
életében, s ma már inkább lelkiségükre, célkitűzéseikre, a többi közösséggel és az
egyházközséggel kialakított kapcsolataik minöségére kellene figyelnünk. Így aztán ki
szűrhetnénk :l látszat-közösségeket, ahol csupán a baráti kötelék, az idő együttes el
töltése hoz össze egy csoportot, de különösebb elvárások, elkötelezettségek nélkül; az
egymással versengő, a többit lenéző, a másokra féltékenykedő,magukba záruló s ez
zel belterjessé váló kisközösségeket; a szektásodó, az egyetemes és a helyi egyházzal
egyre inkább csupán elvi kapcsolatokat fenntartó, a gyakorlatban azonban egyre in
kább peremre szoruló kisközösségeket.

A mozgalmak egyik legnagyobb feladata az egység megőrzése és megteremtése a
közösségeken belül és a közösségek között, a plébániákkal, az egyházmegyékkel és az
egyetemes egyházzal.

6. E mozgalmak többségükben laikusokból állanak. Közülük kerülnek ki vezetőik,

legelkötelezettebb tagjaik, nemegyszer alapítóik is. Sok ezerre tehető viszont azoknak
a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek a száma, akik valamilyen mozgalom ihle
tése által kaptak ösztönzést életük és papi hivatásuk megújítására. A mozgalmak fel
virágzása a Lélek sokféle kegyelmének tevékeny jelenlétét bizonyítja napjaink egyhá
zában is. II. János Pál pápa fogadta a márciusi találkozó résztvevőit. Beszédében - a
laikusokkal foglalkozó őszi püspöki szinodusra is utalva - kiemelte a mozgalmak
jelentöségét: ..A mozgalmakban érlelődött meg a zsinat által kezdeményezett lelki
megújulás egyik legszebb gyümölcse. Hiszen Krisztus nemcsak a hierarchia által tölti
be prófétai feladatát, hanem a laikusok által is, akik az új egyházjog szerint rendel
keznek azzal a joggal, hogy a szeretet, a jámborság és a keresztény élethivatás elmé
lyítésére társulásokat hozzanak létre."

LL.

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Szokolay Sándorral

- Mit érez a srerrii, miután elkészült a mú? Az Ecce Homo-ra gondolok.
- Azzal, hogy a tinta megszáradt, azzal, hogya kettospontot odatettem a kotta vé-

gére, úgy hiszem, nem készült el annyira, mint mondjuk egy száz évvel ezelőtti mu,
Technikailag annyira bonyolódott az életre keltés lehetősége, több hangszer van, töb
bet tudnak ... Azt mondanám, hogy az alkotás - anyaság. Van egy foganási pillanat,
van kihordási idő. Lehet koraszülés, lehet túlhordás, de mindenképpen szentséges
idő ez a megszületésig. Ezt az időt akkora hűséggel, olyan osztatlanul egyetlen té
mára sem szántam eddig életemben, mint az Ecce Homo-ra. Veszélyeztetett idöszak
volt ez. igy nagyobb az ára is: a megszűletésc után ennek a münek a hiánya még min
dig érződik az idegrendszeremben. Az alkotás nem fejezödött be azzal, hogya kotta
írás és hangszerelés jó egy évvel ezelőtt véget ért. Tízhónapos betanitasi idő követ
kezett, de a mu igazi megszületése a premierrel. jobban mondva az első hétköznapi
előadásokkal fejeződött be. A ..protokolláris megszülctést"> kár, hogy általában erről

írják a kritikákat - nem tartom az életképesség fokmérójénck. Nem azért van a mu,
hogy megmérjék. hanem azért, hogy hasson
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- Az opera hosszú és nehéz. Miért tetszik megts a közönségnek? Mert az előadások

hangulata egyértelműenazt mutatja, hogya nezdk megszerették.
- A bemutató alkalmával - ha volt is siker - erre a kérdésre még nem mertem vol

