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mek metamorfózisának komédiája a különböző
kultúrák, civilizációk közötti átjárhatóságról szól
majd? Az első percek látványa efféle izgalmas
koncepciót sugall. Am a játék ezt nem erősíti
meg, idővel annyival is beérném, ha a „mindnyá-
jan jelmezt viselünk, szerepet játszunk" kissé
elcsépelt igazságát fogalmaznák meg.

Az előadás képisége azonban független a já-
téktól, sem a rendezés, sem a színészi alakítások
nem értelmezik a tervezők által vázolt színpadi
világot. A darab egyes szituációit viszont annál
inkább egyértelművé teszik, mintha csak matiné-
ban, gyerekeknek adnák elő Shakespeare-t. Viola
tátott szájjal fordul a herceg felé, hogy a legutolsó
sorban ülő, csekély értelmű néző is azonnal tisz-
tában legyen a lány érzéseivel. A Bohóc egymás
után többször is markánsan jelzi, hogy rájött
Viola-Cesario titkára. A szöveg kétértelmű poén-
jait trágár mozdulatokkal teszik félreérthetetlen-
né. Pedig Illyriában a „ha" a kulcsszó; akkor jó a
játék, ha a néző is megtapasztalja a „Semmi sincs
úgy, ahogy van" érzését. Az emberben rejlő ket-
tősségről, a világ kiismerhetetlenségéről szóló
komédiát filozófiájától, költőiségétől fosztják meg a
szituációk leegyszerűsítésével,
egyértelműsítésével.

Ha viszont megfeledkeznek az iskolás száj-
barágósdiról, olyankor mindent a szövegre bíz-
nak, s a legkézenfekvőbb megoldásokkal csupán
vázolják, jelzik a történéseket. A színészek egy-
két gesztussal, pózzal jellemzik az általuk játszott
figurát. A színészi skála egyikvégpontján Jámbor
József színtelen Bohóca áll, se humora, se élet-
bölcselete. Egyedül Topáz urat alakítva komédi-
ázik egy kicsit. A másik véglet a Keszeg András
szerepében lefogyott Benny Hillként bohóckodó
Ottlik Ádám. Violaként Majzik Editnek jóformán
annyi a dolga, hogy végigevezze az előadást a
zenekari árokban. Egyébként tágra nyílt szemű,
naiv, csodálkozó tekintetű, ijedt kisfiút játszik egy
gyerekdarabban. Hasonló gyerekszínházi eszkö-
zökkel dolgozik Oláh Zsuzsa Oliviaként és Garay
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pénzéből van. Az egészséges üzleti szellem
megjelenésének szeretném

Nagy Tamás Orsinóként - méltóságteljes tartás-
sal csak a mesebeli grófkisasszonyt, illetve her-
ceget alakítva. Nem sok színt mutat, de legalább
korrekt, kielégítő Czintos József Malvoliója, Tóth
Zoltán Böffen Tóbiása, Kelemen Tímea Máriája.

Ami nagyban segíti az előadás nézhetőségét,
az Mészöly Dezső - érthetetlenül ritkán használt -
fordítása. Az ő poénjai garantálják akkor is a
nevetést, ha a színpadi történések nem igazán
mulattatóak. Fergeteges szójátékaiban megvan
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ezt tekinteni. Egy kétmilliós város nem jelent
olyan kicsi piacot színházi szempontból, hogy
állami támogatásból kéne itt kommerszet
játszani. Nem kell félreérteni, semmi bajom a
kommersszel. Ne legyünk szégyenlősek:
különböző közönségrétegek vannak, különböző
igényekkel,

és erre igenis figyeljenek a színházak. Csak ne
leplezzük, hogy kezd körvonalazódni a pesti
„bródvéj és ofbródvéj", ha nem is helyrajzi érte-
lemben.

