
hetséges, erőtlen lány, aki idő előtt le-
fékezett, belegabalyodott; s jóllehet, ala-
kítása erősen hullámzó - a naturalista
színektől éppúgy nem retten vissza, mint a
hajszálfinom jelzésektől - végig egységes
és meggyőző marad.

A többiek veszkődnek szerepükkel.
Dózsa László krisztusi pózba csomagol-ja
Jozsót, Tóth Titusz kabarészámot formái a
húsvéti tojásnak nevezett Günterből,
Soproni Ági (Saci alakjába sűrítve) a
valutaházasságok minden árnya-latár
igyekszik eljátszani. A Rendőrség
szerepében (kihajtott panama ingben, bé-
kebeli kedélyességgel) Nyerges Ferenc
néhány mondatával még érthetetlenebbé és
hiteltelenebbé teszi amúgy is érthetetlen és
szervetlen szerepét, Peremartoni Krisztina
pedig hallgat, hallgat, ahogy az író kívánja
Margó szerepétől. Hogy miért ? Gyanítom,
az író sem tudja.

A megváltás - akár az előző két da-
rabban - ezúttal a zuglói ebédlőben is
elmarad. A kedélyek lecsillapodnak, Em-
ma tovább fejtegeti keresztrejtvényeit,
Lilire gerincpuhító öregség vár. Nem úgy
néz ki, mintha Jozsó távozása ja-
vított volna a helyzeten. De bizakodjunk.
Mi mást tehetnénk?

Fejes Endre: Az Angyalarcú (Radnóti Miklós
Színpad)

Rendező: Gáspár János. Dramaturg: Sipos
Tamás m. v. Díszlet és jelmez: Gyulai Lí-
viusz. Zenei vezető: Novák János. Szcenikus:
Schandl Gábor. A rendező munkatársai: Kun
Magda és Tettinger Éva.

Szereplők: Moravetz Levente, Dőry Virág,
Szabó Kálmán, Herceg Csilla, Thirring Vio-
la, Huszár László, Görbe Nóra m. v.,
Sornhegyi György, Keres Emil, Pécsi Ildikó,
Sebestyén András m. v., Orosz István,
Lukácsy Katalin m. v., Simon Péter, Ver-
des Tamás, Perlaki István m. v., Baracsi
Ferenc, Bojti Judit m. v., Fenyő Ervin,
Korompai Vali, Liska Zsuzsa.
Csiki László: Nagypapa látni akar benneteket
(Kelemen László Kamaraszínház, Kecskemét)

Rendezte: Tömöry Péter. Dramaturg: Tar-
ján Tamás m. v., Ügelő: Soós Argentína.
Fény: Gaál Ferenc. Hang: Balla Kálmán.
Koreográfia: Horváth Ferenc. Súgó: Szalma
Sándorné. Zene, valamint a rendező munka-
társa: Tucsni András. Díszlet: Probstner
János m. v. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Ragó István, Balogh Tamás,
Borbáth Ottilia, Kiss Jenő, Egyedi Klára,
Lamanda László, Flórián Antal, Szakál
Zoltán, Perényi László.
Munkácsi Miklós: A briliánsok szombatja
(Józsefvárosi Színház)

Rendező: Karinthy Márton. Díszlet: Lovas
Pál m. v. Jelmez: Rimanóczy Yyonne.
Dramaturg: Márai Enikő. A rendező mun-
katársa: Gyarmati István.

Szereplők: Gobbi Hilda, Dózsa László,
Jobba Gabi, Fülöp Zsigmond, Soproni Ági,
Peremargoni Krisztina, Tóth Titusz, Nyer-
ges Ferenc.

TARJÁN TAMÁS

Virágnak virága

A Csíksomlyói passió a Várszínházban

1981. december 25-én megszületett a
Jézuska. Nem csupán úgy, amiként évről
évre karácsonykor szokott, a szeretet és
béke jelképeként a jóakaratú emberek,
családok, népek ünnepi hangulatában,
hanem „valóságos" alakban is - a Vár-
színház színpadán. A Csíksomlyói passió
Szűz Máriája ringatta féltőn a bölcsőül
szolgáló fateknőt, benne gyermekével. A
kisdedet talán kukorica csutkájából,
bokrok gyöngyeiből, maradék posztóból
formálhatták-pólyálhatták világra
egykoron a ferences iskola diákjai vagy az
Istenfia élettörténetét és halálát prezentáló
székely parasztok; s mintha egyenesen
közülük jöttek volna, oly szere-tettel és
figyelemmel vették körül a mai játszó
személyek.

