
könnyebb lelkesedni érte, mint beszélni
róla. Ebben az élményben egyenrangú és
kiemelkedő szerepük van a színészek-nek,
akik nemcsak egyéni karakteralakí-
tásokkal, hanem a kollektív játék örömével
is megajándékozzák a nézőt. A rendezés
figyelmet fordít arra is, hogy az egyes
jelenetekben a játék homlokterében álló
szereplők mellett a háttéralakok is
„éljenek", erősítsék vagy ellen-pontozzák
a központi helyzetet, s olyan
mellékszólamokkal gazdagítsák az elő-
adást, melyek saját jellemük árnyaltabb
megvilágítását és a műbeli világ sok-
színűségének felmutatását is biztosítják.

Meghatódást és derűt, szelíd iróniát és
rezignációt egyaránt idéz Máriáss József
az öreg Gedali alakjában. Két jelenetében
a színész és a szerep határai eltűnnek, s
egy egész életúttal hitelesített bölcsesség
szólal meg minden mondatában. Az a
figyelmesség, ahogy Bach d-moll
toccatáját a gramofonra helyezi, s az az
alázatos ravaszság, ahogyan elkéri
Szavickijtól a feszületet, ugyanúgy az elő-
adás legszebb pillanatai közé tartozik,
mint elmélkedése a jó forradalomról,
amelyik nem gyilkol. A „régiek" közül
emlékezetes Barta Mária, Eliza asszony
megformálójaként, aki a műveltség fölé-
nyét és a mindennapi élet szertartásai-nak
jelentőségét hangsúlyozza játékában.
Humort és erőt egyszerre sugároz, és
Szavickijjal folytatott párbeszédeiben a
szeretői felhangok is előtűnnek.

A katonák sorában a színlap a szolgálati
utat követi, ám a szereplők kapcsán
engedtessék meg némi eltérés ettől a
sorrendtől. Kitűnően megállja a helyét a
produkcióban a három főiskolás, akik
közül Farkas Ignác Ljovkaként és Kerekes
László Szasa Konyajevként komplementer
szerepet töltenek be, az előbbi a bővérű
indulatok, az utóbbi a krisztusi szelídség
megformálója. Alakításuk homogén,
minden megnyilvánulásukkal központi
jellemvonásukat juttatják kifejezésre. Pálfi
Zoltán Paska Trunovként azt a
parancsnokot mintázza meg, aki
vezetőként is megőrizte az egyszerűséget,
s akinek egyik legfőbb ereje be-
csületességében rejlik. Haldoklásában is
erős, és ezzel csak fokozza sorsának
tragikumát.

Szalma Tamásról, aki Szavickij had-
osztályparancsnokot alakítja, ismét csak
elismeréssel szólhatunk. Az orosz lélek
szélsőségeit egyesíti játékában, a komisz-
szárral folytatott vitájában vad indulattal
kap a pisztolyához, majd váratlanul ki-tépi
füléből a fülbevalóját. A pálinká

zás, valamint a leváltás szégyene követ-
keztében csak egy pillanatra inog meg,
majd erejét összeszedve újra biztosan áll
lerészegedett katonái között. Rácz Tibor
komisszárja nem fölényes, de a dolgokat
fölülről látó, nem a pillanatot, hanem a
távlatokat szem előtt tartó jellem. Nem-
csák Károly Ljutovként esetlen, de elhi-
vatott, idegen, de elvegyülni vágyó figura.
A katonák közt Derzsi János, K. Nagy
László és György János is egy-egy
felvillanásukkal - Afonyka, Griscsuk és
Hlebnyikov alakjában - a babeli elbe-
szélések jellegzetes hőseit formálják meg,
átütő erővel.

Az Apoleket alakító Farády István és a
Fjodorovnát játszó Pap Éva játékmódja
némiképp eltér a többi szereplőétől,
mindketten a megéléssel szemben a meg-
jelenítést helyezik előtérbe, s ezáltal sze-
repeik - ebben a közegben - bizonyos
mértékig idézőjelbe kerülnek. Farády
esetében ez hozzájárul a figura darabban
betöltött szerepének pregnánsabb kife-
jezésre juttatásához: ezzel a játékmód-dal
a kívülállás és a távolságtartó irónia kap
kellő hangsúlyt. Pap Éva esetében pedig
ez a stílus a kisvárosi tanítónő magányát
és elszigeteltségét fejezi ki. A további
alakításokról is a méltatás hangján
szólhatunk: Deák Éva, Maronka Csilla,
Bagó László, Baracsi Ferenc és Zsótér
Sándor egyaránt jelentős részt vállalnak e
kitűnő előadás megteremtésé-ben.

