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Szabadba került népi passió

A Csíksomlyói Szegeden

Hogyan szól ma hozzánk a szegedi Dóm
térről a Várszínházban hét év előtt meg-
született Csíksomlyói passió? Érezzük-e
most is a Hargita aljának csípős fuvalla-
tát ebben a más légkörű, óriási térség-
ben? Áttelepíthető-e a karcsú kis székely
harangláb díszlet a fogadalmi templom
hatalmas tornyai alá? s mindenekelőtt
mennyi belső feszültség, máig érvényes
közlendő maradt az előadásban a nap-
jainkra erősen megváltozott szellemi kö-
zegben? A hét évvel ezelőtt még művé-
szeti kategóriákon kívül munkáló „mö-
göttes erők", az irodalomban, színházban
szelepet kereső társadalmi feszültségek
napjainkban már más fórumokon
juthatnak nyíltan kifejezésre. Másfelől
pedig a színházi világba akkor műfajte-
remtő újításként, a magyar színjátéki és
folklórhagyományokra építő „Gesamt-
kunstwerk" úttörőjeként berobbanó szín-
házi esemény, illetve alkotó módszer ma
már teljes mértékben integrálódott, és
számtalan változatban folyamatosan je-
len van hazai színjátszásunkban.

E XVIII. századi passiójáték - melyet
évtizedünk elején Kerényi Imre és Ba-
logh Elemér, valamint a velük együttmű-
ködő alkotógárda: Rossa László, Novák
Ferenc, Götz Béla és Füzy Sári alkalma-
zott színpadra - művészi hatása, hatá-
rainkon is túlmutató kisugárzása ma már
világosan felmérhető és vitathatatlan; más
kérdés, hogy maradt-e elegendő muní-
ciója egy 88-as szegedi szabadtéri átvál-
tozáshoz?

A többszörösen is kockázatos vállal-
kozás ugyanakkor kétségtelenül új lehe-
tőségeket is rejt magában, hiszen a késő
középkorban virágzott passiójáték mű-
faja eleve szabadtéri, vallásos népünne-
pélyre szánt produkció volt. Végső soron
a várszínházi megjelenítés sikerének egyik
titka is éppen abban rejlett, hogy Götz Béla
művészien „primitív" díszlete, a vessző-
fonatokkal körülvett udvar közepén álló
kis székely harangláb a körülötte zso-
lozsmázva vonuló csoportokkal a csík-
somlyói körmenet világát, a szabad teret
tudta megidézni. Most viszont, hogy
„valódi" szabadtérre került a produkció,
csábítóan kínálkozott volna a lehetőség,
hogy az előadás a „genius loci" szellemé-

ben a korabeli jezsuita iskoladrámák szín-
re vitelénél divatozó látványos barokkos
spektákulum irányába tolódjék.

Ismeretes, hogy a nemzetközi műfaj
késő középkori virágzását néhol még túl-
élő népi passiók - mint éppen a legismer-
tebb oberammergaui passiójáték - is bő-
ven mutatnak barokkos hatásokat. Mi
több, tudomásom szerint maga Kerényi
Imre is eredetileg azt tervezte, hogy a
csíksomlyói ferences szerzetesek iskolá-
jában előadott színjátékot ilyen stílusban
támassza fel, s éppen Novák Ferenc ko-
rábbi, néptáncra épülő passiójátékának
hatására döntött végül is a folklórba, a
népi színjátékhagyományba ágyazott stí-
lus mellett. Elvileg az eredeti kézirat
alapján teljes mértékben elképzelhető
egy nagyvonalú barokkos passiójáték is,
csakhogy az már egy másik darab lenne.
A Várszínházban bemutatott szép passió
ugyanis már messze meghaladta az ere-
detit, hiszen itt mára késő középkori tra-
díciókból származó székelyföldi népies
színjáték mai, olykor szürrealista látás-
móddal megközelített, archaikus elemek-
kel, folklórral-népköltéssel, zenével, tánc-
cal dúsított átköltéséről van szó.

A neoprimitív bibliai és folklorisztikai
szimbólumrendszerre épülő előadás nél-
külözhetetlen játéktere a kördobogóra
épített többszintes kis harangláb, a leg-
felsőbb szinten pipázva trónoló, egyszü-
lött fia keresztre feszítésekor szemérme-
sen elforduló Deus Paterrel, a lajtorjával,
amelyen Mojzes felmegy a tízparancso-
latért, és amelyről Lucifert letaszítják,
míg az alsó szinten nyitható-csukható,
kis falusi-barokk szárnyas oltárt jelző
díszletbe belefér a Biblia úgyszólván
minden epizódja, a bűnbeeséstől Júdás
haláláig.

