
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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TOMORY PETER

„ 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



előadásait jellemzi. Szerinte, ha egy elő-
adásnak nem a játék az alapja, akkor az az
előadás nem lehet jó, mert nem tud közel
kerülni a nézőhöz. Mindig a nem vártat, a
rendkívülit, a meghökkentőt kereste és
kérte tőlünk is. Es ebben a vonatkozásban
a munkatársaival is olyan partneri
kapcsolatban dolgozott, mint a
színészekkel.

 Miként választotta ki Harag György a
munkatársát?
Engem úgy, hogy többször bejártam a

próbáira mint érdeklődő. Többször
beszélgettünk az előadásairól. Valószínű,
azért bízott meg bennem, mert úgy látta,
hogy engem is riasztanak a sablonos meg-
oldások. Például a Hattyúk tavának egy
részletét építettem be paródiaként az Olasz
szalmakalapba - ez szolgálta azt a fanyar-
ironikus elképzelést, amellyel Ha-rag ezt a
régi, francia környezetben ját-szódó
darabot aktualizálni tudta.

 Hogyan jutottak el éppen egy klasszikus
balett paródiájához a vaudeville kapcsán?

- Pontosan azért, mert mi sem áll tá-
volabb ettől a műfajtól, mint az orosz
klasszikus balett. Harag mindig arra tö-
rekedett, hogy a közönség érdeklődését
ébren tartsa. Ha a darab modorának meg-
felelő táncbetétet állítunk be, akkor a kö-
zönség nem kap semmilyen frissítő moz-
zanatot.

 Egy interjúban Harag úgy fogalmazott:
számára az a legfontosabb, hogy abban a pil-
lanatban, amikor az előadást létrehozzák, a
munkatársak egyformán gondolkodjanak a
világról a darab ürügyén. Ezt hogyan érezte a
rendezések alatt?
Nekem volt egy szerencsés pillana-

tom, amikor részt vettem egy olyan szín-
darabban, amelyet az opera és a prózai
társulat együtt hozott létre. Ez a Patetica
'77 című produkció volt. Akkor egy próba
közben azt mondta: úgy kell elképzelnünk
ezt a tőlünk időben távol álló darabot,
hogy minden pillanatban tudjuk, mi mikor
és hol élünk. Bármilyen darabot rendezett,
az emberekbe bele-szuggerálta azt, hogy a
saját tapasztalataikat vetítsék rá az
eseményekre, és azokból építkezzenek, ne
a darab szövege szerinti felületes
instrukciókból. Olyan konkrét dolgokra
hivatkozott, mint a hetvenes évek
természeti csapásai; az ár-vizek, a
földrengés... És a nyomorúságok közepette
az embert sikerek is érik. Ezeket a
dolgokat mind bele kellett sűrítenünk a
színpadi pillanatokba. Így tudta elérni azt,
hogy amikor az emberek megnézték az ő
előadásait, óhatatlanul

is azt érezték: most, ezekben a pillana-
tokban hogyan élnek.

- Harag színháza - ezek szerint - azért nem
steril kísérlet, mert minden előadásába
belekalkulálta a konkrét nézőt?
 Igen. Ezt éreztem a Csongor és Tün-

dében is - amelyben ugyancsak munka-
társa voltam. Ez egy különös, mai, vá-
rosban játszódó Csongor és Tünde volt,
ahol nem ördögök, hanem mai csirkefo-
gók jelentek meg a színpadon, minden
szereplő megformálásában végig érződött,
hogy a jelenség, amelyet Vörösmarty
megírt, ma is létezik : ma is vannak
ilyenek, ma is megvan ez a problematika,
csak egészen más keretek és körülmények
közepette. Ezek a szereplők immár
nemcsak azokat a gondokat és örömöket
hordozzák magukban, amelyeket ezelőtt
több száz évvel megélhettek az emberek,
hanem a mai világ sodrásának is
megfelelőket. Ezért a Haragféle Csongor
és Tünde a mai életet hozta a nézőnek,
átemelvén a darab gondolatiságát a
huszadik századba.
 Hogyan vélekedett Harag az operettről?
 Komolyan vette, az előadásaiban nem

viccelődött vele. Ezt érzik is a nézők, s
ezért szeretik Haragot. Hiszen senkinek
nem esik jól, ha úgy akarják nevelni, hogy
kedvenc szórakozásait - a saját pénzéért
kigúnyolják előtte.
 Részt vett a táncpróbákon is?
-. A táncpróba szerves része annak a

