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Először játsszák erdélyi nézők előtt 
a Csíksomlyói magyar passiót, 
amely a magyarországi Evangélium 
színház és a Forrás színház közös 
produkciójaként jött létre. pataki 
andrás rendező, dramaturg a som-
lyói passió-hagyaték fontosságára 
és mai mondanivalójára hívja fel a 
figyelmet.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Elképzelhető, hogy a Csíksomlyói 
magyar passió lesz az utolsó 
nagyszínpadi előadás a csík-

szeredai Szakszervezetek Művelődési 
Házában – vezette fel beszélgetésün-
ket Szederjesi Ferenc. A Szakszerve-
zetek Művelődési Házának igazgatója 
reméli, hogy az előadás érdemei mel-
lett a csíkszeredai közönség ezért is ki-
használja az alkalmat, hogy elmenjen 

vasárnap este héttől a magyarországi 
Evangélium Színház és a Forrás Szín-
ház közös produkciójára.

Az előadás alkotói már az ország-
ban tartózkodnak, ma este Mikházán 
játszanak először erdélyi közönség 
előtt, és bevallásuk szerint izgatottan 
várják a csíkszeredai előadást, hiszen 
itt lesznek a legközelebb a produkciót 
ihlető forrásokhoz.

„Izgalmas volt az előkészület is 
erre a darabra, hosszas könyvtári 
munka, rengeteg dokumentálódás 
folyt a témában. Szerencsénk, hogy 
a csíksomlyói passiót tekintve nagyon 
gazdag a szöveges kínálat. Magyaror-
szágon is több példa volt ezek felku-
tatására és előadására. Példaként em-
líteném a Ruszt József rendező által 
színpadra vitt produkciót” – avatott 
be az előkészületekbe Pataki András. 
A Csíksomlyói magyar passió rende-

zője, akit mikházi fellépésük előtt 
tudtunk elérni, elmondta, nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a csíksomlyói 
passiók játszási hagyományát, azt az 
elképesztő értéket, amit a fennma-
radt szövegek is jelentenek azokban 
az időkben, amikor uniós létünk kö-
zepette veszélyben van identitástuda-
tunk megőrizhetősége.

„Az előadásban a gazdag, autenti-
kus szöveget használjuk, a produkció 
formáját, játszási technikáját tekintve 
korszerű színházra emlékeztet. Ez a 
kettősség izgalmas feszültséget ered-
ményez. Mindemellett markáns, népi 
humortól mentes, de egy kis mosolyt 
azért loptunk bele. A passió feltáma-
dásának katarzisa markánsan a ho-
vatartozásunk fontosságára hívja fel 
a figyelmet” – ismertette tömören a 
formai megvalósítást Pataki.

A vasárnap este Csíkszeredában 
bemutatandó előadás, amely neves 
magyarországi művészeket sorakoztat 
fel, az 1751., az 1752., az 1759. és az 
1766. évi csíksomlyói misztériumokra, 
valamint egy ismeretlen helyről szár-
mazó passiójátékra alapoz, színpadra 
írta Katona Imre. Ebben a szertartás-
játékában Krisztus passiója össznépi 
rituálé, amelyben egy színházi közös-
ség kínokkal teli, ám felemelő alkotó-
munkájának részeként születik újjá a 
passió. A Csíksomlyói magyar passió a 
rendező, Pataki András koncepciója és 
dramaturgiai munkája nyomán jelen-
tős módosuláson esett át: a végzések 
(jelenetek) közötti morális közjátékok 
dalszövegekké alakultak, amelyekre 
Szarka Gyula (Ghymes együttes) szer-
zett a népénekek világát idéző modern 
hangzású zenét. Az orgonán és dobo-
kon megszólaló dallamok és ritmusok 
a kortárs tánctechnikák invenciózus 
felhasználására ösztönözték Demcsák 
Ottó balettművészt, koreográfust.   

Az előadás választ keres arra is, mi 
az ünnep szerepe az egyes ember és egy 
közösség életében, és mi, mai nézők 
vajon eljutottunk-e abba a kegyelmi 
állapotba („lesz még egyszer ünnep 
a világon”), amelyre Vörösmarty vén 
cigánya oly konok reménykedéssel vá-
rakozik. 

CsíkszEntlélEk önkormÁnyzata

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázhálózat bővítése és rácsat-
lakozások Csíkszentléleken és Fitódon című tervet benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Jelenet a Csíksomlyói magyar passióból. Autentikus szöveg korszerű színházban fotó: horváth-bolla zsuzsanna