na válaszolni. Jó néhány elöadás után azonban az az érzésem, hogy a közönség bizta
tása csak fokozódik. És most már nem arra gondolok, hogy mi a lassú vagy mi a
gyors, mi az, ami hangos vagy mi az, ami halk. A darab üzenetére, amiért eredetileg
elkezdtem írni, annyi réteg rakódott rá máris, hogy ez a kérdés nincs sem korán, sem
túl késön, mert magam még nem jutottam túl a darabon. Kb. fél évvel ezelott az elö
zetes riportokban úgy vallottam róla, hogy soha életemben szebb témát nem talál
tam. Ezt utólag sem tagadom meg. Csak az okoz gondot, hogy mitévö legyek, ha még
akarok operát írni. Az egyik Alleluját például egyre tüntetöbb tapssal jutalmazza a
közönség, ám ezt a tapsot nem fogadhatja el egy zeneszerző, legföljebb örülhet neki.
A falu-alapítás csúcspontján az Alleluja semmiképpen sem dicsérheti a zeneszerzöt.
Ismerjük a ruhatárba rohanó közönséget. Mégis, a máskor rohanók most hosszú per
ceken át ülve maradnak. Talán azért, mert megérzik: súlyos témát vállaltam magam
ra. Ilyen a mú üzenete, és nem az ügyetlenségem vagy ügyességem foka az, ami az
emberekre hat. Mindig hittem abban, hogy csak olyan témát szabad megzenésíteni.
amelyben a sugallatos alkotási mód érvényesülhet. Ez tesz engem boldoggá. És a
rneggyózödés, hogya színház oly sok hiány pótlására ad lehetöséget. Nagyon sok em
ber elvesztette a hitét, harmóniáját, boldogságát, örömét és még nagyon sok mindent.
Valamiképpen a múvészet feladata és lehctösége. hogy visszaadja számukra, amit el
veszítettek. A három eddigi operám után ebben a negyedikben erre nagyobb esély
nyílt.

- Miért csak áttételesen passió ez az opera?
- Nagy baj lett volna, ha Bach után igazi passiót mertem volna megzenésíteni. Úgy

érzem, hogya valóságos Jézust, Isten Fiát tilos színpadra vinni. Bach passiójából sem
elvenni nem lehet, scm pedig hozzáadni. A hit elmondja a kereszt útjának vállalását.
Ha egy zeneszerző megpróbálja ezt az utat, a hit útját végigjáratni azzal, aki a zenét
hallgatja, mégpedig úgy, hogy önmagával is találkozzék, veszélyes vállalkozásba fog.
Mert az újkor embere mintha rosszabbul vizsgáznék egy passióban, mint Jézusnak az
akkori környezete. De mégsem az a célom, hogy ezt leleplezzem. A történelem ismét
lödései által ez a nagy, hatalmas téma behelyettesíthetö. Vesztes korunkat, amely
annyi sok kérdésre nem ad igazi választ, talán - esetleg az elveszett templom hatásá
nak, a prédikációnak a fokán is - rá lehet ébreszteni a zenén keresztül, hogy "vizet
prédikál és bort iszik".

- Mégis miben rejlik a téma sikere?
- Azt hiszem, a téma sikere önm-agában van, abban, hogy hozzá mertem nyúlni.

Kazantzakisz Krisztus születésnapját, a karácsony ünnepét és a véres megfeszítést, a
nagypénteket a darab végén szinkronba meri hozni. Egyetlen pillanatba sűríti a szü
letést és a halált. Az embernek kell valamit kezdenie magával, hiszen történelmi tény,
hogy az életét sorozatosan elrontja. A zenén, dramaturgián messze túl nyilvánvaló az
is, hogy olyan tradíciója, olyan kultúrája van ennek a témának, amit én egészében fel
ölelni képtelen vagyok, még Kazantzakisz ürügyén sem. Talán ismét a Hamlethez ha
sonló, két vállra fektetö témát találtam, immár másodszor életemben. S ebben nem
azt tartom most fontosnak, hogy én magam hogyan vizsgáztam, hanem, hogy amit tet
tem, az igaz-e. Ha az emberek rezonálnak rá, ha megmozgatja az agyukat vagy a lel
küket, ha dolgozik bennük, akkor nem hiába írtam.
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":'-A koronség szeretettel fogadja . . .
- Nem lehettem ebben biztos. Az emberek nem szeretik, ha szent témákhoz új mó

don vagy méltatlanul nyúlnak. A hívőket nem akartam kizárni, ugyanakkor azonban
hatni akartam a hitetlenekre is - hogy egy kicsit jobban higgyenek. Világnézet, kor és
ízlés különbsége nélkül szerettem volna hatni. A ma embere kevésbé szerzi meg a zene
hallgatás kultúráját, mint az elmúlt századokban. Arra törekedtem, hogy egyszerűbb le
gyek a zenében. A közönség érezte ezt. A szakma és a kritika már nem annyira. Már
csak az azonnali közvetlenséggel ható zenében hiszek. Életem végéig egyszerűsödni

