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Harag György rendezésében

A buszmegálló

Az előadás koncepciójának kulcsát a
Hallgatag férfi szerepének átértelmezé-
sében kell keresni.

Kao Hszing-csien „komikus lírai élet-
kép"-ének szereplistája élén találjuk a
Hallgatag férfit. Ő lép elsőnek színre,
„oldaltáskával érkezik", afféle értelmisé-
gi, ahogy a manapság divatos kellék alap-
ján következtethetünk. S valóban, alig-
hogy beáll a buszmegállóba, könyvet
vesz elő, olvas - így várakozik. Előbb
azonban „bólogat" az utána érkező
Öregapó kérdésére - „Már elment a
busz?" -, majd arra is „bólint", amikor az
öreg beszélgetést kezdeményezve
megkérdezi tőle : „A városba készül ?"
Amikor pedig a párbeszédet szorgalmazó
ember megjegyzi, hogy korán kell annak
útnak indulnia, aki szombat délután akar
bejutni a városba, a Hallgatag férfi „arcán
halvány mosoly jelenik meg". Öreg-apó
ezt szinte biztatásnak érzi, s mint a
vízfolyás megered a beszéde. Közben
egy-egy kérdésre „válaszol" a Hallgatag
férfi, például mikor az öreg megkérdezi,
dohányzik-e, a „fejét ingatja". A közle-
kedést szapuló nagymonológ végén ismét
„halvány mosoly jelenik meg" a
Hallgatag férfi arcán. Majd mikor Öreg-
apó a vagánykodó Faragatlan fickó kér-
désére - „Milyen időközökben járnak a
buszok?" - rosszalló elutasítással vála-
szol, a Hallgatag férfi „egyetértése jeléül
megkocogtatja a korlátot". Ezt követő-

en, mert láthatóan nem érdeklik a vára-
kozók, „könyvet vesz elő táskájából,
olvasni kezd". „...ügyet sem vet" a
kialakuló vitára, csak a közeledő autó-
busz hangjára figyel fel, „elteszi a köny-
vet", s a többiekkel együtt „előrelendül."
abba az irányba, „ahonnan a busz
várható". A busz elrobog, nem áll meg. A
várakozók a sorbanállás rendjéről vi-
tatkoznak, a Hallgatag férfi ebben nem
vesz részt, de amikor a vita már-már
tettlegességgé fajul, a Hallgatag férfi,
hogy megvédje Öregapót, a Faragatlan
fickó elé áll, aki a férfi „tagbaszakadt
alakja láttán" meghátrál, mert láthatóan
„inába szállt a bátorsága". Tovább tart a
várakozás, a Hallgatag férfi folytatja az
olvasást. Újból felhangzik a közeledő
jármű zaja, a Hallgatag férfi ismét „el-
teszi a könyvet". A busz ezúttal sem áll
meg. Most a Faragatlan fickó a Szemüve-
gessel kerül konfliktusba, a Hallgatag
férfi pedig a Mesterrel együtt „odasiet;
szétválasztja őket". Majd megint a
könyvbe mélyed. Az újabb buszzajra már
csak „összecsukja a könyvét", nem teszi
el, csupán „megfordul, arrafelé néz,
ahonnét a busznak kellene érkeznie". De:
„Most már ő is kicsit türelmetlen." Majd
belátja, fölösleges idegeskednie,
„Kisvártatva ismét a könyvébe temet-
kezik". Ezután az író szinte megfeled-
kezik róla. Jó sokára közli instrukció-
ként: a „Hallgatag férfi nagy léptekkel,
idegesen fel-alá járkál". Röviddel utána a
Hallgatag férfi „vállára veti táskáját,
indulni készül, aztán mégis ottmarad",
Már nem sokáig. Egyszer még ránéz a
Lányra, tekintetük találkozik - erre em-
lékezve mondhatta a Lány: „Olyan át-
hatóan nézett, mintha a vesénkbe akarna
látni. .." -, majd a Hallgatag férfi „nagy
léptekkel elindul, vissza se néz".

Ezzel a Hallgatag férfi kisétál a képből.

A többiek csak hosszú percek után ve-
szik észre, hogy eltűnt. Van, aki már
nem is emlékszik rá, van, aki izgatottan
arra gondol - az üzletvezető a fogyasz-
tási szövetkezetből -, hogy a Hallgatag
férfi esetleg „szaglászott", információkat
gyűjtött. A Hallgatag férfi eltűnt, de
időnként fel-felhangzik az a „kereső-
kutató" dallam, amelyet először akkor
hallunk, amikor észrevétlenül otthagyja
a buszra várakozókat. Minden egyes al-
kalomkor „egyre tisztábban hallani" ezt
a dallamot. Egyszer „a zene ritmusa a
könnyedebb háromnegyedes ütemre vált
át, amitől az egész (a várakozás?)
valahogy szarkasztikusabbá válik". Más-
kor „hol elmosódóbb, hol jobban
kivehető" lesz, „gyorsuló ritmusában
mind több az örömöt sugárzó motívum".
Olykor az erős szélzúgást legyőzve
„erőteljessé válik" a Hallgatag férfi ze-
néje. Hogy előbb „mint a szférák zenéje"
lebegjen „az autók robaja felett", s végül
„élénk ritmusú indulóba" menjen át.

