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osztogat tanácsokat, majd a végén átvált vén
kujonba. Kezét-lábát szétterpesztve áll az ajtó-
ban, és riszálja magát. Átmenet, árnyalat sehol,

Lépjen félre nyugodtan a miniszter a nagy-
színpadon, vagy történjen bármi, ami dugig tölti

Mi jellemzi ma a tradicionális szemléletű
színházat? Annak a félszáz darabnak
valamelyikét mutatja be, amelyet unos-untalan
játszanak nálunk. Az irodalmi értékként
tisztelt szöveg közvetítésére s nem újra-
gondolására vállalkozik. A rendező nem a dráma
és a jelenkori (társadalmi) tapasztalatok egymás-
ra vonatkoztatására (azaz a színpadra állítás
idő-szerűségének kibontására) épít. Inkább a
színész és a szerep találkozására helyezi a
hangsúlyt, azaz ahhoz a hagyományos
közönségelváráshoz igazodik, amelyik a színészt
tekinti a színház legfontosabb, szinte egyetlen
valóságos tényezőjének. A nézővel mint
művelődni vágyó polgárral számol, számára a
művészettel való találkozás kulturált, de
konfliktusmentes lehetőségét teremti meg.

a színházat. Nehogy már baj
legyen, ha tele van. Azon sem
kell keseregni, hogy Ibsen a
stúdiókba szorul, ahová csak
ötvenen-százan férnek be. Az
érték mégsem demokrácia
kérdése, nem a többség dönt.
Örülni kell Ibsennek. És örülni
kell a stúdiónyi közönségnek,
amely érdeklődik iránta, és
tisztelni kell őket annyira, hogy
jól játszunk nekik Ibsent,
rendesen megcsináljuk. Ha úgy
döntök, hogy térben közel
megyek a nézőhöz, akkor
szellemileg, lelkileg is kerüljek
hozzá közel.
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Miközben ezeket az „ismérveket" fogalmazom,
A fizikusok békéscsabai előadására gondolok.
Konter László rendezése jó ízléssel, pontos
elemzőkészséggel közvetíti a Dürrenmatt-dara-
bot, de nem kérdez rá a mű, illetve színpadra
állítása egyetlen problémájára sem. Nem számol
azzal, hogy a második felvonás vacsorajeleneté-
ben verbálisan is megfogalmazott „üzenetet"
Dürrenmatt egy krimitörténet fokozatosan leváló,
megsemmisülő hordozórakétájára szerelte. A
példázatot nem példatörténet bizonyítja, a "szto-
ri" csak érdeklődést kicsikarni akaró előjáték a
tanulság kihirdetéséhez.

Gondolat és dramaturgia hézagos illesztését
Konter László a szerző szellemében igyekszik
áthidalni. Vélhetően Dürrenmatt egyik instruk-
ciójából indult ki: „Ellentétben az antik darabok-

kal, előbb játsszuk a szatírjátékot és utána a
tragédiát." Az első felvonás bohózatszerű stílusa
fokozatosan nő át a második rész súlyosabb
játékmódjába. Ez azonban sokáig bizonytalan-
ságban tartja a nézőt az előadás megítélését
illetően. Eleinte zavaróan sok a külsődleges jel-
zés, a humorosnak szánt, de nem elég szellemes
játékötlet. Ebben a részben többnyire csak kari-
katúraszerű figurákkal találkozunk. (A detektív-
felügyelő - Tomanek Gábor - értetlen, a bajuszát
mozgatva állandóan grimaszol, a főnővér - Ko-
vács Edit-egy női súlyemelő bajnok öntudatával
válaszolgat az ostoba kérdésekre. Möbiusné -
Muszte Anna-egyszerű gondolkodású, de ener-
gikus háziasszonynak, újdonsült férje, Rose
misszionárius - Mészáros Mihály - befolyásol-
ható, pipogya figurának látszik. A Möbius
gyerekek suta kamaszok, ártatlan, értetlen
lelkek.)

A békéscsabai bemutató nem a darabbéli tör-
ténések aktualitását, hanem a bennük megjele-
nített emberi magatartásmódok, életstratégiák kor-
szaktól független érvényességét bizonyítja.
Ennek következtében jelentése is csak általános
lehet: a mozgásban lévő társadalmi környezet-
ben, az átrendeződő emberi kapcsolatok közegé-
ben megjelenő főszereplők erkölcsi választás elé
kerülnek. Dilemmáik többnyire az egyéni érték-
rendjük és a társadalom morális állapota közötti
feszültségből következnek, döntéseik pedig az
utóbbival való önveszélyes szembeszegülést jelzik.

