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Misztériumjátékok a Nemzeti Színházban 
1924-1943 

1924. április 12-én a Nemzeti Színház bemutatta A Jézus Krisztustól szóló „Igazi 
Passió"-t, amelyet valamikor 1452 körül a párizsi katedrális orgonistája, Arnoul 
Gréban (1420-1471) írt. A 34 574 sorból álló hatalmas m ű eredeti címe úgy hang-
zott, hogy Mystère de la Passion. Nyomtatásban csak 1878-ban jelent meg. Szín-
padra 1901-ben dolgozta át Gally de Taurines és de la Tournesse, és az Odéon 
színházban vitték színre. Ezt a változatot magyarra Váradi Antal fordította le 
és ő készítette a hazai színre igazítást is. A produkciót Csathó Kálmán rendez-
te. A vállalkozás sikerét bizonyította, hogy a következő két évben, 1925-ben és 
1926-ban felújították, 1943. április 3-án pedig újra műsorra tűzték, így összesen 
71 estén át volt látható a Nemzeti színpadán. Bemutatása egyben két évtizeden 
átnyúló új műsorszervező hagyományt teremtett: 1924 és 1943 között tizenhat (!) 
olyan keresztény világnézetű, vallásos játék került a színpadra, amely ebbe a 
kategóriába sorolható, lett légyen az misztérium, ünnepi nagymise, mirákulum 
vagy moralitás, világirodalmi értékű alkotás vagy alkalmi próbálkozás. 

Nemcsak külföldi szerzők szólalhattak meg, de rendszeresen játszották 
kortárs magyar írók hasonló célzatú és hangvételű darabjait is. Nyilvánva-
ló, hogy ennek a sajátos repertoár-vonulatnak - amelyhez hasonló sem előtte, 
sem utána nem alakult ki - könnyen feltárható társadalom- és művelődéspo-
litikai összetevői is voltak. Az alábbiakban ennek a két évtizednek az idevo-
natkozó jelenségeiről rajzolunk vázlatos képet. Terjedelmi okokból nem té-
rünk ki szűkebben vett színháztörténeti szempontokra. 

Visszatérve Gréban Passiójára, kétségtelen, hogy ez a hatalmas alkotás le-
nyűgöző m ó d o n foglalta össze a középkor óta felhalmozódott tapasztalato-
kat. Dramaturgiája, szerkezete, versformáinak változatossága, költői ereje, 
alakjainak gazdagsága, a keresztény gondolkodásmód elvont tételeinek a lát-
hatóság birodalmába, szcenírozott cselekvéssorba való átemelése példaként 
és hiteles forrásként szolgált az utána következő korok számára. A m ű bel-
ső, dramaturgiai kerete volt a Paradicsomi Per, a „Procès de Paradis", amely 
a limbus ban, a Pokolnak azon a határszélén bonyolódott le, ahol a korabeli 
hiedelmek szerint a Krisztus előtt élt emberiség tagjai és a megkeresztelet-
len csecsemők várták az Utolsó ítéletet. Grébannál Á d á m és Éva, illetve a régi 
törvény prófétái tartózkodnak itt, a Bűnbeesés Perét pedig az Igazság és a 
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Könyörület - vádló és védő - folytatják le. A bizonyítási eljárást négy napon 
át (!) láthatták a nézők. Az első napon Jézus születését, a Pásztorok és a Bölcsek 
látogatását, Heródes és a gyermekgyilkosság történetét, valamint a felcsepe-
redett Kisjézusnak a templomi tudósokkal folytatott vitáját (a Sorbonne-ról 
ismerős érvekkel) mutatták be. A második napon Keresztelő János véres histó-
riája került színre. Groteszk démon-betétek színesítették a kánaita lányának 
meggyógyítását. A Hegyi Beszéd 200 soron át szólalt meg. Ezt a részt Jézus 
elfogatása zárta le. A harmadik rész volt a tulajdonképpeni „passió": Jézus el-
ítélése, kereszthalála, temetése. Itt hangzott el Mária „planctusa", az édes-
anya siralma. Ide fonódott be Júdás keserves drámája, pusztulása. A negyedik 
napon játszották el a feltámadott Krisztus alakjával kapcsolatos jeleneteket. 
A keretjátékot a Megváltást ígérő „záró-moralitás" fejezte be: csókkal békült 
meg az Irgalom az Igazsággal, a Béke az Igazságszolgáltatással. - A Nemzeni 
Színház előadásáról szólva Pukánszkyné Kádár Jolán is felismerte az „új tra-
díció" indulását, emlékezvén a „festői" rendezésre, a Leonardo-freskó nyo-
mán megelevenített Utolsó vacsorára, a Krisztus-figurához méltó kettős sze-
reposztásra: Ódry Árpádra és Abonyi Gézára. Harsányi Kálmán pontosan 
igyekezett megragadni a két alakítást: 

Ó d r y Krisztusából a v i lágmegvál tó gondolat m i n d e n t lebíró erejét o lvas tuk ki, mely év-
ezredeknek m u t a t sz iklaalapot az építésre. Abonyiéban a Pásztort lát tuk, az isteni Bárányt, 
aki az e lnyomot t jókat, n é m á n szenvedőket és a j ámbor alázatosság fegyvertelenjeit vezeti 
a földi nyomorúságbó l kivezető egyetlen út m e r e d e k é n . . . ' 

Nagy elismerés fogadta Tasnády Ilona Mária-alakítását is. A zenét Lavot-
ta Rezső állította össze gregoriándallamokból, illetve Bach, Händel, Scarlatti, 
Liszt motívumaiból. - Még ugyanabban az évben karácsony másodnapján a 
fiatal Horváth Árpád - akkor még rendezőgyakornok - saját művel, egy Bet-
lehemes játéknak nevezett misztériumjátékkal jelentkezett („színre alkalmaz-
ta és rendezte"), amelyet a Nemzeti Kamaraszínházában mutat tak be, és hét 
előadást ért meg. 

