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P. MÜLLER PETER

A PÓZTALAN POSA
KŐSZEGI ÁKOS A PÉCSI DON CARLOSBAN

Szegvári Menyhért pécsi Schiller-
rendezésében a főszerep és a cím-szerep
elválik egymástól. Az előadás hőse nem
Carlos, hanem Posa, akit az ebben az
évadban a társulathoz szerződött Kőszegi
Ákos alakít.

Posa márki szerepének felértékelődése
három okkal magyarázható. Az első a
Schiller darabjában megfigyelhető hang-
súlyeltolódás, melyrő l a drámaíró a Leve-
lek a Don Carlosról című dramaturgiai
fejtegetésében így valI: „Lehetséges,
hogy a színmű első felében másféle vá-
rakozásokat ébresztettem, mint aminőket
a második részben megvalósítottam...
Carlos is vesztett a vonzerejéből, s helyét
Posa márki foglalta el." A harmadik
felvonás végéig a márki jóval kisebb
szerepet tölt be a darabban, mint a két
utolsó felvonásban. A fordulat,
helyzetének dramaturgiai át-, azaz
felértékelése a harmadik felvonás utolsó
jelenetében, Fülöp királlyal folytatott
párbeszéde során következik be.

A másik ok Szegvári rendezése és Mor-
csányi Géza dramaturgiai munkája, mely
a hatezer soros, 250 oldalnyi eredeti szö-
vegből - a két kurta szünettel tagolt,
Kőszegi Ákos (Posa) és Héjja Sándor (Fülöp)

három és fél órásra sűrített előadásban -
Posa alakját és drámai mozgásirányát
helyezi a középpontba. Ebben a
színrevitel-ben a szerelmi szál
mellékszólammá válik a márki politikai
törekvéseinek és fondorlatainak
vezérszólama mellett. Erről a politikai
ambícióról a Don Carlos 1955-ös magyar
kiadásának jegyzetében Vajda György
Mihály még ezt írta: ,,Egy olyan állam
létrehozása mellett izgat, amely a
szabadság és az emberi jogok törvényei-
hez tartja magát, noha a módszer, az
uralkodó jobb belátásra bírása, amellyel
Posa márki meg akarja valósítani, aligha
célravezető."

A pécsi előadás a darabnak azt a
vonatkozását ragadja meg, hogy noha
Fülöp monolitikus önkényuralma még
szilárd-nak mutatkozik, birodalmának
peremén már népfelkelés van
kibontakozóban. Posa márki ezzel
összefüggésben azt is-meri fel, hogy a
hatalom berkein belül is meg kell
jelennie lés szilárdulnia) a sza-
badságtörekvéseknek, a hatalmat belülről
átalakító reformerőnek, azért, mert - mint
Posa véli - a rendszert csak külső erővel
nem lehet megdönteni. Felismerését
politikai és életprogramjává teszi: Carlos
bizalmát és Fülöp Carlos iránti bizal

matlanságát kihasználva beépül a hatalmi
apparátusba, hogy az alkalmas pillanat-
ban majd az új politikai erők képviseleté-
ben léphessen a színre.

A harmadik ok, ami miatt Posa márki
alakja az előadás fókuszába kerül, Kőszegi
Ákos színészi játéka. Az ő alakításában a
hős olyan kelet-közép-európai értelmisé-
gi, aki kettős szerepet, kettős játékot ját-
szik. Hogy ne túl közeli, hanem történelmi
példára hivatkozzam, olyan magatartást
jelenít meg, amilyen a besúgó és
forradalmár Martinovicsé. A „kint is
vagyok, bent is vagyok" szkizofréniája ez,
azaz életstratégia, amelyre nagyon sok
szellemi ember tette föl életét akkor,
amikor a monolit hatalom (a közeli vagy a
távoli múltban) mozdíthatatlannak és
kívülrő l befolyásol-hatatlannak látszott. A
politikai struktúra belülről történő
átalakításának s egyben a szellemi
autonómia, a belső önállóság
megőrzésének illúziója azonban nem szá-
molt azzal, hogy minden, a rendszerbe
beépülő elem valamennyire idomul a
szisztémához, s azzal sem, amit József
Attila így fogalmazott meg: ,,Ügyesked-
het, nem fog a macska / egyszerre kint s
bent egeret."

Az előadás szereplőinek játékán az ala-
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Az inkvizítor: Barkó György (Tér lstván
felvételei)

kítások színpadiassága, a színészi eszkö-
zök keresettsége érződik. A szereplők
többségét egyszerre kettős létmódban
látjuk, úgy érzékelhetők mint színész, és
mint szerep. Kőszegi Ákos esetében
viszont eltűnik egymásban a szerep és a
színész. Jelenléte nem színpadias, alakí-
tása éppen a megformálás eszközeinek
felismerhetőségét szünteti meg. A pécsi
társulat színészeiként jelenlévő szereplők
között Kőszegi Ákos olyan, mintha a mai
magyar valóságból lépett volna fel a szín-
padra. Azt is mondhatnám, közülünk, a
nézők közül való.

Ez a magánemberi jelenlétként meg-
mutatkozó játékmód az alak hitelességé-nek

megteremtését is szolgálja. E póztalan
alakítás révén válik Posa márki személye
élővé, s az általa képviselt magatartás

és erkölcs elevenné. Tiszta logika, jószán-
dékú intrika dolgozik ebben a mai entel-
lektüelben, aki az uralkodóval folytatott
párbeszédében s a vele kötött paktumá-
ban olyan érvekre épít, amelyekről ma az
bizonyosodik be, hogy hamisak. A leg-
okosabb és legravaszabb elme sem szá-
mol azzal, ami a ráción túl van. Amiről az a
felismerés fogalmazódik meg nyilvánosan
is, hogy e halhatatlannak deklarált kelet-
európai rendszerek alapvetően
irracionálisak, működésükben patologikusak.

Ez a hosszú köpenyes Posa, aki az
uralkodói titkár helyzetét nem személyes
előny-szerzésre, hanem politikai elveinek
érvényesítésére próbálja felhasználni,
Fülöphöz zsebre dugott kézzel állít be, az
udvari formalitásokat nem tiszteli.
Oldottság és feszültség jellemzi
gesztusait. Hanyagul viselkedik, az
etikettre nem nagyon ad, ám belső tartása
és eltökéltsége e lezser

Nádházy Péter (Don Carlos) és Töreky Zsuzsa
(Erzsébet)

felszín mögül mindig előtűnik. Belső fe-
szültség izzik ebben az alakban, aki állan-
dó, vibráló készültségét laza külsőségek-
kel igyekszik palástolni.

Kőszegi Ákos kissé előreszegett fejjel,
nyújtott léptekkel közlekedik. Szájszegletét
összeszorítja. Érvel, konspirál, nem
mosolyog. A környezetében zajló történé-
sekre váratlan mozdulatokkal, gyors vál-
tásokkal reagál. A magányos konspirátor
folytonos „riadókészültsége" jellemzi. Ám
mindez az udvar számára rejtve marad.
Posa hangsúlyai és érvei tiszták, vilá-
gosak. Már-már minket is meggyőz. De a
darab nélküle fejeződik be. A stratégia és
a taktika megbukott. Az ötödik felvonás
elején Posa márki halott. A dráma nélküle
ér véget. A történelem nélküle folytatódik -
számunkra- tovább .