Nem egykönnyen hidalható át az el-
lentét a játék naiv báját, darabosságát is
sugárzó díszlet és a nagy látványosságot
igénylő szabadtér méretei között. Az elő-
adás tömegprodukcióvá transzponálása
végül is „színház a színházban" mód-
szerrel ment végbe. A színházi zsolozs-
mázó körmenetet ezúttal valódi, „élő"
szabadtéri körmenet veszi körül. Ahogy
a csíksomlyói búcsújáró helyre odase-
reglettek a környező falvak lakói, úgy
most Tápé és Algyő népi együttesei éne-
kes, zászlós processzióval, három széles
folyamban vonulnak le a nézőtérről, és
veszik körül a színpadra épített kerek
dobogót. A kis harangláb díszlet a szín-
pad közepétől kissé jobbra helyezkedik
el, és az udvar nádfonatú falait
meghosszabbító széles lejárókon
foglalnak he

lyet a körmenettel érkező „nézők". Meg-
van minden „affinitásuk" a játékban való
részvételhez, hiszen tudtommal Tápén is
énekelnek passiót. Az emígy „megme-
nekedett„ eredeti színpadkép mellett a
megvilágosodó ablakrozettával és Má-
ria-szoborral fel-felvillanhat a dómhát-
tér is. A magasban megjelenő fanfárok-
kal, a mélybe zuhanó ördögökkel, a ke-
reszthordozás hajszája vagy az arany-
borjú körüli tobzódás kapcsán kibonta-
kozó mozgalmas, táncos tömegjelene-
tekkel vagy hat-hét szinten is folyik a já-
ték, teljesen betöltve a nagy teret. A szé-
les ívű mozgások, a hangerősítés mellett
még egyes lírai finomságok is átmentőd-
tek. Hála a színészek hibátlanul kimun-
kált, stílusos beszédének, énekének, min-
den szó érthető, varázslatos a nyelv köl-
tőisége, íze, zamata, és friss erővel kel
életre a nagy színpadra kiszabadult tán-
cok koreográfiája. _

A Dóm tér szabad levegője új távlato-
kat nyitott, más, plasztikus perspektívát,
jelképes sugárzást adott az egész játék--
nak. A gyorsan váltakozó, erős
kontraszt-hatásokra épülő előadás olyan
intenzitással ragadja meg a nézőket,
hogy (az általam látott előadáson) az első
részt a mind-untalan meginduló és végül
már folyamatosan zuhogó esőben is
néma csendben ülték végig esernyőik
alatt.

A változott körülmények kemény pró-
batétele közepette világlik ki igazán, mi-
lyen avatott kézzel nyúlt az alkotóközös-
ség a régi darabhoz, hogy a ferences
rendi paptanárok egész sorának ötven év
(1721-74) alatt készített számtalan kéz-
iratos változatából újjáteremtsék. „A
fenn-maradt szövegek válogatása,
átcsoportosítása, kikerekítése, a
töredékes helyek kitoldása rám alázattal
és odaadással vállalt írói feladatot rótt -
írta 81-ben Balogh Elemér. - A sok-sok
segítőtársunk közre-működésével,
főképpen csíki népköltési gyűjtések
felhasználásával kialakított végső forma,
hiszem, ha részben megváltoztatta is,
nem hamisította meg az eredetit."
Csakugyan, a játék újrateremtői ezzel a
hűtlen hűséggel érték el a megrendítő
tragikum, a groteszk humor és a finom
líra váltakozó színeinek tökéletes
harmóniáját, a szimultán színpadra szánt,
egymás mellé fűzött jelenetek végletes
hangulati ellentéteinek mesterien kiszá-
mított színpadi hatását. A szerencsés ki-
egészítések közé sorolható az Ómagyar
Mária-siralom, amely a szövegben fel-
lelhető halványabb siratóének helyére
került. Az előadás költői csúcspontjává
persze Hámori Ildikó szép hangja révén



