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-ban a többiekkel együtt elhagy-
tad Magyarországot, és utána jó
ideig nem jöttél haza...
- ...Ha jöttem is, csak árnyék-

ként, titokban fordultam meg itt. Ez egészen '89-
ig így volt. Azóta viszont többször jöttem, most
pedig, március elején hosszabb ideje Budapes-
ten vagyok. Életemben először megpróbálok én
magam szervezni valamit. Ez pedig az új
előadásunk, amely alapvetően különbözik az
eddigiektől: nemcsak New Yorkot, hanem az
inspiráló események hatására Kelet-Európát,
ezen túl Európát is magában foglalja. Címe:
K i l l i n g Time (Gyilkos idő). A tervezett trilógia
harmadik része, a F u l l M o o n Killer
(Teliholdgyilkos) már elkészült New Yorkban. Az
első rész, az Evil Empire (Az ördög birodalma)
Kelet-Európában, a második rész, a Heart of
Europe (Európa szíve) pedig tőlünk Nyugatra
játszódik. A mi eddigi gyakorlatunkkal
ellentétben ez politikus előadás lesz. Más
kérdés, hogy minket politikusnak tartottak akkor
is, amikor eszünk ágában sem volt politizálni.
Minden kimondott vagy ki nem mondott szó
mögött politikumot gyanítottak. Furcsa módon ez
még New Yorkban is így volt.

Most viszont valóban inspirált a változó világ,
inspirált a leomló berlini fal, a szabad Magyaror-
szág...
 A Squat Színház New York-i tagjaival

dolgoznál Pesten?
 Nem. Itteniekkel szeretnék dolgozni.

Ezért is tartózkodom most itt hosszabb ideig.
Vannak persze személyesebb, érzelmesebb
okok is: amikor legutóbb, háromnegyed évvel
ezelőtt megérkeztem Budapestről New
Yorkba, akkor azt mondtam a kintieknek: „Úgy
érkeztem most meg, mintha New Jerseyből
jönnék. Vagy bár-honnan." Megszűnt a bennem
levő skizofrén kettősség. Egyszerűen itthon
jártam a „falumban", majd hazamentem a
„fővárosomba". Eggyé vált a világ, eggyé vált az
én saját világom is. Évekig ösztönös
amnéziában szenvedtem, amelybe tudatosan
és öntudatlan elrejtettem az itteni életet. Most
oldódik ez az egész.
 Kinti társaid mit tudnak kezdeni

lényed-nek ezzel a részével?
 Sokat. Magyarország most már ott is

meg-jelent a térképen. Azt mondom a Puerto
Ricóinak vagy a fekete fiúnak, hogy a gettó
leomlott:

értem, jaj, de jó!", mondják. Ezt az örömöt,
ezt a változást át tudják élni. Aki egy kicsit is egy
húron pendül velem, velünk, az érti ezt. Az új da

rabban egy csomó fiatal van, és nagyon
egyszerű volt szót érteni velük.
 Eggyé vált benned a világ - ezt a szem-

léletet a három rész együtt mutathatja meg.
 Ezért sem igazán jó az, hogy Amerikában

előzmények nélkül játszottuk a harmadik részt.
Az egyes elemek egymásból kapják majd az ér-
telmüket.
 Magyarországon a régi társaidat kere-

sed, amikor az előadásra készülsz?
 Nem keresek régi társakat. Érdekes lehet

egy régi arc, mi történt vele az elmúlt másfél évti-
zedben. De engem nagyon izgat az a friss, új arc,
akiről nem sokat tudok, aki elém lép, és azt
mondja: „Én vagyok a most." A darab nyolcvanöt
százalékát már megírtam, de az első rész még
hiányos - és ez nem véletlen. Itt gyorsan változ-
nak a dolgok, háromnegyed évvel ezelőtt egé-
szen más benyomások értek, mint most. Nyil-
vánvalóvá vált számomra, hogy ezt a részt itt kell
megírni. Megváltoztak a szándékaim is: ami ed-
dig egyszerűen csak romantikusan inspirált és
földobott, örömmel töltött el, azt „helyre kell ten-
nem". Most úgy látom, hogy szabadok is va-
gyunk, szépek is vagyunk, de szomorúak is va-
gyunk. Miközben értem az összes konkrét és
megoldhatatlannak, kilátástalannak látszó prob-
lémát, megkérdezem: és akkor mi van? A lényeg
az, hogy az embert most nemcsak hatások érik,
de szerepet is vállalhat abban, hogy a szépség
és szabadság ereje nagyobb legyen a szomorú-
ságénál.
 Arról az arcról beszélsz, ami a mostot

mutatja feléd. Tudsz ezzel az arccal, vagyis
egy fiatal magyarországi arccal 1991 tavaszán
kapcsolatot teremteni?
 Igen. Ha Amerikában tudok, miért ne tud-

nék itt, végül is innen mentem el. Amikor Havel
kijött Amerikába, térdre esett előtte a
kongresszus. Sírtak és tapsoltak, fantasztikus
színház v o l t - pedig nem volt jó közönség. Az
ott nem intellektuális, kelet-európai, avantgárd
közönség. Az dörzsölt, korrupt, realista,
bizniszre és politikára érzékeny közönség. És
mégis kapcsolatot teremtettek. Katarzist éltek át,
mert egy ember-rel, annak tiszta, pontos,
érthető lényével találkoztak. Vagy itt van
Waleşa : akármennyire bele-hízott is a
szerepébe - ami ma már negatív -, legalább
látom, olvashatom a hülyeségeit. A közös nyelv
megtalálását megkönnyíti a kisebbségi lét is.
Azok a fiatalok, akik az új produkcióba
bekerültek, mind-mind kisebbségiek. Feketék,

ázsiaiak, akik hihetetlenül büszkék, kemények,
nyitottak és érzékenyek. Számukra nagyon egy-
szerű volt megérteni, mi az, hogy zsidóság, ki-
sebbségi lét. Gyermekkoromnak két nagy trau-
mája volt: az egyik az, amikor kutyákat láttam,
amint egymásba akadva... hogy is mondjam,
hogy ki lehessen nyomtatni... szóval basztak, és
akkor azt mondta nekem egy nagyobb fiú: „Ezt
csinálja a papád és a mamád." A másik pedig az
volt, amikor a házban egy srác azt mondta, hogy
zsidó vagyok. Holott én még meg is voltam ke-
resztelve. Ez a rejtett szégyen, ez az őrület kísért
aztán tovább. Akkor sírva mentem haza, pedig
fogalmam sem volt, mit is jelent ez a szó. Ez a lát-
hatatlan szégyen, láthatatlan szolgaság és
kitaszítottság, a l á t h a t a t l a n másság
meghatározta az életemet. Miért ne értené meg
az a néger fiú, mikor azt mondom neki: „Nem
tudom, hogy irigyeljelek vagy sajnáljalak-e
azért, mert rajtad rögtön látszik, hogy fekete
vagy." Amikor arról beszélünk: felszabadulás a
rabszolgaságból, a kisebbségből, akkor
rengeteg az analógia, hiszen ez nemcsak
zsidó- vagy feketekérdés, ha-nem
kisországkérdés, birodalomkérdés és Kelet-
Európa-kérdés. Szót tudunk tehát érteni.

