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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.  

Hol? Pesti Színház
Mi? Friedrich Schiller: Haramiák
Kik?  Seress Zoltán, Király Dániel, Orosz Ákos, Bach Kata,
Papp Zoltán, Rajhona Ádám, Hajduk Károly, Járó Zsuzsa,
Kárpáti Pál, Szabó Zoltán, Zoltán Áron, Medveczky Balázs e.
h., Erdei Gergô, Ember Márk e. h., Csapó Attila. 
Díszlet: Horváth Jenny. Jelmez: Petô Kata. Zene, hang: Bartha
Márk. Dramaturg: Bíró Bence. Rendezô: Kovács D. Dániel.
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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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Zsurzs Kati, Szervét tibor a Játékszínben
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szobától kórteremig bármi lehet semlegességû dísz-
letfalra vetítik – ez egyrészt praktikus, másrészt vi-
szont a fény miatt alig látható –, a fôszereplôn kívül
mindenki több szerepet alakít. A történet idôben
hangsúlyosan ma játszódik: a nagyméretû monitoron
3D-ben jelennek meg az agy képei, az elômeneteli je-
lentéseket tableten írja Charlie Gordon, aki New
Yorkban egy majdnem okoslakásba költözik.
Szervét a bizonytalanságból, az észrevétlenségbôl, a

környezetbe beolvadásból indít. Kerüli a szemkontak-
tust, toporog, a nyúllábba kapaszkodik, egy tónusban
beszél, az általa használt nyelv gyermeki, mint aki a
beszédfejlôdés alacsonyabb szintjén áll. Van benne
valami rendkívül megejtô. És mintha ebben az álla-
potban is pontosan tisztában lenne azzal, hogy – élet-
koránál fogva is – ez az utolsó esélye okossá válnia,
ami – szerinte – a teljes élet egyetlen fokmérôje. A
mûtét után a kardigánból zakó lesz, az öreg kisfiúból
tartásos férfi, akit kezdetben tökéletesen kielégít az
IQ exponenciális mértékû növekedése, mert megkap-
ta, amire vágyott: okos lett. És miközben – érdekes
módon – átlát orvosai, az öreg fantaszta, Strauss
(Benedek Miklós) és az ifjú, empatikus, ugyanakkor
törtetô titán, Nemur (Nagy Sándor) egymás közötti
játszmáin, konfliktusán, manipulációján, sôt irigysé-
gén és pozícióféltésén, saját érzései és nemi hormon-
jainak mûködése elôtt értetlenül áll. Értelem, érzelem
és élettan közös nevezôjét keresné kétségbeesetten,
az elôzô életbôl hiányzó viselkedésminták miatt azon-
ban ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Charlie Gordon
tragédiája ebben az adaptálói és rendezôi olvasat-
ban a késôn kapott lehetôségben és az önazonos-
ság megtalálásának lehetetlenségében rejlik.
Reménytelenségrôl azonban szó nincs: legyünk bát-
rak (vagy vakmerôek) megtapasztalni a végletességet,

és ha a legcsekélyebb esély mutatkozik, éljünk vele. 
Az Operettszínházban magyaroroszági bemutató-

ként játsszák David Rogers és Charles Strouse 1978-
as musicaljét, a darabról jelentôs színháztörténeti
adalékok nem lelhetôk fel. Igaz, hogy nem tengermé-
lyen bujkált igazgyöngy, de jól megcsinált zenés
darab, aminek kifejezetten jót tesz a raktárszínházi
zenei-térbeli intimitás. Nem agresszívan, inkább el-
gondolkodtatóan és érzékenyítôen teszi fel a kérdést:
„De nézzünk csak szét! / Sok százezernyi sorstársán
/ hogy segíthetnénk?” 
Míg a Játékszínben a mûtétet megelôzôen kezdôdik

