
négyszemközt
fűződő változó viszonyának pontos ki-
dolgozása megnöveli a szerep jelentőségét
- némileg a Činoherní klubbeli előadás
felfogásához hasonlóan.

Amikor a Postás az első rész végén a
Tóték fiától jövő, illetve annak hősi
haláláról hírt adó tábori lapokat rendezgeti,
s Tóték és az Őrnagy lassított és szaggatott
mozdulatokkal végzik a dobozolást, a
szobában a fehér fény vörösre vált. (A
világítás Harada Tamotszu munkája.)
Ugyanez az effektus visszatér a második
felvonás végén. Az Őrnagy elmenetele
után a család tagjai eltávolítják a szobát
elborító dobozokat, vissza-állna a régi
rend, de a kellemetlenné vált vendég
visszatér. Az előadás addig gyors tempója
lelassul, súlyos csendek szakítják meg a
párbeszédet, s a hang-súlyok, a pillantások
már sejtetik a tragédiát. A felnégyelés
mikrofon segítségével felerősített
iszonyatos fémes hangok kíséretében
történik, miközben minden vágásnál
nemcsak a szoba világítása változik
fehérről vörösre, de a háttér kékje is.
Gyönyörű és hátborzongató megoldás, bár
számomra túlzottan direkt. Az ezután
következő vacsorajelenet a mindennapos
rutincselekvések és a visszafojtott
indulatokat alig leplező tőmondatok
ellentététől nehezen elviselhető feszültségű
lesz. A Postás záró-monológja s Dietrich
visszatérő dala ehhez a szikár
fogalmazásmódhoz képest egy kicsit
melodramatikusnak hat, bár a közönség
számára a nézők reakciójából ítélve -
kellett ez az érzelmes felhangú lezárás.

A közönség rendkívül érzékenyen
követte az előadás minden fordulatát,
élvezte és értette a darab humorát, s szinte
sokkírozó erővel hatott rá a befejezés. A
hűvös és fegyelmezett japán nézők hosszú
és meleg tetszésnyilvánítással ünnepelték a
színészeket - az eddig említetteken kívül
Takao Maszumit (Gizi Gézáné), Kavaszaki
Maszahirót (Lőrincke), Murai Hirojosit
(Lajttulajdonos), Kadzsihira Jositót
(Plébános) és Hirata Jositót (Elegáns
őrnagy) -, a műszakiakat s az előadás
lebonyolítását irányító Kozava Tadahirót,
valamint a rendezőt - aki Kugo Hideóval
közösen a díszletet és a jelmezeket is
tervezte.

Ez a siker bizakodást is kelthet:
Japánban talán nem csupán egyszeri és
kivételes kulturális esemény volt egy
magyar dráma bemutatója.

MARIA MAJLAT

Beszélgetés
Harag Györggyel

„Azt hiszem, egyetlen művésznek sem
mindegy, hogy milyen környezetben
alkotja meg előadásait vagy szere-
peit."

- Szeretném ebben az interjúban felvázolni -
legalább nagy vonalakban - a rendező, a szín-
házi ember vagy a művész portréját. Ezekből a
megnevezésekből melyik áll közelebb önhöz?

- Azt hiszem, hogy elsősorban szín-házi
ember vagyok.
 Miért?
Azért, mert már pályám kezdetén, sőt

