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Csernus Mariann
Károlyi-bibl iája

Ez a Biblia a szincsz-cmbcré. Amit hallunk, Cser
nus olvasata, s amit látunk, az is csak az övé. Még
is mindnyájunke, attól az emberségtöl, ami min
den percében jelen van a Katona József Szinház
ban. Olyan részletek kapnak új szint, egyéni hang
súlyt előadásúban. amelyek mellett eddig elsiklot
tunk, Talán vitatható a két Írás aránya, az Újszö
vetség rövidebb lélegzete, ám a teljesség nem kér
hető számon az alkotó szinésztől, aki csak szemé
lyes módon közeledhet minden íráshoz, így az
Íráshoz is. S éppen ez a személyes, emberi hang az
erénye hihlia-monológjának. Vallomás ez fel-feliz
zó, sűrű. Arról, hogy mit jelent Károlyi biblíája

nemcsak neki, hanem egy nemzetnek. Nemzedé
keknek, négy évszázadon át.

Azt a kort is felvi lia ntja ezzel, a tragikusan sűrű

vé lett idöt, amikor a Biblia kinyomatott. Nem vé
let len, hogya Két Szövetség minden eleven nyelv
próhaköve: mit tud kifejezni, mekkora erővel, mi
lyen keményen árnyalt szavakkal az Ó- és Újszö
vetség három nyelvéből. Mert a Biblia összetett ol
vasmány: vallomás a teremtett világról. értekezés
az emberi és isteni dolgokról, máskor történés: no
vella. elbeszélés, ami át-átcsap drámai helyzetekbe.
fel-felszikrázó dialógusok ba. és nagyon sokszor

versbe, látomásba. Ezért lett a rni nyelvünk tük
re lS.

A kor és a nyelv sűrűségét egyszerre érzékelteti
Csernus Mariann, amikor Károlyi előszavából ki
ragadja a legfontosabbat : "Azért kétség nélkül ha
vagyon is ebben valami bűnök az tanitóknak, hogy
enni ideig egészen az Biblia nem volt magyar nyel
ven. dc az fejedelmeknek nagyobb bűnük vagyon.
Kik nemhogy az Bibliának magyar nyelvre való
forditasára gondot viseltek volna. melyben vagyon
az örök életnek beszéde, az kenyér és víz, melynek
utána meg nem éhezünk és szomjúhozunk: de csak
arra sem viseltek ez ideig gondot. hogy az magyar
nemzetségnek szép és nagy dolgainak vagy cseleke
deteinek históriáját megiratták volna és azt az ö
utánok valóknak örök emlékezetre hagyták volna,
holott nincsen ez világon oly nemzetség, mely arra
gondot ne visel ne. "

Mindaz. ami ezután következik, Károlyiék s a
magyar nyelv diadala, egyben egy szinész teremtő

öröme. Szenvedélye s szenvedése is, és sokszor
humora. Az alig két órába átemelt töredékek

egésznek tűnnek műsorában,mert a részletek egy
másra épülnek. Cscrnus mindig azt ragadja meg,

amiben emberi helyzetet, emberi közlest talál és
lényegeset. Amikor ember szól az emberhez, és
emberi, ha lsten beszél hozzánk. Nála ezért a Te
remtés is egyre fokozódó öröm, amelynek csúcsa
az ember teremtése, akit a Teremtő saját képmásá
ra alkot. Már a kezdő pillanata is, ahogya ruszti
kus kőfalat érinti, még mielőtt szólna Mózes első

könyve. Aztán minden mondat felerősödik attól.
ahogyan mondja. A gesztusaitól. Ennek a sajátos
emberi jelzésrendszernek. a hangsúlyozasna k első

csúcspontja az, amikor Ábrahám Sodoma érdeké
ben úgy alkuszik az Urral, mint egy kereskedő,

vagy inkább kalmár. Ettől lesz ez a "jelenet" ele
ven, s a' humor még jobban fokozza Sodoma ke
sőbbi, tragikus pusztulását. Az áldozarot érintet
len lányai gyalázatát amit Lót hozna. És legvé
gül Lót halálát is.

Ugyanez a leírt szövcgbcn lappangó. szemérmes

humor válik hangsúlyossá Sára szavaiban. amikor
meghallja: egy esztendő múlva fia születik. Neki. a
vénségnek. Megint más, naiv. gyermeki hangon
szól Izsák kérdése a tűzről, áldozat ról, amelyről

maga sem tudja: ő lesz lenne Ábrahám áldoza
ta. Ézsau és Jákob története Csernus elmondásá
ban tragikussá válik. s ugyanilyen tragikus mclysc
gü Jákob halála az Ember halálától. f's még rueny
nyi tragédia sűrűsődik össze: Uriásé, s Dávid bűn

hen fogamzott gyermekéé. ami az Ür kemény bün
tetése; és a bün-büntetés fájdalmas zárása az 51
zsoltár szavaiva!. Könyörgéssel a megbocsátasért.