De nemcsak Jézuska -- Jézus is „szü-
letett" e karácsonyestén. Azaz, föloldva a
képes beszédet: Ivánka Csaba ekkor
vállalta át először a modern színjátékká
lett archaikus-népi szenvedéstörténet
Krisztusának szerepét a megbetegedett
Iglódi Istvántól. A Várszínház hosszabb

szünet után ezen az ünnepi napon ismét
műsorra tűzhette a pár héttel korábban
bemutatott darabot.

A Szolnoktól jött fiatal vendégművész
az évad eddigi legkitűnőbb előadásainak
egyikében vehetett át főszerepet. Balogh
Elemér és a rendező, Kerényi Imre
hibátlan érzékkel válogatta ki az évtizedek
folyamán részletekben lejegyzett XVII-
XVIII, századi passióciklusból azokat az
epizódokat, amelyek elevenen hatnak a
XX. század végének színpadán is. Az értő
munkájuk nyomán keletkezett „új magyar
dráma" megint élet-re támasztotta irodalmi
örökségünk e lappangva megbúvó,
szélesebb körben nem kellően ismert
remekét. A katolikus scholák deákos
szelleme és a közvetlenebb, vaskosabb
paraszti szemlélet keveredik a barokk
misztériumjáték szövegében: a városi és a
népi elegyedik elválaszthatatlanul.

A passió - természeténél fogva - nem
csupán, nem is elsősorban az irodalmi
hagyománynak képezi részét, inkább a
színi kultúra emlékeit őrzi. Az iskolai
színjátszásét és a népszokásokét. A leg-
utóbbi években e kettőnek mindmáig friss
ágait sok darabra és sok előadásra oltották
rá írók, rendezők (Illyés Gyula Bölcsek a

fán című komédiájának pesti és pécsi

bemutatóit azért említem egyet-len
példaként, mert azokban egyként jelen
volt a két stílus). Maga a szenve-

Az aranyborjú-jelenet a Csíksomlyói passióból (Várszínház)



déstörténet is viszonylagos gyakorisággal
kapott teret a színpadokon. Főképp az
amatőr színjátszók körében, főként 197o
táján. Bármelyik ismertebb elő-adást
idézzük is föl (Ruszt Józsefét, Katona
Imréét többek között, vagy akár a
diákszínházi találkozókon Magyaror-
szágon vendégszerepelt lengyel csoportok
produkcióit), szembetűnő a passió erős
átpolitizáltsága. Krisztus keresztrefeszítése
politikai tett volt részben a maga idején is
- a hatvanas-hetvenes évek fordulójára
viszont mintha kizárólagosan a
koncepciós perek mechanizmusának be-
mutatására és kritikájára szolgált volna a
szenvedéstörténet. Legalábbis Közép-
Európában. Bármily nagy hatású volt is
ez az értelmezés, a túlzott konkretizálás
ártott a sokkalta gazdagabb szim-
bolikának.

Kerényi Imre rendezése az egyetemeset
nem kényszeríti le az aktualitás valamely
szintjére. Tisztában van azzal, hogy a Jót
és a Rosszat megtestesítő figurák (a Deus
Pater-Luciper, illetve a Jézus-Júdás
szereplőpárok végletei között)
archetípusok, amelyek ennek okán
önmagukban is kellő erővel rendelkeznek
ahhoz, hogy énjük mindig új funkcióval,
jelen idejű érvénnyel telítődjék. Az
eljátszott egyetlenegyben ezért szinte
végtelenül sok további, ismerős történet
pereg le: a Születés, Küzdés, Halál,
Tisztesség, Árulás, Szeretet történetei, s
ezeket ki-ki a maga élethelyzete, tapasz-
talata, kedve, hangulata szerint kódol-ja át
a kisbetűs fogalmak hétköznapibb
jelrendszerére. Á szimbolikus személyes-
sé lesz, s az előadás többek között azért jó,
mert ezen átlényegülés szabad útját erő-
szakolt koncepcióval nem torlaszolja el.

