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Harag György

Tasnád nem is a születése helye, hiszen
Harag György Margittán látta meg a nap-
világot. Legalább két évtizede nem is járt
Tasnádon, egyre csak készül oda, s mégis,
nincs az az olvasópróba, az a kiadósabb
beszélgetés, ahol összehasonlításként,
példaként vagy ellenpéldaként fel ne
bukkanna valamilyen formában Tasnád.
Sokszor az az érzésem -. Harag-nak
mindenről Tasnád jut az eszébe.

- Pedig tényleg nem is Tasnádon szü-
lettem, hanem Margittán, 1925. június 4-
én. Anyám Kádár Magda, apám Harag
Jenő fakereskedő. Az elemi iskolát is
Margittán kezdtem, de már Tasnádon
folytattam. Apám családja a múlt század
végén még Debrecenben élt. Nagyapám
órás volt Debrecenben, és a századfor-
dulón költözött át Nagyváradra. Hat
gyereke volt: három fiú és három lány. Az
egyik nagybátyám meghalt tüdőbajban, a
másik Szatmáron élt, a vénkisaszszony
nagynéném Váradon, náluk laktam
diákkoromban. Apám fás tisztviselőként
kezdte, aztán önállósította magát, s előbb
Margittán, a harmincas évek legelejétől
meg Tasnádon volt faraktára. Anyám bé-
késcsabai, az apja szintén valami kereske-
dő lehetett, de nagyon hamar meghalt. Az
anyai nagyanyám házából csak a jó
vaníliaillatra, a süteményekre meg egy fa-
lépcsőre emlékszem.

- Milyen iskolába járt Nagyváradon?
- Először a Gojduba, majd a Zsidó

Liceumba, s végül a Szent László Lice-
umban érettségiztem 1943-han, 1943-44-
ben segédmunkásként kerámiakészítést
tanultam Budapesten. 1944 májusától
1945 májusáig deportálás. Auschwitz,
Mauthausen, Ehensee.

- A családjával együtt deportálták Tas-
nádról?

- Igen. Apámat, anyámat, László és
Tamás nevű kisöcsémet és engem. Először
Szilágysomlyóra vittek, a téglagyárba. Ott
tartottak a szabadban egy hónapot. Onnan
szállítottak Németországba. Egyedül
jöttem haza.

- Mikor látta utoljára a családját?
- A láger kapujában. Csak engem szor-

tíroztak munkára.
- Hány éves is volt ekkor?

- Tizenkilenc. . . Aztán 1945 májusában
hazajöttem Tasnádra. Egy pillanatra se
vetődött fel bennem, hogy máshova is
mehetnék.
 És mit talált a házukban?

 Semmit.
- Egy fényképe sem maradt a szüleiről?
- Később egy nyomtatott emlék-

könyvben felfedeztem apámnak egy ké-
pét, anyámról semmi.

- Mi történt a házakkal?
 1948-ban eladtam. Nem volt nagy,

apám átépíttetett egy ócska házat a
Hosszú utcában, a saját tervei szerint.
Amilyen akkoriban egy divatos, föld-
szintes ház: fürdőszoba, ahová a kútból
pumpáltuk a vizet, négy közepes szoba, az
egész nem túl elegáns, de otthonos. Az
ebédlő volt a legmutatósabb, inkább csak
akkor használtuk, ha vendégek jöttek.
 Álmodik mostanában is Tasnádról?

 Nem, nemigen.
 A szüleiről?
- Nem.
- A lágerről?
- Régebben gyakrabban, most már.. . De

akkor sem valami történésről vagy
személyről. Az álmokat nehéz pontosan
rekonstruálni. . . A lágerben történt
eseményeket nem álmodom újra.
 Ritkán említi a deportálást, jóformán

sohasem beszél róla.

Nagyon szomorú lesz az arca.
- Nagyon fiatal voltam... De nem is

hiszem, hogy ezeket a közvetlen élmé-
nyeket megírni, megeleveníteni különösen
érdekes lenne. Sok lágerélményről szóló
könyvet olvastam, igazából egy sem
tudott megrendíteni, annyival szörnyűbb
annak, aki átélte vagy túlélte a deportálást.
Számomra izgalmasabbak Peter Weiss
vagy Hochhuth írásai, azokéi, akik
személyesen nem is élték át a deportálást.
És furcsa módon nem külső eseményeket,
hanem inkább egy-egy arcot, figurát,
emberi jellemet, emberi átalakulást
hordok kitörölhetetlenül magamban.
Éppen ma is egy olyan figurán
gondolkoztam, aki egyébként igen sok-
szor bukkan fel az emlékeimben. Volt a
lágerben egy SS orvosszázados, a láger-
börtön főorvosa. Ragyogó kinézésű em-
ber, mint Csorba András fiatalon. Min-
dennap elegánsan, más és más civil ruhá-
ban jött be a kórházba, sokszor tiroli
öltözetben, patyolattisztán, frissen bo-
rotválva, valami kellemes illatú kölnit is
használt. Így járkált közöttünk, fekvő
páriák között, a különböző nemzetiségű
deportált orvosok élén, akik közül nem

