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Harag György rendezői művészetét
bemutató
dokumentumkötet szerkesztése közben
bukkantam rá e gépírásos, cím és dátum
nélküli szövegre, amelyről sokáig azt
hittem, hogy több más ilyen jellegű írásához
hasonlóan egy tervezett vagy esetleg el-
hangzott hozzászólásának publikálatlan kézira-
ta. Az eredetkeresés közben aztán kiderült, hogy
a marosvásárhelyi Igaz Szó című folyóirat 1970.
novemberi számában megjelent egy ankét jegy-
zőkönyve, s ebben olvasható ez a hozzászólás
is.

1970. szeptember 25-én a folyóirat szerkesz-
tősége A mai romániai magyar színház címmel
kerekasztal-megbeszélést szervezett. Kötelező
penzumnak tettek ezzel eleget - hiszen a RKP
megalakulásának ötvenedik évfordulója tisztele-
tére valamilyen ünnepi rendezvényt kellett nekik
is tartaniuk -, de ugyanakkor igyekeztek érté-
kessé és hasznossá tenni a muszfeladat végre-
hajtását. Ezért olyan témát választottak, amely
megfelel az „ünnepi" alkalomnak, de túl is mutat
azon. Igy tehát a romániai magyar drámaírás
idő-szerű kérdéseiről vitáztak írók, kritikusok, a
hat magyar színház, valamint a Kriterion és a
Dácia könyvkiadó vezetői, illetve képviselői. A
vitaindítót Páll Árpád kritikus tartotta. Ő is meg a
több mint húsz hozzászóló többsége is
elsősorban a drámaírók és a drámaírás
helyzetéről és feladatairól szólt, s csak
mellékesen beszélt a drá-

Harag György a hetvenes években

mák megszületéséhez nélkülözhetetlen színhá-
zak problémáiról. Harag György viszont alapve-
tően más nézőpontot képviselt a vitában: ő
ugyanis a színházi állapotokat tartotta vészesen
elmaradottaknak; olyannyira, hogy azok szerinte
már-már a drámaírás érzékelhető felfutására is
károsan hathatnak. Hozzászólásában egy-részt
a közelmúltban színpadot kapott szépszá-

mú elsődrámás és befutott írót regisztrálta, más-
részt szűkszavúan, lényegre törően s leltársze-
rűen a romániai magyar színházi élet bajait
sorolta fel. Szólt az igénytelenségről, a
képzetlenség-ről, a rendezőhiányról, a
színészképzés mód-szereinek elavultságáról, a
kritikusok hozzá nem értéséről, a
provincializmusról.

Kritikáját önkritikának is tekinthetjük, hiszen
akkoriban a marosvásárhelyi színház főrende-
zője volt, s bár évente sok előadást állított szín-
padra, de hosszú ideje egyetlen igazán jelentős
sem volt köztük. 1970-ben vagyunk, s alig né-
hány hónap múlva, 1971-ben megszületett az a
bemutató, amely Harag életművében és a romá-
niai színjátszásban egyaránt fordulópontnak
számít: Nagy István Özönvíz előttje. Ezzel kez-
dődött el Harag pályáján az a korszak, amelyben
a színház sorsa szorosan összefonódott az er-
délyi drámaíráséval, s kölcsönösen megtermé-
kenyítette egyik a másikát. Ebből a kölcsönha-
tásból születtek meg Harag nagy sikerű Páskán-
di-, Sütő-, Székely János-, Deák Tamás-, Bajor
Andor-, Lőrinczi László-, Asztalos István-, Csiki
László-bemutatói.

A romániai magyar színházak helyzete azon-
ban alapvetően nem változott meg. Sőt az azóta
eltelt több mint két évtized embertelen megpró-
báltatásai alaposan kikezdték a színház intéz-
ményét is. A jelenségek, amelyekről 1970-ben
Harag György oly keményen szólt, hasonlóak a
maiakhoz, bár az okok sok tekintetben mások -
a maiak azonban talán még súlyosabbak, még
fenyegetőbbek.

Ez a Harag-írás végül is nem került be az idé-
zett kötetbe, de a jelenleg már alig hozzáférhető -
s most kissé megszerkesztett - szöveg újra-
közlése több szempontból tanulságos. Olyan
kordokumentumról van szó, melynek helyzet-
elemzése máig érvényes.

(n. L)

Mindenekelőtt örömömet szeretném kifejezni,
amiért jó néhány év után először adódik alkal-
munk arra, hogy szervezett keretek között meg-
vitassuk a hazai dráma ügyét, a romániai magyar
színjátszás sorsát. Ez a kerekasztal-megbeszé-
lés akkor lesz eredményes, ha serkentőleg hat
színjátszásunk fejlődésére, ha biztatást ad új
drámák megírásához. Ez mindenképpen lassú
folyamat, de végre el kell kezdeni. Az itt kialakult
éles és egészséges vita biztató kezdet.