Mindezek alapján, attól függetlenül,
hogy néma szereplőről van szó, nem
véletlen az az észrevétel, miszerint: „A
buszmegálló hőse talán a Hallgatag férfi,
aki elindul a városba, csak egy dallamot
hagy maga után." Tette s a vissza-
visszatérő dallam biztatása, majd indu-
lásra szólítása félreérthetetlenül mutatja,
mit kell tenni, azt, „hogy az embernek
végül is döntenie kell".

Harag György előadásában egészen
másmilyen Hallgatag férfival találko-
zunk. Itt is ő lép elsőnek színre, de a
majdnem sötét színpadon katonás lép-
tekkel megy végig, miközben alulról
erős fény világítja meg messze fehérlő
csizmája talpát. Megjelenése titokzatos,
már-már félelmetes. Más abban is, hogy
nem oldaltáskát visel, hanem divatos
diplomatatáskát, amilyent a pozícióban
levők - jelezve önmaguk fontosságát -
hordanak. Egyszer sem vesz elő köny-
vet. Nem olvas. Nem bólint. Nem mo-
solyog. Nem félemlíti meg az izgága
Faragatlan fickót. S nem is vegyül a vá-
rakozók közé. Láthatóan nem tartozik
közéjük. Ellenben vesébe hatoló tekin-
tettel figyeli, nézi, vizsgálja őket. Szemre-
vételez. S nyilván mindent regisztrál.
Eltűnni eltűnik, de nem marad utána
tettre biztató dallam. A szöveggel ellen-
tétben az előadásban visszatér, hogy is-
mét figyeljen, szemrevételezzen. A szín-
pad egyik végét lezáró transzparenser-
dőben tűnik el, s innen bukkan fel bőr-
sapkás, bőrkesztyűs, csizmás alakja.
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Ki a Hallgatag férfi?
A szöveg alapján nem nehéz megfej-

teni. Értelmiségi, aki tud viselkedni, tü-
relmes, tartalmasan kitölti a várakozás
perceit, s végül - némi ingadozás után -
képes dönteni. Az előadás Hallgatag
férfijára mindez nem vonatkozik. De
kétségtelen, hogy a néző választási lehe-
tősége nagyobb, mint az olvasóé: saját
emlékképei közül azt helyettesítheti be,
akit akar. Annyi bizonyos, hogy az elő-
adás kevésbé optimista, mint a szöveg.
Akiben az előadás mégis optimista kép-
zetet kelt, az is kénytelen elismerni,
nyomorúságos egy optimizmus ez. Nem-
csak a sejtelmes, nyugtalanságot keltő
néma szereplő miatt. Azért is, mert az a
négyzetméternél alig nagyobb vászon-lap,
ami alá végül is összebújik a buszra
várakozók kis - kor és foglalkozási
struktúra szerint egy egész társadalmat
jelképező - csapata, nemcsak hogy nem óv
meg az esőtől, de az alatta levők sem arra
indulnak, amerre a buszok haladtak el,
hanem pont az ellenkező irányba. S
különben is úgy tűnik, körbe--körbe vagy

le-fel mennek - céltalanul. Csupán annyira
van erejük, hogy azt a kis vászonlapot
úgy-ahogy a fejük fölé tartsák.

Bevallom, az előadás alatt olykor kí-
sérletet tettem arra, hogy megfejtsem, mi
áll a játékteret egyfelől lehatároló transz-
parensek egyikén-másikán. Míg végül is
úgy találtam, ez fölösleges igyekezet.
Ahogy a buszállomás inkább jelkép, mint
valóság, ugyanúgy a táblák is elsősorban
tömegüknél fogva fontosak, s a táblákkal
szemközti oldalon levő hatalmas, piros
szalaggal keretezett képeket sem kell
konkrétan értelmezni. Keretül szolgálnak,
akár a játéktér másik két oldalán ülő
nézők.

A színhely egy „külteleki buszmegálló",
ide érkeznek a színészek, s itt van a
közönség is. Mégsem kell arra a leg-
kézenfekvőbb megoldásra gondolni, hogy
a rendező bennünket is a megállóba
helyezett. Erre a lehetőségre Harag nem
játszik rá, bármennyire is frappáns lenne,
ha közöttünk mozognának a színészek,
bennünket löknének félre, mögénk áll-
nának be a sorba. Így valóban busz-
állomás lenne a színpad, de nem hiszen],
hogy kifejezésre juthatna az előadás mé-
lyebb tartalma, Csak egy ötlet lenne, egy
jó tréfa, semmi több Azzal azonban, hogy
Harag nem vonja be erőnek ere-jével,
rámenősen a közönséget a játékba, hanem
csak végtelenül diszkréten jelzi, hogy
jelenlétünk több, más, mint a ha-
gyományos színházban. A Szemüve

gest játszó színész leül egy szabadon ha-
gyott székre, az üzletvezető a fogyasztási
szövetkezetből -- az egyetlen kínaira
maszkírozott a kínai szerző darabjában -
kiemel egy széket a sorok közül, s a já-
téktér 'közepére állítja, esetleg elkéri a
köztünk ülő súgó hamutartóját... De ezek
a jelzésszerű kapcsolatok is elegendők,
hogy részesévé legyünk a várakozásról
szóló történetnek. Arra gondoljunk, hogy
a tovaszáguldó buszokról mi is
lemaradunk, vagy hogy a téves feliratok
bennünket is megtéveszthetnek. Esetleg: a
szereplők elveszett illúzióiban mi is
osztozunk. S megadatik az a választás is,
hogy egy-egy szereplőben önmagunkra
vagy ismerőseinkre ismerjünk.