- Te keresed a kisebbséget, vagy a véletlen
sodorja közeledbe ezeket az embereket?

- Ebben az esetben kerestem. A darab ál-
landó szereplője a Hold. Az első részben cinikus
diktátorként, a másodikban dekadens dekoráci-
óként, a harmadikban New York-i bűnözőként
van jelen. A végén eltűnik a felhők mögött, valaki
megjelenik a színpadon, és ölni kezd. Az áldoza-
tok közül kettő fekete - egy kisfiú és egy
bokszoló -, a harmadik pedig egy... kurva... jaj,
de csúnyák a szavak, nekem magyarul olyan
csúnyák ezek a szavak! Erre a lányra mondja a
gyilkos, hogy „nigger-lover". Van aztán egy
börtönjelenet, abban főleg Puerto Ricó-iak van-
nak. Ehhez a darabhoz tehát kerestem ezeket a
srácokat. Kicsit el is szégyelltem magam: milyen
szépeket tudok érezni, és milyen okosakat tudok
gondolni, de hol vannak a barátaim?! E kitaszí-
tott kisebbségiek között bizony nem találtam
őket. Kimentem hát az utcára, ahogy szoktam,
New Yorkban végül is nagyrészt az utcán élek,
mert „bejön" az utca még akkor is, ha otthon va-
gyok. Bementem például egy ottani Patyolatba,
és láttam egy fekete fiút, aki nagyon hasonlított
arra a művészre, Jean-Michel Basquiat-ra, aki
meghalt ezelőtt két évvel. Barátunk volt,
fantasztikusan tehetséges, gyönyörű ember. Ezt
a dara-
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bot is neki ajánljuk. Ez a srác a mosodában emlé-
keztetett rá. Kiderült, hogy belülről is nagyon
sokban hasonlít; ő lett az egyik szereplő. Beszél-
tek nekem egy éjjeliőrről is, akinek állítólag színé-
szi ambíciói vannak. Találkoztam vele, egysze-
rűen zseniális volt. Ezeknek a fiúknak persze ke-
vés az esélyük arra, hogy befussanak, sztárok
lehessenek. Bár ki tudja? A festők között Jean-
Michel Basquiat volt az első, aki kitört, a filme-
seknél pedig Spike Lee került a legismertebbek
közé. Vagyis lassan-lassan történik valami, csak
közben százszor beléjük rúgnak.

 Szót értesz a mosttal. Azzal a fiatallal
is, akit az Astoria ablaküvegén keresztül
látunk baktatni a Kossuth Lajos utcán, és
azzal is, akivel egy New York-i mosodában
találkozol. Szót tudnál-e érteni húsz évvel
ezelőtti önmagaddal, vagyis az 1971-es
Bálint Istvánnal?

- ... Úristen... Hát, tudnék éppen, de az
eléggé egyoldalú lenne. Jól seggbe rúgnám, az
biztos. Iszonyatosan dühítene minden, amit
mondana. Mert nem tapasztalásból, hanem fan-
táziálásból fakadna. Amikor elhagytam Magyar-
országot - túl a természetes és praktikus politi-
kai és kulturális béklyókon -, ez volt bennem az
egyik alapvetően irritáló dolog: az őrületes „min-
dentudásom". Ez a logika és a fantázia szárnyán
szerzett tudás volt. Rosszindulatúan úgy írtam le
ezt korábban, hogy a magyarok törpék hatalmas
fejjel. Mindent tudtunk, mindenről volt vélemé-
nyünk.

 Nem csak magadról beszélsz, tehát e
nagy fejű törpe születése általánosabb okokra
vezethető vissza.

 Az az érzésem, hogy egy mai húszéves
nem olyan, mint én voltam. Mégpedig azért, mert
kinyíltak a zsilipek, szabad az információ, az
egy-személyes helytállásnak és választásnak a
lehetősége fontos lett. Ez a nyugati - különösen
amerikai - élet lényege. Mit csinálok, hogyan
döntök, milyen életet választok? Nem valami el-
len, valamiért, valamitől mozdulsz, hanem
kitalálod magadat. Egy amerikai négyévenként
újra-festi a lakását, elköltözik újabb és újabb
helyek-re... Ma egy huszonéves Bálint István
sokkal praktikusabban gondolkodna. Kevesebbet
mondana, mint amit gondol vagy érez.
Kontrolláltabbak lennének az érzései. A
hatvanas évek őrületes illúzióinak kilencven
százaléka elrohadt - ami maradt, gyönyörű és
fontos. A hetvenes évek lényegéről, a pénzről, a
mérhetetlen önzés-ről is kiderült, hogy -
bármilyen furcsán hangzik

i s - nem praktikus. Ebben az absztrakt pénzőrü-
letben az emberek mérgezik magukat, tönkrete-
szik maguk körül a világot, és börtönbe kerülnek,
mert csalnak... Ez a kultúra is eltűnt, és megje-
lent egy generáció, mely egyszerűen ki akarja
söpörni a koszt a szobából, tisztába akarja tenni
maga körül a világot, és el akarja tüntetni azt a
szart, amit otthagyott az előző nemzedék. Ez a
generáció nyitott, és nincsenek előítéletei - de:
nincsenek nagy szenvedélyei sem. Fél a téve-
déstől, emiatt talán kevésbé gazdagon, kevésbé
tágan meri meghatározni a világát.
 Próbáljuk megvédeni az ifjú Bálint Ist-

vánt, ezt a „nagy fejű törpét". Fejlődési rendel-
lenessége amúgy is természetes a világnak
ezen a részén. Milyen erényei vannak ennek a
fiatalembernek?
 Hihetetlen módon éreztem magamon azt a

nyomást, hogy rabságban élek. Így aztán álmo-
doztam, ahogyan egy gyerek álmodozhat a ma-
ga Hófehérkéjéről. Én zászlóról, szabadságról
álmodoztam. Mentem az iskolába, és közben
fantáziáltam. Angolul úgy mondod ezt: day-
dreaming. Ez volt az én szabadságom: vágtató
paripák, tavaszi szél stb. Így baktattam tizenhá-
rom évesen az iskola felé, és egyszer csak ott
volt előttem a falon a tizenkét pont. Csak álltam
és ámultam. A mese valóra vált. Megláttam én
persze a szétvert, meglincselt, felakasztott em-
bert is a közelben, de ezt próbáltam magamnak
letagadni - ez nem különösebben tetszett
ugyanis, most se tetszene. Az nyilvánvaló, hogy
bizonyos jó dolgokra készen álltam. Minden ben-
nem levő előítélet, és akár génekkel hozott meg-
határozottság ellenére, készen voltam arra min-
dig, hogy érezzem, ami meg fog történni. Volt né-
hány alapvetőértékem, és tudtam, ezek a dolgok
nemcsak illúziók, nemcsak fantáziálások, ha-
nem ezeknek meg kell történniük, mert fontosak.
Készen álltam a változásra. Ez erény - nagy
hasznát vettem New Yorkban. Nekem iszonyú
rossz például a nyelvérzékem, néha viccesen azt
mondom, azért mentem el Magyarországról,
hogy megtanuljak egy nyelvet. Azt hittem, soha
nem sikerül, úgy szenvedtem. Ma is nagyon ne-
héz egy hivatalos levelet angolul megírnom - de
közben tízszer olyan jól írok angolul, mint magya-
rul. Mert pontosabb nyelv. Nem ködös. Angol író
lettem. Én, aki nem tudok megírni egy hivatalos
levelet. Mentem az utcán, láttam az embereket
bizonyos helyzetekben, hallottam őket, és ezt az
egész életet, úgy, ahogy van, lenyeltem anélkül,