Színházainkban és színházaink körül tért
nyert a kölcsönös és felületes udvariasság, az
egymást nem bántás hangulata. A legtöbben
még a saját színházuk dolgaiba sem szólnak be-

Héjja Sándor és Vadász Zoltán az Éjjeli mene-
dékhely kolozsvári előadásában (1979)
(Csomafáy Ferenc felvételei)
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Kálmán György és Sinkovits Imre Nagy István
Özönvíz előttjének nemzeti színházi előadásá-
ban (1977) (Ikládi László felvétele)

le, hát még a máséba. A színház körüli közvéle-
mény pedig - értem ezalatt az írók, újságírók,
kritikusok azon csoportjait, amelyek városok
szerint, érzelmileg vagy ilyen-olyan érdekből
egy-egy színház körül tömörülnek - a legtöbb
esetben elvtelenül vagy érdektelenül nézi az ille-
tő intézmények munkáját. A provincializmus ve-
szélye fenyegeti színházi mozgalmunkat.

Egyetértek azokkal, akik a hazai dráma ügyét
döntő fontosságúnak tekintik. Valóban, magas
színvonalú, izgalmas színház nem létezett és ma
sem létezhet izgalmas hazai dráma nélkül. Ezen a
téren azonban az utóbbi években nem lehet
panaszra okunk. Jó néhányan vannak azok a
szerzők, akik először léptek be Thália templomá-
ba. Veress Dániel, Kocsis István, Páskándi Gé-
za, Szekernyés László, Lászlóffy Aladár első
műveikkel, Szabó Lajos, Csávossy György, Mé-
hes György, Deák Tamás pedig mint „veteránok"
kaptak színpadot. Ezek közül nem egy író két, sőt
három bemutatóval is szerepelt az utóbbi két év-
ben.

Ezenkívül színházainkban - vagy az íróasz-
talfiókokban - számtalan előadatlan dráma fek-
szik. Szemlér Ferenc két, Deák Tamás legalább
három, Csávossy György, Kányádi Sándor, Pás-
kándi Géza, Jánosházy György, Kocsis István
egy-egy új darabja várja a színházat és a rende-
zőt. Biztos vagyok abban, hogy ezenkívül is még
legalább egy tucat jól megírt dráma készült el
vagy van készülőben. Igényelhetnénk több jó
mai tárgyú darabot, vagy bírálhatnánk a színhá-
zakat, amiért elhanyagolták a két világháború
közötti, vagy a még régebbi darabok felkutatását
és felfrissítését, de véleményem szerint a fő
gond nem a hazai drámával, hanem a hazai szín-
házakkal, egész színjátszásunkkal van.

Színházaink korszerűtlenek, nem tartanak lé-
pést a mai követelményekkel. Előadásaink nagy
része poros, kifejezési eszközeink elavultak. Ne-
hézkesek lettünk mind szellemileg, mind fizikai-
lag. Színpadjainkon eluralkodott a rutin, a modo-
rosság.

Súlyos megállapítások ezek, de ha nem né-
zünk szembe a tényekkel, segíteni sem tudunk.
Az utóbbi hetekben megtekintettem a szatmári, a
temesvári, a kolozsvári és nem utolsó sorban a
marosvásárhelyi színház jó néhány előadását.
Kisebb-nagyobb mértékben ugyanazok a hibák.
Felteszem a kérdést: hol van a közelmúlt Szé-

Mihai Gingulescu (Gajev) és Aurel Stefánescu
(Firsz) a Cseresznyéskert marosvásárhelyi elő-
adásában (1985) (Harag György rendezései)
(Darabont Lili felvétele)

kely Színházának nehézveretű realizmusa vagy
a szatmáriak ötletgazdag, lendületes, fiatalos
stílusa? A mai előadásokon eluralkodott a pate-
tizmus, a teatralitás, a kabaré.

Színházi vezetőink nagy része hiányosan
képzett. Tájékozatlanok, nem utaznak eleget.
Belesüllyednek az adminisztrációs munka, a
szervezés, a napi problémák operatív megoldá-
sába. A napi és negyedévi pénzügyi terv fonto-
sabb lett, minta művészi perspektíva, az
orientáció. Hiányoznak a távlati elgondolások,
az egy évre vagy több évre szóló művészi
elképzelések.

Rendezőink kétségbeesetten igyekeznek lé-

pést tartani a korszerű színház követelményei-

vel. Tájékozódnak, olvasnak, lehetőségeik sze-
rint ismerkednek a belföldi és külföldi színházak
munkájával, de szükségszerűen lemaradnak
bukaresti kollégáik mögött, akik például rend-
szeresen járhatnak külföldre, ösztöndíjakhoz jut-
nak stb. Nálunk sokszor még egy tíznapos
bukaresti tanulmányút is pénzügyi vagy más
természetű nehézségekbe ütközik.

