
 HARAG GYÖRGY (1925-1985) 

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)
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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
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tuffe a hatalom romlottságát leplezi le, a Tarelkin
halála a hatalom gyakorolta megfélemlítés tech-
nikáját mutatja be, A szájkosár pedig, amit szerb-
horvát társulattal vitt színre, a hatalom dühöngé-
sét és végső pusztulását tárja elénk. Így jutunk el
e három előadáson a hatalom megismerésétől a
tőle való rettegésen át a hatása alóli felszabadu-
lásig.

A három Csehov-mű újvidéki előadását a ren-
dezői világkép formálja trilógiává. A Három nővér
a múlt, a Cseresznyéskert a jelen elvesztéséről
szól, a Ványa bácsi pedig valami megoldásfélét
sugall, anélkül, hogy azt elfogadtatni akarná. A
csipkefüggöny koporsó, amelybe a vidéki kúria
lakói magukat zárják, élve eltemetik, amely a
maradást választókat nemcsak összezárja, ha-
nem el is zárja a világtól, olyan jelkép, amit nem
kell, nem szabad elfogadni.

Harag Három nővér-rendezése a múltról, te-
hát az időről szól. Az idő múlása a szereplők el-
magányosodásának folyamatát jelzi. A nővére-
ket a múltjuk és a múlt -- Moszkva! Moszkva! -
visszahozásának reménye élteti. S amikor kide-
rül, hogy csalódtak, a múlt már nem támadhat fel,
akkor legalább egymást keresik, az összetarto-
zás melegét szeretnék érezni, kétségbeesetten
túl akarják kiabálni a harsány katonazenét. Hiá-
ba. A zene erősebb az emberi hangnál, a ben-

Az Édes Anna próbáján Rövid Eleonórával (1983)

nünk dübörgő magányérzet erősebb az össze-
tartozás vágyánál.

Ha az ember egyszer elvesztette a múltját,
akkor a jelenben is csak magányos lehet. De
talán ennél is súlyosabb veszteség, ha a
jelenünket veszítjük el, mint a Cseresznyéskert
szereplői. Kivált, ha a jelen elvesztése a hely
elvesztését is jelenti. Ahogy a Három nővér az
időről, úgy a Cseresznyéskert az időről és a
helyről szól. A Három nővérszereplői a múltból, a
moszkvai emlékek közül érkeznek, a
Cseresznyéskert szereplői a cseresznyéskertbe
érkeznek. Ott az idő iránti nosztalgia kap hangot,
itta hely iránti nosztalgia.

A Cseresznyéskert két hangsúlyos pontja az
érkezés és az elutazás. Kezdetben Firsz, a ma-
tuzsálemkorú szolga várja az érkezőket, akik
majd magára hagyják Firszet. Érkezéskor játé-
kos örömmel pakolják szét a lepellel borított fe-
hér kupacot, amely a gyerekszobát rejti, távo-
záskor viszont újabb és újabb tárgyakat dugdos-
nak a lepel alá, hogy ne maradjon itt semmi. A
hely elveszett, vinni kell mindent. Az érkezés az
öröm, a távozása halál jegyében zajlik. Akkor, az
első felvonás végén, a ház újbóli birtokba vételé-
nek pillanatában A n y a , a kamaszlány bújik,
te-

metkezik önfeledt, játékos boldogsággal a fehér
lepel alá, az előadás zárójelenetében pedig
Firsz, a házban felejtett öreg szolga ül be a ku-
pacba, mint egy fehér sírba, élve eltemetkezve. A
házban csak ő maradt, ő, aki sohasem birtokolta
ezt a házat, aki csak idegen, cseléd volt benne.
Van persze különbség is a Három nővér és a
Cseresznyéskert szereplői között: az előbbieket
rajtuk kívül álló erők taszították az enyészet, a
magány ingoványába, az utóbbiak önpusztító
módon maguk siettetik katasztrófájukat.

Most, utólag döbbenünk rá, milyen sokat tu-
dott rólunk Harag György, milyen pontosan látta
múltunk és otthonunk elvesztése miatt bekövet-
kező tragédiánkat, a romániai magyarságét ép-
pen úgy, mint a vajdaságiét.

Vagy csak arról van szó, hogy az igazán jó elő-
adások minden korban mást, újat tudnak mon-
dani?

