
MÉSZÁROS T A M Á S

Harsányi Gáborról a
A planétás ember ürügyén

Amikor Cincefő község tanácsa össze-ült,
hogy megoldja az egyre égetőbb problémát,
hogy végre megfelelő embert állítson a
megfelelő helyre, felelős személyt a helybeli
kultúra élére, akkor hallottam először az
ismerős zizegést a nézőtéren, a Pesti Műsor
súrlódó lapjainak zaját. Ez a neszezés
jelezte először, hogy az Ezerfejű felfigyelt
arra a bumfordi mosollyal slattyogó-
ólálkodó figurára, aki egyetlen szó nélkül
úgy tologatja-rendezgeti a tanácstagok alá
hivatali méltóságukat megillető
hokkedlijüket, hogy mozdulataiban és
mimikájában már minden "benne van", ami
az alakra jellemző. Olyan ez a kétperces
némajáték, mint egy remek nyitány,
esszenciája a teljes anyagnak, a teljes
szerepnek.

A planétás ember Misije már születése
első perceiben határozott karakterként
indul színpadi útjára, nem várja meg a
jellembeli felcseperedés cselekmény adta
lehetőségeit, sőt még a szöveget sem.
Csinos kis csomagban a tanácselnök elé
varázsolja az eladdig nehezen nélkülözött s
elődei által beszerezhetetlennek bizonyult
elnöki csengőt - egy formás tehénkolompot
-, s a teremtés befejeződött. Cincefő község
tanácsa és a Thália Színház közönsége
egyhangúlag elfogadja felelős tisztében
Harsányi Gábor Misijét.

Második évadját kezdte most a Thá-
liában, a szakmában már „árfolyama" van.
Film, tévé, rádió rendszeresen fog-
lalkoztatja. A „kis Harsányit" karakter-
színészként tartják számon, s bármennyire
vitatható, hogy egyáltalán létezik-e ilyen
külön kategória, a nem hivatalos besorolás
mindenképpen rangot jelent. Fiatal
színésznél különösen. Azt jelenti, hogy nem
tartják kezdőnek, hogy rábízzák egy előadás
felelősségét, mint most A planétás ember
esetében.

Goda Gábor a premier után ezzel a
dedikációval adta át neki regényét: „A
tökéletes Misinek." Ennek jobban örült.
mint a kritikusok dicséretének, akik az ő
játékát még akkor is elismerték, ha a
darabért, az előadásért nem lelkesedtek

Harmadéves volt, amikor a Thália
Kabaréban statisztált. Keres Emil és
Nagy Attila jelenetében - mely két kis-
hivatalnok hajszálra egyforma életrendjét
figurázza ki - szó nélkül, kezében egy
táskarádióval kétszer vagy háromszor
átmegy a színen. Mindig ugyanúgy
egyforma, modoros „lezserséggel", fapo-
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fával. Eljátszotta egy másik korosztály
másfajta uniformizálódását, a jó dialó-
gokkal megírt apáké mellett némán, pár
pillanat alatt a gyerekekét. Mozgáskultú-
rájára már akkor fel kellett figyelni.

„Véletlenül" tanulta a mozgást. Hírhedt
csibészkörnyéken nőtt fel, sokat verekedett
- „és ügyes voltam", mint nevetve mondja.
Közel volt az uszoda is, naponta kijárt.
Aztán a gimnáziumban néha verset
mondott, szerepelt ilyen-olyan alkalomból,
és édesanyja, aki színésznő volt, észrevette,
hogy fia nem küszködik a szokásos
görcsös, iskolás merevséggel, gátlásokkal.
Hogy tud mit kezdeni kezével-lábával a
színpadon.

Érettségi után nem vették fel a főis-
kolára. Egy évig segédmunkásként dol-
gozott, aztán sikerült. Ettől kezdve apja
két évig nem állt szóba vele. (A család
férfiága valóságos jogászdinasztia.) „Egyik
vizsgámra, Mrožek Rendőrségé-nek
előadására anyám nagy nehezen elhurcolta
apámat, ott békültünk ki."

A vizsgaelőadáson hallottuk már beszélni
is. Hangja - nem az a bizonyos szép
színészhang! - tökéletesen „fedte" a figurát.
Karikírozó, a mrožeki groteszket híven
szolgáló játékában ismét fel-tűnt a
kidolgozott, kitűnő mozgás. Akkor már
tudatosan képezte magát, osztályának első
számú ígéretei közé tartozott. Humora
sajátos fájdalmassággal, valamiféle clowni
mélységgel párosult. Azóta is minden
szerepében éreztem ezt a tragikomikumot.

