
kű felnagyításának rendelné alá, ez a
magánéleti konfliktus éppenséggel a
problémakomplexus egyik pillérévé ala-
kulhatna.

Egy ilyen végleges érvényű átfogal-
mazás minden bizonnyal gondolati el-
mélyüléssel is járna, ismét csak a tények
merészebb kezelése következtében. Sop-
ron helyzete speciális helyzet, és Lackner
Kristóf Sopron polgármestere. Feltéte-
lezhető, hogy a valóságban nem is járt
eszében más, csak ami megbízatása és
hévvel vállalt küldetése volt: a város ér-
dekeinek védelme. Egy igazán drámai hős
formátumú személyiségnek azonban
szembe kell néznie konfliktusa mélyebb
vonulataival is. Sopron - Magyarországon
van. Sopron polgármestere - a három
részre szakadt, magát mégis egy hazának
valló Magyarország egyik vezető
funkcionáriusa. A drámai Lackner Kris-
tófnak - aki ráadásul amúgy is nemcsak
közéleti ember, hanem tudós és politikus
is -- el kell gondolkodnia a soproni és az
összmagyar érdekek viszonyáról, a „ci-
vitas sempruniensis" és Magyarország
majdani közös jövőjéről, még akkor is, ha
ezeket a gondolatokat napi cselekvésében
nem vagy csak töredékesen tudja
képviselni. (Hegedüs egyébként tisztában
van ezzel. Finom eszközökkel jelzi
például, hogy bár II. Ferdinánd és Bethlen
Gábor Sopron szemszögéből pilla-
natnyilag egyforma veszélyt jelent, a két
személy, illetve az általuk reprezentált po-
litikai és eszmei tendencia között alap-
vető különbség van. Az író meri és tudja
ezt ábrázolni, noha az adott helyzetben ez
Lackner számára úgyszólván közömbös.
Íme a mag, amelynek kibontásával az
egész dráma gondolati súlya megnö-
vekedhetnék.)

Ebben a formában tehát alkalmi dráma
Hegedüs Géza műve, de az indulat és az
elkötelezettség, amellyel papírra vetette,
jóval több lehetőséget hordoz. Alkalmi
megbízatást vállalt a Pécsi Nemzeti
Színház is, amikor előkészítette a pro-
dukciót, amely székhelyétől távol, inkább
csak szűk, helyi érdeklődésre számítva,
mindössze két estén került színre. Annál
dicséretesebb az a példaszerű gond és
odaadás, amellyel az adott szöveget életre
keltették. Nógrádi Róbert rendezése
hibátlan stílusérzéket mutat: az el-ütő
részeket egyenletes, finoman lefojtott,
tompa hangvétellel teszi egységessé. Az
első szakaszban a mű legértékesebb
elemeinek: az általános érdekű politikai
szituációnak, a helyenként szellemesen
poentírozott dialektikának érvényesítésé-

re törekedett, kerülve minden festői his-
torizmust, nagyhangú pátoszt, a törté-
nelmi jellemábrázolás közhelyeit; a két
legjobban megoldott jelenet, a kettős
misszió Bécsben és Besztercebányán
színpadilag is emlékezetes marad. A má-
sodik részben hasonló eszközöket alkal-
mazva tereli a privát dráma látványos
fordulatait a csendes bensőség felé.

Ugyanez az alkotó módon kikovácsolt
stílusegység jelentkezik mai színjátszá-
sunk egyik legérdekesebb egyéniségű
színészének, Győry Emilnek játékában is:
olyan Lackner-figurát teremtett, amely
nagy vonalaiban, egy kiérlelt változatban
is megállná helyét. Megvan benne ennek
az úgyszólván reneszánsz sokoldalúságú
férfinak valamennyi vonása, de
elsősorban mégis: humanista. Humanista
a politikában, humanista az író-asztal
mellett, humanista a házasságban és
humanista a szerelemben; humanista,
XVII. századi és XX. századi értelemben
egyaránt. Mellette Dávid Kiss Ferenc
Ferdinándja emelkedik ki; pályakezdése
óta nem láttam ilyen sokszínűen fényleni
hajlékony intellektualitását, dinamikáját, a
színészi lényében bujkáló titokzatos,
fenyegető vibrálásokat, mint itt, egyetlen
jelenetében. A többiek inkább csak kor-
rekt játékot nyújtottak, jelezve a figurák
markáns körvonalait.

