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Schuller Gabriella: KREATIVITÁSI GYAKORLATOK 

 

(műfajok) 

A Hatalom, pénz, hírnév, szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a 

sokszínűség ünneplésével kell kezdődnie. A sorozat egésze nem rendelhető egyetlen 

értelmezői kulcs vagy kategória alá, alkotói abc dramaturgiát használnak, a színháztörténeti 

műfajok szabadon idézhető és kisajátítható repertoárként szolgálnak számukra.  Noha a 

projekt eredetileg újságszínházként hirdette magát, és a beharangozókban az alkotás 

gyorsaságán valamint a hírek aktualitásán (életből merítettségén) volt a hangsúly, az 

előadásokat együtt tekintve leginkább kreativitásgyakorlatként értelmezhető a sorozat. Az 

utolsó előtti előadásról beszélve maguk a résztvevő színészek is ebben látják a projekt legfőbb 

hozadékát, de a kreativitási gyakorlatok megjelölés az alkotói folyamatra és a nézőre is 

vonatkoztatható. 

Erős olvasási párhuzamként kínálkozik Erdély Miklós hetvenes évek közepén induló 

művészetpedagógusi tevékenysége, mely műtárgyak létrehozása és az intézményesített 

normáknak (azaz a főiskolai felvételinek) való megfelelés helyett a résztvevők kreativitásának 

fejlesztését célozta. A Hatalom… sorozat egészével foglalkozó írások megállapítják, hogy a 

vállalkozás csak mint folyamat nyerheti el méltó helyét a befogadásban és a 

színháztörténetben – az egy-egy estére betévedők, „éppen arra járók” akár csalódhattak is.
1
 

Az Erdély kreativitási gyakorlataival vont párhuzam az alkotói folyamatot rögzítő felvételek 

értelmezői játékba vonásához is alapot kínál: az alkotás folyamata színházi előadások 

esetében nem szokott a recepció része lenni, de a Hatalom… projekt alkotói az előadások 

mellett a darabok megírásának és próbáinak folyamatát is rögzítették, méghozzá a nyilvános 

újrajátszás szándékával. Azaz a színházi előadásokkal párhuzamosan felkínálnak egy az 

                                                           
1
 MGP és Nánay Bence vállalkoztak arra, hogy a sorozat egészéről gondolkozzanak, mindketten 

megfogalmazzák ezt az állítást. MGP írásai a Beszélőben jelentek meg hétről hétre, a sorozat 

egészének tanulságait Töltőtoll teátrum című írásának lezárásaként foglalta össze: 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/toltotoll-teatrum ld. még Nánay Bence: Unalom és nevetés, Színház, 1995. 

január, 10-14. http://www.szinhaz.net/pdf/1995_01.pdf 

Esterházy Péter is a fentiekhez hasonló gondolatot fogalmaz meg két este radikálisan eltérő 

tapasztalata nyomán a Napról napra Halász című összeállítás egyik szerzőjeként: Színház 1994. 

november 11.o. http://www.szinhaz.net/pdf/1994_11.pdf  

http://beszelo.c3.hu/cikkek/toltotoll-teatrum
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előadások határain túlnyúló másik perspektívát is.
2
 A párhuzamon túl utalnunk kell a 

különbségre is: míg Erdély marginalizált helyzetben végezte művészetpedagógusi 

tevékenységét, Halász Péter projektje egy az első és második nyilvánosság megosztottságán 

túllépő demokratikus kultúrában valósul meg, olyan intézményben, mely magas fokon 

képviseli a Halász Péter alkotásaiban rendre megkérdőjeleződő színházi szokásrendet. 

Színháztörténeti perspektívában tekintve látható, hogy a sorozat számos olyan műfajt 

illetve dramaturgiai eljárást használ, melyek 1994 őszén még, már vagy éppen ismeretlenek 

voltak a magyar közönség számára. Direkt hatástörténeti szálról természetesen szó sincs, nem 

Halász Péter köpönyegéből bújt elő a magyar rendezői színház illetve a magyar színházi 

posztmodern, de a projekt megelőlegez számos olyan előadásszervező fogást, melyek később 

válnak dramaturgiai elvvé, és csak ismétlődésükkel, rendezői nyelvvé/formakánonná válva 

vívják ki maguk számára a teoretizálás igényét. A Hatalom… sorozat előadásaiban viszont 

tipikusan avantgárd esztétikát követve minden (vagy szinte minden) csak egyszer történik 

meg, Halász rendezéseinek nincsen a hasonló eljárásokat előadásról-előadásra következetesen 

alkalmazó rendezőkkel és társulatokkal közös világ- és emberképe. Konkrét példákkal 

szemléltetve: 

- Az Egy helyzet rekonstrukciója című előadás a fórumszínház formáját használja: a 

második felvonásban a szünetről visszaérkezőket az első felvonásban vázolt 

társadalmi problémával, a patriarchátus működésével kapcsolatos állásfoglalásra 

ösztönözték. 

- a Fegyveres erők terepasztal körül játszódik, részben tárgyszínházi formát 

használva 

- a Csendháborítás a dokumentumszínház műfaját használta. Az előadás alkotói 

felkeresték a sértetteket, videointerjút készítettek velük, az előadás első része 

stilizálva játssza el a történetet, a záró részben pedig a dokumentumfelvételeket 

mutatták be vágatlanul.  

- A Lőrinc barát című előadás a személyes monológ formájával él. Ezt a nyolcvanas 

évek amerikai kísérleti színházában nagy népszerűséggel bíró műfajt hazánkban 

eleddig csupán Najmányi László használta néhány az ezredforduló után bemutatott 

estjén. 

