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INTERJÚT HALÁSZ PÉTERREL IS. ÉLETÉRÔL, A SZÍNHÁZRÓL, VISSZATÉRÉSÉRÔL,
A VISZONYOK ALAKULÁSÁRÓL, FÔLEG A MÚLTRÓL ÉS A JELENRÔL KÉRDEZTEM.

{{LLaazzaa  ooppttiimmiizzmmuuss}}

1976 januárjában hagytam el Magyarországot egy egyirányú út-
levéllel, és ‘90-ben, a rendszerváltás után jöttem vissza. Tehát van
egy korszak, ami kiesett. Valamikor írtam Beke Lászlónak egy leve-
let, hogy nem az a kunszt, ha az ember elmegy, hanem ha itt ma-
rad, és végigcsinálja ezt a dolgot. Ugyanis odakint egyre inkább el-
terelôdött a figyelmünk arról – többedmagammal mentem ki –,
hogy itthon mi történik. Ez egzisztenciális kérdés is volt: be kellett
illeszkedni abba a világba, és persze amikor kimentünk, nem is re-
mélhettük, hogy a kommunizmus valaha megdôl. Sôt, azt mondo-
gattuk, hogy valószínûleg a kapitalizmus fog megdôlni: nagyon
erôsen nyomul a szovjetrendszer felénk. Az amerikaiak nevettek
rajtunk: ugyan már, csak ki kell várni a végét! Bejött. Mi tehát nem
arra rendezkedtünk be, hogy mi történik Magyarországon, nem
ahhoz képest alakítottuk az életünket. Egyre kevesebb információ
ért el bennünket. Az embernek új ruhát kellett öltenie, vagyis új
kultúrát. Az emigráció nagyon nehéz dolog volt, legalábbis abban
az értelemben, hogy ami belégyökeredzett az emberbe, amit belé-
vertek, vagy amibe beleszokott, beleélte magát – tehát minden
öröme, intimitása és bánata –, mind ehhez a helyhez és ezekhez
az emberekhez kötötte. Át kellett állni egy olyan közösségbe,
amelynek más a múltja. Csak az általános emberi azonosságok se-
gítettek; de valójában ott is a szokásokon múltak a dolgok, kis dol-
gokon, utcai járás-kelésen, nem a nagy íveken.

Szóval nem sokat tudtam Magyarországról. Amikor a rendszer-
váltás megkezdôdött, jöttek ugyan a hírek, de akkor már annyira
távoli volt nekem mindez, hogy tulajdonképpen nem nagyon pisz-

kálta fel a figyelmemet. A berlini fal ledöntése sokkal inkább érde-
kelt. Jött egy-két látogató is – ezek mindig elég zavart helyzetek
voltak, mert ugyanazt a korábbi aurát hozták magukkal, és olyan
részletekkel traktáltuk egymást, amiket egyikünk sem értett. Szak-
szervezeti választási problémák, ilyesmik, hogy ki kit vált fel és le.
Ettôl én akkor már nagyon távol voltam. Ilyen értelemben tehát a
rendszerváltás nem lelkesített föl, sôt, amikor Európában turnéz-

tunk 1989–90-ben, és a menedzserem – aki segített kijönni Ma-
gyarországról, és aki az elsô szerzôdéseket is szerezte nekünk – ki-
találta, hogy szeretne engem lefotózni magyarországi helyeken, én
rákérdeztem, hogy kell-e ez. Nagyon jó buli lesz, mondta. Úgy-
hogy hallgattam rá. Közben elintézett egy fellépést is Magyaror-
szágon, ami eredetileg korábban lett volna esedékes, de Szabó
Gyurival elkerültük egymást New Yorkban. Aztán mégis összejött
a dolog a Petôfi Csarnokban. Elôtte Ljubljanában voltunk, Zürich-
ben, szóval itt a környéken kóvályogtunk. 

