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A kamaszkor
mint bukott tanítómester

Schiller Haramiákja Pécsett

Nincs szerencséje Friedrich Schillernek a
Haramiák magyar előadásaival. Ritkán is
játsszák nálunk ezt a zabolátlan, egykor
shakespeare-i színvonalúnak érzett dara-
bot: 1924 óta nem szerepel budapesti
műsoron. Legutóbb a miskolci Nemzeti
Színház rugaszkodott neki a feladatnak. A
kritika tanúsága szerint Nagy András
László 1975-ös rendezése a mű idősze-
rűségének csupán a felületi mozzanatait
érintette (farmernadrágos beatmusical vált a
darabból); az előadás kudarcnak mi-
nősült.

Bátor vállalkozás tehát a pécsi Nemzeti
Színházé, hogy az éppen kétszáz
esztendős Haramiákat vitte színre 1981
őszén. Mégpedig „kivérzett" társulattal,
hiszen pályakezdő fiatalok sorát kel-lett
harcba szólítani a Pécsről nagy fel-tűnést
keltve máshová szerződöttek,
mindenképpen tapasztaltabb művészek
helyett. Látszatra meg is volt az esélye
annak, hogy a Sturm und Drang eme
színházi alapművét Szegvári Menyhért
rendező a társulatépítés hasznos
lehetőségeként aknázza ki, erényt ková-
csol a hátrányokból, mert végtére is: a
közönség szereti a vadromantikát -
újabban különösen -, a Haramiákban
vannak jó szerepek, sokat ígérő együttes
feladatok. Csakhogy a művészetpolitikai
és -pedagógiai célkitűzés ebben az
esetben is csupán akkor ér valamit, ha
megvalósításának kísérlete egyszersmind
határozottan kirajzolódó gondolati kon-
cepcióval párosul. Ilyesmi azonban legfel-
jebb csak nyomokban mutatkozott a csi-
vitelő fiataloktól benépesített és későn-
jövőktől megzavart 1981. november 27-i
előadáson.

Nem indokolt a hosszas elemzés, de
talán a pécsi színház jövője szempontjából
mégsem érdektelen, ha rámutatunk e
produkció erényeire és fogyatékosságaira.
(Sajnos, a hangsúly az utóbbiakon van).

Kezdjük a szöveggel. Déry Tibor s a
betétként szolgáló versek fordítója, De-
vecseri Gábor (az előadáshoz készült
műsorfüzet nem tünteti föl a nevüket)
nemes veretű, de napjainkra menthetet-
lenül elavult magyarítása volt az első

tehertétel, amelyet a színház fölöslegesen
vállalt (ha nincs pénz új fordításra, nem
kell a darabot elővenni). Schiller
találékony átkozódásai efféle „a patvar-
ba! ördög és pokol!" szinten csak mu-
latságba fúlhatnak. Még szerencse, hogy
a gyakori hadarás miatt - ez volt hivatott
az előadás tempóját helyettesíteni - a
szöveg nemigen vált önálló hatás-
elemmé.

Ám még mielőtt (kürtszó után) a
magán- s a párbeszédek fölhangzaná-nak,
ott van a nyitott színpadon a sötét tónusú
díszlet, Kiss Anikó munkája (ő tervezte a
jelmezeket is): az előadás legsikeresebb
tényezője. Bal felől vitrinek, az ember
anatómiájának szemléltetésére, üvegben
embrió: a Moor Károlytól „köpedelem"-
nek és „herélt"-nek minősített XVIII.
század természet-tudományos
szemléletmódját jelképezendő. Előttük
fekete író- egyszersmind fésülködőasztal,
gyertyával és tükörrel: ez a testvérét
besározó Moor Ferenc rendes
tartózkodási helye. Beljebb csiga-lépcső:
ide szalad föl embergyűlölő, ádáz
monológjaival, dühödt vágyképeivel Moor
Ferenc. Hátul rácsozat, a tetején is
járással - a díszlet legkevésbé funk-
cionális eleme -, innét lépnek színre a
darab szereplői. Jobboldalt fészerhez
hasonló, lejtős állványzat: körülötte s a
tetején zajlanak a címadó haramiák je-
lenetei, a jobb oldali előtérben fölbontott
utcakövek szimbolizálják a francia for-
radalom évszázadát, egyszersmind magát
„a" forradalmat, a mindenkorit. Középen,
elöl: afféle „kötelezően modern" kellék:
az agg Maximilian Moor toló-széke.