Ruszt József Babel-adaptációjáról el-
mondható ugyanaz, amit Babel a maga
alkotómódszere kapcsán így fogalmazott
meg: „A legrövidebb novellámon is úgy
dolgozom, mint a kubikos, akinek egyedül
kell lehordania a Mount Everestet." Ez a
rendkívüli igényesség a Húsvét előadására
is jellemző, melynek műgondja és
mívessége nemcsak a létre-hozott
„konstrukcióban" idézi Babel zsenialitását
és szellemét, hanem abban is, hogy
minden elemén és alkotórészén át-süt és
átsugárzik az esztétikum.

Iszaak Babel: Húsvét (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Összeállította, színpadra alkalmazta és ren-
dezte: Ruszt József. Díszlettervező: Menczel
Róbert. Jelmeztervező: Vágvölgyi Ilona.
Szcenikus: Bischof Sándor. Dramaturg: Zsó-
tér Sándor.

Szereplők: Farády István m. v., Bagó
László, Barta Mária, Baracsi Ferenc, Rácz
Tibor, Szalma Tamás, Pálfi Zoltán f. h.,
György János, Derzsi János, Farkas Ignác
f. h., Kerekes László f. h., K. Nagy László,
Nemcsák Károly, Pap Eva, Deák Éva, Má-
riáss József, Maronka Csilla f. h., Zsótér
Sándor.

KOVÁCS DEZSŐ

A fizikusok paradoxonai

Dürrenmatt-felújítás
a Nemzeti Színházban

Dürrenmatt első tétele így szól: „A ki-
indulópontom sohasem holmi tétel, ha-
nem egy történet." E tételben benne van a
darab első paradoxona: A fizikusok
tételdráma a javából, s az a krimiszerű
történet, amit elmond, rendkívül humánus
gondolat - a tudomány felelősségé-nek -
megérzékítésére szolgál. Majdnem
illusztrációt mondtam, bár azt hiszem, a
profi színpadi szerző Dürrenmatt-tól távol
áll az illusztratív ábrázolás, még ha ebben
a művében nem is éri el azt a sziporkázó
szellemességet a történetmondás során,
ami, mondjuk, A z öreg hölgy látogatása

vagy A nagy Romulus dialógusait jellemzi.
A szerepek paradoxonaiból: normális

fizikusok titkosszolgálati ügynökként
bolond fizikusokat játszanak meg a bo-
londokházában. Őrült doktorkisasszony
épeszű főnénit alakít ugyanott, csak-hogy
megkaparintsa a normális őrültek titkát.
Épelméjű felügyelő az épelméjűekkel
zsúfolt diliházba lépve egyszerűen
megbolondul. „A világ bolondokháza" stb.

A játék, az egymásba gubancolódó
színlelések hálója ezekre a paradoxonok-
ra épül. Dürrenmatt, végső soron, pazar
lehetőségeket kínál a színjátszásra. A
leleményes dramaturgiájú, kiglancolt
szerkezet mögött mégis írói üresjáratok
ásítanak. A színpad virtuóza produkció
közben időnként elfelejti hozzátenni:
„csak a kezemet figyeljék, mert csalok".
Ilyenkor oda téved a figyelmünk, ahová
nem volna szabad. Esetleg ásítunk egyet,
vagy megnézzük az óránkat.

Az előadás elemi paradoxona a darab
átváltozása. Pontosabban a dráma mögé
rajzolódó társadalmi háttér alapos át-
formálódása. Az író figyelmeztetése a
tudomány felelősségéről, korunk veszély-
helyzetéről aktuálisabb, mint valaha. Bru-
tálisabban aktuális, mint a húsz év előtti
bemutatók idején. Csak valahogy másképp
aktuális, mint, mondjuk, a Víg-színház
1965-ÖS nevezetes sikerszériája idején.
Mert valóban: fenyegetettségünk
sokkolóbb, mint valaha. A megváltó
tudomány által elpusztíthatóbbá vált a
földgolyó, mint gondolhatta volna az



ember, valamikor az elméleti feltétele-
zések idején. Európa különböző féltekéin
ott meredeznek azok a bizonyos rakéták,
hogy egy őrült gombnyomására bármelyik
pillanatban elinduljanak felénk, ha nem is
az angyalok röppályáin. A veszély
fizikailag érzékelhető-átélhető. Egyes
országokban odafekszenek az emberek a
hadi objektumokat szállító járművek elé.
Máshol a televízió viszi szobába a
fenyegetettség rémét. Mind-ezekkel
együtt a tudomány felelőssége s az
esztelen pusztítás elleni tiltakozás újból
fontos téma lett, a békemozgalmak
szószékeitől a tévéhíradó nyilvános-
ságáig. Ugyanakkor megváltozott érzé-
kelésünk jellege, a fenyegetettség élmé-
nye bevonult a mindennapi tudat régiói-
ba. Iskolás gyerekek jobban tudják, mi a
cirkáló rakéta, mint a vízipisztoly.

