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Kedves Mátrai-Betegh Béla, 

 szives elnézését kérem, hogy soraimmal zavarom. Május 27-i cikkének 

már Lessingtől idézett mottója is elképesztett; de még elképesztőbb számomra az, hogy 1979-ben 

Magyarországon ez a női nem „alaptermészetéről” 1767-ben irt és a mai tudat számára már 

egyértelmüen anakronisztikus gondolatsor egy mai politikai helyzetről, mai szinházról szóló 

elemzés kiindulópontja lehet. A legelképesztőbb azonban az, hogy – véleményem szerint – az Ön 

cikke nem felel meg az ujságirói tájékoztatásra vonatkozó elemi etikai normáknak: lényeges 

információk közlése helyett – melyek alatt éppugy értem az események és a rájuk vonatkozó adatok 

pontos leirását, mint egy minimális hozzá- és megértésből származó szubjektiv értékelését – Ön a 

lényeget tekintve, még az adatokat, eseményeket illetőleg is hiányosan, pontatlanul, teljes 

félreértéssel számol be egy olyan szinházi eseményről – mi több: elemezni próbálja azt – mely már 

csak magyar vonatkozásainál fogva is az átlagosnál alaposabb tájékoztatást igényelt volna. 

Irásából először is nem derül ki, hogy mi a Squat szinház, mióta müködik, kik a tagjai s ez fölöttébb 

furcsa. Nem létezik ugyanis, hogy éppen Ön ne tudná – ha máshonnan nem, hát a Szabad Európából 

–, hogy a Squat szinház – Halász Péterék társulata. Miféle tájékoztatás az olyan, éppen 

Magyarországon, mely pont ezt a tényt nem közli, de sandán célozgat rá /”javarészt magyarokból 

álló társulatról” irva/ azoknak a „beavatottaknak”, akik ezt ugyis tudják /a többiek tájékoztatását 

ezáltal éppen a Szabad Európára bizva!/ ?! 

Nagy külföldi sikerük kapcsán csak nincs most valami kollektiv lelkiismeretfurdalásunk 

kialakulóban – oly módon, hogy tabuvá téve még nevüket sem emlithetjük – azzal a Halász Péter 

által vezetett amatőr társulattal kapcsolatban, mely a hetvenes évek első felében az egyetlen szinház 

volt Pesten, ahol valami uj történt, melynek tagjai utolsó fillérüket is a szinházra költötték 

egyszerüen azért, mert szerették a szinházat; mely társulat müködése alól fokozatosan kihuzták a 

talajt s különböző – részben esetleg valós, de leginkább kreált – problémákra hivatkozva puszta és 

nem csak szinházi – exisztálását is tagjainak lehetetlenné tették?! 

Ha – a demokratikus gondolkodás zavarát jelezve – nem lehet a Squat szinházról jelenleg leirni, 

hogy ez a Halász társulat egyenesági leszármazottja, akkor teljesen fölösleges és értelmetlen erről a 

szinházról irni bármit is nálunk; de ha lehet erről a szinházról irni, akkor mindenről kell irni vele 

kapcsolatban, nem pedig szemérmeskedve hallgatni. Ne értsen félre: nem a szubjektiv itélete erről a 

szinházról az, ami irásra késztet. Önnek, mint bárkinek joga van ahhoz /vagy joga kell, hogy 

legyen/, hogy egy szinházzal kapcsolatban bármiféle természetü ellenérzései lehessenek s ezeknek 

hangot is adhasson. Tehát nem várok Öntől dicshimnuszt a Squat szinházról csak azért, mert Halász 

Péterékről azok után, amik itt történtek velük, külföldi sikerük után – jó magyar kompenzáló szokás 

szerint – elmarasztaló véleményt már nem is lehetne irni. Nyugodtan irja meg, hogy ez a szinház 

most is csapnivalóan rossz, dilettáns, politikailag zavaros stb., s éppen ezért nagy nyeresége 

immáron ismét felfelé ivelő szinházkulturánknak, hogy e társulat már nem itthon fertőzi a levegőt. 

Vagy irjon bármit, ami tényleg a véleménye, de irja meg azt is, hogy mi ez a társulat, kikből áll, 

mitől kelt ilyen érdeklődést, hogy a Nemzetek Szinháza találkozójára is meghivják, netán azt is – ha 

már emliti a tényt –, hogy mi adhat alkalmat a Szabad Európának /azontul persze, hogy bármi 

alkalmat adhat/ arra, hogy a Squat szinházat a hazai szinházi viszonyok ellen igyekezzen kijátszani 

a „másként gondolkodóknak” cimzett adás-sorozatában. Nem hiszem, hogy ezek a kérdések 

megkerülhetőek. 

