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Harag György, az erdélyi, a 
magyarországi, valamint a 
román színházművészet és 
színháztörténet korszakos 
művésze tiszteletére emléké-
vet szerveznek. A zseniális 
rendező szellemi öröksége ma 
is érezhető a színjátszásban.

→ NÁNÓ CSABA

A kilencvenöt évvel ezelőtt 
született Harag György éle-
tében nem igazán volt szo-

kás a színi előadások felvételen 
való rögzítése, így az utókor sajnos 
számtalan zseniális alkotással lett 
szegényebb. De aki valaha is látott 
egy Harag által rendezett előadást, 
sohasem felejti el. Legjobban a 
kolozsváriak jártak, ők csodálhat-
ták legtöbb alkalommal munkáit, 
hiszen tíz éven keresztül volt a 
Szamos-parti színház főrendezője. 

Eközben olyan felejthetetlen előa-
dások születtek, mint a Sütő-triló-
gia (Egy lócsiszár virágvasárnapja, 
Csillag a máglyán, Káin és Ábel), 
amely a Szuzai menyegzővel tet-
ralógiává egészült ki. A darabok 
próbái valóságos alkotóműhelyek 
voltak. A hetvenes években gya-
korlatilag más erdélyi színház nem 
is vállalta a Sütő-drámák bemu-
tatását, bár akkorra már Magyar-
országon bemutatták a Lócsiszárt 
és a Csillag a máglyánt. A Szuzai 
menyegzőnek Kolozsvárott volt az 
ősbemutatója 1981-ben. 

Ma már elképzelni sem tudjuk, 
hogy a diktatúrában mekkora 
bátorságot igényelt e drámáknak 
a színre vitele. Bisztrai Mária, a 
színház akkori igazgatója később 
így vallott a trilógia színreviteléről: 
„a legmagasabb szinten próbál-
tak meg lebeszélni bennünket… 
Makacsok voltunk, hazudtunk, 
csaltunk, félrevezettük a hatalmat, 
Kötő József, az irodalmi titkárunk 

a fejével játszott – az enyémmel 
is –, amikor egyik meghallgatá-
son a szinkrontolmács szerepé-
ben szándékosan félrefordította a 
veszélyesnek tűnő mondatokat”. 
Hiszen a sorok között a diktatúra 
elleni tiltakozás volt kiolvasható, 
Sütő és vele együtt Harag a min-
denkori kényuralom ellen tiltako-
zott ezekkel az előadásokkal. És a 
legcsodálatosabb az volt, hogy a 
nézők is megértették az üzenetet, 
bárhonnan is érkeztek volna az 
előadásra. Manapság, amikor már 
nem kell kerülgetni a forró kását, 
és bárki bármit mondhat a szín-
padon, kicsit feledésbe merültek 
e korszakalkotó Sütő-drámák. És 
Harag Györgyre is egyre keveseb-
ben emlékeznek 35 esztendővel 
halála után…

Menekülés a halálból
Harag György élete, ahogyan ren-
dezései is, egyáltalán nem mond-
ható hétköznapinak. Megjárta 
Auschwitzt, ahonnan a családból 
egyedül ő tért vissza. Önéletrajzá-
ban így emlékezik a végzetes na-
pokra: „a láger kapujában láttam 
utoljára a családomat.” A lágerben 
eltöltött évekről felesége, Harag 
Györgyné Váli Ilona szerint keveset 
beszélt. Úgy gondolta, ez magán-
ügy, és csak annyiban tartozik a 
külvilágra, hogy e fájdalmas em-
léktöredékeket némely előadásába 
beépítette. Legjobb példa rá utolsó 
rendezése, a Marosvásárhelyi Ál-
lami Színházban bemutatott Cse-
resznyéskert, amelynek záróak-
kordja (amikor mindenki elhagyja 
a birtokot, kivéve az inast) igencsak 
emlékeztet egy haláltáborból távo-
zó szerencsétlen menetre. A bemu-
tató idején már súlyos beteg volt, a 

nézőtéren helyet foglalók tudták, 
és szinte végigsírták az előadást. 
A kritika szuperlatívuszokban be-
szélt erről a rendezéséről is, Harag 
György a marosvásárhelyi színpa-
don is ott hagyta kézjegyét. 