Hevesi Sándor igazgatásának második évadjában szólalt meg ez a hang elő-
ször a Nemzeti színpadán, jelezve az tij vezető belső elkötelezettségét. Életrajz-
írója szerint Hevesi 1900-ban tért át „hivatalosan" a katolikus vallásra. Hogy 
ez nemcsak alkalmi elhatározás vagy éppen asszimilálódás diktálta lépés volt, 
igazolta az is, hogy „hitvalló" drámáját, a Császár és komédiást Hevesi 1919 feb-
ruárjában, a hazai forradalmak csúcspontjának idején, a proletárdiktatúra ki-
mondása előtti napokban vitte színpadra. AIV. században játszódó események 
főhőse Genesius, a római birodalom legkiválóbb színésze. Megbízást kap a csá-
szártól, hogy olyan drámát írjon és mutasson be, amelyben megvédi a régi V -
tet a veszedelmes gyorsasággal terjedő új tanok ellen. Genesius tréfás keresz-
telési szertartást iktat a cselekménybe. De amikor a színpadon a keresztvíz éri, 
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látomásában Krisztus jelenik meg a szeme előtt, megtér és kereszténynek vall-
ja magát. Új hitét nem hajlandó megtagadni és imádkozva indul kínhalála felé. 
A dráma, amelyet 1929-ben felújítottak, egy híján ötven előadást ért meg. 

Amikor Hevesi a Gréban-passiót műsorra tűzte, intenzíven foglalkozott 
vallásos tárgyú témák színpadi lehetőségeivel. Középkori d rámákat tanul-
mányozott, elolvasta a hazai misztér iumhagyomány nyomtatásban is meg-
jelent szövegeit, hiszen a csíksomlyói passió anyagának egy része Fülöp Ár-
pád és Alszeghy Zsolt munkássága nyomán már a századforduló óta rendel-
kezésre állt. Nyilván ismerte Max Reinhardt ez irányú munkásságát, aki 1911-
ben mutat ta be Vollmoeller Das Mirakel című játékát és a Hofmannsthal-féle 
Jedermannt, majd 1922-ben a Nagy Salzburgi Világszínházat (Ezeket azonban 
Hevesi sohasem vitte a saját színpadára.) Viszont 1924-ben, tehát a Gréban-
Passió évében tanulmányt jelentetett meg a Magyar Kultúra című folyóiratban 
a Színház és kereszténység témakörében. 

Hevesi, miután 1923-ban új rendezésben vitte színre Az ember tragédiáját, 
már három év múlva ismét nekivágott a nagyszabású feladatnak. Az új pre-
mier (1926. október 30.) előtt bő indokolását adta döntésének a Magyar Szín-
padban. A következőket írta: 

Minden középkor i misz té r ium mennyei prológgal kezdődöt t , é p p úgy, min t „Az ember 
t ragédiája" és a prológ ott is, mint Madáchnál , Isten és a Sátán között folyó ha rc volt. [...] 
Ez a d ráma i játék, m o n d j u k : ez az isteni színjáték csak úgy volt megvalósí tható s a nézők 
számára érzékeltethető, h o g y a mennyország, tehát Isten jelenléte az egész pass ión keresz-
tül nyi lvánvaló maradt , csakúgy, mint a Sátáné. Ez adta m e g m i n d e n misz t é r iumnak vég-
ső egységét és d rámaiságá t . 

Fölvetem a kérdést: miér t ne lehetne „Az ember t ragédiájá"- t , e legteljesebb sz ínpadi 
misztér iumot , abba a kere tbe helyezni, ame ly természetes kerete, mert egész kompozíció-
ja szerint abból származot t . Miért ne lehetne Isten és Lucifer küzde lmé t á l l andóan látható-
vá tenni, amikor a misz tér ium-sz ínpad a m a g a hármas tagoltságával , gazdag elosztásával 
egyenesen kínálkozik e fe lada t számára? 

A rendezői koncepció szcenikai megvalósítása nagyvonalúnak bizonyult. 
Ifj. Oláh Gusztáv egész magasságában nyitott színpadot tervezett, benne egy-
séges, állandó, stabil építészeti konstrukcióval. Lépcsős-emelvényes rendszer 
alkotta a játék színhelyéül szolgáló „misztérium-színpadot", melyet a háttér-
ben trapéz alakú híd kötött össze. Alatta boltíves tér alakult ki, oldaloszlo-
pokkal. Ezt az alapszínpadot egészítette ki azután az egyes képekhez szük-
séges minimális korjelzés. A korabeli kritika, bár elismerte a kezdeményezés 
újdonságát, túlságosan merevnek minősítette az addigi megoldásokhoz ké-
pest szokatlan, állandó keretet. 

