
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

A be mu ta tó évé ben tet ték köz zé a Ro mán Kom -
mu nis ta Párt Té zi seit, ame lyek a na cio na lis ta
mí tosz, a ne o-p ro let kul tos „kul tu rá lis for ra da -

lom” és a sze mé lyi kul tusz ideo ló giai szó csö vé vé
kí ván ták le fo koz ni a szín ház mû vé sze tet is. A szín -
ház kul tu rá lis kon tex tus do mi náns vo ná sa az „ér -
tel mi ség lá za dá sa” a kul tu rá lis ge no cí dium má fa -
ju ló ro mán to ta li tá rius ál lam rend el len. Ke res ték a
ki tö ré si pon to kat a sza bad ság megélé sé re, s a szín -
ház utat nyit ha tott a sza bad ság ima gi ná rius te ré -
nek megal ko tá sá ra. Jan Kott Shakes peare-ta nul má -
nyai, ame lyek ki mu tat ták, hogy a re ne szánsz ko -
ra be li szer zô áb rá zol ta je len sé gek mi lyen for má ban
él nek ko runk ban, s ezek az ol va sa tok Pe ter Brook
ren de zé sei ben mû kö dô szín há zi struk tú rák ká vál -
tak, meg nyi tot ták az utat a mû vé szi vagy ál lam pol -
gá ri ön tu dat, lel ki is me re ti pa rancs vagy ethosz ki -
fe je zé sé re al kal mas esszé jel le gû szö veg ol va sa tok
elôtt. Ro land Bar thes szín há zi sze mio ti kát meg te -
rem tô el mé le te pe dig az írott szö veg és a nem ver -
bá lis ele mek öt vö ze té bôl a jel rend sze rek öku me ni -
kus lát vány te re lét re ho zá sá nak le he tô sé gét csil lan -
tot ta meg. Mindez biz to sí tot ta a for ma sza bad meg -
vá lasz tá sát, a krea tív erôk fel sza ba dí tá sát, a
fény kép sze rû rea liz mus, mint egyet len meg nyil vá -
nu lá si le he tô ség el ve té sét.2 Ezek az al ter na tí vák az
al kotói sza bad ság megélé sé nek le he tô sé gét kí nál -
ták, a cen zú ra még az írott szö veg re kon cent rált

(már pe dig a da rab ban kom mu nis ta sze rep lô is
volt), s nem ér zé kel te a szö ve gen tú li kép al ko tás
je len tés hor do zó jel rend sze rét. Eb ben a föld raj zi tér -
ben a po li ti kum és az esz té ti kum össze fo nó dott: a
mo der niz mus ra tö rô szín ház esz mei non kon for -
miz mu sát él het te meg. A ro má niai szín ját szás már
a XX. század öt ve nes évei nek má so dik fe lé ben ezen
gon do lat rend szer al ko tó mû he lyé vé vált, nyi tott
volt a világ szín ház új ten den ciái ra.

A ro mán szín ját szás megújí tó ja, egye te mes értékû
ren de zô is ko la meg te rem tô je, a szí ni aka dé miát mû -
épí té szi ok le ve le meg szer zé se után el vég zô Li viu
Ciu lei a Te at rul cí mû fo lyó irat ban már 1956-ban
ki kris tá lyo so dott el mé let tel je lent ke zett: a „sum ma”
el mé let tel, mi sze rint a szín há zi ak tus lát vány, amely
szer ves öt vö ze te a sa já tos szín há zi esz kö zök nek. Ezt
a ta nul mányt az „új hul lám” ori gó já nak ne vez het -
jük. El ve ti az élet na tu ra lis ta, fény kép sze rû má so -
lá sát, a rea liz mus nem je len ti egy kor arc heo ló giai
tük rö zé sét, ha nem megér té sét, ami el ve zet sa ját ko -
runk megér té sé hez is. A szín ház mû vé szet ön ál ló sá -
gáért szállt sík ra. „A ren de zés ön ál ló mû vé szi al kotás
(…), amely ben a szö veg könyv csak egyik té nye zôje
a drá mai pro duk ció nak” – ír ta Li viu Ci u lei.3 A román
ren de zôi is ko la kiala ku lá sát 1956-tól szá mít juk. Ek -
kor je lent ke zik Lu ci an Pin ti lie, So ro aná Coro amá,
Vlad Mu gur, Dan Na sta, Lu ci an Gi ur ches cu, Ra du
Pen ci u les cu, And rei Ser ban és Da vid Es rig.