A fizikusok békéscsabai előadása egy erkölcsi
lázadás története. A darab ebben a közelítésben
 direkt „üzenetét" némileg általánosabbra cse-
rélve - a léttel járó személyes felelősség vissza-
állításának kísérletéről szól. A XX. századi társa-
dalmi rendszerek - alattvalók, állampolgárok vagy
fogyasztók tömegének tekintve az embert
 leválasztották az egyént erről a felelősségről. A
hatalmi mechanizmusok működését az egyes
ember morális alapértékei lényegében képtele-
nek befolyásolni, ezért a szabadság érvényesü-
lése is csak a szabadság érvénytelenségét bizo-
nyíthatja. Miközben az egyéni cselekvés lehe-
tősége egyre bővül, hatóköre egyre szűkül, s
végeredményben már csak magát az individuu-
mot érintheti. A társadalmi szabadság tehát vég-
letesen individuális jellegűvé válik. A fizikusok
főhőse, Möbius ebből a paradoxonból indul ki, s
tesz kísérletet az egyéni cselekvés és az emberi-
ség történelme közti kapcsolat visszaállítására.
Döntéseivel szétfeszíti az individuális lét kereteit: a
személyes tudást mint társadalmi hatóerőt ér-
telmezi, s mivel az utóbbi egyénileg befolyásol-
hatatlan, úgy dönt, hogy a tudást a legszűkebb
körbe kell visszavonni, azaz végeredményben
megsemmisíteni. Möbius az önpusztító hősök
létparadoxonának sajátos változatát vallja: a to-
tális szabadságot csak a róla való teljes lemon-
dás biztosíthatja; sőt, talán még ez sem, hiszen a
darab zárlatában a világhatalmak rémét felváltja
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a világvállalat őrülete, amely hasonlóképp amo-
rális mechanizmusaival ugyanolyan kilátástalanná
teszi a személyes állásfoglalás, felelősség-
vállalás lehetőségét, mint a (nagy)politika.

Konter László - a tavalyi újvidéki előadás ren-
dezőjétől, Hernyák Györgytől eltérően - nem az
őrületből mint korjelenségből indult ki, hanem az
elmegyógyintézetből mint társadalmi szigetből,
bizarr szabadságutópiából. (Talán ezért annyira
megnyugtató, esztétikus az előadás színpadké-
pe.) „A bolondokháza legalább biztonságot ad,
hogy nem használnak ki a politikusok" - mondja
Möbius, de a színészi alakításokban megjelenő
groteszk elemek jelzik ennek az elképzelésnek a
tarthatatlanságát. A főszereplők alakítása a bo-
londéria maszkjai mögött sejthető, majd fokoza-
tosan feltáruló személyiségvonások bemutatására
koncentrál. Komikus gesztusok, furcsa pózok
jelzik a főhősök kétes kimenetelű játékát:
önmagukat kiismerhetetlenné téve végül a világ
válik számukra kiismerhetetlenné. A tragikus fel-
ismerések elől menekülő játékuk visszavonhatat-
lanul torkollik tragédiába. Az előadás zárlata sze-
rint az őrület marad az egyetlen realitás. A békés-
csabai előadása maga színészközpontúságában
egyedi jellemvonásokkal ruházza fel (tehát egyé-
ni állásfoglalásokkal, személyes választásokkal
jellemzi) Dürrenmatt parabolájának lényegében
személyes sors nélküli példázatfiguráit.

Kovács Lajos Möbiusa érzékeny, sérülékeny,
legbelül mégis magabiztos figura. Nem akar nor-
málisnak látszani abban a társadalmi közegben,
amelyben az érzékenység önmagában is devian-
ciának számít. De a kíméletlen, konzekvens
őszinteségen túl nincs más bolondériája. Rácso-
dálkozó boldogsággal köszönti másfél évtizede
nem látott feleségét, közel hajol fiaihoz, benső-
séges áhítattal hallgatja, melyikük mi szeretne
lenni. Csak akkor tör ki belőle a dühroham, ami-
kor a legkisebb azt mondja, ő is fizikus akar lenni.
„Azt nem szabad!" - üvölti. Nem szabad olyan-nak
lenned, mint én vagyok - fejezik ki zaklatott
mozdulatai. Gyermekei önfeledten fals, egészsé-
gesen dilettáns furulyázásával Möbius az őrület
himnuszát szegezi szembe, ami valójában szín-
tiszta realitás, az űrkorszak emberi léptékeken
átgázoló valóságának rémülete: „Torz arcunkon
már az élő földnek emléke is eltöröltetett."
Őrjöngésével - a jelenetet átszövő gyöngédségre
rácáfolva - Möbius valójában messze kergeti
magától a családját. Keményen bánik velük, hogy
lelkiismeret-furdalás nélkül feledkezhessenek el
róla. Ugyanezzel az érzékeny kíméletlenséggel
fogadja Monika Stettler (Dobó Alexandra) szerel-