hogy tanultam volna. Mert azonosulni tudtam.
Vagyis az a magyar fiatalember, aki egy intellek-
tuális, underground, avantgárd, misztikus, cso-
da tudja, milyen, de mindenképpen ezoterikus
világból átkerült egy teljességgel különböző vi-
lágba, képes volt arra, hogy másképp kezdjen
gondolkodni. Ez a „másképp" azt is jelenti, hogy
sokkal pontosabban, egyszerűbben fogalmazol,
mert ezen a nyelven tudnod kell, mit akarsz mon-
dani, különben hülyeség jön ki belőle. Hiányzik
az a képi, metaforikus lehetőség, ami a magyarra
jellemző. A nyelv megtanulása is azt bizonyítja,
hogy alapvető nyitottság volt bennem. Fonto-
sabb volt számomra az igazság, mint a saját
igazságom. Talán ez a lényeg.
 A változást jelzi számomra produkciói-

tok színhelyeinek változása. Itt egyre inkább
bezárt benneteket a helyzet, a színpadról egy
lakás falai közé kényszerültetek, odakint ki-
nyitottátok a teret, és a kirakaton át a végtelen
lépett be az előadásba.
 Van egy nyilvánvaló folyamatosság; egy

már eleve meglevő térség - itta szoba, ott a ki-
rakat - válik „színpaddá", de van egy alapvető
különbség is: kinyitottuk a teret a végtelen felé.
Kinézel az Astoria ablaküvegén, amit látsz, még
nem a végtelen, az csak a realitás, de nem tud-
hatod, ki lép be jobbról vagy balról, és honnan
érkezik.
 Nézzük meg ezeket a fiatalembereket a

hetvenes évek elején! Mit csináltatok, hogyan
dolgoztatok?
 Először is: barátok voltunk, szeretők vol-

tunk. Fontosak voltunk egymás számára. Vala-
miért azt gondoltuk magunkról, jók vagyunk, és
tudunk valamit. Ez még nem válasza kérdésed-
re, de ez volta munkánk alapja. Természetesen
érdekelt minden, ami a világban történt. Hogyan
dolgoztunk? Valaki azt mondta: „van egy ötle-
tem, ezt írtam, ezt álmodtam, ezt éreztem, te mit
kezdesz ezzel?" Elkezdtünk erről beszélgetni,
vitatkozni. Ennyi volt, egyszerű dolog volt.
 1969-ben alakult meg a csoport. Rá két

évre már Franciaországban vendégszerepel-
tetek. Vagyis pillanatokon belül felfigyeltek rá-
tok.
 Mi senkik nem voltunk!
 Ha ez így van: hogyan történik egy ilyen

meghívás?
- ... Hogy is történt ez? ... Biztos, hogy vé-

letlenül. Valaki, valami fontos ember itt járha-
tott... Tudod, ki volt itt? A kultuszminiszter, Jack



Lang. Ő volta nancyi fesztivál művészeti igazga-
tója. Akkoriban még minden nagyon kötődött
'68-hoz, az a bizonyos hippi-avantgárd színházi
mozgalom erős kulturális szerepet játszott. Úgy
emlékszem, Lang Budapesten járt, megtetszet-
tünk neki. Először is: többé-kevésbé csinos fiúk
és lányok voltunk. Ez egy kicsit hülyén hangzik,
de talán áradt is belőlünk valami szabadság-
vágy. Lehetséges, hogy amit csináltunk, nem
volt különleges. A döntő inkább az lehetett, hogy
ezek a srácok azt csinálják, amit akarnak, nem
tartoznak felelősséggel senki másnak, csak
egymásnak. Ennek is van szépsége, sugárzása.
Ez lehetett vonzó bennünk. Erősen kötődtünk
azok-hoz a dolgokhoz, amelyeket mások, híres
emberek csináltak, például Grotowskihoz,
egyáltalán a lengyel és a cseh színházhoz. De
hát gondolj Magyarországra! Annyira nem volt
itt semmi, hogy már a mi ténykedésünk is nagy
dolognak számított. Mindez egyébként
színházunk prehistorikus része, mert ez még
nem volt eredeti.

 Ez a prehistorikus időszak 1976-ig,
vagyis az elmeneteletekig tartott?

 Egyáltalán nem. Ez addig tartott, amíg

egyszer csak bezuhantunk a lakásba. Ott egyik
pillanatról a másikra minden eredeti lett. A hely-
zetünk létrehozta a fantázia és a konkrét élet
furcsa keverékét, ami valóban eredetinek
mondható.
 1972-ben „zuhantatok be" a lakásba.

Hogyan? Azért kérdezem ezt, mert abban az
időben minden történést, döntést erősen be-
folyásolt a külső kényszer. Ugyanakkor akár-
melyik produkciótok témáját vizsgáljuk, egyik
sem volt kifejezetten politikus indíttatású. Ve-
letek egy időben radikálisan erős, politikai
színházat csinált például a Paál István vezette
Szegedi Egyetemi Színpad, sőt Fodor Tamás
csoportja is. A tűrés mezsgyéjén egyensú-
lyozva meg is kapták a folyamatos farba rú-
gást - de dolgozhattak. Ti, akik „nem politi-
záltatok", előbb egy lakásba kényszerültetek,
majd finoman kiebrudaltak benneteket az or-
szágból. Miért?
 Egy akkori darabunk címével tudom ezt

megválaszolni: A skanzen gyilkosai. Ha már
hosszas viták, viaskodások, örömködések és
keserűségek után sikerült eldöntenünk, mi lesz

Pisti a „könnycseppel".
Ház, 1974

az, amit csinálunk, azzal már nem foglalkoztunk,
mit is fog az „jelenteni". A skanzen nyilvánvalóan
életformák, színházi stílusok, magatartásformák
halmazából épült. Ezt mi lejárattuk, szétrombol-
tuk, eltemettük. Az nyilvánvaló, hogy minden ha-
talom szívesebben veszi önmaga közhelyszerű
tagadását, és minden hatalmon levő személy
szívesebben fogad el egy, az ő közhelyeiben
gondolkodó, magát az ő közhelyeivel kifejező
sértést, mint azt, hogy nem egyszerűen a hatal-
mát, a pozícióját, hanem a gondolkodását, az
érzéseit leplezik le. Amikor tehát mi egy
darabot csináltunk, melyben például valaki -
egy Lajtai Péter nevezetű srác - furcsa
gesztusokkal járkálva elkezdte mondani a
versét, hogy „anyám kurva, apám kurva...",
akkor ez ezerszer támadóbb volt a rendszerre
nézve, mint az, hogy „nem minden jó, ami itt
van".