Némileg a haláltáborok hangu-
latát idézte az általa Kolozsváron 
színre vitt Gorkij-mű, az Éjjeli 
menedékhely is. Az 1979-ben be-
mutatott darab páratlan sikert 
aratott, ám decemberben döbbe-
netes vége lett: miután tragikusan 
fi atalon meghalt a Színészt játszó 
Péterff y Gyula, Haragék soha töb-
bet nem játszották a darabot. A 
Harag-féle Éjjeli menedékhelyben 
a korszak legkiválóbb kolozsvá-

ri színészei szerepeltek: Péterff y 
mellett Vadász Zoltán, Pásztor Já-
nos, Barkó György, Héjja Sándor, 
László Gerő, Vitályos Ildikó, Ka-
kuts Ágnes, Bereczky Júlia (a fel-
soroltak közül csak Barkó György 
él Pécsett). 

A kritika áradozott, a nézők 
ájuldoztak, a siker kirobbanó volt. 
Mindazonáltal Harag Györgynek 
is voltak úgynevezett alkotóvál-
ságai, útkereső évei, amelyek az 
1970-es Nagy István Özönvíz előtt 
című drámájában kristályosodik 
ki. Akkor rátalált egyéni hangjára, 
amellyel végül színháztörténel-
met írt. Ebben az évben ismerte 
meg második feleségét, Váli Ilo-
nát is, aki jelentős támasza volt a 
későbbi években.

Integráló személyiség
Színházi körökben Harag híres volt 
arról, hogy a premier előtti utolsó 
percben is képes volt módosítani 
rendezésén, de még a szereposztá-
son is. Erről ő maga a következőket 
vallotta: „a legnehezebb az volt, 
amikor én – előre bejelentve ugyan 
– próbáról próbára változtattam az 
előadáson. A színészek persze nem 
ellenkeztek, de láttam, mint csuk-
lottak, miközben egymásnak szól-
tak: már megint változtatunk!... 
Azt is mondták, hogy most már 
össze vagyok zavarodva! Én ezt a 
szót nem is értem! Mitől vagyunk 
összezavarodva?! Úgy vélem, hogy 
a színész önálló alkotó, akinek a 
saját gondolatai, véleményei a ren-
dező nagy koncepciójában kapnak 
helyet. Hát most már, kérem, mi-
ért zavarodhat meg valaki a saját 
mondanivalójában?” 

E szavak érvényességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint Keresztes 
Sándor színművész állítása, aki 
Harag rendezéséről a következő-
ket mondta néhány évvel ezelőtt: 
„úgy tett néha, mintha ő sem tud-

ná, mit akar, és az volt az ember 
érzése, hogy saját maga találja ki 
azokat a dolgokat, amiket a szín-
padon csinál. Szó sem volt ilyes-
miről. Harag jól tudta, hová tart, 
megadta nekünk azt az óriási 
érzést, mintha mi találtuk volna 
ki a jelenet megoldását. Iszonyú-
an nagy tudású ember volt, amit 
nem fi togtatott soha”. 

Hasonlóan vélekedett az összes 
közeli munkatársa (Sebők Klára, 
Bereczky Júlia, Széles Anna, Ka-
kuts Ágnes, Barkó György, Czikéli 
László, Tóth László díszletterve-
ző), akiket valaha is megkérdez-
tek a Haraggal való munkáról. 
Barkó György színművész például 
elmondott egy Harag Györgyre 
rendkívül jellemző példát: egy 
színdarab próbáit követően kisé-
táltak kettesben a sétatéri parkba. 
Mire a Sétatér végére értek, Ha-
rag kicserélte a darab összes szí-
nészét, visszaérve a színházhoz 
pedig mindent visszaváltoztatott 
az eredetire. Volt Haragnak még 
egy titka, amely ma már anekdo-
taszámba megy: amikor a próbák 
már a befejezésükhöz közeledtek, 
és az előadás nagymértékben kész 
volt, behívta „vizionálásra” a szín-
ház kapusát (vagy a tűzoltót, az 
öltöztetőt, a kellékest), és annak 
reakcióján mérte le, mennyire ért-
hető a darab a hétköznapi ember 
számára is. 

