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vagy másutt idegen nyelven zajlik. Ugyanakkor
alig lehet olyan művészeket találni, akik idegen
nyelveket beszélnek. Így az ajánlásnál, az utaz-
tatásnál a szakmai, művészi szempontok és kri-
tériumok háttérbe szorulnak azon praktikus
szempont mögött, hogy ki beszél angolul, néme-
tül, franciául... Tehát a szükséges hazai szakmai
kurzusok mellett sürgős feladat nyelvtanfolya-
mok szervezése is.

Végezetül még egy dolgot kell megemlítenem
az alternatív színházak jövőjével kapcsolatban.
Ez pedig a vállalkozó kedv élénkítése. Bár sokan
érzik úgy, hogy a jelenlegi színházi struktúra kö-
tött keretei között nemigen tudják művészi ké-
pességeiket maximálisan kibontakoztatni, nehe-
zen adják fel relatív biztonságukat. Csak keve-
sen vállalkoznak arra, hogy a maguk által kitűzött
és vállalt célok érdekében új működési formában
dolgozzanak. Pedig több olyan színházi ember,
aki a közelmúltban hivatásos színház élére került
igazgatónak vagy művészeti vezetőnek, sokkal
inkább kifuthatná formáját egy-egy kisszínház-
ban, mint a színházi nagyüzemekben. De ehhez
a váltáshoz is minimális anyagi és egyéb bizton-
ság szükséges.

S visszaérkeztünk a kiindulóponthoz. Ebből a
bűvös körből azonban egyszer mégiscsak ki kell
lépni!

E cikk leadása után értesültem arról, hogy meg-
született az első, nagyrészt magánszemély által

szponzorált s helyiségét az önkormányzattól
csupán jelképes összegért bérlő kisszínház.
Kecskeméten a Villám és Társa Általános
Kereskedelmi Kft. támogatja azt a színházi
vállalkozást, amely Balogh Tibor irányításával
áprilisban kezdte el működését.

Az új színház, amely - a Katona József Szín-
házzal „társbérletben" - a Kelemen László
Színpadon tartja előadásait, hármas célt szeret-
ne megvalósítani: különleges esztétikai minősé-
get képviselő stúdiószínházi produkciókat hoz
létre és fogad be, feléleszti a hajdan Ruszt Jó-
zsef által kezdeményezett pedagógiai színházi
hagyományokat és kamara jellegű szórakoztató
színházi funkciót kíván betölteni. Emellett nya-
ranta a Szabadidő Központban létesített sza-
badtéri színpadot működteti.

Még ebben az évadban fogadnak vendégpro-
dukciókat (például Az építész és az asszír csá-
szár című Arrabal-darabot a Kamrából és a
Cyranót Nyíregyházáról), majd októbertől jeles
művészek részvételével saját előadásokat is
színre állítanak, amelyeket nemcsak a városban,
hanem staggione-rendszerben országszerte
játszani akarnak.

A vállalkozásnak nemcsak a produkcióit sze-
retnénk a minden újnak kötelezően kijáró bizal-
mat megelőlegező figyelemmel kísérni, hanem
az új finanszírozási rendszer alakulását és a vá-
ros színházi struktúrájában bekövetkező bővü-
lést, az ezzel járó fejleményeket is.

Hegedűs D. Géza (Becket Tamás) és Hetényi
Pál (Kísértő) az Eliot-drámában

Mielőtt szó esnék az előadásról, essék szó e
helyről, a Katona József Színház s a TV-1
stúdiójáról, a Kamráról, amely a magyar
színház káprázatos színvonalbeli hullámzásai
s még káprázatosabb (bár tulajdonképpen
jól kiszámítható) elüzletiesedése idején
hamar üdítő színfoltja s egyik legnívósabb mű-
vészszínháza lett Budapestnek. Ebben a pici
belvárosi műhelyben egyenletesen magas szín-
vonalú, válogatott produkciókat láthat estéről
estére száz (vagy annál valamivel több) néző: a
Kamra színpadán rendre friss, eleven, ínyencek-
nek szóló előadások kerülnek színre. Zsámbéki
Gáborban, a színházvezetőben és
munkatársaiban volt annyi művészi-alkotói kedv
és kockázat-

