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AZ AKCIÓHŐS, A SZÉP ÉS A SZÖRNYETEG
SCHILLER: HARAMIÁK

esküje közül az utóbbihoz ragaszkodik, azaz
megöli szerelmét, s a törvény kezére adja magát.

Ezzel látszólag nem sokat lehet kezdeni mai
színpadon. Ráadásul a kulcsszereplők elég gyak-
ran minden különösebb indok nélkül hirdetik a
szerző által szájukba adott eszméket. Moor Fe-
renc a vérségi kötelékeket és az erkölcsi törvé-
nyeket kérdőjelezi meg, Károly az embertelen
társadalom ellen igénybe vehető törvénytelen
eszközök mellett tesz hitet, Moser plébános Is-
tenről, a Legfőbb Bíráról beszél az istentagadó
Ferencnek. A filozófiai dialógusok példáját köve-
tő párbeszédek és a dráma egész dikciója hely-
zetek és szerepek jellemzése helyett
tulajdonképpen eszmék kifejtésére és
szembesítésére szolgálnak.

A zalaegerszegi átdolgozás többek között
ezektől a ballasztoktól is megszabadította a da-
rabot. Szikár, lényegre törő dialógusokat alkal-
maz, és elhagyja a didaktikus részeket. A kiha-
gyások és változtatások jelentősen átalakítják a
dráma értelmét. A Bagó Bertalan-féle sztori egy-
szerűbb és egységesebb az eredetinél: a gonosz
öcs kitagadtatja bátyját; mivel idős apja magától
nem akar meghalni, a sírba segíti őt; molesztálja
bátyja kedvesét; a kitagadott báty közben igaz-
ságosztó gerillavezérként lázad a társadalom el-
len; Ferenc öngyilkos lesz; Károly és Amália újra
egymásra talál, s boldogan él, amíg... Illetve nem
egészen!

A „nem egészen" itt azt jelenti, hogy az elő-
adás nem egészen a szerelmesek egymásra ta-
lálásával ér véget. Az átdolgozás során ugyanis
összevonták a minden szolgálatra kapható ne-
mesi fattyú, Hermann és Dániel, a becsületes
öreg szolga szerepét. Pontosabban Dániel sze-
mélyiségjegyeit nem, de dramaturgiai funkcióit

beolvasztották Hermann szerepébe. Ezzel Her-
mann a drámához képest az előadásban jóval
fontosabb tényezővé válik, sőt, a befejezést fi-
gyelembe véve az egyik észrevétlen főszereplő-
vé. Bagó Bertalan az alapanyagban meglátott
még egy logikusan kibontható szálat: a hatalom
és a hatalomért folyó harc változatait. Ferenc
eltakarítja útjából az akadályokat (bátyját és ap-
ját), hogy úr lehessen, mert erőszak nélkül nem
tudja elérni célját (az örökséget és Amáliát). A
haramiák vezére Spiegelberg akar lenni, ám ő
csak az ideológiához és a politika elméletéhez ért,
de hiába szövi a szót, a társak mégis a rendíthe-
tetlen Károlyt választják vezérüknek. Károlynak
hatalma van, de bánni már nem tud vele, s
rátalálva Amáliára, viszonylag könnyen le is mond
róla.

Hermannt kezdetben Ferenc mozgatja, és
használja fel hatalmi tervei megvalósításához. Ő
jó, de ravasz szolgának bizonyul, s észrevétlenül
átlép gazdáján. A pszichikailag széteső Ferenc
nem véletlenül gyanúsítja azzal, hogy megmér-
gezte az asztalon álló vörösbort. Hermann a
megfelelő időben hagyja el gazdáját, és pártol át
Károlyhoz. Amikor a sakktábláról dőlnek az ellen-
felek - Ferenc öngyilkos lesz, Spiegelberget
megölik, Károly, elhagyva a haramiákat, vissza-
vonul a magánéletbe --, az ő ölébe hull (vagy
hullhat) a hatalom. Számomra legalábbis ezt su-
gallja az előadás zárlata, amikor a lassan elsöté-
tülő színpadon már csak az erősen náci divat

llyés Róbert (Ferenc) és Zalányi Gyula
(Maximilian)

jó színház olyan, mint a rakott palacsinta.
Mindenki annyit vág belőle, amennyit akar
- idézte Bagó Bertalan rendező egy inter-
júban Bódy Gábort. Bagó valószínűleg
most is szem előtt tartotta ezt az elvet, a

