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DARVAY NAGY ADRIENNE

DELÍRIUM
gy szeretném elkezdeni a II. felvonást,
még ha nem is követi pontosan a szöve-
get: a nyitott kétkerekű kocsiban ül Ra-
nyevszkaja és Gajev, a többiek körülállják,
rázzák, forgatják, énekelnek, furcsa öltö-
zékben vannak, olyan az egész, mint egy

ajális. (...) Szóval, táncolnak a kocsi körül. (...)
z a felvonáskezdés sokat kifejezne. Énekelsz,

áncolsz - elfelejted a bajokat. Delírium. Aztán
osszú csend következne. A groteszk után a
alóságra ébredés. Mintha minden energiájuk
lpárolgott volna, úgy kezdenek mozogni,
ehetetlenül. Sétálnak, járkálnak, látszik, nincs
it kezdeniük magukkal."
Ez az idézet abból a próbanaplóból szárma-

ik, amely Harag György utolsó rendezésének
lőkészítő munkálatait rögzítette a rendező
unkatársának, Cristian loannak a jóvoltából. A
arosvásárhelyi színház román tagozatának
seresznyéskert-bemutatóját Harag már nem
rte meg. Abból a másik dimenzióból
igyelhette csak, hogyan hat művészi
égrendelete, miként érvényesülnek utolsó
zavai, amelyeket nem Csehov fogalmazott
eg: a rongyok alól kiemelkedő, a színpad

lejére csoszogó és térdre hulló Firsz öklével
arag György verte a színpadot és kiáltotta
okogva: „Én itt maradok."
Igen, itt maradt. Továbbra is fáj hiánya, ame-

yet követői, tanítványai nem tudnak betölteni. Itt
aradt egy befejezetlenül befejezett művészi
álya, amely ugyanannyira erdélyi és magyar,
mennyire nemzetek feletti. Mint az igazán jó
lőadás, melynek születése népcsoporthoz kö-

ött, annak speciális gondolatait, gondjait tükrözi,
égis egyetemes.
Itt maradt. Kortárs román kollégáival ellentét-

en, ő nem költözött szabadabb, boldogabb or-
zágba, pedig úgy lehet, más vidéken nem hatal-
asodott volna el rajta a gyilkos kór, és kivételes

ehetségét nem csak hattyúdala után kezdték
olna felfedezni. Akkor minden bizonnyal nem-
etközi értékelést tükrözött volna Lucian Pintilie
s Alecsandru Paloologu véleménye, akik Streh-

er, Brook és Planchon mellett emlegették. De ő
tt maradt...

A marosvásárhelyi próbanaplóban lejegyzett
lképzelése a színház és saját munkája lényegét

s felvázolta, hiszen olyan művész volt, aki nem
agaszkodott mereven a leírt szerzői instrukciók-
oz, aki nem tolmácsolt, hanem a szövegből a
aját életérzését, világnézetét bontotta ki. Te-
emtett. Nemcsak interpretáltatta a szöveget a
zínészekkel, hanem - mint Artaud, Grotowski
s a többi avantgárd kísérletező - „a hallható
angok nyelvén kívül a tárgyak, a mozdulatok, a
agatartások, a gesztusok vizuális nyelvét" is

asználta. Brookhoz, Strehlerhez, Peymannhoz
asonlóan, a beszédet megtartva, a szavakon
úli színpadi nyelvet is beépítette a szövegbe,
agyis létrehozta a totális színházi előadást.

Az idézetben szereplő felvonás elején Harag
például a révületből való ébredés állapotával
komponálta meg az illúziókba menekülés és a
tényleges tehetetlenség színpadi metaforáját.
Ennek egyik kifejezőeszköze - akárcsak az
Özönvíz előtt című produkciót követő korszak
több előadásának is - a tánc. Gerold László hí-
ressé vált újvidéki Csehov-esszéjében fogal-
mazta meg legadekvátabbul Harag „táncainak"
lényegét: „Nála a tánc, az ének nem tapsvadász
közjáték, nem lazítás, hanem az adott drámai
helyzetből következő életérzés spontán emberi
megnyilvánulása. Nem feloldja a drámai csomó-
pontot, hanem érzékelteti, akár egy sikoly, egy
kiáltás, egy erőteljes mozdulat vagy egy hosszú
csend."