Nos: egészében véve jól „bejátszható"
ez a tér, s a darab értelmezéséhez is
hasznos fogódzókat kínál. Nyilván: a
rendezővel egyetértésben készült, te-hát
része a rendezői koncepciónak, mely
azonban csak az előadás utolsó perceiben
próbált igazán kibontakozódni, s akkor is
rendkívül ellentmondásosan,
következetlenül.

Mert miről is szólhatott volna 1981-ben
Friedrich Schiller Haramiákjának
előadása? A zavaros században uralkodó
zavaros értékrendről (Amália: „a koldu-
sok királyokká lettek, koldusokká a ki-
rályok"), a forradalmi eszmények gyakori
devalválódásáról - lásd: terrorizmus,
anarchizmus (Moor Károly: „Prometheus
villogó szikrája kialudt - bengáli tűzzel
élnek ma helyette, színházi tűzzel,
amelytől egy pipa dohány sem

gyullad meg"), a szabadság koronként
tisztázandó fogalmáról (Moor Károly,
Amália, Kosinsky, Spiegelberg gyakorta
tépelődnek rajta), öregség és fiatalság
nemzedéki, szociológiai, de - ha tetszik -
ismeretelméleti és morális kérdéséről
(amit az öreg Moor sűrítetten így
fogalmaz normává: „Bölcsességed legyen,
mint az ősz fejek bölcsessége, de a szíved
maradjon meg az ártatlan gyerekkorban!";
amit azonban a Károllyal hasonszőrű
Grimm aligha fogad el, barátját ekképp
ócsárolva: „Megőrül-tél? Kamaszkorodat
fogadod meg tanítómesternek ?").

Szegvári Menyhért rendezése - úgy
tetszik - főként a magára maradt hara-
miavezér, Moor Károly erkölcsi válságát
akarta ábrázolni. Csakhogy ez túl későn
derült ki, az előadás utolsó mondataiból.
Hiába hangsúlyozta - helyesen - a
szereplők markáns széttagolásával is,
hogy Moor Károly nem árulhat - tartósan
- egy gyékényen haramiatársaival: az
erkölcstelen módon, „gazsággal"
véghezvitt világmegváltás kritikáját az
egész produkciónak kellett volna meg-
fogalmaznia. S a záróképben Szegvári
még ezt a késve fölsejlő értelmezést is
megsemmisíti. Mert lássuk csak, hogyan
oldja meg Schiller a főhős konfliktusait!
Miután Moor Károly „fogvacogva s
üvöltve" kénytelen tudomásul venni, hogy
két magafajta ember „földig rombolná az
erkölcsi világ egész épületét" (Schillertől a
kiemelés), elhatározza: az
igazságszolgáltatás kezére adja magát, s
ily módon legalább egy sokgyermekes
nyomorultat ezer arany vérdíj birtokosává
tehet. Nos, lehet vitatkozni ezen a
megoldáson, de ha már elfogadta a rende-
ző a Schiller által is hangsúlyozott értel-
mezést, nem fejezheti be az előadást úgy,
ahogyan ez Pécsett történt: Moor Károly
fölmegy a fészer tetejére, félmeztelenül,
majd belekezd a rablóindulóba, melyet a
lent összesereglő, haramiák is átvesznek.
Hiszen csak az imént mélyült
áthidalhatatlanná a morális, „ideológiai"
szakadék a vezér s a rablócsapat tagjai
között! Mint látvány : szép, szépen
„világított" a Szegvári-féle befejezés, csak
éppen: gondolatilag elfogad-hatatlan.

Talán kiderül az eddigiekből: csak he-
lyeselhető, hogy a pécsi előadás nem tö-
rekedett valamiféle erőltetett időszerűsí-
tésre, s - például - korhű (persze vala-
melyest stilizált) jelmezekben játszották
el a darabot. Csupán az a gondunk, hogy
az aktualitás bensőbb tartalmaihoz



nem jutott el a rendező s a színész-gárda.
Lássuk ezek után a szereposztás és -

felfogás néhány problémáját, térjünk ma-
gának a játéknak az értékelésére.