- Hogyan nyilvánult meg a tiltás a gyakor-
latban?





a kínai sárkány, amely, úgymond felfalja a mi kis
világunkat. Jókat röhögtünk rajtuk. Ezek a vádak
merészebb szürreális álmok voltak, mint amilye-
neket mi ki tudtunk találni. Obszcenitást is emlí-
tettek, de miután mi sohasem meztelenkedtünk -
legalábbis a lakásszínház előtt nem -, nemis
tudom, mit értettek e szón. Talán azt, hogy valaki
kimondja: „anyám kurva." „Azt nagy nehezen be-
le lehetett tenni a tankönyvekbe, hogy „Nincsen
apám, se anyám", de ami szövegünk már „obsz-
cén" volt. Persze egyszerűen csak arról volt szó,
hogy mi voltunk az egyetlen színházi csoport,
amelyik mögött nem állt semmiféle intézmény.
 A „kínai sárkány" nem jutott eszetekbe.

De annyira nem lehettetek ártatlanok, hogyne
sejtettétek volna, bizonyos gesztusokkal,
mondatokkal igenis sértettétek a hatalmat.
 Nem így van. A színész tabut sértett meg

önmagában. Ahogyan azt költők szokták. Ben-
nünk fel sem merült, hogy „bátrak" leszünk, ha
ezt meg ezt kimondjuk. Eszünk ágában sem volt
bárkit is sértegetni. Nyilván bujkált néha bennünk
egy kis kajánság, „hát ezt éppen hogy csak le-
het", vagy „vajon lehet-e" - de természetes vá-
gyunk volt, hogy azt csináljuk, ami eszünkbe jut.
Azt viszont, hogy mi jut eszünkbe, meghatározta
a korszak, a saját állapotunk és a környezetünk.
De olyan erős volt bennünk a cselekvési vágy,
hogy nem merült fel a kérdés: mi merész, mi nem
merész.

A tabuk megsértése alapvető művészi attitűd.
Enélkül nagyon nehéz elképzelni kreativitást. Az
alkotási folyamatban esetleg nem áll szándé-
kodban tabuk döntögetése, mégis szembe talá-
lod magad vele. Az már független tőled, hogy ez
politikai jelleget ölthet. Nem voltunk annyira nai-
vak, hogyne tudtuk volna: bizonyos tabuk meg-
sértése irritálja a hatalmat. De - minthogy nem
tartoztunk semmilyen intézményhez - szá-
munkra ez a hatalom láthatatlan volt. Mi csak a
rendőrséggel találkoztunk. Illetve néhány tár-
sunk ismeretségi, rokoni körében volt egy-egy
elismert személyiség, és általuk üzent a hatalom,
hogy „talán jobb lenne, ha a maga fia alaposab-
ban megnézné, kikkel jár össze", vagy egy-egy
spicli megjegyezte: „Mindez nagyon szép, de hát
te jó fiú vagy, és egyetemre is szeretnél menni,
szóval jó lenne, ha időnként elmondanád, nem
történik-e olyasmi - persze, tudjuk, hogy nem
történik -, ami nem helyes..." De a hatalom szá-
munkra nem egy kiadó, nem egy színházigazga-
tó volt, hanem erőszakszervezet. Ezzel pedig
nem találkozik az ember nap nap után.
 Vagyis hiányzott a folyamatos puhítás,

amikor a fenntartó intézmény illetékese be-
benéz a próbákra, elkéri a forgatókönyvet, és
jóindulatú tanácsokat ad.
 Szó sem lehetett volna egyébként

kompromisszumról. Mi nagyon súlyos
kompromisszumokat kötöttünk egymás között.
Abba aztán már

nem fért bele az, hogy valaki kívülről azt mondja:
"talán így, talán úgy..." Az biztos, hogy amikor
betiltottak minket, akkor kétségbeestünk. Ezt kár
lenne tagadni. Halász Péter javasolta, hogy
menjünk fel a lakásukba, az elég nagy. Ezt ko-
rántsem követte euforikus lelkesedés: „Ez a
megoldás?" Sőt felmerült a kérdés: „Ennek is le-
het értéke, hatása?" Hiszen ez olyan mint ami-
kor a költő kiadja saját verseskötetét akar szé-
gyenérzet is fűződhet hozzá. Aztán pillanatok
alatt kiderült, hogy van értéke, van hatása. Bejött
az első közönség, és csoda történt.
 A Kassák Klubban hivatalosan elfoga-

dott csoportként csak két évig tudtatok dol-
gozni. A lakásban viszont - ami az első pilla-
nattól gyanús, hiszen furcsa fiatalok mint
összeesküvők gyűlnek össze egy szobában -
négy évig maradhattatok.
 De mit lehetett csinálni? Ránk engedték a

házmestert, próbáltak hivatkozni az épület hasz-
nálatára vonatkozó jogszabályokra... de miután
nem osztogattunk röplapokat, nem vonultunk az
utcára, nem lehetett velünk semmit sem csinálni.
Az nyilvánvaló, hogy az előadásokon ott voltak
az embereik, de az ő beszámolóikból csak addig
juthattak el: „Mi ez a hülyeség?!"
 Talán rálegyintettek, jó ez így, itt

veszélytelenül levezethetitek a feszültséget.
 Ez nagyon valószínű. A befejezés is ilyen

volt: „Jó, ha el akartok menni, hát menjetek el." A
csoport felének békésen megadták a kivándorló-
útlevelet, a másik feléről pedig pontosan tudták,
hogy kinn fog maradni, mégis megadták a turis-
taútlevelet. A határőr is mondogatta: „Csak
mennek, csak mennek, de nem jönnek." A
repülőgépet persze órákig várakoztatták, csak
azért, hogy szórakozzanak velünk. Ez abból az
attitűdből fakadt, amire céloztál: „Szórakozzatok
csak a lakásban, addig nincs baj."
 Az útlevéllel, a határőr iménti mondatá-

val, a késve felemelkedő repülőgéppel lezárult
a csoport 1969-től '76-ig tartó korszaka. Sze-
retném, ha leírnál egy pillanatot, egy képet
ebből az időből, ami - ha töredékesen is -
érzékeltet valamit abból, amit. csináltatok,
amilye-nek voltatok.
 Furcsa módon azt a darabot említem, ami

a legkevésbé hasonlít bármihez is, amit
csináltunk a hat év alatt. Csehov Három
nővéréről van szó. Ez volt az első alkalom, hogy
klasszikus, tradicionális anyaghoz nyúltunk.
Tehát: három fiú játssza a három nővért, egy
lány pedig a közönség számára láthatatlanul
súgja a szöveget, viszonylag tradicionális
módon, nőiesen és érzelmesen, mi pedig csak
mondjuk a mondatokat, teázgatunk, esetleg
iszunk egy kis vodkát, vagy uborkát rágcsálunk,
egy-egy apró mozdulat egymás felé, közben
Chopin szól, hadd legyen romantikus, szlávos.
Olyan előadás volt ez, amikor egy-szerre sírt és
nevetett a közönség. Azon csak ne-vetni lehetett,
hogy az egyik szakállas azt mond-ja a
másiknak: „Irina!", és csipkefinom lelki rez-
dülésekről, migrénekről beszél, ami egészen
nyilvánvalóan távol állta személy karakterétől és
az egész helyzettől. Ami nem volt nevetséges:
azt mondtuk, megyünk Moszkvába, és mindenki
tudta, hogy mi valóban elmegyünk. Az önmagá-
ban hihetetlenül nevetséges, hogy valaki megy
New Yorkba, és közben azt mondja, megy
Moszkvába - ez vicc volt, ugyanakkor minden-
kiben ott volta szomorúság, hogy itt most valami

végérvényesen véget ér. Ez a kettősség pedig
ráadásul rettenetesen csehovi volt. Szomorúság
és nevetségesség, Chopin. teázás. mi hárman
fehér ruhában és drótkeretes szemüvegben...
 Eszembe jut a Katona József Színház

Három nővérének műsorfüzete, ezen Csehov
szakállas, szemüveges portréja szerepel há-
rom példányban.