Ezt a felfogást erősítette tanítványa és munkatársa, Horváth Á r p á d elem-
zése is (Az Ember Tragédiája a színpad szempontjából, 1931) Madách művének 
1932-es, általa rendezett felújítása előkészületekor. 
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Tömör végkövetkeztetése így szólt: „Az E. T. egy szavakban komponált 
nagymise. A darab mítosszal kezdődik, s mítosszal végződik. Isten a mű meg-
oldása. A XV. szín olyan, mint egy alleluja."2 

De hogy Hevesit ebben az időben mennyire lenyűgözte a „színpad-misz-
tér ium" gondolata, azt igazolta következő nagy vállalkozása, Goethe Faust-
ja mindkét részének egy estén való bemutatása is. Az 1927. má jus 30-án tar-
tott bemuta tó előtt t anulmányt olvasott fel a Kisfaludy Társaság egyik ülé-
sén, amelynek szövegét azután a Magyar Színpad júniusi számának mellék-
leteként meg is jelentette. A fejtegetés második fejezetének címe: „Faust" 
nem tragédia, hanem misztérium. Hevesi véleménye szerint a költő nézőpont-
ja dönt i el, hogy „honnan nézi" az emberi tragédiát: „...a földről-e vagy pe-
dig a mennyből, ember i szemmel-e vagy pedig isteni szemmel, hogy az em-
ber tragikus helyzete és küzdelme a földön kezdődik-e és a fö ldön ér-e véget, 
vagy pedig a m e n n y b e n kezdődik-e és a mennyben ér-e véget?" Márpedig 
mind a Faust, mind pedig Az ember tragédiája az utóbbi kategóriába tartozik. 
Döntő különbség az is, hogy míg a tragédiának „végső mozzanata a halál és 
a megsemmisülés, а misztér ium végső mozzanata a megváltás". így azután az 
előadás záróképeként a mennyország patrónája, Szűz Mária, az angyalok 
körében a vezeklő Margi t könyörgésére irgalmába fogadja Faustot, akit én-
jének jobbik része s az isteni kegyelem megment az elkárhozástól. - A „misz-
térium"-Föwsfot Kozma Andor új fordításában szólaltatták meg. A címszere-
pet Abonyi Géza és Lehotay Árpád felváltva játszotta, Mefisztót Palágyi La-
jos alakította, Margit szerepében Váradi Arankát és Tőkés Annát lehetett lát-
ni, a második rész női főhősét, Szép Helénát ped ig Cs. Aczél Ilona játszotta. 
Az előadás fárasztónak bizonyult. Ezért az 1932-es felújításkor már csak az 
első részt vitték sz ínpadra . 

A színház vallásos tárgyú sorozatába eddig csak klasszikus szerzők - Gré-
ban, Madách, Goethe - művei kerültek be. Hiányzott még a kortárs hang. 
Ezért figyelt fel azonnal Hevesi arra a bemutatóra, amelyet a bécsi Burg-
theaterben tartottak 1928. január 21-én. Max Mell (1882-1971) osztrák író tri-
lógiájának harmadik darabja, a Das Nachfolge Christi-Spiel került színre, fő-
szerepében, egy várúr alakjában a színház híres művészével, Raoul Aslannal. 
A Nemzeti Színház Kosztolányi Dezsővel fordíttatta le a darabot, és Új Pas-
siójáték Л Mi Urunk Jézus Krisztus követéséről címmel, kétrészes formában már 
egy év múlva, 1929. március 22-én be is mutatta. A frontot járt és az átéltek-
től megrendül t szerző formailag a népi hagyományokhoz nyúl t vissza, tar-
talmilag pedig a konzervatív katolicizmus álláspontját fogadta el és szólaltat-
ta meg. A török háborúk idején játszódó cselekmény alapötlete egy Lope de 
Vega-dráma nyomán alakult ki, amelyben a mindent legyőző szeretet jegyé-
ben egy gyermek mártírhalála váltja meg a bűnösöket. Mell úgy vélte, hogy 
az evangéliumi gondolatot már nem a régi passiók eseményeinek felidézésé-
vel lehet hatékonnyá tenni, hanem új, koncentrált látvánnyal kell hatni a ma 
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emberére: szünet nélküli, egyetlen, fokozódó feszültségű történés felmutatá-
sával. Archaizáló stílusú bevezető soraival a látottak „játék"-jellegére utalt.3 

Kiemelt jelentőségű Voinovich Géza műve, a Magyar Passió (sic!), amelyet a 
Nemzeti Színház 1931. március 27-én mutatott be, és sikerrel, huszonegy al-
kalommal játszott. A „magyar" jelzőt több szempont is indokolta. Hazai szer-
ző darabja volt, és magyar történelmi háttérben játszódott. A szövegkönyv 
első oldalán az alábbi meghatározás szerepelt: „A Mi Urunk Jézus Krisztus 
életének, kínszenvedésének és halálának üdvösséges emlékezetére testben 
szem elé ábrázoltatik Kassa városában magyarországi Szent Erzsébet épülő 
egyháza előtt a kassai venerabilis szerzetesrendek és nemes nemzetes tanu-
ló ifjaik által az Úrnak 1465. esztendejében." A fikció tehát az, hogy a Nem-
zeti Színház előadása mintegy rekonstruál egy nemzeti-vallásos-egyházi ese-
ményt. A keretjáték szereplői - kassai paptanárok, templomépítő iparosok, 
magyarok és németek, diákok - előbb saját személyükben, később pedig kü-
lönböző szerepekben is láthatók. A nagyszabású záró apoteózis u tán „A szer-
zetesek kezdik leoldani egymás válláról a szárnyakat. A diákok a fáklyákat 
szedik össze. A játékhoz öltözöttek, farizeusok, királyok, katonák, kezdik le-
vetni a palástot, leteszik a koronát, sisakokat... Lassan oszlanak." 