még azelőtt főleg a színház érdekelt.
Amikor tizenhat éves koromban meg-
kérdeztek, hogy mi akarok lenni, azt
válaszoltam, színházi rendező. De nem is
tudtam pontosan, hogy mit jelent ez a
mesterség. Már a főiskolán is mindig a
színház egésze érdekelt, nemcsak az én
rendezői munkám, hanem az egész kol-
lektíváé. Hogy egy példával érzékel-
tessem: 195 3-ban színész-rendező voltam
a kolozsvári Magyar Színháznál, és
tanársegéd a kolozsvári Színművészeti
Intézetben. Akkoriban természetesen
külön megfizették mindkét állást. Ugyan-
annak az évnek az őszén a főiskola frissen
végzett évfolyama engedélyt kapott, hogy
együtt maradva színházat alapítson
Nagybányán, és meghívtak, hogy legyek
az együttes főrendezője, én pedig habozás
nélkül elfogadtam a javaslatukat annak
ellenére, hogy jól fizetett állást meg lakást
hagytam ott, s mindazt, amit akkoriban
Kolozsvár kínálhatott, cserében egy
nagybányai színházi „kalandért". Azt
hiszem, egyet-len művésznek sem
mindegy, hogy milyen környezetben
alkotja meg előadásait vagy szerepeit.
Mostanában sokszor van olyan érzésem,
hogy Kolozsváron, ahol dolgozom, az
előadások többsége még a közepes szintet
sem éri el.

 Mi az oka ennek?
 Sok-sok oka van. Az általános lég-kör

sem kedvez a színháznak, meg aztán ott
van a művészi igénytelenség vagy a
gazdasági hatékonyság növelésének kö-
vetelménye, ami sok kárt okozott és okoz
általában az alkotásnak, különösképpen a
színházi alkotásnak.

- Igen, a műkedvelő mozgalmat süntelenül
ösztönzik, de úgy gondolom, a színjátszásban,
akárcsak például az orvostudo

mányban vagy a kémiában, a mesterségbeli
tudás nélkülözhetetlen. Mi a véleménye a
színház pillanatnyi szakmai színvonalára?
 Számos tehetséges ember van, de

ezeket vagy elhallgattatják, vagy a kü-
lönféle korlátozások miatt kivész belőlük
a kedv és a lendület, hiszen sem
pénzügyileg, sem erkölcsileg nem ösz-
tönzi őket semmi. Lehetőségeink sokkal
nagyobbak, mint eredményeink.

 Kérem, szóljon még néhány szót
nagybányai tapasztalatairól.. .
Gyönyörű kísérlet volt. Azt hiszem,

az eltelt évek maguk alá temették a té-
nyeket, a romániai színjátszás hihetetlenül
gazdag múltja iránti érdektelenség pedig
feledésre ítélte az akkor rendkívüli
eredményeket hozó próbálkozásokat. Így
van ez a craiovai korszakkal is,
ugyanebből az időből. Egy csoport fiatal
forradalmasította a román színjátszást. De
mintha már nem emlékeznénk az ötvenes
és főleg a hatvanas évek román
színjátszásának dicsőséges (ezt a felleng-
zős kifejezést kell használnom) idősza-
kaira, amikor a román színjátszás nem-
csak példát, hanem viszonyítási alapot is
jelentett a világ színházi mozgalmai
számára. Emlékszem, amikor a szín-
művészeti főiskolák nemzetközi kong-
resszusa volt Bukarestben, rengeteg kül-
földi vett részt, és azt sem tudták, hova
menjenek esténként, annyi érdekes elő-
adás közt válogathattak. Színművészeti
intézeteink a színészi és rendezői mes-
terség iskolapéldáival valósággal le-
nyűgözték a résztvevőket. Ez az igazság.
Ma pedig kínlódunk. Örülünk, ha a
körülmények szerencsés összejátszása
folytán egymásra talál egy rendező meg
egy színészgárda, hogy egy jobb elő-adást
összehozzanak.

 Szeretném, ha beszélne azokról a sze-
mélyiségekről és körülményekről, akik és
amelyek pályája kezdetén befolyásolták vagy
bátorították.
Eléggé bőven kitértem erre ezelőtt

néhány évvel a birlandi színházi kollok-
viumon, a rendezők és színészek egyik
találkozóján. Ott részletesen beszéltem
hitvallásomról.