Alkalmi dráma, alkalmi előadás - tisz-
telet és dicséret érte kezdeményezőinek és
megalkotóinak. Lackner Kristóf azonban,
csakúgy, mint a róla írott színjáték -
többet megérnének ennél. A soproni
polgármester drámájának egy hűtlenebbül
hívebb változatával szívesen találkoznánk
még, több helyen, hosszabb szériákban.

SZÉKELY GYÖRGY

Mítosz - játék

Magyar Passió Gyulán

Azon az estén a gyulai Gróza-parkban
hideg volt. A fél tizenegyes kezdés sem
ígért sok jót, s még az is késett a tévé-
felvétel körüli technikai nehézségek miatt.
Igaz, ezalatt az idő alatt jól szem-ügyre
lehetett venni a játék helyszínét: a szerb
templom sárgásbarna oldalfala előtt emelt
nyers deszkaemelvényt, rajta a három
kétágú létrával (á középső magasabb a
mellette kétoldalt állóknál); mögötte, a
templom oldalbejárója körül az
odakészített, odatámasztott kellékeket,
feliratos táblákat. És magukat a kezdésre
váró színészeket, egyszerű nyersvászon
öltözékekben, amint a hátsó takarás mögül
ki-kinézve, egy s más kelléket meg-
emelve, odébb rakva készülődnek az
előadásra. Ezalatt, több-kevesebb zajjal,
nyugtalansággal, elhelyezkedett a kö-
zönség is az emelvény előtti teret három
oldalról körülvevő, sorról sorra emelkedő
platókon. Néhányan már csak a földön
kaptak helyet. Végül is megkezdőd-betett
a játék. Lassan jelentek meg az előadás
összes szereplői, még nem szerepükben,
inkább csak színészként, fürkészve néztek
körül, mintha ismerősöket keresnének,
komoly, kimért mozgásuk bizonyos
alapritmust teremtett. Azután felhangzott
egy unisono dallam, érdekes tagolásban
mondott-énekelt szöveggel - nem utoljára
az este folyamán - a nagy-világ
állhatatlanságáról.

Ha valaki beleolvas azokba a passió-
szövegekbe, amelyeket Csiksomlyói nagy-
pénteki misztériumok címen 1897-ben Fülöp
Árpád publikált, nagyon hamar
kiderítheti, hogy a gyulai Magyar Passió,
amelyet Katona Imre állított össze és
Ruszt József rendezett, egyikkel sem
azonos, és mindegyikre hasonlít. De
valószínűleg így járna akkor is, ha azt a
negyvennyolc passiót lapozná át, amelyet
1774-re gyűjtött össze Kézdi Gratianus
ferencesrendi tanár. A Magyar Passió
ugyanis, legalábbis ami a dramaturgiai
szerkezetét illeti, mai mű. Az „összeállítás"
válogatást, szerkesztést, minősítést,
arányítást jelent ebben az esetben és nem
egyszerű rekonstrukciót, színpadra állítást.
Tehát mindenképpen: passió - mai
szemmel. És jó lélekkel ír-
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molysága és viháncoló, mégis pórázon
tartott jókedve, Szakácsi Sándor töré-
kenysége és egyben erőteljesen megrázó
tragikuma, Lukács József, Kézdy György,
Hetényi Pál nagyon is emberi
apostolfigurái, Hidvéghy Miklós és
Szegváry Menyhért markáns jellemrajzai.
Es mindvégig: a játékban való összetar-
tozásuk, egymásra hangoltságuk, él-
ményszerző igényük. Az előadás ily mó-
don karmester nélküli kamarazenekar
teljesítményére hasonlított; néhány - úgy
látszik, elkerülhetetlen - zökkenőtől el-
tekintve, felgyorsulás és lelassulás, har-
sányság és szelíd csend természetesnek,
belülről szabályozottnak tűnt. Pedig hogy
azért volt karmester, az - a már említett

L

atjuk le: dramaturgiai mestermunka.
rtékes mozaikokból rakott műalkotás. A
ozaikdarabkák eredetiek, de a kiala-

ított kép ebben a formában csak most
elenhetett meg a szemünk előtt.
Az eredeti szövegrészletek, az előadás

pítőkövei, sajátos szövegmondási prob-
émát is jelentettek. Már nem először ta-
asztalhatjuk, hogy a régi magyar mon-
atok megszólaltatása külön örömöt okoz
színészeknek. Teste lesz a szavak-nak,

jra feltámadnak a már-már elfelejtett
angértékek, ritmusok, pezsgő élet
öltözik a mondatokba. Ismerős-idegen
z a régi szöveg, el kell fogadni, és ját-
zani is lehet vele, új lehetőségeket kínál.