A paptanárok nevét - Gratianus Kézdi, fráter Potyó Bonaventura, pater 
Csergő Chrysogonus - Voinovich a későbbi csíksomlyói misztériumokból 
emelte át a saját szövegébe. A keret u tán induló játék első felét Káin, Ábel, a 
Sátán, Ádám és Éva jelenete indítja, amelyet egy moralitás-típusú jelenet kö-
vet a fekete álarcú Kapzsiság, a római sisakos Kevélység, a magát acéltükör-
ben nézegető Bujaság, a korbácsos Harag és a görög pepiont viselő Ficsúr, 
illetve az Irgalom képviseletében egy fehér köntösű, vállra csatolt szárnyú 
szerzetes részvételével. Az első rész a „jeruzsálemi bevonulás"-sal fejeződik 
be: Jézust a kassai nép üdvözli. Júdás árulása pillanatában „megroppan a 
templom" (mármint a kassai dóm), de építői megnyugtat ják a jelenlévőket, 
hogy mindörökké állni fog. A második rész Krisztus elítéltetésétől a Feltáma-
dást igazoló üres sír boldog felfedezéséig tart. A már említett apoteózisban 
megjelennek a magyar szentek is - István, Imre, László, Erzsébet és az akkor 
még csak boldog Margit - , akik imával kérik az Úristent, hogy vegye oltal-
mába az „árva nemzetet": 

Enhibáiból okuljon, 
Más kegyére ne szoruljon, 
Fondorkodó ellenségin 
Győzedelmet h a d d vegyen. 

Közvetett, bár nem ízléstelen utalás ez a kor társadalmát nyomasztó „tri-
anoni" állapotra. Ilyen utalás volt persze már a játék elején az egyik építő, 
Menyhárt Kassáról szóló, „dobbantással" is megerősített szava: 
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Magyarország ez a föld itt, 
Hát m a g y a r a templom is. 
A mi fö ldünk , amin áll, 
A mi k ö v ü n k a fala, 
A mi e s z ü n k építi 
István mes ter tudománya , 
Mátyás király aranya. 

A játékot Hevesi Sándor rendezte, aki a címszereplőről később úgy nyilat-
kozott, hogy Odry Á r p á d nem a Gréban-féle változatban, hanem itt „. . .meg-
találta a teljes Krisztust, isteninek és emberinek kényes és biztos egyensúlyát 
[...]. Taglejtése, fejhordozása, kék szemének mélységeket sejtető fenséges és 
mégis szelíd tekintete itt vált igazán szépségessé és élményt adóvá."4 

Amikor Voinovich Géza a Nemzeti kormánybiztosa lett - 1933-1935 között - , 
a hagyomány továbbépült. A következő művet is magyar szerzők alkották: Bá-
lint Lajos és az ezen a terepen először jelentkező Ujházy György. Előbbi Hevesi 
idején a színház dramaturgja volt, és nyilván ezúttal is ilyen minőségben mű-
ködött közre. Ujházy is próbálkozott már a színházcsinálással: 1925-ben ő volt 
az egyik szervezője az expresszionista-avantgarde Клгашп-együttesnek. A Té-
kozló fiú című darab, amelyet 1934. november 2-án vittek színre, a rendező-
példány megjelölése szerint, mint „Misztérium dráma egy XVI. századbeli já-
ték motívumaival" került a közönség elé. A jól ismert témához illően a három 
felvonásos játék hétköznapi környezetben játszódott. Szabad vidék, szérűskert, 
városkapu előtti terület, a Rongyosok tanyája, „az atyai ház előtt" - a bibliai 
példázat évszázadok óta megszokott helyszíneit mutatta. A rendezőpéldány 
szcenikai leírása azonban rendkívül hangsúlyos stilizációs igényt rögzített: 

A színpad. Keretes misz té r ium-sz ínpad megnyitott mélységének hozzáadásáva l [...]. Az 
egész színt hatalmas, el l ipt ikus fekete bársonyfüggöny keríti, foglalja és takarja be. Ebbe a 
fix keretbe he lyezendők az egyes színek dekorációi, amelyek a jelzés stilizált hangsúlyával 
készí tendők el [...] az egyes díszle tdarabok k imondot tan magukon viselik a darab stílusá-
nak, - : a magyar ba rokknak! - bőségét és pompáját . Ugyanígy: az egyes szcénák világítá-
sa is stilizált: tehát n e m generális és natural izmusból indokolt , hanem megosztot t , a darab 
akciója s pszichikai mouvement- ja i szerint (hangsúly, kiemelés, lezárás, etc.) változó [...]. 
A szuffita drapérián t ranszparens kereszt, amely a tör ténés szerint hol kihúny, hol kivilágo-
sodik. Világossárga szín, amely a da rab 2 utolsó képére teljes, izzó fehérre cserélődik ki.5 

A színlapon m á r mint „moralitás" szerepelt a játék, amelyet Horváth Ár-
pád rendezett. 

Kisebb érdeklődést keltett az évad második felében, 1935. április 5-én szín-
re vitt Valaki járt itt címen bemutatott Jerome К. Jerome által 1908-ban írt, 
modern misztériumjáték (eredeti címén The Passing of the Third Floor Back), 
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amelyben egy Krisztus-szerű idegen tűnik fel egy londoni bérházban, jelen-
létével megváltoztatva az ott lakók addigi életvitelét. 

