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ség is adhat kulcsot a figurához. A személyiség
sugárzása, amelyet az igényes előadásokban is oly
gyakran takart el az utóbbi időkben a technikai felké-
szültség. Bevallom, hogy újabban szívesebben
nézek kevesebb mesterségbeli tudással felvértezett,
de érdekesebb, odaadóbb színpadi jelenlétre
késztethető, őszintébb színjátékosokat. Mert a
játékstílus-váltásnak az is következménye, hogy
kevésbé tűn-nek áthidalhatatlannak a
színésztechnikai különbségek. Lendvai
előadásában sem zavaró, hogy igencsak sokféle
színészi felkészültség van jelen benne. Az
egyforma játékkedv, a hasonlóan dinamikus
jelenlét összetartja az előadást. Feltűnő - és
elismerésre méltó -, hogy a kecskemétiek milyen
bátran adnak stúdiósoknak, diplomával nem
rendelkező művészeknek is fontos szerepeket.
Ez a társulatépítés, a színésznevelés szándékát
érzékelteti, amely olyannyira hiányzott az utóbbi
évek rendezői gyakorlatából.

A kecskeméti előadás szereplői - a játék-
stílusváltással összhangban - nem totális életsor-
sokat, hanem tipikus karaktereket jelenítenek meg.
E tekintetben nem lépnek túl a darab kínálta lehe-
tőségeken. De ezt meggyőző erővel, hitelesen te-
szik. Kiemelkedik az előadásból Naszlady Éva
Maggie-je, aki szinte láthatatlan eszközökkel te-
remti meg az életvidám, mégis a csalódással
eljegyzett nő típusát. Kovács Lajosnak szép az a
jelenete, amikor kicsit zavartan, a nővérekkel
összekacsintva veszi tudomásul, hogy milyen
odaadó gondoskodásra számíthat Kate részé-ről.
Megriad kissé attól, ami rá vár, mégis sze-
retetteljes megadással fogadja a számára is mu-
latságos „gyógymódokat".

A kecskeméti előadás végül nem tárja fel az okát,
hogy miért nem lehetnek boldogok a Mundy
nővérek. A Katona előadása néhány éve még azt
érzékeltette, hogy hiányzik belőlük valami: nem
teljes az életük, sérülésektől felszabdalt a személyi-
ségük. Úgy tűnt akkor, mindenben felismerhető a
személyes felelősség, még ha ennek belátása
fájdalmas is az ember számára. A világélmény
ma már más: a kecskeméti előadás jelzései sze-
rint a nővérek tragédiával érintkező sorsára nem
adható racionális magyarázat. A külvilág belátha-
tatlan, de kíméletlen logikát szab az életnek. A
személyiség csak elszenvedi azt, ami rajta kívül
zajlik, amivel szemben teljesen tehetetlen. Az
életet már nem lehet magyarázni. Bele lehet
viszont feledkezni a pillanatba, amely jelenvaló-
nak mutatja a veszendő örömöt.
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Szent Sebestyén történetét D'Annunzio a
maga sajátos módján dolgozta fel. Minden
bizonnyal nagy volt benne az archaizálási kedv,
hiszen (1911-ben) ófrancia nyelven írta meg a
vértanú misztériumát. Kibővítette, stációkra
osztotta fel a szent történetét a tanúságtételtől a
paradicsomba jutásig. A misztériumdráma
értelmezői szerint valójában a régi hit hamissága
áll szemben az új hit igazságával. A rendező,
Szikora János értelmezése azonban finomítja,
árnyalja ezt a szimpla szembeállítást. A
következetes élet igazságát hangsúlyozza, és
mellette megmutatja a sodródó élet esetleges-
ségét.

A mű és az előadás tulajdonképpen krisztusi
történetet sugall. A világszép ifjú, Krisztushoz
hasonlóan, kiváló képességekkel rendelkezik. Ő
is tanítani kezd, hívei mindenhová követik, és őt
is megkísérti az ördög világiasság formájában. A
császár alakja is hasonlít Pilátuséra. Nem nehéz
párhuzamot találni a nyilak és szögek között, a
keresztfa és a között a fa között, melyhez Sebes-
tyént kivégzésekor kötözték.

A dráma cselekménye meglehetősen szegé-
nyes. Nagy monológok - kevés akció. Az abszolút
főszereplő Szent Sebestyén. A körülötte lévő
világot úgy ismerjük meg, ahogy ő viszonyul
hozzá. A többi szereplőt az minősíti, hogy milyen
kapcsolatban van vele. Mégis, Sebestyén alakja
csak a rítus része, ő a felmutatott áldozat. Ebben
a minőségében nem több s nem kevesebb az
áldozatot bemutató vagy végigasszisztáló sze-
replőknél. Mindannyian egy rendszer részei,
amelyet valójában Isten mozgat. Ha más nem,
hát bizonyíték erre a színlap, mely a szereplőket
ábécérendben írja le, mellőzve szerepük megem-
lítését.