Ha viszont pontosnak érezzük a rendező kí-
nálta múlt- és jelenképet, joggal merül fel ben-
nünk a kérdés: milyen jövőképet képzelt Harag?
Egyáltalán van-e jövő múlt és jelen nélkül?

Harag receptet nem ad, orvosságot nem ír fel.
Nem ez a dolga. Ő csupán megjelöl egy lehetsé-
ges utat. A bezárkózást. Ez lenne a megmara-
dás, a túlélés útja? Esetleg egyik útja. Az egyik
lehetőség, amit választhatunk. De minek? A
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életképe" pedig egy közösség kiszolgáltatottsá-
gáról. Talán ezt a kérdéskört zárja le Harag
György utolsó rendezése, a marosvásárhelyi ro-
mán nyelvű Cseresznyéskert-előadás, melynek
„időalagútja" az ember földi útjának végét pél-
dázza, a teljes kiszolgáltatottságot és az örök
megnyugvást. Azt, hogy nincs tovább. Itt - nincs.

Harag György nem egyszerűen színre állította
Kosztolányi Dezső regényét, hanem a regény
alapján, részleteinek, epizódjainak, szereplői-

Harag György Újvidéken (1981)

nek felhasználásával drámát szerkesztett. Az
emberi kiszolgáltatottság drámáját. A kiszolgál-
tatottságét, melynek alapját a társadalmi különb-
ségek (cseléd-uraság) jelentik, de ezeknél még
súlyosabbak, nyomasztóbbak a tehetetlenségből
fakadó lélektani mozzanatok. Ez utóbbiak adják
Anna kezébe a gyilkos kést; az előadás a
tragédiához vezető folyamat ábrázolása. Ez ha-
tározza meg a regénybeli epizódok kiválasztását,
ezáltal alakulnak azok egy tragikus stáció-dráma
állomásaivá.

Kosztolányi Dezső regényének lényege, a
közhiedelem szerint, a cseléd lázadása az úrnő
ellen. Ez azonban, ha igaz is, legfeljebb csak egy
szociológiai tanulmány témája lehetne, de mivel
sem a regény, sem a dráma nem elsődlegesen
szociológiai vonatkozásai miatt érdekes, önma-
gában a legvalósabb társadalmi alap sem ele-
gendő ahhoz, hogy a cseléd által elkövetett gyil-
kosság irodalommá váljék. Irodalomként ez a
történet másról szól. Például két ember, ponto-
sabban két magányos ember lelki konfliktusáról.
A két embert, Édes Annát és Vizynét, éppen ma-
gányosságuk köti sorsszerűen egymáshoz.

A cseléd magányossága társadalmi eviden-
cia. Helyzetéből adódik. Anna esetében ehhez
sajátos alkati, lelki készség is társul. (A magány
elől menekülve temetkezik a munkába, fejleszti ki
csodálatot ébresztő szorgalmát.) Vizyné ma-
gányossága társadalmi helyzete szerint kevésbé
természetes, egyéni sorsa szerint azonban
lehetséges. (Gyermekét elvesztette, férje hideg,
közömbös iránta, barátnőivel sincs mélyebb
kapcsolata.) Ő talán Annánál is magányosabb.
Innen ered nagyfokú figyelme a cseléd iránt, így
lesz a cselédprobléma valóságos megszállottja.
A cseléd iránti figyelme természetesen nem nél-
külözi a társadalmi, a szociológiai elemeket, a
cselédügy úriasszonyként érinti, foglalkoztatja,
ezen túlmenően azonban Vizyné nemcsak azt
szeretné, ha példás, rendes cselédje lenne, ha-
nem azt is, hogy a cseléd -emberként - az ő tu-
lajdona legyen. Birtokolni akarja! Társadalmi
helyzete folytán erre akár jogot is formálhat, te-
heti, hiszen gazdag. És így kompenzálhatná, fe-
ledtethetné magányát. Mivel a cseléd arra kell
neki, hogy uralkodhasson felette, minden igye-
kezete arra irányul, hogy bekerítse, kiszolgálta-
tottá tegye. Így záródik be a kör: valaki, aki emberi,
társadalmi helyzete szerint determinált, s ezért a
körülmények és saját rögeszméje rabja, annak
érdekében, hogy sorsa, helyzete elviselhetőbb
legyen, a másikat akarja minél teljeseb-

Táncjelenet a Cseresznyéskertből (1979)

csipkefüggöny sírban, ahová a Ványa bácsi
szereplői bezárják magukat, életre kelni már
aligha lehet, legfeljebb múmiává aszalódni.