szeretnék. Érzem, hogya színház óriási alkalom az élet hatalmas ellentmondásainak
megvallására. Tükör ez a darab, melyben az ember önmagával találkozik. A templom
csendjében, a meditációban elmélyülö embernek valami olyan mérhetetlen kultúrája
és megnyugtató ereje volt, amit ez a század csaknem megsemmisített. Szeretném érvé
nyesíteni azt az utópista, naiv világvágyamat: hogy az embereket, akik hitükből veszítet
tek - mert a világ elvette ezt tőlük -, az önmagukkal való találkozáshoz segítsem. Sze
retném "templomrná" tenni ilyen értelemben a színházat. Nem akarok abba belenyu
godni, hogy vesztes legyen a mai kor embere. Én a művészetet hídnak szánom. Hídnak
a szakadékon át, a nagy ellentmondások között. Ha ez a mű e téren elért valamit, akkor
ezen a hídon ezután még bátrabban szeretnék járni. Egy bizonyos: a közönség a legna
gyobb támogatóm abban, hogy merjek nem csatlakozni irányzatokhoz és csoportosulá
sokhoz, hogy merjek igazat szólni. Tudom, hogy ez a rnű - mint minden emberi mű 
hibákkal van tele. Engem egy érdekel: melyik a fontosabb üzenete. Az-e, amit hiányol
nak belőle, vagy az, ami az ajándéka. S biztos sosem lehetek. Ezt a művet "kegyelmi ál
lapotban" írtam. És nagyon vágyom arra, hogy életem tele legyen "kegyelmi állapottal".
Úgy érzem, hogya tudatos és az ösztönös elemek a művészetben főleg a tudatos javára
tolódtak el. A művészet kitalálás kérdése is, de főként rá-találás. Én erre a múre rá
találtam, mint a Vémász óta még soha ennyire.

- Kazantzakisz regénye s természetesen a belőle írt opera is szembeállít két egyházi ko
zösséget, két gyülekezetet. A helybeliekét és a jövevényekét, a menekültekét. Vajon nem
beszél-e ez a mú a közösségek megmerevedése, az ideológiák intézményesülése ellen?

- Feltétlenül. Egy művészeti iskola is akkor lesz akadémikussá, amikor már maga is
szigorú törvényekre épül és önmagát célnak tekinti. A hatalom önmagában rendkívül
veszélyes. Grigorisz pópa, a likovriszi közösség vezetője mintha hatalmát féltené a
menekültektöl, De a mcnckültektöl való félelemnek reális alapja is van: a jövevények
teljes ártatlanságuk ellenére veszélyeztetik a másik élet megszokott rendjét, bizton
ságát. Nem igaz, hogy bármilyen társadalomban ne keltene zavart az újat keresők, a
"jövevények" megjelenése. De éppen bennük kell meglátni a segítségre szoruló em
bertársakat. Erre a megmerevedett eszme - még ha nevében .Jcrisztusi" is - nem ké
pes. Ekkor van szükség az önfeláldozásra, a krisztusiakra, a Manolioszokra, az apos
tolokra. Mert nagyon mélyen szociális gondolkodásúnak kell lenni ahhoz, hogy va
laki a magáéból adjon. Hit kell hozzá. Mert a krisztusi eszme és a szociális eszmék
gyökerükben rokonok. "Magamat magasról szerteszéjjel szórom" - ez a Nagy László-i
gondolat az enyém is. És nem igaz, hogy aki magát szétszórja, az veszít. Aki nagyon
vigyáz magára, aki meg akarja őrizni magát, az nem tud az idővel változni, az meg
merevedik, és hátráltatója lesz minden fejlodésnek. Ilyen értelemben ez politikailag
is kényes kérdés.

- Ki is az, "akinek meg kell halnia"? (Kazantzakisz regényének magyarul ez a címe.)
Nem annak kell-e meghalnia, aki az intézmény (a faluközösség) és a menekültek, a segít
ségre srorulok közé feszül, aki hidat akar építeni?