és lineárisan halad elôre a történet – a képzeletbeli
gyerek Charlie vetített feltûnésével –, itt a regény
szerkezetét hívebben követve múltbeli szekvenciák
szakítják meg az eseményeket. A felnôtt Charlie em-
lékezetében empátiával, ítélkezés nélkül felidézôdik a
szülôk küzdelme azzal, mit jelent a család számára
egy sérült gyerek (Kékkovács Mara és Németh Attila
tragédiát sûrítô játékában). Nem is elsôsorban egy
egészséges második gyerekkel szemben, mint inkább
a másság iránt általánosan intoleráns világban; és ön-
védelembôl, hogy párként fel ne ôrlôdjenek ebben,
döntenek úgy, kerüljön intézetbe a kisfiú. 
E zsigerekbe mélyen beivódott, de csak a „kiokoso-

dás”, a „géniusszá válás” után artikulált élményanyag
magyarázatot ad, kapaszkodót mégsem jelent.
„Pajtikának” továbbra is csak Algernon, a fehér egér
marad. (A vele elôadott duett, illetve az amerikai újsá-
gok és magazinok Über-Charlie címlapjaival táncoló
ensemble revüszámai finom-frivol humorú kikacsin-
tások a kamaradarabban a nagy musicalek felé.)
Kerényi Miklós Máté életkora jóval közelebb áll Keyes
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harminckét éves Charlie-jához. Meglepô, eleddig is-
meretlen színeket mutat magából: paradox módon
épp a visszafogottsággal, a pasztell árnyalatokkal
nyújt izgalmas alakítást a szerepben. Mint ahogyan
Somogyi Szilárd is azzal ad súlyt a felvetett problé-
mának, hogy kerüli az effektet, a hatásvadászatot,
nem pakol rá semmi fölösleget az elôadásra.
A mûtéttel elnyert kivételes képességek révén a fia-

talember elôtt állhat egy új élet, egy egészen más
perspektívájú jövô. Szomorkás barnában és kékben,
pacuhán öltözve, sajátos energiaszinten, befelé kon-
centrálva, derûs mosollyal arcán várja orvosait, a ke-
gyetlenül karrierista, konformista és nem csupán
munkamániás Strausst (Szabó P. Szilveszter) és a la-
zább, ám pragmatizmusban le nem maradó, divatkö-
vetô Nemurt (Gömöri András Máté). Kezedetben az
s-eket, sz-eket jóval puhábban artikulálja, csöppet
raccsol, elnyeli a szavakat, kissé hadar, a dalokban
hangja csúszkál. Az operáció után – a gyógyulás lép-
tékét a fejkötés csökkenése jelzi – megváltoznak a
mozdulatai. Az állandó mosoly és a messzire révedô
tekintet helyét a kutató kvázi-tudós fókusza és az ér-
zelmi reakciókat érteni vágyó erôs koncentráció veszi
át.  A döcögôs, bizonytalan járásból egyenes tartás
lesz. Tisztán beszél és énekel, átgondoltan fogalmaz,
és öltözéke sem a külföldi szeretetcsomag utolsó
tarka – bár összességében rendkívül bájos összképet
alkotó – darabjaiból áll, hanem egyre jobban szabott,
egyre visszafogottabb színû, „egyenebb ruhákból”. Az
a rendezôi-tervezôi döntés, hogy a szellemileg, moz-
dulataiban, beszédében vissza-leépült fiatalember az
„értelmes” stádium ruháit viselje, erôs jel.

A gyakorlatilag üres térben fölöttünk lebeg
Algernon és Charlie labirintusa is. Mintha ember és
állat, önként és kísérleti alanyként, épen és „fogyaté-
kosan”, szándékkal és belesodródva, de örökké út-
vesztôben élne. Bár dicsôítik a tudást, erôs hangsúlyt
mégsem kap. A reménytelen kiútkeresésben – le-
gyünk bármilyen állapotban és az élet bármely pont-
ján – egy társ, egy lelki-szellemi partner lehet az
egyetlen megoldás. (Charlie és Alice Kinnian szerel-
me igazi elsô szerelem, tiszta, éteri, a testiségnek
nincs benne szerepe. Ezt az asszociációt Földes
Eszter fizikai megjelenése, a színésznô törékenysége
is aláhúzza.)
A regényben Charlie Gordon a mûtét elôtt a