Lelkiállapot - táncba révülés

Annyi Harag-tánc létezett, ahány lelkiállapot, hi-
szen a tánc a lelkiállapot látványbeli megfogal-
mazását rejtette. Lehetett olyan, mint egy gyö-
nyörű álom, a szerelmi vágy spontán kivetülése,
amelyben az ember teljesen felszabadul.

szinte kilép a testéből, s lelke összefonódik a
szerelmeséével. Ilyen táncot koreografált a ren-
dező az Egy lócsiszár virágvasárnapja kolozsvári
előadásán, Kolhaas és Lisbeth (Héjja Sándor és
Sebők Klára) kettősének „Énekek éneke"-je-
lenetéből.

Másfajta szerelmi álom emléke „kelt táncra"
egy másik kolozsvári ősbemutatón, Csíki László
Öreg házának lánykérési szerepjátékában, ami-
kor Rebeka (Bereczky Júlia), az Apa (Vadász
Zoltán) és a Fiú (Héjja Sándor) eljátsszák a néni
életének legfontosabb pillanatát. A sikertelen
lánykérési ceremónia után a vőlegényt megsze-
mélyesítő Fiú és nagynénje kergetőzni kezde-
nek, s a látomásszerű játékot lassú, lebegő tánc
oldja fel, amelyben a groteszk pár szinte repül, s
amelyben - kortól, világnézettől függetlenül -
valamennyien elandalodnak a külvilág ébresztő-

Harag György, Kölönte Zsolt, Páskándi Géza és
Csíky András a Tornyot választok kolozsvári
bemutatója idején (1973)
(Csomafáy Ferenc felvétele)
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Jelenet Barta Lajos Szerelem című előadásá-
ból (Marosvásárhely, 1973)

jéig. Olyan volt ez a tánc, hogy a lábak szinte alig
érték a földet; olyan, mint Harag emlékében a
kápolnai román lányok sortánca, amelyben a
táncosok - miközben kígyóznak és cipőjük
sarkával a ritmust ver ik- mintha álomban
ringanának.

És hányféle koreográfia érzékeltette a győri
Osztrovszkij-előadás, a Vihar lelkiállapotait! Az
előzetes rendezői elképzelés szerint Varvara
(Baranyai Ibolya) és Katyerina (Törőcsik Mari)
extatikussá fokozott tánca fejezte volna ki az el-
fojtott szexualitást, ami később az előadásban a
sógornők kislányos összefogódzkodásában jut

kifejezésre. Táncukat megelőzte az asztal
leszedését követő csipkekendőjáték,
csiklandozás, viháncolás, majd megvallották
egymásnak titkaikat. E mozgás jól rímelt az
étkezést megelőző jelenetre, amelyben Borisz
(Nagy Sándor Tamás) a beforduló színpadon
táncolva vallotta be, hogy szerelmes egy férjes
asszonyba, azaz Katyerinába. Törőcsiknél e
táncból körbe-körbe rohan-gálás lett, amellyel a
férfival való találkozásnak még a gondolatát is
igyekszik elhessegetni, hogy végül vágytól
rekedten hívja Boriszt.

Korábban a teljes elkeseredés feloldását
szolgálta (volna) Katyerina tánca, amikor férje
távozása után szívszorítóan panaszkodik a mat-
rónának a gyermek hiányáról, babusgatni kezdi
az öregasszonyt, és épp táncra perdülne vele,
amikor anyósa belépése e röpke felszabadulás-
nak is gátat vet.

Reményt, illúziót és keserű valóságot képe

zett le Marosvásárhelyen Barta Lajos Szerelem
című drámájának előadásnyitó és -záró tánca. A
„Kis csolnakom a Dunán rengedez..." kezdetű
valcer dallamára, amely felerősödött, majd gro-
teszkül eltorzult, bekeringőztek a szereplők: a
Szalay lányok, szerelmeik, apjuk, Komoróczy és a
többiek. A lányok szenvedélyes révületben
üvöltözték saját, már-már rögeszmés vágyaikat:
„Boldog akarok lenni", „Az ember egyszer él" stb.
Közöttük keringett Nelli, aki „férjhez akart menni,
és nem akart ott rohadni". Az ő házasságának
groteszk, szürrealista látomásával végződik majd
a produkció, amikor - mintegy lidérces álomban -
Komoróczy ágya aláereszkedik a sejtelmes fehér
tüllfelhőkből, s körülötte meny-asszonyi
fátylakban táncolnak a szereplők (mint Rebeka az
Öreg házban) az eltorzított valcer dallamára. Mint
az első keringőnél, most is kétségbeesett
ordítozás zárja a jelenetet és egyben az előadást:
„Milyen szép az élet! És milyen gyönyörű a
szerelem!" - hajtogatják egyre gúnyos
fájdalommal, s eközben végérvényes keserű-
séggel szétrombolják az utolsó illúziót is.

