
háború utáni kiábrándultságot és a kispolgárság önámítását állítja elénk Mayen-
burg a Haarmann címû darabban. A felvillanó emlékképek flashbackszerûen

ékelôdnek bele a tárgyalás menetébe, mintha a sorozatgyilkos gondolatai és vallomása
közti ûrt töltenék be.

Haarmann igazi kispolgár – nem bír vért látni –, saját puritán erkölcseinek a rabja.
Egyedül a szexuális aktus hevében képes megszabadulni filiszterségétôl, ilyenkor megál-
líthatatlan erôvel tör ki belôle az elfojtott agresszió és perverzió. Haarmann azért ragasz-
kodik a különleges halálnemhez is, hogy híres legyen, és kikerüljön addigi létformájából. 

Áldozatait nem elôre megfontoltan gyilkolja meg, pusztán védekezésbôl harapja át a
torkukat. Tisztában van azzal, hogy a fiatal fiúk nem szerelmet, csak oltalmat és élelmet
keresnek nála, és az elsô adandó alkalommal továbbállnának. Kizárólag élettelen testként
láncolhatja magához ôket. 

A birtoklási vágy félelmet és bizonytalanságot szül, és feltartóztathatatlan lavinát indít
el. Már az sem biztos, ami sziklaszilárd, már az sem igaz, ami ôszinte.

A holttestek feldarabolása és marhahúsként való eladása azonban nem az eksztázis pil-
lanatnyi elragadtatása, hanem hidegvérû romeltakarítás. A delírium elmúlt, Haarmann
visszavedlik kispolgárrá, és az erôszakos tett legalizálásaként a testet állati húsként kezeli.
Ez nem kannibalizmus (soha nem esik arról szó, hogy enne a fiúk húsából), csak merkan-
tilizmus, bár ez talán egy fokkal rosszabb. 

Mai szemmel nézve még inkább elborzadunk Haarmann tettétôl, de nem felejthetjük

el, hogy a két világháború között az em-
berélet egy garast sem ért, és gyakran gyil-
koltak kenyérért, húsért, egy-egy jobb ru-
hadarabról már nem is szólva. 

Haarmann meg is fogalmazza az élet
értéktelenségét: „az ember néhány teli vö-
dör”. Mint ahogy azt is kérdezhetnénk,
hány szappan készíthetô egy emberbôl,

vagy hogy mennyiben különbözik az em-
ber attól az állattól, amelynek a húsát a
világ legtermészetesebb módján megesz-
szük. A kiszolgáltatottság ugyanolyan mér-
tékû, az állatvilágban is sokszor megeszi az
állat a fajtársát – ráadásul néha hatalom-
vágyból, nem az éhség miatt. 

Az áldozatok sem csak a magány és az
éhség elôl menekülnek Haarmannhoz,
vágynak a kiszolgáltatottság perverz kéjére,
és farkasszemet akarnak nézni a halállal.
Nem kisfiúk, ahogy Forgács Péter ábrázolja
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Vödrökbe zárva
■ M A R I U S  V O N  M A Y E N B U R G :  H A A R M A N N  ■

Csôre Gábor (Fiú), Kútvölgyi Erzébet (Doktor) és Kern András (Haarmann)
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ôket vígszínházi rendezésében, akik nai-
van és optimistán tekintenek a jövôbe, ha-
nem a Németország, nulla év kiégett kény-
szerfelnôttei, akik tudatosan bocsátják tes-
tüket áruba, és vigyorognak a semmi arcába.

Éppen ezért Csôre Gábor pelenkára em-
lékeztetô alsóruhája és az elôadás folya-
mán a kezében szorongatott pettyes labda
hátborzongatóan didaktikus – miért kell
ennyire szájba rágni a pedofíliát? Csôre
Gábor tökéletesen alakítja a pubertáskorú
fiú típusát direkt jelmeze nélkül is. 

Az expresszionista formavilág, amely a
díszletben, jelmezben és mozgásban egy-
aránt megnyilvánul, jól idézi a korabeli
német mûvészeti stílust. Füzér Anni piros
Bauhaus-épülete összeköti egymással
Haarmann emlékképeit, gondolatait és je-
lenét, hiszen egyszerre jelzi a kispolgári
bérház lakásait, a vonatablakokat és a bör-
töncellát is. A sarokban álló fekete mosdó
ugyan a tárgyalás során csak egyszer játszik
szerepet, de a piros-fekete színvilágot erôsíti. 

A túlságos stilizálás azonban elveszi a
darab élét, az olvasva mérhetetlenül natu-
rális és megrázó szöveg az elôadásban
puszta ornamentikává silányul.

Mayenburg nem ír utasításokat, de egy-
értelmû, hogy letisztult szövege nem enged
sok mozgást. Haarmann összesen kétszer
tûnik fel a darabban, amint vödröket cipel,
ám Forgács Péter úgy döntött, hogy a két
vödröt (ráadásul pirosak, mintha véresek
volnának) Haarmann-nak az elôadás egész
idôtartama alatt hurcolásznia kell. Ez a
mozgássor teljesen elvonja a figyelmet a
szövegrôl. Haarmann az állandó vödör-
hordás következtében egészen más szemé-
lyiséget kap, lelkiismeret nélküli gyilkosból
önmarcangoló Ágnes asszonnyá változik.

