
aki egykor a sisakkészítő gyönyörű felesége volt
- előadás olyan, akár egy utószó egy színházi
regény vágy egy színháztörténet régi fejezeté-
hez: a hatvanas évekhez. Ez a mostani Halász-
színház egyszerre nagyon más és nagyon ha-
sonlít az egykorihoz: kívül áll (már csak földrajzi
okokból is, hiszen New Yorkból érkezett) a jelen
átalakulás forró, ellentmondásos aktualitásán,
mégis közvetlenül hozzászól ahhoz, ami velünk
és bennünk ma történik. Holott hivalkodóan ex-
kluzív, excentrikus és exhibicionista. Még
hosszan sorolhatnám a jelzőket, amelyek annak
idején szörnyű billogként üttettek rá a Halász-
féle színházra. De ha már ex, úgy inkább azt
mondom: exmagyar és examerikai. Kívülálló. A
kívülállás önmagában nem érték, csak előnyös
pozíció. Halász egyébként is mindig pozíció-
színházat csinált. Ért a helyzethez. Ezzel azt
akarom mondani, hogy mindig érzékeli a maga
valós helyzetét, és ért a kiaknázásához. Érti is?
Lehet. Nem biztos. Fontos-e, hogy értse? Ez
más lapra tartozik. Az meg, amit az egykori funk-
cionáriusnyelv értett „a helyzet" emlegetésén,
kell-e mondanom, ismét csak egészen más lap-
ra tartozik. Az övé művészi önérzékelés, az meg
tipikus pszeudo. Halász Péter hajdani „ellenzé-
kisége" valójában abból a körülményből eredt
(hisz sosem volt politikai színház az övé), hogy
nem volt hajlandó tudomásul venni a pszeudót.
Holott az országban és a társadalomban, ahol
élt és működött, már-már minden pszeudo lett,
ám ő egy Don Quijote heroizmusával újra és újra
nemet mondott erre. A tagadás szellemét képvi-
selte, s ebben - pontosan ebben - megingat-
hatatlan volt. Előbb-utóbb ki kellett tehát utálni
innen.

Előbb Amszterdamba mentek, majd New
Yorkba. Andy Warhol's last love című előadásuk
világsiker lett, fesztiválokat jártak vele. Ekkor
már szó sem volt szobaszínházról. Horror, misz-
ticizmus, blaszfémia vegyült benne, legalábbis
az általam ismert leírások és recenziók szerint,
hisz magát az előadást nem láthattam. Valamit
nyilván telibe találtak e produkcióval, talán épp a
nyugati „ellenkultúra" öncsömörét. Természe-
tesen ismét kívülállóként, ami paradoxon. De
miért is ne? Adekvát és perfekt módon akartak
jelen lenni ebben az ellenkultúrában, csakhogy
bizonyos vonatkozásban csupán hasonlítani
tudtak, hisz nyelvi problémáik voltak. Mit tehet-
tek? Felvállalták a paradox helyzetet. És a szín-
házban a paradoxon vagy túlmutat önmagán,
vagy elsekélyesűl. Velük az előbbi történt.

Azóta ez is exparadoxon. Nemcsak azért,
mert a mostani előadás immár nyelvileg is per-
fekt amerikai, hanem mert már egy másik (mini)
színházról van szó: 1985-ben Halász kivált a
Squatból, s így jött létre a Love Theatre. (Az elő-
adás résztvevői: Halász Péter, Seth Tillett,
Sántha Ágnes, Cora Fisher.)

alász Péter újra Pesten!
Ebben van valami hihetetlen, valami
hamisítatlan szenzáció. A Love The-
atre Petőfi Csarnok-beli előadásán
meg is jelent (szinte) mindenki, aki
számít vagy nem számít a szakmá-
ban. Maga a hosszú című - Ő,



Pilinszky, Grotowski, Wilson. És Csehov. Íme,
Halász Péter indulásának fő vonzalmai. Ők vol-
tak az én nagy vonzalmaim is. Magától érte-
tődött, hogy ott ültem a Halász Péter-előadáso-
kon. És mindig csalódtam.

