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OPUS 2.
HALÁSZ PÉTER: ÖNBIZALOM

kínai II. Ezzel az alcímmel játssza a
Kamra Halász Péter új rendezését.
Alcím: már önmagában némi
izgalmat kelt az ember-ben. Valami
felszínre bukkan a rejtélyből. A

szerző szükségesnek érzi, hogy meg-adjon egy
kódot, amin lehet gondolkozni, lehet megfejteni,
kitalálni az értelmét. Bár zavarba ejtően triviális,
de így van: játék ez. Adott egy elem, amelyet
empátiával, elemzőkészséggel, esetleg némi
logikával ki kell egészíteni. Meg kell konstruálni
köréje az egészet úgy, hogy ne lehessen látni, mi
volt a kiindulópont. Nem tudom, van-e, aki ne
szeretné az alcímeket.

Önbizalom (A kínai II.). Bevallom, az előadás
napjáig úgy tudtam, hogy az alcím a cím. Folyta-
tást vártam tehát, különösen a dobozszerű dísz-
letet, amelyből kilógnak a színészek. Ezt a dísz-
letet nagyon szerettem annak előtte, és már ak-
kor is úgy gondoltam, hogy sok ötletet bírna még
el. Megfordult a fejemben Bartók neve is. Szóval
kíváncsi voltam.

Aztán előadás, műsorfüzet: Önbizalom (A kí-
nai II.). Várakozásaim nem módosultak, bár a
címmel mintha irányt kapott volna kíváncsisá-
gom. De bármit is gondoltam, valamiért mégis A
csodálatos mandarin közegében maradtam. Így
aztán volt okom a meglepődésre.

Üzlet és üzletember, sőt üzletek és üzletem-
berek. Nagyszerű siker, majd csőd, közben biz-
tonsági fokozatra állított érzelmek, a bukás utáni
fantáziátlanság, amely nem elegendő sem az
életben maradáshoz, sem a halálhoz. Majd egy
ötlet üzleti ajánlat formájában: egy szálloda, ahol
fájdalom nélkül segítenek a halálba. Szálloda, ott
azonban szerelembe esés, azaz életkedv és re-
mény, tehát felbontani a szerződést és elutazni a
szerelmes életbe. Ám a szálloda vezetése ezt
nem így gondolja. Különben is kitervelt volt az
egész, a nő alkalmazott. Az üzletember hős
azonban köntösét (I. A kínai I.) magára öltve élet-
ben marad.

Elsősorban azon lepődtem meg, hogy meny-
nyire becsapottaz alcím. Amit vártam, a Manda-
rin-történet folytatása elmaradt. Pontosabban
egy-két laza szállal hozzá volt ugyan varrva a
mostani az előző előadáshoz, de hát ezek a
szálak olyan gyengék, formálisak és
esetlegesek, hogy nem tudom komolyan venni
őket.

Úgy gondolom, hogy A kínai és az Önbizalom
két teljesen különböző előadás. Ezzel nem lenne
semmi baj, de azzal, hogy Halász Péter egy al-
címmel összefogja a kettőt, ha nem is nagy mér-
tékű, de észrevehető rombolást végez. Ez a rom-
bolás elsősorban nem esztétikai terepen zajlik,
hanem bennem, a nézőben.

Az Önbizalom A kínainál korábban készült
Amerikában, ez a második változata, vélhetőleg

Máté Gábor az önbizalomban (Koncz Zsuzsa
felvételei)

jelentősebb változtatások nélkül. Ezt tudom meg
a műsorfüzetből. Ha ez így van, akkor miért szük-
séges sulykolni a folytatásjellegét? Láthatólag A
kínai nem az Önbizalomban folytatódik, még ak-
kor sem, ha néhány bevezető mondat ezt próbál-
ja elhitetni. (Nevezetesen, hogy a Kínai, aki
emigrált és elszegődött egy színházhoz, most
üzletemberként áll elő.) Ez felszínes dramaturgia
csupán. A nézőnek azonban illik komolyan venni

Bán János (Harry Newton) és Vajdai Vilmos
(Zsing Zsengoa)

az alcímet és a dramaturgiát, össze kell tudnia il-
leszteni a két előadást, még akkor is, ha azok hí-
ján vannak az illeszthetőségnek. Itt látom a rom-
bolást. A néző dolgozik, majd rájön, hogy nincs
miért. Amit mondtak neki, azt senki nem gondolta
komolyan. A kinai II. alcím olyan jelentőséggel
bír, mint a zeneműveknél egy opus-szám. Ese-
tünkben ennyit tesz: az Önbizalom Halász má-
sodik Kamra-beli rendezése. Ember legyen a
talpán, aki opusszámból művészi koncepciót
képes varázsolni. A szabadságharcos néző
meg ott áll esztétikai méltósága romjain.

A



 KRITIKAI TÜKÖR 

Ez a darab és az előadás külső héja, még ha
kissé indulatos leírásban is.