A két világháború közötti korszak vallásos-teátrális csúcsteljesítménye kétség-
telenül Németh Antal igazgatásának első, mintegy hangadó produkciója volt, a 
Missa Sollemnis, amelynek bemutatóját 1935. szeptember 28-án tartották. Műsor-
füzete rögzítette a körülményeket. Eszerint a Budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem 300 éves ünnepe, valamint „az ezévi Kath. Nagygyűlés alkalmá-
ból" került sor a „liturgikus dráma" színrevitelére. „A Missale Romanum szerint, 
a Graduelle Romanum énekeivel és Beethoven Missa Solemniséve 1 dramatizálta Uj-
házy György." Közreműködött a Palestrina kórus, élén Vaszy Viktor karigazga-
tóval, a Budapesti Philharmoniai Társaság zenekara dr. Dohnányi Ernő vezény-
letével. A szólókat Báthy Anna, Basilides Mária, Székelyhídi Ferenc dr., Kálmán 
Oszkár (mind az Operaház tagja) énekelte. A cenzúrát a hercegprímási udvar 
végezte. A kosztümöket, amelyeket egyébként Nagyajtai P. Teréz tervezett, Leo-
pold Antal kanonok vizsgálta felül. így az előkészületeket a legfőbb egyházi ha-
tóság „Nihil obstat"-tal látta el. Az ügy jelentőségének megfelelően alakult a be-
mutató közönsége is. Jelen volt a kormányzó, Horthy Miklós, a főhercegi csalá-
dok, Serédi Jusztinián bíboros, Innitzer bécsi hercegérsek, Angelo Rótta pápai 
nuncius, a püspöki kar, a miniszterek és sok külföldi előkelőség. 

Az este zenei gerincét Beethoven grandiózus Miséjének öt tétele - Kyrie, 
Gloria, Credo, Benedictus, Agnus Dei - alkotta. Eköré épül t a hagyományos 
mise-szerkezet: Introitus, Lectio, Graduale, Evangelium és így tovább. Ezek 
során a hozzájuk illeszkedő gregoriándallamok szólaltak meg. Az Introitus 
adott alkalmat arra, hogy Szent Adalbert (Táray Ferenc), az este „narrátora", 
bemutassa a magyar szenteket. A különleges díszletet Horvá th János tervez-
te. A színpadon hármas tagozatú oltár (triptichon) volt látható. Középső ré-
sze tíz méter, két oldalrésze nyolc méter magas volt - ez utóbbiak beforog-
hattak, s így változó színtereket mutattak be. Mégsem keltette templom kép-
zetét, inkább, mint írták, „a játék a világ oltárán történik". A Németh Antal 
által kidolgozott rendezőpéldányban, amely az OSZK Színháztörténeti Tárá-
ban található, harminc (!) mozgáskoreográfia rögzítette a csoportos (52 néma-
szereplő) és az egyéni szereplők mindenkori helyzetét. Az Üdvözítőt Leho-
tay Árpád személyesítette meg, Dávid király szövegeit Abonyi Géza m o n d -
ta. További fontos szerepet játszott Sugár Károly (Pál apostol), illetve Mihály 
arkangyal (Várkonyi Zoltán) és Gábor főangyal (Ungváry László). Az Ünnep i 
Mise utolsó tételeként a bal oldali oltárszárnyon megjelent János evangélista 
(Apáthi Imre), s elmondta „rejtelmes értelmű szavait az Igéről", majd ő is el-
tűnt a mélyben. A nézőtér harangzúgás közben világosodott ki. A különleges 
produkciót tizenhatszor tűzte műsorára a színház. 

Jeles alkalomnak ígérkezett az 1938-as év. Érthető m ó d o n a hazai eszmei-
szellemi hátteret a „Szent István Év" jelentette. Ezzel kapcsolatban a kato-
likus-keresztény szellemiség kiemelt megünneplésére Magyarországon ren-
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dezték meg május 25-étől kezdődően a XXXIV. Eucharisztikus Világkong-
resszust. A Nemzeti Színház abban a naptár i évben négy idevágó tematikájú 
darabot állított színpadaira. 

- A Godiva, Kállay Miklós műve, „játék a lélek értékéről" február 14-én ke-
rült színre. 

- A hit győzelme, T. S. Eliot kórusos-verses tragédiája Thomas Becket már-
tírhaláláról kamaraszínházi produkcióban szólalt meg má jus 19-én, néhány 
nappal a vi lágkongresszus megnyitása előtt. 

- A nagy világszínház, Calderón de la Barca misztériumjátékának hazai vál-
tozata egy nappal később, május 20-án a színház nagyszínpadán látványos 
keretek között vált láthatóvá. 

- A Fekete Mária című hétképes misztériumot, Berezeli Anzelm Károly da-
rabját pedig (a Szegedi Szabadtéri Színpadon már előadott formától némileg 
eltérő módon) október 20-án vitték színre. 