egy jobban, szebben beszélt németül, mint
ő, de a magatartásából mégis a ma-
gasabbrendűség sugárzott. Nem kezelt
senkit, nem nyúlt senkihez, nem bántott
senkit, csak vizitelt. Én legalábbis nem
láttam kegyetlenkedni, Olyan furcsa hű-
vösség áradt belőle, hogy evidens volt:
mindenki alacsonyabb rendű mellette.
Egyszer azonban megoperált egy szeren-
csétlent közülünk, akinek a bányában a
fúrógép, illetve maga a fúrórúd, bele-
szaladt a koponyájába. Műtét után cso-
dálatosan bepólyázva, bekötözve hozták
vissza közénk, akiknek csak papírgézünk
ha volt, és operáció előtt, fájdalom-
csillapítóként szalmiákszeszt szagoltattak
az orvosaink, gyógyszer meg szinte
egyáltalán nem létezett. Az SS orvos
mindennap meglátogatta a betegét, még
csokoládét is hozott neki. Látja, arra már
nem emlékszem, mi történt ezzel a
szerencsétlennel, csak azt tudom, hogy
már itthon, 1947-ben Benedek doktor
mesélte nekem - Szilágysomlyón volt
olyan régi vágású orvos --, hogy levelet
kapott ennek a német orvosnak az any-
jától. Hogyan lelték meg a szilágysomlyói
címet, hogyan jutott el akkoriban ide a
levél, ez is megfoghatatlan. A fia ügyében
kérte az asszony, hogy tanúsítsa a
foglyokkal szembeni humánus viselke-
dését. Benedek doktor nem volt hajlandó
erre. Ilyen ügyek élnek bennem ma is.

- Miért került a lágerkórházba?
- Huszonöt botütésért. A verés helye

eltályogosodott. Többször is megoperál-
tak, érzéstelenítés, gyógyszer nélkül. De
talán mégis ennek köszönhetem az éle-
temet. Hogy a telet fekve, pléd alatt, a
kórházban vészeltem. át. A végefelé így is
nómám, népi nyelven vízirákom lett az
alultápláltság miatt. Közvetlenül a
felszabadulás előtt már jóformán hullák
között feküdtem, majdnem olyanszerű
állapotban, mint az aggkori végelgyengü-
lés lehet. És ebben a félig önkívületi
állapotban hallottam, vagy csak úgy
rémlik, hogy hallottam, hogy az orvosok
vitatkoznak mellettem: - Adjuk be ezt a C-
vitamin injekciót neki? Úgyis kimúlik . . .
- Hallottam Benedek doktor hangját: - Ez
a legfiatalabb, adjuk be.. . - S kaptam egy
utolsó percig rejtegetett, salvarsannal és
bizmuttal kevert C-vitamin injekciót.
Lehet, hogy ezért maradtam életben.

- Hogyan lehet tudomásul venni, hogy az
embernek mindenkije elpusztult, hogy az egész
családját kiirtották?

- Deportálás után valami furcsa, le-



targikus állapot lepett meg, hisz fizikailag
annyira elgyengültem, hogy normális
reakcióról nem is beszélhetünk. Talán nem
csak velem történt ez így. Olyan
természetes volt a lágerben a halál, olyan
kevés különbség volt még élő és már nem
élő között, az érzések is majdnem
nullpontra redukálódtak.

- Mihez kezdett azután, hogy 1945-ben
hazatért Tasnádra?
 A Haladó Ifjúság járási titkára lettem,

1946-ban pedig már beiratkoztam a
kolozsvári Színművészeti Intézetben a
színészi szakra, s ahogy beindították,
1948-tól a rendezőire is. 194 szeptember
elsejétől színészként már tagja lettem a
kolozsvári Állami Magyar Színház-nak, az
1949-50-es évadtól mint rendezőt is
foglalkoztattak.

- Ha nem jön közbe a háború, a deportálás,
akkor is a színházat választja élet-hivatásául?
 - Igen, akkor is rendező lettem

volna. Már 1943-ban tudakoltam, hogyan
lehet valakiből színházi rendező. De hát
akkor, az én helyzetemben, erről szó sem
lehetett. Minden este mégis színházba jár-
tam, ezt megelőzően, diákkoromban,
Nagyváradon is. Tulajdonképpen tizen-hat
éves koromtól választottam ezt a
mesterséget, hogy miért, nem tudnám
pontosan megmondani.

 Talán ez is valami tasnádi, gyermekkori
élményéből fakadhat. Egyszer, úgy tudom,
megszökött a vándorcigányokkal.