                                                           
2
 A darabok megírását és próbáit, valamint a bemutatókat Káldor Edit rögzítette (az előadások 

rögzítésében a felvétlek tanúsága szerint Garas Dániel is a segítségére volt), hogy a Merlinben a 

projekt színházi bemutatóival párhuzamosan újrajátsszák azokat. 
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- a Szentivánéji álom posztmodern színpadi átiratként definiálható: a shakespeare-i 

történet leegyszerűsítve, egy az alacsony kultúrához tartozó műfajjá 

transzformálva (ugyanakkor hangsúlyosan színházzá stilizálva) jelenik meg: a 

cselekmény csomópontjai aranylamé takarásában előadott, imitált szexuális 

aktusokként jelennek meg, tematikailag passzoló populáris zeneszámok 

kíséretében. Posztmodern fénytörésbe helyezi a Romeo és Júliát A Lőrinc barát, 

de itt a reciklálás mellett nagyon erőteljesen megjelenik egy másik színházi műfaj, 

a személyes monológ.  

- a Műemlék című előadás egy lakásszínházi előadás, a Ház kiinduló helyzetét 

használja fel, mintegy újraértelmezve az eredeti művet; párhuzamként a 

neoavantgárd performanszok újrajátszásai kínálkoznak. 

 

Nem külön színházi műfaj, de a kor horizontján sajátos, normasértő dramaturgiai eljárásnak 

tekinthető:  

- a populáris kultúra bevonása például a Ballada című előadásban (itt a szereplők 

hollywoodi filmekről mesélnek illetve konkrét filmrészletet játszanak el betétként)  

- a filmes intertextualitás és intermedialitás példái: a színész filmes intertextust hív 

be helyzete és szerepe értelmezéséhez, pl. Bán János a Volt egyszer egy vad 

uradban a Falfúrót, a Repülősó első jelenetei pedig leginkább egy börleszkfilmre 

emlékeztetnek. A Fegyveres erők második felvonása A Pókasszony csókja című 

film szituációját idézi: az egyik fogvatartott filmmeséléssel próbálja elviselhetőbbé 

tenni a szituációt. Az általa elmesélt filmben Genet-Un chant d’amour című 

alkotására ismerhetünk, mely populárisnak viszont a legkevésbé sem mondható 

(sőt nem kizárt, hogy 1994-ben leginkább így, elmesélve volt hozzáférhető 

hazánkban). 

- a színészi test fizikai próbára tétele – a Mit érdemel az a bűnös? című előadásban 

Szabó Győző roppant kényelmetlen pózban, derékszögben meghajolva áll mintegy 

35 percig. Ez az elem nagyon erősen befolyásolja a nézői figyelmet és 

emlékezetet, helyet kap a sorozatról beszámoló írásokban.  

- szakértő civilek bevonása –ez a Rimini Protokoll eljárását megelőlegező fogás 

figyelhető meg a Széchenyi kabaré, Osztály vigyázz, Műemlék című előadásokban.  
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A nézők számára is ismert színházi műfajok közül a sorozat az irodalmi színházzal 

szemben a színész képességeire építő, a színház performatív karakterét kidomborító 

műfajokat használja: a több előadáshoz is sorvezetőül szolgáló kabarét (Széchenyi kabaré, 

Repülősó) és bohóctréfát (Sanyi és Aranka). A sorozat egésze szempontjából fontos szerepet 

kap a tágabban értett performativitás is – mint kulturális performanszok előadásba idézése 

illetve artefaktummal bíró művészeti ágak performatív minőségének kidomborítása. A 

kulturális emlékezet és a történelem pedig nem mint lezárt tények halmaza, a megismerés 

passzív tárgya, hanem az aktív újraértelmezés kiindulópontja jelennek meg.
3
Mintha a sorozat 

megismételné, vagy sokkal inkább kipótólná azt a performatív fordulatot, mely a 

vasfüggönynek és cenzúrának köszönhetően hazánkban csak a második nyilvánosságban 

tudott a nyugat- európai kultúra hasonló fejleményeivel szinkronban megtörténni. 
4
 

Tábor Ádám váratlan kultúrának nevezte a magyar neoavantgárdot, a jelző a 

Hatalom… projekt előadásaira is használható: ha nem a műfajban vagy dramaturgiában, akkor 

a történetben adódik a néző számára váratlan csavar – pl. az Osztály, vigyázzban az 

osztálytalálkozó végére nem csak az derül ki, hogy a bemutatkozó körben elhangzó 

sikertörténetek hazugságok, és mindenki munkanélküli, hanem rögtön utána az is, hogy heti 

rendszerességgel szórakoznak az osztálytalálkozónak álcázott ingyenvacsorával, vagyis az 

előadás információadagolással vezette félre a nézőket, a csattanó után egy másik csattanó van. 

Majd jön egy harmadik, Halász és a gyermekszereplő, valamint várandós édesanyja, Valyuch 

Annamária színrelépésével. A Volt egyszer egy vad urad a féltékenységről szóló személyes 

történettel indít, de a történet helyett a minimalista nyelvi közeg által provokált színészi 

bravúr lesz a meghatározó, a féltékenység a felskiccelt történetben sem kap főszerepet, mi 

több, az előadás a szereplők közötti boldog kézrázogatással ér véget, melybe bevonják a 

nézőket is. 