 Meg is jelent valahol az a szöveg?
Nem. Végül is, azzal a fenntartással,

hogy minden egyes művész élete és pályája
különbözik a másikétól, tehát csupán
magamról, a saját színházi életemről, 1947
és 1970 közötti fejlődésem-ről beszélve,
elmondhatom, hogy jó vagy középszerű
mesterember voltam, sikerekkel, sok
közepes előadással, után-érzésekkel. Nincs
mit szépítenem, nem



találtam saját kifejezőeszközeimet. Talán
egyetlen dolognak köszönhetem, hogy
kivergődtem ebből az állapotból. Bennem
is felmerült persze: lehet, hogy nem kell
zseninek lennie minden rendezőnek. De
egyfolytában kínlódva, az ön-érzettől és az
állandó önmeghaladás vágyától is űzve,
nem törődtem bele, nem hagytam
magamat. Igy aztán egy szép napon, 1971-
ben olyan előadást rendeztem, ahol csoda
történt: saját emlékeimből, megélt
élményeimből ki-szűrve, az az előadás volt
az első lépés saját művészi eszközeim felé,
és azóta, egyenlőtlenül bár, sok kudarccal,
né-hány sikerrel, két dolgot állapíthattam
meg: hogy sikerült kialakítanom a magam
művészi koncepcióját, és hogy sohasem
fogok megelégedni addigi ered-
ményeimmel és lehetőségeimmel. Még ha
nem is kellemes, de nekem is szükségem
van a „rossz szemre", azt hiszem, Pintilie
nevezte így. Ha pedig nincsen mellettem
„valaki", aki „rossz szemmel nézzen",
akkor próbálom én magam vállalni ezt a
szerepet, kívülről, „rossz szemmel" nézve
magamat.

Térjünk még vissza, kérem, arra az 1971-
es előadásra, amelyet fordulópontként
jellemzett.

Nagy István Özönvíz előtt című darabját
kellett színre vinnem. A két világháború
között játszódik, egy Bukarestben
nyomorgó családról van szó. Miután
megkezdtük a próbákat, és már a
mozgásnál tartottunk, egyszerre csak
rájöttem, hogy amit addig csináltam, csu-
pán régebbi előadások utánzata, és akkor
azt mondtam az együttesnek, „három napra
félbeszakítjuk a próbákat, elöl-ről kell
kezdenünk az egészet". Őszintén szólva
nem tudtam, mi következik vagy hogyan
kell megújulnom, de éreztem, hogy ez így
nem mehet tovább, és a beígért próba előtti
napon hirtelen fel-ötlöttek bennem a
gyermekkori emlékek, amikor egy
munkanélküli értelmiségi család lakott
mellettünk, és akarva-akaratlanul tanúja
lehettem a szomszéd szobából azoknak a
hosszú hallgatások-nak, amelyek a teljes
elkeseredésből és kilátástalanságból
fakadtak. A hallgatást néha-néha ordítozó
veszekedés szakította meg - az elkeseredés
mégis fel-színre tört. Másnap a próbán
megkíséreltem belevinni az előadásba
ezeket az általam megélt pillanatokat.
Kétórai munka után a színészek olyan
lázba jöttek, hogy mindenki meg volt győ-
ződve: valami újat, valami igazat csiná-
lunk. Félretettük a szokványos színpa

diasságot, és attól fogva minden termé-
szetesen haladt. Úgy iktattam ki a szín-
padias sablonokat, mintha évek óta ezt
tettem volna, és azóta is harcolok saját
magammal a színházi sablonok és köz-
helyek ellen. Nem állítom, hogy mindig
sikerül, de eléggé igényes vagyok ma-
gammal szemben. Láttam mostanában
Marosvásárhelyen néhány előadást, ame-
lyek mindegyikében ott vannak a
gyertyatartók és a gyertyák. Ezek nagyon
látványos kellékek. A harmadik ilyen
előadás után megesküdtem, hogy többé
gyertyatartót nem teszek a szín-padra.

Ismét megkérdezném: voltak-e, akik
befolyásolták?