buta/okos kategóriákkal definiálja magát és a világot.
Környezete ôt a „hülye”, „bolond”, „gyagyás”, „sze-
rény képességû”, „csökkent értelmû”, „szellemileg-fo-
gyatékosság miatt visszamaradt”, „degenerált ”, „a
társadalom tehertétele” jelzôkkel illeti. A mûtét utáni
Charlie számára egykori önmaga és sorstársai – az
„ilyenek”, „ôk”, „ezek” – „élôhalottaknak” tûnnek,
visszatekintve a „magamfajták”/„igazi emberi lé-
nyek” dichotómiát alkalmazza. Mindkét darab kerüli
a negatív kontextust Charlie-val kapcsolatban, ám
nem szépelegnek, és elkerülik az álságos politikai
korrektséget. Megmutatják, hogyan ûztek belôle
gúnyt. A Szervét adaptációjában elhangzó „értelmi fo-
gyatékos”, „hülye”, „gyengeelméjû, tehetetlen” degra-
dáló jelzôk azonban pontosan érezhetôen soha nem
alkotói attitûdbôl, hanem a színpadi helyzetbôl adód-
nak. Mint ahogyan a magas intelligenciahányadosú
Charlie önmagában inkább pozitív szinonimái („cso-
daember”, a „csupaész”) is a szituációból következôen
kapnak negatív elôjelet. A musicalben a speciális is-
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virágot Algernonnak az operett Színházban
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lig több mint egy éve nyert először bebocsátta-
tást a magyar közönség Marlene Monteiro
Freitas zavarba ejtően izgalmas, feledhetetlen

univerzumába. A táncos-koreográfus második látoga-
tására szerencsére nem kellett sokat várni, így olyanok
is nekiállhattak megkeresni a Zöld-foki Köztársaságot
a világtérképeken, akik a debütálásról lemaradtak.

A világ egyik legeldugottabb zuga, e tíz nagyobb és
számos apró szigetbôl álló, félmilliós, Veszprém
megye méretû állam jóformán egyetlen, csodálatos
mûvész, a 2011-ben meghalt énekesnô, Cesaria
Evora, a „mezítlábas díva” révén ismert szerte a vilá-
gon. A zömmel katolikus kreolok lakta, portugál és
kreol (crioulo) nyelven beszélô Zöld-foki-szigetek a
nyugat-afrikai Szenegálhoz esnek a legközelebb: elsô
lakosai csak a portugál hódítókkal érkeztek ide, az
1460-as években. Az azóta eltelt századok során iz-
galmasan kevert népesség telepedett meg e távoli
tájon: mai etnikai viszonyait, kultúráját a gyarmatosí-
tók (akiknek uralma alól a szigetek mindössze négy
évtizede szabadultak fel), felfedezôk, kalandorok for-

málták. Az ország kultúrájában a nyugat-afrikai és
portugál hatások egyként fellelhetôek. 
Az 1979-ben született, Lisszabonban élô és alkotó

Marlene Monteiro Freitas a szigetek arca, új arca
lehet, akinek rendkívül egyéni és izgalmasan össze-
tett világa komolyan feladja a leckét a (kulturális) kód-
fejtésre hajlamos publikumnak, úgy, hogy az intellek-
tuális Ki mit tudmellett zsigeri és érzéki mélység sem
marad tôle szárazon. A koreográfus és csapata 2014.
decemberi, ugyancsak a Trafóban látott bemutatkozó
elôadásán egy konvenciókra fittyet hányó, kivételesen
eredeti és merész alkotóval ismerkedhettünk meg. A
hatalmas térbe miniatûr színpadot állító, a közönsé-
get a legpimaszabb trükkökkel bevonó, szívét ellágyí-
tó, majd érzékeit próbára tévô varázslónô akkor 2013-
as Paradise – private collection (Paradicsom – ma-
gángyûjtemény) címû, ötszereplôs produkcióját hozta
Budapestre. A szadomazo domina-idomár, Cipollába
oltott nôi Buster Keaton (Freitas alakításában) meg-
foghatatlan lényét négyfôs férfi-brigád övezte és nyög-
te, mintegy jól idomított cirkuszi oroszlánokként.
Egyszerûségükben meghökkentôen leleményes szka-