 

(talált tárgy/talált színész) 

                                                           
3
 Kulturális performanszok: a halotti megemlékezés (Levendel László halálára), koncert (az Ando 

Drom fellépése a Csendháborítás című előadásban); az artefaktummal bíró műformák 

performanszként való megjelenítésének példái: az irodalom mint irodalmi felolvasóest (New York 

Kávéház, Megint elölről), a film illetve forgatókönyv mint színre vitt filmforgatás (a Lancelot de 

Boheme Bibó István azonos című filmnovellájának megfilmesítését játssza el). A történelem mint 

újraértelmezésre, újrajátszásra szoruló jelenségek tárháza jelenik meg a Széchenyi kabaré, Lancelot de 

Boheme és a 2056. október 23. című előadásokban. 
4
 A performativitás fogalmának e tágabb értelmezéséhez lsd. Erika Fischer-Lichte: Határátlépés és 

cserekereskedelem. Útban egy performatív kultúra felé, Magyar Műhely 2003/4-5., 25-40. 
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A talált tárgy esztétika nem csak a magyar neoavantgárd meghatározó eleme, de 

végigvonul Halász Péter színházi korszakain is. A sorozat előadásaiban az újsághír inkább 

kreatív impulzusként szolgál; a talált tárgy esztétika jóval radikálisabban nyilvánul meg a 

talált színész esztétikájában. Ennek a sajátos színpadi helyzetnek három fokozata figyelhető 

meg a Hatalom… sorozat esetében: a talált (azaz civil) szereplő – a civil minőséget képviselő 

színházi szereplő – és a lélektani realizmus játékeszközeitől megfosztott színész . 

A talált, azaz civil szereplők egy része szakértői minőségben jelenik meg a színpadon: 

az Ando Drom a Csendháborításban a roma kultúra képviselőjeként és mint hivatásos 

csendháborítók, Cseh Tamás a Széchenyi kabaré című, asszociatív szerkesztésű előadásban 

Széchenyiről szóló dalát énekli el, az Osztály, vigyázz zárójelenetében Halász 

rendezőasszisztensével, Valyuch Annamáriával és Andor nevű gyermekével beszélget(ne) a 

munkáról és a jövőről, Dobos Emőke pszichológus pszichoterápiás ülést tart a szereplőnek a 

Műemlékben, úgyis mint a lakásszínházi előadások egykori résztvevője egy egykori 

lakásszínházi előadást idéző helyzetben. A civil szereplők színpadra lépésének másik 

csoportja a színházi helyzet megfordításához kötődik, a színházi alaphelyzetre (a színészek 

játszanak, a nézők néznek) való rákérdezés része. Az Utolsó előadásban az eredeti koncepció 

szerint a nézők játszották volna újra a korábbi előadások egy-egy jelenetét, de ez (talán a 

helyzet szokatlansága miatt) csupán egyetlen jelenet erejéig valósult meg. Készségesebben 

lépnek nézők a színpadra a Műemlék című előadásban, ahol a bő három órás együttlét után a 

színészek a színpadon felépített házba invitálják őket. Az előadást az egyikükből spontán 

kiszakadó, az előadás tárgyához is kötődő személyes monológ zárja, melynek egyszerre 

témája és formája a mindennapok diszkurzív logikájától eltérő világtapasztalat.
5
Az Egy 

helyzet rekonstrukciója fórumszínházi formája (mint megszólító performatvíum) nem csupán 

a passzív helyzetből való kilépésre, de egyben a helyzet nehézségének fizikai, mentális és 

társadalmi nemi beágyazottságának reflektálására és verbalizálására készteti a nézőket (nehéz 

kamera előtt a megvilágított színpadra lépni és beszélni, főleg a jobbára passzivitásra 

szocializált nőknek).  

A színpadi közeg ellenében megvalósuló civil létezés legerősebb példája a Halász 

személyes monológjára épülő Lőrinc barát című előadás, melyben Halász heroinos 

tapasztalatairól mesél, beleértve a leszokás gyötrelmeit. Halász eljátszik a helyzettel, 

újramond részeket, hol a történet spontaneitása és megéltsége emelődik ki, hol a színházi 

                                                           
5
 Az előadás alapjául szolgáló cikk a Sándor palota műemlékké nyilvánításával foglalkozott, így az 

előadás témája egyebek mellett az őrület és pszichoterápia volt. 
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helyzet konstruáltsága.  A Lőrinc barát ikerdarabjának tekinthető a Mit érdemel az a bűnös… 

című előadás, amely a zálogház témája körül forgó történésekbe illeszti Lukáts Andor 

személyes monológját – vagy legalábbis egy olyan monológot, melynek elemeiben Lukáts 

élettörténetének referenciális pontjaira ismerhetünk. Ezekben a helyzetekben nem csupán a 

történetmondás kereteződik a színházi helyzet révén, de minden esetben érvényesül az 

avantgárd montázstechnika is: az előadás civil, személyes elemei (azaz a konkrét valóság) 

fikciós minőséggel bíró színházi elemekkel vannak összeszerelve.
6
 Halász a monológot egy 

színházi dobozzal a fején mondja el, illetve a Rómeó és Júlia történethez kapcsolódó, 

bábokkal eljátszott betétek szakítják meg, Lukáts monológja épp fordítva, a tárgyak 

elzálogosításának epizódjaiba illeszkedik mint szubtextus, megmutatván, hogy a zálogosnak 

van egy „emberi arca” is, ugyanakkor a fikciós szintek eltérősége nyilvánvaló zavart visz a 

képletbe. A két előadást mintegy keretbe fogja a kettejük közös játékára épülő Sanyi és 

Aranka. Halász és Lukáts érzelmi vagy dramatikus sűrűsödési pontok nélkül tesznek-vesznek, 

szöszmötölnek a színpadon egy hajléktalan házaspár szerepében. Természetesen itt sem 

hiányozhat a néző elvárásait és figyelmét piszkáló dramaturgiai csavar: a szünetben Lukáts és 

Halász ruhát cserélnek, de szerepet nem, mindketten maradnak az első felvonásban felvázolt 

karakterben.  