Hogy mi van a darabon belül? Mindenekelőtt
egy kiváló ötlet: két vetítővászon között játsza-
nak a színészek. Képek közé kell beállniuk úgy,
mintha tudomást sem vennének arról, hogy mö-
göttük, előttük egydimenziós fotók állnak. Ellen-
állhatatlan humora van annak, ahogy rezzenés-
telen arccal úgy tesznek, mintha ott is lenne,
amit látunk a vásznon. New York, szálloda, táj...
Aztán a humor kiszélesedik, amikor filmmé vál-
tozik a fotó. Helyet cserélnek a realitások. Az a
tudat pedig, hogy mindez színházban, színpa-
don történik, tovább építi az utalások rendszerét.
Az ötlet önmagában olyan sokrétegű, hogy véle-
ményem szerint még többet is elbírt volna. Olyan
érzésem támadt, mintha kimúlt volna anélkül,
hogy felhasználta volna összes elemét. Persze a
kérdés az, hogy akkor érvényesül-e egy ötlet, ha
minden részét kibontják. Valószínűleg jó, ha ma-
radnak ki nem játszott tartalmak, de nem jó, ha
ezekből túl sok van. Halász vásznai meg a video
mintha elhallgatnának sok mindent. Mintha nem
lett volna mód, idő, dramaturgia arra, hogy elma-
gyarázódjék az idea. Ez nem jelenti azt, hogy ért-
hetetlen lenne, de mindenképpen egyszerűbb
(és ártatlanabb) megoldásnak tűnik, mint ami-
lyen valójában.

Pedig mindezek ellenére meglehetősen sok
dolog rábízatik a vetítésre. Gyakorlatilag a darab
története. Minden színész színpadi megjelenése
azonnal a vásznakkal (árnyékkal, képpel) kerül
viszonyba. Így a történet összes eleme is a
képekre utal. Azáltal, hogy minden egy ötlet
vonzásába kerül, kap valami könnyedséget az
előadás: ki lehet próbálni újabb és újabb
verziókat. Jöhetnek súlyosabb és súlytalanabb
poénok-játék. Mégis, ez a mostani Halász-darab
túl könnyedre sikerült. Mintha túl lazán dobta
volna rá Halász a történetet a formára.
Olyannyira, hogy ez nem spontaneitásként
hatott, hanem néhol a figyelem és a gondosság
hiányát jelezte. Az arányokban leginkább. Van-
nak hosszúra engedett jelenetek (Krízis, Harry
Newton beszéde gyermekéhez, Sarconi kaba-
rékonferálása), ahol túlszalad az alapvetően jó
ötlet. Többek között az ilyen típusú bőkezűség
teszi relatívvá az előadást: most ez így van. Így
sikerült.

Nehéz a színészek dolga. Helyzetgyakorlatokat
adnak elő egy-egy szóra, mondatra alapozva.
Nehéznek gondolom ezt a munkát, mert az
anyag nem ad támpontokat. Nincs felépíthető
szerep, előélet, jellem. Figurák vannak, változó
helyzetekben. Úgy gondolom, hogy a színészek-
nek felszabadító lehet a Halász-színházban ját-
szani, mivel alkalom kínálkozik arra, hogy kilép-
jenek eddigi játékmódjukból. A nyers, karikírozó,
jelzett játék jóleső blaszfémiának tűnik megszo-
kott stílusukhoz képest. A színészek kaján öröme

az előző Halász-munkában is és most is nyilván-
való. Éppen ez Halász Kamra-beli rendezései-
nek legfigyelemreméltóbb eleme. Lehetőséget
ad arra, hogy a színészek ne zsigerekből és lé-
lekből játsszanak végre, ne illusztráljanak, ha-
nem akár csak külsődleges eszközökkel is felvá-
zoljanak egy karaktert, élvezzék a könnyedsé-
get, mutogassák, amit a mesterségről tudnak.

Meg is teszik mindannyian. Köszönet érte.

Szezonja van Brechtnek. Idén négy elő-
adásban is láthattuk műveit. Két okból is
érthető ez. Egyrészt aktuálisnak érzik a
színházak, hogy beszéljenek arról az el-
késettségében eltorzult korakapitalizmusról - a
hagyományok kényszerében eleve
csökevényessé váló polgári mentalitásról, a
gengszterléttel kacérkodó vállalkozószellemről, a
deklarációkba szoruló szabadságeszményről -,
amelyről vitathatatlanul ez a kételyeit kétes
elkötelezettséggel elfedő német drámaíró mon-
dott a legtöbbet. Ugyanakkor elbizonytalanodó,
stílus- és szerepkeresésben élő színjátszásunk
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érdeklődve fordulhat Brechthez úgy is, mint a
magyar színházi hagyományban csak töredéke-
sen értelmezett ősforráshoz, a színházi gyakor-
lat és teória egyik újragondolható, ösztönző át-
alakítójához.

Ez is magyarázza, hogy idén Brechtnek több-
nyire nem közismert darabjaival, hanem elsősor-
ban kísérletező kedvű műveivel, paraboláival,
tandrámáival találkozhattunk a színházakban. A

Gazsó György (Wenzeslaus) és Mihályfy Balázs
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