A számtalan vödör egyedül a tárgyalás
végén nyer (na, nem sok) értelmet, amikor
mintegy bizonyítékként – jelképezve az
összes feldarabolt fiút – szembesítik velük
a sorozatgyilkost. 

A szomszéd Lindnerné Forgácsnál azért
nem jelenti fel Haarmannt, mert az megfe-
nyegeti, azaz belenyomja tenyerébe égô
szivarját. Az eredeti darab árnyaltabb: a
szomszédok azért hunynak szemet a meleg
ócskás törvénybe és emberi jóérzésbe üt-
közô cselekedetei felett, mert húst kapnak
az ínséges idôkben. Nem is akármilyet.

Hasonló a helyzet Grans egyik jeleneté-
vel is. A szépfiú Haarmannt teljesen a mar-
kában tartja, nem kérhet olyat, amit az ne
teljesítene, itt azonban „atyai jó barátja”
kíméletlenül elnáspángolja. Forgács ezzel
jól érzékelteti Haarmann hatalmát és fölé-
nyét, csak az a baj, hogy éppen Grans felett
nincs hatalma.

Varju Kálmán Gransa amúgy sem áll a
helyzet magaslatán, nem nyerészkedô kar-
rierista, hanem a háttérben meghúzódó
mellékszereplô, aki csak külsô megjelené-
sében igazodik a szerephez (nadrágba be-

tûrt bô ing, leeresztett nadrágtartó). A felületes selyemfiú sátáni figura, akinek cinizmusa
nihilizmussal párosul, és kisugárzása hihetetlen hatással van a nôkre és a férfiakra egy-
aránt; ha csak a sarokban hallgat, akkor is érezzük a súlyát. Varju Kálmánét akkor se,
ha beszél. 

Igaz, Kern András sem kifejezetten Haarmann-alkat, a gyilkos kispolgári oldalát ki-
tûnôen hozza, de erôszakos, perverz árnyoldalából kevesebbet mutat, így elmarad a konf-
liktus a két ellentétes én között. Amikor a feldarabolásokról számol be, eltartja magától a
szerepet, de nem úgy, ahogy a kispolgár Haarmann tenné – önáltatásból –, hanem mint
aki valójában el se követte ezeket a bûnöket.

Az atlétatrikós Wittkowski (Juhász István) leginkább szállítómunkás benyomását kelti,
kis üzletekkel, kis simlikkel. Erôs színpadi jelenléte miatt úgy érezzük, nem Grans cinko-
sát, sokkal inkább felbujtóját tisztelhetjük benne.  

A fehér svájcisapkás, csipkekendôs Dörchen (Zeck Julianna) úgynevezett tisztességes
polgárlány, tipikus kispolgári szemlélettel megáldva: amirôl nem tudok, az nincs is. Bár
sok mindent sejt, semmit nem tud, hiszen neveltetése nem engedi, hogy egyáltalán
rosszra gondoljon. Zeck Julianna üde színfoltja az elôadásnak, naiv optimizmusa ellen-
pontozza a dezilluzionált, kegyetlen valóságot.  

A rendezô sok apró változtatást hajtott végre a darab koncepcióján, de ebbôl kevés vált
az elôadás javára. Érdekes ötlet, hogy az orvost és a bírót is nôk játsszák. Kútvölgyi Erzsé-
bet, Pápai Erika és Venczel Vera úgy ül a díszletben, mintha a vádlottat ôrizné, és Haar-
mann-nak az Anyák elôtt kéne felelnie tetteiért. Nem abban az értelemben anyák, ahogy
a bricsesznadrágos áldozat édesanyja, ôk az élet és halál titkainak tudói, senki iránt nincs
bennük irgalom. Túl vannak az érzelmeken, ahogy Goethe Faustjában az Anyák: „nagy is-
tennôk trónolnak végtelen magányosságban, túl idôn s teren”. 

Lesimított kontyuk, testhez simuló fekete ruhájuk, fehér ingkézelôs kesztyûjük és a ru-
hájukra gallérként rádobott fehér ingmell az expresszionista varieték kosztümjeit idézi.
A jelmezükben megjelenô férfielem a maszkulin jelleget erôsíti, és androgünné emeli ôket.
Kispolgári arkangyalok, akikhez az emberi gyarlóság nem ér fel, könyörtelenül csapnak le
az ítélet-végrehajtás pallosával. 

MARIUS VON MAYENBURG: HAARMANN (Vígszínház, Házi Színpad)

FORDÍTOTTA: Rácz Erzsébet. DÍSZLET-JELMEZ: Füzér Anni. RENDEZTE: Forgács Péter.
SZEREPLÔK: Kern András, Venczel Vera, Kútvölgyi Erzsébet, Pápai Erika, Varju Kálmán, Csôre
Gábor, Telekes Péter, Zeck Julianna, Juhász István.
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Pápai Erika (Felügyelô), Kútvölgyi Erzsébet és Csôre Gábor 
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