Már-már a Kegyetlenség Színházának kiált-
ványában foglaltak megvalósulásának tűnt azaz
elborzasztó antibalett is, amelyet Harag a ko-
lozsvári Páskándi Géza-ősbemutató, a Tornyot
választok első felvonásához koreografált, fan-
tasztikus fizikai megterhelést róva a koldusokat
játszó Pásztor Jánosra és Vadász Zoltánra. A
szinte üres színpadon a két invalidus „harangoz-
za be" a történetet, de a két „harangnak" nincsen
lába. Félelmetes az önámításuk, ahogy jelenlegi
nyomorúságos helyzetüket régi, vélt vagy valós
hősi dicsőségük emlegetésével enyhítik. Az őr-
jöngésig fokozódó öncsalást Harag döbbenetes
vízióval tette feledhetetlenné, amikor a két lábat-
lan koldus eszeveszett, szinte képtelen rohan-
gálásba, szörnyű táncba kezdett. (Egyébként
hasonló körbe-körbe koreográfia érvényesült - ha
nem is ennyire hatásosan - a második felvo-
násban, az áldozat körüli hitvitában is.)

Harag György számára azonban a tánc nem-
csak a lelkiállapotok színpadi leképezését szol-
gálta, hanem alkalmas volt lelkiállapotok létreho-
zására, valamint egész előadások lényegének
kifejezésére is. (Ez az idézett próbanaplórészlet-
ből is kitűnik.) A győri Kisfaludy-játék Stibor vaj-
da-jelenetében például olyan mozdulatokat kért a
színészektől, „mintha valami tánclépés lenne,
valami bartóki fájdalom". (E két fogalom össze-
kapcsolása nagyon kifejező; gondoljunk csak az
Allegro barbaro, a Három burleszk, a Medvetánc
stb. ritmusára.) Ugyancsak az 1980-as győri
produkció próbanaplójában olvashatjuk, hogyan
próbálta a szereplőket Harag az előadás hangu-
latába „táncoltatni". Lassú menüettből induló,
haláltánccá vadult csárdást járatott velük, s így
magyarázta, pontosabban demonstrálta, mit is
vár tőlük: „Az egészet csak azért próbáltam meg,

Jelenet a Kisfaludy-játékbál (Győr, 1980)
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mert hiszem, hogy valami ilyesminek helye van a
darabban, ugyanis a csárdással legkönnyebb
megteremteni az önfanatizmus állapotát. Sze-
retném, ha az egész darabban ezt az önfeledt,
felszabadult, szinte már öntudatlan állapotot lát-
hatnám. Biztosan láttatok már falusi lakodalmat,
mulatságot, ahol hajnalra már mindenki, aki még
ébren van, ebben a szenzációsan öntudatlan és
felszabadult csárdásban él, ezt táncolja. Ezt az
állapotot várom tőletek..."

Világnézet -- haláltánc

És ezt az állapotot fejezte ki néhány előadásá-
nak haláltáncában is, amellyel - mint arra a kö-
zépkor óta minden művészeti ágban bőven akad
példa - a legtöbbet mondhatta el a világ pusztu-
lásának víziójáról, az utolsó eszeveszett tombo-
lásról, illetve a delírium és a halál közötti állapot
kivetüléséről, amit például a révületbe eső
sámánok táncolnak el, s ami hozzátartozik
Harag György színházának szertartásjellegű
megnyilvánulásaihoz.

Harag „danse macabre"-koreográfiáinak jel-
lemzője a tömeg, amelyet az 1975-ben bemuta-
tott vásárhelyi Az ember tragédiája negyedik fő-
szereplőjévé léptetett elő. Sajnos senki sem rög-
zítette azokat a mozgásokat, amelyekkel már-
már önálló drámává emelte a londoni színt, és a
kiszolgáltatottság különböző formáit színpadi
metaforákba öntötte. A szűk járattá zárult hatal-
mas színpadi elemekből kinyúló kezek akadá-
lyozták például az ibolyaáruslány áthaladását; a
koldusok „botos táncot" jártak stb., majd követ-
kezett a haláltánc; az egymás után, halomra el-
zuhanó szereplők szinte tömegsírrá változtatták
a helyszínt.

Ugyancsak egészen különleges előadás volt
1979-ben a kolozsvári Éjjeli menedékhely. Már a
díszlet sem a szokványos gorkiji „mélyben" volt.
Kölönte Zsolt tervének megfelelően a száz sze-
replő (!) szinte teljesen üres térben mozgott, s a
háttérben ortodox ikon jelezte, hogy a menedék-
hely templom, elhagyott s a nyomorultak által ki-
sajátított görögkeleti Isten háza. Itt ül halotti tort a
rengeteg szerencsétlen, Annát gyászolván - s
tánc közben egyszerűen beletapossák, beletán-
colják a holtestet a földbe. Kell-e ennél keserűbb
szimbólum, reménytelenebb haláltánc?!

