
Mátrai Diána: Halász és én 

Képzelt interjú Halász Péterrel a Kamrában 2013. november 15-én 

 

 

MD: Péter, nem gondolja, hogy maga valahol egy pojáca? 

HP (kezében a konferencia mappa, időnként lapozgatja): Csak voltam. Hol van az már? 

MD: Mégis egész eddig fejen állt odakint… láthattuk. 

HP: Úgy volt kényelmes. Egyáltalán mi ez az egész itt? 

MD: Konferencia, mégpedig magáról. De tudja azt nagyon jól, különben nem lenne itt. 

HP: Nem gondolják, hogy furcsa egy magamfajtáról konferenciázni? 

MD: De, talán furcsa. Csak mi szeretjük a furcsaságokat. Nem gondolja, hogy furcsa 

dokumentálni egy egész improvizatív próbafolyamatot? Másfél hónap. Na, mi leírtuk a 

szövegkönyvet is, gondoltuk, örülni fog. 

HP: Egyáltalán nem örülök. 

MD: Kapott kint mappát? Abban megtalálja. 

HP: Kaptam, mint látja. 

MD: Ja, igen. Csalódottnak tűnik. Min csodálkozik? … Pedig manapság is lapozgatnak 

újságokat, és impróznak belőle előadásokat. 

HP: Szép próbálkozás. Csak kicsit régi már az ötlet. 

MD: Lakásszínházak is vannak. 

HP: Ugye ennek nem kell örülnöm? De miért nem inkább előadásokat csinálnak? Az nem 

jutott eszükbe? 

MD: Ne haragudjon, hogy szólok… de ha megkérhetem, most ne tegyen fel ilyen kérdéseket. 

Mégiscsak itt az egész szakma. Mindenki minket néz. 

HP: Nem igaz. A bal 4. sor 5. széken az úr elaludt, idelátom. Attól tartok, unalmasan kérdez. 

Szedje össze magát, használja azt az agyszerűségét! 

MD: Jó, megpróbálom. Lássuk. Például kivel találkozna legszívesebben a résztvevők közül? 

HP: A villanyos emberrel. SzÍKE. Valami orvosi dolog? 

MD: Színházi Kreativitás Eszközök. 

HP: Ez nem rólam szól, gondolom. 

MD: Magáról is. 

HP: De én nem vagyok kreatív. Amit én csinálok, az alap… Jópofa olvasni ezt a sok 

zöldséget a scriptekben. Bár kimaradtak részek. Ez meg itt pontatlan, és biztos, hogy nem 

Lukáts mondta, hanem Vajdai. Mi a halál ez? 

MD: Nem hallottunk mindent jól, és akkor azt nem tudtuk leírni a felvételről. Sajnálom. Meg 

a hibákat is! 

HP: Ne sajnálja! Ezek most már nem fontosak. Nem mindegy maguknak, mit mondott a 

Lukáts 1994-ben? … Miért sajnálja egyébként? 

MD: Én nem is tudom. Engem csak ide küldtek. Meg tudja, kíváncsiak vagyunk a 

kollégákkal… 

HP: A dilemma itt van. Hogy az ember boldog legyen-e vagy kíváncsi. 

MD: Szóval nem örül. 

HP: Nem számottevően. Azt mondja, a módszeremet vizsgálják. Ami nekem köztudottan 

nincs. 



MD: Én azt figyeltem, hogy annak van módszere, akinek csinálnak. Furcsán hangzik, de 

nyugodjon bele. 

HP: És maguk szeretik a furcsaságokat, tudom. 

MD: Elhiszem, hogy nyomasztja… 

HP: Azért az erős túlzás. 

MD: … de minket ez érdekel. Mi ebből okulni akartunk. 

HP: És? Sikerült?  

MD: Igen. De ne haragudjon az intim kérdésért… Mi van magával? Olyan állapotban van, 

mintha azóta is minden éjszakát itt töltene, a Kamrában. Mintha 1994 óta haza se ment 

volna. 

HP: Ez egyébként így is van. Fogva tartottak. 

MD: Arra gondoltam, hogy esetleg diktálhatna egy szövegkönyvet, hoztam egy cikket a mai 

nol.hu-ról. 

HP: Szívesen, bármikor. És kik játszanának benne? 

MD: Itt az egész szakma. Választhat! 

HP: Látom, közben a bal 4. sor 5. is felébredt. Jó reggelt! Én a Siedhoffot akarom. Meg 

Levendelt. 

MD: Hú, az utóbbival már biztosan nem fog menni… 

HP: Levendellel egész jókat eldumálgattunk, mielőtt ide jöttem. 

MD: Akkor csinálja meg a horoszkópját! 

HP: Az övét, vagy a halála napjáét? 

MD: Nem lehetne esetleg inkább a sajátjáét? 

HP: Ne haragudjon, akinek módszere van, az halhatatlan. 

MD: Igen, való igaz. Akkor talán visszatérnék a módszerére. Egy apróság: hogyan reagált, 

amikor Szirtes Ági elkezdett üvölteni, hogy ő nem akarja a jelenetet próbálni, majd este 

inkább, mondván, hogy majd lesz valahogy. 

HP: Ilyen nem volt. 

MD: De hát volt, láttuk a szemünkkel! Maguk vették fel. 

HP: Biztos, hogy nem volt. Nem kell mindent bekajálni. 

MD: Hát jó. Lenne még valami, egy utolsó kérdés, nem is tudom, hogy mondjam. Felvettük 

most ezt a beszélgetésünket, és tavasszal lesz egy előadás. Előadásfélénk. 

Felhasználhatjuk hozzá? 

HP: Nincs jobb ötletük? Nem baj, hogy nem beszéltünk semmiről? 

MD: Nem, nem, nekünk épp ilyen keveset beszélős kell. A néma levente lesz, ugyanis. 

HP: Aha. Na, jó. (Kimegy.) 

 

 

 

 

 