Az ily módon bemutatot t művek széles művészi skálán szólaltatták meg 
a Hit erejét, csodáit, veszedelmeit és végső dicsőségét. A Godiva írója előtt -
mint azt a színház Műsorkísérő füzetében kifejtette - „a középkor nagy misz-
tériumai" lebegtek mintaként . Művében „a szeretet, a könyörülő irgalom ha-
tártalansága tesz csodát". Hősnője - a címszerepet Szörényi Éva alakította - a 
törékeny, magára hagyatott jóság térdre kényszeríti a hatalmas, állig felfegy-
verzett gonoszt. A „transzcendens" síkon három szimbolikus alak vívta har-
cát: Lucidor, az ég angyala, Belfegor, a sátán és Azrael, az enyészet szelleme. 
A darabot Németh Antal rendezte, a középkori miniatúrákat idéző színpad-
képet Horváth János tervezte, az erősen stilizált tömegmozgásokat Milloss 
Aurél koreografálta. - Eliot költői drámájának eredeti c íme Gyilkosság a kated-
rálisban (Murder in the Cathedral), és tartalmilag jobban megfelel a történelmi 
tényeknek, mint a magyar változat. II. Henr ik angol király, illetve kancellárja, 
a későbbi canterburyi érsek vívja csatáját a kor nagy politikai feszültségében: 
az egyházi és világi ha ta lom erőpróbája során. A fordula t Becket „megtéré-
se", átállása a másik oldalra érsekké való kinevezésével történik meg. A ka-
pott-vállalt feladatot ugyanolyan erővel és hittel vállalja a mártírhalálig, mint 
ahogyan azelőtt királya érdekeit képviselte. Az érsek alakját Lehotay Árpád 
személyesítette meg. - Calderón misztériumjátékát Possonyi László költötte 
át magyar színpadra. A színhely: „A Menny és a Föld", ahogy azt a rendező-
példány megfogalmazza. Az események irányítója a Mester (Abonyi Géza), 
aki kiosztja a nagy játék szerepeit: 

Az Egek Urának csodás szándéka az, 
H o g y megkö tve mégis szabadok legyetek, 
H a m v a t o k b ó l újra életre keljetek, 
Megítél te tésre . Világ játszótere, 
P r ó b a k ö v e ember, Isten teremtménye! 
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A Nagy világszínházban fontos feladatot kap a Király (Petheö Attila), a Bölcs 
(Lukács Margit), a Szépség (Szörényi Éva), a Gazdag (Kovács Károly), a Pa-
raszt (Hosszú Zoltán) és a Koldus (Major Tamás). A játék kellékeit a Világ-
anya (Szabó Margit) osztja szét a játékosoknak. A darabot nagyméretű ítél-
kezés zárja le, amelynek során a Koldus és a Szerzetes azonnal égbe szállhat, 
a Királynak és a Szépségnek bűnbánatot kell tartania, a Paraszt kegyelem-
ben részesül, csak a Gazdagnak kell tudomásul vennie, hogy eljátszotta éle-
tét. A darab díszletét Jaschik Almos tervezte, rendezője Németh Antal volt. 
A kísérőzenét Farkas Ferenc szerezte. - 1938 októberében, mintegy a sorozat 
lezárásául, mutatta be a színház Berezeli A. Károly misztériumjátékát. Témá-
ját a szerző a szeged-alsóvárosi búcsú ihletésére, a „Fekete Mária" csodatevő 
képével kapcsolatos népmondából vette. A cselekmény hátterét a keresztény 
és a pogány mohamedán hit küzdelme adta. Musztafa szegedi pasa zsarno-
ki uralma alatt eltűnik az alsóvárosi templom szép, színes Mária-képe. Egy 
fiatal parasztlegény, András indul fogadalmi vándorútra, hogy megtalálja az 
elveszett ereklyét. A darab harmadik képében András „stációkat" jár végig, 
melyek fölé feketéllő keresztek nyúlnak. A stációk fölötti „karzaton" helyet 
foglaló „nézők" mint Hangok kísérik András vándorútját . Kút, aranyalmát 
termő fa, barlang, Hármasút (Buda, Konstantinápoly, és a további stációk felé 
vezetve), erdő, szélmalom, temető, végül egy harangláb jelzi András fárasz-
tó és egyelőre sikertelen vándorlását, aki végül az alsóvárosi búcsú forgata-
gába érkezik haza. A vásári sátrakban Csillagjós, Jósnő, Képmutogató (Dó-
zsa György, illetve Mátyás király történetével) fogadja. Mélységes r iadalmat 
okoz, amikor a rabságban élő Piroska összetört testét hozzák be, akit a pasa 
ledobatott a várfalról. Haldokolva még elmondja Andrásnak, hol találhatja 
meg az eltűnt szentképet. András elhozza a jelölt helyről az elrablását meg-
szenvedő „megfeketedett Máriát". - Piroskát Somogyi Erzsi, Andrást Juhász 
József, a Pasát Csortos Gyula alakította. A „Sárkány"-nak Gobbi Hilda köl-
csönözte hangját, a Szűzanyát Lukács Margit, a Halált Várkonyi Zoltán jele-
nítette meg. A misztérium kísérőzenéjét Antos Kálmán, a szegedi dóm orgo-
nista-karmestere szerezte. A tételek között szerepelt többek között „Nyi tány 
a török képhez", „Dávid hegedűje", „Sírásó ének", „Haláltánc". A p roduk-
ciót Táray Ferenc rendezte, a tánckompozíciókat Troyanoff V. Szemjon dol-
gozta ki. A darab tizenöt előadása tisztes fogadtatásra vallott. 