Haramiák zalaegerszegi előadása ugyanis egy-
aránt alkalmas a felszínesebb és az elemző haj-
lamú nézői elvárások kielégítésére. Sokat jelent
például, hogy az első tíz perc után sikerült lekötni a
nézőtéren addig önfeledten zsibongó középis-
kolásokat. Persze csend és csend között is van
különbség. Itt tartalmas csend honolt a nézőtéren.

Zalaegerszegen a középiskolás korból alig ki-
nőtt Schiller első darabját alaposan átdolgozták, s
az eredetileg kissé nehézkes tézisdrámából
gördülékeny előadást hoztak létre. A dramaturgiai
egyszerűsítés révén egyrészt jól követhető sztori
bontakozik ki a színpadon, másrészt a rendező
egy lélektani dráma körvonalait is felfedezi az
anyagban, s a hangsúlyok áthelyezésével
igyekszik következetesen kibontani. Ez utóbbi
értelmezést egyébként a Haramiák több elemzője
lehetetlennek tartja, mondván: Schiller morálfi-
lozófiai tézisdrámája tele van lélektani képtelen-
séggel. Moor Ferenc alakjának középpontba állí-
tásával azonban sikerül pszichológiailag hiteles
drámát teremteni. A zalaegerszegi „palacsinta"
tehát egy hollywoodi filmforgatókönyv és a
shakespeare-i személyiség-lélektan összegyúrá-
sával készült. Az előadása türelmetlen középis-
kolásoknak lehet a Szép, a Szörnyeteg és az
Akcióhős színes. szélesvásznú története - de ha
máshogy nézzük, akkor feltárul az intellektuális
bűnöző összetett lelkialkata, s ott kísértenek a
viszonyokban zavaros szexuális motivációk is.

Az eredeti darabban a másodszülött Ferenc
rábírja idős apját- hamis vádakkal megtévesztve
őt -, hogy tagadja ki Lipcsében tanuló bátyját,
Károlyt. Az apa belebetegszik a csalódásba, majd
amikor Ferenc Károly halálát is elhiteti vele, be-
lehal a fájdalomba. Az idősebb fiú - értesülve
kitagadásáról - a diák barátaiból alakított rabló-
csapat élére áll, és törvénytelenséggel, erőszak-
kal tüntet a képmutató társadalom ellen. Inkább
terrorista lesz, semmint konkrét célt elérni akaró
forradalmár. Szerelmét, Amáliát időközben Fe-
renc akarja megszerezni magának, de a lány
hűséges holtnak hitt kedveséhez. Hosszú bo-
lyongás után Károly visszatér a szülői házba, ahol
sem öccse, sem szerelme nem ismeri fel. A
korabeli konvenciók szerint ekkor fordul át rém-
drámába a történet. Kiderül ugyanis, hogy az apa
nem halt meg, felébredt a koporsóban, dörömbölt
(!), de a gonosz Ferenc egy torony mélyére zárta.
A találkozáskor az apa sem ismeri fel Károlyt,
arról beszél, hogy megbocsátana rossz fiának,
majd tényleg meghal. Ferenc, akin Károly
személyesen akar bosszút állni, öngyilkos lesz.
Moor Károly végül Amália és a haramiáknak tett
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szerint öltözött Hermann marad reflektorfény-
ben. Az előadásnak ez az izgalmasan újszerű
szála csakis az alapos átdolgozás eredménye-
ként jöhetett létre. Schillernél ilyen változat nem
található, már csak azért sem, mert az „olvasat"
jelentős részben színpadi jelzésekből áll össze.