A magyar színházi (és talán nem csak a szín-
házi) élet igen válságos éveit éltük. Úgy látszott
azonban, hogy épp a mély krízis miatt jól áttekint-
hető és viszonylag egyszerű képlettel van dol-
gunk. A hivatásos színházak műsorpolitikája is,
játszási módja is megmerevedett, a kulcspozíci-
óban levő káderek - a vezető színházak igazga-
tói, főrendezői - valóságos „szent szövetséget"
kötöttek, amellyel minden érdemi változtatási kí-
sérletet megtorpedóztak. Az előadások hangne-
me és szelleme egyre hamisabb lett, a nézőtéren
hódított a sznobéria, a fiatalabb nemzedékek jó-
szerivel be sem tették lábukat a színházba. Ek-
kor lendült fel az amatőr színjátszás: fiatalok
csináltak színházat fiataloknak, szinte minden
anyagi bázis nélkül. Egyre nyilvánvalóbb lett,
hogy a műkedvelők mozgalmában (akkoriban
ezen az égtájon még nem használtuk az
alternatív színház kifejezést, de hát
nyilvánvalóan erről volt szó) új társadalmi-
szellemi-esztétikai igények manifesztálódnak.
Politikailag mindjárt gyanúba is keveredett a
színjátszó mozgalom. De akkor még nem ez tűnt
a leglényegesebbnek, hanem az alkotói attitűd
megváltozása: a hamis színházzal szemben az
őszinte színház, a sztár-kultusszal szemben az
ensemble-játék, a verbalizmussal szemben a
body-art, a testművészet, a gesztusszínház. Az
exhibicionizmussal szem-ben az
önmegmutatás.

De valóban erről volt-e szó?
Azt is kérdezhetném, miért tettem az imént

idézőjelbe az ellenkultúra kifejezést. Mit jelentett
annak idején számunkra a nyugati ellenkultúra,
amit természetesen csak hírből ismertünk (a
beat-életérzés, a hippik virágforradalma, a „ne
háborúzz, szeretkezz" stb., stb.), és hogyan
értelmezem ma, mintegy két évtized távlatából?
Akkor az ellenkultúra radikálisan új erőnek tűnt,
s meg-erősíthette bennünk azt az érzést, hogy
nem speciálisan a hazai viszonyok, a
„szocialista tábor" kulturális válságáról van szó,
hanem mélyebb és általánosabb jelenségről, a
hazugságaiba belezápult „felnőtt" társadalom és
az új nemzedékek őszinte önkifejezési
szándékának konfliktusáról. Ma sokkal
felszínibbnek látom az egy-kori konfrontációt, s
inkább stílusváltásról beszélnék, ami
egyszerűen elsöpört bizonyos
anakronisztikussá vált sablonokat, természete-
sebbé tette a kommunikációt, de ennél több nem
is igen történt. Sőt kiderült, hogy az „ellenkultúra"
lényegileg nem is tört többre - ezért indokolt az
idézőjel használata.

Csak a példa kedvéért: Grotowski akkor élte
színházi fénykorát, amikor Halászék zuglói kor-
szaka kezdődött. Grotowski „szegény színháza"
a via negativa módszerét képviselte: nem kíván-
ta gazdagítani a színész szerepjátszási
eszköztárát, hanem lebontott minden maszkot,
minden szerepet, amit a színész kulturális
örökségként magával hozott. Évtizedes elmé-
lyült laboratóriumi munka után született néhány
lenyűgöző Grotowski-előadás, amely elemi,