- Természetesen köze van a mi előadá-
sunkhoz. hiszen a műsorfüzetet Donáth Péter
tervezte, aki velünk is dolgozott.
 Azt hittem, ez véletlen.
 Nem lehet véletlen. Már csak Ascher Ta-

más miatt sem, aki - ahogy mondja - ott volt
szinte minden előadásunkon.
 Az utolsó előadásotokról mondottak azt

sugallják, hogy az élményhez bizonyos benn-
fentességre van szükség. Hogyan lehetett
ezekkel a darabokkal később külföldön sikert
aratni?
 Sehogyan. Amit itt csináltunk, nem volt ha-

tásos odakint. Eltöltöttünk másfél évet Európá-
ban - főként Párizsban -, és az itteni dolgainkból
összeállított „egyveleget" játszottuk. Volt, akinek
tetszett, volt, akinek nem, az egész az ex-
perimentális színházi világ peremén létezett. Mi
akkor lettünk ismertek, amikor megcsináltuk az
első kirakatszínházat. Ez egyértelmű továbblé-
pés volt, logikus folytatása a korábbiaknak, egy-
ben lényegi elszakadás azoktól.
 A tabuk döntögetésére az 1969 és '76

közötti Magyarország tökéletesen alkalmas
közeg volt. Milyen tabukat találhattak Nyugat-
Európában azok az emberek, akik addigi éle-
tüket egy kelet-európai rendszerbe zárva
töltötték?
 Nem találtunk ilyeneket. De természetesen

nem attól jó és új valami, hogy sikerül-e meg-
találni a megsérthető tabukat. A lényeg az, hogy
kitalálunk valami újat, és közben, csak úgy vélet-
lenül, visszakézből ledöntünk egy tabut. Amikor
a saját konvencióinkat próbáltuk felmelegíteni
egy tökéletesen idegen közegben, akkor hatás-
talanok voltunk. Akkor lettünk újra hatásosak,
amikor úgy döntöttünk, hogy levesszük a színház
negyedik falát, és azt behelyettesítjük az utcával.
Ezzel megsértettük a zárt színház és az utca-
színház tabuját is. Három jelentős előadást csi-
náltunk: a Pig, Child, Fire!-t (Disznó, gyerek,
tűz!), az Andy Warhol's Last Love-ot (Andy War-
hol utolsó szerelme) és a Mr. Dead and Mrs.
Free-t (Halott úr és Szabad asszony).

- A kirakaton belül megtörtént egy meg-
tervezett eseménysor. Ezt befolyásolta vagy
csak képileg egészítette ki az utca?
 Abszolút befolyásolta. Nemcsak abban az

értelemben, hogy minden, amit benne csinál-
tunk, megváltozott a nézők szemében és érzé-
keiben, hanem egészen konkrét módon is.
Ugyanakkor nem hagytuk azt, hogy a darab sok-
kal hosszabb vagy rövidebb ideig tartson, és
megváltoztassa az általunk tervezett és megírt
eseménysorozatot. Rájöttünk, nekünk ott kinn
show-t kell csinálnunk, nem egyszerűen színhá-
zat. Olyat, ami szórakoztató, ha a fene fenét
eszik is. Ha hó esik, ha nap süt, ha hottentották-
nak játszunk. Önmagukban megálló eszközöket
kell használnunk, amelyek eléggé szórakoztató-
ak ahhoz, hogy akinek nem a szíve közepét talál-
juk el, az is mosolyogni, nevetni tudjon. Ez na-
gyon fontos volt számunkra. Számunkra, akik-

- Ennek az előadásnak a végén azt találtuk
ki, hogy egy piros sárkány elindul, és lassan
fölzabálja, magába szívja a szereplőket es a
tárgyakat. Ezzel a sárkánnyal jártuk a várost,
hogy propagandát csináljunk az előadásnak. Az
előadás befejezése utáni szokásos
lődörgésben. ténfergésben valaki véletlenül
rálépett az otthagyott sárkányrongyra. Később
aztán az egyik vádpont az volt, hogy
rátapostunk a vörös... mire is... zászlóra. A másik
vádpont szerint pedig nagyon „balos" az előadás,
mert ez természetesen



nek a színház elsősorban nagyon személyes je-
lenlétet és intim, privát kommunikációt jelentett.
Az utca befolyásolta, de nem változtatta meg a
show-t, ugyanakkor nyitottak voltunk ahhoz,
hogy bizonyos jó szándékú csatlakozókat, ér-
deklődőket befogadjunk a játék keretébe.

 Radikális váltást, elszakadást
említesz. Mégis érzek egy sajátosan állandó
tényezőt, ami itthoni és kinti munkáitokat
egyaránt jellemzi: a valóságos történés és a
„csak" szín-házi történés folytonosan
összekapcsolódik,

 Ez így van. A valós élet kockázata
sokkal erősebb, mint a puszta kitalálásé, és az
alkotás akkor igazán erős, ha azt érzed, hogy az
a te életedbe ereszti gyökereit. A színház akkor
élő, ha a játék terébe olyan ablakot tudunk vágni,
amelyen keresztül nemcsak mi nézhetünk rá a
realitásra, de rajta be is áramlik a realitás
levegője, kockázata, egyszerűsége. Az élet-
halál kérdéséről van szó. Az utcán rosszul lépsz
le a járdáról, és elüt egy autó. Ez nagyobb
tragédia, mint bármely görög tragédia. Csak:
nincs keretbe foglalva. Nincs jól megrendezve.
Az emberek tizedmásodpercenként találkoznak
a valósággal, és azt hívják életnek. Ezért amikor
azt mondjuk, keretet készítünk, nem egy
mechanikus dologra gondolunk: beültethetsz ide
valakit, aki nézi az utcát, és ez szórakoztató is -
öt percig. Mi olyan fantasztikus színházi
képeket, eseményeket illesztettünk a keretbe,
hogy mellettük a valóság nemkitaláltsága sokkal
intenzívebben mutatta meg magát. Az is
jellemző volt, hogy sokszor nem tudtad, mi van
„kitalálva", és mi az, ami „csak úgy"
megtörténik. Valamelyikünk így fogalmazott
egyszer: „Maszkot teszünk a valóságra. " Ez volt
a kirakat.

- Te nemcsak a darabok szereplője, de
legtöbbször írója is voltál. Ezek a művek el-
vesztek az egyszeri keretekkel, vagy tekint-
hetjük őket bármikor bárki által felhasználha-
tó szövegeknek?

 A kirakatszínház szövegeit nem lehet
összehasonlítani egy drámaíró által írt drámával.
Sokkal kollázsszerűbb volt, hosszú-hosszú
akciók és képek után hangzott el valami, az is
néha gépről, magnóról. Mostanában viszont
egyre fontosabb számomra maga a szöveg. De
most is próbálom megőrizni azt a nyitottságot,
ami befogadja az egyszeri képeket, akciókat,
ismeretlen szereplőket. Szerencsés esetben
irodalmi értékű szöveg születik, amelynek a
gyökerei viszont eleve a színpadba, az
előadásba kapaszkodnak.

