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megváltoztuthatatlan kapcsolataink révén a végzet
kiszámithutatlan kezében? Ennél a nem éppen sok
rétűen eláadcn], kétséges konklúziáná! sokkal m,;
Iyehh és megrázobb mondanivalot kibUt már a I'i

lágról és az emberekrőlakár a Trilógiá-han. ak ár a
Suttogások, sikolyok-han Ingmar Bergman. Ná
lunk szokatlan a nyugatifilmkritika k eménv szaki
mondása. ám ha nem is teljes egyetértésset. dc mégis
ide kivánk azik Gérard Courant-nak , afrancia Ciné
ma cimű filmfolvóirat kritikusának itélete a nagv
északi mesterrűl: Egyre hamisabbak és egyr~ mo
dorosabbak a filmjei, eredeti meg váltó eszmei és
k áprazatai lassan teljesen hiányoznak, a nemzetkiizi

nagvkiizonség hitelesitette ugyan, de már nem töh
bek , mint nagvúruházak luxustermékei

Fcderico FELLINIpáratlanul szép, kiiltiii niiala
k okkal népesitette befilmjei világát. Az Országúron
belso érzékenységtőlés hittiil sugárzá Gelsominája,
Cabiria, a boldogságra áhítozó, kiszolgúltatouságú

han is makacsul ajára törii utcalány, Paola a llraian
gyengéd kis pincérlány Az édes élet-hM. a Nyolc és
fel valásagos és álomszerű nőalakjai. az Amarcord
nosztulgikus lányai és asszonyai mind a:: ii terenit

ményei. Találóan lrja Alberto Maravia legutóbbi

fitmkritikájában, hogy Fellini számára a Ilii ugvun-

SZíNHÁZ

Népi misztériumjáték
a Várszínházban
A:: /981 82-cs szini évad eddigi lcgnagvobh megle»
petese a Várszinház ~/,wi, mondhatni: tokélctes pro
dukcioja . a Csíksomlyói passió, Bayer Józse! /887
hen kiadalt A nemzeti játékszin története cimű

művében még igv ir a magrar passiojátékokrol: A

fennmaradt emlékek. a karácsonyi mvstériumok és
vizkereszti játékok csekély számábol, a passió i {;.I·

húsvéti játékok csaknem teljes hiányáhol vagr azt
kell kikövetke::t~tnünk,hogy cultusuk n~m volt álta
lános. lehál a kiizönség részvéte/~nem voll kedve::ii
kij'ejliidésiikre, vagy a::t. hogy mint ideg~1/ nem::eti
ségektiil kölcsönzölI dolgok nem képezhellék a ler
mésze.'es átmel/etet a magyar népies szinjátékra.
Annyi kétséglelen, hogy magyar néps::injálékul/k
ne,,, ro/l.

A:: /962-hen megjelent Magyar Színháztörténet
I'is::ol/I e::1 állítja: A XVIII. századhan leirt esik
somlrái I/agrpénteki passiók arra mutaInak. hogv a
miíjaj igen népszerű volt és hogy mind a hihlikus ';1'

látványos. mind pedig devociós f'm/lája élii hagro
mánykéntjutott az utódokra. A Csíksomfról/ talált

az . ami Balzac számára a pénz volt: kulcs, amellyel
[elnyithatú a valóság kidiinben zárt kapuja",

Legájahh filmjé! lel'lllés::~t~s~1I i.I·/1I<;1 a nőknek

szentcli. A noknc]: ';.1' a: álmoknak, A nők városá
han (La citta della donna, /980) Fellini ezúttal is

kedvelt szines:c, Marcella Mastroiannifigurája mii
gé bújik, Snaporazt játssza, aki egy vonatutazáskor

álmában a nűk k űlonos világáhan kalandozik, Há
rom tájat jár he czalatt : a tcministák dűhodt lázado
zásainak teret, Cazzonc, a Ilii/aló életművész porno
holtra emték cztctő villáját és végűl a múlt hullám

vasútján gvcrekk oru világát.. Szomorúan kell azon

han megúllapitanunk , hogr Snapora: álmában már
csak egr Iirájátoí rucgfoxzton, önismétlii Fellini-vi
lágot talál. Nagyon is szandékolt és cráltetett a fé
ministák kritikája. arrol nem is beszélve, hogy ezek

ben a jelenetekben és Cazzone vittájában is gyakran
a: okso kaburétréfák ross: izlésű malackodása kí

sért. Ami pedig a gyerekkor nosztulgiáit illeti, ez bi
zony csak sokszorosan félhígított újrakiiltése az
annyiszor látott fellinis körnrezetnek. De a legfá
jóbh az . hogv atitm nőalakiaibáléppen a líra, a von

zús, a sugárzás veszett el. Vagyis a rendez/i sajátos
világot tcremu) művészeténck leg/i'íhh eriissége.