Ebben a külső kontextusban szólal meg
A /í: ik, sok a Nemzeti színpadán. S hogy
most szólal meg, immár magára hagyva,
önértékében kell megállnia a publikum
előtt. Vizsgázik a darab: a közeghatás
másfajta húzóereje másfaj-ta aurával
veszi körül. A tévéhíradó nyilvánossága
szintjén mozgó gondolati bázisból kell
kinőnie művészi hatásának. A játék
kétesélyes: ha a dürrenmatti szituáció s
konfliktusszerkezet kiáll ja az idő
próbáját, s ha erőteljes színészi-rendezői
megfogalmazást-átformálást kap, súlyos
tétje lehet a drámának. Aminek híján
viszont a papírforma szerinti aktualitás
elveszíti önértékét.

A komédia két szélső pólusán ilyen
mondatok hangzanak el a szereplők
ajkán: „napirendre került a fizikusok fe-
lelőssége" (Newton). Vagy „kiröppentünk
a mindenségbe, a hold pusztáira"

(Möbius). A közéleti közhely mellett te-
hát egy árnyaltabb, maibb léptékű
látomás is megfogalmazódik a színpadon.
Möbius mondja Salamon királyról:

„Már nem az aranykor hatalmas királya ...
Eldobta bíborpalástját , és meztelenül,
bűzösen kuporog az én szobámban, mint
a valóság szegény királya, és iszonyúak a
zsoltárai."

Szurdi Miklós rendezése láthatólag
nemigen törődött a darab megváltozott
kontextusához való hozzáigazításával,
annak játszatta el a fizikusok drámáját,
ami betű szerint, eredetileg volt: komé-
diának, mégpedig a szalonvígjátékok
rendjéből . A játéktér külső képe is erre
utal: Bakó József statikus szalon-díszlete
súlyosan és méltóságteljesen nehezedik a
Nemzeti színpadára, hogy sötétbarna
faburkolatú falai között harsány komédia
rajzolódjék elő . Mert Newton és Einstein
groteszk jellemvonása kap erőteljes
hangsúlyokat, s nem-igen emlékeztetnek
küldetésben levő kémekre, akik, ha kell,
ölni is képesek, mégpedig teketória
nélkül. Newton (Bessenyei Ferenc)
leginkább a groteszk színlelést élvezi, a
megjátszott figurával való azonosulás s
az alakból való ki-

lépés váltásait. Vállára veszi a feldöntött
állólámpát, elindul vele a megszeppent
felügyelő felé, aki veszélyes őrültnek
nézi. Sinkovits Imre Einstein-maszkja
mögül talányos clown néz vissza ránk (és
társaira), néhol túlságosan is bele-
bonyolódik a színlelt alakításba, vagy
érezhetően külsőleges eszközökkel for-
málja meg a bohóccá degradált figurát.
Möbius (Őze Lajos) ezzel szemben már-
már valóban pszichopata, s a halálos
játék tét jét mindvégig érzékelő ember
riadtságával vesz részt a sakkjátszmában,
figuráját olykor a burleszkig elrajzolja,
például a családjával való találkozás jele-
netében. Őze valamit megéreztet velünk
abból az iszonyúan következetes aszkézis-
ből, ami lelkiismerete szerint arra kény-
szeríti, hogy diliházlakó legyen, holott a
létező világ legnagyobb elméi közé
tartozik. Gyűrött, koszlott, lógó melegí-
tőjében úgy kuporodik le egy-egy várat-
lan pillanatban a színpad valamelyik
szögletébe, mintha valóban ő lenne a va-
lóság szegény Salamon királya, Igazi
partnerévé csak Törőcsik Mari remekbe
formált doktorkisasszonya nő, aki a testi
fogyatékosság nyomasztó kínjait érzéke-
nyen fonja egybe az őrület agresszivi-
tásával. Törőcsik nemcsak járásával,
testének rezdüléseivel, de beszédével,
hanghordozásával is kitűnően jellemzi a
figurát..