Irásából nem derül ki az sem, hogy mi az a darab, amit a Squat szinház játszik. Sajnos az előadást 

nem volt módom megnézni, de volt alkalmam olvasni az eredeti szinopszist, valamint több 

szemtanu beszámolójából meggyőződni arról, hogy az előadás pontosan követi a szinopszist. 



Ismereteim alapján tehát durva szakmai hibának kell tartanom azt, hogy nem figyelt föl arra a 

tényre, hogy a darab második része Franz Kafka A császár üzenete c. elbeszélésének az adaptációja, 

melyben Andy Warhol a hirnök. Az adaptáció tényét és jelentőségét külön kihangsulyozzák azáltal, 

hogy a második rész elején felolvassák az eredeti Kafka elbeszélést. Ennél didaktikusabb fogódzót 

egy előadás már nem adhat. S ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy a hirnököt élő személynek, 

Andy Warholnak hivják – aki felbecsülhetetlen jelentőségü müvészi munkássága révén már évek 

óta idollá vált /amitől munkássága nem vált kevésbé jelentőssé, még akkor sem, ha Ön néhány, 

tökéletes tájékozatlanságot eláruló „bon mot”-val a „helyére teszi” is/ –, akkor a darab által 

felállitott képlet teljesen más lesz, mint amiről Ön ir. A valódi darabban a történések, dialógusok, 

élő és film által közvetitett játékok a maguk abszurditásával együtt szembesülnek ugy Kafkával, 

mint napjaink különböző eredetü és előjelü idolaival s az egyidejü realitással. Játék és valóság ugy 

folynak át egymásba, hogy egy ponton tul az is kérdéses, mi a játék és mi a valóság, miként egyes, 

az utca embere által filmforgatásként végignézett bankrablásoknál. Kevés „jelenidejübb” színház 

képzelhető el: New Yorkban például a közönség teljes zavarában egy izben a rendőrséget is kihivta. 

A jelenidejü színház ugyanis döntéseket követel az emberektől, nem moralizálásokat. Nem akarok 

itt „ellenelemzést” nyujtani Önnek. Ahhoz látni is kellett volna a darabot. Csak tiltakozom egy 

olyan elemzés ellen, amely alapvető dolgokat nem vesz észre, sőt: amit észrevesz, azt is egy 

moralizáló magatartáson keresztül meghamisitja, torzan idézi.  

Az a mondat, mely Önt Sophoklesre emlékezteti, az eredetiben – egy elég hosszu dialógus közepén 

– igy áll: „A legjobb gyorsan megszületni és a legjobb gyorsan meghalni. Ugy vélem, ha 

ugyanabban a percben születnél és halnál meg, az volna a legjobb élet. ’Halálra születni’, dalt 

irhatnál belőle.” – mondja Warhol hangja szalagról az „élőben” beszélő Meinhofnak. Az idézet 

utolsó mondatáról Ön elfeledkezik, hogy ájtatos fejtegetést irhasson holmi „hullatag bölcsességről”, 

holott ez a mondat elég direkten az Ön által kifogásolt ilyen bölcsességeket – s egyuttal a róluk 

szóló fejtegetéseket (?) is – persziflálja. 

Továbbá: Andy Warhol „halálos itéletét” hárman irják alá az Intergalaxis 21.-es Forradalmi 

Bizottsága nevében: Jan Pallach, Yukio Mishima és Ulrike Meinhof. Kiváncsi lennék arra, hogy mi 

az oka annak, hogy miközben a bizottság nevére pontosan „emlékezik”, tagjai közül mért csak 

Meinhofról ir – igaz róla aztán oly alapossággal, hogy még főhősnek is megteszi Warhol helyett 

/miként Corneille Rhodogyne-nak nevezte el drámáját Kleopátra helyett - ld. Lessing/ . 