KARCSAI KULCS.4R ISTVÁN

37 passio kii::ül a dara baknak töhh mint egyharma
dában megtalálhatok a dcvocios szinjátékra annyira
jellem::ii "Mária és Jezus Búcsúja«, valamint a
"Mária-siralom« jelenetei.

Bayer nem ismerhette a késűhb megtalált és Fű

hip Árpád állal/897-hen nyomtatáshan is kozzétett
Csiksomlvoi nagypénu-k! misztériumokat .. ebben

a gvűjtcmenvbcn a kéziratbanfennmaradt, 172/ és
/774 kiizott keletkczcu 37 játékhól Fülöp négyet
kii::öI. A várszinházi produkció ennek a négy darab
nak öss::evonásáhól, ille I vc egységbe szerkesztésébol

keletkezett, A négl'. egyébként kidiinállo passiójá
tékbál Balogh Elemér és Kerényi Imre válogatta ki
és illesztette össze a: clűadás anyagát. Ugyancsak
Kerényi Imre rendezte az eldadást . s az ő érdeme
egy régen rihajtott szinfladi egyÜl/es, a tökéletesen
egyhehangolt ,iss::júlék m~g leremtése is. A s::íné
s::ek ajkán a flassió gyiinyörű, tÍ.\'::f{/ magyar nyel
ven. a:: iisi .I·::ékelr ::all/attal, annak fordulataival,
humorával s::ólal meg. Ilyen szépen ~jtel/ színpadi
heszédet hi::mzy nagyol/ ré~n hallo/tunk, pedig hiá
/H'ÚI áek-él,ti::edek óta sajnálatosan nélkülcJ::::ük.

A ,dl/fiad kö::epé11 jáhál épített harangláh áll, a
szinpadot léckerítés öl'ezi, baloldalI galambdúcos
székefl' kapuval. Elöl a s::inpad(elnyitható, lépcsők

I'e::ell/ek a:: ah'ilágba : e::en kiizlekednek a sátán
fiak . A harangláh alapépülete mil/den oldaljélé nyit
ható. hel/I/(' kiilönh,bi e/hefl'e::kedési lehetőségek-a
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sztnészek s~ámára: lépcsők,létrák,magasitott álló
helyek.At előadás nagy része a haranglábon kívül,
mintegy a templomkertben játszódik, de ahol zárt
vagy zártabb teret kíván a játék, a harangláb alap
építménye tökéletesen megfelel. A színpad és a ha
rangláb. különösen annak belső szerkezeti megoldá
sa Götz Béla zseniális leleménye. S ha az előadás

taglalása előll a játék művészeti és technikai létre
hozóiról beszélünk, említsük meg Rossa László ze
nei összeállítását, amely régi egyházi dallamok és
székely népi énekek szerenesés ötvözetével teremti
meg az előadás zenei hangulatát. illetve a darabban
előforduló önálló ének- és zeneszámokat. Csak di
cséret illeti Füzi Sári székely népi ihletésű jelmezeit ,
a sátánfiak és a biblíai alakok bő humorú, mégis va
lószerű ölti?zékeit, valamint Novák Ferenc koreog
ráfiáját, amely mind a komoly, tragikus, mind pedig
a komikus jelenetekben maradéktalanul érvényesült.

Az előadása nagypénteki szertartásbá! vett Kirá
lyi zászlók lobognak (Vexilla Regis prodeunt) kez,
detű egyházi énekkel kezdődik, amelyet a színpadra
körmenetben érkező székely lányok, nők, fiúk és
férfiak énekelnek, templomi zászlót lengetve. A ha
rangláb nyitoII tetején ül Deus Pater, az Atyaisten.
hosszú hajú és szakállú csizmás öreg székely, aki a
gúnyájafelell bőfehér inget visel, s kedélyesen pipá
zik. Kissé lejjebb áll Mihály főangyal, aki a létrán
felkapaszkodó és az Atyaisten helyét elfoglalni aka
ró Luc/pert visszaűz/o Luciper és a sátánfiak fekete
csizmában. vörös sujtásos fekete dolmányban feszí
tenek.