Annak, aki egyszer majd vállalja, hogy meg-
keresi a Harag-rendezések közös formai jegyeit,
a Csehov-triptichon kimeríthetetlen kincsesbá-
nya lesz. Formai vonatkozásban sokkal kevésbé
tekinthető összefüggőnek Harag György két
utolsó újvidéki rendezése, az Édes Anna és A
buszmegálló. Tartalmilag viszont ez a két elő-
adás is felismerhetően összetartozik. Mindkettő
a kiszolgáltatottságról szól: az Édes Anna az
egyes ember, Kao Hszing-csien „komikus lírai
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ben birtokolni, s teszi ezáltal végzetesen kiszol-
gáltatottá. Ebből támad az igazi drámai konflik-
tus. Vizyné saját társadalmi pozícióját arra hasz-
nálja, hogy a tőle anyagilag függő cselédlányt
emberi, lelki vonatkozásban is birtokba vegye.
Anna, hogy feledtesse anyagi függőségét, egyé-
ni, emberi szabadságáért küzd, emberként sa-
játjának akarja érezni azt, amiben cselédként
nem lehet része.

Két ember végzetszerűen összefonódó kap-
csolatából drámai konfliktus lobban lángra. Erről
szól Harag György regényolvasata.

Ha regényből készült előadást vizsgálunk,
mindenekelőtt az érdekel bennünket, lett-e, s ho-
gyan lett a regényből dráma, és ez milyen formá-
ban, milyen eszközök révén valósul meg.

A színpadra alkalmazott regénynek nem re-
gényként, hanem drámaként kell funkcionálnia.
Harag ezt oly módon kívánta elérni, hogy két sze-
replő - Édes Anna és Vizyné - konfliktusára re-
dukálta a történetet, ezt állította előtérbe, s így a
regényben eleve jelentős szerephez jutó
drámaiságot sikerült hangsúlyossá, előadást
strukturáló tényezővé tennie. Így adja vissza Ha-
rag a regény szellemét, s mond le egyszersmind
a próza megannyi, színpadon kifejezhetetlen is-
mérvéről. Ugyanakkor azt is sikerült elérnie,
hogy a cseléd ne „forradalmár" vagy „osztály-
harcos" legyen, tehát az összeütközés se társa-
dalmi vagy osztályellentétek szerint formálódjék.
A konfliktust itt két, a véletlen vagy inkább a sors
által összehozott ember kapcsolata robbantja ki, s
ebben a kapcsolatban Anna törekvése arra irá-
nyul, hogy „szabad emberi lény"-ként éljen;
ezért nem tudja elviselni a megaláztatásokat.

Annak érdekében, hogy az előadás hitelesen
fejezze ki a rendezői mondandót, Harag György
három lényeges ponton tér el a regénytől.

Először: Anna itt csak Vizynét öli meg, mert
neki vele van konfliktusa, mert ő nem gyilkos,
nem a cselédek bosszúját hajtja végre, hanem a
saját kiszolgáltatottságának és tehetetlenségé-
nek az áldozata. Ehhez az érzethez Vizy Kornél
nem járul hozzá, őt tehát megölni sem kell. Vizy
nem Anna tettének kiváltójaként lép fel, hanem
felesége lelkiállapotát, magányérzetét hivatott
motiválni. Ő Vizyné köréhez tartozik, nem
Annáéhoz, akárcsak Bátori, a kéményseprő, aki
ugyan Anna kérőjeként tűnik fel két ízben is, de
igazi veszélyt Vizynére jelent, azt sugallja szá-
mára, hogy elvesztheti Annát.