Még ugyanannak az évadnak a második felében, 1939. május 14-én érde-
kes kísérletre került sor a Nemzeti Kamaraszínházában. Az ember tragédiája, 
amely addig mindig nagyszabású, látványos produkcióként volt látható (és 
okozott rendezői-szcenikai problémákat), ezúttal szinte miniatürizált formá-
ban tárult a nézők szeme elé. Nem csak formai-praktikus célt szolgált, hogy 
például - mint azt a rendező Németh Antal már előzetesen is kifejtette - a pro-
dukció utaztatható, esetleg lemásolható legyen. Elvi-eszmei meggondolások 
is jelentős szerepet játszottak. Mindenekelőtt a szöveg kerülhetett a figyelem 
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fókuszába, a korábbi technikai trükkök teljes mellőzésével. Ugyanakkor bizo-
nyos sajátos szintézist is jelentett. Mindenekelőtt megmaradt a Missa Sollemnis 
triptichon-szárnyasoltár megoldása, persze, méretének egytizedére redukálva. 
A képek szerint változó sima, festett oltárképek szimbolikus-dekoratív hátte-
ret biztosítottak, hogy hatásuk, mint azt Németh egy tanulmányában megfo-
galmazta: „ . . .az állandó keret térbeli és plasztikai elemeinek viszonylatában 
maga is valóságerőt nyer, helyesebben a keret és a középmező együtt olyan 
imaginárius és irracionális légkört teremt, melyből a nézőnek minden való-
ság és szimbólum-szomjúsága kielégülhet... [...] Számunkra most ez a szín-
pad nemcsak formailag oltár, hanem lényegében is [...] a közönség vallásos 
játék tanuja lesz. Vallásos játéké, olyan játéké, amely az életről gondolkodik és 
az életről való gondolkodása közben eljut az ember örök és megoldhatatlan 
problémáira való egyetlen feleletig: a letér deplésig Isten előtt!"6 A m ű eredeti 
irodalmi formájához közelítette a látványt az a megoldás, hogy minden oltár-
kép „szalagfeliraton" tette olvashatóvá az adott kép egy-egy jellegzetes idéze-
tét. Valóban, erőteljesen koncentrált színi alkotás jött létre, sok néző számára a 
Madách-mü legközvetlenebb hatású, szuggesztív erejű előadása. 

Az 1938-as esztendő azonban nem csak ünnepet hozott . Márciusban szál-
lotta meg Hitler Ausztriát (valószínűleg a durva beavatkozás miatti tiltako-
zás nyomán nem engedélyezék a németeknek az Eucharisztikus Világkong-
resszuson való részvételt), Magyarországon pedig a nagy ünnep megnyitása 
utáni negyedik napon, má jus 29-én hirdették ki az 1938. XV. törvénycikket, az 
úgynevezett „első zsidótörvényt". 

1940 tavaszán új magyar vallásos műve t mutatott be a Nemzeti Színház. 
Csanády György INRI c ímű „Húsvéti színjátéka" került színre három rész-
ben, hét képben. Az első rész Lázár ot thonában játszódott, Jézus megpróbál-
tatásának előestéjén. A második rész helyszíne Pilátus palotája volt: az ítélet 
megszületése. A harmadik rész - alcíme szerint „A legnagyobb csoda" - már 
a megfeszíttetés után történik. Júdás (a kiemelt jelentőségű szerepet Major 
Tamás játszotta) visszaadja az árulásáért kapott pénzt. A következő kép hely-
színe a Golgota. Jézus már nem függ a kereszten. Ott teljesedik be Júdás lel-
kiismereti drámája is. Közeleg a Feltámadás csodája. Jézus szerepét, szinte 
már hagyományos módon, Abonyi Géza kapta, Pilátust Táray Ferenc, felesé-
gét, Claudiát Rápolthy Anna játszotta. Szörényi Éva alakította Máriát, Mártát 
pedig Makay Margit. - 1940 októberében ismét ú jdonság illeszkedett a val-
lásos jellegű bemutatók sorába. Egy fiatal osztrák író, H. Heinz Ortner Szent 
Borbála csodája című három felvonásos színművét Keresztury Dezső fordítot-
ta le, Németh Antal rendezte. A díszleteket ezúttal Jaschik Almosné tervez-
te. A kisebb szentek sorában nyilvántartott Borbála, a ha jadonok védelmezője 

- akit ebben az előadásban Szeleczky Zita személyesített meg - egy népi ha-
gyomány szerint az oltárképből megelevenedve, majd kilépve segített bajba 
jutott hívén. A darab iróniába hajló hangvételét jelezte, hogy szánandó hős-
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nője a Bolond Borbála volt, Vándory Margit alakításában. A produkció a re-
pertoár akkori átlagszámát, a tizenöt előadást érte meg. 

Lehetett véletlen, lehetett tudatos választás eredménye is, hogy 1943 áprili-
sában a Nemzet i Színház újra műsorára vette a misztériumjáték-vonulat in-
dító darabját, Gréban Igazi Passió ját, amelynek zárópillanataiban megbékül az 
Igazság és az Irgalom, az Igazságszolgáltatás és a Béke. Mintha ezzel a fel-
ismerhetően hangsúlyos gesztussal egy korszak lezárását kívánták volna je-
lezni: egy szenvedéstörténettel kezdődő és várhatóan ugyanazzal befejeződő 
történelmi korszakét. Hiszen ekkor már a második vi lágháborút élte-szen-
vedte az ország. 