válik; a tolmácsolás már 81-ben is a szí-
nésznő pályájának kimagasló teljesítmé-
nyét jelezte, és most az archaikus mo-
nodráma előadása még megrázóbbá vált.
A tragédia kontrasztját alkotó komikus
képek egyike-másika, például a naiv hu-
morú betlehemes játék is szerzői hozzá-
adás, illetve népköltészeti „talált tárgy",
Novák Ferenc felszabadult, jókedvű
meg-fogalmazásában. A főszereplőt, a
süket öreg pásztort minden
népieskedéstől mentes természetességgel,
a bumfordi báj hiteles poentírozásával
adja elő Kézdy György. „Kiegészítés" a
szétnyíló kis szárnyas oltárban
megjelenő s József Attila költői világát
idéző, idilli jászoljelenet, az „áldott kis
Jézuskának egy kis. sajtocskát..." hozó
pásztorok képe is. E beillesztések
sohasem öncélúan dúsítják a színpadi
hatást, a költői értéket, hanem az eredeti
anyagban gyökerezve a mondandót
emelik ki. A Mária-siralom mű-vészi
felerősítését, központba emelését
hitelesíti a több száz éves csíksomlyói
Mária-kultusz, a csodatevő szobor körül
kialakult búcsújárás, amelynek népköl-

tészeti gazdagsága még az utóbbi évti-
zedben is ámulatba ejtette Erdélyi Zsu-
zsannát. s honos ugyanott a házról házra
járó betlehemezés is.

Hála Rossa László zenei közreműkö-
désének, az egyházi zene és a népzenei
dallamok gazdag áradásán belül az új
környezetben még fokozódó hangsúlyt
kap az érdekes zenei-dramaturgiai trou-
vaille: a „Koszorú, koszorú, mért vagy
olyan szomorú?" kezdetű gyermekdal-
nak tragikus Golgota-motívumként való
vissza-visszatérése. A „Feszítsd meg!"
tömegjelenetének lincshangulatában kü-
lönös szimbolikus erővel telítődik a má-
sik gyermekdalnak, a Novák által koráb-
ban már táncba foglalt Ninivé-játéknak
agresszív táncmozgással kísért drámai
kérdése is: „Mit akar ez az egy ember?"

A szabadtér közegében felfokozódó
hatású cselekményes jelenetekhez képest
úgy tűnt, mintha egyes statikusabb ké-
pek - mint például a bélpoklosok epizód-
ját követő Mária Magdolna-jelenetsor -
kevésbé bírták volna az áttelepítést. Csak
a felhangzó harsonaszóval a farizeusokat

a templomból kiűző fináléban telítődött
újra feszültséggel a játék. (Ám lehetsé-
ges, hogy a mindjobban zuhogó eső fo-
gott ki a bibliai szövegen.)

A négy-öt szerepet is eljátszó színé-
szek erőteljesen kontúros alakokkal tet-
ték plasztikussá a számtalan epizódot. A
tökéletes összjátékból szinte igazság-
talanság bárkit is kiemelni. A műfaj ere-
deti tömegprodukció-jellegéből fakadó-
an az alakok jobbára nem jellemek, ha-
nem típusok, a jó és rossz harcát jelké-
pező szimbólumok. A legnehezebbet, a
Jézus-figura megszemélyesítését Ivánka
Csaba érzelmességtől mentes egyszerű-
séggel, szép beszéddel és énekhanggal,
biztos tánctudással oldja meg. Szerepei-
ben (Ádámként és Jézusként) a tánc a
stilizálásának, a vizuális szimbolikus ha-
tásnak egyik fő eszköze lesz. Hámori Il-
dikóval járt szép tánckettőse, a széki
lassú jelzi Ádám és Éva szerelmét, majd
hasonló módon Jézus és Mária búcsúját.
A párhuzam még csak nem is önkényes
vagy véletlenszerű. A passió első közre-
adója, Fülöp Árpád (1897) is felfigyelt a
passiójáték és a népszokás közötti hason-
lóságokra. („Jézus búcsúja a lakodalmi
búcsúzásokat... juttatja eszünkbe.") A
többszintű színpadon nagy lehetőségek-
hez s egyszersmind keményebb koreog-
ráfiai feladathoz is jutottak most a népi
passiójátékok mindenkori fő vonzerejét
jelentő ördögök. A rémítő és mégis mu-
lattató „diablerie"-t, a gonoszság képvi-
selőinek és a tréfamestereknek Dömötör
Tekla által elemzett hagyományos kettős
funkcióját egyéni színekkel, gazdag
humorral oldotta meg a hetykén verbu-
váló főördög Luciferrel (Ferenczy Cson-
gor) az egész ördögármádia (Kalocsay
Miklós, Funtek Frigyes, Bagó Bertalan,
Botár Endre, Bősze György, Tahi Jó-
zsef). A gunyoros kárörömmel felhangzó
„Megholt szegény Ábrahám, Ábrahám,
hám-hám-hám" előadásával a farsangi
maskarázások, az éjfél utáni lakodalmas
játékok és a diáktréfák elszabadult, zabo-
látlan jókedve áradt szét a téren.

