
a Pityu kapjon még egy szál kolbászt a kol-
bászosszekrénybôl.) Ellágyulva szeretnék
megemlékezni Szûcs Nelli Marika-alakítá-
sának ama gyönyörûséges pillanatáról,
amikor Pesten a Pityu lakásában alig észre-
vehetôen megszégyenül a tapéta miatt. Ta-
peéta – mondja az ismeretlen szót, ponto-
san ugyanúgy, ahogy Pityu mondta az
imént. Nehogy tévedjen. A városi és a falu-
si szókincs közötti eltérések bármikor rejt-
hetnek buktatókat. (Az idô tájt, amikor Ja-
niék metrónézni jöttek, e sorok írója pesti
rokon gyerek volt Nagyrécsén. Egyszer át-
küldték a szomszédba Pepsiért, amirôl
utóbb kiderült, hogy tepszi, csak annak
semmi értelme nem látszott. Álló napig ne-
vetgélt ezen az egész falu.) Szûcs Nelli Ma-
rikájának futó megbántottsága elôvillant
valamit abból is, amit a két ember életérôl
itt nem tudhatunk meg, de esetleg elkép-
zelhetünk. Hiszen mindünknek megvan a
maga közvetett és közvetlen tapasztalata
az egy férfi és egy nô jellegû, világméretû
kísérletrôl. 

Trill Zsolt bajuszos Pityuja már nyakig
ül az értetlenségben, mire elôször találko-
zunk vele. Még ôriz valamennyit a pesti
ember fölényébôl (számzáras diplomata-
táskája van, bár a „kaud” épp nehezen jut
eszébe), de már megingott a fejlôdésbe
vetett hite és a „munka, család, otthon”
szavakkal körülírható rendje. Trill mélázó
lelassultságból indítja az alakítást – nem
traktál bennünket Pityu valós vagy állító-
lagos iszákosságának ábrázolásával –,
majd felvillanyozódik, amikor rokonai
meglátogatják ôt Pesten. (Kínálás közben
szódásszifonnal matatni Marika melle
körül, vagy rendre barackot nyomni Ja-
niék fiának fejére – ezek viccek, de nem
durvák vagy kellemetlenek.) A legfôbb jel-
lemzôje Trill Pityu bácsijának, ahogy vilá-
gos szemével maga elé bámulva elmereng
a problémák felett. Ahogy látszik rajta a
gondolkodás erôs szándéka és a gondola-
tok útvesztôiben való rendszeres elaka-
dás. Az a naiv rácsodálkozás az élet dol-
gaira, amely talán csak Pelikán József gát-
ôrnek és Háy János színpadi hôseinek meg-
ható sajátja.

HÁY JÁNOS: 
A PITYU BÁCSI FIA 
(Beregszászi Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház, 
Thália Színház)

DÍSZLET: Sárkány Sándor. JELMEZ: Csolti Klá-
ra. ZENE: Alexander Balanescu. RENDEZÔ: Bér-
czes László.
SZEREPLÔK: Trill Zsolt, Tóth László, Szûcs Nel-
li, Fehér László, Bíró Gyula, Homoki Bálint.

Fülöp király és Posa márki között zajló monumentális beszélgetés közben (Schil-
lernél minden monumentális, elsôsorban maga a dráma, ha teljes terjedelmében

játszanák, hajnali négyig eltartana, a szóban forgó kiadós dialógus tizennyolc nyomtatott
könyvoldalt tesz ki Vas István veretes fordításában, a dramaturg Vörös Róbert, ahogy az
egész darabot, ezt is alaposan meghúzta, ettôl még a beszélgetés – legalábbis tartalmát te-
kintve – monumentálisnak, mindenesetre nagynak tekinthetô) a királyt alakító Kôszegi
Ákos azzal a sorral, hogy „Itt jól megóvott / Békében virul a polgári jólét”, elôrelépdel a rival-
dához, és megállapítását közvetlenül a nézôkhöz intézi. Kedvek Richárd – Posa szerepé-
ben – ekkor még kicsit hátrébb áll, onnan vág vissza „a sír békéjét” emlegetô híres repli-
kával. Fülöp késôbb elôrecipeli maga mellé bizalmasának kiszemelt alattvalóját, úgy
folytatják vitájukat a közönség közvetlen közelében. Posa részérôl elhangzanak a legfon-
tosabb politikai maximák, az „Adja meg nekünk / A gondolat szabadságát”-tól a „Legyen
újra / A polgár, ami volt, a koronának / A céljá”-n át egészen addig a királyok és népvezé-
rek számára valószínûleg legkevésbé teljesíthetô jó tanácsig, hogy a „Nagy gépezet mûvé-
sze tûnjön a / Homályba”, és „Az emberiség néha el se higgye, / Hogy van”. Eközben a
színész újra hátramegy, és ahogy részletezi az uralkodók üdvhozó tevékenységének ro-
mantikus utópiáját, az elôadás szereplôi sorra rálépnek a mozgásba lendülô forgószín-
padra, hogy a lelkes monológot mintegy népképviseleti tanúkként koszorúzzák.