Ezért, és sok másért, a korszerű színjátszás
külsőségeit másoljuk csak (a legtöbb esetben
díszlet-, kosztümmegoldásokat veszünk át), de
nem próbálunk vagy nem tudunk változtatni a
tartalmi kérdésekben. Márpedig a korszerű szín-
ház a mű értelmezését jelenti elsősorban.
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Sok tehetséges, értelmes színészünk van, de
incsenek versenyképes együtteseink, s
egoldatlan a rendező-utánpótlás. Színészeink

okat dolgoznak (otthoni előadások, próbák,
iszállá-sok, turnék), de hiányzik náluk a
zakmai önfejlesztésre való törekvés. Alkotási
ódszerük, játékstílusuk régimódi. Pedig

egtöbbjükben meg-van a jobbítási szándék,
égis egyre több a sablon, az érdektelenség a

zínpadjainkon. Hibás a főiskola is. A
zínészképzés módszerei elavultak.
Friss vérkeringésre, pezsgőbb színházi életre

enne szükség, s hogy ez nincs, abban nagymér-
ékben hibásak - kritikusaink. Ezen a téren a
ozzá nem értés valóságos orgiája dúl.
gyszólván egyetlen komoly felkészültségű
ritikusunk

Introitus) Írnom kell Magáról, kedves János. Mi-
lőtt leintene: nem a halála okán. Negyedév alatt
ár hozzászoktunk a hiányához. Fogaink csi-

orgatásába is belefáradtunk. Ne féljen, nem
ondok majd olyanokat, hogy holtában is itt van

özöttünk. Nincs itt. Meghalt. Hagyjuk a fekete
íszleteket, a végül is tetszetős gyertyalobogást.
zzal sem hozakodom elő, hogy Mozart Requi-
mje forog a lemezjátszón. Pedig forog. Halottak
apjára öltözködnek a temetők.
Ez a pár oldalnyi írás a SZÍNHÁZ ünnepi szá-
ába készül. Kétszáz éves a kolozsvári magyar

zínjátszás. Az összeállításból a Maga életmű-
e: nyomtatott és kéziratos hagyatéka sem ma-
adhat ki. A lapnak és nekem némi tartozásunkat
s le kell rónunk. 1984 februárjában e hasábokon
dtam közre a televízió számára forgatott Szé-
ely János-portréfilm szövegét. A gépelt textust
gyan jóváhagyás végett idejében elküldtem
arosvásárhelyre, de a huszonnyolc apróbb-

agyobb tételt tartalmazó javítás csak nagy ké-
éssel érkezett vissza. Látni fogjuk, miért. Így
át, bár Maga „a publikálás sine qua non
eltételének" tekintette a helyesbítések
tvezetését, erre nem került, mert nem
erülhetett sor. A mind-nyájunknál nagyobb
atalmak működésébe Maga is beletörődött,
iszen azzal jött egy carte poş talá: „Ha így
an, hát így van, most már mit tegyünk?"
Annyit, hogy majdnem kilenc esztendő telté-

el korrigáljuk az interjút. Igaz, 1984 tavaszán

sincs. Szilárd meggyőződésem, hogy a
bukaresti színház rohamos fejlődésének egyik
meghatározója az utóbbi években kialakult
kritikusi gárda szakmai felkészültsége,
tájékozottsága, fejlett ízlése. Ennek a gárdának
majdnem minden tagja színháztudományi
fakultást végzett, s bátran, erőteljesen és
nagyon sokszor szervezetten küzdött a
korszerű román színjátszásért. A helyzet azért
különösen elszomorító, mert a kritikusi hozzá
nem értés a közönség ízlését is helytelen
irányba befolyásolja.

Együttesen kell kilábalnunk a kátyúból, s ezt el
kell kezdeni, bármilyen nehéz is. Ezért örülök a
mai értekezletnek.

Beszélhetünk a hazai drámáról, de segíteni
elsősorban a színházon kell!

egy hetilapban is fölelevenítettem beszélgeté-
sünket, éppen az akkor már bőven citálható javí-
tások kedvéért. Hadd mondom el mégis, amit
saját szavai olvastán Maga akart elmondani. A
tengerkék tintával teleírt hártyapapírokat,
lapokat silabizálva levéltitkot nem sértek, a
nyilvánosságot csak ahhoz hívom, amihez
hivatalos is lett volna. A tényleges helyzethez -
ahogy annak a barátságos búcsúformula előtt
az aláhúzás nyomatékot adott.