A ro má niai ma gyar szín há zi élet je les ren de zôi
Ha rag György, Taub Já nos, Sza bó Jó zsef, Far kas

Ist ván, Szom ba ti Gil le Ot tó ilyen szín ház kul tu rá lis
kon tex tus szel lem kö ré ben igye kez tek megújí ta ni
mû vé sze tü ket, s a ma gyar szín ját szás ha gyo má nyo -
san kis re a li sta já ték nyel vé tôl va ló el sza ka dás sal pró -
bál koz tak. A szín há zat au to nóm mû vé sze ti ág ként
ér tel mez ve egy új faj ta teat ra li tás sal, a lát vány szín -
ház meg ho no sí tá sá val kí sér le tez tek.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

N agy Ist ván a szö ve get az Er dé lyi Szép mí ves Céh
és a Thá lia Szín ház 1937-es kö zös drá ma pá -
lyá za tá ra ír ta, ahol a má so dik díj ban ré sze sült

(el sô dí jas Ta má si Áron: Tün dök lô Je ro mos cí mû mû -
ve volt). Miért vál ha tott ez a na tu ra lis ta kö zeg ben,
egy Bu ka rest be ve tô dött, dek lasszá ló dott ma gyar
csa lád sor sá ról szó ló szö veg a XX. szá zad 70-es évei -
nek kö zér ze tét és mû vé szi tö rek vé seit ki fe je zô
opus szá? A szer zô irány drá má nak szán ta, a balol -
dal, a mun kás moz ga lom el jö ven dô özön víz sze rû
gyô zel mét meg jó so lan dó, a drá ma bí rá lók pe dig ro -
má niai ki sebb sé gi pol gár-sors tra gé diá nak te kin tet -
ték. Mind két szem lé let ha gyo má nyos drá ma mo -
dell ben, li neá ris tör té nés- és idô sí kok ban gon dol -
ko dott, a mû vet az élet fény kép sze rû má so la tá nak
te kin tet te. A bí rá ló bi zott ság (Kós Ká roly, Já ro si
Andor, Ká dár Im re) je len té se azon ban mást is sej -
tet: „Kér lel he tet len lo gi ká val, sö té ten reá lis meg lá -
tás sal, szin te hi bát lan szer ke zet tel, vé re sen élô em -
ber áb rá zo lás sal, jó szín pa di ér zék kel felépí tett drá -
ma. Me ne te nem tel je sen za var ta lan, de van egy
mes te rien meg raj zolt, egyé nien beál lí tott alak ja, egy
nyu gal ma zott vas utas, ami lyet csak Gor kij vagy
Cse hov al kot tak meg. Szín sze rû sé ge két ség te len,
ha nem is bi zo nyos a fel tét len kö zön ség si ke re, mert
ke se rû, sö tét a le ve gô je, han gu la ta: hu mor sem mi
sincs ben ne. Vi gasz ta lan sá ga, ke gyet len sé ge mint
egy Strind berg da ra bé”.4

Ma ga Nagy Ist ván is így val lott for rá sai ról: „Ibsen…
csak Ib sen. Igaz, hogy ô a tár sa dal mi kér dé se ket
csak lé lek ta ni vo na lon fog ja meg, de so kat tanított.”5