- Rendezők nem befolyásoltak. Né-
melyeket talán irigyeltem egy-egy elő-
adásért vagy csupán néhány ötletért:
Ljubimovot a Háromgarasos operáért,
Tocilescut a Tartuffe fináléjáért és másokat
is. Egyvalaki volt nagy hatással ízlésem
alakulására, Florica Mälureanu
díszlettervezőnő, akivel sokszor dol-
goztam együtt.

- És az írók közül?
Most nagyon nagy dilemmában

vagyok. Azt is megmondom, miért.
Természetesen olyan színházi környezet
nevelt engem is, amelyben az iroda-lom, a
színmű volt az előadás alapja. Csak
nehezen ismerték el, hogy a rendezőnek
joga van újszerűen értelmezni ezt az
irodalmi szöveget. Ma viszont már furcsa
dolgok történnek a világban: a
drámairodalom, általunk ismert
formájában, az író által sugallt eszmeisé-
gével, az író által felépített konfliktusai-
val, mindez az úgynevezett modern
színházban teljesen eltűnik. Az utóbbi évek-
ben a különböző színházi fesztiválokon
számtalan előadást láttam, amelyekből
hiányzott a szó klasszikus értelmében vett
drámaíró. Az előadások többségét
bizonyos kollektív vagy antiklasszikus (a
szó eredeti értelmében) kifejezőeszközök
alkották. Hangokból épültek föl, néha
különféle nyelvek elegyéből. A szöveg
tartalmát nem lehetett kihámozni, csak a
lényeget közvetítette az előadás, a
létélményt különböző magatartásformák
segítségével. Úgy, ahogy létezik betűkből
vagy hangokból felépülő vers is.
Ugyanígy színre visznek sok-sok előadást,
amelyeken az elembertelenedés különös
folyamatát figyelhetjük meg, mozgásból,
tornamutatványokból, üvöltésből stb.
összerakva.

Tavaly, 1984-ben tagja voltam a spa-
nyolországi, Barcelona-Sidgesi színházi

fesztivál zsürijének. Harmincvalahány
előadást néztünk meg. A díjak odaítélé-
sekor nézeteltérés volt: a zsűritagok
többsége az első díjat egy mimesnek,
Albert Vidalnak akarta adni, aki egy-
szerűen ott ült huszonnégy órán át a város
parkjában, bemutatva ezalatt egy
hétköznapi ember életét. A parkban el-
helyezett díszlet egyúttal lakásul is szolgált
neki, és ő ott eljátszotta, hogy mit csinál
egy nap alatt egy átlagember. Semmi köze
sem volt az egésznek ahhoz a színházhoz,
amit mi ismerünk, ahhoz a színészi
tehetséghez, nem volt valami
megborzongató előadás. Voltunk néhányan
a zsüriben, kisebbségben ugyan, de
nagyszájúak, akik az első díjat egy olasz
együttesnek akartuk adni, egy nagyon
szellemes és nagyon modern, de az ismert
színházi fogásokkal élő Goldoni-
előadásért. Én a zsüri konzervatív
szárnyához tartoztam. Végül is az első díjat
megosztottuk a két említett elő-adás között.
Úgyszintén láttam Nancyban és
Belgrádban Jean Fabre nagy „sikert" arató
előadását - a Bolond világot. Öt órán át,
szünet nélkül folyt a színház történetének
szemléltetése; most sem vagyok tisztában
vele, hogyan: egy csapat színész
ugyanazokat a mozdulatokat ismételte,
furcsa és unalmas automatizmusnak tűnt az
egész. Ugyanazok a mozgások, üvöltések
meg kiáltások. É s végül láttam Bob
Wilson-nak a Los Angeles-i olimpiára
készített előadását, A forradalmak történetét,
amiből az égvilágon semmit sem értettem.
Létezik tehát egy erős törekvés, hogy a
drámairodalmat kiiktassák a színházból,
vagy legalábbis az irodalmi szöveget
alárendeljék egy együttes önkényes aka-
ratának, illetve egyetlen játékszervező-nek
(például Grotowskit vagy Eugenio Barbát
idézhetném). Én nem utasítom el
határozottan a színjátszásnak ezt a
formáját, de egyelőre szükségem van a
drámai szövegre, még akkor is, ha ezek az
előadások valamiképpen befolyásoltak,
olyan értelemben, hogy a szöveggel és a
szerzővel szemben nagyobb szabadságot
engedtem meg magamnak.