És akkor jött a meglepetés. Elôször is, a határon kedvesek vol-
tak. A határôr is nagyon kedves volt, sôt még panaszkodott is,
hogy úgy érzi, ô most már felesleges ember. Ez meglepett, hiszen
amikor elhagytam Magyarországot, le kellett adnom az útlevele-
met. És akkor a hetedik kerületi kapitányságon egy hivatalnok le-
hazaárulózott, mire visszaszóltam, hogy ne irigykedjen. És most –
egészen mást tapasztaltam. A másik meglepetést az okozta, hogy
én azt hittem, minket teljesen elfelejtettek a Squat Színház, a la-
kásszínház emberei. Aki túl sokáig távol van, azt elfelejtik. És arra
is gondoltam, hogy ez ma már nyilván nem is érdekes. De mond-
ták, hogy igenis az, most ez a menô. Nagyon sok ember jött el
megnézni az elôadást. (Az Ô, aki valamikor a sisakkészítô gyönyörû
felesége volt címû darabról van szó. – A Szerk.) Többen, mint
amennyien annak idején a Dohány utcába feljártak hozzánk, és
egyszerre többen is ismertek, majd még többen és még többen. Ez
is nagy meglepetés volt. Nagyon kedvesek voltak, a közértes néni
is nagyon kedves volt, ez volt a legmeglepôbb. Általában nagyon jó
légkör volt akkor, azt hiszem, ‘90-rôl beszélünk. Volt valami fel-
dobottság és egy ilyen majdnem laza optimizmus az emberek
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„Karrierem igazán sosem volt…”
■ K I A D A T L A N  I N T E R J Ú  H A L Á S Z  P É T E R R E L  ■

SZÍNHÁZ 1991. október–novemberi dupla száma máig a legteljesebb, forrás értékû dokumentálása Halász Péter rendszerváltás elôtti szín-
házi munkásságának. Tíz évvel késôbb, 2001 novemberében – egy Jeles Andrással közösen készült beszélgetésben – mondta el a Városi

Színház megindításával kapcsolatos várakozásait. Az alábbi, eddig publikálatlan interjúban a rendszerváltás utáni évekrôl beszél. (A Szerk.)
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között. Aztán visszatértem egy évvel késôbb, addigra lanyhult a
dolog, aztán még egy évvel késôbb még tovább lanyhult, és aztán
már a következô évben egy torokharapós szituációban találtam
magam.

{{BBiizzaannttiinn  ddoolloogg}}

„Ki merne súgni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti
helyed.”

1
Nem tudom, rejti a könnyeidet, valami ilyesmi. Weöres

Sándor. 
Én azt hiszem, hogy két csoportba oszlottak az emberek. Az

egyik a vert csapat: a szétdohányzott, szétivott, szétesett emberek
sokasága. Persze mindig mindennek a magva jelen volt akkor is
meg most is, tehát ez inkább a bezártságfóbiából és egy személyi-
ségnek a pszichéjébôl adódik össze, hogy szétesik-e akármilyen
nyomás alatt. Nagyon sokan a politikában találták meg az útju-
kat, és talán egy kicsit a mûvészetben is. Fôleg a képzômûvészek
dolga lendült meg egy kicsit. Volt, aki gazdagabb lett, de a zené-
szek is – például az Új Zenei Stúdió – több respektet kaphattak,
és kevesebbet kellett magyarázkodniuk munkájuk során. A mûvé-

szek számára mindenképpen felszabadultabb környezet volt, és
akkor, a rendszerváltás környékén itt még kevesen tudták, hogy a
pénzrôl szól a história. Akkor a mûvészetrôl szólt, mert még nem
volt elég pénz. Vagyis volt pénz, mert ha egy várost újjá akarnak
építeni, akkor elsôként a kultúrába fektetnek be, mert az kerül a
legkevesebbe, az a legolcsóbb dolog. Házakat építeni, meg föld-
alattit, meg villamos vezetéket, szóval belakni egy várost, az
drága… New Yorkban is úgy megy, hogy elôször kiszorítják a gaz-
dagabb részekbôl a korábban oda betelepült mûvészeket. Azok
aztán találnak maguknak új helyet, ahol élhetnek. Mikor azt is ér-
dekessé teszik, akkor jönnek a telektulajdonosok, és innen is ki-
szorítják a mûvészeket. Volt egy ilyen folyamat itt is. Tulajdon-
képpen pozitív volt az akkori lendület. Aztán ahogy elkezdték
regulázni és támogatni a mûvészeteket, ugyanolyan vagy hasonló
szellemi vagy mentális attitûddel, ahogy azt Kádár idején tették,
elkezdôdött egy bizánci csata a mûvészek között. Nyilván számo-
san nem bíztak eléggé a mûvészetükben, vagy nem akartak túl
sok meglepetést, ezért kuratóriumokba, zsûrikbe igyekeztek ma-
nôverezni magukat, ahol döntéshozó helyzetbe kerülve biztosí-
tották a hozzájuk hasonló kolléga szimpatikus döntését. „Na
most te menj ki, légy szíves, a te ügyedrôl tárgyalunk”, „Gyere

vissza, igen, és akkor most te menj ki, mert most a te ügyedrôl
tárgyalunk”. És így tovább… Minden szinten elindult a kultúrá-
ban egy ilyen bizantin dolog. 

