
illeszkedését hivatott elfedni a megoldás,
hogy a történeteket mesélő három ifjú és
hét hölgy maga is részt vesz a novellák
megelevenítésében, ám ennek módja tel-
jesen esetleges (van, aki elkezdi a mesét,
majd eltűnik a színről, átadva helyét tár-
sainak, másikuk maga játssza saját törté-
netének főszerepét), pusztán ötletszerű
kavarodásnak tűnik, és mit sem változtat a
játék illusztratív jellegén, akció és dikció
éles elkülönülésén. Nemhiába utal
egyébként a színlapon is olvasható írá-
sában Kazimir a válogatás nehézségeire.
Boccacciónak a reneszánsz életörömöt
sugárzó, az élet élvezésének jogát - egyál-
talán, bizonyos emberi jogokat - hirdető,
kora társadalmát valós és látszat értékeivel
együtt bemutató írásából valóban nem
lehetett könnyű a választás. Az adaptáció
korlátozott lehetőségei mindenesetre
megkönnyíthették valamelyest a munkát, a
szerző bölcselkedései-nek rovására.
Törvényszerű hát, hogy nem az
előadásból, hanem az előzetes
nyilatkozatokból olvasható ki a színrevitelt
indokoló ideológia. Amiből
szükségképpen kimaradtak Boccaccio
gondolatai a vallási (és faji) előítéletekkel
szemben, a generációs konfliktusok
természetéről, az ember örök elérhetetlen
utáni vágyáról avagy a törvényhozás
demokratizmusáról. Mert ezekben a
bölcselmekben kevés az akció. Hogy
ennek ellenére az előadás betölti-e
ismeretterjesztő funkcióját? Kétlem.
Művészi „küldetése" pedig eleve e
funkciónak alárendelt. Szórakoztathatna
legalább, ha az erotikát nem malackodás, s
a színészi játékot nem az illusztratív
stílusból fakadó üres deklamálás
helyettesítené. Kivételek persze itt is
akadnak. Incze József, Bitskey Tibor,
Várhegyi Teréz és Zsurzs Kati játéka, ha -
ismét a rendező szavaival élve - nem is az
életet, de az előadást valóban segítenek
elviselhetőbbé tenni.

Boccaccio: Dekameron (Körszínház)

Fordította: Révay József. Feldolgozta:
Hegedüs Géza és dr. Rózsa Zoltán. Díszlet:
Szinte Gábor. Jelmez: Márk Tivadar. Zenéjét
összeállította: Prokopius Imre. Dalok: Mikó

István. Rendező: Kazimir Károly.

Szereplők: Drahota Andrea, Kozák
András, Bitskey Tibor, Szirtes Ádám,
Balogh Erika, Kovács István, Zsurzs
Katalin, Nagy Gábor, Gór Nagy Mária,
Konrád Antal, Várhegyi Teréz, Incze József,
Kollár Béla, Lengyel Erzsi, S. Tóth József.

NÁNAY ISTVÁN

Shakespeare a szabadban

Shakespeare a rövid nyári színházi sze-
zonoknak is állandó és biztos sikert ígérő
szerzője. Alig akad olyan év, amikor
Shakespeare-vígjáték ne kerülne színre
valamelyik szabadtéri színpadon; idén két
helyen is műsorra tűztek egyet-egyet.

Vízkereset

A nyíregyházi, zalaegerszegi és Madách
színházbeli bemutatók után Szolnokon
folytatódott a Vízkereszt idei bemutató-
szériája, a Damjanich Múzeum udvarán.
Éry-Kovács András - a szórólap szöve-
gével ellentétben - nem vagy nem csak
„csupa derű, kacagás, felhőtlen vidámság"
felidézésére szolgáló műnek tekintette a
darabot.

A Vízkereszt mai színre állítói nem
kerülhetik meg a darab megszámlálha-
tatlanul sok kommentárja, magyarázata,
értelmezése közül Jan Kottét, amely talán
a legpontosabban fejti ki a shakespeare-i
életmű egyik lényeges, a nemi szerepek
bizonytalanságával, felcserélhetőségével
kapcsolatos problémakörét, különös
tekintettel arra, hogy köztudomásúlag a
női szerepeket is férfiak, fiúk játszották
Shakespeare korában. Vannak rendezők,
akik makacs következetességgel
igyekeznek száműzni elő-adásukból a
darab összetettségét, a - mai szóval -
identitászavar probléma-körét, és csak a
komikus szál minél teljesebb
érvényesítését tekintik fel-adatuknak, s
ezáltal lesz torzó a produkció; s vannak,
akik túlontúl elvesznek a szöveg
mélyének boncolgatásában, és közben
eltűnik a vígjáték komikuma, s így
születik előadástorzó.