A textus régies stílusát Somlyó György fordí-
tása is átvette. D'Annunzio szövege valójában
librettó Debussy zenéjéhez. A színpadi szöveg
azonban jelentősen különbözik az eredetitől. A
librettóra jellemző ismétléseket kihúzták, a terje-
delmes monológokat lerövidítették, de a verses
formát meghagyták. Ennek a színrevitelre nézve
is következményei vannak. A realisztikus já-
tékmódhoz nyilván semmi köze sincs az
előadásnak. A szöveg, azon túl, hogy leválik a
zenéről, stilizált játékmódot követel. Nagy taglej-
tések, eltúlzott gesztusok uralják a játéktechni

kát. Néhány jelenet beállítása a múlt század ele-
jén divatos élőképeket idézi. A világítástechnika
is támogatja ezt a játékstílust. Erős kékek, piro-
sak, fehérek - az egész egyfajta elúsztatott kö-
zegben játszódik. A ruhák is inkább jelzik, de nem
másolják a kor ruhaviseletét. Mintha egy modern
szentkép alakjai elevenednének meg előttünk. Es
itt vannak a bábuk, amelyek fokozzák a hatásele-
mek szürreális voltát: a szeráfok és az ókori
istentorzók. Néha a színészek is mintha bábok
lennének. Az Arvisura színészei elvetik a hagyo-
mányos értelemben vett szerepformálás mód-
szereit. Sokkal inkább beszélhetünk a szöveggel,
a fényhatásokkal és a zenével való együttmoz-
gásról, koreográfiáról. A darab elején
bábszerűen jelenik meg a tömeg, amelyet a
császári trón lépcsőjén ülő emberek mozgatnak.
Nem teljesen akarat nélküli marionettfigurákról
van szó: a kötelek sokkal inkább
összegabalyodott kötőfékekre hasonlítanak.
Amikor megfenekedett gonoszságukban
rávetnék magukat Sebestyénre, a kötelek
visszatartják őket. Pórázra fogott kutyák, akik
akkor szabadulnak meg kötelékeiktől, ami-kor
felveszik Jézus hitét, és Sebestyén mögé
állnak.

El Kazovszkij allegorikus figurái és a díszlet
szürrealista jellege együtt hatnak az előadás töb-
bi elemével. Vélhetően ő tervezte a bábokat is,
melyeknek egy része embernél nagyobb. A játszó
személyek ezek mögé bújva hordozzák-mozgat-
ják a figurákat. A háttérben meghúzódó rajzolt
oszlopok a megvalósítás technikáját tekintve
szervesen illeszkednek El Kazovszkij életmű-
vébe.

Egyrészről megjelenik, sőt uralkodó szerepet
kap az előadásban a szimbolikus jelleg, a
stilizáció, másrészt feltűnnek szélsőségesen na-
turális elemek is. Szinte minden egyes alkotó-
résznek van valamilyen önmagán túlmutató val-
lásos tartalma. A liliomok, az íjak, a nyílvesszők,
a lépcső, a fekete szövetbe burkolt fa mögöttes
jelentésükkel alakítják az előadást egyetemes je-
lentésűvé. A látvány, a zene, a szöveg és az
emberi megnyilvánulások komplex egységben
léteznek. Az előadás minden egyes eleme a rítus
(vagy szertartás?) felé mutat. A nyitókép: hirte-
len sötét, nincs gong, nincsenek fokozatosan
halványuló fények. A sötétben - a rítusra való
felkészülés hangjaként - „mélylélegzést" hal-
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lunk, majd lőn világosság. Bal oldalon, a háttér-
ben két embert kikötnek egy-egy fához, és az
egyiket megkínozzák. Élesben. Égő faszénnel
perzselik testét, majd sarlóval felmetszik bőrét.
Az ember vérzik. A kínzás jelenetei egy liliomok-
kal díszített térség mögött játszódnak. Az első
kép címe is erre utal: a Liliomok udvara. Bár a
díszletek nem változnak, s a játékban szereplő
helyszínek mindvégig jelen vannak, a második
kép (A mágikus szoba) vizuálisan mégis
alapvetően más világot teremt, csupán azáltal,
hogy a behozott, embernagyságú bábuk, melyek a
hét szeráfot vannak hivatva megjeleníteni, a
teret az előszínpadra korlátozzák. A mágikus
szobának a tér jobb oldalán látható nagy
fémkapuja áll a második kép akcióinak
középpontjában. Amikor a hit erejének hatására
megnyílik, erős fény és füst áramlik ki rajta. A
harmadik kép, amely a Hamis istenek tanácsa
címet viseli, valójában Sebestyén
megkísértéséről szól: a császár isteni hatalmat
ígér neki a földön. Felvonul-tatja az ókor
isteneinek képmásait, amelyek a császár
trónjához (kerevetéhez?) vezető lép-csőkből
bújnak elő (ezeket is bábuk jelenítik meg).
Feldíszítteti Sebestyént, amit a szent - legalábbis
egy ideig - bábuként tűr. Aztán a földi léten túli
életre hivatkozik, elutasítja a császár kegyeit, és
ez vezet el a negyedik képhez. A megsebzett
babér című részben (amely lényegesen rövidebb
a megelőző színeknél) Sebestyént (illetve az őt
jelző bábut) saját íjászai, egyben hívei nyilazzák
le, akaratuk ellenére. Sebestyén szinte
hipnotizáló erejű szövege, hitéért való hal-ni
akarása hajtja őket addig a pontig, hogy kilőjék
nyilaikat. Az előadás legvégén sötét. Deák
Tamás, miután „mélylélegez" (a lélegzéseket
tekintve keretes előadás ez), átvonul egy izzó
faszénnel kirakott úton. Debussy érzelmekre ható,
gyakran szenvedélyes zenéje hol elhallgat, hol
kíséri az előadást, néhol szinte főszereplővé válik,
s óriási hangerővel uralkodik egyes jeleneteken.