megrendítő igazságokat mondott ki az emberi
jelenségről, a mai - kortársi - nézőt „a színész
testében megmintázott", eleven archetí-
pusokkal szembesítette. Ha volt autentikus el-
lenkultúra, antiszínház, body-art, az övék az
volt. Miközben - e sajátos színészi „önfeláldo-
zás" által - az antik katarzis hatásmechaniz-
musát, a hiteles színész-néző viszony miben-
létét kutatták. Előadásaik sorában is kivételes
helyet foglalt el az Akropolisz (egy századfor-
dulós látomásos lengyel nemzeti dráma át-
emelése Auschwitzba), amely a kollektív szí-
nészi „önfeláldozás" megismételhetetlen
drámájaként került be a modern színháztörté-
netbe. Halász Péter megnézte Grotowski Akro-
poliszát, és „egy az egyben" átemelt belőle be-
állításokat, képeket a saját produkcióiba. Azóta
jól tudom, hogy nem ő volt az egyetlen Gro-
towski-követő, aki így járt el. De akkor ez en-
gem mélységesen felháborított. Meg is írtam,
hogy épp a Grotowski-színház értelme felett
sikkad el: a sokéves laboratóriumi tevékenység
felett, az emberi „mag", a színészben rejlő
„lényeg" keresése, az archetípus meglelése
felett, ami viszont csak hosszú és elmélyült
munka eredménye lehetne. Akkori legsúlyo-
sabb vádam ilyesféleképp hangzott: miközben
Halász szembeszáll a sztárszínház exhibicio-
nizmusával, az övé sem egyéb, mint exhibicio-
nizmus; ahol ő maga megreked: egyfajta
avantgardista öntetszelgés.

Most ülök a Petőfi Csarnok nézőterén, és fi-
gyelem e „kései" Halász-színházat - túl minden
Grotowski-, Wilson- és egyéb hatáson -, s azt
kérdem magamtól: nem nevezhető-e eleve
exhibicionizmusnak mindennemű avantgar-
dizmus? Nem lételeme-e a színészetnek az
exhibicionizmus? Nem lételeme-e a színház-
nak a hamisság? Utóvégre a színház „a hamis-
ság művészete", ahogy Jan Kott nevezi, aki
ugyanakkor Grotowskival találkozva megpil-
lantja „a színház határát". De hisz épp erről van
szó: Grotowski kilépett a színházból, s a szín-
ház megy tovább a maga (exhibicionista) útján.
Halász Pétert igazolta az idő, nem engem. Ha-
lász ma, itt a Petőfi Csarnokban amerikaiul,
amerikai partnerekkel hamisítatlan magyar
színházat játszik: szerepet alakít, a saját nagy-
anyját formálja meg. Morbid, nyelvöltögető,
polgárpukkasztó színház, ám tökéletesen leír-
ható a hagyományos polgári színház nyelvén.
Ahogy Molnár Gál Péter meg is tette a Népsza-
badságban. Lám, az egykori „hórihorgas gát-
láshalmaz" igazi karakterszínésszé érett.

Mondjam azt rá, hogy exavantgárd színház
az övé? S ha karakterszínésznek neveztem,
annak nem ex? Sosem azonos azzal, ami; ez
nyilvánvaló. Ha elérte, amire vágyott, tovasiklik.
Már magában a vágyban is ott rejlik ez a „túl",
ez az „ex". Az örök „más", az örök hamisság. A
par excellence színház: a kaméleon-attitűd.
Természetesen most is számon kérhető rajta az
elmélyülés, mint tíz-húsz évvel ezelőtt. De hát ő
más vonzáskörben él: amikor hajóra szállt,
tengerésznek ment, és nem búvárnak. Az örök
nyelvi újítók közé tartozik. Felbecsül-hetetlen
ösztönzéssel szolgál (mellesleg) azoknak, akik
elmélyülten és megszállottan keresik a hiteles
kifejezést, a megfelelő színházi nyelvet.