Szolnokon láthatóan az lehetett a
rendező célja, hogy a darab mindkét
lényeges vonulatát megjelenítse, ám az
eredmény nem erről árulkodik. Mi-közben
Éry-Kovács egyrészt kínos igyekezettel és
harsány, drasztikus, a jó ízlés határát
nemegyszer túllépő eszközökkel
igyekszik játékosaival megnevettetni a
közönséget, másrészt a szerepek közötti
egynemű partnerkapcsolatok minden
lehetséges variációját látványosan
kijátszatja, nincs kellően végig-

elemezve a darab, a szerepek íve, lényege,
kapcsolatrendszere. Igy nem csoda, ha a
színészek annyiféle stílusban és modorban
játszanak, ahányan vannak, jobb-rosszabb,
egymással alig össze-függő
jelenetforgácsok születnek csak, s az
előadás egészére leginkább a követ-
kezetlenségek és az öncélú ötletek hal-
mozása a jellemző.

A helyszín lehetőséget kínál ugyan egy
shakespeare-i ihletésű hármas tagolású
játéktér kialakítására (bár lehet, hogy az
épület leromlott állaga nem tette lehetővé
az emeleti traktusok használatát), de a
rendező olyan díszletet, játékteret
tervezett, amelynél az épület lényegében
csak háttérként funkcionál - a földszinti
árkádok közül néhány járásul szolgál,
illetve az egyik árkádban játszik az
előadás zenei kíséretét szolgáltató
zongorista -, a színpadként használt,
dobogókkal kissé megemelt csupasz
udvarrészre viszont két forgóajtót állított.
A forgóajtók ősidők s különösen a
némafilmek óta kétségkívül mindig remek
játéklehetőséget kínálnak darabtól és
szituációktól függetlenül, ám használatuk,
mint minden színpadi elemé,
következetességet igényel. A járások
azonban teljesen követhetetlenek. Nem
lehet tudni - egy jeleneten belül sem -,
hogy ki honnan jön vagy hová távozik;
hol használják a forgóajtókat, hol el-
mennek előtte vagy mögötte; vannak
színészek, akik következetesen elkerülik,
míg ugyanakkor mások átpréselődnek
rajtuk. Igy aztán a teret egyedül uraló és
osztó elemek egyre funkciótlanabbakká
válnak, s úgy tűnik, csupán né-hány gag -
Feste vizelése, Viola és Feste találkozása,
kergetőzések stb. - indokolja létüket.

Nem kevésbé érthetetlen és követke-
zetlen az előadás jelmezvilágának a ki-
alakítása. Az az egyetlen törekvés fel-
tételezhető csak, hogy a ruhák segít-
ségével is túlozni igyekeztek a figurák
komikumát vagy jellemtorzulásait. Ebből
következően a legváltozatosabb és össze
nem illő maskarákba bújtatta Kálmán
László - nyilván nem függet-lenül a
rendező intencióitól - a színészeket; van,
aki többé-kevésbé kort idéző kosztümöt
hord, van, aki csiricsáré, más jellegtelen
öltözéket, de a legszélsőségesebb túlzás
Böffen Tóbiás jelmeze: Kátay Endrét
rövid nadrágba bújtatták - hogy miért, az
nem derül ki. Az viszont igen, hogy egy
ilyen funkciótlan jelmezötlet méltatlan
helyzetbe hozza a színészt és a nézőt
egyaránt.



Természetesen a következetlenségek a
kellékhasználatban is fellelhetők; például:
hol üres kupákból imitálják az ivást, hol
pedig egész poharakkal locsolják
egymásra a nedűt - a nívósabb szóra-
koztatás céljából. Míg többnyire mellőzik
a kellékeket és bútorokat, Tóbiás és Mária
első találkozásakor Böffen láb-fürdőt vesz
- hisz ez mindig jól bevált poén! -, s ehhez
szék is, fadézsa is, vizeskancsó is előkerül.
De nem tudni, miért éppen ezt az epizódot,
s nem más, fontosabb, a valós kellékeket
jobban igénylő jelenetet tüntet ki a rendező
a naturalista részletek hangsúlyozásával.