Talán ettől kortalan színész. Nem mai
ifjúságunk prototípusa, nem egy generáció
megtestesítője, mint időnként meg-kísérlik
ráragasztani a címkét. Nem sablonokat
játszik. A Fiúk a térről című film „kis
Ladája" és egy tévé-jelenet, A fekete bula
Tamása vele „egykorú" szerepek, s bár
történetük, körülményeik lényegesen
eltérnek egymástól, mégis, száz fiatal
színész közül kilencven ösztönösen
azonos részletmegoldásokat alkalmazott
volna. Harsányinak nincs két egyforma
gesztusa vagy hangsúlya. Ami az ő
alakításait mégis rokonítja, az nem a
külsőségekben keresendő, hanem abban a
képességében, amellyel ügyünkké teszi a
figura ügyét. A szemében, amelyben
mindig benne van valami bizonytalan
segélykérés a nézőtől, a figura számára.

A planétás emberben van egy nagy-
jelenete. Amit addig csak mozgással, pár
mondattal volt alkalma megalapozni, azt itt
bontja ki, itt motiválja. Körülbelül tíz perc
áll rendelkezésére, tíz percet kell
végigbeszélnie, végigjátszania egyedül. Egy
ilyen szóló nagy lehetőség és nagy
kockázat. Hogy a cirkusznál maradjunk:
kötéltánc. Egy nő körbekerget a szín-
padon egy férfit, de nem tudja megkapni,
ennyi a helyzet. Bohózatba illő és csábítja
is a színészt, hogy csak ezt játsz-
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za el, a helyzet természetes komikumát,
ogy hálás betétszámot csináljon, önálló
rodukciót a darabon belül. S A planétás
mber esetében kétszer is meg kellene
ondolni a szemrehányást ezért, hiszen az
gész előadás tele van ilyen ma-
ánszámokkal.

Harsányi nem él az olcsón kínálkozó
lkalommal. Eljátssza a szituációt - hogyne
átszaná el! -, ellenállhatatlanul mulatságos,

nézőtér dől a nevetéstől, de ez a nevetés
em a mindent elborító, extatikus
urleszk-röhej, amivé kis fáradsággal is fel

ehetne csigázni; ez a nevetés meg-
egtorpan, elhalkul, időn-ként feszült

sendbe vált, mert a közönség sajnálni
ezdi ezt a Misit. Kezdi megérteni, miért
enekül Veronka elől, mitől fél, milyen

átlások mondatják vele véget érni nem
karó tirádáit a társadalmi szerelemről, az
lthatatlan tudásszomjról, a betöltött
unkció terheiről.

Harsányi nem elégszik meg azzal, hogy
zatyorka Teréz kegyes áldozataihoz szo-
ott Misijének egyszerre inába száll a
átorsága Veronka váratlanul felkínált bájai
lőtt, mert tudja, hogy ez nem elég a szerep
rámájához. Misi bizonyítani akar, meg
kar felelni annak a képnek, annak a
isinek, akiről el tudja képzelni, hogy

alóban kellhet a „kis mű-vésznőnek".
ert akinek ő tudja magát, az nem kellhet.
zt a népboltból felfelé rúgott mitugrászt
egy ilyen nő" csak megalázni, kigúnyolni
karhatja. El kell hát hitetnie önmagával és
eronkával is, hogy ha a tanács hivatalt

dott neki, akkor észt is adott hozzá. És
it tehet ez a cincefői Misi, hogyan

róbálhat kibújni a bőréből? óriási
gyekezettel pufogtatja azokat a
zólamokat, amelyekről Hunyadi-
áncélostól a községi kultúrosságig ívelő
ályafutása során megtanulta, hogy
adarásuk pótolja a képességeket.

Még főiskolás korában osztálytársával,
zendrő Ivánnal együtt elment „tájolni" a
zeged környéki tanyavilágba. Tudni
karták, milyen ott az élet, mi keresnivalója
ehet ott egy színésznek. Hogy volt ebben
z elszánásban valami romantikus, dérynés-
khósszekeres nosztalgia, valami
ilágmegváltó pózolás? Valószínű. Az
tazás eredménye, tapasztalatai azonban
áig sem hagyják nyugodni. Az egyik

anyasi iskolában összeverődött, színházat
oha nem látott gyülekezet ellenérzéssel
ogadta őket. A tanító, aki szervezni
egített, maga sem tudta, mi lesz, hogy lesz,
zzal akarta megnyerni az emberek
izalmát, hogy bevezetőként bejelentette:
Az elvtársak azért jöttek Pestről, hogy
eszélgessenek magukkal." „Arra mi nem
rünk rá!" - hallatszott egy közömbös
ang. Szendrő mentette meg a helyzetet,
lkezdett az

akkoriban azon a környéken aktuális
boszorkányüldözési ügyről beszélni. Ha-
mar kiderült, hogy ott a tanyán is van egy
öregember, akivel vigyázni kell, mert ha
ránéz a jószágra, elpusztul egy szálig.
Harsányi ekkor felállt, s kérte, hadd
mondjon el egy történetet, ami most jutott
eszébe. Es már mondta is, szerző és cím
nélkül Arany János Bajuszát. Sikere volt.
Egészen másféle, mint a színpadon. Azóta
sem tudta elfelejteni, boldogan menne
újból, többször is ennek a közönségnek
„játszani", de a kezdő színész fizetéséből
nem futja a több száz forintos útiköltségre,
szállásra. „Talán valamelyik szerv segít ezt
a problémát megoldani, esetleg kapok egy
szabadjegyet" - mondja bizakodással.