vállaló készség, hogy e befogadószínház falai
közt röppent merész, bizonytalan kimenetelű és
mindennemű „papírformának" látszólag ellent-
mondó produkcióknak is teret adjanak. Az elő-
adások java részének minősége, látogatottsága,
kritikai visszhangja maximálisan visszaigazolni
látszik az alapítók eredeti elképzelését: A kínai, a
Jegyzőkönyv, a Mulatság, Az építész és az asszír
császár, a Szegény Dezső vagy az Egérlyuk,
mind-mind valódi siker, s úgy tetszik, e sorba
iratkozik fel a március második felében bemuta-
tott T. S. Eliot-drámaoratórium, a Gyilkosság a
katedrálisban is. (Mire e sorok napvilágot látnak,
már megvolt a színház utolsó bemutatója ebben
az évadban: a Katharina Blum elveszett tisztes-

sége, amely Bereményi Géza átiratában, Ascher
Tamás rendezésében, a Katona színészeivel
nem mindennapi csemegének ígérkezik.)

Anélkül hogy túl akarnám dimenzionálni a pici
műhely jelentőségét, nem hallgathatom el: nap-
jainkban, amikor sok helyütt egyre harsányab-
ban és egyre szemérmetlenebbül folyik egyes
színházakban az olcsóság vására, amikor csillo-
gó, kasszatöltő mutatványokkal bódítják el a ma-
nipulált és átmosott agyú nagyérdeműt, s amikor
nemegyszer művészetté maszkírozva sózzák a
gyanútlan néző nyakába méregdrágán a nagy-
iparilag előállított bóv l i t - egyszerűen megnyug-
tató érzés, hogy van még hely, ahol szellemi iz-
galmat kínálnak, ahol az ember azt kapja, amit a
színháztól vár.

Lehet, hogy kissé patetikusra sikeredett e lau-
dáció, lépdeljünk hát alá óvatosan a Kamra lép-
csőin, s vegyük szemügyre, mennyiben igazolja
vagy cáfolja az elmondottakat az új produkció.

„T. S. Eliot világirodalmi rangú, nagy lélegzetű
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drámai költeménye, a Gyilkosság a katedrális-
ban Magyarországon mind ez ideig csupán iro-
dalmi csemege volt, jóllehet Vas István konzse-
niális műfordítása már régen kijelölte helyét mai
játékszínünkön is. A hazai színházak ennek elle-
nére - feltehetően a darab rendhagyó stílusa
miatt - eleddig nem vállalkoztak bemutatására" -
így kezdi az előadáshoz fűzött kommentárját a
rendező, Mészáros Tamás. Tegyük hozzá rög-
tön: ő meg e tekintetben kivétel, hiszen huszonöt
év alatt harmadszor vállalkozott rá - immár
„profi" körülmények között, többségükben víg-
színházi színészekkel -, hogy színre vigye T. S.
Eliot költői játékát (korábbi rendezései „amatőr-
színházi" produkciók voltak 1967-ben, illetve
1973-ban).

Mészárost, a sokféle műfajban otthonosan
mozgó színházi embert mélyen megérinthette az
elioti mű etikai dilemmája: Becket Tamás lelkiis-
mereti fordulatának „máig ható talánya". Olyan
modelltörténetet vélhetett felfedezni e nemesen
veretes nyelvezetű s formájából adódóan mind-
untalan csapdákat rejtő drámai költeményben,
amelyben korról korra, rendszerváltások után is
magára ismerhet az önmagával szemben erköl-
csileg igényes ember.

A canterburyi érsekké emelt Becket Tamás a
feltétlen királyhűségtől jut el a kíméletlen rend-
szerkritikáig majd az emelt fővel vállalt
mártírhalálig. Eközben szembesülnie kell azzal
a gyötrő politikai-etikai dilemmával is, hogy
vajon a közösség feltétlen, odaadó,
kompromisszumokkal is járó szolgálata, avagy a
szuverén egyéniség függetlenségének
megőrzése esik-e történetfi-

lozófiai értelemben súlyosabban latba az idő
mérlegén. Becket Tamás tragédiája mindenek-
előtt a személyiség belső drámája, hiszen azzal
az uralkodóval kell szembeszállnia, akit koráb-
ban ő is támogatott, akinek bizalmasa volt, aki ér-
seki székébe emelte - s akinek tetteiben önma-
gát szemlélheti: önmaga előtt is vállalnia kell a
felelősséget mindazokért a torzulásokért, ame-
lyek létrejöttében korábban tevékeny szerepet
vállalt. Becket politikusként is megmaradt etikus
lénynek; s amikor már nem tudja
összeegyeztet-ni a hatalmi mechanizmus
célracionálisan etikátlan működését önnön belső
erkölcsi elveivel, ön-ként vállalja a pusztulást.
Mert hát a hatalom, a mindenkori, mindig
felkínálja a kompromisszum lehetőségét s a vele
járó kiváltságokat a vonzás-körébe kerülőknek.
A kérdés csak az, etikailag milyen árat kér ezért
a gyarló vágyakkal megvert embertől.