A Biblia, illetve a passió összeurópai
kultúrkincs: a csekély számú alkotások
egyike, amelyek relatíve egységes tudatot,
élményt jelentenek a legtöbb nemzet
számára. A szenvedéstörténet univer-
zalitásából is következik, hogy Jézus
Krisztus élete és halála a szeretetelv
nevében - hiú remény? - mintegy össze-
fogja a kontinenst (illetve az egész ke-
resztény világot). Á Biblia: világiroda-
lom, ami azonban mindig a különböző
népek és korok „egyéni" olvasatában
elevenedik meg. A Csíksomlyói passió
címében is fontos a lokális meghatározás.
A várszínházi előadás a jelzett szóval az
egyetemesre, a jelzővel a magyarra utal.
Napjainkban, amikor a nemzettudat és a
hazaszeretet végletes zavarai észlelhetők
az oktatásban, kultúrában, közéletben,
politikában, Kerényi tiszta és egyértelmű

állásfoglalással mutatja föl a korszerűt.
Minden „magyarkodástól" - vagy „szé-
kelykedéstől" - mentes a játék, de nem is
szégyelli hangsúlyozni magyarságát. Götz
Béla díszlete, az eredeti szerzői
kívánalmak szerint emelt harangláb kü-
lönböző szintjeivel, külsejével és belsejé-
vel tökéletes tere az előadásnak, de amily
nyilvánvalóan szimbolizálja - formájával,
anyagával, szerkezetével - az erdélyi
magyar közösség a passiót ját-szók
összetartozását, olyannyira elvont is, a
mennytől a pokolig tagolva a
mindenséget. Füzy Sári jelmezei formák
és színek életteliségét viszik a díszlet
puritán terébe, anélkül, hogy túlzott
folklorikussággal viszolyogtatnának. A
piros-fehér-zöld színek általában egymás-
tól elszakított foltok, és a fehér kivételével
nem is jellemzőek, uralkodóak. Á
nemzetiszín csak egyszer, az előadás
megrendítően komponált végpontján tűnik
föl, ott is tolakodás nélkül. A díszletnek
méltósága van - mint tetőzete az egymás
mellé igazított zsindelyeket, úgy fogja,
gyűjti össze a harangláb magába, maga
köré az embereket -, de mulatságos,
ijesztő, riadt, csodálkozó arcát is tudja
mutatni ez a tornyocska. A jelmezeknek
egyik legfontosabb jellemző eszköze az
irónia: a harsány, vásári túl-karikírozástól
a vidéki divat megcsipkedéséig számos jó
ötlet szemtelenkedik az öltözékeken. Az
ünnepi lelkületéhez ünnepi ruhát ölteni
akaró szegényember könnyeztető-
mosolyogtató igyekezetét is benne érezni
egy-egy gúnyában, lábbeli-ben.

Kerényi Imre nem leplezett érzelmes
szeretettel - és ritkán tapasztalt szigorral
viszonyul a darab szövegéhez. Szigorú-
nak kell lennie; csak így lehet meggyő-
zően és átélhetően érzelmes. Süt az elő-
adásból, hogy a rendező hosszú ideje
formálja itt kifejtett gondolatait, régóta
készülődik örömei és gondjai kimondá-
sára, s most a Csíksomlyói passióban a
lehető legalkalmasabb tárgyat, anyagot
lelte meg. Elegancia és tisztaság lengi be
munkáját, bármi „éteri" nélkül. Á szép
rend nem rideg, mert a természet rendjét
idézi. Novák Ferenc koreográfus
segítségével sikerült a szabályszerűt és a
váratlant szerencsés arányba hozni: mint
szőttesben az egyanyagú minta, úgy
hullámoznak szemet gyönyörködtetően az
előadás mozgásfolyamatai. Igen ötletes a
térkihasználás is : pincétől a padlásig - a
pokloktól a mennyekig szerepe van
minden fokozatnak.

A produkció legfőbb értékhordozója

nem a cselekmény, hanem a nyelvezet és a
stílus. Végre egy olyan színházi este, ahol
alig kell elnyelt hangok, hibás hangsúlyok,
írásjel nélkül hagyott mondatok miatt
mérgelődni. A régies szöveg, a passzusok
szokatlan szépségű dallama a kivételes
koncentráció feladatát rótta a színészekre.
Mint a rendező, látnivalóan ők is
megrendült örömmel fordultak az
archaizáló magyar nyelv felé. Gonddal
óvják - mégis a mai fülhöz igazítják a
szavakat. A nyelvezet-nek „saját
mondanivalója" van: az anyanyelv
összetartó, formáló, értelmező, megőrző
ereje pillanatok alatt évszázadok
históriáján át utaztatja a jelenig a nézőt.