- Most pedig az elkerülhetetlen kérdés : min
dolgozik?

- Hamarosan megkezdem a Cseresz-
nyéskert próbáit a marosvásárhelyi Nemzeti
Színház román tagozatán.

- Sok kérdésein lett volna még. Például a
rendező és a színész kapcsolatáról.

- Én ezt nem látom problematikus-nak.
Szokványos kérdés. A jó színész



arcok és maszkok

a jó rendezővel mindig megérti magát. - A
filmrendezés sohasem csábította?

- Nem a film, hanem a színház a szak-
mám. Dolgoztam a tévének, de őszintén
szólva nem tetszett.

- Nézőként hova jár szívesen ?

- Moziba. Nagyon szeretem a filmet.
Fellini áll a legközelebb hozzám. Az írók
közül egy szerb, Danilo Kis volt az utóbbi
időben nagy hatással rám.

1985. február-március

Ui. Az interjú Harag György rendező
marosvásárhelyi lakásán készült, egy fehér
falú szobában, magas ablakokkal, sok
könyvvel. Arrafelé tartva elhaladtam a
Szentgyörgyi István Szín-művészeti
Intézet mellett, majd átvágtam egy
templom udvarán. Mindent vastag hóréteg
fedett, és én azzal a rossz érzéssel
tapostam bele, hogy lépteim be-szennyezik
ezt a makulátlanságot. A rendező nyugodt
mosollyal fogadott, egy-szerűen, őszintén.
A Cseresznyéskert színrevitelén töprengett.
Később találkoztam vele a színházban,
láttam, ahogy a Csehov-előadás különböző
megoldásait magyarázta.

Utoljára egy próbán láthattam. Így
szeretnék emlékezni rá. Egy szinte át-
tetszően sovány férfi, akinek csak a szeme
lobogott, mint két élő láng a színházterem
sötétjében.

A következő számaink tartalmából:

Mészáros Tamás:
A stílus - a színész?

Földes Anna:

Deficit '85

Bécsi Tamás:
A zsarnok és a megbocsájtó

Reményi József Tamás:

Megváltás nélkül

Pályi András:

A BITEF és környéke

Lengyel György: A

színházi ember

CSIZNER ILDIKÓ

Feketén vagy fehéren

Csernus Mariann a Várszínházban

Életöröm vagy örömtelen lét. Görcsös
ragaszkodás vagy józan túllépés. Eleven
erő vagy kínzó tehetetlenség. Társas
magány vagy egyedül vállalt közösségi
lét. Reménykedő újrakezdés vagy re-
ményvesztett folytatás. Végletes választási
lehetőségek, melyek között meg-annyi
kompromisszumos, kevésbé fehér vagy
fekete megoldás képzelhető el.

De Csernus Mariannt éppen ezek a
szélsőségek vonzhatták, amikor egy estére
egymás mellé társította két hasonló
élethelyzetet megélt nő személyes vallo-
mását. Simone de Beauvoir megtört
asszonyáét, akinek a naplója nemcsak egy
felbomló házasság, de egyben egy el-
rontott élet hiteles tanúsítványa is. Es Liv
Ullmannét, aki zsákutcába érve képes volt
irányt váltani, és egész addigi életének
hátat fordítani.