Benne vagyunk a politikai drámában, s ez – a Don Carlosról lévén szó – nem is lehet
másképp. Itt a zsarnokot, szelídebben szólva az abszolút uralkodót szólítja meg „az em-
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beriség követe” vagy „az eljövendôk polgára”, ahogy Posa önmagát aposztrofálja. „Ön
idealista”, mondja neki a király a kecskeméti Katona József Színház elôadásában, ha jól
figyeltem meg, az eredeti fordításban szereplô „rajongó” szót cserélve föl erre a korsze-
rûbb, beszédesebb kifejezésre. A népboldogításért, a szabadságért, sôt a világszabadságért
(ez utóbbi is mintha betoldás lenne) intrikáló márki Schillernél kétségtelenül idealista.
A rendezô Alföldi Róbertnél ráadásul még vak is. Nemcsak metaforikusan – valóságosan.
Nem lát. Fehér pupillákkal, tapogatva közlekedik. Ez néha groteszk, például amikor azt
mondják neki, hogy nézzen körül Spanyolországban. Vagy amikor Fülöp azért fogadja bi-
zalmába, mert „tekintetét meg nem zavarja szenvedély”. (Ami egyébként nem igaz.) Mai
észjárásunk szerint, aki ennyire naivul bízik a hatalom jó útra térítésében, abban van va-
lami – legalábbis – tragikomikus. Mintha azt mondaná Alföldi, hogy ebben a világban
csak az idealista, aki vak.

Az elôadás érezhetôen játszik a romantikus, a patetikus és a groteszk – egy másik rend-
szerben: a történelmi, a rituális és a hétköznapi – elegyítésének lehetôségével. Kentaur
díszlete sodronyhálós cellákból áll, amelyek külön-külön elgördíthetôek, és alakzatokba
tolhatóak; a rácsok mögötti, elôtti és közötti emberfigurák határozottan börtönhelyzet-
ben érezhetik magukat. A jelmezek már nem mutatnak ilyen egységes képet, Gyarmathy
Ágnes a hivatalnokok sötét öltönyébe öltözteti az ideológia férfi képviselôit (Posát is),
laza ing-nadrágot vagy hosszú kabátot ad a romantikus ifjú Carlosra, egyszerû, földig érô
ruhát vagy szoknya-blúzt a nôkre, de a három udvarhölgyet mulatságos, fodros-turbános
fantázia-egyenkosztümmel látja el. (Réti Erika, Jablonkay Mária és Kertész Kata jelenléte
ki is merül a darab elején tanúsított komikus gesztusokban; annyira esetlegesek, hogy
késôbb véglegesen elûnnek, mintha ott sem lettek volna.) Szerepet játszik a lemeztelene-
dés is, de sem Carlos, sem Eboli esetében nem érzem indokoltnak; az infáns szinte a ri-
tuális fölfeszítettség Krisztus-pózában kezd (nehezen tudja eltüntetni, majd partnerének
átcsempészni a kezében tartott elemlámpát, amellyel korábban megvilágította az arcát a
sötétben; ezek a hol fehér, hol piros fények késôbb némely szereplô belsô monológszerû
vallomásait emelik ki mint „szellemképet”, többnyire kihangosítva, inkább modorosan,
mint drámaian), majd a rítus átmegy egy gyermekien heves, rajongó fiatalember pszicho-
realista portréjába; a hercegnô odaadásának és kiszolgáltatottságának jeleként pedig a ru-
hátlanság megmarad jelnek, nem lesz belôle a szégyentôl a diadalig kiaknázható, paradox
helyzet. Általában többször elôfordul, hogy Alföldi „játszik” a színész helyett: csak a
gesztus születik meg, a magatartás nem. Mintha vagy elegendô idô nem lett volna a ki-
dolgozásra, vagy elegendô színészi érzékenység. Néha egyik sem. Ezáltal sok megoldás öt-
letszerûen hat. Önmagában nem kifogásolható, hogy egy párbajt elemlámpák fényeivel
„vívnak” (pláne, ha hatásos lenne), utána viszont meglep, hogy Posát hagyományos pisz-
tolylövéssel terítik le a színfalak mögül. Nem is lehet másképp, mert ebben legalább van

drámaiság – a színészek beállítása kis ideig
bizonytalanságban hagy afelôl, hogy ôt
vagy Carlost érte-e a golyó –, de az elôadás
rendezôi partitúrája szerint itt is valami
különlegeset várnánk.