 A magyarországi korszakot a Három
nő-vérből idézett képpel illusztráltad. Írj le
most egy, a lényeget megragadó képet a New
York-i időkből!

 Az első darabunk, a Pig, Child, Fire! jut
eszembe, mégpedig a második jelenet, melyet a
Kraftwerk zenéjére, a „Nous somme les
Mannequins" című számra írtunk. Ez teljes
szakítás minden korábbi munkával - még az
első jelenet-tel is, mely egyébként Sztavrogin
vallomása volt. Hiányzott belőle minden áttétel
és szimbólum, hiányzott minden pszichikai,
analitikus, kulturális allúzió. Az volta célunk,
hogy amerikai módon izgalmasak legyünk. A
nézők úgy izguljanak, ahogyan egy jó
futballmeccsen, egy Chandler-könyvön szoktak.
Itt két gengszter párbajozott az utca két oldalán.
Szürke ruha, kalap, pisztoly. Benn a
kávéházban egy japán hölgy, közülünk való. A
két gengszter között természetesen

özönlik a forgalom - a 23. utca nagyon forgal-
mas -, autók fékeznek, elég veszélyes a do-
log, egyszer csak megérkezik egy szirénázó
rendőrautó, a rendőrök leugranak, pisztolyt
rántanak, ránk ordítanak: „Freeze!", vagyis ne
mozdulj, dobd el a fegyvert. Én ezt persze nem
értettem. már cSak az izgalomtól se, hiszen ar-
ra figyeltem, hol tart odabenn a zene, mikor mit
kell csinálnunk. Hozzátartozik a dologhoz,
hogy a helyszínre taxival érkeztünk - Halász
Péter és én -, teljesen reális volt minden. A né-
zők bentről, a kirakat mögül figyeltek. A rendőr
a halántékomhoz emelte a pisztolyát - én
ugyanis nem dobtam el az enyémet időben -,
kicsavarta a karom, megbilincselt, rá az autó-
ra... Mindezt benn látták, és szólt a zene.
Közben nekem végig az járta fejemben, vajon
hogyan fejezzük be ezt a jelenetet. Valaki kiro-
hant az épületből - úgy, hogy a közönség ne
lássa -, és megmutatta a rendőröknek az en-
gedélyünket, miszerint mi játszhatunk az ut-
cán. Arról persze nem volt szó, hogy pisztollyal
fogunk játszani. Meggyőződtek arról, hogy
csak játékpisztolyunk van, csóválták a fejüket,
de elmentek. Közben szólt a zene...

- ... Ugye, ez az a szám, amelyikben a
looking glassról, a tükörről énekelnek?
 Igen. Amikor a japán nő felemel egy pisz-

tolyt, és egyikünket lelövi, akkor van szó arról a
dalban, hogy ez a tükör összetörik. Ezzel kellett
összhangban lennünk. És összejött: a kirakat
összetört, Péter „meghalt", én beléptem a ká-
véházba, folytatódott a jelenet, úgy, ahogy kel-
lett.
 Ez tehát jó előadás volt.
 A legjobbak egyike. De ha nem tudtuk

volna folytatni - elvisznek a rendőrök, vagy a
váratlan eseménytől szétesünk -, akkor ez
csak botrány lett volna, semmi több. De mi csi-
náltuk tovább, mégpedig azzal a plusz izga-
lommal, amitől hihetetlen feszültség támadt.
 Siker és minőség itt tehát szervesen

összekapcsolódik - és mindez nem csak a
színészeken múlik.
 A kirakatszínházban ez így van. Az utca

persze mindig adott volt, ez kölcsönzött bizo-
nyos feszültséget. De ha az utca unalmas volt,
vagy valami agresszív hülyeség történt, akkor
az előadás gyengébben sikerült. Az utca döntő
elem volt - ezért is hagytuk abba. Mert hiszen
hányszor csinálhatod meg ugyanazt?! Egy idő
után minden gaggé válik. Az utolsó darabunk-
ban már voltak gyanús jelek: észrevettük, hogy
túlságosan erre építünk. Itt egy dzsippel jövünk
be az utcáról, így hozzuk be a mesebeli hastán-
cosnőt - Sheryl Sutton játszotta -, de vajon
van-e lényegi különbség a párbajozó gengsz-
terek és a járdára felhajtó autó között? Bármi-
lyen jópofa volt is ez - százötvenszer játszot-
tuk, és ez kapta a legjobb új amerikai darab ki-
tüntetést -, az utca már nem volt benne szük-
ségszerű. Eljött az a pillanat, amikor ki kellett
mondani, hogy ezt nem akarjuk így tovább csi-
nálni.
 Ha csak a gagre gondolok, akkor dur-

ván úgy is fogalmazhatok, hogy ezt bárki
megcsinálhatta.
 Csakhogy odabenn egy jól felépített,

képileg szépen megszerkesztett színházi
előadás zajlott. Például: a Mr. Dead and Mrs.
Free-ben volt egy ártatlan, Buddha-mosolyú,
hatalmas

baba, ott ült két videoszemmel, és nézte a
közönséget. Megelevenedett a szobor, nem a
közönség nézte a színházat, hanem a színház
nézte a közönséget, sőt hipnotizálta, hiszen
egy abnormális méretű babáról volt szó.

 A két gengszterre visszatérve: százból
kilencvenkilenc esetben a rendőrség
„győzött" volna, vagyis az előadás nem foly-
tatódhat. Mi a z a plusz, amivel ti a rendkívüli
körülmények között is figyelni tudtatok a ja-
pán nőre és a Kraftwerk zenéjére?
 Nagyon egyszerű a válasz: bátrak, fe-