A legbántóbb a színészi játékban ta-
pasztalható zűrzavar. Három olyan szí-
nészi alakítása van az előadásnak, amely
külön-külön meghatározhatna egy-egy
Vízkereszt-interpretációt, ám a három oly
különböző, hogy egymás ellenében hat.
Balkay Géza Orsinója csupa manír, a
szenvedést, az érzelmek áradását oly
fokozottan, ugyanakkor hangsúlyozottan
külsődleges eszközökkel megmutatva
ábrázolja - különben igen jól -, hogy
ezáltal a figura karikatúráját adja. Ez a
fajta ábrázolás természetesen megfosztja a
szerepet és az előadást attól az értelme-
zéstől, amit Jan Kott írt le, s aminek
inspiráló hatását az előadás más motí-
vumai igazolni látszanak. Ez az Orsino
nem a fiú és asszony közötti választás
gyötrelmeiben élő főhős. Ha a rendező és a
színész karikatúrafigurának mutatja
Orsinót, akkor ez megszabja a többi
kulcsfigura ábrázolását is, s az Orsino-
Viola-Olivia kapcsolat a maga
teljességében is ugyanolyan nevetségessé
kell hogy váljon, mint a herceg maníros
érzelemhullámzása.

Ám Viola szerepében Egri Kati egészen
más felfogást követ. O megpróbál-ja a
fiú-lány szerepek egyszerre való átéléséből
adódó konfliktusokat a maguk
teljességében megmutatni. Nála nem válik
élesen szét Viola és Cesario, benne a
herceg a fiús nőt, Olivia pedig a nőies
fiatalembert szeretheti. Alakítása még-sem
válhat teljes értékűvé, mivel a rendező a
szerepek viszonyában a shakespeare-i
finomságok helyett triviális meg-oldásokat
erőltet, s részben ennek következtében a
színésznő partner nélkül marad.

Az előadáson egyértelműen azonos
neműek közötti vonzalmakká egyszerű-
södnek le a figurák közötti kapcsolatok. Itt
Olivia és Cesario-Viola félreérthetetlen
módon közeledik egymáshoz (ami
különösen Viola esetében több mint

furcsa!). Ha azonban a két nő egyértelmű
és szoros testi kapcsolatba kerül
egymással, akkor Olivia vagy tisztában
van azzal, hogy akit ő Cesariónak mond,
az valójában nő, s akkor minden további
megnyilatkozása ebből a kettős játékból
kell hogy következzen - ami-nek viszont
ellentmond a dráma menete , vagy
tökéletesen abnormális, ekkor viszont
sorsa pszichopatologikus esetté válik, s
mint ilyen, a szerep elveszti az ebben a
drámában betöltött funkcióját. (Egri
Márta nem is tud mit kezdeni a
tisztázatlan feladattal.)

De nemcsak a Viola-Olivia közötti
kapcsolatot, hanem a férfiaknál például az
Orsino és Curio vagy Sebastian és
Antonio közöttieket is egyértelműen
homoszexuális színezetűvé teszi a ren-
dező. Ettől még lehetetlenebbé válik az
Orsino-Viola-Olivia viszonyrendszer,
ugyanis ha Orsino félreérthetetlenül a
fiúkat kedveli, akkor miért eped Oliviá

ért, illetve milyen hajlamú az az Olivia,
akiért sóhajtozik, s akit Cesarióval lát-
tunk, s végül, miért veszi cl feleségül a
herceg Violát? A viszonyok természete-
sen sokkal bonyolultabbak, árnyaltabbak
és igazabbak Shakespeare-nél, mint Éry-
Kovács értelmezésében.

A harmadik előadáslehetőséget Zala
Márk Malvoliója hordozza. A legutóbbi
évtizedekben a világ jelentős Vízkereszt-

előadásain az identitászavar nemcsak a
férfi-nő kapcsolatnak, hanem Malvolio
szerepének értelmezésében is kifejező-
dik. Malvolio tragikuma az, hogy nincs
tisztában lényével, jellemével, tulajdon-
ságaival. Olyan posztra, helyzetbe kép-
zeli magát, amelyet nem érhet el. De az a
hecc, amit Mária eszel ki a levéllel, majd
a víg kompánia megalázó viselkedése
Malvoliót nevetségességében is
szenvedő, szánni való emberré teszi;
ugyanakkor a bukása felébreszti benne a
bosszút, távozásakor elhangzó fenye-

Shakespeare: Vízkereszt (Szolnoki Nyári Színház) . Egr i M á r t a (Ol i v ia ) és Egr i Kat i (V i o l a )



getései a mindent megrontó kisszerű
hatalmaskodás képviselőjének program-
szavai. Zala Márk csendes, lefojtott szavú,
korlátolt, hiú udvarmesterében már
kezdettől benne van a végső pillanatban
megfogalmazott fenyegetés. A színész
mindvégig érzékelteti a figurában meglevő
szervilizmus és hatalmaskodás kettősségét,
s azzal, hogy hol az egyik, hol a másik
kerül inkább fel-színre, szerepének sajátos
belső feszültsége lesz. Ez az alakítás olyan
előadás körvonalait villantja fel, amelyben
a víg-játéki közeg maradéktalan
kiteljesítése közben minden szereplő saját
tragédiája is megmutatkozhatna.