Stiláris vonatkozásokban a passiójáték
oly nehéz leckét ad föl, hogy azzal csak
részben sikerülhetett megbirkózni. A nagy
időbeli különbség nemigen okozott
gondot, frissen hat mindkét réteg : az is,
amelyben játszódik a történet, s az is,
amelyben játsszák. Az első és a második
rész viszonya már nem ilyen harmonikus.
Az ótestamentumi epizódok eleven
életként hatnak; a naiv gyermeki s a
másképpen naiv népi képzelet saját
ismeretei szerint „antropomorfizálja",
vonja a földre a Biblia verseit. Az ember
Istent teremt a maga képére. Ez a tiszta
mese, stílusosan tündérinek nevezhető
rendezői és színészi ötletekkel.

A második, az új szövetségi rész - a pas-
sió - nem épül be ennyire a játszók életébe,
mindennapjaiba, s a történet komorsága is
távolabb tartja tőle az embereket. Ezt már
nem élik: előadják. A közvetlen kapcsolat
elvesztével elégikussá hangolódik a
szenvedés és kínhalál misztériuma; az
ábrázolás kénytelen illusztratívvá lenni.

Más szempontú, de szintén stiláris kér-
dés az is: miként viszonyulnak a szín-
játékhoz mint tevékenységhez a passió
előadói? Kerényi koncepciója szerint a
szereplők - mármint a székely parasztok
halálos komolyan, felelősségük teljes
tudatában, igyekezetük szerint azonosulva
alakítják a figurákat; a Várszín-ház
színészei pedig szeretetteli iróniával
eljátsszák, hogy e derék emberek - kik
szerszámnyélhez, nem költői sorokhoz
szoktak - miként játszanak. Vagyis a
kiszemelt szereplő - mondjuk - minden-
áron az Atyaúristennek akar látszani; a
színész viszont leleplezi az általa játszott
személyt, kedves ügyetlenségét, ahogy
állandóan kizökken szerepéből. Ez idáig
rendben is van. Kisebb törés ott mu-
tatkozik, ahol a színész által így játszott



játszó, a székely parasztember játssza el,
hogy ő csupán játszik. Amilyen bonyolult a
mondat, oly összetett volna a fel-adat is, ez
a „játék a játékban" azonban meghaladja az
egyébként jó stílus-érzékű közreműködők
erejét. Mihály Pál ismerősen bumfordi
Deus Patere például ott válik átmenetileg
mesterkéltté, ahol azt kell jeleznie: titkolt
másodpercekre félrehajol szerepéből, hogy
meghúzza a butykost. A stílustörés itt
abban áll, hogy jelzi.

Bármennyire egységessé kovácsolódott
is a szereplőgárda a próbák folyamán, a
játékstílus még egy stiláris problémát
kiütköztet. A korábban az erdélyi magyar
színházakban föllépő színészek ajkán
természetesen másképp
ízesebben, veretesebben -- formálódik a
szó. A társulat új tagjai közül némelyek-nél
még a társalgási drámák és komédiák
iskolája érződik. Végül a harmadik laza
csoport sem egyik, sem másik irányba nem
húz. Ezt a nagyjából háromféle hangot
nem ártott volna a lehetőségek szerint
jobban egymáshoz simítani.

Bár a stílusgondok előtt nem lehet
szemet hunyni, az előadás e kisebb hibák
ellenére kitűnő, őszinte örömet és
tanulságot szerző. Ebben a színészeknek is
döntő érdemük van. Ivánka Csaba hirtelen
vette át szerepeit (négy-öt, egymással
rokon figura jut majdnem mindenkinek), s
lélekben igencsak meszsziről érkezhetett,
hiszen még nemrég is Lucifert formálta
meg Az ember tragédiájában, Szolnokon.
Makacs, jellemes, gunyoros, az Úrral
kitartóan vitázó Luciferje inkább
körvonalaiban jelent meg a néző előtt,
mintsem a részletek hibátlan teljességében,
de Ivánka okos érzékenysége, az
intellektualitásból fakadó, tehát csöndes
dinamizmusa így is fel-tűnést keltett Paál
István úttörő érdemű Tragédia-
rendezésében. S mintha a tagadás ősi
szellemének alakja most segítette volna
hozzá a színészt, hogy a kevés
beugrópróba ellenére is hitelesen jelenítse
meg: a másokért küzdő és sorsát vállaló
ember tulajdonságaival ruházza föl a Jézus-
alakot. Testére szabott a szerep Ivánka
Csabának, Ádámé még inkább. Ha majd
Iglódí István is, remélhetőleg minél
hamarabb, újra színpadra léphet, talán mód
lesz egymás utáni estén nézni meg a két,
bizonyára eltérő szerepépítést. Sejthető,
hogy Iglódi, gyakorlatának megfelelően,
ezúttal is a brechti indíttatású színjátszás
stílusához közelítette a figurát, s bár ez
nem teljesen