Mint a bevezetőben utaltam rá, a vállalkozás középpontjában a színészi kreativitás áll. 

Halász ezt úgy értékelte, hogy a Katona színészei a színészettől az emberré válás útján 

indultak el;
7
a kritikusok is próbálják megragadni a társulat illetve egyes színészek által 

megtett utat:. „Ugyanakkor éppen ez a vállalkozás töltötte be egy intenzív színészi tréning 

szerepét; a sorozat végére a Katona művészei érezhetően sokkal természetesebben, kevesebb 

rutinszerű eszközzel játszottak, mint kezdetben. Valószínűleg október végén már lényegesen 

sikeresebben tudtak volna megoldani olyan, a hivatásos színházi gyakorlattól lényegében 

eltérő színészi feladatokat, mint amilyen a Ház is volt”
8
 „Szacsvay László, ez a minden hájjal 

megkent komédiás a sorozat végére kicserélődött. A mesterség fogásait tudva elfelejtette 

alkalmazni a céhbeli trükköket. Működtetni kezdte rejtett tartományait. Fölragyogott 

természetes kedvessége és saját, eredeti humorérzéke.”
9
  

                                                           
6
 A kifejezés használatával Erdély Miklós montázselméletének játékba hozását célzom, különös 

tekintettel a montázs valóságkonstruáló képességére.  
7
 A kijelentés az Utolsó előadásban hangzik el. 

8
 Nánay Bence: Unalom és nevetés. Halász Péter a Kamrában Színház, 1995. január, 10-14. 

http://katonajozsefszinhaz.hu/eloadasok/archivum/38886-hatalom--nanay-bence--szinhaz 
9
 MGP: Töltőtoll teátrum Beszélő 44. szám, http://beszelo.c3.hu/cikkek/toltotoll-teatrum 
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Nem csupán a szokatlan műfajok és dramaturgiai eljárások kényszerítik új helyzetbe a 

színészeket, hanem az általuk amúgy magas színvonalon használt lélektani realista színészi 

eszközök tudatos és radikális megvonása is. Ennek rendezői technikái a próbákat megörökítő 

felvételek nyomán írhatók le, további kutatás irányát és témáját kijelölve. Így például a 

Madame Ohya című előadás próbafelvételein nyomon követhető, ahogy a mimika, 

mozdulatok és térbeli mozgások instruálása révén, elsősorban a redukció eszközét használva, 

Halász eltünteti azt a képletet, mely a színész testét az általa eljátszott karakter érzelmeit és 

motivációit közvetítő (illusztráló?) felületnek tekinti.
 10

 

A kor elváráshorizontján ismeretlen vagy éppen passzív műfajok az újdonság, 

szokatlanság, meglepetés erejével hatnak a nézőre. De Halász Péter esztétikájának 

ugyanennyire része a hibás, nem érdekes, sőt unalmas elemek iránti vonzalom is, mely 

részben kapcsolható a talált tárgy esztétikához. Legékesebb példája ennek talán az a jelent, 

amikor Huszárik Kata Halász kérésére elrontva mondja újra az eredetileg a Fegyveres 

erőkben véletlenül elrontott viccet az Utolsó előadásban, de utalhatunk a Műemlékre is, mely 

eseménytelenségével és hallhatatlanságával teszi próbára a nézőket. A hibák kedvelése a 

magyar neoavantgárdban metafizikus dimenzióra tett szert: a totalizáló rendszerek 

működésképtelenségére mutat rá, egyben identitásképző erővel bírt a rendszerbe nem 

passzolók számára.
11

 A hibás/rontott és érdektelen/unalmas minőség metafizikája Halász 

esetében inkább egyfajta keleti bölcsességre rímel (mind is unhappiness/unhappiness is mind 

mantrázza az Utolsó előadásban) továbbá egybecseng a keleti filozófiák és talált tárgy 

esztétika által ugyancsak inspirált John Cage unalomról szőtt gondolataival. Halász szokatlan 

eszközöket használ a kieső színészi illetve unalomba fulladó nézői figyelem felfrissítésére is: 

viccmeséléssel, tanmesékkel, vagy a magyar neoavantgárd hagyományából származó idézetek 

közbeszúrásával él a legváratlanabb pillanatokban. 

A talált tárgy esztétika sajátos példája Halász saját rendezésének, A fából faragott 

királyfi szcenírozott változatának átemelése a Zeneakadémiáról a Kamrába. A Kamrában 

                                                           
10

 Halász Péter Archívum, SZFE, 13.dvd. Az előadás nem lett nyilvánosan bemutatva a Kamrában, de 

látható volt következő évben a Sziget színház- és performanszsátrában. (A pontos dátumot egyelőre 

nem sikerült kinyomoznom.) 
11

 Havasréti József: Alternatív regiszterek, Typotex, Budapest, 2006 213-217. 
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nincsen zenekar, Fischer Iván az első sorban ülve narrálja a történetet, ezzel új perspektívát 

nyit mind Bartók, mind Balázs Béla művére..
12

 

 (médiumok) 

A Fischerman’s Friends című előadás közönségtalálkozóján felmerült a kérdés, vajon 

egy a médiumokra és technikára alapozó előadás nem mond-e ellent Halász a színészt 

középpontba állító munkásságának. A Hatalom… sorozat egyértelmű választ kínál: a 

médiumok használata nem mond ellent a színész középpontba kerülésének, hanem segíti az 

irodalmi színháztól való eltávolodást, azaz a színész új helyzetbe kényszerítését, s ezzel 

kreativitása mozgósítását. A Hatalom… sorozat a zenétől a diafilmen át a telefonig sokféle 

mediális eszközzel él. 