Az őrültekházában játszódó gyilkos-
ságsorozat egyetlen józan és racionális
szemlélő je a felügyelő (Nagy Zoltán)
lenne, ha őt is nem érintené meg a
színlelt-valóságos pszichózis : előbb hideg
kívülállással és fokozódó ellenszenvvel
nézi a normális őrültek játékát, idege-
sen, egzaltáltan próbálja végezni a mun-

Dürrenmatt: A fizikusok (Nemzeti Színház)
Szakács Eszter (Lina Rose) és Törőcsik Mari (Zahnd doktornő)

Bessenyei Ferenc (Newton), Őze Lajos (Möbius) és Sinkovits Imre (Einstein) A fizikusokban (Iklády
László felvételei)



káját, majd lassan kezd ő is bedilizni,
föladja a meccset, a külvilág normáit nem
tudja érvényesíteni az elmeszanatórium
falai között: bolondokházában a bolond a
normális. Zolnay Zsuzsa fér-fias főnővére
harsányan és agresszíven, Miklósy Judit
kiválóan formált, jobb sorsra érdemes
Monika nővére naivul és szeretetre
vágyóan vesz részt a gyógy-intézet
szertartásaiban.

A játék képe egyenetlenségeket és
rendezői bizonytalanságokat mutat: Szurdi
a harsány komédia felé tolta el a drámát. A
kilenc gyerekkel felvonuló Roséné
barátkozó együgyűsége, mellyel az
értetlenül bámuló doktorkisasszonyt
üldözi, a gyerekkórus groteszk szereplé-se,
aminek végén Möbius a szó szoros
értelmében kirúgja őket a bolondokházá-
ból, Einstein unalomig ismételt, mímelő
kézmozdulatai, Möbius lepusztult meg-
jelenése már-már a burleszk felé csúsz-
tatják el a komédiát, aminek így egészen
más a tétje; elillan mögüle az a bizarr
szenvtelenség s gyilkos szatíra, ami
Dürrenmatt példázatának savát-borsát
adta. Szalonvígjátékot látunk tehát,
melyben morális prédikációk hangzanak el
a tudomány, a tudósok felelősségé-ről, s
gyilkolni is kész titkosszolgálati ügynökök
kedélyesen eljátszadoznak a gondolattal,
hogy életük végéig a dili-házban
maradnak, szolidárisak lévén kol-
légájukkal, Möbiusszal. Mai világunk ra-
vaszabbul manipulált fenyegetettsége,
kifinomultabb kínjai és brutálisabban
érvényesülő veszélyhelyzetei csak a dok-
torkisasszony őrült következetességében,
félelmetességében s Möbius fuldokló,
keserű cinizmusában villan föl egy-egy
pillanatra. Monika Stettler nővér lírába
hajló szerelmi vallomása után döbbenetes
kontraszt a szakszerűen kivitelezett
színpadi gyilkosság, ami megint csak arra
világít rá, hogy Dürrenmatt látszólagos
komédiai könnyedsége mélyén milyen
ellentétes erők, feszültségek húzódnak
meg.

A könnyűkezű író, az elegáns Dür-
renmatt szelleme kísértett ezen a szín-házi
estén, s bár az előadás a bemutató óta
egyszerűbbé, letisztultabbá vált, mintha
valahol a rejtőzködő Salamon király
palástja mögé takarva láthatatlan maradt
volna a groteszkre-abszurdra érzékeny
leleményes drámaszerző.

Akinek a darabhoz írott második pontja
így szólt: „A kiindulópontként szolgáló
történetet következetesen végig kell
gondolnunk."

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Szokatlan
színházi változat

Két bemutató
a székesfehérvári
Vörösmarty Színházban

„Székesfehérvár állandó színházát Skal-
nitzky Antal építette 1874-ben. Meg-nyílt
1874. augusztus 22-én. A második
világháború alatt teljesen kiégett. 1962-
ben Spránitz Tibor és Hornicsek László
tervei szerint újjáépült, és Vörösmarty
Színház néven nyílt meg. Az államosítás
előtt kerületi színtársulatok állomás-helye
volt. 1962 óta alkalomszerűen a veszprémi
és a fővárosi színtársulatok játszanak
benne."