Mészáros darabértelmezésében, Hegedűs D.
Géza megformálásában Becket Tamás nagy
formátumú történelmi személyiség, aki erkölcsi
megvesztegethetetlenségével, helytállásának
példázatos sugallatával akar hatni környezetére.
Az asszonyok kórusa s a paptársak, akik
vissza-térte után körülveszik, féltőn óvják a
fenyegető, halálos veszélytől; menekülésre
biztatják, s ami-kor ehhez már késő, bezárják a
székesegyház kapuit. Becket mégis hajthatatlan
marad: az ajtókat ki kell nyitni, az etikus
embernek vállalnia kell tettének konzekvenciáit.
Hegedűs D. Géza halk, lefojtott szavakkal, ám
roppant belső feszültséget sugározva,
tiszteletet parancsoló tartással rajzolja föl az
érsek bukásának ívét a tragikus csúcspontig -
ökonomikus, visszafogott színészi eszközökkel,
nemes pátosszal, a költői nyelv artisztikumát is
kellőképpen felmutatva.

Voltaképpen az ő személyiségdrámája mozgat-
ja az egész előadást; rebbenő árnyakként, néma
szobrokként szakadnak ki ritmusosan a háttér
sötétjéből az asszonyok kórusának sziluettjei, s a
játék mértani középpontjában álló Becket figurája
köré a homályt áttörő fénynyalábok vakítóan
fehér zuhataga formái katedrálist. A rendező
bátran él a fények-árnyak játékával, a világítási
effektusok dramatikus erejével, a sötétből felra-
gyogó, fénypászmáktól ölelt arcok artisztikus ví-
ziójával. Feltehetően a legadekvátabb s a jó érte-
lemben vett legteátrálisabb formát találta meg az
oratorikus dráma nemes pátoszához, amikor a
sötétség és a világosság játékából szikráztatta
föl a tragédiát; mégis, úgy érzem, amit megnyert
az előadás nagyvonalú vizualitásának hangsú-
lyozásával, némiképp elveszítette a drámai ala-
kok megformálása terén: e játék figurái olykor el-
vont, lebegő „fényszobrok" lesznek.

Mindez sajátos fénytörésben mutatkozik meg
az előadás elbájolóan ironikus zárójelenetében.
Az addigi színtiszta artisztikum hirtelen vált át
nyers és profán iróniába; míg korábban a fény-
nyalábok koszorúja volt hivatva kiemelni a figu-
rák szellemi arcélét, most fénytelen alakok em-
beri arca ragyog elő a szürke háttérből, láttatva
az egyéni karaktervonásokat is. Humor, elegan-
cia és visszafogott irónia teszi plasztikussá Heté-
nyi Pál ravaszul rezignált lovagjának darabzáró
kommentárját, valamint Újvári Zoltán, Selmeczi
Roland vagy Oberfrank Pál „sok szempontú"
magyarázkodását tettük eredetét, motivációit il-
letően. E jelenetsor mutatja leginkább, hogy Mé-
száros rendezőként milyen pontosan és érzékle-
tesen tud szituációkat elemezni.

A játék végén újra felhangzó asszonykórus
zsolozsmája visszavetíti a maga fájdalmas lírá-
ját, komor ünnepélyességét az előadásra,
amelynek játékterét a hely adottságainak lele-
ményes kiaknázásával tervezte meg Fehér Mik-
lós. Jánoskuti Márta pompát és emelkedettséget
sugalló jelmezekbe öltöztette a szereplőket,
Sáry László zenéje pedig ihletett miliőt segített
teremteni, hogy elhihessük: Becket Tamás vér-
tanúsága nem történeti érdekességű példázat,
hanem eleven seb, máig sugárzó formátumos
tragédia.
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