A

kolába járó fôszereplôt leginkább Miss Kinnian sze-
mén – és dalán – keresztül látjuk, aki kizárólag pozi-
tív tulajdonságokat sorolva ismerteti meg a fiút a né-
zôkkel. Aki bár más, de „többre érdemes”, „különle-
ges”, „a szíve csupa napfény”, azaz nem az értelmi
szint vagy az IQ-hányados a viszonyítási alap. Az ér-
tetlenséggel, a „másság” feldolgozásának nehézségé-
vel egy másik óvó, védô nôn, Mrs. Donneren átszûrve
szembesülünk (Nádasi Veronika erôteljes játéka és az
érzelmi hullámzást vokálisan tökéletesen közvetítô
alakítása révén).
1959-es novella, 1966-os regény, 1968-as film –

passzé-e 2016-ban a Daniel Keyes által elmesélt törté-
net? A válasz kezdôdhetne úgy, hogy „Az orvostudo-
mány mai állása szerint…”, mert Charlie Gordon be-
tegségét, a fenilketonuriát (a megnevezés egyik elô-
adásban sem hangzik el) ma már az újszülötteknél
szûrik, diétával gyógyítják. Más, azóta is gyógyíthatat-
lan betegségek még vannak. Az ember pedig tovább-
ra is be akar avatkozni a természet rendjébe. Jó szán-
dék(unk) hol vitatható, hol elfogadható, hol meg egye-
nesen támogatandó. Azt, hogy épp melyikrôl van szó,
egyedileg kell eldöntenünk. 

Halász tamás

Marlene panoptikuma
M A r Le n e  M o n t e i ro  F r e i t A S :  S í r Ó  S Z o br o K  — e L e Fá n t c S o n t -

b Ó L ,  H Ú S b Ó L é S  v é r b Ő L  — t r A F Ó

Ami a bármi módon segítségre szoruló emberek és
a többségi társadalom viszonyát illeti, valljuk be, nem
történt túl sok elôrelépés. Kivételes esetek természe-
tesen vannak, de az elfogadás vagy a beilleszkedés
esélyei általánosságban nem lettek jobbak. Mindkét
produkció megmarad az eredeti történet keretei közt,
nem konkretizálnak, halványan sem utalnak hazai
társadalmi viszonyainkra, problémafelvetéseik jóval
általánosabbak. Persze, kicsi a valószínûsége, hogy
egy film- vagy egy elôadásélmény hatására megválto-
zik a hozzáállás, de hátha mégis… 

Hol? Játékszín
Mi? Daniel Keyes: Virágot Algernonnak
Kik? Szervét Tibor, Lévay Viktória, Benedek Miklós, Nagy
Sándor, Zsurzs Kati, Szôlôskei Tímea. Díszlet: Horgas Péter.
Jelmez: Bujdosó Nóra. Írta: Szervét Tibor. Rendezô: Horgas Ádám.

Hol? Budapesti Operettszínház, Raktárszínház
Mi? David Rogers – Charles Strouse: Virágot Algernonnak
Kik? Kerényi Miklós Máté, Földes Eszter, Gömöri András
Máté, Szabó P. Szilveszter, Nádasi Veronika, Auksz Éva,
Földes Tamás, Kékkovács Mara, Németh Attila, Tóth Bercel.
Magyar szöveg: Galambos Attila. Díszlet: Gyarmathy Ágnes.
Jelmez: Füzér Anni. Zenei vezetô: Balassa Krisztián.
Koreográfus: Szakál Attila. Rendezô: Somogyi Szilárd.