színpadi próbának, amelyet ő, a rendező
vezet. Sokszor megtörtént, hogy ki-ment,
s mondta, hogy csináljuk meg ezt vagy azt
a jelenetet. De akkor is csak egy fél
cigarettát szívott el, s már vissza is jött, és
nézte, hogy alakul a mozgás. És bele is
szólt, ha tetszett neki, és ott is, ahol
szerinte nem jó úton haladtunk. Ilyenkor
éreztem, hogy mennyire fontos a
munkám. A Harag-produkciókban ál-
talában nem voltak hivatalnoki munka-
megosztások. Az előadást közös alkotó
folyamatnak fogta föl, mindenki profiz-
musát már azzal elismerte, hogy munka-
társául választotta. Ezek után nem volt
szükséges senkinek sem az udvariaskodás.

A Haraggal való közös munka életem
nagy élményei közé tartozott. Mert nem
csupán a próbák alatti együttlétet, hanem
egy folytonos szellemi kommunikációt,
egy egyre mélyülő, találkozásokban
megnyilvánuló élményrendszert jelentett,
nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki
részt vett a produkcióban. Mert mindenki
tudta, hogy itt nincs helye önáltató
megelégedésnek, az udvarias
sikerélménykeltésnek, a szokásos és

megbocsátható, mindennapi kis mód-
szertani manipulációknak. Egy-egy be-
mutató után, ha mondjuk meglátott a fo-
lyosón, nem mulasztotta el, hogy egy-két
szót váltsunk az előadásról. Mindig sze-
rette magát szembesíteni mások vélemé-
nyével. Ez pedig ritka erény rendezők
esetében. Elvárta, hogy az ember kendő-
zetlenül elmondja a véleményét. Mint
minden örökösen kísérletező ember, arra
volt kíváncsi, hogy a különböző érdeklő-
désű és ízlésvilágú emberekben a kísérlet
eredménye miként csapódik le. Úgy ér-
zem, úgy fordult hozzám, mint egy néző-
höz, akinek véleménye van egy-egy elő-
adásról.
 Úgy hírlik, Harag György a premieren

nem szokott a nézőtéren ülni. Így van?
 Igy. Ilyenkor az egyik öltözőben volt,

és egyik cigarettáról a másikra gyújtott.
Előadás után pedig nagy szere-tettel
gratulált mindenkinek, aki közre-
működött.
 Volt egy érdekes élményem. Harag

Győrben Kisfaludy-játék címmel rendezett
egy érdekes előadást. Amikor a premierre
megérkeztünk, éppen azt hallottuk a hangos-
bemondóból, hogy a rendező úr kéri, hogy ez
meg ez a jelenet maradjon ki, ez meg ez a je-
lenet ekképpen alakuljon át. Mindezt a kezdés
előtt negyedórával. Volt-e közreműködésük
folyamán hasonló eset?
 Ez jellemző volt rá: még az utolsó

próbán vagy a premier előtt közvetlenül is
tudott egy-egy lényeges változtatást vég-
rehajtani, amely az előadás egészét javítot-
ta. Ezért sohasem történhetett meg, hogy
egy színész, aki az első felvonásban be-
fejezte a dolgát, hazamehetett volna.
Részt kellett venniük, és ott is kellett ma-
radniuk. Ha nem szólt külön, hogy el le-
het menni, akkor a színészek végig bent
ültek a próbán, és figyelték, hogyan ala-
kul az előadás. Es nemegyszer megtör-
tént, hogy az utolsó negyedórában egy
egészen más résznek, mondjuk a darab
elejének adott más, mélyebb, a többi rész
összefüggéséből adódó új tartalmat.
 Hol ültek ilyenkor a színészek?
 Általában a színpadon, a játéktér

mellett egy padon. De ő azt is szívesen
vette, ha mellette, körülötte ültek a
próbán. Olyanok is, akik nem vettek részt
a produkcióban.

Nagy hiányt jelent a távozása. Maga a
tény, hogy egy ilyen európai nagy-
ságrendű rendező maga mellé vett mun-
katársként, nagyon nagy megtiszteltetés.
Rengeteget tanultam tőle a közös munka
során, olyasmiket, amiket csak kivételes
személyiségektől tanulhat meg az ember.