Színes, kavargó forgataggal indította Harag
1980-ban a Nem élhetek muzsikaszó nélkül ko-
lozsvári rendezését is, amelyet az egyik kritikus,
Horváth Sz. István „halálba táncoló vígjátéknak"
nevezett. Móricz színpadra állításakor ugyanis -
csakúgy, mint Csehovnál - Harag a groteszk-be
hajló tragikomédiát találta leginkább megfele-
lőnek egy halódó társadalmi csoport eltemetésé-
nek kifejezéséhez. Két fergeteges haláltánc ke-
retezte az előadást, amelynek a mulatozása ke-

A csugariak tánca az Úri muriban (Vígszínház,
1982) (lklády László felvételei)

gyetlenebb, drámaibb volt, mint az Úri murié. A
rohamos pusztulás elkerülhetetlenségét lát-
ványbeli-nyelvi ellentétek húzták még inkább
alá. Az első felvonás vigadozó tömegével szem-
ben félelmetes kontrasztot alkotott a sötétségbe
olvadó parasztok csoportja, akikre finoman hul-
lott a fehér hó. Az előadás végén pedig a szöveg
happy endje állt szemben a kezdetet idéző mula-
tozás álomszerűen megelevenített danse ma-
cabre-jával. A rendező sebészi pontossággal
mutatta ki annak a világnak a halálát, amelynek
lakói önemésztő, duhaj daccal és pusztító
virtussal repülnek a megsemmisülésbe. Szerinte
Móricz Zsigrnond hiába érzett és keltett
bizonyosfajta nosztalgiát a dzsentri élet iránt, ez
a réteg valójában öngyilkos módon átmulatta,
átitta és áttáncolta önmagát a végső
pusztulásba, a két világ-háború pedig
véglegesen eltörölte képviselőit a föld színéről.

Harag György Csehov-rendezései is az író in-
tencióinak megfelelő előadásokat teremtettek,
hisz Csehov gyakran nevezte drámáit vígjáté-

koknak. Ugyanakkor összehasonlíthatatlanul
egyéni stílusú produkciók ezek, a rendező világ-
nézetének, színpadi filozófiájának hű tükörké-
pei. A marosvásárhelyi, utolsó munka eltért az
újvidéki trilógia Cseresznyéskert-koncepciójá-
tól. Harag tudta, hogy ez a végső rendezése, így
természetesen a hangsúlyok is máshová kerül-
tek. A próbaszakasz gyötrő, kétségbeesett ver-

senyfutás volt a halállal, mert a rendező nagyon

szerette volna, hogy végrendelete még idejében
elkészüljön.

A rendezői elképzelésnek megfelelően Ro-
mulus Feneş díszlete nyugtalanító volt. A világí-
tás a zenével összhangban különös emlékszerű-
séget sugallt, mintha a szereplők az örökkévaló-
sággal találkoznának. Harag a tölcsérszerűen
kiképzett alagúttal több metaforát is felidézett:
kidöntött fára asszociálhattunk, amelynek a gyö-
kere mered felénk, de gondolhattunk a romboló
idő képzetére is. A kép kifejezte: a világ haldoklik.
Nicolae Scarlat rendező megfogalmazásában:
„Meghal, mert lejárt az ideje, mert nem érti és
nem akarja elfogadni a változást." A szereplők is
tudják, hogy el fognak pusztulni, de nincs erejük
ahhoz, hogy másként távozzanak, mint ahogy él-
tek, azaz céltalanul és tehetetlenül. Épp
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ezért Harag a harmadik felvonás nagy báli jele-

netét impozáns haláltánccá változtatta, amely jól

rímelt a már idézett második felvonást indító fur-

csa hangulatú majálisra. Össze nem illő embe-

rek alkották a báli forgatagot: a szerzői instrukci-

óban szereplő állomásfőnök és postamester

mellett szolgák és parasztok töltötték meg a ter-

met. Szimeonov-Piscsik a francia négyes

figuráit próbálja megtanítani nekik, de

erőfeszítésére ők csak zavartan pislognak. Aztán

leülnek a két pár-huzamos sorban felállított

székekre, középen Pierrot-jelmezben belejt

Sarlotta Ivanovna, Varja és Anya. Kánkánt járnak,

és vég nélkül ismétel-nek egyetlen sort,

akárcsak Jepihodov: „Oh, du lieber Augustin!" -

éneklik teljesen hiábavalóan.