A zalaegerszegi színpadon mindenképpen
hangsúlyosabb Ferenc figurája, ami fakadhat ab-
ból, hogy szerepe eleve összetettebb, de abból
is, hogy Ilyés Róbert alakítása hatásosabb, mint
a Károlyt játszó Kaszás Gézáé. Ferenc alakjában
könnyen felfedezhetők III. Richárd, Jago vagy
Macbeth vonásai. Racionálisan tagadja az erköl-
csi törvényeket, hatalomra tör, csúnya és gátlás-
talan, ért a cselszövéshez, de lelke egyensúlyát
végül megbontják a gaztettei nyomán kialakuló
kétségek. Ferenc alapszíne a külső és belső
szürkeség, ám Ilyés mégis közvetíti a nézőtér felé
az alak karizmáját. A lélektani dráma akkor
teljesedik ki a lassú mozgású, töprengő, hideg
figurában, amikor belebetegszik
sikertelenségébe (Amáliánál?) és bűneibe.
Utolsó jelenetében a színtér négy fal
leeresztésével jelentősen beszűkül, amelyben
Ferenc sarokba szorított patkány-ként járkál föl-
alá. Ekkor folytatja nagy vitáját Moser
plébánossal Isten létezéséről. Az, hogy a
plébános nem bejön a színre, hanem egyszerűen
megjelenik Ferenc félhomályban álló karosszé-
kében, azt feltételezi, hogy a rendezői értelmezés
szerint ez a vita valójában Ferenc tudatában zaj-
lik. „Mosernak" azonban most sem sikerül meg-
győznie Ferencet, pedig az imádkozni is próbál,
de hiába. Ilyés a jól koreografált öngyilkossági
jelenetben még egyszer szembenéz önmagával a
tükörben, majd eldől, mint egy darab fa. A tech-
nikailag tökéletesen kivitelezett arccal előre zu

hanás az egyik legjobban eljátszott halál, amit az
utóbbi időben filmen vagy színpadon láttam.
Tudjuk, nehéz jelentőségteljesen meghalni.

Az előadás lélektani vonulatához kapcsolódik
Amália szerepének kezelése is. Az alak Schiller
drámájában a hűség és állhatatosság képviselő-
je, a zalaegerszegi előadás azonban elég kétér-
telmű felhangokat kapcsol hozzá. Szavakban
Amália továbbra is a hűség mintaképe, Ozsváth
Noémi színpadi jelenléte azonban folyamatosan
a „passzív kihívás" minősített esete. A női nem e
megfejthetetlen paradoxona munkál mindazok-
ban a jelenetekben, amelyekben Ozsváth színen
van. Az előadás a szexualitás dimenziójának
beemelésével relativizálja az alakot, és feltölti a
szituációkat feszültséggel.

Igencsak zavarba ejtő például az előadás -
Schillernél sehol sem olvasható - nyitóképe,
amelyben a még életerős Moor papa Amáliával
cicázik, s a fenékpaskolós játék mintha kissé
túllépné leendő após és leendő meny hagyomá-
nyos viszonyát. (Ez a talányos nyitókép egyéb-
ként e fura mozzanat felvillantásán kívül nem sok
pluszt ad az előadáshoz, legfeljebb arra szolgál-
hat, hogy erről a pontról indulva érzékeltesse az
öreg Moor lelki és fizikai tönkremenetelt.) A sze-
xuális vonatkozások miatt Ferenc és Amália vi-
szonya végig eldöntetlen marad. A mozdulatok
és a két test térbeli viszonya általában nem
illeszkednek a szavakban kifejezett
ellenkezéshez. Amália gyakran túl közel engedi
magához Ferencet, s nem mondható, hogy
kezdettől utálná a férfit, vagy hogy szűzies
viselkedésével ne táplálná annak vonzalmát, sőt,
az sem biztos, hogy amikor azt mondja
Ferencnek: undorodom tőled, valóban így is érzi-
e.