{{AAzz  úújj  kkoorr}}

Volt valami stimulus mindenhol abból a kettôs feszültségbôl a
világban, hogy van jó és rossz, van jobb és bal, hogy van Szovjet-
unió és Amerika, kapitalizmus és szocializmus. Ennek volt egy
olyan stimuláló hatása, hogy érdekes volt kommunistának lenni
New Yorkban, és érdekes volt a szabad világ hívôjének lenni Buda-
pesten. Ez a feszültség megszûnt itt is, ott is, és valahogy egy
rettentô nagy átállás történt a mûvészetben. Azok az értékek, ame-
lyek addig mûködtek, azok hirtelen megszûntek mûködni. Ponto-
san az Internet és a média miatt változott meg a vizuális mûvészet.
A régiek azt mondják, hogy „bezzeg az én idômben”. A nagy vál-
tozás ott történt, hogy a mûvészetnek mindig volt egy közösségi
jellege, a mûvészek gettósították magukat: összejártak, és ebbôl az
összezártságból fakadt egy kisugárzás. Az új kor inkább a kezdeti
kereszténységgel hasonlítható össze, ahol a kis pap vagy a szerze-

tes írja le, mi is történt Jézus Krisztussal. Aztán átküldi valahova a
tekercset egy másik templomba, és akkor ez így körbejár. De min-
denképpen egy fénysugár betör az ablakon, és ott magányosan al-
kot. Tehát megszûnt a mûvészeknek, a bohémiának a közösségi
jellege, az egymással szembeni – hogy mondjam – vagánykodás, a
megmutatni egymásnak, mert az a legfontosabb. Ez volt az az
elem, amely eléggé szétszórta azokat az embereket, akik még ösz-
szetartozhattak volna, akik valamilyen módon kommunikálták a
gondolataikat. Az Internet világában háttal ülünk egymásnak. 

{{AA  sszzaakkmmaa}}

Mindenki számára kiderült – mert ezt a pénz úgy akarta –,
hogy ez mindenhol szakma. A pénzzel minden mérhetô. Tehát
a siker is. Sikert kell produkálni, hogy pénzt produkáljunk, mert a
pénz arra is mérôeszköz, hogy hány embert érdekel egy esemény.
Így átalakultak a pénz mentén az értékek is. Persze megszûnt az a
bohémia is, hogy pénz nélkül lehet élni a városban, merthogy sen-
kinek nincs pénze. Ezzel együtt változott a mûvészeti szemlélet.
Ez személyesen nem nagyon szórakoztat. Én nem tudok ugyan-
azon szórakozni, mint mindenki más. Egy ideig igen, aztán nem.
Másra van az agyam tréningezve. Változatlanul tartom, hogy a
kvantitatív megítélés mellé kell a kvalitatív is. Ha nincs szellemi
befektetés, ami nehezen használható, vagy ami nem feltétlenül
populista vagy populáris, akkor kiürül az éléskamra, mindent fel-
zabálnak a technikusok. Én úgy gondolom, hogy van más mérce
is, mint a siker, a tömeg és így tovább. Erre hozhatnék millió pél-
dát. Én magamat egyik kategóriába sem sorolom, de hát végül is

1 Weöres Sándor: Harmadik szimfónia
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mégiscsak azt kell gondolnom, hogy kudarctól kudarcig, nem pe-
dig sikertôl sikerig vezet az út, de ez legalább motiváció.

