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ra mit jelenthet) most A fizikusok színrevitele, s ha
tudták, az mennyire serkentette vagy bénította őket,
tény azonban, hogy néhány válságos évad utána
legutóbbi olyan mélypontnak mutatkozott, ahonnan
lejjebb csúszni vagy ahol megragadni végzetessé
válhat nemcsak az Újvidéki Színház, hanem az egész
jugoszláviai magyar színjátszás számára is.
Vitathatatlan: a körülmények tovább -ra sem alakultak
kedvezően. A művészeti vezetést és a társulatot
kibékíthetetlen belső viszály állítja szembe, amely
azáltal sem oldódott meg, hogy végül kenyértörésre
került sor; a művészeti vezető távozott, az igazgató
nyugdíjba ment; úgy látszik, a sebek súlyosabbak
voltak annál, hogysem a bomlási folyamat
megállítható lett volna.

Mindazonáltal kétségtelen, hogy sem a társu-
lat, sem az új vezetés nem áll(t) a helyzet magas-
latán. Mintha a színészek megelégedtek volna
azzal, hogy végül is ik a helyükön maradtak, s

nem vették volna észre, hogy diadaluk értékes
előadás(ok) nélkül csupán pirruszi győzelem.
Ahhoz, hogy igazuk vitathatatlan legyen, a szín-
padon kell bizonyítaniuk, akkor is, ha sérelmük
magánemberi jellegű. Ehhez azonban önmagukat
legyőző önfeláldozás lett volna szükséges;
ilyenről azonban sajnos nem tettek tanúbizony-
ságot. Megengedték maguknak, hogy egy ígére-
tes vállalkozás (Spiró György: Azimposztor, Ger-
gely László jó elképzelésű rendezésében) a pró-
bafolyamat közepén megszakadjon. Szerepet ad-
tak vissza, bojkottálták a próbákat. A következ-
mény: egy hevenyészett bemutató ( A felfuvalko-
dott tökfej), miközben a műsor jelentős részét
egy-egy főiskolai vizsgaelőadás (Macskák-kol-
lázs, egy Zilahy-jelenet) alkotta, s a színházban
fél évig semmi sem készült, mert a színre került
Shaw-jelenet (A sors embere) két változatában is
csak a társulat egyetlen tagja kapott szerepet.

De ez már az új vezetés mulasztása is. Követ-
kezménye annak a koncepciótlanságnak, amely-
re a nincstelenség csak annyiban tekinthető ma-
gyarázatnak, hogy jugoszláv rendezőket nem
tudtak volna megfizetni. Önfeláldozásnak nyoma
sem volt; a színház nem okult a folyóiratok, az
újságok példáján, ahol az írók a honorárium re-
ménye nélkül is közzététetik munkáikat, felismer-

Szilágyi Nándor (Möbius), Viser Iván (Newton)
és Mezei Zoltán (Einstein)

A fizikusok a z Újvidéki Színházban most
semmi esetre sem csak egy éppen soron
levő bemutató vagy egyetlen előadás, ha-nem
sokkal több - próbatétel. Annak próbaköve, hogy
a jobb napokat, igazi sikereket megélt
színháznak a maga belső válsága, siralmas
anyagi helyzete, a bekövetkezett vezetésváltás,
kiváltképp pedig -a z említettektől nem
függetlenül - néhány gyenge évad és több egé-
szen alacsony színvonalú, inkább összedobott,
mint kiérlelt produkció után van-e ereje önnön
múltjához méltó jelentős változásra, legalább
egyetlen ígéretes előadás létrehozására, Adott
esetben azt kellett (volna) bebizonyítani, hogy az
elköltözés, nyugdíjaztatás stb. következtében
szám szerint és tehetség dolgában is megfogyat-
kozott, kiforratlan társulat képes önmaga fölé
emelkedni, s teljes értékű, szakmai figyelmet
keltő és a közönség érdeklődését is kiváltó
előadást lérehozni, még ha mostanság a szoká

sosnál is bizonytalanabb, hogy mi
is kell a közönségnek, kell-e neki
egyáltalán a színház - avagy
folytatódik a gyenge, érdektelen
előadások sorozata. Vajon
továbbra is inkább A szabin nők
elrablása, a Duna-parti randevú-
alias Paprikáscsirke-(rendező:
Miszlay István), a V idám kísértet
( Me rő Béla), A félreértés
(Nebojsa Bradic), A szerető (P.
Balázs Eva), A felfuvalkodott
tökfej (Gergely László) - hogy
csak a legszembe-tűnőbb
bukásokat említsem! - nagyfokú
igénytelensége, lehúzó nehézségi
ereje lesz-e meg-határozóan
jellemző a színház munkájára,
vagy pedig a z Eg y lócsiszár
virágvasárnapja (Babarczy
László), a Károly (Hernyák
György), a z Édes fiaim (Gergely
László) értékes rész-
letmegoldásait folytatva javuló
tendencia kerekedik-e felül?