A miniszter félrelép szereplői Ibsent játszanak a
József Attila Színház (hogy ezt ki nevezte el
így?) alagsorában. Ennek is nagyon örülök. Leg-
alább három jó magyarázatot tudok az esetre.
Maradva az előbbii üzleties szemléletnél: a szín-
ház vezetése nyitni akar egy adott közönség réteg
felé, „bővíteni akarja piacát". Nagyon rendjén
való. Gondolhatjuk azt is, hogy a színház az igazi
szakmai megmérettetés lehetőségét akarja bizto-
sítani színészei számára. Ez is rendjén való. Ha
végképp rosszmájúak akarunk lenni, mondhatjuk:
na persze, enyhíteni akarnak a könnyű sikerek
miatti lelkiismeret-furdalásukon. Igazából ebben
sincs semmi kivetnivaló. Joggal alszik
nyugodtabban az, aki létrehozott egy jó Hedda
Gabler-előadást. Ez itt nem sikerült.

Pedig esély lett volna rá. A darabot valószínű-
leg a címszerepet alakító Fehér Annára keresték,
kereshették volna az alagsori stúdióhelyiség sa-
játos terére is. A nagyon alacsonyan lévő plafon,
közönség és színész egy térben létezése jó
lehetőséget kínál az Ibsen-dráma atmoszférájá-
nak realizálására. Mindvégig a tehetetlenség, a
bezártság az alapmotívum. A történet, mint az
óramű, a fogaskerekek tengelyei: tehetség, ba-
rátság, szerelem, pénz, siker. Körülöttük forog
minden. Mérnöki pontosság: egyetlen szoba,
ahol néhány határozottan megrajzolt jellem jár ki-
be. Nem roncsokat látunk, a szereplők
alapvetően ütőképes emberek lennének, de vala-
hogy mindegyikből hiányzik valami. Tehetség,
bátorság, önuralom, ilyesmik. Igy aztán ami erő
van bennük, az csak fortyog. Mindenkiben van
érték, de senki sem talál medret energiáinak.
Csak az elfojtott szenvedélyek izzanak valahol
mélyen: szerelem, nagyravágyás, alkoholizmus.

A feszültség adagolása akár egy jó krimiben:
fokról fokra derül ki minden múltról és lelkekről. A
százhat éves darab talán egy pöttyet pszicho-
analitikusabb, mint nekünk szükséges lenne.
Mostanra már annyira ki vagyunk képezve freu-
dilag, hogy kevesebb magyarázkodásból is egy-
értelművé válhatnak a dolgok. Bátrabban húzhat-
tak volna, gördülékenyebb lehetne a szöveg. Ép-
pen azért lenne elég kevesebb szó, mert jól
kivehetőek, modellszerűek az emberi viszonyok.
Heddánál a legszembetűnőbb, de a többieknél is
felfedezhető a legátolt vágyak működése, a
különböző fokú cselekvésképtelenség. Belülről
feszülnek, és ráadásul itt vannak összezárva egy
szobában. Nem kulcsra zárt ajtók, hanem kölcsö-
nös egymásrautaltság által.

Es össze vagyunk zárva velük mi, nézők is,
karnyújtásnyira történik minden ebben a szoba-
színházban. Nyomasztó az egész, zsúfoltság és
meleg van. Olyan kicsi a belmagasság, hogy a
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színészek épphogy nem verik a fejüket a díszlet-
ajtók szemöldökfájába, mintha agyon akarna
minket nyomni a fekete plafon. Ebben a légkör-
ben még az is idegesítővé válik, hogy olyan
szépen, otthonosan el van rendezve minden. A
berendezés és a ruhák színei ízlésesen össze-
komponálva a barna szolid árnyalataiból. Miért
nincs itt valaminek határozott formája vagy szí-
ne? - jut eszébe a gyanakvónak.

Minden körülmény adott egy parázs Hedda
Gabler-előadáshoz. Csak a színészek és a
rendező, Gaál Erzsébet nem vesznek tudomást
ezekről a körülményekről. A szobaszínházban
nagyszínpadi módon történik minden. Ott hado-
násznak az ember orra előtt. Mintha egy kicsit
hülyének néznének. Nézzed, néző: ez az ember
most mérges. Látod? Húúú, ennyire mérges. Jól
van, felfogtad végre. Lefojtottság, bonyolult hát-
tér sehol. Mímelés van, megmutogatott érzel-
mek, elképesztően hiteltelen gesztusok. Kidolgo