{{VVáállttoozzáássookk}}

Valahogy ideszoktam a munkák miatt. Nagyon kedvesek voltak
hozzám az emberek. Volt egy kis kényelmetlenség a dologban, a
furcsaságnak kijáró rábámulás. Úgy beszéltek hozzám, mintha egy
újságpapír-kivágás lennék. Barátságok születtek fiatalabb embe-
rekkel, a régebbi barátságok közül néhányat sikerült bensôséges
kapcsolatként megtartani, de azért az az igazság, hogy végbement
valamiféle szétesés azok között az emberek között, akik együtt vol-
tak. Valaki valamit szégyellt, valami gyengeségét, valami sikerte-
lenséget, hogy neki nem megy úgy, ahogy kellene, pedig ô milyen
hôsies volt stb. Én azt hiszem, hogy az átállás az emberek között
rendszerváltástól független. Egyszer csak negyvenöt-ötvenöt-hat-
van éves lett a mi korosztályunk, és nagyon nehéz megszokni,
hogy sokkal több az adrenalin egy huszonéves emberben, és hogy
az adrenalin tartja egyensúlyban azt, ami a másik oldalon tapasz-
talás meg ismeretek tára. Ez a küzdelem mindig is megvolt itt a
generációk között. Ilyen értelemben én szerencsésnek tartom
magam, mert egy olyan városból jöttem, ahol a készenlét, a napra-
készség létkérdés volt. Ahogy egy pionír, egy elsô telepes letelep-
szik, és nincs semmiféle eszköze a túléléshez, úgy kell minden
napját megkomponálnia, kitalálnia. Ennek a szelleme valamilyen
módon még mindig létezik Amerikában vagy New Yorkban, bár
halványul. Bennem megvolt ez a dolog. 

{{NNeeww  YYoorrkk  ––  BBuuddaappeesstt}}

Kialakult ebbôl egy kettôs élet New Yorkban és Budapesten.
Egyikbôl sem tudtam igazán profitálni abban az értelemben, hogy
ami nyelvileg és a szokásokban amerikai, az amerikai maradt, és
ami magyar, az magyar. Idôkiesésekkel dolgozom, van ez és van
az, és ami itt van, az mindig egy elôzô ittléthez kapcsolódik. De
nem szorosan. Az elején azért volt ennek egy érezhetô feedbackje,
egy sármja a lendületébôl, hogy más a tempó, hogy más a hozzáál-
lás, hogy másképpen csinálja az ember a dolgokat: sokkal inkább
akarja, nekifogni, gyorsan, tempósan, nem vacakolni. Így kezdô-
dött, és akkor az egyik dolog a másikat hozta, hívtak ehhez a szín-
házhoz, ahhoz a színházhoz, filmhez, apró-cseprô dolgokhoz.
Úgyhogy ilyen kultúrzsoldos-szerepben mûködtem. Minden-
esetre ahogy nem hat a két dolog egymásra, ugyanúgy hat is, és
utolért valamennyire ez a bizantin stílus. Nem munka közben, ha-
nem ahogy az ember a viszonyait alakítja. De nem kerestem soha
kacskaringós utakat, hogy valamit ügyeskedjem. Ha veszik, veszik,
ha nem, nem. 

{{FFiilltteerr}}

Karrierem igazán sosem volt, nem is lesz. Akkor is úgy gondol-
tam, hogy nekem nem kell elérnem semmit. Én halálra tudom rö-
högni magam otthon a komputerem elôtt, ha egy jó mondatot le-
írok vagy elolvasok. Ez ha hosszú távon nem elégít is ki, de akkor
éppen kielégít, és a munkában talán azt az örömöt keresem, ame-
lyet abban a pillanatban éreztem. Végül is nincs karrierem, és nem
is lesz. Nincs jövôm, de vannak egymást követô dolgaim. A szín-
ház, amivel mindig foglalkoztam, nem feltétlenül egy produk-
tumra vonatkozik, hanem egy életvitelre. Tulajdonképpen ez volt
az a filter, vagy ez volt az a keret, amelyben az én életem megvaló-
sult. Tehát dramatikusan képzeltem el: nézek a saját életemre, és
valamiféle megkomponáltságban élem az életemet. A szamuráj egy
órán keresztül nézi magát a tükörben, és aztán útnak indul. Min-
denesetre ilyen értelemben az élet és a csinálás egybefonódott. 