Ennyit olvashatunk a székesfehérvári
színházról az 1969-ben megjelent Színházi
Kislexikonban. Többet még a gyakorlott
országjáró sem tud-hatott eddig erről a
színházról. Jól működő befogadó színház,
igen közel a fővároshoz - tetszetős
épülettel, alkalmatos színpadi
felkészültséggel. Így évek óta jogos volt a
kérdés, miért nincs ennek a szép nagy
városnak önálló társulata, ha már ily
előnyös a színpadi szerkezete. Az okok
firtatása ma már nyilván nem lenne
célravezető. Érdekesebb a jelen
körülmények regisztrálása. Az 1983-84-es
évadban a Vörösmarty Színház - meg-
őrizve befogadó színház jellegét - önálló
előadásokat is produkált. Ráadásul önálló
társulat nélkül. Nálunk az efféle formák
meglehetősen szokatlanok. Mivel a szín-
házi szerkezet merev skatulyákból áll,
tehát nem ismeri a rugalmas átmeneti
alakulatokat. Egy színház - egy társulat:
nálunk ez a modell az elfogadott, és en-
nek kell érvényesülnie még akkor is, ha a
helyi adottságok, a sajátos körülmények
nem felelnek meg ennek a központi
mintának. Nem minden város van olyan
helyzetben - eltérő okokból -, hogy
eltarthasson egy önálló társulatot - vagy
azért, mert túl messze van a székes-
fővárostól, vagy talán azért, mert túl kö-
zel. Éppen ezért színházi ellátottságunk
mai állása mellett igencsak indokolt az,
hogy például a fővároshoz viszonylag
közel fekvő városokban ne önálló tár-
sulatok, hanem úgynevezett stagione-
rendszerű színtársulatok mutatkozzanak
be. Ez ma nálunk - a hagyományos
értelmezéstől kissé eltérően - nem ván-
dorszíntársulatot jelent, hanem afféle egy
produkcióra szerződött színészi

egyesülést, mely ugyan alkalomszerű-en
gyűlik egybe, de a jó együttműködés
hatására tartósan is képes összetartani,
azaz tartalmas munkakapcsolataira emlé-
kezve új és új produkciók létrehozására
buzdítható. Ennek a mai magyar kö-
rülményekhez alkalmazkodó stagione-
rendszernek a megalapítása Péterffy Attila
nevéhez fűződik, aki jó néhány évvel
ezelőtt a Bartók Béla Művelődési Ház
vezetőjeként színházat kezdeményezett
Dunaújvárosban. Az induláskor olyan
művészek közreműködésére számíthatott,
mint Latinovits Zoltán, Bujtor István,
Iglódi István, Madaras József - később
pedig - többek között - Timár Éva, Csíkos
Gábor, Valló Péter jelentette a
dunaújvárosi alkalmi társulat szilárd
támaszát. Péterffy Attila, a szervező-igaz-
gató ezt a mintát vitte át - természetesen
más körülmények közé - a múlt évadban
Székesfehérvárra. Nem kamaraszín-házi
körülmények között kell dolgoznia, a
fehérvári közönség is más, ebből követ-
kezően a kívánságok is eltérőek. Az alap-
elképzelésnek tehát módosulnia kellett, s
ehhez még a megváltozott színészfog-
lalkoztatási körülmények is hozzájárultak.
Időközben ugyanis filmgyári szín-társulat
alakult - ami minden tekintet-ben
üdvözlendő vállalkozás. Még a tekintetben
is, hogy a filmgyári biztonság - logikusan -
- egészséges szín-padéhséget fejlesztett ki
művészeinkben. Ez természetesen a
színészi ösztön eredménye. A
székesfehérvári változat tehát építhetett
erre az igényre, és ily módon valóban
újszerűen sajátos stagione-rendszert
alakíthatott ki. Péterffy Attila igazgatóként
okosan él a város és a helyzet adta
lehetőségekkel. Amint elmondotta: a
Vörösmarty Színház kettős jel-legű
színház. Egyrészt megőrizte befogadó
jellegét, tehát előadásokat fogad-nak a
fővárosból és a vidéki színházakból.
Másrészt viszont évente néhány ön-álló
produkcióval is kívánnak a fehér-vári
nézők elé lépni. Ezek az előadások a
MAFILM segítségével valósulnak meg.
Ami gyakorlatilag korántsem lebecsülendő
támogatás. Nem gond a színészek
egyeztetése, a jelmezek beszerzése, és -
ami a legfontosabb - a művészek nagy
örömmel jönnek, a már korábban említett
ok miatt. És ennek a százezer la-kosú
város is örül, mivel mégiscsak igényli az
önálló előadásokat, olyan darabokat,
melyeket elsősorban csak neki mutatnak be.
Az ő igényeit veszik figyelembe. Pontosan
azt, amit Péterffy Attila a székesfehérvári
bérleti ismertető elő-