És azoknak a fiataloknak szeretne még
színházat csinálni, akiknek egyet-len
szenvedélyük a beatzene, akik sem-milyen
más szórakozást nem ismernek.

- Egész korosztályok, egész rétegek
nőnek fel színház nélkül, mert nem ját-
szik nekik senki. Pedig nélkülük kétsé-
ges, lehet-e egyáltalán színház a követ-
kező években, évtizedekben. Hiányzik az
a kapocs, amely összeköti a gyerekszín-
házat Shakespeare-rel vagy Ibsennel. Be
kellene vinni a zenét, a jó beatzenét a
színházba, hogy megnyerjük a jövő kö-
zönségét. A főiskolán bemutattunk egy
nagyon gyenge darabot, jó zenével, sok
mozgással, tánccal. Fiatalok voltunk,
„söpörtünk" a színpadon. Amikor átvit-
tük a produkciót a Városmajorba, tele
volt a nézőtér korunkbeli, hosszú hajú
srácokkal. Talán soha nem voltak még
színházban.

Harsányi utolsó jelenete A planétás
emberben: már lezajlott a cincefői vásár,
megtörtént a gyújtogatás, az ítélet, kissé
mindenki megpörkölődött, és ott áll a
színpad közepén ez a Misi, aki saját zsebre
szervezte a vásárt, és most képtelen
felfogni, hol történt a hiba, mitől
kavarodott fel egész Cincefő. Érzi, hogy
része van benne, érzi, hogy a kultúrosság
sem vált be, mint előtte annyi más
foglalkozása, de egyszerűen nem érti,
miért. Ide-oda ténfereg, hasztalan próbál
választ kapni. A színész pár mozdulatban
eljátssza, befejezi Misi tragédiáját.

Ha A planétás ember színpadi válto-
zata az időnkénti kellemes szórakozáson s
talán a regényen túl is mondott vala-mit, az
Harsányi Gábornak köszönhető.

Goda Gábor: A planétás ember. Thá-
lia Színház. Színpadra átdolgozta: Mol-
nár Gál Péter, rendezte: Kazimir Ká-
roly, zenéjét összeállította: Prokópius
Imre, díszlet és jelmez: Rajkai György.
Szereplők: Szabó Gyula, Esztergályos
Cecília, Szilágyi Tibor, Inke László,
György László, Drahota Andrea, Keleti

László, Hacser Józsa, Harsányi Gábor,

Lengyel Erzsi, Mécs Károly, Kozák
András, Kautzky József, Buss Gyula,
Peti Sándor, Monori Lili, Valcz Péter,
Petényi Ilona, Kollár Béla, Tándor La-
jos, Fenyő Aladár, Gyimesi Tivadar, Te-
mes Gábor, Fellegi István.

ERDŐDY KÁLMÁN

F E L J E G Y E Z T E M

SZEM C E R U Z Á V A L . . .

S a j n o s i g a z

Két ifjú színművésznő találkozik, együtt
végezték a főiskolát:
 Szervusz, Marikám!
 Szevasz, Zsuzsa! Három éve, hogy

nem láttalak. A vizsgabanketten utoljára.
Mi van, hogy vagy? Mit csinálsz jövőre?
 Beiratkozom a főiskolára!

 A főiskolára?? Miért???
 Játszani szeretnék!!.

K ö z é p k o r i t a n m e s e ,
i g a z g a t ó k n a k , o k u l á s u l

Julius Csortosius, a Comédia Theatrum
zseniális tehetségű actora, a nép kedveltje,
haragjában ráborította directorára
íróasztalát, azután, hogy a sértések özönét
zúdítá előbb reá. Indulatosan becsapá a
directori iroda ajtaját, és még mindig
szenvedélyesen fújtatva és dohogva
robogott le a második emeletről.

A director magához térve, de még
mindig az inzultus hatása alatt, felkapta a
telephon-kagylót és azon leszólt vala az
actorok bejáratául szolgáló kis-kapu
őrének:
 Stephanus! Csortosius actor most

kimegy a kapun; azt az embert nekem be
ne engedje...

Majd egy kis szünet után, bölcsen:
 Amíg nem lesz rá szüksége a

Theatrumnak!

A z i f j ú s á g r ó l

Csodálom ifjú kollégáimat, milyen
szenvedélyes odaadással gyűjtik eljövendő
manírjaikat.

Igazságtalanság

Azt mondják, a színészek hajszolják a
forintot. Ha a szocialista munka érték-
mérője a forint, akkor miért bűn annak
hajszolása?