Az Öregapóban - Fejes György tol-
mácsolja meggyőző belső és külső hite-
lességgel, kidolgozva, szinte azonosulva a
szereppel -, aki mindig élete nagy sakk-
partijára készült, de erre már sohasem lesz
alkalma. Á Szemüvegesben - Földi László
alakításában az est legteljesebb,
gesztusaival, hangjával pontosan jellem-
zett figurát kapunk aki ha lekési a huszt,
lekési a „felvételi korhatárt", s joggal úgy
érezheti, eltékozolta ifjúságát. Vang
üzletvezetőben - Pásthy Mátyás játssza
nagy karakterizáló igyekezettel és igen
kifejezően -, aki ügyesen használja ki
állásbeli előnyeit. A Faragatlan fickóban -
Bakota Árpád fokozott agresszivitással,
olykor kissé sablonszerűen, de
végeredményben sikeres ellen-pontként
építi be a történetbe -, aki mo-
dortalanságával próbálja leplezni hátrá-
nyos helyzetét. A Családanyában -
Ábrahám Irén tolmácsolja kissé
egysíkúan, de a külsőnek megfelelő
lélektani hite-lességre törekedve -, aki.
egy életen át nehéz csomagokat cipelve
jelképezi az önzetlen anyát és feleséget. A
Mesterben

Sinkó István alakítja kimérten, de oly-
kor épp ezt a kimértséget eltúlozva aki a
hagyományőrzés és a higgadtság
példaképeként áll előttünk. A Lányban -
Banka Gabriella f. h. játssza, túl érzel-

gősre fogva -, aki talán élete nagy talál-
kozásáról marad le.

Mindannyiukban, akik lényegében mi is
- vagyunk.
A Hallgatag férfival -- Szilágyi. Nándor

ad külsőt a szerepnek. - együtt.
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„ N e m t á n c o k a t
á l l í t o t t u n k b e . . . "

Beszélgetés Harag Györgyről

- Harag György rendezői munkájában, mint
erről ő maga is vallott, jelentős szerepet ját-
szott a munkatársak kiválasztása, azok
megnyerése annak a színházi eszménynek,
amelynek függvényében az előadásait megren-
dezte. A munkatársak egyike Borbáth András,
balettművész, a Kolozsvári Állami Magyar
Opera tagja. Bevezetőként arra vagyok
kíváncsi, hogy mi az, ami a balettművészt Ha-
rag György rendezői módszerében megragadta?

- Harag már az Olasz szalmakalap pró-
báinak elején kikötötte, hogy szeretné
elkerülni azt a sablonos, főleg operettsze-
rű táncot, amelyet egy vígjátékban általá-
ban alkalmaznak. Engem mindig arra kért,
hogy valahonnan mélyebbről induljunk ki,
hogy valami olyan dolgot hozzunk létre,
amely az egész mű koncepciójába
beleilleszkedik. Nem sikeres, hatásos
táncokat kért, hanem magyarázott: néha
csak annyit mondott a próba alatt, hogy itt
nekem kellene egy tánc. De ez a tánc ne
olyan legyen, mint egy tánc, hanem
közelítsük meg mozgással a helyzetet és a
szereplők viszonyait. Meg-történt, hogy
leállította a próbát, oda-hívta a
színészeket, és húsz-huszonöt percig
beszélt valamiről, egészen más dologról,
mesélt, és a végén legtöbbször azt
mondtam: megvan az ötlet. Rögtön
elmondtam neki, ott a színészek előtt,
mire ő kiegészítette az elképzelése-

s s akkor azt én abban a pillanatban
meg is csináltam a színészekkel.

- Mennyire aratta bele a munka
megkezdése előtt a rendezői koncepciót/a?

- A munka megkezdése előtt inkább csak
általában beszélt a színházról, azokról a
problémákról, amelyek ott, akkor a
színházzal kapcsolatosan érdekelték. Ami
a morgásformulákat illeti, nem volt előre
megfogalmazott koncepciója, el-
képzelései a munka folyamatában, a
próbák alatt konkretizálódtak. Rengeteg
alkalmat adott, hogy beleszóljak a rende-
zésbe. Olyan dolgokban is elfogadta az
ötleteimet és javaslataimat, amelyek nem
a mozgást érintették. Sohasem érezte ma-
gát rendezői minőségében kisebbítve, ha
munkatársaitól jó ötleteket elfogadott. Így
alakulhatott ki a látványosságnak az a
játékközpontú többszínűsége, amely az