Nem tudom, a darab kivá-
lasztásakor s a próbák során
mennyire voltak a színház tagjai
tudatában annak, hogy számuk-
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ve, hogy a megmaradás fontosabb az anyagiak-
nál. Megengedhetetlen tanácstalanság és tehe-
tetlenség mutatkozott minden téren. Készültek
műsortervek, de megvalósításuk elmaradt, és a
helyzet a szezon végéig nem változott lényege-
sen: az évad azonban végérvényesen és vissza-
vonhatatlanul elúszott.

Talán ennyiből is érthető, miért voltak A fizi-
kusokkal szemben olyan nagyok az elvárások. A
bemutatót ezúttal nem(csak) a mű aktualizálha-
tósága és a kiváló szereplehetőségek okán vár-
tuk, hanem azért is, mert azt reméltük, kiderül
belőle: milyen színházi jövőben reménykedhetünk.

Az őrület mindig társadalmi jelenség.
Legyőzni - ez a történelem tanítása, sajnos -

nem lehet, de védekezésül ki így, ki úgy próbál
tenni valamit ellene. Van, aki nem vesz róla tudo-
mást, hagyja, burjánozzon, miközben ő azért
megpróbál kitérni az útjából (azt hiszi, lehet). S
van, aki megpróbálja leleplezni: szónokol, cikkez,
filmet készít, verset, prózát, drámát ír avagy szín-
házi előadást rendez. Ha kell, s ha úgy véli, így
hatásosabb, túl is licitálja - hadd látszódjék a
jelenség és a tenyészet, amely élteti.

Hernyák György rendezése az utóbbi változa-
tot képviseli. Számára Friedrich Dürrenmatt egy
emberöltővel ezelőtt írt komédiája nemcsak arra
alkalmas, hogy lelepleződjenek a társadalom
olyan őrültjei, mint Mathilde von Zahnd, a púpos
doktorkisasszony, aki frusztráltsága miatt kíván
elégtételt venni a világon, hanem arra is, hogy A
fizikusok által megmutatkozzon - most, hiszen a
színházi előadás mindig a mostról szól -, hogy az
egész világ őrült, s ezt használ(hat)ják ki a
legőrültebbek.

Szándékának megfelelően Hernyák úgy dön-
tött, hogy színészei közül a három fizikus, vala-
mint a detektívfelügyelő és csapata a lehető leg-
nagyobb mértékben eltúlozza az őrültséget: a
fizikusok (Newton: Vukosavljev-Viser Iván,
Einstein: Mezei Zoltán, Möbius: Szilágyi Nándor)
nem egyszerűen ripacskodnak, hanem mint a
Tarzan-filmek majmai ugrabugrálnak, székre,
asztalra másznak (csak azért nem lógnak a csil-
láron, mert csillár nincs!). A felügyelő (László
Sándor) nem a Poirot- vagy Derrick-féle elegáns
fajtából való, inkább a lestrapált külsejű Columbo
hadnagyot idézi, csak egzaltáltabb s még slam-
posabb, amolyan vidéki zsaru, s hozzá hasonlóak
munkatársai, az óriásira dagadt, állandóan zabá-
ló, gusztustalan törvényszéki orvos (Giricz Attila)
és a két rendőr, az álomszuszék fényképész
(Cservenák Vilmos) meg a lenyalt fejű, csibész-
képű jegyzőkönyvvezető (Csernik Árpád). Ők né-
gyen lennének hivatottak képviselni azt a külvilá-
got, amely semmivel sem különb egy zárt inté-
zetnél. Viselkedésükkel kellene igazolniuk azt a
tételt, miszerint a világ tulajdonképpen őrültek-

háza, ahonnan okosabb zárt intézetbe menekülni
és tettetni (de hogyan s főleg miért így?!) a
bolondot. A két összetévesztésig hasonló őrült
világnak- sugallja az elképzelés - megvannak az
áldozatai (megölt nővérek, akik szerelmesek vol-
tak és boldogok szerettek volna lenni), megvan-
nak az eszközemberei (a nővéreket felváltó izom-
pacsirták, akik pénzért mindenre kaphatók) és a
vámszedői is. Ez utóbbi Mathilde von Zahnd
ideggyógyász, aki a szerephez öregített, tipegő
járású, púppal felruházott Banka Lívia tolmácso-
lásában, a maga valószerűségével mintegy ellen-
pontja a „fizikusok" és a „nyomozócsapat" túl-
zásba vitt őrültségének, mígnem végül róla is
kiderül, hogy mindenkinél őrültebb, és - mivel
pénze, tehát hatalma is van - a legveszélyesebb
mind közül.

Valahogy így szeretné emlékeztetni nézőit
(közönségről túlzás lenne beszélni, mivel a be-
mutatót követő néhány előadásnak igencsak ke-
vés szemtanúja volt) a rendező arra, hogy az
őrület társadalmi jelenség, össztársadalmi kór,
melynek sajátos jegyeit az adott politikai, társa-
dalmi, emberi pillanat határozza meg.