Az előadásokban nagyon erős zenedramaturgia érvényesül, Vajdai Vilmos aktív 

közreműködésének köszönhetően. Az atmoszféra megteremtése, a szituáció felvázolása, a 

műfajok beidézése, a nézői elvárások lerombolása mindig a zene segítségével is történik a 

sorozat egyes darabjaiban. A kollekció néhány különös vagy éppen bizarr darabja pedig 

hetekre elkíséri a nézőt. 

A filmfelvételek használata és a videokamera a Squat előadásaiban vált Halász 

színházesztétikája részévé: az Andy Warhol’s Last Love filmhasználata olyan határhelyzetként 

láttatja az előadást, mely tudomást vesz a médiumok térnyeréséről, ugyanakkor hangsúlyozza 

ezekkel szemben a színház performativitását. A Hatalom… sorozat három féle módon 

használja a videot: 1. dokumentumfelvételek bejátszása (a már említett Csendháborítás 

mellett az Egy helyzet rekonstrukciója, melynek elején Valyuch Annamáriáról és 

újszülöttjéről látunk kórházi felvételeket). 2. A színpad terén zajló események alternatív 

keretezését és fókuszát kínálja a néző számára a Lancelot de Boheme-ben a színpad el állított 

kamera, melynek felvételei a színpadon elhelyezett tévékészüléken voltak láthatók. 3. Az 

                                                           
12

 „1.mintha beavatnának Bartók Béla „benső műhelyébe”; 2. mintha bebizonyosodna, hogy Balázs 

Béla szövege mennyire romlandó, korízléshez kötött, gyakran modoros - különösen a ráépülő 

programzene dinamikájához képest; 3. a színházi programzene olyan erős, olyan kifejező,festői, hogy 

szinte visszamenőleg „cáfolja" a hajdani, mindenkori koreográfusok, díszletezők „becsvágyó 

ráköltéseit"; 4. Bozsik Yvette, Szabó Győző, Halász Péter ironikus minimumszínháza - pamflet és 

megvillanó drámai effektusok között ingázva -mintha folyamatosan megjelenítené a szakadékot, 

amely Bartók profán hangzásvilágát elválasztja Balázs folklór ihlette pszeudoszakralitásától. Ez a 

szentségtörés több mint helyénvaló: megkerülhetetlen. Bartók Béla is szembenézett vele, hiszen 

köztudott, hogy „valami oknál fogva –később -már nem szorgalmazta a balett színrevitelét, vagyis 

nem igazán kedvelte e korai művét”Dániel Ferenc: A fából faragott királyfi, /Napról napra Halász, 

Színház, 1994. november, 11.o. 



9 

 

Utolsó előadásban a hangsúlyosan itt és most játszódó színpadi történésekkel szemben a tér és 

az idő kitágítását szolgálja az előadás kezdetén az öltözőből beadott képek, ezt követően 

pedig a korábbi előadásokból bejátszott részletek révén. 

Az ökonómikusság gazdasági és pszichológiai árnyalatához kapcsolódnak Garas 

Dániel diái, melyek olykor inkább asszociatív és nem illusztratív viszonyban állnak az előadás 

többi elemével. A vetített díszlet nem csupán olcsóbb, mint épített társa, de ezzel 

párhuzamosan plusz befektetést igényel a néző részéről, akit aktívabb figyelemre késztet a 

perspektíva szabályaitól elrugaszkodó látvány , továbbá asszociációs bázisa mozgósítására 

készteti, ha kapcsolatot kell létesítenie (keresnie) a diakép és a színpadi történések között. 

(Erika Fischer-Lichte ezt a típusú nézői figyelmet a nézői aktivitás okán performatívnak 

nevezi Cage Untitled event című eseményét elemezve.
13

) Halász itt is használja a korábban az 

Önbizalomban használt újítását: a nézőtér és játéktér közé feszített hálóra diaképeket 

vetítenek, amely mögött a színészek is láthatók maradnak: ez a befogadó számára sajátos 

térélményt biztosít, furcsa, a térben lebegő módon látja a színészeket, a létrejövő látvány sem 

a rövidülés sem a méret tekintetében nem alkalmazkodik a perspektíva szabályaihoz. (A 

sorozat tagjai közül a New York kávéház illetve a Tolvajok országa használta ezt a típusú 

díszletezést). 

A Szentivánéji álomban többször telefonkapcsolatot létesítenek a Katonával, ahol a 

hasonló című darab egész estés előadása zajlik Gothár Péter rendezésében. A telefonhívás 

célja az lenne, hogy a résztvevők hallják, hol tartanak a másik helyen, ám a technikai 

lehetőségeknek köszönhetően a vonal sípol és recseg, noha teljes mondatok is kivehetők. 

Azaz a Kamra színtere hiányként, egy távollévő, ráadásul távollévőségében hangsúlyosan 

nem hozzáférhető esemény által strukturált helyként reprezentálódik. 