-De, igen.
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- Tehát a mindenkori hidépitoknek. hidverőknek kell "megfeszülniük"?
- Nagyon érdekes, hogy így vetődik föl a kérdés. Megdöbbent, mert a hídverést én

életem céljául tűztern ki. És most a kérdés nyomán vált világossá számomra, hogy ez
egy kereszt. Tényleg az! Senkinek sincs kedve hősnek vagy mártírnak lenni, ezek ala
kulni szoktak a történelemben. Bizonyos értelemben mindenki a maga életét is írja.
Az önfeláldozás, minden jótett elnyeri "a maga büntetését" - ahogy Karinthy írja.
Sokak számára mindig többet ér a biztonságos középszer. Látszani valakinek mindig
könnyebb, mint lenni valakinek. Ha látszani szeretnék valakinek és nem feszegetnék
ilyen kérdéseket, akkor biztonságosabban, jobban megfelelnék minden elvárásnak,
kívánalomnak is. Ezek után úgy érzem, hogya Manolioszok és a Jézusok, minden for
radalmár és megváltási szándékkal szűletö halálra van ítélve, ha a világ szemével
nézzük.

- A darab egyik tanulsága és bizonyságtétele is az.. hogya halálból származik az élet. A
fináléban egybeesik a károsség karácsonya és a főszereplő, Manoliosz személyes nagypén
tekje, kálváridia és föláldoztatása. Megjeszites és új élet, húsvét és karácsony egybefonó
dik. Liturgiánk a karácsonyt is Jézus halálának és föltámadásának megjelenitésével ün
nepli ...

- Számomra ez azért megdöbbentő,mert az egyik kritika a karácsonyi befejezést
elvitatta tőlem (pedig Kazantzakiszé) és sziruposnak nevezte. A darab legszentebb
mondanivalóját mondtad most ki, és ennek örülök; nem érdekes, hogy mit írnak.
Mert nagyon sok jogos és nem várt reagálás van egy műre ... Bach Karácsonyi orató
riumában is ott él ez a liturgikus fölismerés, a nagypéntek. A pusztulásban van az élet
gyökere, a virág új tápanyaga.

- Ha a búzaszem nem hull a földbe . . .
- A münek ezt a mondandóját fontosabbnak tartom, mint azt, hogy milyen szép pil-

lanatokat szereztem - amelyekért meg lehet dicsérni, milyen fárasztó pillanatokat 
amelyekért el lehet marasztaini. Semmi más nem érdekel, mint az, hogy felmutassak
valamit a mű mondanivalójából - örökölt vagy kapott képességeim szerint. Azért is
tartom ezt nagyon lényegesnek, mert ha mertem írni egy Ecce Homo-t, a címet János
Evangéliumából kölcsönözve, s ha így mertem nevezni Munkácsy után is (mert Ma
gyarországon ennek a kifejezésnek felerősített értelme van) - ha meg mertem írni
ezt az embert önmagával szembesítő darabot, akkor tartozom még egy személyes val
lomással. Nekem magamnak is erre volt a legnagyobb szükségem. Mert a mélység és
a magasság, a jó és a rossz nem elkülönülten jelentkezik az emberben. És itt érzem,
az Íme, az ember-ben, hogy milyen alantasságra és milyen nagyszerűségre képes az
ember - attól függ, hogy milyen mozgatók hajtják.

- Ez az opera valóban az emberre mutat rá. Nemcsak a krisztusira. S a megdöbbentő

éppen az, hogy az ember- a legegyszerűbb is <lehet Iézussá és lehet Júdássá.
- És még talán a nagyon magasan lévő is, a majdnem messianisztikus élet is alá

hullhat. Életének utolsó fejezetében pillanatok alatt - nem akarok üdvösség és kár
hozat misztériumába bonyolódni - átalakulhat. .. Nincs olyan kicsi ember, aki ne di
csöülhetne meg. Az egyik kritika Katerinát - a bűnbánó Magdolnát - "víg özvegy"
nek nevezte. Az önfeláldozó halálban szinte egyetlen méltó társa Manoliosznak, a
passióbeli Krisztusnak. Megközelíti őt a krisztusi eszmében. A mélységböl a magassá
gokba képes érni az ember. Az emberi életnek ezt a teljességét és szélsőségességét

szerettem volna zenei eszközökkel is ábrázolni. Úgy éreztem - s ezt egy osztrák kri
tika ki is mondta -, hogy ez hitvallás. Ez a kifejezés a magyar kritikákban nem talál
ható.
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- -Melyek azok a jelenetek, amelyek az opera szerzdienek szivéhe; a legközelebb állnak?
- Jézus a központja, de nem címszereplöje a münek. Ennek kórus-operának, közös-