A rendező szándéka kétségtelenül felismerhe-
tő és időszerű, a választott játékstílus azonban
vitatható. Kifejezi ugyan a rendezői szándékot, de
a közönségességig erőltetett harsány külsősé-
gekkel egyszersmind el is rejti. Nem is igen ér-
tem, mi motiválja ezt a formát. Miért jó az, hogy
az előadás Newtonja, Einsteinje és Möbiusa se
nem őrült, se nem fizikus, hanem ennek is, annak
is csupán karikatúrája, mint ahogy a felügyelő és
csapata is az? Ha a készletből összetákolt, le-
pusztult díszlet, illetve a szedett-vedett ruhák
(Mihajlovic Annamária ügyeskedése) felől értel-
mezem az előadást, akkor megfordul(hat) a fe-
jemben, hogy a színpadi „látvány" (a színpadkép
színszerűségét a jól megoldott háttérvilágítás se-
gíti) a mi valóságunk tükörképe, a szereplők
pedig olyanok, mint mi, mintha lennénk valakik
(fizikusok, őrültek, ápolók, orvosok, felügye-
lők...), holott mi se vagyunk senkik, csak mímel-
jük szerepünket, sőt talán létezésünket is.

Bármennyire tetszetős ez a magyarázat, azt
hiszem, lényegében másról van szó. Az előadás
játékstílusa szükségszerűség, amelyet nem a
koncepció, hanem a színészi lehetőségek hatá-
roznak meg. A színház mostani gárdája szinte
csak erre a sokmozgásos, izgága, külsőséges
„tanyaszínházi" stílusra, ilyen mintha-színházra
képes, amely errefelé talán ama „modern" szín-
játszásnak vélt iskola következménye, amelyet a
ristici etűdimprovizálás honosított meg.

Ez a tolmácsolásbeli fogyatékosság olyankor
válik az előadásban igazán szembetűnővé, ami-
kor nincs se ok, se szükség a harsánykodásra,
elsősorban abban a jelenetben, amelyben a há-
rom „fizikus" kölcsönösen leleplezi egymást, s a
komédia véresen komoly filozófiába fordul. A

játékban azonban ezt nem kíséri érdemi váltás:
az addig valóban odaadással, maximális lelkese-
déssel harsánykodó Szilágyi Nándor, Mezei Zol-
tán és Vukosavljev Iván légüres térbe kerül -
addigi gesztusaik érvényüket vesztik, felesleges-
sé válnak, hiszen nincs értelme egymás előtt és
között tovább játszani az őrültet, szavaik, mon-
dataik viszont, mivel nincs sem lélektani, sem
gondolati fedezetük, súlytalanokká válnak. A
dürrenmatti „komédia" egyik legfontosabb jelenete
a merő unalom és érdektelenség zsákmányává lesz.

Ez van tehát; erre képes a társulat, amelynek
minden tagja szófogadóan végrehajtja a rendezői
szándékot, elképzelést, de színészi egyéniségük
nem mutatkozik meg, lévén, hogy a fizikai ügyes-
ség önmagában keveset árul el a színész művészi
kvalitásairól. Ennek ellenére nem hallgatható el,
hogy az előadás minden szereplőjének van leg-
alább egy emlékezetesebb pillanata.

A három „fizikus" közül Szilágyi Nándor arra
törekszik, hogy az őrültség álarca alatt a szen-
vedő férfit láttassa, de Möbius állapotát felesle-
gesen fokozza depresszióvá. Szilágyi Möbiusa túl
komolyan, sőt tragikusan éli meg sorsát, benne a
szellemnek még a gyertyafénye sem pislákol,
nemhogy egy nagyformátumú férfi lángolását
érzékeltetni tudná. Hiányzik belőle az intellektus
fölénye is, akárcsak Mezei Einsteinjéből és
Vukosavljev Newtonjából, ők ketten inkább
álarcos detektívek, semmint tudósok. Velük
szemben a jellemrajz szándékára, mozzanataira
ismerni Ábrahám Irén főnővérében, Vicei Natália
ápolónőjében és Banka Lívia
doktorkisasszonyában. Ábrahám Irén a főnővér
emberi sértettségét gesztustalan
visszafogottsággal, Vicei Natália a
szerelemvágyat elementáris kitörésáriákkal, míg
Banka Lívia a doktorkisasszony életkorát igyek-
szik hitelessé tenni anélkül, hogy saját és a sze-
rep kora közötti tekintélyes különbséget a szín-
lelés megmutatására vagy legalább jelzésére
használná. A kétfajta szerepfelfogás közé helyez-
hető László Sándor felügyelője, az est talán leg-
teljesebb színészi alakítása, amelynek harsány-
sága olykor még lélektani hitelességű is. Csapatá-
nak többi tagja azonban csupán színes karikatúra.

Ilyen A fizikusok Újvidéken. Csalódás, amely
nem ígér semmit, nem ígéri a színház művészi
színvonalának megváltozását, emelését. Ellen-
ben pontosan feltárja a társulat lehetőségeit. Az
újvidéki magyar színjátszás, úgy tetszik, még
messze van saját múltjától.
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