zoff folyamatok helyett
bántóan hirtelen váltások. A
szobaszínház külön mű-faj,
itt egészen másképp kell
játszani. Oktalanság lenne
azt mondani, hogy
természetesen. A színészi
játék szükségszerűen stili-
záció, viszont számtalan ár-
nyalata van. Esetünkben azt
a fajta visszafogottságot le-
hetne számon kérni, amely-
nek semmi köze az erőtlen-
séghez, sőt, a finomabb
mozdulatokban ott van a ki
nem sült energia feszültsége
is. Szobányi térben nincs
leküzdendő távolság a szí-
nész számára, nem kell kü-
lön törekednie a hatásra,
úgyis minden rezdülésnek
hatása lesz. Pont ettől van
fokozottan kiszolgáltatott
helyzetben: minden számít.
Villanásnyi üresjárat vagy
ügyetlenség tönkretehet
egész jeleneteket. Persze
mindez nagyobb térben is
igaz, de itta legkisebb kivé-
tel sincsen, semmi sem el-
hanyagolható.

Ott kezdődik, hogy a szí-
nészeknek meg kellett volna
tanulniuk viselni a kora-

beli
ruhákat. Nem színpadi,
hanem köznapi értelemben,

mert látszik és sajnos játszik a bajlódás.
Heddának például botladozás helyett elegánsan
kellene ide-oda suhognia, ahogy erre jó
családban már kislány korában megtanították.
Hasonlóan bensőséges viszonyba kellett volna
keveredniük a tárgyakkal. Mindent lendületből
fognak meg, és utána úgy mutatják fel, minta
misén az oltáriszentséget. Pedig az csak egy
pohár vagy egy doboz. A kimeneteleknél meg az
az érzésem, hogy a színészek nekifutásból, vállal
akarják betörni az ajtót. Valószínűleg a
nagyszínpadi beidegződés működik, ahol a játék
valódi helye és a hátsó díszlet között van pár
méter. Ennek megtételére nincs külön idő,
egyébként is kicsit hangsúlyozni szokták a
játékból való kilépést. Egy szobában az ember
„csak úgy" lenyomja a kilincset, és kimegy. Es
nem lökdösődik a többiekkel. Mert ha túl nagy a
lendület, minden érintésből, egymás terelgeté-
séből idétlen lökdösődés lesz.

A tér arányai mellett irányairól is tudomást
kellene venni. A nézők a szoba két hiányzó fala
mentére vannak telepítve, de az előadás kifeje-
zetten az egyik oldal felé rendeződött. A kettes
számú nézőkontingens kényelmetlenül érzi ma-

gát, hogy így oldalba támadta az előadást. Mintha
nem a vendégek számára kijelölt bejáraton érkez-
tünk volna egy házba, és pardon, fordulnánk
vissza, majd jövünk elölről. Ha pedig már egy
irányba rendezték az előadást, akkor is ki kéne
találni a szobán belüli elhelyezkedést. Nagy a
jövés-menés, többnyire ketten-hárman vannak
egyszerre bent. A néhány bútor felhasználásával
is rengeteg variáció jöhetne létre, és ez nem
pusztán formai kérdés. A darabba legalább öt
különböző természetű háromszögtörténet van
beleszőve. Két ember versengése, hogy kinek
van több hatalma a harmadik fölött, kihez kötődik
jobban. S itt a tekintélyjátszmák és szeretet/sze-
relem meccsek finoman aszimmetrikus három-
szögeit elvétve lehet csak fellelni abban, hogy ki
hova ül, vagy hol áll. Nem ezekből a mozzanatok-
ból épül fel a térhasználat, azok csak a jelzés
szintjén maradnak. Merő szájbarágás az, aho-
gyan például Hedda a barátnője ölébe ül.