A filmek révén teremtődő intertextualitásról és intermedialitásról már volt szó. Egy 

filmnyelvi elemre, test és hang szétválasztására épül az Egy helyzet rekonstrukciója és a 

Csendháborítás, melyekben a néző számára látható módon mások szinkronizálnak bizonyos 

szereplőket. Mindkét előadás politikai mezőt nyit test és hang montázsszerű illesztése 

számára. A védőnős történetben ez az eljárás a patriarchátus működésmódjának reflexióját 

szolgálja – hol mint a hiányzó női hang metaforáját, hol mint az asszimmetrikus nemi és 

politikai helyzetet kidomborító eszközt használják (mivel bizonyos megjelenített 

szituációkról, pl. teherbeesés egyértelműen tudjuk, hogy csak nőkkel eshetnek meg). A 

Csendháborításban árnyalakokként jelennek meg a rendőri túlkapás áldozatai, akiknek a 
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 Fischer-Lichte im. 
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szavait a színpad bal oldalán álló színészek oratóriumszerűen közvetítik. Ez a gesztus 

értelmezhető önreflexióként, az előadás hangot a gyengéknek, a politikai képviselettel nem 

rendelkezőknek. Ugyanakkor az előadás itt az elemeltség révén a befogadó számára is 

izgalmasabbá teszi a szóban forgó helyzet eljátszását, valamint távolságot teremt a harmadik 

részben szereplő dokumentumfelvétel realitásától, a kétféle minőség az ellentételezés révén 

kölcsönösen erősíti egymást. 

A képregény műfaja és papír illetve rajz alapú médiuma szolgál sorvezetőül A 

paprikáskrumpli örök című előadásban. A műfaj megidézését a vetített képregénykockák 

mellett test és hang, narráció és történések szétválasztása illetve megkettőzése biztosítja
14

, 

ugyanakkor az előadásban előrefelé haladva színészi testhasználat is mindinkább a képregény 

műfajához közelít, egy-egy jellemző mozdulatba és képbe sűrítve a szituációkat.  

A sorozat médiumokban való tobzódásából természetesen nem hiányzik a fotó sem. A 

Szomorú trópusok dramaturgiája a fényképezés témája és a megelevenedő képek 

dramaturgiája köré épül. Halász itt Lévi-Srauss gondolatát idézi: ahogy a lefényképezett törzs 

már nem ugyanaz többé, mint volt, ugyanúgy a szerelem sem; a pillanat intenzitása 

ellentmond a megörökítésnek, reprodukciónak. Ez a felvetés a hiány, ismétlés és 

reprezentáció kérdéséhez vezet át. 

 

(ismétlés, hiány, emlékezet) 

A Hatalom… sorozat jelenlét és hiány, performansz és színház, szingularitás és 

ismétlés közötti térben terül el. Az előadások hangsúlyos szerepet juttatnak az egyedi és 

megismételhetetlen tapasztalatának. Minden előadás csak egyszer történik meg, akkor és ott, 

improvizálva és a véletlent alkotótárssá avatva. De, mint a médiumok kapcsán láthatóvá vált, 

az előadásokban olykor megjelenik a reprezentációra utaltság, az ismétlés és ezzel együtt a 

hiány, a nyom, az emlékezet kényszere. Ilyen a telefonos közvetítés által teremtődő hiány a 

Szentivánéji álomban, a Szomorú trópusok freudi értelemben vett melankóliája, vagy a kiürülő 

székek poézise a Lőrinc barátban: az előadás végéhez közeledve Halász előbb lírai képet fest 

a kiürülő nézőtérről, mely az előadásoknak a nézők számára láthatatlanul maradó eleme, majd 

levezényli a nézők távozását. Expliciten a halál témája köré épül a sorozat első nyilvánosan 

bemutatott darabja, a Levendel László halálára. 

                                                           
14

 Lukáts Andor mint mesélő a színpad bal oldalán foglal helyet, narrál és a szereplők dialógusait is 

előre felmondja, a színészek a képregények modorában illusztrálják az elhangzottakat illetve 

megismétlik a dialógusokat. 
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Az egyszeriség és ismétlés kettőssége a kezdetektől fogva jelen van Halász illetve a 

Dohány utcai lakásszínház működésében. Bizonyos előadások (például a Breznyik meg egy 

asszony tegnap)a lakásszínházi szituáció és magánéleti téma miatt a megformálatlanság 

érzetét keltették, illetve (például a Naplószínház sorozat tagjai) hangsúlyozottan egyszer lettek 

bemutatva; ezekben „nem az írás – rendezés – eljátszás, hanem az élés – elgondolás – színház 

– élés folyamat zajlik le.”
15

Repertoárjuk egy része viszont ismétlődő elemekből állt, bizonyos 

előadások meglévő „számokból” készült egyvelegként (montázsként) lettek celebrálva, akár 

az improvizációt is közbeiktatva. A lakásszínházi előadások néhány jelenete (így például a 

Pieta, az üvegvágós bohócjelenet, a férfit a pongyolájába varró asszony, stb.) az amerikai 

korszak előadásaiban is felbukkan. Halász (két amerikai előadásának hazai újrarendezésével a 

háta mögött) így kommentálta a munkásságában megfigyelhető önismétlést: „Vannak 

’slágereim’. Szeretem az otthonosságot és a változást is. Színész is vagyok, szerettem 

kétszázszor egymás után ugyanazt az előadást játszani. Szerettem a kis 

különbségeket.”
16

Egyszeriség és ismétlés kettőssége  –mint arra Müllner András rámutat- az 

egész neoavantgárdot feszíti: „(…) a pillanatnyiság, a valóságosság, a reprezentáció-

ellenesség vagy a (kaprow-i happening-előírásoknak megfelelő) ismételhetetlenség, illetve 