Fel kell ismernünk, hogy a Szent Sebestyén-
történet ebben az előadásban nem kizárólag a
keresztény kultúrkörben nevelkedett emberekhez
szól. A hitnek, illetve a szent történetének olyan
erőteljes bemutatása, felmutatása a cél, amely
sodró erejével még a hitetleneket is magával
ragadja, hitet lop életükbe. Szikora fogalom-
világában a szentség valami egyetemesebbet je-
lent, olyan fogalmat, amely nem kapcsolódik
semmilyen konkrét valláshoz. A magasztosság
nála az emberi léthez való viszony minősített
formája. Világosabban: a felelősség, a követke-
zetes, hiteles életvezetés, amely minden körül-
mények között képes érvényre juttatni magát. Ez
az előadás leginkább elgondolkoztató mozzana-
ta, hiszen a hitelesség, a következetesség felté-
telez viszonyítási pontokat (leginkább pontot). A
vallásos ember esetében ez a biztos pont termé-
szetesen a hit. De mihez kezdjen a hitetlen?

Legyen ő is vallásos? Ez nem elhatározás kérdé-
se. Meneküljön újvallásos mozgalmakba? Jó pá-
ran megteszik ezt.

A misztériumjáték - amely számos elemében a
középkori misztériumok stílusát idézi fel - min-
denkihez próbál szólni, nemtől, kortól, vallástól
függetlenül, bízva a mű magával sodró erejében
és az emberi lélek nyitottságában. Azt hiszem, az
előadást az emberek a hithez, a misztériumhoz
való viszonyukból kiindulva értékelik vagy vetik
el. Az általa megfogalmazott problémát lehet be-
fogadni, de elhárítani is lehet: mi közöm nekem
ehhez a szenttörténethez?

A Szent Sebestyént játszó Deák Tamás néha a
középkori misztériumdrámák szereplőihez ha-
sonlatos. Bizonyos pontokon ő is valamiféle eksz-
tatikus, nem e világi létállapotba kerülve játszik.
Hitelessége saját hitéből táplálkozik. Nem min-
denki képes izzó parázson gyalogolni: kétségkí-
vül hatásos befejezés. De egyvalamit nem sike-
rült megállapítanom: mi lehetett az oka az általam
látott előadáson a befejezés és a taps közötti
hosszú csendnek? A döbbenet vagy az értet-
lenség?

Szikora János eddigi rendezéseinek folytatása
a Szent Sebestyén-előadás. Közös alkotómunkája
El Kazovszkijjal jelentős múltra tekint vissza, és
meghatározza előadásainak képi világát. A zene
lényeges dramaturgiai funkciója is többször tetten
érhető rendezéseiben. Szikora probléma-
felvetése azonban nem egyedülálló a mai magyar
színházban. Számos mai magyar drámaíró utal
vissza műveiben a misztériumra vagy moralitás-
ra: gondoljunk csak Garaczi László, még inkább
Kárpáti Péter drámáira. Az említettek ugyan a
Szent Sebestyén vértanúságához képest gyöke-
resen más szempontból foglalkoznak a problé-
mával, és más válaszokat is találnak, de a lénye-
gen ez mit sem változtat. A szentség vagy annak
hiánya, a csodára való érdemesség vagy érdem-
telenség ebben az értékzavaros világban is (vagy
épp az értékzavar miatt) foglalkoztatja az
embereket. Lehet, hogy az előadás már azzal is
célt ér, ha szembesít hitetlenségünkkel. Ha
hiányt mutat fel. A kérdés csak az, hogy Szent
Sebestyén története alkalmas-e, hogy rádöb-
bentse a befogadókat saját létük konfliktusos
mivoltára.
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