Magyar Passió szereplői - minden bi-
onnyal Ruszt József rendezői késztetése,
átorítása nyomán - élnek is ezekkel a
ehetőségekkel. Az előadás stílusának - a
ár említett alapritmuson kívül - éppen

z a szépen lebegő, gördülő, néha
ulatságos szinkópáiban továbbszínező

eszédmodor az egyik fő alkotóeleme. És
yilvánvaló, hogy ugyanilyen problémák
erülhettek fel a játékstílus kialakítása

orán is. Már most hadd jegyezzük meg,
ogy az előadás (a rendelkezésre álló
iszonylag rövid próbaidő s az ennek
övetkeztében néha felbukkanó kisebb
gyenetlenségek ellenére) határozott és
iegyensúlyozott stílust képviselt. Ez
nnál is inkább figyelemre méltó, mert a
assió, középkori eredetére utaló módon,
ülönböző hangulati és játék-elemeket
artalmaz. Ezt már az első szövegkiadás
ondozója is észrevette, és talán még
émi megrovás is bujkált a gon-
olataiban, amikor ezt írta: „ ... a fön-
égessel az aljas, a tragikussal a komikus
lem gyakran összekeveredik. A legko-

molyabb jelenetekbe is, melyeknek szem-
lélete közben a prológusok intelme sze-
rint, sóhajtozni, könnyezni illik, gyakran
ékelődik komikai intermezzo . . .". Min-
denképpen fennáll tehát a veszély, hogy a
két hangulati réteg a játékban is elválik
egymástól: a tragikus jelenetek pátoszba
és érzelgősségbe, a komikus mozzanatok
komédiázásba, bohóckodásba csapnak. A
gyulai előadás ezt a stilisztikai Scylla és
Charibdist sikerrel kerülte el, s a két réteg
egy alapvetően egységes stílus szélső
lehetőségeit, de nem szélsőségeit
felmutatva jelent meg. Az egységet pedig
a játék komolysága, a komoly játékosság
biztosította. Talán furcsán hangzik itt
ilyesmiről beszélni, de első-sorban a játék
magasrendű színészi etikája ragadott
meg. Sajnálatos gyakorlatból tudjuk,
milyen könnyű átlépni a stílusfegyelem
határait, hogyan siklik át szinte
észrevétlenül üres szavalásba a lel-
kesedés, marháskodásba a derű, bohóc-
kodásba a vígjáték. Ez elsősorban művé-
szi etika kérdése, és a gyulai „válogatott"

együttes - hiszen különböző színházak
tagjai vettek részt a produkcióban - ez-
úttal etikából vizsgázott jól. Az előadás
színlapja csak felsorolja a résztvevők ne-
vét. Részben valószínűleg azért, mert
egy-egy színész több alakot is formál a já-
ték során. De talán azért is, mert az elő-
adás azonos igénnyel és igényességgel lép
fel velük szemben. S ezért, az egységes
stíluson belüli rugalmasságukat dicsérve,
mégis inkább csak egy-egy villanás hitele
marad a néző emlékezetében: Jordán Ta-
más nyugalma és szenvedélye, Sára Ber-
nadette anyai ujjongása és halálos bánata,
Trokán Péter hideg gyűlölete és vad két-
ségbeesése, Lázár Kati elmélyült ko-

stílusegységen kívül - néhány érdekes
részletből is kiderült.

Itt volt például a hegedű. Szakácsi ke-
zébe került, talán még „kisördög" korá-
ban. Egész sor jeleneten át meg-megszó-
lalt. Sem ismerős, sem ismeretlen dalla-
mot nem játszott. Gyámoltalan hangok
szólaltak meg a húrokon, és rá kellett
döbbenni, hogy semmi sem törte volna
meg jobban a játék rafinált-primitív jel-
legét, mintha valóságos hegedűjáték zen-
gett volna fel. Mindössze akusztikai han-
gulatértéke volt annak a néhány hangnak:
annyi és olyan, ami jelértékét éppen
megadta, meghatározott művészi infor-
maciót közvetített.