A kri ti kai re cep ció to vább tá gí tot ta a kört, s egyér -

tel mûen be bi zo nyí tot ta, hogy a szö veg ben egye te -
mes vi lág ér tel me zés le he tô sé ge rej lik. Ba logh Edgár
ki mu tat ta, hogy „az er dé lyi ség met szô va ló sá ga tárul
elénk”,6 míg Szen tim rei Je nô azt ál la pít ja meg, hogy
„Strind berg Ha lál tán ca óta ilyen nyo masz tó, fulladá -
sig ter hes lég kört ta lán sen ki nem ho zott szín pad -
ra”,7 Sza bé di Lász ló pe dig egyér tel mûen ki je len ti:
„ez a szín da rab ma ga san fö löt te áll az át la gos dráma -
 ter més nek”.8 Mindezek a vo ná sok legin kább Darkó
alak já ban raj zo lód nak ki, s ér de mes megál la pí ta ni,
hogy csakúgy az 1937. áp ri lis 1-jei Tóth Elek ren -
dez te be mu ta tó elôadás ból, mint az 1971-es felújí -
tás ból a Dar kót ala kí tó szí né szek (Tom pa Sán dor,
Lo hinsz ky Lo ránd) ké pez ték a szín re vi te lek re ve -
lan ci á ját a fel boly ga tott ide gek lel ki já té ká val, a nyo -
masz tó lég kör ólom sú lyá nak áb rá zo lá sá val. A szö -
veg, le hánt va ró la a já ru lé kos na tu ra lis ta ele me ket,
ma gá ban hor doz ta te hát egy alap ve tôen lét ér tel me -
zô elôadás le he tô sé gét, amely a tran szil va niz mus
cse lek vés mo dell jé tôl az ak ti vis ta vál la lás eti ká jáig
ma gá ba fog lal ta ko ra ideo ló giáit, ki fe jez het te az er -
dé lyi ma gyar ki sebb ség sa já tos iden ti tá sát. „Nagy
Ist ván írá sa ma gyar. E ma gyar ság nak azon ban sem -
mi kö ze a suj tá sos ma gyar ság hoz. Szán dék ta la nul,
ösz tö nö sen ma gyar” – ír ta Aba fáy Gusz táv.9

Ha rag György az elôadás szín ház kon tex tu sá nak
kö rül mé nyei tôl in dít tat va, sa ját ku ta tó, ön ma gát
megújí tó szen ve dé lyé tôl hajt va új raol vas ta a drá -
mát, fel fe dez te ben ne a vir tuá lis ér té ke ket, s megér -
lel te a felis me rést: „Sze rin tem (az Özön víz elôtt) az
egyik leg jobb ma gyar drá ma”.10 Össze ha son lít va az
elôadást rög zí tô filmfel vé telt az ere de ti szö veg gel,
megál la pít ha tó: a felújí tás dra ma tur giai mun ká já -
nak tit ka vi szony lag egy sze rû, el hagy ni min den
mik ro rea liz must su gal ló szer zôi uta sí tást az elôadás
te ré re, a sze rep lôk moz ga tá sá ra, fizi kai cse lek vé -
seik re vo nat ko zóan, s így a csu pasz szö veg test egy -
faj ta szür rea lis ta koz moszt idéz meg szö veg alat ti
és mö göt ti áram lá sai val. A ren de zôi feladat most
már olyan moz gás-, lát vány- és hang zás vi lág meg -
te rem té sé re kon cent rá ló dott, amely nek min den
össze te vô je ezt a lá to má sos vi lá got idé zi.

KÖTÔ JÓZSEF

Ha rag György: 
Özön víz elôtt, 1971.1

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Be mu ta tó dá tu ma: 1971. már cius 20., A be mu ta tó hely szí ne: Ma ros vá sár he lyi Ál la mi Szín ház – Ma gyar ta go zat, ren de zô:
Ha rag György, szer zô: Nagy Ist ván, dísz let- és jel mez ter ve zô: Flo ri ca Málu re a nu, sze rep lôk: Bács Fe renc, Ta nai Bel la, Lo -
hinsz ky Lo ránd, Ana tol Con stan tin, Illyés Kin ga, Csor ba And rás, Tóth Ta más, Sza bó Du ci, Bá nyai Má ria, Men de Ga bi,
Ad lef In ge borg, Ré thy Ár pád, Vis ky Ár pád, Vic tor Stren ga ru, Nagy Jó zsef. Az elôadás dí jai (1971-ben) a ha zai szín ját szás
ver se nyén: a leg jobb elôadás dí ja, ren de zôi I. díj, dísz let ter ve zôi I. díj, Ta nai Bel la II. díj.