Wrocław 1973., a „nyitott színházak" fesztiválja.
Halászék ekkor idehaza már tilalmi listán. Turista-
ként kimennek Wrocławba, fellépnek a fesztivál
„off"-programjában. A Magyar Hírlap tudósítója-
ként magam is ott járok, de már csak késve hallok
az előadásról, amelyben állítólag mindenféle
obszcén jelenetek szerepelnek. Hazajövök, né-
hány nap múlva szól a szerkesztőségi telefon, s
egy titokzatos férfihang „beszélgetésre" invitál a
sarki presszóba. Egy nyomozó. Nyakatekert
körmondatokban célozgat a wrocławi eseményre.
„Ja, a Halászékról beszél! Nem láttam."
Fennhangon ejtem ki a szavakat, ő pisszeg. Óv
attól, hogy bárkinek elmondjam találkozásunkat. És
lehetőleg Halász Péter nevét se ejtsem ki.

Azóta foglalkoztat, miért is óvott bennünket
(átlagértelmiségieket, színikritikusokat, egyebe-
ket) az egykori kultúrpolitika a Halász-féle színház-
tól. Gondolom, nem csak engem foglalkoztat ez a
kérdés; sokan talán éppen azért jöttek el idea
Petőfi Csarnokba, hogy lássák a hajdani fekete
bárányt. Miféle tabukat sértett meg Halász
Péter? Valóban csak a „közerkölcsöt"
veszélyeztette, amivel vádolták? Eszembe
jutnak az illegális Dohány utcai előadások: a
Koós Anna játszotta Portugál levelek vagy a
Három nővércímen adott Csehov-kivonat,
amelyben Halász, Breznyik és Bálint alakította a
Prozorov lányokat. Nem volt bennük több
lefojtott erotika, mint egy Tennessee Williams-
darabban. Politikai hangsúly, ellenzékiség
végképp nem fedezhető fel egyetlen előadásában
sem. Akkor hátmiért? S vajon ezt a mostani, ő, aki
egykor a sisakkészítő gyönyörű felesége voltcímű
előadást ugyanúgy tilalom sújtaná? S ha igen, mi-
ért? Előítéletből? A hatalom sértettségéből? Ér-
zem a Petőfi Csarnok nézőterén sokunk zavarát: a
publikum hangosan, idegesen, hivalkodóan rea-
gál, mintha önmagának is be akarná bizonyítani,
hogy ellenzéki színházat lát. Pontosabban exellen-
zékit. Holott ez a zavar árulja el a legtöbbet a koráb-
bi tiltásról. A megfoghatatlanság. Az, hogy itt senki
sem azonos önmagával. A közönség is „ex" - és a
színház is „más". Ők is, mi is merő moduláció va-
gyunk. Nekik ez nem újdonság. De nekünk? (Volt
egy rövid időszak annak idején, amikor hol
engedélyezték őket, hol nem. Cenzorok nézték a
fő-próbát, és döntöttek. Természetesen volt
cenzoroknak szóló változatuk, és közönségnek
szóló. Nem esett nehezükre. Ebből lett a baj.)

Pozíciószínház - mondtam fentebb. Ez most
egy nem várt pozíció. A pszeudo eltűnt, de nincs
helyette valódi. Vákuum. Ez a vákuum szippantot-
ta idea „tegnapi" nézők egész seregét, akik kíván-
csiak rá. Nem is rá, hanem önmagukra. A tegnap-
jukra. Mindnyájunk tegnapjára.

Mi történt? Miért kellett Halásznak elmennie in-
nen - és mi az, amit visszahozott? Miért ő volt a
fő rebellis? Képlékenysége, modulációi, frivol
alak-váltásai miatt? Színházi nyelvújításai miatt?
Utó-végre a nyelv minden totalitarizmusnak a
legkényesebb pontja: ha nem sikerül kordában
tartani a nyelvet, nincs ellenőrzött kommunikáció.
És nincs ellenőrzött társadalom. Halász Péter
pozíciószín-háza 1990 októberében a
Városligetben a szabadság eredendő
letéteményesének mutatja ma-gát.

De az-e valóban? Hisz máris exletéteményes.
Ha ex, hát kívülálló. Mindig is az volt.