Olyan összehangolt egyűttes játszik a szinpadon,
hogy vagy mind a hatvanhét szerepet játszó tizenhét
szinészt meg kellene említeni, vagy csak az egyűttes

munkáját dicsérni. Ha mégis kiemelünk néhány szi
nészi teljesitményt, ezt nem a többiek rovására, csu
pán a főbb szerepek értékelésére tesszük. Luciper
szerepében Ferenczy Csongor tenyérbemászáan já
képű és izzásig elven sátán. Olykor. különösen a val
latási és megkinzási jelenetben, 1944 sötét pribékjeit
juttatja eszünkbe. Nem így a Drumó sátánfit alakító
Székhelyi József, akinek elhisszük, hogy szerepét
valaha a csiksomlyói gimnázium legrakoncátlanabb
növendéke kapta, akire a kegyes atyák azt mondták
a szereposztáskor : jó leszel sátánfinak, Sátán ide,
sátán oda: semmi gonosz nincs benne .. csúfondáros
derű, pajkosság. mozgékonyság az egész ember.
Szemvillanásait, arcjátékát, gesztusait tanítani le
hetne a szini iskolában. A Krónika Kertész Péter.
Méltáságteljes, figyelmet parancsoló, szép beszédű.

A drámai beszéd nemcsak azáltal drámai, hogy színi
jelenetek szövik át, hanem azzal is, hogy a szónok
(mai szindarabjainkban narrátornak hívjuk) úgy je
lenik meg, mint aki hallgatóival egyiitt jelen van a
dráma időpontjában a dráma szlnhelyén, s ezért egy
személyben rendező, szinész; sőt bizonyos fokig re
zonőr. Kézdy György, szánandó pásztora, majd áru-
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ló Júdása, különösen a megbánás és a tragikomikus
akasztási jelenetben, az előadás legjobb szinészi ala
kltásai közé tartozik.

Ádám és Jézus szerepét betegségéig Iglódi István
játszotta, most a szolnoki színháztól vendégként
Ivánka Csaba helyettesitette. Iglódi a paradicsomi
jelenetben több humort sZŐll alakltásába, Jézusként
- csupasz arcával és gyér hajával - aszketikusabb,
súlyosabb jelenség volt. Ivánka Csaba mind Ádám.
mind Jézus szerepében, mintha egy reneszánsz fest
ményből léptt volna ki: szálas alakjával, fürtös bar
na hajával és szakállával, puha lépteivel inkább a
szelíd és alázatos szivű Jézust idézte. Még a kufárok
kiűzésekor sem volt igazán haragvó. A kereszten
függés lehajtoll fejjel, rezdületlen pillákkal jó tíz
percen át. szemben a közönséggel, a szinészi fegye
lemnek megragadó példája. Hámori Ildikó Éva sze
repében bájos. csinos fiatal székely lány, aki boldo
gan borul deli szerelmes férje keblére. A sok-sok
szellemes ötlet közül hadd említsünk kettőt a para
dicsomijelenetből: Ádám és Éva természetesen tel
jes székely öltözetben vannak ill is. ám jelzésűl ru
hájukra tűzve viselík a fügefalevelet. A tiltott fa
gyümölcsét, az almát Deus Pater egy bot végére erő

sítell zsinóron lógatja a toronyból Éva elé. Az ötlet
kellemes derűt kelt a nézőtéren. de semmi visszás
nincs benne. G}'önyörűség nézni Hámori Ildikót Má
ria szerepében, karján a kisdeddel. Amint a pászto
rok a vásári forgó csillag jelzésére belépnek a kis
dedhez, Józsefet kézfogással és Székelyföldön szo
kásos jókívánatokkal köszöntik. A Fájdalmas Anya
fia keresztjénél megindító: fekete kendőbe burkolva
elsírja, elzokogja - érthetően és tisztán - az Óma
gyar Mária-siralom szovegét, Rossa László korabeli
dallamokból összeállítoll zenéjére. Ez az előadás

csúcspontja. Aztán lekuporodoll a kereszt tövébe, s
a holt Krisztus lassú, finom mozdulatokkal leszállt a
keresztről és a Fájdalmas Anya ölébe hajtolla fejét.
Magyar Pieta! A nézőtéren vágni lehetell a csendet:
megsűrűsödöll, megihletődöll. Végül ismét körme
net alakult. Királyi zászlók lobogása alatt vonultak
ki a passió szereplői a színpadról, felemelő, megha
tó, csodálatos este emlékét hagyva a negyedórán át
tapsoló nézőkben.

CENNER MIHÁLY