A Moor testvérek, Károly és Ferenc: az
ember jó és rossz lehetőségeinek
megtestesítői. Mégpedig nagyon különös
módon. Ferenc az abszolút rossz, Károly
azonban a küzdelmes úton, meg-
próbáltatások, „deviancia" árán kiérlelt jó,
tehát nem valamiféle hamvába holt,
unalmas „pozitív hős". Nem árt, ha ez a
két szereplő legalább azonos súllyal vív
párharcot. Nos, Kulka János (Ferenc) volt
ezen az előadáson a lényegesen je-
lentékenyebb. Némi puhaság és kellem-
kedés után fokozatosan nőtt fel a szerepig,
a Ill. Richárd konokságával „tö-
kéletesített" rosszaságig. Nem ő tehetett
arról, hogy fontos jelenetben - Moser
lelkész vitapartnereként (akit a ki-tűnő, de
itt rangján alul „hasznosított" Győry Emil
játszott) pendelyben és mezítláb volt
kénytelen a nézőtér derűjével
megküzdeni. Monológjait nemcsak
ő afféle TIT-előadásként abszolválta, hol
a rivalda szélére telepedve, hol beljebb, s
még hagyján, ha a számára fenntartott
csigalépcsőn. (Amelyen egy ízben -
következetlenül - a rendező mást is
közlekedtet.)

A rokonszenves Vajek Róbert mint
Károly: szereposztási tévedés. Nincs igazi
nyomatéka. (A Kosinsky szerepé-ben itt
redukált feladattal megbízott Harmath
Albert lehetett volna a jobb megoldás.) S
a színészvezetés szarvas-hibáját láthattuk
abban a jelenetben, amikor álruhás
grófként hazatérve, Károly a tükrös
asztalt, az éppen színen kívül tartózkodó
Ferenc tárgyi jelképét „leckézteti", hiszen
ő „nem tudhatta", hogy ezt a szimbólumot
a rendező Ferenc személyével társította.

Messze esik szerepétől - Nemes Edel-
reich Amáliától, Károly arájától - Andresz
Katalin is. Semmi éteri, semmi lengeség
nem volt benne (annál több ezek
ellenkezőjéből); minimálisra kurtított
dalbetéteit kellemesen adta elő, utóbb még
gitárjától is megfosztva. Kulkával adódó
jeleneteiben nőtt időnként önmaga fölé,
bár a „játék a tűzzel", az erotikus
enyelgés, valamint az engesztelhetetlen
gyűlölet átcsapásaiból ilyenkor is több
volt a kelleténél.

Az idős Moor alakítójától, Cserényi
Bélától azt várhattuk, hogy elkerüli a
reszketeg aggastyán sablonjait, ám fo-
konként érte utol a végzet, egészen a ko
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mikum határáig. Csalódást okozott pepe-
cselő előadásmódjával, üres rutinteljesít-
ményével Paál László, a grófi inas - afféle
öreg Bence - nem is hálátlan szerepében.

Sokat ígér azonban Bánky Gábor, aki
mint Hermann - Károly vetélytársa és
Ferenc (utóbb kiábrándult és jobb be-
látásra tért) szövetségese - főleg a Kul-
kával zajlott első jelenetében bizonyította
karakterformáló tehetségét.

Egészében véve jól sikerült a „volt
diákok, ma haramiák" tablóképe. Ren-
dezői hiba, hogy Spiegelberg (N. Szabó
Sándor) nem vált Károly hatékony el-
lenpólusává, mert a feladatra kiszemelt
művész energiáiból futotta volna erre.
Sipos László mint Schweizer elsősorban
kitűnő testi adottságaival, mozgáskultú-
rájával, ironikus vénájával keltett figyel-
met (öngyilkossága a beosztotti morál, a
becsületes korlátoltság pompás rajza volt
 s ebben a rendező is dicsérhető) ;
hangbeli fogyatékosságain volna mit
javítani, s ez tőle el is várható. Melis
Gábor, Matoricz József, Vízi György is
hasznosan járult hozzá a csapatteljesít-
ményhez. Kovács Dénes -- a Szerzetes
 egy hatásos jelenet kiaknázását sza-
lasztotta el.

Mit kaptunk tehát végül is? Jól-rosszul
megoldott főiskolai helyzetgyakorlatokat.
Kiemelkedő jelenet alig akadt - ilyen volt
azonban a pillanat, amikor az állványon
függeszkedő Moor Károlyt a haramiák,
hűségük és szeretetük jelé-ül, vállukra
kapják. Az előadás a szervező gondolat
árulkodó hiányáról tanúskodik. Simon
Zoltán mint zenei munkatárs megtett
minden tőle telhetőt a pécsi Haramiák

hangzásvilágának megteremtésében; a
lehetségesnél kevesebb feladata adódott.

Megbukott hát ismét a darabban
szereplő Grimm által kárhoztatott ka-
maszkor mint tanítómester. Mint a szí-
nészmesterség tanítója is. Ám mind-
ebből még nem késő okulni.

Schiller: Haramiák (pécsi Nemzeti Színház)
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