(mindezen verziókat egy általánosabbal összefoglalva) a jelenlét igénye egyszerre jelentkezett 

az elméletileg mindezeket lehetetlenné tevő eljárások, technikák alkalmazásával, és itt a 

forgatókönyvekre, az állandóan munkába állított archiváló és tömegkommunikációs 

médiumokra, és az olyan, egyszerű mechanikus ismétlésre szolgáló eszközökre lehet 

gondolni, mint például a pecsét vagy az indigó. Már az első magyarországi happeningnél ott 

volt egy 8 mm-es kamera.”
17

 

Az egyszeriség és ismétlés perspektívájában tekintve a sorozat tagjait számos olyan 

elemre figyelhetünk fel, amelyek az előadások közötti kapcsolóelemekként funkcionálnak, a 

                                                           
15

 A színház tagjainak összefoglalója a Breznyik meg egy asszony tegnap című előadásról Színház 

1991. október-november melléklet 1.o. 
16

 A folytatás a felejtésre és az ismétlésben rejlő innovációra helyezi a hangsúlyt: „A művészet nagy 

része felejtésből áll. El kell felejteni, hogy eddig mit csinált az ember. Meg kell próbálni minden este 

nulláról indulni. Felejtés nélkül nem lehet egy dialógust rendesen elmondani. Különben az ember azt 

sem tudja mit beszél, csak ’darál’” Bóta László interjúja, Magyar Hírlap 1994. 09.03. A 

szövegkörnyezet alapján számomra nem egyértelmű, hogy Halász múlt időt használ-e a főszövegben 

idézett mondatokban, a gondolatmenet (talán) inkább jelen időt sugall. 

 
17

 Müllner András: Az első happening.A magyarországi neoavantgárd akcionizmus vázlatos története, 

magyar műhely, 2003/4-5., 71.o. 
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sorozat ezek segítségével létrehozza saját nyelvét és emlékezetét.
18

 Ilyen a több előadásban is 

felbukkanó pszoriázisos jelenet, az aktuális darabra szabott fenékbebillentős bohóctréfa, az 

előadásról előadásra vándorló, a képbe nem illő és egyetlen előadástól szerepet sem kapó 

giccses Vénuszfigura. Az Utolsó előadás az addigi előadások emlékezete köré épül: 

videobejátszások segítségével idéztetik meg a sorozat előadásainak egy-egy jelenete, de 

Halász intenciói illetve a sorozat reprezentációs logikája szerint az újrajátszás révén 

performálni, jelenvalóvá kell tenni ezeket az emlékeket és jeleneteket. 

A memnotechnika és emlékezetpolitika szempontjából különleges hely illeti meg a 

Műemlék című előadást. Ez a tizedik estén bemutatott esemény egy lakásszínházi előadást 

használ kiindulópontként, a Házat, de a színészek nem önmagukat vagy a lakásszínházi 

előadás szereplőit játsszák, hanem a sorozat addigi előadásainak számukra legfontosabb 

szerepét. Ezek képviseletében léteznek együtt a térben, egy zárt (pszichiátriai) intézet képzetét 

keltve. A cím így nem csupán a kiindulópontként használt újsághírhez kapcsolódik, de 

magára az előadásra is reflektál: az este műemléket állít a sorozat addigi tagjainak és a 

Dohány utcai lakásszínháznak. A nézők az előtérben zajló, az őrület témáját intonáló 

bevezetés után jutottak be a térbe, ahol egy házszerű térben voltak a színészek, a nézők pedig 

az ablakokon kukucskáltak be hozzájuk. Az előadás a magyar neoavantgárd kultúra és a 

lakásszínház emlékezetét performálja az újrajátszás révén; a szituáció megidézése mellett 

vendégszövegekkel is operál (Halász Lajtai Péter és Erdély Miklós írásaiból idéz). Az 

előadás, mint korábban utaltam rá, egy spontán megszülető monológgal ér véget. Fazekas Pál 

Boglártól kezdve meséli végig Halász Péterrel való barátsága történetét és a Halász színházzal 

való találkozásait. Az oral history segítségével idézi meg a múltat egy olyan pillanatban, 

amikor a Színház 1991.október-novemberi tematikus számán túl a lakásszínház emlékezete 

javarészt az anekdoták ködébe veszett, a Dohány utcai lakásszínházat és a Squatot a kulturális 

emlékezet részévé tevő, közösségi megemlékezések tárgyi instanciái (az előadásfelvételek és 
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 A performansz- és happeningorientált amerikai kísérleti színház ismétléshez való viszonyának 

újragondolása kulcsfontosságú mozzanat a modern posztmodern paradigmaváltásban:„A mindenféle 

tradíció tagadásának kudarcát azonban éppen az a Richard Schechner volt kénytelen beismerni A 

humanizmus vége. Írások a performanszról (The End of Humanism: Writings on Performance) című 

1982-es írásában, aki a hatvanas években még a színház rituális gyökereihez való visszatérés lelkes 

híve volt. Schechner szerint az experimentális színház tagadja a reprezentációt, ám mivel tradíció csak 

úgy jöhet létre, hogy bizonyos kulturális formák megismételtetnek és rögzülnek (azaz 

reprezentáltatnak), a véletlenszerűség idődimenziója által szervezett kísérleti színház egésze jövő 

nélküli.” Kékesi Kun Árpád: A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek rendezői színháza In 

Tükörképek lázadása, JAK – Kijárat Kiadó, Budapest, 1998., 94.o. 
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fotók)
 19

 lényegében hozzáférhetetlenek voltak,
20

illetve maguk az események is 

elkövetkezendők voltak csupán. 