-- Az még Margittán történt, hat-hét
éves koromban. Pénteken mindig nagy,
zajos hetivásárt tartottak, s egyik bará-
tommal felkapaszkodtunk egy kóberes
cigányszekérre. A cigányok nem hívtak és
nem kergettek el, mi meg mentünk velük...
A szüleim még autóval is kerestettek,
pedig Margittón négy autó ha lehetett
akkoriban. Mintha még a tűz-oltók is
kerestek volna. . . Néhány kilo-méterre a
várostól aztán utolértek. Fogalmam sincs
arról sem, miért mentem el velük. De azt
hiszem, a színház, az egészen más, talán
minden gyereket vagy kamaszt elvarázsol
egy időre a színház világa. Én mindig
ösztönösen kerestem a színészekkel való
kapcsolatot. Valahányszor egy trupp
Tasnádra érkezett, igyekeztem a
közelükbe kerülni. Volt egy kis cukrászda,
ahová bejártak délutánonként, én is örökké
oda mentem. De mégsem mondhatnám,
hogy kialakult bennem valami határozott
színházi vágy, viszont ha kérdeztek, mi
akarok lenni, rávágtam: színházi rendező.
Arra sohasem gondoltam, hogy or-

vas, tanár, mérnök, esetleg kereskedő
legyek.

- Pedig a közvetlen környezetében, a csa-
ládban művészettel senki sem foglalkozott.

-- Anyám zongoraművésznek számított,
profi szinten zongorázott, de gondolom,
ennek semmi jelentősége. Imádta a
színházat is. Sokszor csak azért utazott
fel Pestre, hogy színházat lásson. Engem
is vitt magával. Igy láttam hatéves ko-
romban a III. Richárdot Törzs Jenővel, az
Amerikai Elektrát Bajorral és Csortossal,
de azt hiszem, eközben már jól alud-
hattam. S ha már Tasnádról indultunk el,
végül is azt mondhatom, egy rendező
későbbi látásmódját, akárcsak egy íróét,
képzőművészét, alapvetően befolyásolja
az a környezet, ahonnan származik.
 A valamikori Tasnád f é l i g f a l u s i , f é l i g

kisvárosi miliőjét, hangulatát, ennek a világ-
nak a jellegzetes figuráit ma is aprólékos
élességgel, hitelességgel tudja felidézni nagyon

sok rendezésében. Gondoljunk csak a Szere-
lemre, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül-
re, a Műtétre vagy A szeretőre, s gondolom,
ez az alaphangulat jellemzi a jugoszláviai
Csehov-sorozatát is.
 Ez, azt hiszem, nagyjából mindenki-

nél így történik. Azokban az esztendők-
ben, amikor alapélményeit szívja magába
az ember, az én családom az Alföldön,
Tasnádon élt. Talán ezért is nem vonzott
engem sohasem az erdélyi dráma-
irodalomból Tamási Áron mitikus, me-
seelemekkel átszőtt világa. Az Alföld
reálisabb táj: a valósághoz közelebb álló
elemek inkább hatnak rám ma is. Móricz
regényeiben, darabjaiban a vakító alföldi
napsütés, a fülledt meleg, a poros
vendéglői légkör... De a pusztai viharok
és az indulatok is sokkal erősebbek, mint
mondjuk Tamásinál, akinél poros vidék
nincs is, csak fenyők, fák, sziklák,
havasok. Krúdynál minden a városban, a
gázlámpa fényénél, szűk

utcákban történik, s minden olyan sze-
cessziós... Kit hogyan ereszt el a szülő-
föld, melynek vonzásából sohasem lehet
és nem is kell szabadulni.

- Vagy ahogyan az Öreg ház szerzője
mondja: kegyetlen dolog az emlékezés. Mert
nem tudunk igazán emlékezni, csak önma-
gunkra. A magam ritmusához, életéhez mérem
egy hely, egy közösség törvényszerűen lassúbb -
történelmi - életét, s csak azt ha tudom, mivé
lettem általa. Ő csak segítség és anyag. Az sem
mentségem, hogy szeretem őket.

- Valóban mindnyájan így vagyunk.
Csak önmagunkra tudunk emlékezni. Az
Öreg háznál például - sokan csodálkoztak,
mit látok én ebben a darabban - már az is
megfogott, hogy van a szöveg-ben egy
mondat: „Három nagyanyai nagynénéd
volt: Mária, Rebeka, Gizella." Nekem a
három apai nagynéném Berta, Regina és
Sára, s a nagyanyámat történetesen
Reginának hívták. És a rádiózós szekrény
is úgy került az elő-adásba, hogy a
harmincas évek elején, mikor a rádió még
luxusnak számított, a nagynénéim
szereztek egy telepes rá-diót, de a magas
adót nem tudták vagy nem akarták - ezt
idősöknél sohasem lehet pontosan tudni -
fizetni. És mivel féltek az ellenőrzéstől, a
rádiót egy szekrénybe rejtve tartották, s
aki akarta hallgatni, annak be kellett
lépnie a szekrénybe. Az egyik nagynéni
szenvedélyes rádióhallgató lett, és emiatt
fél napokat töltött a szekrényben. Egyszer
kisgyermek koromban rettenetesen
megijedtem, amikor láttam kilépni a
szekrényből. Tehát annak is lehet logikus
vagy reális alapja, magyarázata, ha valaki
történetesen egy szekrényből lép ki. A
gyermek-kor, az emlékek búvópatakának
föl-fölbukkanása azonban általában
sokkal áttételesebben, bonyolultabban
történik az ember későbbi életében, a
munkáiban.

Örkény Tótékja Kolozsvárott, a Harag György rendezte román előadásban