A játszók számára éppenséggel teher, aminek
könnyebbséget kellene jelentenie: az tudniillik,
hogy meg lehetne szabadulni a harsányságtól,
mivel nem kell lenyúlni a nézőért a színpadról. A
belső folyamatokra lehetne koncentrálni, hogy az
érzelmek ne annyit jelentsenek, hogy valaki for-
gatja a szemét, és gurgulázik: vááá, ilyen szerel-
mes vagyok, hanem ehelyett finom mozdulatok-
ban, összetett cselekvéssorokban jelenjen meg a
nem egyvágányú érzelmi élet. Ne hat alapérze-
lemhez kapcsolt egyengrimasz variálásában me-
rüljön ki a játék. Többrétegűség, többértelműség
kialakítására nagyobb esély is lenne a szobányi
térben, ahol természetes léptékű emberi közel-
ségben van színész és néző. Az erre való törekvés
azonban csak nyomokban fedezhető fel az
előadásban.

A dolgozószobával összevont verandát üveg-
fal választja el a játéktértől, akik ide mennek át,
jelen is vannak meg nem is. A bent maradók
feléjük játszanak, és közben saját ügyük is van,
ezt meg a néző felé játsszák. Ez néha nemcsak
felváltva, hanem szinkronban is sikerül. Hason-
lóan összetetté tudták tenni azt a jelenetet,
amelyben Hedda pisztolyt ad a kézirata eltűnése
miatt végsőkig elkeseredett tudósnak, miközben
a kézirat ott van az íróasztal fiókjában. Ennyi van
Ibsennél. Az előadásban Lövborg már az ajtónál
áll, háttal. Hedda egyik kezében, háta mögé rejtve
a kézirat, közben pisztolyt fog a férfira. Várjon,
adok magának valamit. Az unatkozó szép-
asszony gyakran játszik apja revolvereivel, rio-
gatja ismerőseit, de lőni soha sincs bátorsága.
Talán most lesz? Vagy odaadja a kéziratot? Végül
mégis a pisztolyt nyújtja át, azzal a kommentár-
ral, hogy meghalni csak szépen szabad. Lövborg
távozása után fogja a papírköteget, és a kályha
melletti zsámolyra telepszik. Nem vág gonoszko-
dó arcot, figyelmesen olvas. Lehet, hogy csak
melegedni húzódott oda? Akkor is aggasztó a tűz
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és a gyúlékony papír közelsége. Hedda végül
módszeresen, szó nélkül elégeti a kéziratot. Az
ilyen részletek, amikor összetett a helyzet, ár-
nyaltak az érzelmek, ritkák az előadásban. Több-
nyire dérrel-dúrral éreznek, fel-alá masíroznak.

Idegesítő ez bármelyik színházban, de ilyen
laboratóriumszerű körülmények között különö-
sen. Itt fokozottabban érezhető a különbség a
tartalmas csöndek és a süket üresjáratok között
is. Pedig szemmel láthatóan lelki folyamatokból
akar építkezni az előadás. A máskor vad effek-
teket alkalmazó Gaál Erzsébet csak akkor hoz be
stilizációt vagy horrorbetéteket, ha színészei cső-
döt mondanak. Elsötétedik a szín, furcsa zene
hallatszik, esetleg szürreálba csúsznak a mozdu-
latok. Legalábbis remélem, hogy nem szánták
másnak a harcművészeti bemutatót az egymást
régen látott két szerelmes között. Később meg
Hedda tehetetlen indulatában összeroppantja a ke-
zében lévő poharat. Fehér Annának összeszorul a
keze, de talán túl vastag a műgyanta. Nem baj, nem
adja fel, második nekifutásra, erőlködve sikerül.

A drámában a legutolsó mozzanat Hedda ön-
gyilkossága. Az előadásban az ajtó mögött lövi
magát halántékon, majd megjelenik szétloccsant
fejjel. Csakhogy jól látom, mennyire műanyag a
fél arcán a maszk. Fehér Anna, miután körbehal-
dokolta a szobát, másodosztályú krimibe illően, a
zongorára zuhanva lehelné ki lelkét, de elvéti az
esést, ezért a földön fekve felnyúl, és rátenyerel
a billentyűkre. Nem szép dolog a bakikat cikizni,
bármelyik előadásba becsúszhat ilyesmi, de itt
túl sok volt belőlük. Ha valaki ennyire közel en

gedi magához a közönséget. az vegye a fáradsá-
got, és gyakorolja be rendesen az akciókat, kü-
lönben kész lebukás az egész.