A Kamra előadásában azonban nem pontosan az és úgy történik, mint a Ház esetében, 

így az este túllép az újrajátszás keretein. A színészek nem önmagukat adják, hanem az addigi 

előadásokból választanak egy-egy szerepet. Ez nyilvánvalóan ugródeszka ahhoz, hogy 

paradox módon többet adjanak magukból, egyben az emlékezés keretébe foglalják a sorozat 

addigi előadásait. Halász Péter az előadás kétharmadában mint külső, autoriter hang instruálja 

a színészeket, illetve kommentálja, strukturálja az eseményeket. Helyzete, szerepe egyszerre 

idézi Breznyik Péter egykori lecsúszott szamuráját
21

, miközben (zavarba ejtő módon) a 

színpadi történést egyfajta derridai értelemben vett teologikus modellhez is közelíti, anélkül 

azonban, hogy egybeesne annak nyugati színházból ismert klasszikus formájával.
22

 Ez az 

előadás az emlékezetet konstrukcióként, mű emlékként, a freudi értelemben vett 

                                                           
19

A 2000-ben a Toldi moziban tartott Squat fesztivál nyitotta a sort (Budapesti Őszi Fesztivál, 2000. 

október 19-21), ahol is hazánkban először lehetett nyilvános vetítés keretében látni a Pig, Child, Fire!, 

Andy Warhol’s Last Love, Mr. Dead &Mrs.Free című előadások felvételeit valamint a Don Giovanni 

Dobos Gábor vágta verzióját, Dobai Péter a lakásszínházról készített filmjét és a surányi 

homokbányában forgatott felvétel digitalizált változatát. Dobai filmje később szinte kötelező elemévé 

vált a korszak illetve a színház emlékezetének. Az ezredforduló után lettek bemutatva a lakásszínház 

illetve a Squat életét megidéző fotókiállítások is: Kovács Endre (2004. szeptember 9-október 10. ), 

Dobos Gábor(Kiscelli Múzeum 2006 december 12-2007 február 18; a többitől eltérően ez a kiállítás 

nem épült tematikusan a lakásszínház köré), Lugosi Lugo László (Eckermann Kávézó 2010 január 4-

?) és Perneczky Géza (memoart galéria, 2012. december 10-2013. március 28 ) művei. Az 

információrobbanásban (beleértve a képek sorjázását) Klaniczay Júlia- Sasvári Edit, Najmányi László 

és Koós Anna könyvei is szerepet játszottak: Klaniczay – Sasvári (szerk.) Törvénytelen avantgárd. 

Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973, Artpool-Balassi, Budapest, 2003; 

Najmányi László: Downtown Blues Halász Péter emlékére, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2006 és 

Koós Anna: Színházi történetek szobában kirakatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.  
20

 Illetve ha hozzáférhetők lettek volna sem tudták volna betölteni a jelzett szerepet a közösségi tér és 

nyilvános esemény kanonizáló ereje nélkül. A kérdéshez bővebben ld. Jan Assmann: A kulturális 

emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Atlantisz Könyvkiadó, 

Budapest, 2004.  
21

 Saját visszaemlékezése szerint Breznyik előszőr nem akart részt venni a Ház sorozatban, ezután 

néhány előadásban kommentátorként működött közre, verbálisan kiemelt bizonyos részleteket a nézők 

számára, mint egy kamera. Később a házban zajló eseményeknek is részesévé vált, üvegtöréses 

jelenete (megszelídítve ugyan, de) a Műemlékben is helyet kapott. Az események és Breznyik 

szerepének leírásához lsd. Színház 1991. október-november,3., Koós Anna im. 135., és 367-370., 

Koos-Buchmuller (eds) Squat Theatre, New York, Artists Space 1996  30-33. 
22

 A teologikus színpad fogalmához lsd. Derrida: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció 

bezáródása, Theatron, 2007. ősz-tél, 23-37. 
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fedőemlékként jeleníti meg:mint  referencia nélküli eredet, mely az ismétlésben hozza létre 

saját valóságát. 

 

(nevetés) 

A Hatalom… sorozat különösen bőven adagolja a tréfa, humor, komikum pillanatait és 

minőségeit. Ha a viccel és humorral foglalkozó szakirodalomra tekintünk, látható, hogy a 

sorozat egészen széles repertoárt használ az altesti poénoktól (6-os villamos) a redukált nyelvi 

elemek puszta ismétlése által kiváltott nevetségességig (Volt egyszer egy vad urad). Milyen 

színházi szerepe lehet a humornak és nevetésnek? Jarry, Artaud és Marinetti írásai nyomán 

így foglalhatjuk össze: az irodalmi színházzal és magaskultúrával szemben definiálódó 

alantasabb műfajok mindig is szívesen éltek a szubverzív komikum fegyverével; a humor 

közös mítoszok és referenciák híján közösséget teremt az előadás idejére a nézők számára; a 

humor öntörvényű színpadi világot teremt, mely mentesül a valóság illusztrálásának 

tehertételétől; továbbá a nevetés másként érinti meg a nézőt, az előadások nem csupán 

intellektuálisan, de szomatikusan is igényt tartanak rá. 