A haramiavezér Károly alakja mai szemmel
kevésbé izgalmas, mint Ferencé. Persze Schiller
Károlyt állította hősként kora fiatalsága elé, a
lázadót, aki a törvényen kívül állva is igazságos
és elvhű, s aki végül belátva tévedését, áldozat-
ként adja vissza önmagát az igazságszolgáltatás-
nak. A két Moor testvér útját végigkövetve egyéb-
ként nem egyértelmű, hogy Károly mennyiben
választott jobb vagy erkölcsösebb utat. Közös
bennük ugyanis, hogy mindketten erőszakhoz
folyamodnak: „úrrá kell lennem, hogy erőszakkal
kényszeríthessem ki azt, amire szeretetreméltó-
ságom gyönge" - mondja Ferenc; „az emberek
megtagadják az emberiséget, amikor embersé-
gükhöz fordulok... a pokolba hát az emberiséggel
és irgalommal" - kiáltja Károly a haramiák alakuló
ülésén. Az egyértelmű, hogy Ferenc rossz,
kevésbé állítható viszont, hogy bátyja épp az
ellentéte lenne. Károly igazságos vezér, de
haramiái gyerekeket és asszonyokat ölnek, váro-
sokat gyújtanak fel. Elszigeteltségüket mutatja az
az apró változtatás, hogy Spiegelbergnek itt - a
drámával ellentétben - egyetlen újoncot sem
sikerül toboroznia a haramiák közé. A zalaeger-
szegi értelmezés erősen más irányba tereli Ká-
roly személyiségét azzal, hogy szerelme megta-
lálása után esküjét megszegve egyszerűen cser-
benhagyja társait.

Mivel Kaszás Géza szó szerint és képletesen
is „izomból" játssza Károly szerepét, az erőteljes-
ségen és „hősségen" (sic!) kívül nem bontakozik ki
az alak semmilyen más motívuma. Korábbi
terminológiánkat felhasználva úgy fogalmazhat-
nánk, hogy Kaszás a Haramiáknak inkább csak a
hollywoodi változatában szerepel. Némileg ha-
sonlót mondhatunk Zalányi Gyuláról is, bár nála
nem könnyű eldönteni, hogy a ripacsság meny-
nyiben az öreg Moor szerepe, és mennyiben a
színész sajátja. A „kis testű" Baj László alkata
kiválóan megfelel Hermann figurájának. A szerep
éppen ezen alkati tulajdonságok, illetve a peckes
mozgás miatt egyre több groteszk vonást kap,
ahogy a hatalom felé ólálkodó szolga lépésről
lépésre jobban hasonlít Adolf Hitlerhez. A hatal-
mi szál felvázolásánál említett másik fontos sze-
replő, Spiegelberg pedig mintha szép lassan Le-
nin vonásait venné fel. Szegezdi Róbert azonban
e rendezői beállításon túl s a jó szövegmondáson
kívül semmilyen többletet nem mutat fel a figu-
rában.

Vereckei Rita jelmezeinek fontos szerepük van
abban, hogy az előadás világát sikerül elszabadí-
tani a XVIII. századi kötöttségektől, az aktualizá-
lás azonban mégsem válik erőltetetté. A rende-
zés elsősorban a jelmezek segítségével tudja

A haramiák (középen a Károlyt játszó Kaszás
Géza)