A jellemkreátor Ibsen igazán kitett magáért:
Hedda Gabler nagyon összetett személyiség.
Elemi energiák mozgolódnak benne, de igazi
cselekvésre gyáva. Története értelmezhető az ál-
ságos polgári társadalom leleplezéseként: a nagy
formátumú női egyéniség a házasságban a rep-
rezentatív bábu szerepére van kárhoztatva, és
emancipálatlanul vergődik. De ez a nő nem csu-
pán a körülmények áldozata, valami nagyon hi-
ányzik belőle: nem látja meg a kitörési pontokat,
holott ott vannak az orra előtt. Ehelyett nagyra-
vágyó álmokat dédelget, és ha már építeni nem
tud, akkor pusztít maga körül. Nemhiába katona
lánya, a legértékesebb emberi alkotás számára
egy szép öngyilkosság. Ha mást nem sikerül
belekergetni, akkor ő maga hajtja végre. Csak
történjen valami nagyszabású ebben a szürke
életben. Feloldhatatlan kettősség van a belőle
áradó kislányos dacban: élhetetlen, hülye kis
szukának, ugyanakkor mindenkinél különb, érzé-
keny telivérnek tartjuk egyszerre. Fehér Anna
erejét meghaladja mindennek ábrázolása. A tá-
bornok lányának büszkesége nála inkább
karótnyeltség. Undokságra futja csak igazi go-
noszság helyett, nem tud ördögi tehetséggel
színlelve intrikálni. Enervált, migrénes úrinő
imbolyogja végig az előadást.

Besenczi Árpád a kedélyesen tehetségtelen,
csupa jóindulat férjből vígjátéki mulyát csinál.
Pityókásan, levett cipővel a kezében lopakodik

haza hajnalban, mintha csak a Szeszélyes év-
szakokból látnánk egy jelenetet. Gyerekes sirán-
kozás közben hirtelen fölnéz, faarccal mond va-
lamit, aztán tovább bömböl. Tipikus kabaréklisé:
átmenet nélküli hangváltás oda-vissza. Vetélytár-
sa, Sztarenki Pál a rosszéletűségével küszködő
zseni. Sztarenkinek a szerepre való felkészülés
annyiból áll, hogy előadás előtt három napig nem
borotválkozik. A zseniség számára a borostán
kívül azt jelenti, hogy szemébe lógó haját és
hosszú kabátjának szárnyát ide-oda dobálja. Ér-
zelmi élete mindössze szerelmes hörgésekben
nyilvánul meg. Eszébe sem jut, hogy, mondjuk,
kidolgozza azt a mozdulatot, ahogy a visszaeső
alkoholista a pohárért nyúl. Hedda vetélytársa
mindkét férfival kapcsolatban a ragaszkodó, buta
kis Thea. Kocsis Judit naivának elég naiv, amo-
lyan női balek. Jól megtalálja azokat a gesztuso-
kat, ahogyan ez a született áldozat mindenkinek
önfeláldozóan alárendeli magát. Csak éppen az
az erő nem érzékelhető, amellyel életvágyat, tett-
rekészséget tud a férfiakban ébreszteni. A há-
romszögjáték igazi művésze szerepe szerint
Bánffy György lenne mint rutinos házibarát.
Brack a drámában mindvégig nagyon finoman
igyekszik behálózni Heddát, Bánffy alakításában
ennek nincs nyoma. Jóságos nagyapóként érke-
zik, és Varjúdombi meséken edzett stílusában

Besenczi Árpád (Jürgen), Sztarenki Pál és Fe-
hér Anna
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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.

Herik Ibsen: Hedda Gabler (József

Attila Színház) Fordította: Kúnos László. Díszlet:

Paseczky Zsolt. Jel-mez: Dőry Virág m. v.
Rendezte: Gaál Erzsébet. Szereplők: Fehér Anna,
Besenczi Árpád, Örkényi Éva, Kocsis Judit, Sztarenki
Pál m. v., Bánffy György, Bakó Márta.

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

Fehér Anna és Bakó Márta
(Berte)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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