Ezúttal épp ez hiányzik: a minden rész-
letében kidolgozott partitúra. A rendezôi
gesztusok csak felületesen vannak végig-
gondolva. Nem az „eklektikával” van baj,
hanem azzal, hogy a különféle elemek nem
kerülnek összhangba, nincsenek rend-
szerbe állítva. A barokk vokális zene archi-
tektonikus kiegyensúlyozottsága, fensége
és fájdalma rituális boltozatot emel a játék
fölé; alatta kellene egyensúlyba kerülniük a
„szakrális” és a „profán” – egyszerûbben: a
történelmi és a mai – elemeknek. A királyi
házaspár vitája a hideg protokoll mögött
közönséges féltékenységi jelenet, amelyben
elmegy, ha Erzsébet váratlanul „polgári”
modorban jelzi, hogy ne a gyerek elôtt ve-
szekedjünk („aber nicht vor dem Kind!”). De
a protokollt is, a profán kijelzést is maga-
tartással kellene hitelesíteni. E jelenet vé-
gén a királyné szimpla ájulása helyett kita-
lált vetélés (fölhúzza a szoknyáját, és meg-
döbben a lába közt futó vércsíkon) vagy az
ezt követô hisztérikus lábmosás a lavórban,
amibe Eboli is „besegít” (a kataton cselek-
vés az ôrület nem egészen indokolt, leg-
alábbis folytatás nélküli motívumát hozza
be), inkább érdekesség, mint lélektani ér-
telmezés. Mintha a színész nem lett volna
elégséges, ezért a rendezô játssza el helyette
a jelenetet.

Kéner Gabriella esetében érthetô a ren-
dezôi ráerôsítés, mert egyelôre nincs meg
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a kellô súlya Erzsébet királynôi és nôi formátumához, a kettô kö-
zötti ôrlôdés állapotához, amelyben állandó belsô gyötrelmek ér-
zékeltetésével kellene megôriznie a belsô méltóságát; ehhez eltérô
fizikális adottságok és érettebb színészi eszközök lennének szük-
ségesek. Kôszegi Ákos – aki játszotta már a címszerepet is, Posát
is – Fülöp királyként a saját uralkodása alatt összeroppanó ma-
gánembert emeli ki. Görnyedt tartása mintha az jelképezné, hogy
már nem birkózik meg a hatalom terhével. Nem akar Néró lenni,
és nehéz elképzelni, hogy ha akarna, tudna. Ahogy elhúzza a te-
nyerét Posa szeme elôtt, konstatálva, hogy „ilyen embert nem lát-
tam” (tudniillik ilyen vakot a szó valódi és jelképes értelmében, s
hozzá ilyen önzetlenül idealistát), abban nem a rideg hatalom kö-
telezôen vállalt kényszere, csak egy féltékeny férj és egy szeretethi-
ányos apa jelenik meg, aki idônként kiereszti a hangját. Tovább
degradálja a szerepét, hogy fölmosóronggyal kell eltakarítania a
vért a padlóról.

Kedvek Richárd Posájából hiányzik a szuggesztió, pedig a vak-
ság az eredeti alaknál is erôsebb kisugárzást követelne. Sûrû jelen-
lét kellene hozzá, a fiatal színész ezzel nem rendelkezik. Még úgy
sem, hogy az elôadás Posája nem csupán a szabadságeszme kivá-
lasztottját imádja Carlosban. Eboli hercegnôbôl Balogh Erika
erôteljesen kihozza a büszke, sértett nôt; ô a tartást, a verses dik-
ciót és az érzelmi váltásokat is eszközként tudja használni. Nagy-
jelenete Carlosszal – legalábbis az elsô kétharmada – a produkció
legjobb része. Ahogy az Erzsébethez készülô, fölhevült infáns iz-

gága köröket futva beesik hozzá, és a tévedés fölfedezéséig mind-
ketten egyre jobban belebonyolódnak a közös pszichológiai és bi-
ológiai csapdába, az kimeríti a szituáció legtöbb lehetôségét. Mak-
ranczi Zalán színészi fejlôdése szereprôl szerepre érezhetô; Carlos
sorsát egy gyermekien rajongó, romantikus ifjú szertelenkedése-
ként éli meg, aki a „nekem szeretet kell!” mottó jegyében rohan a
végzetébe. Jelképesen és demonstratívan a halott Posa mellé te-
metkezik, de a végén ketten döntenek fölötte. A szó szoros értel-
mében fölötte. Fülöp és a sokat sejtetô kettôzéssel szintén Kedvek
Richárd játszotta Fôinkvizítor két magaslati ponton állva, egymás
felé fordulva áldozzák föl, miközben ô maga gyermeki köreit rója
alattuk. Don Carlos a szeretet és a politika közös áldozata – hir-
deti az apró helycserével hangsúlyossá tett zárókép.