2 Va len tin Sil vest ru: Spec ta co le în cer ne alá, Edi tu ra Me ri di a ne, Bu cu resti, 1972.
3 Li viu Ci u lei: Te at ra li za rea pic tu rii de te at ru, Te at ru, 1956/2 iu nie, 52–56.

14 Je len tés az Er dé lyi Sa zép mí ves Céh és a Ko lozs vá ri Ma gyar Szín ház drá ma pá lyá za tá ról, Er dé lyi He li kon, 1936. no vem ber, 653–658.
15 Ruf fy Pé ter: Be szél Nagy Ist ván asz ta los se géd és mun kás író, Nép új ság, 1937. má jus 23. 2.
16 Ba logh Ed gár: Gyô zel mes front át tö rés, Füg get len Új ság, 1937. áp ri lis (új ra kö zöl ve 1971-ben a Ma ros vá sár hely Ál la mi

Szín ház ma gyar ta go za tá nak, az Özön víz elôtt be mu ta tó já ra ké szült mû sor fü ze té ben, 7 és 9. ol dal)
17 Szen tim rei Je nô: Özön víz elôtt, Bras sói La pok, 1937. áp ri lis 15. (új ra kö zöl ve 1971-ben a Ma ros vá sár hely Ál la mi Szín ház

ma gyar ta go za tá nak, az Özön víz elôtt be mu ta tó já ra ké szült mû sor fü ze té ben, 7 és 9. ol dal)
18 Idé zi: Ga ál Gá bor: Drá ma bí rá lat Tran szil vá ni á ban, Ko runk, 1937. má jus
19 Aba fáy Gusz táv: Fia ta lok iro dal ma. 5. Nagy Ist ván, Bras sói La pok, 1937. má jus 16, 17.
10 Idé zi: Vis ky And rás: A drá ma ott ho na, Al föld, 1987. feb ruár
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A ren de zés

Ha rag ma ga val lot ta: „Vé gül rá jöt tem, mi a teen -
dô: új ból szín ház zá kell ten ni a szö veg fel mon -
dást”.11 Mun ká ja lé nye gét az át hang sze re lés fo -

gal má val jel le mez het jük. Ha rag a Ha va di- há zas pár
hul lá sá ban már nem a sik kasz tást eme li ki dön tô
mo tí vum ként, ha nem a fé le lem, a ret te gés pszi cho -
ló giá ját, a kiút ta lan ság drá má ját bont ja ki. Rea lis -
ta élet ké pet kel lett egy kaf kai vi lág ab szur du má nak
hely zet so rá vá vál toz tat nia. Ha rag nak olyan já ték -
te ret kel lett te rem te nie, amely ér zé kel tet het te a sor -
sok meg re kedt sé gét, kiút ta lan sá gát, elide ge ne dett -
sé gét, az egy más sal va ló ta lál ko zás le he tet len sé gét:
egy la bi rin tust épít te tett a szín pad ra. Bár mennyi re
is a szö veg ih let te a lát vány vi lá got, Ha rag ví zió ja
annyi ra ki tá gí tot ta az elôadás di men zióit, hogy a
szer zô a ma ga pre kon cep ció já val így nyi lat ko zott:
„Eh hez a ren de zés hez Ön nek más da ra bot kel lett
vol na vá lasz ta nia”.12 Az elôíté le tek tôl men tes kö -
zön ség elôadás-re cep ció ja egész más volt: „Nem
em lék szem, hogy az utób bi 15–20 esz ten dô ben va -
la ha is ta pasz tal tam vol na szer ve sebb kon tak tust
szín pad és kö zön ség kö zött”.13

