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K r i t i K A

Pesti Színházban december közepén bemuta-
tott Haramiák esetében nehéz megkerülni,
hogy az elôadást ne olvassuk egyfajta alkotói és

generációs statementként; a kritikai recepció is rendre
felhívja a figyelmet annak a döntéssorozatnak az
együttállására, amelyben a darabválasztás, a fiatal al-
kotói csapat jelenléte, a Vígszínház megváltozott
mûsorpolitikájának gesztusai összeérnek. Jelentése
van annak, hogy Schiller elsô, igen fiatalon írt és nagy
sikerrel bemutatott drámáját az elnyomó társadalmi
keretekkel szemben lázadó fiatalokról egy olyan ge-
neráció tagjai viszik színre, akik a szereplôkhöz ha-
sonló életkorban, döntési helyzetben vannak; jelen-
tése van a merész újrafordításnak, amely a történetet
a jelen társadalom közegébe és nyelvébe írja át, a me-
diális idézetességet csuklóból mûködtetô rendezés
pedig láthatóan jobban fekszik annak a nézôi réteg-
nek, amely maga is könnyedén érti és élvezi ezt.
Végül az sem elhanyagolandó, hogy a Vígszínház fia-
talokkal – sok volt szputnyikos vagy más független
társulatban dolgozó színházcsinálóval – frissült tár-
sulata jut itt térhez és lehetôséghez: ez az elgondolás
a szûkebb nézôi réteget megszólító, erôs társada-
lomkritikai potenciállal bíró színházi kísérletezés és a
szélesebb közönségigények egymáshoz közelítésébôl
mintha egy „coolabb”, fiatalosabb, ugyanakkor elsô-
sorban a klasszikus drámairodalmi repertoáron ala-
puló minôségi népszínház eszméjét célozná. Ami
nem csupán jól mûködtetett arányt jelent a mûvészi
és szórakoztató kategóriáit, elvárásait illetôen – ennek
érvényesítésére vannak kiváló példák a Víg mûsorkí-
nálatában –, de infrastrukturális kérdésként is meg-
közelíthetô, azaz hogy a rendelkezésre álló eszközö-
ket, az elérhetô nagyobb közönség sávját miként
használja egy eddig más helyzetben dolgozó alkotó(i
csapat).
Kovács D. Dániel rendezésében a schilleri, meré-

szen megvágott és újrafordított (Hevesi Judit,
Cziglényi Boglárka munkája) szöveg nem zárt törté-
netként jelenik meg a színpadon: inkább a lázadás
(dráma)irodalmi narratívái és ikonjai által átjárt
anyag, amely szabad utat enged a mûfaji idézetesség-
nek. Király Dániel Karl Moore-jában, ebben a XVIII.
századi egyetemista kinézetû srácban Hamlet, Robin
Hood, Kohlhaas Mihály alakja tükrözôdik (utóbbi ket-
tôt név szerint is említik); Orosz Ákos alakításában
Franz a hatalomra törô, morális korlátokat nem is-
merô (és ami Schillernél különös jelentôséggel bír:
hátrányos kinézetû) machinátor olyan ismerôs figu-

ráit is kínálja, mint III. Richárd vagy Edmund; Bach
Kata kötött pulcsis-estélyis Amáliájának hiperérzé-
keny, éles reakcióiban Ophelia sorsa vetül elôre. A
szerepáthallások sorát folytatni lehetne az örökségbôl
való kitagadás, a szerelmi tragédia, a meggyilkolt apa
szellemként való kísértésének mozzanataival is, és ezt
az egészet lépten-nyomon áthatják a kortárs netes
kultúra nyomai, a filmes, popzenei, képregényes vagy
közéleti hivatkozások. Az aktualizálás, amivel a
Haramiákban találkozunk, nem azon munkál, hogy
mindenestôl a mai világ közegének feleltesse meg a
drámát, azon sem, hogy eltörölje a klasszikus, kissé
ódon ízt, amit a cím is sugall: a kettô közti feszültség
játékaira épít az elôadás minden elemében, a szlenget
költészettel ötvözô szövegtôl a díszleten, zenén ke-
resztül a Petô Kata által tervezett, kosztümösséget és
mai divatot finom aránnyal keverô jelmezekig. Ennek
a referencialitásnak sajátossága, hogy kitakarja az uta-
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lás gesztusait: az idézet szélei nincsenek mindig elsi-
mítva. Akár egy dinamikus kollázsban, sokféle effekt
megfér egymás mellett: szellemes vagy közhelyesebb
gegek, sziporkák, szóviccek, kiszólások, pontosan ko-
reografált akciófilmes jelenetek. A rendezés pedig
minduntalan gondoskodik arról, hogy meggátoljon
minket a történetben való elmerülés élményében.
Dolby Surround hanghatás röptet moziba, a két fô-
szereplô idônként nézôtéri fényt kér a világosítótól,
Franz önigazoló, filozofikus eszmefuttatása átcsúszik
a közönséget direkt módon megszólító, ironikus
stand-up comedy regiszterébe, cselekvés és annak jelei
szétválnak egymástól: öngyilkossága pillanatában
Orosz Ákos már nem is mímeli a csuklóvágást a ke-
zében tartott késsel, csak felszakítja az ingujja alá rej-
tett mûvéres tasakot, majd bemászik a koporsóba.
Ennek a formára és hatásra építô gondolkodásnak