A teljes konfuziót a félreértéseken tul előidézi az Ön elemzési módszere is. Ez a szinház a 

Hamburgi dramaturgia felől közelithető meg a legkevésbé /s főleg nem a modellnek választott 30-

31-32. számok szempontjaival, ahol Lessing a nőkről vallott saját nézeteiből kifolyólag oly 

negativan elfogult Corneille Rhodogyne-ja iránt, hogy ez elfogultság elemzésének igazságát még 

akkor is eléggé kétségessé teszi, ha a Rhodogyne esetleg valóban nem jó darab/. A Hamburgi 

dramaturgia számtalan kiragadott mondata igaz, vagy igaz lehet attól függően, hogy milyen 

kontextusban idézik. A teljes Hamburgi dramaturgia csak bizonyos fajta szinházra érvényes. A 

szinház ugyanis nem egyenlő sem a drámával, sem a vigjátékkal, sem a tragédiával, sem az 

operával stb., bár a dráma, a vigjáték, a tragédia, az opera stb. lehet esetleg szinház is. Szinház a 

középkori misztériumjáték is, szinház Wilson társulata is. A Hamburgi dramaturgia egyikre sem 

érvényes. Abból, hogy Ön a Squat produkcióját Lessing szemüvegével nézi egyenesen következik, 

hogy a produkciót érthetetlennek, értelmetlennek tartja, majd ezen az érthetetlen-értelmetlenségen 

Lessinggel, mint tekintéllyel vereti el a port. Jó magyar szokás ez is, de fából vaskarika. Jelen 

esetben csak azt nem tudom eldönteni, hogy szándékosan választott-e olyan módszert az elemzésre, 

amely révén csakis az elemzett dolog értelmetlensége bizonyitható, vagy „konzervativ” voltából 

következően nem terjednek addig ismeretei, hogy minden dolog csak saját törvényszerüségei által 

mérhető és csak azokkal szembesithető; vagy egyszerüen „szellemeskedésből” élt a Hamburgi 

dramaturgia elveivel, mivel a fesztivál Hamburgban volt. Egyik lehetséges válasz sem hizelgő Önre 

nézve, sőt deklarált konzervativizmusa kapcsán még egy további kérdés is megkockáztatható: miért 

az/ok/ megy /mennek/ a Nemzetek Szinháza találkozójára „uj szinházat” nézni, aki/k/ büszkén 

vállalja /vállalják/ konzervativ nézetei/ke/t, s miért nem olyan/ok/, aki/k/ netán tanulhatna 

/tanulhatnának/ is a látottakból?! Engedjen meg egy személyes véleményt: torkig vagyok a „büszke 



konzervativizmusukkal” – még esetleges jóindulatuk esetén is. Minden konzervativizmus számomra 

egyet jelent a szellemi szklerózissal.  

Végül: bocsásson meg, de nem kell semmiféle önsajnáltató bátorság ahhoz ma Magyarországon, 

hogy valaki a Squat szinházról – mások esetleges véleményével szemben, főleg ha ezek külföldiek 

– Halász Péterék nevének emlitése nélkül elmarasztaló kritikát irjon. Ahhoz valószinüleg inkább, 

hogy neveik emlitésével együtt információt adjon arról, hogy miképpen lett a Halász társulatból 

Squat szinház, hogyan került ez a Nemzetek Szinházába s mi az valójában, amit játszanak, 

produkciójukat a produkció logikája szerint elemezve /hátha nem is a terrorizmusról szól elsősorban 

a darab, főleg pedig nem terrorista-szimpatizáns, amint az az Ön fejtegetéseiből következne/. Ezt 

sem azért, hogy különböző előjelü és szinvonalu drukkerek szemében hőssé netán mártirrá, vagy 

esetleg bünbakká váljon a recenzens, hanem az Ön által is gyakran emlegetett igazság miatt.  

A fentiek fényében az Ön cikke végül is felháboritó: az előadást Magyarországról látta néhány 

kiválasztott, a Squat társulatról s erről az előadásról tudnak esetleg pár százan, a volt Halász 

társulatról néhány ezren, az Ön irását viszont több tiz-, esetleg százezren olvassák, vagy 

olvashatják. Önnek ezzel tisztában kellett lennie, mikor cikkét irta, mely elhallgatásaival, 

pontatlanságaival, „büszke konzervativizmusával” félrevezeti az olvasóit. Ezt nem lehet elintézni 

annyival, hogy „na bumm és akkor mi van?”! 

 

Üdvözlettel 

 

Jeney Zoltán 

zeneszerző 

 

Ui. 

Soraimat nem a Magyar Nemzet vitafórumába, vagy olvasói rovatába szántam, még kevésbé az Ön 

személyes sértegetésére. Egyszerüen kötelességemnek tartottam leirni, mert igy tartom igaznak.  

Amennyiben viszont bármely szándéktól vezérelve Ön publikálni óhajtaná, vagy nyilvános válaszra 

méltatna, kizárólag a teljes levél közléséhez járulok csak hozzá, idézgetéséhez, bármely 

kontextusról legyen is szó, nem. 

 

 

 

Jeney Zoltán 

 