idegen Ivánkától, ő inkább a közvetettség
nélküli, átéltebb vonásokat hangsúlyozza.

Kertész Péter tekintélyt parancsoló ko-
molysága élő jellemmé avatta a leghá-
látlanabb szerepet, az eseményeket kom-
mentáló Krónikát. A démonikus meg-
jelenésű, erőszakosságával és gyávaságával
is hátborzongató Luciper (Ferenczy
Csongor) parancsára két, a ferences iskola
valószínűleg leghátsó padjából elő-bújt
ördög les: Plutó és Drumó, Kalocsay
Miklós és Székhelyi József telivér
alakításában. Főleg az újabb szerepeiben
minden nyűgöt ledobó Székhelyi van
elemében anélkül, hogy engedne az
olcsóbb megoldások iránti vonzalmának.
A négy sátány (és sidó ifjú, babilóniai,
bélpoklos, vén, vénasszony, katona,
eunuch, kengyelfutó): a mind magabiz-
tosabb Katona János, a végre a Várszín-
házban is feladatokhoz jutott Botár End-
re, a mindig megbízható Bősze György és
a paródiához is értő Tahi József. Baranyi
László és Czibulás Péter főként Annás és
Kajafás hitvány jellemével emlékezetes.
Papadimitriu Athina és Kubik Anna
nőalakjai a leginkább biblikus
ihletettségűek. Fonyó István szerep-
váltásai mögött az önmagát meg nem
talált, bizonytalan egyéniségű szerepjátszó
karaktere is kirajzolódik.

Hámori Hámori az utolsó percekben az
Ó-magyar Mária-siralom eléneklésével
koronázza meg teljesítményét. Szűz
Máriájának állandó aggodalmában kez

dettől ott a tragikus asszonyalak: a Pietá
anyafigurája. Kézdy György, aki júdások
egész sorát játszotta már el, most magát
Júdást kapta szerepül. Szokásához híven
az alak teljes sorsát érzékelteti, az előadás
legfanyarabb és legönironikusabb
gesztusaival.

Számos közreműködő és - Rossa László
irányításával - népi hangszereket
megszólaltató muzsikusok fáradoznak a
sikerért. A Csíksomlyói passió - mint erre a
korábbi kritikák már általában föl-hívták a
figyelmet - mérföldkő a Vár-színház
történetében: vele és általa szüle-tett meg
valóban a népszínház. Ez az előadás
azonban mint ahogy minden jó mű
közvetlenül nem folytatható.
Tematikában, stílusban, jellegben, színészi
fölfogásban nem kötheti meg a szín-ház
eljövendő terveit. Szellemiségével és
színvonalával kell hatnia.

Csíksomlyói passió (Várszínház)
Rendez : Kerényi Imre. Színpadra

alkalmazta: Balogh Elemér és Kerényi
Imre. Dramaturg: Márai Enikő. Díszlet: Götz
Béla m. y. Jelmez: Fűzy Sári m. v.
Koreográfus: Novák Ferenc m. v. Zenéjét
összeállította: Rossa László m. v.
Szereplők: Kertész Péter, Ferenczy Cson-

gor, Kalocsay Miklós, Székhelyi József,
Katona János, Botár Endre, Bösze György,
Tahi József, Baranyi László, Czibulás Péter,
Kézdy György, Ivánka Csaba m. v., Há-
mori Ildikó, Mihály Pál, hányó István,
Papadimitriu Athina, Kubik Anna, Czibula
Mária, Szunyogh Xavér, Szabó András,
Kozák József, Bányavári Gábor, Konkoly
Elemér, Rossa László.

A G o l g o t a - je l e n e t ( lklády László fe l v é t e l e i )