ségi operának is kellett lennie azért, mert Jézus nem "magányos hős". Egy passió
nem képzelhető el tömegek, korlátok nélkül. Abban a pillanatban, amikor kimarad a
tömeg, az egész nem közügy már, nem világot rengető kérdés. Jézus nem volt magá
nyos forradalmár. Jézus szerepének megformálásában azt az egyet tudtam, hogya
hegyi pásztor, aki Jézussá akar válni, emberi eszközökkel próbálja őt megközelíteni,
lényegtelent nem rnondhat, lényegtelent nem énekelhet. Az volt a legfontosabb, hogy
méltatlan szó az ő szájára ne kerüljön. Nagyon nehéz szerep volt, mert már az első

mondatát is átlényegitve kellett éreznem. Amikor Mariolioszt. a pásztort keresik és a
passióban Jézus szerepére kérik, az első mondata ez: .Rendclkezhettek máris vélem,
itt vagyok." Ez a "rendelkezhettek" nemcsak annyi, hogy tessék, itt vagyok, hanem:
rendelkezésre állok. Akár az egész emberiségnek. Olyan ember jelenik meg a színen,
aki kész odaadni az életét. Természetesen nem kimondva; a zeneszerzőnek a zenén
keresztül kell jeleznie. hogy ettől az úttól Manoliosz, a hegyi pásztor elválaszthatat
lan, akárcsak Jézus.

A Jézus szerepére való vállalkozás mégsem megy könnyen. Őszintén, nem kétség
beesve, de elfogadható érvekkel próbál tiltakozni a szerep ellen. "Bűnös vagyok. Ke
zem illetett már asszonyi testet. Gondolatim bévül bűnök lakják." Ez a jelenet a fizi
kai időtartama ellenére belül lényegesen hosszabb. Csak akkor törik meg, amikor azt
mondják neki: "De te vagy a kiválasztott." Grigorisz pópa jól tudja, hogy ennek az
álmodozó, látomásokkal teli pásztornak ez a kifejezés elég. Neki nem a szerep nagy
ságáról, hanem a kűldetésröl kell beszélni, hogy elvállalja. És megrendül, az opera
első felében nem is kiált sehol ekkorát, mint itt: "Legyen meg hát az Isten szent aka
rata." Beleremeg. A jézusi útra rálépni olyan dolog, hogy ma is bárki beleremeg, ha
komolyan felfogja lényegét. Ezek után Jézus csendes, halk megnyilatkozásai voltak a
legnagyobb gondjaim. Jézus nem bevonul, nem lépked, hanem - megjelenik. Egyszer
csak "ott van".

- Van a darabnak egy csodálatos motívuma, Manoliosz betegsége. Leprássá válik az
arca. Ijesztővé. S csak akkor tisztul meg, amikor eljutott szivében a végső vállaláshoz.

- Ez a csoda akkor történik meg, amikor vállalja az önfeláldozó szerepet, és lemegy
a hegyről a faluba önmagát feladni. Társai és a falu népe is azt énekli: "Csoda tör
tént!" Ragyogó arcán felismerik Jézust.

- Ö eddig egyszerú hegyi pásztornak látszott. Ettol a pillanattól kezdve egymásnak fe
szüllátszat és valóság. Hite által megvilágosodott. áldozatta vált.

- Fölkenetett. Ezt mindenki belátja. És hisznek benne. Igazodnak hozzá. A hit dol
gai és a múvészet dolgai nem bizonyíthatók, de érzékelhetők. Itt érzek óriási lehető

séget: a hitét vesztett, kétségekkel teli világban én a hit hangját erősítem, nem vallási
vagy felekezeti szempontból csupán. Tudom, az emberiség hit nélkül nem tud meg
lenni. Ha hit helyébe valaki nem tud új hitet adni, akkor a régi hit eltörlése a leg
nagyobb tévedések közé tartozik. Nem politikai kérdés ez. Eszme, példakép nélkül
való élet számomra nem létezik. Az emberiség számára se. Csak ezt, sajnos, könnyebb
azután bizonyítani, hogy az emberiség már vesztessé lett.

- Vagyis: nincs jövő hit nélkül?
- Nincs.