Vagy a „gyermek-Pieta". Az a furcsa
előrevetítés, amely egyszerre utalt a tra-
gikus jövőre, és asszociáltatta falusi
templomok ügyetlenül faragott, tompa
színekkel festett szobrait. Együgyű, de
hiteles áhítatát, megrendültségét. Gro-
teszkségében is megható voltát. Ha valaki
látta a lengyelek nagyszerű József-

legendáját, annak önkéntelenül is össze-
hasonlítást kellett tennie. És az egymás
mellé helyezett képek sugározták az
alapvető különbséget is: a lengyelek hal-
latlanul ízléses teatralitásával ellentétben a
gyulai gyökeres puritánság; az ottani derűs
irónia helyett az emberi értéket őrző derű.
A bravúros színi produkció helyett
letisztult emberközelség.

És ehhez tartozott az utolsó vacsora
alkalmával a nézők között körülhordozott,
kiosztott pohár bor. A csendes kínálás
szinte sokkszerű hatása: mibe keveredek,
ha elfogadom? A játék vállalása, az
áldozatkészség gondolatának átvétele?
Emberi kapcsolat a történettel és
előadóival? A karmester a közönség felé
fordul. A mítosz humanizálódik. Hideg
van, még jól is esik a vörösbor. A szerep-
lők a sorok közé keverednek. Néhol ki-

ázár Kati és Szakácsi Sándor a Magyar Passióban



loccsan egy pár korty, Nem biztos, hogy
mindenkinek jut pohár. Meg azután foly-
tatni is kell a játékot.

Óhatatlanul felmerül az előadással
kapcsolatban - és nem csak ebben a pil-
lanatban - a mítoszok mai használható-
ságának kérdése. Sokkal gyanútlanabbul
megyünk bele a görög mitológiát meg-
jelenítő játékok hangulatába, mint azt a
keresztény mítosz esetében tesszük.
Amazon túlestünk volna? Erre még érzé-
kenyek vagyunk? Kétségtelen, hogy a játék
helyszíne is befolyásolja a nézőt.
Másképpen hat egy Shakespeare-előadás
Stratfordban, mint Bécsben; másként egy
görög tragédia Epidauroszban vagy
Delphiben, mint egy budapesti színház
proszcéniumszínpadán. És azt sem lehet
számításon kívül hagyni, hogy a gyulai
szerb templomba a főbejáraton, nappal,
ünnepnapokon nem színielőadást nézni
megy be a gyülekezet, hanem a játék át-
tétele nélkül kíván részt venni az újjáélt
mítosz gyakorlatában, De gondolni kell
arra a rítus- illetve mítosznosztalgiára is,
amely nem idegen a mai színjátszástól.
Rousseau a természetbe kívánta vissza-
csalogatni a civilizációtól megrontott
társadalmat; a mai művészek egy része
századokkal, ezredévekkel ezelőtti rítusok
közösségéhez menekítené művészeit és
közönségét a hétköznapok hajszája,
idegensége, magánya elől, Persze a nosz-
talgiában mindig van valami reményte-
lenség: az idő irreverzibilis, és az a rítus,
amely egy ősi közösség számára élete ter-
mészetes folyamatának szükségszerű része
volt, a mai közönségnek néhány órás
„sziget", a művészet hatalmával felidézett
illúzió, nem létező boldogság ígérete és
igézete. És lehetséges, hogy a mítosz-
nosztalgia alkalmassá tesz a mítoszrezo-
nanciára is. Az „érzelmi emlékezet" nyil-
vánvaló módon nemcsak a színészre ér-
vényes. A résztvevő nézőben is felébred-
nek az emlékek. Anélkül, hogy misztifi-
kálnánk a nézői élményt - hiszen nem
feltétlenül saját személyes múltunk szol-
gáltat emlékanyagot -, mégis megrezdül,
rezonál egy-egy húr: kiben a szenvedésre,
kiben a megaláztatásra, kiben a
feloldódásra. S ha nem a személyes
múltból, akkor más színházi, irodalmi,
képzőművészeti élményeket megújítva.
Nemhiába zsúfolódott össze képes al-
bumba, múzeumokba, híres templomokba
annyi megragadó ábrázolás. A mítosz s
éppen a keresztény mítosz előadása nem
üres lelkeket érint, évszázadok asszociációs
anyaga aktivizálódik benne. Mint a