Olyan, két évtizeden át virágzó színjátéktípusnak, egy olyan szemlélet „meg-
testesülésének" az utolsó alkalma volt ez a produkció, amely a Nemzeti Szín-
ház jelentős igazgatói alatt, Hevesitől Voinovichon át Németh Antalig, termé-
szetes alkotórésze lett a műsornak. Egyes alkalmakkor pedig - mint mondjuk a 
Missa Sollemnis esetében - szinte hitvallás erejű volt. Elgondolkodtató, de talán 
érthető, hogy színháztörténetünk eddig nem figyelt fel erre a határozott tartal-
mú és célzatú műsorpolitikai vonulatra. 

Ami a jelenség társadalmi-politikai-eszmei hátterét illeti, ennek a színjá-
téktípusnak a felbukkanása és rendszeressé váló jelenléte nagyon is érthető. 
A magyar társadalom - sokak számára váratlanul és érthetetlenül - történel-
mi sokkot élt meg. Vesztett világháború, két forradalom, ellenforradalom, fe-
hérterror s végül a trianoni országvesztés. A megszokott nagyhatalmi állapot 
helyett a hirtelen állandóvá vált fenyegetettség érzete. Érthető, hogy szinte 
az első pillanattól kezdve valamiféle restauráció igénye fogalmazódott meg. 
Újra kellett építeni a gazdaságot, visszahozni a felső vezetés begyakorlott for-
máit, megőrizni a még megőrizhetőt - mindez a konzervatív erőket aktivizál-
ta. A politikai vezetés gróf Bethlen István kezében volt, s ő valóban - a kultú-
ra területén gróf Klebeisberg Kunó hathatós segítségével - tehetségesen szol-
gálta a konszolidációs folyamatokat. Eszmei társául országos méretekben 
az úgynevezett „politikai katolicizmus" szegődött (az ország lakosságának 
mintegy 65%-a volt katolikus). A klérus jelentős hatalomra tett szert (1927-
től 14 főrendiházi tagja volt), és következetesen támogatta a vallásos-nacio-
nalista irányzatokat. A „vallási reneszánsz" - amely egyébként már Szek-
fű Gyula megítélésében is „álságos neobarokk" környezetet teremtett maga 
köré - elsősorban a középrétegeket, illetve a városi polgári lakosságot érintet-
te. „A társadalom mentalitását meghatározó értelmiségi, alkalmazotti, »köz-
bülső« rétegek több ponton is közvetíteni tudták a hitéleti mozgalmakat ." 7 

Eszmei „közbülső réteggé" válhatott természetes módon az irodalom és a 
színház is. Az irányzat reprezentatív folyóirata lett a Napkelet, amelyet Tor-
may Cecil a Magyar Irodalmi Társaság támogatásával indított. Munkatársa 
először Horváth János, a kiváló irodalomtörténész és a Petőfi-tanulmányaival 
feltűnt Har tmann János volt. Ezután Németh Antal és Kállay Miklós vette át a 
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szerkesztői munkakört . (Kettőjük színházi együttműködésével A roninok kin-
cse bemutatóján találkozhattunk. Később Kállay volt a szerzője a jelen tanul-
mányban is tárgyalt Godivának.) Az Eucharisztikus Kongresszus évében ki-
vételesen még a magánszínházi szféra is csatlakozott az egyébként „nemzeti 
színházinak" nevezhető irányzathoz. A Magyar Színház Az Úr katonái, a Pesti 
Színház Strindberg Húsvét, а Belvárosi Színház Orbók Attila A kapu előtt című 
darabjával járult hozzá a nagy nemzetközi vallásos rendezvényhez. Mind-
ezek az alkalmak az úgynevezett „keresztény kurzus" eszmei-szellemi-mű-
vészi igényeit valósították meg. A misztériumjátékok „konfliktusainak" vég-
ső megoldása mindig a „csoda" - a Megváltás, az Üdvözülés csodája. Valami, 
ami kívül esik az emberi erőfeszítések lehetőségein. Megerősíti nézőiben az 
etikus-vallásos magatartás szükséges voltát, de a megoldást az isteni kegye-
lemre bízza. A „csodavárás" lelkiállapotát erősíti. A szabadulást a transzcen-
dencia világától várja. A magyarság éppen adott történelmi állapotában nyil-
ván hasznosnak bizonyult minden ilyen tartalmú „üzenet" . 

Még egy megjegyzés. Az európai kultúra történetében évszázadok óta jelen 
voltak a misztériumok, moralitások, mirákulumok. Ezek azonban, lényegük 
szerint, szakrális térben, papok, hívők szervezésében és részvételével jöttek 
létre. Az 1920-1940-es évek Magyarországán, a Nemzeti Színházban viszont 
profán térbe emelték át a játékokat. Megvalósításuk felelősségét a színjáték hi-
vatásos mesterei - drámaírók, rendezők, szcenikusok, színészek - vették a 
kezükbe, és a „kulturális terméket" a repertoár részeként, esetleg bérletben, 
produkcióként, belépődíj ellenében bocsátották a közönség rendelkezésére. 
Egyébként igyekeztek egyházi ünnepekhez, különleges rendezvényekhez 
kötni ezeket a bemutatókat . Kétségtelen, hogy „színjátéktipológiai" szem-
pontból teljesen új alkotói forma keletkezett. 

Az, hogy magára a művelődéstörténeti tényre csak ilyen későn, több mint 
fél évszázaddal gyakorlatának befejezése Litán figyeltünk föl, többek között 
valószínűleg valamiféle „elfojtási" szindróma következménye. A hiány pótlá-
sának első lépését mindenesetre megtettük. 
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