
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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ra) támaszkodva kellene erôsnek, személyesnek és szuggesztívnek
mutatkozniuk. Azáltal, hogy ôk ketten gyakorlatilag beleolvadnak
a látványba, a történet egy fontos rétege elvész. De nem egyenletes
a többi színészi alakítás sem. A Zelima amúgy is kevéssé hálás sze-
repét játszó Fodor Annamária helyzetét persze az sem könnyíti,
hogy nem tudhat kapcsolódni a Huszár Zsolt játszotta Barakhoz,
így nem értetheti meg a lány helyzetének csapdáját (azt, hogy
akármit tesz, mindenképpen elárul valakit). A címszerepet játszó
Györgyi Anna és az Adelmát alakító Botos Éva jár a legközelebb
ahhoz, hogy látványos jelmezükkel és a szerepkörüket megidézô
vizuális klisékkel szemben ôszintén megélt érzéseket, szenvedé-
lyeket mutassanak meg. Györgyi Anna ügyesen építi bele a her-
cegnô megközelíthetetlenségét, elérhetetlenségét ábrázoló sablo-
nokat a büszke – mindenkin, saját érzésein is – átgázoló nô jellem-
ívébe, Botos Éva pedig a kontroll alól fokozatosan felszabaduló
bosszúvágy és szerelmi szenvedély színeit adagolja hatásosan. Az
ô alakításaik azonban nem felülírják, hanem integrálják a megje-
lenített formákat (tulajdonképpen a stilizált elemeket, kliséket il-
lesztik reálszituációkba). Igazán erôs kontrasztot Kovács Krisz-
tián játéka képezhetne a többiekével. Hiszen Kalaf idegenként
érkezik, nemcsak a városba, de a színre is. Öltözete puritán, s sze-
repe szerint is szemben áll mindazzal, amit az udvar képvisel. Ennek
megfelelôen a színész játéka is eszköztelen; a cél érezhetôen az
lehet, hogy a többiek erôs gesztusaival szemben szándékosan
szûkre szorított regiszteren belül tudjon széles érzelmi skálát meg-
eleveníteni. Kovács Krisztián természetes hangon szólal meg,
pontosan közvetíti a mondatok értelmét, de ezeknek a legtöbb szi-
tuációban nincs igazi erejük. Nem érzôdik az a bonyolult érzelmi

helyzet, melybe Kalaf kerül, s inkább érthetô, mint átérezhetô az
az emocionális út, melyet bejárni kényszerül. Így a kétfajta játék-
mód kontrasztja kevésbé lesz látványos, ráadásul Turandot nem-
csak összetettebb, erôsebb, hanem érzelmileg is érettebb személyi-
ségnek tûnik Kalafnál. Ami magának a történetnek is megváltoz-
tathatná a hangsúlyait, ha erre irányulna az alkotói szándék –
errôl azonban nincs szó. 

Ez viszont felveti azt a kérdést is, hogy a látványos forma nem
telepszik-e rá mindenképpen (akár jelentôs színészi erô megléte
esetén is) a bensôségesebb eszközökkel kifejezni kívánt tartalom-
ra. Hogy a tradicionálisan értelmezett történethez (mely egyként
megjeleníthetô volna hagyományosan realisztikus eszközökkel
vagy mindvégig élesen stilizáltan) hozzátesz-e valamit forma és
tartalom kontrasztja. S hogy amennyiben ez hatásosabban sike-
rülne, nem szorítaná-e végképp háttérbe a történetet, nem válna-e
a Turandot egy színházi nyelvi kísérlet ürügyévé. Forgács Péter lát-
ványos, erôs atmoszférájú, de egyenetlen, helyenként erôtlen ren-
dezése ezekre a kérdésekre csak legizgalmasabb pillanataiban ígér
(vagy ott is inkább sejtet) pozitív választ.

TURANDOT (Új Színház) Gozzi és Schiller nyomán

FORDÍTOTTA: Illyés Gyula. DRAMATURG: Hársing Hilda. DÍSZLET-JELMEZ:
Füzér Anni. MOZGÁS: Duda Éva, Gergye Krisztián. A RENDEZÔ MUNKA-
TÁRSA: Gyulay Eszter. RENDEZÔ: Forgács Péter.
SZEREPLÔK: Györgyi Anna, Vass György, Botos Éva, Fodor Annamária,
Huszár Zsolt, Kovács Krisztián, Almási Sándor, Pálfi Kata, Kecskés
Karina, Széll Attila.
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Kecskés Karina, Fodor Annamária, Kovács Krisztián, Vass György, Györgyi Anna, 
Botos Éva, Almási Sándor és Pálfi Kata 
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