(Kyrie) Akihez 1983. november 26-án indultunk,
akkor már irtózott a nyilvánosságtól, ugyebár?
Volt megszenvedett mondandója, bőven volt, de
mintha azt szerette volna: igazságai, próféciái,
rögeszméi lehetőleg személyes kontaktus nél-
kül, csupán az írás közvetítésével, sőt akár pusz-
ta létüknél, tartalmuknál fogva ivódjanak át abba
a szűk körbe, mit köztudatnak csúfolunk. Reg-
gel, délben még azt hittük: megbabonázott min-
ket az, aki késő este és másnap kedves házigaz-
dánk lett. Havat tornyoztak a fellegek, az elha-
nyagolt sztráda rossz irányba vitt, egyre sűrűsö-
dött a sötétség. S amikor mégiscsak betoppan-
tunk, Maga egyszerre aggodalommal és boldo-
gan újságolta: lehetséges, hogy az áramkorláto-
zásba ezen a hétvégén épp a maguk városrésze
esik bele. Nem tudható előre. S mit csinálhatnak
a televíziósok élettelen kábelekkel, vak kame-

rával, az interjúra kiszabott egyetlen vasár-
napon?

Az interjúalany a boldogságáért aggódott.
Örült az interjúnak. Nagyon örült. Ennél jobban
csupán annak örült volna, ha az interjú elmarad.
És boldog volt, hogy aggódhatott értünk. Nehezen
viselte volna el már akkor is kalimpáló szíve, hogy
dolgunk végezetlenül távozzunk. Jól gondolom?
Jól gondolom, talán; mert Maga, aki oly sokszor
nevezte embergyűlölőnek öregedő - vagyis har-
mincöt év fölötti - énjét, persze a választékosabb
és tapintatosabb idegen szót használva, nos Ma-
ga az emberszerető mizantrópok közé tartozott.
Igencsak a terhére voltunk nagy interjúakará-
sunkkal; de ami bor, alma, dió, akadt a házban, azt
mind asztalunkra hordta. Osztozott velünk a meg-
érkezés, az ismerkedés örömében, és őszinte,
szép lelkesültséggel akarta annak az ellenkező-
jét, mint amit mi akartunk. Kedves házigazdánk,
Maga kimondatlanul is irgalmat kért. A meg nem
szólalás irgalmát. A hazugságtól - Irgalmas ha-
zugság című drámájának rémétől - már nem félt.
Rég letiporta ezt a sárkány-ellenfelet. De a pon-
tatlanság? A félresikló élőszó? A beszéd arról,
amiről tán nem is szabad beszélni?

Az áramkimaradás 1983. november 27-én
más kerületet látogatott. Székely János házikön-
tösében eliszogatta a bögre kávéját, délig egyik
cigarettát a másik után szívta, azután engedelmes
segítőkészséggel fölment a vérpadra. Meghall-
gatta a kérdéseket, és válaszolt. Hatvanperces
portréfilm, s külön egy tízperces riport lett ebből. A
két, különböző célra készült felvételből pedig, le-
gépelve, egy írásmű. Összefüggött, egymásba kí-
vánkozott a két tétel.

Restelkedve sajnáltam, János, hogy jövő évja-
nuárjának vége felé érkezett, dátum nélküli leve-
lével, a javításokkal már hiába futottam volna a
nyomdába. Hiszen ekként kezdte: „Megkaptam a
beszélgetésünk nyomdakész szövegét; csak
azért nem nyugtáztam mostanáig, mert kíváncsi
voltam a hatóságok véleményére, vajon engedé-
lyezhetem-e ottani megjelenését. Úgy látszik, en-
gedélyezhetem. Na már most, Tamás kedves, né-
hány - apró - változtatást végeztem a szövegen,
mert itt-ott nem pontosan úgy volt, ahogyan
mondtam, vagy ahogy mondani akartam.
Élőszóban olykor bizony melléfogalmaz az
ember."

Ha sorba vesszük a betűkig, írásjelekig aggá-
lyos javítások fontosabbját - a csupa fontos közül
a legfontosabbakat -, szinte mindegyiket a Maga
bevégzett életfejezetei, a radikálisan befejezett
mondatok, a végérvényes ítéletek követelték
meg. Maga, Székely János, ki 1929. március 7-
én, Aquinói Szent Tamás névünnepén, hatvan-
három és fél évvel a halála előtt született, abbaha-
gyó embervolt. Lezáró. Bevégző. Csupa kis halál-
ból komponálta meg életének diszharmóniáját. S
ebből a (vélt?) emberi és alkotói csődből mindazt,
ami a verset, esszét, regényt, drámát magyar
nyelven értőknek: zárt teljesség.

TARJÁN TAMÁS

A BEVÉGZŐ
SZÉKELY JÁNOS 1929-1992