A második eltérés Ficsor, illetve a cselédszer-
ző, Markovics úr szerepében ismerhető fel. A re-
gényben Ficsor a közvetítő, ő az, aki beszél An-
náról, híreket hoz róla, segít Anna megszerzésé-
ben. Ezzel szemben a színpadi változatban alig
van szerepe. Helyét a cselédszerző veszi át. Ő
teremti meg a kereteket ahhoz, hogy Édes Anna
és Vizyné egymást válassza. A dráma alapfokon
választás kérdése. Ficsor csak közvetít, tájékoz-

Jelenet A buszmegállóból (1984)
(Dormán László felvételei)

tat, mesél, más szóval: epikus szerepe van. A
drámában ez zavaró, funkciótlan. A cselédszer-
zőnél viszont lejátszódik Anna és Vizyné végze-
tes találkozása, ezért drámaibb Markovics úr
szerepe, mint Ficsoré. Ezt igazolja az a remek öt-
let, hogy Anna és Vizyné kétszer is találkozik a
cselédszerzőnél. Először, amikor Vizyné Annát
választja, másodszor pedig amikor Anna elkép-
zeli a találkozást, mégpedig oly módon, hogy
most ő választja Vizynét. Ez a képzeletbeli talál-
kozás nemcsak arra való, hogy Anna - legalább
képzeletben - „visszaalázza" Vizynét, hanem
arra is, hogy kiderüljön ők ketten elválaszthatat-
lanok, kölcsönösen függenek egymástól, végze-
tesen összetartoznak.

A cselédszerzőnél játszódó első jelenetet
megelőzően az előadás tájékoztat a korról, a
cselekmény idejéről, Vizy és Vizyné hűvös viszo-
nyáról, Vizyné cselédgondjairól, valamint arról,
hogy mostani cselédjének, a matrózszerető Ka-
ticának felmondott. Az előadás második
felvonásában kerül sor a cselédszerzőnél
játszódó második jelenetre, Anna víziójára. Ezt
megelőzően értesülünk róla, hogy Anna beteg,
szédül - már tudunk Jancsival való
találkozásáról -, hogy el akar menni Vizyéktől.
Erre kínál lehetőséget a másodszor is
megjelenő Bátori, akit Anna ismét elutasít, ezt
követően kerül sor Annának Vizyné részéről
történő végleges bekerítésére - ez az előadás
színészileg legteljesebb pillanata! -, s ekkor
álmodja Anna a cselédszerző-jelenetet
úriasszonyválasztó jelenetként. Ezzel az elő-

adás egyrészt visszautal Anna és Vizyné kap-
csolatának kezdetére, megidézi az első pillana-
tot, ugyanakkor jelzi kettejük kapcsolatának vég-
érvényes összetartozását, feloldhatatlanságát.

A harmadik, a regénytől lényegesen eltérő
mozzanat Anna és Patikárius Jancsi viszonyának
ábrázolása. A fiú, aki a regényben szinte romlott,
itt inkább rokonszenves link alak, továbbá - bár
vágyódik a lány után, kalandot remél - nem ő ve-
szi birtokba Annát, hanem a lány veszi birtokba őt,
vagyis a szerelmet. A Jancsival való találkozás
Anna számára azt a pillanatot jelenti, amikor a
gépszerűen dolgozó lényből az érző ember elénk
lép. Az Anna-Jancsi viszony ilyetén alakulása
azért is fontos, mert a fiú hűtlensége ily módon
mélyebben érinti a lányt. Nem egyszerűen be-
csapták, hanem azt veszti el, amit ő szerzett meg,
illetve akart magának megszerezni.

Harag színpadi változata tehát szuverén olva-
sat, amely a dráma létrehozását szolgálja. Ezt ta-
núsíthatja az is, hogy nem szabályos két- vagy
háromrészes drámát kapunk, folyamatos, min-
den részletre kiterjedő cselekménnyel, hanem
forgatókönyvszerű jelenetsort, amelybe szünet is
természetellenesen, egy kimerevített kép segít-
ségével iktatható, s a jelenetek egymásutánját
nem annyira a történet folyamatossága határoz-
za meg, mint inkábba középpontba emelt Anna-
Vizyné konfliktus fokozásának lépcsőzetessége.

Ha az adaptáció teljes gazdagságát nemis
érzékeltethettem, arra talán sikerült felhívnom a
figyelmet, hogy értékes olvasatról van szó, amely
megérdemelné mind a regénnyel, mindaz eddigi
adaptációkkal ,történő alapos összevetést, de
éppígy rászolgálna a részletekbe menő mimog-
rafikus leírás fáradságára is.