Krisztus keresztrefeszítése a Gyulai Várjátékok Magyar Passió-előadásában
(Hidvéghy Miklós, Jordán Tamás, Szakácsi Sándor) (MTI fotó)

Júdás felakasztja magát. Mire azonban a
játék véget ér, s a kép összeáll, a Golgo-
tán Júdás és a két lator marad - Krisztus
hiányzik a keresztről. Szinte észrevétlenül
olyan éles és döntő váltás állott be, amely
joggal késztetheti felhördülésre a
keresztény dogma szigorú híveit. És hová
kerül a Megváltó figurája? Már néhány
jelenettel előbb, a megkorbácsoltatáskor
egy építőbakot vonszoltak a szín elejére, s
mostanra, a játék végén Jézus, a világ
szenvedését magára vállaló „bűnbak" erre
a bakra feszítve marad (a közönséghez az
összes szereplők közül a legközelebb),
mintegy maga is a Golgotára tekintve,
Júdás furcsa földi tükörképeként. Ez itt
már semmi más, csak „az ember fia", az
igaz ügyért, a másokért szenvedő. A
mítosz kétségtelenül - színi eszközökkel -
humanizálódott.

Lehet talán ezt a záró képet másképpen
is magyarázni. Talán a rendező is
másképpen töltötte meg képzeletében a
jelenetet. De a hagyománynak egy ilyen
döntő, talán a legdöntőbb ponton való
„megcsavarása" semmiképpen sem lehet
véletlen, mindenképpen tudatos művészi
megfontolásra, döntésre vall. Minden-
esetre: így is lehet érteni, értelmezni. És
ily módon talán például szolgálhat arra,
hogy milyen módszerekkel lehet (sőt ta-
lán kell) hozzányúlni az olyan kényes
tradicionális anyagokhoz, mint amilyen a
keresztény mítosz világa. Hűtlennek len-
ni a hűségben.

Elérni, hogy az isteni színjátékból -
emberi színjáték legyen.

„pieta"-helyzetekben, mint a létrás Golgota-
imitációban.

A leglényegesebb kérdés azonban min-
den valószínűség szerint az, hogy milyen
céllal mutatnak be egy mai passiót. Hogy az
az évszázadok alatt dúsított alapanyag egy
korszerű és ízléses színi megfogalmazásban
milyen célkitűzést hordoz. Nyilvánvaló,
hogy nem csak egy produkció a többi
között. Ha van eset, amikor nem lehet a
színház üzemszerűségéről beszélni, akkor
éppen egy ilyen vállalkozás az. És az is
biztos, hogy nem azért készült az előadás,
amiért valaha Csiksomlyó papjai
létrehozták, hogy tudni-illik az
odazarándokolt nép „megilletődve
bűnbánatra gerjedjen s vétkeitől
megtisztuljon", hogy hatékony vallásos
gyakorlat legyen. Es ahogy a dramaturgiai
munka túllépett az eredeti szöveg-könyvek
kusza bőbeszédűségén, ügyet-len
jelenetsorain, ahogy sikerült a rendezőnek a
színészekkel megtalálni a ma is elfogadható
és mégis autentikusnak ható szövegmondást
és játékstílust, úgy kel-lett egy mozzanatnak
lennie, amely az eredeti képszerűségével s e
képszerűség meggyőző erejével lép túl a
mítosz hagyományos vallásos világán, és
ébreszt új gondolatokat a játék nézőiben.
Ezt a funkciót vállalja magára a játék
néhány utolsó percében a létra és a bak.

Az emelvény mélyén emelkedő három
létra, min sok más elem, különböző fel-
adatokat lát el a játék során: kezdetben
maga a Mennyország, s a cselekmény vége
felé egyre egyértelműbben a Golgota.
Többértelműsége teszi lehetővé, hogy ez
legyen az az olajfa is, amelyre a kétségbe-
esett bűnbánó, de örök kárhozatra jutó