Mostanra az élet mindenféle módon beleszólt, úgyhogy elég
sokat vagyok itt, többet is, mint az Egyesült Államokban. Tulaj-

donképpen ott a színház annyira lehanyatlott a változás során,
hogy nem érzek semmiféle kihívást abban, hogy most én ott egy
darabot elkészítsek. Készíthetnék, de nem. Tudom, hogy nem
mozdul meg tôle körülötte semmi, még kicsi körben sem. „It’s
great! It’s great! It was fantastic! Thank you.” Ami egy nagyon jó
dolog. Ezzel szemben nálunk pont az ellenkezôje van, tudniillik
itt nem fogadják élvezettel a mûvészeteket. Magyarországon hihe-
tetlen mennyiségû kis kritikus keresi azt a pontot, hogy amennyire
csak lehet, örömtelen legyen az, ami történik. Állatira kritizálnak,
és ezt hihetetlen szofisztikáltan, egyre kacskaringósabb utakon
valósítják meg. Szóval elképesztô. Tulajdonképpen ma, ha itt kö-
rülnézek, azt kell mondanom, hogy  minden rendben van a hellyel
is, meg az emberekkel is, ha elfogadod azt, hogy a fô karaktervo-
nás a féltékenység és irigység. Van ilyen nép. Van, akinél más.
Honoluluban más, a Hawaii-szigeteken más. Itt kifejezetten a fél-
tékenység dominál, különösen a mûvészek körében. Ha ezt elfoga-
dod, akkor mehet a buli. Ugyanakkor pedig van egy elég kedves,
intim közösség is. Néha fantasztikus emberekkel lehet találkozni. 

{{66--ooss  vviillllaammooss}}

A régi idôkbôl nekem a 25-ös a villamos, a 47-es és a 67-es, eze-
ken jártam. Különösen a 25-ös villamos a szívem csücske. A há-
zunk elôtt ment el, és száz méterrel a megálló elôtt le lehetett
ugrani a villamosról, hogy futás közben még ugyanazzal a lendü-
lettel be tudjak vágódni a kapuba. A 6-os villamos elég közömbös
volt. Az elsô jelentôs emlékem, ami a 6-os villamoshoz kötött,
hogy a Körút bizonyos szakaszán ‘56-ban teljesen szét volt lôve a
villamos pályája, és kilógtak a sínek, és akkor sajnáltam a 6-ost,
hogy nem jár. Manapság nagy ívben igyekszem elkerülni. Volt egy
periódus, amikor nagyon érdekes volt az, hogy a nép minden ré-
tege megjelenik a 6-os villamoson. Ma az a véleményem, hogy ha
külön-külön ezek az emberek kedvesek, ilyenek vagy olyanok, vagy
amolyanok, amikor a 6-osra felszállnak, esszenciális szarral töltô-
dik meg a 6-os villamos. Mindenki a legrosszabb formáját hozza.
Hihetetlen vibráló idegesség, ellenségeskedés, köpködés. Szóval
elképesztô a suttyóságnak a csimborasszója. Ha meggondoljuk,
hogy ez az egész európai történet azzal kezdôdött, hogy a görögök
a suttyóságból esztétikai szintre emelték az embert, hogy a szép-
ség és az udvariasság és a ritmus és a költészet és a zene…, és ak-
kor végigmegy az ember a 6-oson néhány évvel késôbb az ókori
görögök után, és ördögien megváltozik minden. Régen még az
épületek érdekeltek, ahogy kinéztem, akkor ott volt a New York-
palota, ahova jártam. Ugyanezen a vonalon volt a Luxor kávéház
régen, ahova annak idején jártam. Ugyanezen a vonalon volt a
Vörös Csillag mozi, ami most a Royal Szállónak a kultúrterme,
oda is jártam. A Petôfi hidat rettentôen utáltam mindig. Maga a
6-os villamos hátborzongató élmény számomra.

A rendszerváltás után nem sokkal történt, hogy a Katona József
Színházban csináltam egy sorozatot. Újságcikkeket dramatizál-
tam esténként. Nappal próbáltam, este elôadtuk. Éjszaka megír-
tuk a darabot, és ebben volt az egyik cikk a 6-os villamos. Miután
a Kamra hosszúkás, berendeztük egy hosszú-hosszú villamosnak,
ahol jegyellenôrzés és kis megfigyelések és kis történeti visszate-
kintések voltak. Védôháló nélkül csináltuk ezeket a darabokat, és
nagyon gyorsan kellett dolgozni. Jót is akartunk, erôset is, érde-
keset is. Nem jött össze: a 6-os ott is szar volt. A 6-os az minden-
hol szar, az a darab megbukott. A nézôk felháborodottan elhagy-
ták a színházat. Ilyen értelemben tökéletesen megvalósult a 6-os
villamos. De akkor az egy nagy égés volt. Azzal vigasztaltam ma-
gam, hogy harminc darabból öt darab nem megy át, hát az még
oké, oké.

2004. 09. 16., Balettcipô
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