A Cseresznyéskert szereplőinek marosvásár-

helyi danse macabre-ja az, melynek a végén -

miután a díszlet, az időalagút összeomlott -

visszhangzó, kongó léptekkel elindulnak a szür-

ke, vigasztalan falak között, a színpad mélyébe,

ahol mindenki megáll a fal előtt - szinte valószí-

nűtlen távolságban a közönségtől.

Ezzel az előadással egy időben ment el tőlünk

korunk egyik legnagyobb színházi rendezője.

Színházának nagy titkaiból csak emlékképek,

előadásfoszlányok maradtak; jellegzetes láto-

mások, táncba fogalmazott lelkiállapotok, révü-

letek, amelyeket csak a színház képes felidézni

bennünk. „Delírium. Aztán hosszú csend..." és „A

groteszk utána valóságra ébredés... tehetet-

lenül."

Jelenet a Cseresznyéskert marosvásárhelyi
előadásából (1985)

GEROLD LÁSZLÓ
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zte túlzott szövegtisztelet, nyil-

epődtek, amikor arról értesültek,

yi Dezső regényének színpadi

llalkozott. Nem tudom, nem tud-

titkos terve, vágya volt-e Koszto-

nyének színpadra állítása, vagy

támadt gondolat terméke. Két-

t, hogy ha Harag György

z Édes Anna színpadra

azt jelenti: számára egyik addig

izálás sem volt elfogadható,

csak azért, mert a regény

it (Lakatos

gyre emlékezve halála tizedik

alkalmából mindenekelőtt

a-rendezéséről kívánok írni.

ira azért, mert akárhányszor új-

z előadás tévéfelvételét, egyre

Lászlóét 1937-ből, Felkai Ferencét 1969-ből,

Gyurkovics Tiborét 1983-ból) sajátos módon

rendre nem a regényhez való hűség, hanem az

egyéni értelmezés jellemezte, s mint ilyenek ele-

ve elfogadhatatlanok más számára. Különösen

igaz ez akkor, ha az adaptációt éltető egyéni

színházi ízlés és a benne lecsapódó társadalmi-

politikai elvárások egyaránt követhetetlenek,

vagy ha a színpadi változat más mondandóra

van kihegyezve, mint amelyet az új színpadra ál-

lító képviselni kíván, hiszen immár más idők jár-

nak, s a gondolkodó embert más problémák fog-

lalkoztatják, mint tíz, harminc vagy ötven évvel

ezelőtt. Harag György tehát nemcsak azért tart-

hatta fontosnak a regény új színpadi változatá-

nak elkészítését, mert az ő olvasata egészen

másról szól, másról kellett hogy szóljon, hanem

azért is, mert Kosztolányi Dezső regényében a

rendező az őt éppen foglalkoztató kérdésre, ne-

vezetesen a kiszolgáltatottság komplexumára

talált bizonyító anyagot, arra a problémára,

amely az Édes Anna korábbi adaptálóit és ren-

dezőit kevéssé érdekelte.
Nincsenek közelebbi ismereteim arról, hogyan

formálódtak gondolati, világszemléleti tömbökké
Harag György életművében a tartalmilag,
gondolatilag szervesülő, összetartozónak érzett
produkciók - kétségtelen, hogy ő talán soha,
pályája utolsó másfél évtizedében pedig biztosan
nem egyetlen előadásban, hanem néhány
produkció összefüggésében gondolkodott -, s
nem tudni, hogy a néhány, legtöbbször három
előadásból kialakult szemléleti konstrukció léte-
zett-e előbb, s ehhez kereste meg Harag György
a hozzáillő műveket, avagy az előadások egy-
másutánjából, mintegy spontánul formálódtak-e
az életmű egyes tartalmi egységei, triptichonjai.
Mindenesetre nemcsak az Újvidéken színre vitt
három Csehov-mű közötti kapcsolat nyilvánvaló
(ez akár a drámaíró érdeme is lehetne); éppígy a

Szabadkán rendezett Tartuffe, Tarelkin halála és A

szájkosár is egységes mondanivalót hordozó

tömbbé szervesült; Újvidéken pedig a Három nő-
vérből, a Cseresznyéskertből és a Ványa bácsi-
ból összeállt Csehov-trilógia után kialakulóban
volt egy újabb Harag-féle előadástömb; első ré-

szének az Édes Anna, másodiknak pedig A

buszmegálló című kínai darab tekinthető. Hogy
ennek lett volna-e záródarabja, s az mi lett volna,
arra már sohasem derül fény.

A három említett szabadkai Harag-rendezés
közös tárgya a hatalom természetrajza. A Tar-

HARAG ÉDES ANNÁJA