FRIEDRICH SCHILLER: DON CARLOS 
(Kecskeméti Katona József Színház)

FORDÍTOTTA: Vas István. DRAMATURG: Vörös Róbert. DÍSZLET: Kentaur.
JELMEZ: Gyarmathy Ágnes. RENDEZÔASSZISZTENS: Szántó Péter. REN-
DEZÔ: Alföldi Róbert.
SZEREPLÔK: Makranczi Zalán, Kôszegi Ákos, Kedvek Richárd, Balogh
Erika, Kéner Gabriella, Réti Erika, Jablonkay Mária, Kertész Kata,
Széplaky Géza, Hegedûs Zoltán, Csizmadia László, Kertész Richárd,
Szántó Péter, Dobrai Lotti.
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z elsô ránézésre kopárnak ható játékteret mind színesebb kellé-
kek és díszletelemek népesítik be. A vörösen fénylô napkorong

késôbb kellékké alakul, a keleti kultúrát megidézô színpompás jelmezek
(ezeket éppúgy Füzér Anni tervezte, mint a puritán díszletet) uralják a
látványt, az invenciózus világítás még az üres teret is feldíszíti. A háttér-
ben dob veri a ritmust, jelzésszerûen megidézôdik a távol-keleti színját-
szás néhány fontos eleme. Az erôsen stilizált miliôben az érzelmet és a
gondolatot természetes színészi hangsúly, hanglejtés és redukált gesztus-
rendszer közvetíti.

A Forgács Péter rendezte Turandot bizonyos szempontból hálás
téma lehet a recenzensnek. Éppúgy értekezhet a bemutató kap-
csán a kínai és japán színház egymással és az európai színházi kul-
túrával képezett kontrasztjáról, mint az elôadásszöveg kapcsán
Gozziról, Schillerrôl, egyáltalán a Turandot-mítosz értelmezési le-
hetôségeirôl. Hogy mindezt mégis feleslegesnek érzem, annak fô
oka, hogy az Új Színház elôadása részint nem próbálja eredeti, a
korábbiaktól lényegesen eltérô értelmezését adni a történetnek,
másrészt a keleti színjátékok elemeinek megidézése sem a jelentés,
hanem a forma felôl érzôdik fontosnak. Forgács rendezése termé-
szetesen épít a történet modern értelmezési lehetôségére, a társa-
dalmi szerep, a függetlenség iránti vágy és a legbensôbb érzelmek
Turandotban végbemenô konfliktusára, de ennek a lehetô legké-
zenfekvôbb, tradicionális aspektusát bontja ki. Az elôadás legin-
kább a stilizált, túlburjánzó forma és az egyszerû eszközökkel
közölt tartalom kettôsére fokuszál; mintha annak demonstrálásá-

val kísérletezne, hogy a legváltozatosabb körítést is ellenpontoz-
hatja a puritán eszközökkel, de szuggesztíven elôadott történet
ereje. Hogy ez mennyiben fedi az alkotói intenciót, nem tudha-
tom; mindenesetre ebbôl az érzékelhetô tudatossággal kiépített
kettôsségbôl fakadnak az elôadás erényei és problémái is. 

A forma hatásos: a jelmezek, a világítás, a ritmus, a mozgás at-
moszférát teremtenek. Anélkül hogy bármely konkrét keleti szín-
játéktípust képezné le, az elôadás erôteljesen megérzékít egy jelleg-
zetesen keleti formát, melyhez legfeljebb idézetszerûen kapcsolja a
commedia dell’arte egyes elemeit. Ilyen idézet a forma részét képzô
négy zanni is: Almási Sándor, Pálfi Kata, Kecskés Karina és Széll
Attila élesen stilizált játékmódja erôs kontrasztot alkot a többi sze-
replôével. Duda Éva és Gergye Krisztián koreográfiája mind a rit-
mushoz, mind a színészi adottságokhoz jól igazodik. A koreog-
ráfia itt elsôsorban a mozgás megtervezését jelenti; hangsúlyos
lehet egy leülés, felállás, megtorpanás is. S így épül ki a játék rit-
musa, melyben éppoly fontos szerepe van a zenének, mint a
csendnek, a ritmikus mozgásnak, mint a megállásnak, egy gyors
mozdulat megindításának vagy kitartásának. 

Ezekkel az elemekkel Forgács sikeresen teremt atmoszférát, a
kontrasztot azonban jóval nehezebben építi ki. Néhány fontos
szereplôre rátelepszik a jelmez, a maszk: Vass György (Altoum) és
Huszár Zsolt (Barak) nemcsak fizikailag nem látszik mögüle, de
magát a személyiséget sem képes felmutatni. Igaz, lehetôségeik
erôsen korlátozottak: a nonverbális eszközöktôl gyakorlatilag meg-
fosztva csak a hang modulációira (azaz hanglejtésre és hangsúly-
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