Szí né szi já ték

A z át hang sze re lés ren de zôi felada ta el sô sor ban
a szí né szi já ték ra vo nat ko zott, új, já ték stí lust
kel lett a tár su lat nak el sa já tí ta nia. Ha rag eze ket

az exp resszio nis ta szín ját szás kel lék tá rá ból vet te, s
en nek meg fe le lôen dol goz ta át a drá ma egész lélek -
ta nát. „A Ha va di há zas pár ese té ben az exp resszio -
niz mus leg tisz tább esz kö zei vel áb rá zol tat ja a ret te -
gést, Dar kó alak já ban az apo ka lip ti kus mé re tû fe -
nye ge tést, Sá ri ban, a ház tar tá si al kal ma zott ban
ugyanezek a szi kár esz kö zök a megej tô tisz ta sá got
és a lí rát hang sú lyoz zák. Sán dor nak, a kom mu nis -
ta hôs nek az áb rá zo lá sá nál már az exp resszio nis ta
és rea lis ta esz kö zök egy beöt vö zé sé nek va gyunk a
ta núi, s a Bo jan há zas pár rea lis ta áb rá zo lás ban je -
le nik meg vil la nás nyi je le ne té ben”.14 Ha rag György
sokk ha tá so kat öt vöz egy be las sú lí rai fu ta mok kal.
Hosszú-hosszú csen dek és ele mi ere jû ki tö ré sek

vál ta koz nak sej tel mes, iz ga tott, cél ta lan sá guk ban
ideg emész tô já rá sok kal, s ezek az esz kö zök va la mi
hal lat lan fû tött sé get köl csö nöz nek az elôadás nak.

Szín há zi lát vány és hang zás

A szín há zi lát vány tö ké le te sen ki fe jez te a ren -
de zôi szán dé kot, egy kaf kai vi lág ab szur du -
má nak ér zé kel te té sét. A szín pa di la bi rin tus

„szin te tel je sen üres, sok rész re szab dal ta a te ret: a
fal ele mek, ame lyek bôl ez ki kép zô dik, olyan sima
fe hé rek, hogy azo kon se hol meg nem ál la pod ha tik
a te kin tet, és olyan éles szö gek ben met szik egy -
mást, hogy rej tett ki és be já ra to kat te rem te nek a
tér egy sé gek kö zött, ami ket az tán a kép ze let to vább
sok szo roz”.15 Az elôadás hang zás vi lá gá nak meg te -
rem té se ér de ké ben Ha rag a be szél te tés sa já tos for -
má ját vá lasz tot ta. A va ló ság tól va ló eleme lés alap -
ele mét Sá ri nak, a szé ki cse léd lány nak a sze rep épí -
té se ké pez te. Az elôadás nyi tó ké pei ben, a dísz let-
la bi rin tus ban fel hang zó, a me zô sé gi nép dal ének lés
kü lön le ge sen hang zó szin kó pái azon nal a transz -
cen den cia ma gas la tai ba eme lik a szín pa di ak tust.
Ha rag György min den kit két re gisz te ren, két fé le
hang erô vel és két fé le tem pó ban be szél tet. A mély,
halk és fé lel me te sen von ta tott be szé det oly kor át -
me net nél kül tö ri meg a si kol tó, zo ko gó, hisz té ri -
ku san or dí tó ki tö rés, majd ugyanúgy át me net nél -
kül tér vissza a ha lá los mo no tó nia. Mindez tö ké le -
tes funk cio na li tás sal, két lé lek ál la pot – a be le törôdô
és a ki tö rést meg kí sér lô re mény te len ség – szó la ma -
ként. Egyéb ként sen ki sem a má sik hoz – akár hal -
kan, von ta tot tan, akár ideg ro ham ban or dít va –,
minden ki csak ma gá nak be szél. Köz lés, a szó ha -
gyo má nyos ér tel mé ben alig hang zik el ezen a szín -
pa don.

Az elôadás ha tás tör té ne te

A z elôadás ele men tá ris ere je sti lá ris ér te lem ben
is víz vá lasz tó nak szá mít az össz ma gyar szín -
ház tör té net ben. Ha rag ol va sa ta és ren de zé se

kor szak al ko tó pro duk ció vá vált: a rég várt kor sze -
rû ség át tör te a kon ven cio ná lis szín ház fa lan xát.