- És nincs jövő a múlt birtoklása nélkül.
- Kodály mondta, hogy minél messzebb lép egyik lábunk a múlt ba, a másik annál

messzebbre tud lépni előre.
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- A múlt vállalása, cipelése nyilatkozik meg a darabnak egy másik mélyen szimbolikus
jelenetében: az új otthont keresők, a menekültek őseik csontjait hozzák és viszik maguk
kal vándorlásuk során.

- A nagy, megtapsolt Allelujánál nagyobbnak érzem a rá következő három monda
tot, amit Fótisz atya, a menekültek papja mond, és a férfikar is elénekli. Ezt a nyolc
halk taktust a legszebb mélypontnak érzem a csúcspont után. Ezeket a mondatokat
nemcsak mint zeneszerző, nemcsak mint magyar, hanem még sok-sok értelemben
szeretném alá húzni: "Legyetek türelemmel, őseink ... Várjatok még, legyetek türe
lemmel." Hogy ne legyünk méltatlan utódok, ezzel ezt akarom elmondani. És ezt csak
halkan lehet! Többet ér így minden ágálásunknál. Ezt most utólag is érzem. Mert
amikor felhangzik, akkor sokkal nagyobb csend van, mint bármikor. Így fogadja ezt a
közönség, A szakmának és a kritikának azonban - úgy látszik - teljesen érdektelen.
De nagy pillanat. És sok ilyen pillanattól marad fönn egy mű - vagy nem marad fönn,
Mert ha ez csupán egy pillanat keserűsége, akkor az utókor vagy egy más nemzet
közömbösen reagál rá. Ezért kell vigyázni, hogy ne pusztán a saját fájdalmunkat vagy
örömünket írjuk meg.

De ha már a múltról beszélünk: nem a múltba menekülök, hanem a jövőbe szeret
nék menteni. Ez a kodályi gondolatnak szinte ideologizált közéleti megfogalmazása.
Ugyanannyi joga lehet egy embernek, mint kötelessége, de túlhangsúlyozni egyiket
sem lehet. Adni és kapni; ez ebben a müben végig kegyetlenül szembesül.

Vissza a szerepek szeretetéhez: Katerina, a passió bűnbánó Magdolnájának utolsó
imájában azt fogalmaztam meg, amit később Jézus szájába is adtam: "Uram, kész va
gyok szent színed előtt megjelenni." Ö meg akarta menteni Manoliosz-Jézust, ezért
készült magára vállalni a gyilkosságot (amiért a török aga bosszút akart állni az egész
falun). Az apostolok távolról figyelik csupán: "Vesztedbe rohansz, Katerina!" Gyáván
összebújnak s megvallják: ő "különb nálunk", Belesúrúsödik ebbe áttételesen a Get
szemáni kert bibliai jelenete. Nem dramaturgiai összekeverés ez. Az utolsó vacsoráig
felgyülemlőösszes borzalmat nem préselhettem bele az operába. Ez az ima, Katerina
imája, most már én is úgy érzem, a darab legnyugodtabb pontja, talán legszebb pilla
nata. Az ő szavait később Manoliosz szájába merem adni. Mert ő is vállalni akarta a
maga keresztútját. S abból, hogy ez a nő képes volt az "ő színe előtt megjelenni",
Manoliosz erőt tudott meríteni. A halálhoz is erőt lehet meríteni egymásból. Nem
.meghalasztaní" szeretem kicsiny, emberileg gyarló höseimet, hanem azt szereném,
hogy eljussanak a haláltól sem félő bátorságig, hogy arra .fölkenessenek". Az opera
arra késztet, hogy azonosuljak az emberekkel, változásaikkal. Éppen a dramaturgiai
végigéltséget érzem a darab - közösség által is igazolt - erősségének, ha nem is min
den arányában.