gyelmezettek és ösztönösek voltunk. Néha jól-
esett, ha mindenféle pozitív jelzőt akasztottak
ránk, de a lényeg az volt, hogy így tudtuk
szórakoztatni magunkat és a közönséget is. A
bátorságra és a fegyelemre a túléléshez is
szükség volt. Túl kellett élni a magyarországi
éveket, az emigrációs másfél évet, hogy aztán
hazaérkezzünk New Yorkba. De túl kellett élni
minden egyes előadást is, mert
veszélyszituációt hoztunk létre. A két
gengszter jelenete nemcsak azért jelentett
alapvető változást, mert meghatározó módon
be tudta hoznia realitást, hanem mert ez volt az
első olyan jelenet, amely az első pillanattól az
utolsóig show volt. Vállalta a szórakoztatást,
azt, hogy mindenkihez szólt, még-pedig nem
rejtett beszéd által. Felvállalta a chandleri
irodalmat, a Humphrey Bogarttal jellemezhető
filmes hagyományokat, vagyis azt a nyugati
mitológiát, ami mindenki számára azonnal
érthető. A folytatás persze a sajátunk volt, a
gengszter bejött, volt, akit lelőtt, volt, akinek
levágta a kezét, a baltája szikrákat szórt,
majd az utolsó, félig már alvó szereplő
öngyilkos lett úgy, hogy fenéken lőtte magát
egy igazi játékpisztollyal. A gengszter pedig
rátette a kabátját, arra meg a kalapját, és ott-
hagyta. Ez az előadás nem a jelentést vállalta,
hanem a sztorit. A második produkciónkban -
címe Andy Warhol's Last Love - visszatértünk a
lakásba, legalábbis az első rész egy szobá-
ban játszódott. Először történt meg, hogy léte-
ző személyek lettek egy darab főszereplői:
Andy Warhol és Ulrike Meinhof. Utóbbit egy
kislány játszotta, nevezetesen Bálint Eszter ti-
zenkét éves korában. Miután Ulrike lelövi a fér-
fit, az a mennybe megy, a Don Giovanni „Viva
la liberta" hangjaira pedig leereszkedik egy
tükörfüggöny, a nézők önmagukat látják. Fel-
emelő vég, igazi finálé volt ez. A tükör sokféle
arcot megörökített, többek között Fass-
binderét - élete utolsó évében. Velünk akart
dolgozni. Arca ott van az egykori tükörben. Ez-
zel az előadással tudatosan lezártuk, kijátszot-
tuk magunkból az európai és az amerikai kon-
frontációját. Európában különösen nagy sike-
rünk volt. Égetően jelen idejű volt az egész:
amikor Németországot jártuk, még a falakon
virítottak a Vörös Brigádok lemázolt feliratai,
ezek voltak ennek az öngyilkos permanens
forradalomnak az utolsó pillanatai. '68 volt az
úgynevezett szocializmusnak a vége, Meinho-
fék halála pedig az utolsó emlékeztető, ami
még felidézte ezt a világot. Ezután Európa
álomba merült. Nem talált más választ, mint
Amerika utánzását. Warhol azt mondja a da-
rabban: „You get what you like, if you like what
you get" - azt kapod, amit szeretsz, ha szere-
ted, amit kapsz. Ez nagyon amerikai attitűd,
szemben az európaival.



 Az idő furcsa játéka, hogy mi erről '91
márciusában Magyarországon beszélgetünk,
ahol éppen most látható először Warhol-kiállí-
tás.
 Donáth Péter barátommal beszélgettünk

erről: „Warhol most?!" gondolta, amikor el-ment
a kiállításra. Csodálkozva mesélte, hogy
tetszett neki. Úgy gondolom, újra kiderült, hogy
minden reprodukció, minden illusztráció hazu-
dik. Ha van művészet, akkor az a pop-art és ben-
ne Warhol - akit egy könyvből egyáltalán nem
lehet értékelni.

 A jelenhez érkeztünk, és újra a két
gengszter jut eszembe az utca két oldalán : Ha-
lász és Bálint István. Néhány éve elszakadta-
tok egymástól, külön úton jártok.

 Szerintem nem kell a párbajozókat össze-
kapcsolni kettőnk sorsának alakulásával.

 Az mégiscsak érdekel, milyen most a
kapcsolatotok.

 Nincsen kapcsolatunk.
 Nem tudom kihallani a hangodból, mi-

lyen előjelű a válasz: jó-e ez így, vagy sem?
 Olyan ez, mint egy házasság története.

Milyen előjelű egy házasság? Milyen előjelű
egy válás? Tíz-tizenöt évig együtt élnek az
emberek, szeretők, barátok, munkatársak, annyi
minden halmozódik fel. De mindez nagyon
személyes, nincs mit beszélni róla.

 Ti továbbra is Squat Színház néven
dolgoztok. Legutóbbi produkciótokat
hagyományos színházban, színpadon láttam.
Itt a pillanatnyi valóság nem befolyásolja az
előadást, minden úgy zajlik, ahogyan az egy
átlagos színházban szokott.

 Én nem láttam az előadást, hiszen
játszottam benne. Szándékom szerint a
szavaknak kel-lene átvenniük a kirakatüveg
szerepét. Ki kell tudni mondani olyan szavakat,
amelyekre úgy

hallgatsz, mintha te mondanád őket. Szavakkal
próbálunk ablakot nyitni a saját világunkra. Az bi-
zonyos, hogy a kirakatszínháznak vége. Túl
könnyű, túl gag-szerű, túl fáradt. Mit lehet akkor
csinálni egy zárt térrel? Meg kell próbálni úgy
be-rendezni, hogy elég érdekes és vonzó
legyen. Mint a valóság. Nem annak
illusztrációjára gondolok, hanem az álom
valóságára. Azaz álom lehet igazi utca vagy
igazi mosókonyha, vagy fantasztikus mesevilág.
Ahogyan egy könyvet ki-nyitsz és olvasod,
néhány lap után elfelejted, hogy papírról és
betűkről van szó, belelépsz annak valóságába.
 Hangsúlyozod a szó fontosságát. A kor

változott, vagy benned történtek olyan válto-
zások, amelyektől a szó szerepe megnőtt?
 Bennem történtek változások. Az

emberek élnek, halnak, szeretnek, gyilkolnak -
és be-szélnek. Kapcsolataik túlnyomó része a
beszélt nyelven valósul meg. Tragédiák,
boldogságok kifejezéséhez szükséges a nyelv.
Egyre inkább vágyat érzek arra, hogy
kimondjam, amit gondolok, amit érzek. Ilyen
egyszerű ez. Nem hiszem, hogy létezik
fontosabb elem, mint az emberi beszéd. Se kép,
se szituáció, se gag nem lehet fontosabb. Azt
megpróbálni, hogy ez az emberi beszéd ne
betanult szöveg, ne a költészet illusztrációja, ne
mechanikus ismétlés, hanem kirakat , a
magánszoba kockázatával szíven ütő, igaz be-
széd legyen - ez egy feladat.
 Ez a show visszaszorítását jelenti.
 Nem feltétlenül. A szoba és a kirakat nem

szorította vissza a szürreálisnak, fantasztikus-
nak, teátrálisnak nevezett elemeket. Hiszen a re-
alitás azzal válik hitelessé, hogy szembehelye-

„Karleszögelés".
Ház, 1974

zed vele a mesét, a fikciót. Az élő nyelv fontossá-
ga is akkor lehet erős és hatékony, ha szembeál-
lítod, összekapcsolod a színpadképnek és az
eseményeknek fiktív világával. Az L-train to El-
dorado című előadásban nagyon teátrális ké-
pekkel találkozhattál. Ebből egyszer csak kiug-
rott egy beszélgetés - például anya és fia között
-, ez teljesen reális, életből átmentett, életre
emlékeztető párbeszéd volt. Számomra erről
van szó: fantáziálás és emlékezés. Tehát marad
a show, már csak azért is, hogy kiemelje a szó. a
beszéd hangsúlyait. Egyszer csak hihetetlenül
nevetségesnek kezdtem érezni, hogy reggeltől
estig beszélünk, és ez nem jelenik meg a szín-
házban. Más kérdés, hogy a színházak nyolc-
vanöt százalékában mesterséges nyelven
beszélnek, és ennek semmi köze ahhoz a
drámaisághoz, ahogyan te az életben érintkezel.
De szíven ütött például a Katona József Színház
Platonov-előadása: itt normális emberek
normális módon beszélnek egymáshoz. De ez
azért is történhet meg, mert egyszer csak
megérkezik egy vonat a pici színpadra, illetve ott
az a szoba a hatalmas szekrényekkel - minden
olyan, mint egy mágikus álom, és ha ebben az
egyik ember azt mondja a másiknak: „szeretlek",
az nem sikkad el, hanem hangsúlyt kap.