11 Uo.
12 Nagy Pál: Be mu ta tó elôtt, A Hét, 1971. már cius 19, 10. (II. év fo lyam 12. szám)
13 Lá zár Lász ló: Új já szü le té sek, If jú mun kás, 1971. áp ri lis, 5.
14 Páll Ár pád: Nagy Ist ván: Özön víz elôtt, avagy ôs be mu ta tó val felérô felújí tás, in: A szó és lát vány, Cu stos Kiadó, Ma ros -

vásár hely, 1995. 112.
15 Föl des Lász ló: A rég várt kor sze rû ség, A Hét, 1971. áp ri lis 2. 11. (II. év fo lyam 14. szám)

16 Sa ád Ka ta lin: Az Özön víz elôtt a Nem ze ti ben, Szín ház, 1977/4., 6–9.
17 Ruszt Jó zsef visszaem lé ke zé se, in: Felütés. Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, h.n., szer kesz tôi kiadás, 1990. 49.
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1976-ban Ha rag Györ gyöt meg hív ták a bu da pes ti
Nem ze ti Szín ház ba is az Özön víz elôtt új bó li meg -
ren de zé sé re, s szem lé le te „a ma gyar szín há zi kul -
tú ra egyik lé nyeg be vá gó kér dé sét”16 ve tet te fel,
felerô sí tet te az egy sé ges nem ze ti szín há zi kul tú rán
be lül, a profi szín há zak ban is a kor sze rû szín ház -
szem lé let las sú tér fog la lá sát, a szín há zi nyelv átírá -
sát. Hoz zá já rul tak a mo der ni tás tér fog la lá sá hoz a
kô szín há za kon kí vül ki bon ta ko zó al ter na tív kez -
de mé nye zé sek: az Universitas Együt tes, a Kas sák
Szín ház, az Or feo Cso port, a Stú dió K, a Szké né
Szín ház, szín ház újí tó mû he lyek, Ruszt Jó zsef kör -
nye ze té bôl ke rült ki Fo dor Ta más, Ha lá szék, s akik
az Universitas Együt tes kö rül né zô ként vagy ren -
de zô ként elô for dul tak, Zsám bé ki, Ascher, Mar ton.
Meg kez dô dött a szín há zi jel hasz ná lat vál to zá sa,
amely alap ve tôen be fo lyá sol ta az elôadás lét re jöt -
té tôl a be fo ga dá sig a szín há zi ak tust. Meg ren dült a
szín pa di pro duk ció re cep ció já nak ha gyo má nyos
rend sze re, s megin dult a küz de lem új be fo ga dá si
rend sze rek kiala kí tá sáért. Az el mon dot ta kat jól pél -
dáz zák a kortárs ma gyar szín ház új ren de zôi hul -

lá má nak kép vi se lôi: Zsó tér Sán dor, No vák Esz ter,
Schil ling Ár pád, Te li hay Pé ter, Al föl di Ró bert, Tom -
pa Gá bor, Ba ra bás Ol ga, Bo csár di Lász ló, Pa rász ka
Mik lós, Ke resz tes At ti la, K. Sza bó Ist ván, akik meg -
ha tá ro zó sze mé lyi sé gei vé vál tak a ma gyar szín ház -
nak, ha tá rok tól füg get le nül. Prog ram sze rûen vál -
lal ják a for ma bon tó szán dé kot, a kí sér le te zô ked -
vet, a megúju lás igé nyét. Kiala kult a ha gyo má nyos
szín ház mel lett az al ter na tív szín ház szem lé let,
amely más fo gan ta tá sú, más uta kat pró bál ki a szí -
nész ve ze tés tôl, a tér ke ze lés tôl a ta ní tá sig. Ez az al -
ko tói ma ga tar tás nem csu pán pár hu za mos je len sé -
ge a ha gyo má nyos kô szín ház nak, ha nem be köl tö -
zött ezek be az épü le tek be is, igyek szik a szín ház
elô re mu ta tó tö rek vé sé vé vál ni. Ruszt Jó zsef er rôl a
fo lya mat ról így val lott: „Én ma gam úgy érez tem ak -
kor (1973-ban), hogy a profi szín ház nak és en nek
a ti zen két esz ten dôs diák szín há zi mun ká nak a szin -
té zi sét kell meg te rem te nem… s ta lán si ke rült is –
öt éven át – a kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín ház -
ban”.17 Így épült be Ha rag örök megúju lás ra tö rô
szel le me a mo dern kor szín há zá ba.
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