gyönyörûen szép megnyilvánulásai vannak.
Kivételesen érzékeny, ahogy Kovács D. a filmes nyel-
vet az állapotsûrítésre használja (ez nem idegen a
rendezô korábbi elôadásaitól, a Reflexben is megjele-
nik): az egyre több erôszakkal járó haramia-lét örvé-
nyébe süllyedô és ebbôl kétségbeesetten, szinte ösztö-
nösen ki- és hazautat keresô Karl vagy a maga körül
mindent felemésztô Franz víziói teret-idôt hajlítva
érnek össze a valósággal. Másutt a formai következe-
tesség ellentmondásos eredményhez vezet: a sokadjá-
ra látott, szikrákat pattintó akciójelenetekbôl a látvány

profi komponáltsága ellenére is kivész az újdonság,
feszültség, és megesik, hogy a verbális vagy vizuális
poénok ereje kimerül a felismerés pillanatnyi aha-ér-
zésében. Mégis, az út, amin járva a Haramiák megal-
kotja a lázadás romantikus eszményének kortárs
kommentárját, ebben a szikáran szabott, sok halállal
szegélyezett történetben és a Horváth Jenny által ter-
vezett díszlet változásában jól követhetô. Miközben a
történet lepörög elôttünk, az egyszerû, beton hatású
oszlop díszlet lassan átrendezôdik, és felfedi a háttér
tükörfóliáját. Ami kezdetben talányos, festményszerû
foltnak tûnt az atyai rezidencia falán, akár egy nyíló
blende, végül a teljes látványt (a nézôteret is) befogja:
a nagyra nyílt tükörkép elôtt mossa némává a dübör-
gô zene Karl gyilkosság utáni monológját, mialatt a
haramiatársak elszivárognak a színpadról; mintha a
megtisztulással, a morális megigazulás lehetôségével
szembeni szkepszis helyzetét közösen hoznák létre
az elôadás szereplôi és nézôi. Mintha a záróképben az
opció kérdése fel sem merülne.  
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naiv, tudatlan, vegytiszta jóindulat, a világra
való rácsodálkozás, a tanulás örömének, a vilá-
got, legalábbis annak egy apró területét meg-

váltó tudás hatalmának megtapasztalása, az értelmi
és az érzelmi fejlôdés különbözô tempója, a véges-
séggel való szembesülés, az azzal való küzdelem és
annak elfogadása, végül a visszazuhanás a kezdeti stá-
diumba – az értelmi fogyatékosból hiperintelligenssé
váló, majd az eredeti állapotára romló Charlie Gordon
ziccerszerep, ami a nagy amplitúdóra alkalmas tech-
nikai tudás mellett ízlést és visszafogottságot is kíván.
Mondják, Budapest közönsége nem bír el egy alap-

anyagot két produkcióban. Nem tudom, mennyire
van átjárás a Játékszín és a Budapesti Operettszínház
nézôi között, és azt sem, hogy a változatok mûfaji kü-
lönbözôsége számít-e a jegyvásárlásnál. Mindenesetre
úgy tûnik, van hely a nap alatt mindkét Virágot
Algernonnak-elôadásra. És nem csupán azért, mert a
Körúton prózában, a Nagymezô utcában pedig dalban

mondják el. Bár az adaptációk és a rendezôi szándék
miatt máshová kerülnek a hangsúlyok, és eltérô a fô-
szereplôk életkora, habitusa, nem férhet kétség egyik
verzió hitelességéhez sem. Közös bennük, hogy mi-
közben a szívhúrok pengetésére apellálnak, jó érzék-
kel kerülik el a giccs és a szentimentálisba fordulás
csapdáit. A rendezôk, Horgas Ádám és Somogyi
Szilárd nem kórismét visznek színre, és nem tüneti
checklistát, hanem a sérültsége miatt kiszolgáltatott
ember archetípusát játssza Szervét Tibor és Kerényi
Miklós Máté.
A Játékszínben Szervét amellett, hogy fôszerepli az

elôadást, a színpadi verziót is jegyzi. A középsúlyos
értelmi fogyatékos, itt ötvenegy éves Charlie nem csu-
pán a Donner pékség dolgozóit fakasztja mosolyra.
Az elsô hallásra könnyû tollal írt, helyenként szinte
társalgási vígjátékot idézô szöveg kerüli a szánakozó
hangnemet. Sok rövid jelenetbôl, klipszerûen épül fel
a darab, gyorsak a váltások. A helyszíneket a fehér,
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