- Egészen más kívülről, a kritikus szemével nézni egy darabot, és megint más együtt
végigélni azt a nézotéren, és részesévé válni egy ünnepnek. Egy liturgikus szertartás is
hosszú a kívülről szemlékinek. de annak, aki benne van a sodrásban. aki részesül belőle,

annak az órák is olykor perceknek tűnnek csupán.
- Egyik megdöbbentő, egyet-érző közös pillanatunkban a színpadon, amikor még

zongorával próbáltunk, megkérdezett erről valaki. Azt mondtam: olyan csodálatos
dolgon mennek át ezek a különös lények, az énekesek, akik mind csak a maguk sze
repét látják, úgy összecsiszolódnak és alakulnak, hogy már majdnem gyülekezetet
alkotnak. Ez az ember, aki nem egyházi tanításokon nevelkedett, azt válaszolta: akkor
a színháznak is szerencséje, hogy megtisztulhat egy ilyen darabban. - Sokat provokál
nak, hogy a kritikákra reagáljak. Nem szabad. A kritikát egyszer írják le, a darab
többször elhangzik, és végső soron a mű vizsgázik. Nekem nagyon nagy fájdalmam,
hogy nincs elég társam a teljes operai életműben.Örülnék, ha lenne olyan is, aki fö-
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lülmúl. Akkor könnyebb lenne a magam másik útját járnom. Előfordul irigység is,
"prekoncepciós" megközelítés. Mert már tudják, hogya Szokolay milyen. Tele van
melizmával. Melyik múvern nem volt tele? A magas hangok használata Nem az a
fő vágyam, hogy ebéd utáni langyos mondatokat mondjak egy passióban .

Szeretnék még Fótisz atyáról beszélni. Nem szeretem csak a rosszat és a kételke
dést bemutatni. A hívő pó pát akartam benne megmutatni, a "haladó" pó pát, aki
"politikailag" is haladó. A bizonytalanságban utat vállaló, a békés biztonságot még a
barlangokban sem vállaló embert, aki nyilvánvalóan érzi, hogy valamiféle ideológiá
val kitúrják onnan. Ez a pópa Grigorisz atyától leginkább abban különbözik, hogy
bizakodó. Szeretetének melegével egész közösségét áthatja. Egy megalázott, kiszolgál
tatott kis csoportnak erőt és bizalmat ad, hogy tovább tudjanak járni az úton. Az ün
neplő ruhájukban mennek, ami már megkopott. Kérdezték, miért ilyet vesznek föl,
miért nem rongyosat. Mert abból már elegük van, hogy félmeztelenül járjanak. Nem
az erőltetett menet a megdöbbentő itt, hanem az a gyönyörű, hogy volt hitük az eről

tetett menethez. Hogy ünneplőbe tudták öltöztetni a lelküket, és tudtak a hitükért
szenvedni. Nagyon sok nép sok megalázott kisebbségének szüksége van erre az erő

re, erre a hitre. Nem a szembeszállás a legfontosabb eszköz. Hanem a halálig való
hűség. Ez a hűség sugárzott rám Fótisz atyából ...

- Miért volt érdemes passio-operát írni?
- Nem is merem elmondani, hány passiót éltem meg személyes életemben. Átvitt

értelemben, ahogy Kazantzakisz is elmondja, megélöje voltam passió-részesként a
második világháborúnak, ötvenhatnak. Az emberek a pincében és nem a díszvacso
rán mutatják meg, hogy tulajdonképpen kicsodák is. Barátságnak, házasságnak, mun
katársi viszonynak - mindnek ki kell állnia a próbát. A krisztusi út példáját akartam
megeleveníteni, azt az utat, amelyben az emberiség bukása és felemelése egyaránt a
legszemléletesebben van jelen.

Az ellentmondások után - úgy érzem - arra is képeseknek kell lennünk, hogy meg
lássuk nemcsak azt, hogy mire mondunk nemet, hanem azt is, hogy mire mondunk
igent. A művészetnek kötelessége, hogy fölmutasson olyan példákat, amelyek hozzá
segítik az embereket ahhoz, hogy az életükben újra tudjanak kezdeni, mert sohasem
késő. A passiót az első igazi témának tartom, amelyet újra meg újra megjárandó út
ként állíthatok a zenén keresztül is az emberek elé. Nagyon régóta kerestem már ezt
a témát. S ezután is csak igazat szeretnék szólni. Szeretném a Szávitri történetét
megírni, azt, hogy miként tud egy női szerétet megmenteni egy életet. Az életem tit
kai benne vannak a müveimben. És amíg élek, szeretném azt hirdetni, hogya múvé
szet megrendítő szépségével vigaszt adhat mindenre, amit az ember el tud követni.
Metafizikai érzék nélkül igazi múvészet nem létezik. És az emberiség legszörnyűbb,

legmegrázóbb kérdéseit egyetlen múvész sem kerülheti ki.

- Köszönjük.
Korienssky Richárd
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