Szinte döbbenetesen mához szólóan
emberivé erősödött fel Kézdy György
Júdás-drámája. Itt a rendezés a fehér-
fekete, jó és rossz sommás típusán túl-
lépve árnyaltabb jellemív megfogalma-
zására adott lehetőséget a színésznek. A
középkori tradícióhoz rendszerint hoz-
zátartozott a Júdás öngyilkosságát, a bű-
nös jogos bűnhődését kísérő vad káröröm
olykor kegyetlenül naturalista megjele-
nítése is, például Júdás beleinek kite-
rítése. Kerényi Imre ugyan meghagyta az

A körmenet bevonulása a Csíksomlyói passió szegedi előadásában



ördögök szövegében a Júdás „tarka be-
leire" való gúnyos utalást, de közben fáj-
dalmas, halkan elhaló hegedűszóval jelzi a
kontrasztot. A bűnbánójelenetet Kézdy
György, a mellette álló egy szál hegedűs
halk játékától kísérve, mélyen emberi,
szinte katartikus hatású pantomimikus
drámaként adja elő. A mai szemléletű,
árnyaltabb Júdás-képet szövegkiegészítés
is elősegíti. Az ördögi erőktől és földi
javaktól elcsábított gyenge ember már
kezdetben is szorongó kételyekkel áll be
Jézus követőinek sorába. Az erkölcsi
parancsra - miszerint „Semmihez a földön
nem kell ragaszkodni" - Júdás riadt
ellenvetéssel reagál: „Hová fogjak osztón,
hogy ha megszorulok? Koldulni szé-
gyellem, kapálni nem tudok." Ez tud-
tommal eredetileg egy 1759-ből származó
kéziratban hangzik el, de nem Júdás,
hanem egy ifjú (Adolescens) szájából.
Kézdy György mostani alakítása szinte a
dráma középpontjába emeli Júdást.

Az örömmel viszontlátott régi gárda -
így a kezdőhangot megütő, stílust és
atmoszférát meghatározó Krónikás, vagy-is
Kertész Péter és a többiek, köztük Kubik
Anna, Götz Anna, Papadimitriu Athina,
Kováts Adél - most számos szerepben
újabb fiatal színészekkel egészült ki, akik a
korábbiakkal azonos értékű, de mégis új
színt hozó alakítást nyújtanak, így Mácsai
Pál (Nabukodnozor, Kajafás) vagy Funtek
Frigyes (Drumo) és Hirtling István (számos
szerepben), hogy csak néhányukat
említsük. A darabot éltető, éneklő, táncoló
tömeget, melyet korábban a Nemzeti
Színház stúdiósai elevenítettek meg, most a
főiskola friss diplomásai gazdagítják
erőteljes jelenlétük-kel. A drámai erejű
tömegmozgások és a színészek
egyéniségével már teljesen összeforrott
szimbolikus sugárzású koreográfia a
szabadtéren is Novák Ferenc társrendezői
hozzájárulása.

Az odaadással vállalt közös ügy teszi
meggyőzővé az előadást. Csak köszönteni
tudjuk Szegedet, amiért a hajdan a régi
magyar színjáték fórumaként indult
Szentendrétől most mintegy átvette az ott
már-már lehulló stafétabotot, és a Dóm
téren otthont adott ennek a hagyományra
mai szemmel tekintő, emelkedett légkörű
ünnepi játéknak.

A hármas kérdésre, hogy áttelepíthető,
időálló és időszerű-e az előadás, a látottak
alapján csakis határozott igen lehet a
válasz. Az átültetés eredményes-

sége nyilvánvaló; időálló a produkció,
mert hiteles formában közvetít mindig
újabb energiákkal feltöltődő hagyomá-
nyos értékeket. Ma meg éppen legköz-
vetlenebb és keserűen fájdalmas idősze-
rűségre figyelmeztetnek a dél-alföldi „bú-
csúsok", akik az erdélyi falvak nevét fel-
mutató táblákkal vonulnak be.
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