 Ugyanazokkal a szavakkal rendelke-
zünk. Az a kérdés, tudod-e ezeket olyan körül-
mények közé helyezni, hogy a szándékod sze-
rinti jelentést közvetítsék.

 Így van. Mi mindig „művészről", „költőről"
beszélünk. Szerintem azokról van szó, akik a
memóriájukat gondozzák. Azaz érdekes, amikor
egyszer csak keretbe emeled azt, ami egyébként
elsikkadna a félhomályos emlékezés mindenna-
pos folyamatában. Hirtelen tisztán megjelenik,
ahogy két ember beszélget, egy koldus szól hoz-
zád, vagy a szeretőd rád csukja az ajtót. Ennyi a



költészet. Emlékezés és fantázia - ezzel mindenki
rendelkezik. Merni kell fantáziálni, hinni kell annak
totális szabadságában, de vállalni is kell az
emlékezés keresztjét. Nem keretezhetsz be
mindent. De készen kell állni. Ha folyamatos ké-
szenlétben állsz, nem véted el.
 A készenlét tehát az az állandóság, ami a

lakásszínházat, a kirakatszínházat és a jelent is
összekapcsolja. Csak ez a készenlét kölcsönzi
azt a nyitottságot, amellyel az adott produkció
keretei befogadják a véletlenül, esetlegesen
belépő elemeket.
 Oly mértékben igaz, amit mondasz, hogy

most, amikor elkezdtem keresni ezeket a sze-
replőket, az egész város színház lett. Barátaim
mulatva kérdezgetik egymást: „Mi történt a Pistivel,
mindenféle fekete fiúkkal beszélget az utca-
sarkokon?!" Én csak egyszerűen kinyitottam
magamat, készen álltam arra, hogy emberekkel
találkozhassam. Így nem lehet tévedni. Ehhez
persze az is kell, hogy ne előítélettel közeledj, mert
akkor beszűkül a világ. Annyit tudtam, hogy akit
keresek, az nem fehér bőrű. Egy elképesztően új
nemzedékbe ütköztem, olyanba, amelyik-nek az
életét csak könyvből ismertem. Álltunk egymással
szemben, és el kellett fogadtatnunk magunkat a
másikkal. Át kellett jutnunk a kölcsönös
gyanakvások korlátain. Mert... mert mindenki
„zsidó". Ezt jó lenne tudni itt, Magyarországon,
abban az országban, amelyik Amerika akar lenni
két hét alatt. Mert amellett, hogy szépek és
szabadok vagyunk, bizony szarban maradunk, ha
nem vesszük magunknak a fáradságot ahhoz,
hogy elfogadjuk a másikat. És ez a másik...
elnézést kérek... ez a cigány, a zsidó, a román, a
szlovák, a cseh... Azért mondom ezt, mert a
Nyugat félig kinyújtotta a kezét, benne a
dollármilliárdok, de visszahúzza. Mert nincs az az
úristen, aki bízik abban, aki a másiktól fél, és a

másikra gyanakszik. Nem valami elvont eszmei-
ségről van itt szó, egyszerűen nem fogják idead-ni
azt a pénzt, amivel talán ki lehetne húzni a bajból
az országot. Hogy ebben a szabad életben zabálni
is lehessen. Itt csak akkor történik valami, ha vége
lesz ennek a nemzeti magyarországosdinak meg
más országosdinak. Túl kicsi ez a hely, és túl nagy
a nyomorúság, és minden egyes magyar szóra
ideges rángás fut végig a szlovákon, és ugyanez a
magyar válasz, amikor egy román megszólal. A
kezdeti eufóriám elmúlt. Most, hogy itt vagyok,
Magam sem tudom, hogy is van-nak a dolgok.
Csak zűrzavart látok.
 Annak idején a közös tagadásban nem

derült ki, ki mire gondolt magában. Most, hogy
bármi elhangozhat, kiderült, másra gondol-
tunk.
 Ez természetes. A baj az, hogy nem tudjuk,

mi az a más. Nem tiszták a megfogalmazások.
 Csakhogy sokáig nem használtuk a sza-

vakat, és most nem tudjuk kifejezni magunkat.
 Amit te mondasz, az olyan, mint a rossz

színház. Dadogás, homályos fogalmazás... Az
azért világos, mit szeretne az ember. Merni kell.
Merni elmondani, mik a vágyaid. „Csináljuk azt,
amit én szeretnék" - mondod te valakinek, aki azt
mondja: „Csináljuk, amit én szeretnék." Aztán
megbeszélitek. A nyelv, a szándék megtisztítása
azzal kezdődik, hogy az emberek merik vállalni,
amit igazán szeretnének. Tudom, nem olyan egy-
szerű ez az egész. De értsd meg: Magyarország
egyszer csak bekerült az újságokba, rákerült a
térképre. Nem akarom azt látni, hogy érdektelenül
visszasüllyed egy nem ebbe a civilizációba tartozó
világba, és eltűnik erről a térképről.

„Emlékezés és fantázia".
L-vonat Eldorádóba, 1987

SUMMARY
O c t o b e r - N o v e m b e r 1 9 9 1
This double issue is devoted exclusively to a widely
known avantgarde group which originated in Hungary,
emigrated later irto the USA and was known first as
Squat Theatre; at er the splitting up of the original com-
pany members who continue to work with group founder
Péter Halász adopted recently the name Love Theatre.
Evoking all of the a for their one-time Hungarian follo-
wers, resp. introducing them to those who could never
see theirwork was a task long overdue, to which however
a new topicality was lent by the first guest appearance
since their emigration of Péter Halász and his group in
Budapest,aneventwhich tookplace in the firsthalfof this
year.

The issue is introduced by two comprehensive essays
by film director András Jeles and aesthetician Géza Fo-
dor and by a recent interview made in Budapest with
Halász himself.

The first larger group of writings concerns the years
1972-1976, i.e. the company's "Hungarian period". Es-
says by weIl-known writers György Spiró, István Eörsi,
Miklós Haraszti and by artist Éva Körner as weIl as inter-
views with writers, directors, actors and designers such
as József Ruszt, Tamás Fodor, El Kazovski, Péter
Donáth, László Rajk, István Paál, Miklós Jancsó and
Tamás Ascher, interested spectators, fervent
followers, disciples and/or one-time collaborators of the
group illustrate this section.

The next chapter deals with the years following the
emigration; here essays by Géza Perneczky, Richard
Schechner, Gergely Nagy, László Beke and András Pályi
can be found together with letters written home or taped
by leadingactressAnna Koósand PéterHalászhimself.

This section of the issue is closed by a conversation
with István Bálint, leading actor of the group and later
leader of the "dissidents" and by a meditation by Halász;
both artists were approached during their return visít to
Hungary.

In the annex we assembled documentson the group's
activity, such as a hronicle of their productions, descrip-
tions of thesemadeeither by the actors themselvesorby
close collaborators, documents and commentaries on
their troubles with censorship at home etc. The annex al-
so includes two complete playtexts: Andy Warhol's last
Love (Squat Theatre) and The Helmet-Maker's Beautiful
Wife (LoveTheatre - thiswas theperformancepresent-
ed in Budapest in 1990).