Karczag Ferenc (Einstein), Kovács Lajos
(Möbius) és Gáspár Tibor (Newton) (Ilovszky
Béla felvétele)

mi vallomását is. A lány lelki hasonmása és
szellemi ellenpontja a férfinak: keménysége, tán-
toríthatatlan elszántsága (merev mozdulatlansá-
ga) éppúgy belső érzékenységet, odaadó figyel-
met leplez, mint ahogy Möbius is kiismerhetetlen
hangulatváltásokkal, a labilitás látszatával álcázza
belső szilárdságát. A lány meg akarja menteni az
életnek a férfit, aki azonban feláldozza őt is,
akárcsak saját magát. A tehetetlen kétségbeesés,
ahogy az ápolónővel végez, azzal a keménységgel,
sérülékeny eltökéltséggel cseng egybe, ahogy saját
tehetségével, személyes szabadságával is leszá-
molt. Kovács Lajos játékának finom
hangulatváltásokkal árnyalt szuggesztivitása azt a
belső erőt jelzi, amellyel az önpusztító Möbius
képes meg-győzni a többieket az egyetlen
járható útról, a bolondokházába való végleges
visszavonulásról.

Gáspár Tibor Newtont játszó Kiltona a tudo-
mányos haladás szolgálatában egy kémszerve-
zet ügynökeként is arra a kilátástalanságra keres
ellenszert, amellyel nincs elég bátorsága szem-
besülni. Figuráját fürkésző riadalom, lefojtott
szenvedélyesség, bizonytalanságot leplező eltö-
kéltség jellemzi. Möbiusszal folytatott vacsorai
beszélgetése (a darab „nagyjelenete") számára
is a személyes felelősség lehetőségét veti föl,
akárcsak a harmadik fizikus számára. Karczag
Ferenc Einsteint játszó Eislere titokzatos kópésá-
gával, fájdalmas játékosságával, lemondó ala-
koskodásával a hatalom szolgálatába szegődött
tudós személyiségének meghasadtságát jelzi:
önmagát már csak önironikus, önmagával, cse-
lekedeteivel is távolságot tartó gesztusok kísére-
tében fogalmazhatja meg. Valódi veszélyt mind-
hármuk számára az ideggyógyásznő jelent, aki a
léttel járó személyes felelősség dilemmáján azzal
lép túl, hogy az önérdeket emeli abszolútummá.
Felkai Eszter púpostartású Mathilde von Zahndja

megértő humanizmussal álcázza örömtelen ön-
zését, kedélytelen agresszivitását.

Bár a főszereplők alakításai az ismert színészi
karaktereken bélül maradnak (egyik szereplő
sem lep meg játékmódjának váratlan megújítá-
sával), mégis meggyőzően szolgálják az előadás
hitelét. Koncepciózusnak és következetesnek
tűnnek Jánoskuti Márta fekete és szürke árnya-
latokat variáló jelmezei (csak az áldozat szerep-
körére kárhoztatott ápolónők jelennek meg fe-
hérben), illetve: Székely László arisztokratikus
hangulatú, előkelő szalont idéző díszletelemei: a
kazettás mennyezettel lefedett, oszlopokkal, fa-
berakásokkal, kandallóval, világos ajtószárnyak-
kal tagolt sötétbarna falfelületek.

A békéscsabai színház immár negyedik éve
minden szezonban bemutat egy-egy figyelemre
méltó előadást. A fizikusoknak is ugyanazok a
jellegzetességei; mint az Alkunak, Az apának és
A nép ellenségének. Az irodalmi értékként tisztelt
szövegekből morális problémákat feszegető, szí-
nészközpontú előadások születtek. Tradicionális
színházszemléletével, némi groteszk színnel ár-
nyalt realista játékmódjával, szerepközpontú
drámainterpretációjával ismét értékes, de külö-
nösebb meglepetést nem tartogató produkciót
hozott létre a társulat.
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