A tartalmi illeszkedés mellett a formai
rokonság is a párosítás mellett szólt,
hiszen mindketten visszaemlékeznek éle-
tük egy kisebb-nagyobb szakaszára.
Csakhogy míg Beauvoir Monique-ja csak
a tegnap történtekbe enged be-pillantani,
addig Ullmann madártávlatból szemlélve
pergeti vissza az emlékeit. Beauvoir
asszonya az időbeli közelség miatt
gyászos képet alkot önmagáról, míg
Ullmann túl rózsaszínben játszó optikával
dolgozik. Ennek az optikai csalásnak
műfaji oka van. Liv Ullmann minden
egyes sora személyes élményekből
táplálkozó önéletrajzi regény. Beauvoir
viszont - bizonyára saját élettapasz-
talataiból is merítve, de attól elszakítva -
egy szuverén emberi sorsról beszél ke-
gyetlenül kritikus hangon, kívülállóként.
A színésznőé a feladat, hogy a jellembeli
távolságtartás érdekében közelebb hozza
egymáshoz a két asszonyt: Monique
jelenében láttassa a jövő perspektívátlan-
ságát is, Liv emlékei közül pedig előhív-ja
a változás keserves képeit.

A megtört asszony

naplója alig több mint hat hónap esemé-
nyeiről mesél. Ez az idő kevés ahhoz,
hogy újra lehessen élni egy több évtized
alatt észrevétlenül félresiklott életet. Leg-

feljebb az újrakezdéshez elegendő. Vagy
az önpusztító folytatáshoz.

Simone de Beauvoir Monique-ja az
utóbbi megoldást választja: Mindent egy
tétre rak fel, és veszít. Régen volt családi
harmóniájának visszaállításáról álmodik,
és közben nem veszi észre, hogy a
felbomlás oka nem kizárólag a férje és
közéje álló harmadik. Így a „szükségem
van rád, és nem vagy itt" pillanatnyi
hiányérzetétől néhány hó-nap alatt eljut a
magány olyan fokára, melyben már egy
napot is nehéz túl-élni, nem a hátralevő
életet.

Csernus Mariann, a dramaturg, jó
érzékkel választja ki és vágja egymás
mellé azokat a naplórészleteket, melyek
mellett végighaladva nyomon követhető
az asszony teljes szétesése. Hosszabban
időzik a reménykedés napjainál, teret
engedve ezzel Monique minden illúzió-
jának. Hagyja, hogy önbizalma mellett
legalább ilyen erővel rajzolódjék ki
lágysága és idealizmusa is. E jellemvoná-
sok túlhangsúlyozása azért oly fontos,
mert az asszony egész múltja megideoló-
gizált ballépések sorozata, s e régi dönté-
sekhez való esztelen ragaszkodás már-már
életfilozófiává merevülve meghatározza
jövőbeni félrelépéseit is. Olyan
egyoldalúan, kizárólag a családjára, s azon
belül is elsősorban a férjére támaszkodva
építi fel mindennapjait, hogy
elfordulásakor nem tud semmibe ka-
paszkodni, képtelen „agyonütni az időt".
Tehetetlensége, kényelmessége, unatkozó
háztartásbeli élete annyira le-határolja a
gondolatait, hogy legfeljebb a mi lett volna,
ha hipotézisig képes el-jutni. S amikor az
elkésettség konstatálásával megnyugtatja
magát, tovább hajszolja a számára létező
egyetlen lehetőséget, a kiszolgálói
szerepkör meg-tartását.

A dramaturgiai hangsúlyok áthelye-
zésével kevesebb szerepet kap Monique
életében a külvilág. Nem a barátnői
tanácsok, a jó szándékú megjegyzések,
hanem saját illúziói terelik vakvágányra a
gondolatait. E lecsupaszítás következtében
nemcsak az asszony felelőssége
hatványozódik, de mindenfajta külső
kapcsolat hiányában magánya is erőtel-
jesebbé, elviselhetetlenebbé válik.

Csernus Mariann, a látványtervező,
ehhez az életformához illő súlyos bár-
sonyfüggönyökkel és a polgári jólétet
jelző bútordarabokkal vette körül az
asszonyt. Olyanokkal, melyek között
elegáns ruhába öltözve könnyű eltespedni.