 KRITIKAI TÜKÖR 

időben „szétúsztatni" a cselekményt egészen a
jelenig. A jelmezek révén észrevétlenül csúsznak
egymásba korok, divatok, így lehetségesek az
előbb említett Hitler- és Lenin-utalások, amelyek
az előadásban egyáltalán nem tűnnek kirívó
zagyvaságnak. Amália feltűnő vörös ruhája kor-
talan, a haramiák a XVIII. századi viselettől a mai
kommandósfelszerelésig mindent viselnek, Fe-
rencet inkább Schiller korabeli német divat sze-
rint öltöztetik. A legtöbb szempont itt vélhetően
az volt, hogy ne törekedjenek teljes korhűségre,
csupán egy-két jellemző jegyet emeljenek ki. A
színváltásokat és a fontosabb jeleneteket aláfes-
tő torzított gitárakkordok is a jelenhez való köze-
lítést szolgálják, de megfelelő atmoszférát adnak
az előadás mélyebb rétegeiben játszódó lelki és
érzelmi történéseknek is.

Az inkább jelzésszerű díszlet kialakítása is
Vereckei Rita nevéhez fűződik. A tér a lehető
legegyszerűbb módon teszi lehetővé a szülői
ház, valamint a lipcsei szín és az erdő megjelení-
tését, illetve a színek váltogatását. A hátsó szín-
padot egy nagyméretű rámpa lenyitásával teszik
láthatóvá, s ez felhúzott állapotban lehet fal,
domb, sok minden. A háttérben álló kétágú fa,
amely a cselekmény tetőpontján jelentőségtelje-
sen megdől a föld felé, egyszerű jelképe a Moor
családnak. A színpad első részén a Moor-ház
ódon szalonját eltúlzott és összevissza perspek-
tívába állított oldalfalak jelzik. Nemcsak a falak,
de a szék és az asztal is ide-oda dőlnek, a falakról
mindenütt mállik a tapéta. Ez az inkább képző-
művészeti, semmint utánzó díszletstatikus, már-
mint olyan értelemben, hogy az általános labilitás
és a család tönkremenetelének jelzése mellett
nem hordoz egyéb, meglepő jelentéseket.

Sok új jelentést tesz azonban lehetővé a
könnyed és nem realisztikus rendezői térkezelés,
amelyben a jelenetek kezdetben kötöttnek látszó
színterei kiterjednek és egymásba csúsznak. A
haramiák az erdei színben például minden további
nélkül besétálnak az előszínpadra a Moor-ház
díszletei közé. Gyakran az előző jelenet egy-egy
szereplője is a helyén marad, s így jelentéses
együttláttatások alakulnak ki. Moor Ferenc pél-
dául, miután megírta Károlynak a kitagadásáról
szóló levelet, ott marad félhomályban álló karos-
székében, s a következő, lipcsei színben Károly
egyszerűen a fotel karfájára ül le, majd odagyűl-
nek a haramiák is.

Humor az eredeti darabban nemigen van. Az
előadás alatti nevetés elsősorban abból fakad,
hogy a rendezés néha finom iróniába vezeti a
szituációkat. A gimnazisták tetszését leginkább
az a vizuális utalás nyeri meg, amikor a haramiák
úgy sorakoznak fel V alakban, ahogy az egyik
amerikai akciófilm plakátján látható. Másutt az
irónia az eredeti darab mára kissé elavult képte-
lenségeinek, rémségeinek szól. Az öreg Moor
nagyon nehezen akar meghalni, hát Ferenc fellö

ki tolószékestől, majd lakonikusan megállapítják,
hogy meghalt. Spiegelberget hasonlóképpen
csak szájon kell legyinteni, azonnal szörnyethal.
A záróképben Amália és Károly szerelmi egymás-
ra találása közben a haramiák rossz viccnek,
nyálasnak nevezik a végkifejletet, mintha nem
saját történetük végét, hanem az előadás befeje-
zését kifogásolnák. Úristen, mindjárt elsírom
magam - mondja egyikük az ölelkező pár láttán,
de ahogy kezd elsötétülni a szín, kiderül, hogy a
happy enden túl még van valami: ott áll a fekete
inges Hermann, akiről mindenki megfeledkezett.
Nem a rendező gondolta meg magát az utolsó
pillanatban. Ez a Vég szökkent szárba a történet
magvaiból.
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