Ez a könyörgés az els ö rész vége is. Erre feIcI a
teljes második rész: az Énekek éneke felszabadult.
emberi öröme, a Bölcsesség könyve fejczcteié, s
mindez felfuttatva a nagy igéret re: Izajás jövendó
lésére. a Megváltó születésére. Jézus őseiről MiitC
szerint szól: Mátét közvetíti, aki közvetitett. Korá
nak, korunknak, elkövetkezöknek. Heródes máig
érvényes álnokságát. gondolatok sűrű sokaságát,
evangélistáink legkeményebb szavát. E gondola
tok után továbblép : a Jelenések könyvéhez, az
Apokalipszishoz. Az estét indító Teremtéshez ez
kötödik olyan szilárdsággal, amely Csernus Mari
ann bibliaolvasatának kettös pillére, szerkczei-osz
lopa. Az összetett és bonyolult gondolatsor, al ,.ct
től eddig" ide torkollik, ehhez a szorongató végsö
időig, s ezt oldja fel Pál apostol levelével. a korin
tusiakhoz írott szavaival. ami a szevetet apoteózi
sa. A szeretetről szóló sorokig mint az egyetlen jár
ható közös útig, melyen a világ emberi maradhat
- ismét összegezés. másféle, Csemusiül. és a vi
lág a teremtett emberé.

Ami a két pillér kőzr megszólal. az a Biblia szin
te minden szine: gondolati, tartalmi, emberi, nyel
vi; így természetes az is, hogya végső tiszteletadás
Károlyi Gáspáré. aki társaival néhány előd után a
reformáció egyik legnagyobb tettét hajtotta végre:
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magyar nyelven engedte olvasni hitünk és kultú
ránk legféltettebb kincsét. A Két Könyvet együtt.
Elválaszthatatlanul. Ez is közlése Csernus M arian
nak, aki a terjedelmi teljesség vállalása nélkül a
tartalmi teljességet tudta felmutatni azokkal, akik
segítettek neki: Bodnár Sándorral, Vágó Nellivel
és Csányi Árpáddal.

TARBAY EDE

•
Jeles napok
Az Állami Bábszinház 10~14 éves gyermekeknek
mutatta be új műsorát. A "jeles napok" a magyar
szóhasználat szerint a különleges, kalendáriumban
is megjelölt, de legalábbis a nép körében még élő

hagyományt követő napok, amelyekhez különle
ges események, szokások, hiedelmek tartoznak.
Egy részük a keresztény vallási ünnepekhez kap
csolódik, de fennmaradtak ősi pogány és középko
ri hiedelmek is,. természetesen népi szokásokká
átalakulva. .

Az Állami Bábszínházban Balogh Géza alkal
mazta színpad ra és rendezte Vargha Balázsnak a
jeles napokról írott összeállítását: Népi játékok bá
bukka! - ahogyan a színlap hirdeti. A művészek

ezúttal nem maradtak a paraván rnögötr, hanem
kijöttek a színpad ra, s a műsor nagyobb részében
maguk is játszva, vagy kezük ön forgatva, táncol
tatva keltették életre a bábokat.

Forgatható korongon a tavasz-nyár-ősz-tél

figuráit villantja fel egyikük. Az alakok kergetik,
de sohasem érik utol egymást. Ebből az alapállás
ból indul a játék, egymás után illusztrálva a négy
évszak jeles napjait.

A produkció betlehemes játékkal kezdődik. A
pásztorok fölkeresik a kis Jézust, a betlehemi bar
langhoz indulnak, miközben csillagok közt angya
lok ereszkednek a barlang fölé. A látvány régi,
aranycsillogású betlehemes szeritképre emlékeztet.
A tél hez tartozik a farsang, a disznótor. a fonóban
a guzsalyozás nótakkal és mókákkal, s végül a tél
temetés a kisze-bábu .elégetésével. Mindezekről a
közönség egy-egy jól megkomponált jelenetet lát
hatott, bábmozgatásokkal és a színészek harsány.
jókedvű, a kicsinyeket állandó lelkesedésben tartó
játékával.

A tavaszt a húsvéti pirostojás. a locsolási szoká
sok és a kakasviadalok, a nyarat a szemiváni tűz

ugrás. a sárkány legyőzése. a Peter-Pál-napi aratá
si szokások. az arató koszorú készítése és útadása
szimbolizálták . Végül "ősszel" a tréfás leánykérés.
a menyasszonyszöktetéssel járó évődések és vigal
mak fejezték be az előadást.

A gyermeksereg nagyon élvezte a szinészek és a
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bábok közös játékát. Az Ambrus Imre tervei sze
rint magyar népi viselet be öltöztetett bábok , vala
mint a színészek játéka, a bábok rnozgatására al
kalmas, ötletes színpad és Sebő Ferenc stílusos ze
néje megérdemelték a nézők elismerését.

Kérdésünk mindössze annyi, vajon a Bábszín
ház gyermeknézőiközül ~ akár fővárosi, vidéki vá
rosból vagy faluról felhozott gyerekekről legyen is
szó - hányan értik például a kisze-bábu elégetését.
a téltemetést vagy a szeritiváni tűzugrást ? A nép
szokások - sajnos - kiveszőben vannak. s ha itt-ott
még fellelhetők, azokról a városi gyermekeknek .- s
a Bábszínház közönsége belőlük verbuválódik .
jóformán fogalmuk sincs, A szép és jó előadást egy
.mesélő'' (narrátor) közremüködése érthetőbbé te

hette volna.
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