A ma már 72 esztendős Lukács 
Sándor Kossuth-díjas budapesti 
színész 42 évvel ezelőtt, 1978-ban 
pályakezdő színészként dolgozott 
együtt Haraggal Székely János 
Caligula helytartója című darab-
jában. Ő nemrég így emlékezett a 
rendezőre: „integráló személyiség 
volt, aki mindenkiből a legjobbat 
hozta ki, őszinte és baráti hangot 
ütött meg mindenkivel, miközben 
művészi mélységet hozott létre a 
színpadon.”

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA HARAG GYÖRGY-EMLÉKÉVET HIRDETETT

Egy rendezőmágus a diktatúra világában

→ „A legcsodálatosabb 
az volt, hogy a nézők is 
megértették az üzenetet, 
bárhonnan is érkeztek 
volna az előadásra. Ma-
napság, amikor már nem 
kell kerülgetni a forró 
kását, és bárki bármit 
mondhat a színpadon is, 
kicsit feledésbe merültek 
e korszakalkotó Sütő-drá-
mák, és Harag Györgyre 
is egyre kevesebben em-
lékeznek 35 esztendővel 
halála után.”

Aki valaha is látott egy Harag által rendezett előadást, sohasem felejti el

→ Harag György

Margittán született 1925. június 4-én Harag Jenő 
fakereskedő és Kádár Magda fi aként. Édesapja 
Debrecenből származott, édesanyja Békéscsabán 
született. Fiatal éveit Tasnádon töltötte, de már 
Nagyváradon, az akkori Kecskeméti Lipót Zsidó 
Gimnáziumban érettségizett 1943-ban. Később ar-
ról mesélt visszaemlékezéseiben, hogy nagyváradi 
évei alatt ismerkedett meg a színjátszás és a vándor-
színészek világával, és már 16 évesen rendező akart 
lenni. Auschwitzból való hazatérése után Tasnádon 
telepedett le, majd 1946-ban a kolozsvári Színmű-
vészeti Akadémia hallgatója lett. Két évvel később 
beiratkozott a rendezői szakra is. Elsőéves korától 
játszott a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, 
ahol 1949-től rendezett is. 1952-ben diplomázott, 
ezt követően rendezői és színészi munkája mellett 
a főiskolán is tanított. A főiskola 1953-ban végzett 
évfolyama őt kérte fel, hogy csatlakozzon hozzájuk 
a nagybányai színház megalapítása érdekében, s 
társulatvezetőnek választották. Több évig igazgatta 
a társulatot és rendezte előadásaikat, majd 1956-
ban velük együtt költözött Szatmárnémetibe, ahol 
jobb körülményeket teremtettek a színház műkö-
déséhez. Harag György 1985. július 10-én hunyt el. 
Sírja a marosvásárhelyi zsidó temetőben található.

→ Gazdag programmal emlékeznek

A márciusban induló programsorozat keretében az 
egész életművet feltáró vándorkiállítást és diákszín-
játszó-szemlét szervez a Magyar Művészeti Akadé-
mia (MMA), Harag életéről és munkásságáról doku-
mentumfi lm is készül. A vándorkiállítás több mint 
40 tablón, mintegy 200 fotón keresztül mutatja be 
a rendező életművét. A kiállítás hét helyszínen lesz 
látható, az első állomás Gyula, majd Szatmárnémeti, 
Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest és Szabadka 
következik, az utolsó helyszín pedig Bukarest lesz 
jövő márciusban. Az emlékévhez kötődően az MMA 
meghívásos pályázatot hirdetett középiskolás szín-
játszó köröknek. Az MMA Kiadó gondozásában Egy 
Európai Kolozsváron–Harag György színháza címmel 
jelenik meg egy kétkötetes könyv. Az első kötetben 
az vándorkiállítás szöveg- és képanyaga, a második-
ban pedig Harag György-írások, interjúk, kritikák és 
publikációk szerepelnek. Harag György emlékének 
sokféleképpen adózik az utókor. 1993-ban például a 
szatmárnémeti színház magyar társulata – az alapító 
rendező-igazgató meghatározó munkásságának elis-
meréseként – Harag György nevét vette fel a társulat 
nagybányai indulásának 40. évfordulóján.