Ugyancsak az utóbbi évtizedek elő-
adásain vált különösen hangsúlyossá
Feste, a bolond szerepe, aki a darab fáj-
dalmasabb, filozofikusabb gondolatai-nak
elsődleges megszólaltatója. A szolnoki
produkcióban Festét Nagy Sándor Tamás
játssza - mankóval bicegő fél-lábas
figurának. Kezdetben arra gyana-

Nagy Sándor Tamás (Feste) a Vízkeresztben
(MTI-Fotó - Ilovszky Béla felvételei)

kodhat a jámbor néző, hogy Shakespeare-
nek Mária és a bolond szájába adott
megjegyzései a puskaporszagról meg a
háborúról sugallták a rendezőnek és a
színésznek azt, hogy Festét háborús
rokkantnak ábrázolják, s ezzel valami
különös mai hangsúlyt adjanak a darab-
nak. Am amikor a színész egyszer csak
leleplezi a turpisságot, és leoldja a lábát
felkötő szíjat, hogy egyet pissantson az
egyik forgóajtónál -- amit, miért, miért
nem, Viola is végignéz! -, majd hol egy
dal idejére, hol csak úgy, nem tudni, mi
okból, később is megismételi ezt az
„önleleplezést", a néző zavarba jön, s
végképp nem talál kielégítő választ a sok-
sok miértre.

Szentivánéji álom

A békéscsabai Városi Tanács múlt század
végi hangulatot árasztó épülete egy
gyönyörű, gondosan ápolt, nagy dísz-
udvart rejt. Ez a téglalap alakú udvar
nyírott gyepszőnyegével, gondozott vi-
rágágyásaival, nyesett bokraival és
indákként leomló ágú díszfáival kitűnő
helyszínnek bizonyulta Jókai Színház
nyári vállalkozásához. Átgondolt mű-
sorpolitika része a Szentivánéji álom be-
mutatója. A színház vezetői felmérve a
város közönségbázisát, arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az országos hírű
gyerekszínházi tevékenység és a
felnőtteknek kínált előadássorozatok
között hiányoznak egy életkori rétegnek, a
kamaszoknak, fiataloknak szóló pro-
dukciók. Ennek a felismerésnek követ-
kezményeként a színház a jövőben keve-
sebb felnőttelőadást tervez, s az így fel-
szabadult energiával, lehetőségeivel ki-
fejezetten a fiataloknak szánt műveket tűz
műsorára. Az egyik ilyen mű lesz a
Szentivánéji álom, amelyet nyáron néhány
előadásban a város túlnyomóan felnőtt
közönségének és a városba látogatók-nak
játszottak, majd ősztől a színház ifjúsági
repertoárjába kerül az előadás.

A kettős cél alapvetően megszabta a
darab rendezői megközelítését. Rencz
Antal érezhetően arra törekedett, hogy
világosan értelmezett, tiszta cselekmény-
vezetésű, a szereplők törekvéseit jól
követhető előadást hozzon létre. Ennél
többre, a darab eddigi értelmezési variá-
cióinak kitágítására vagy újabbal bőví-
tésére nem vállalkozott; a szó jó értelmé-
ben vett népművelői színházi előadás
született.

Egymással szemben két tribünt he-
lyeztek el a nézők számára; a két lelátó
között, középen egy alulról is megvilá-

gítható kör alakú dobogó és egy fa ágai
közt megbúvó pad képezte a játéktér fix
pontjait. (A teret a rendező tervezte.) Az
egész, varázslatosan megvilágított udvar
része volt a játéknak, a földig le-hajló ágú
fák mögül, alól lépett ki Oberon, egy
másik hasonló fa rejtette Titániát és a
szamárrá vált Zubolyt, az épület egyik
sarkától hosszan vonultak be a
mesteremberek, máskor egy másik
sarokból a tündérek lebbentek elő, a. pad
Theseus és Hyppolita tartózkodási helye
volt, de szívesen időzött itt Titánia is
kíséretével. A kördobogón zajlottak az
előadás dramaturgiailag fontos epizódjai,
mindenekelőtt Puck mesterkedései, de a
mesteremberek próbája és előadása is.
Pontosan megvalósított egyensúly alakult
ki a három, stilárisan is jól elkülönülő
cselekményszál Titánia és Oberon
konfliktusa, a szerelmesek közötti
bonyodalom és a mesteremberek jelenetei
- között. Térben elválasztott, de sem
kellékekkel, sem bútorokkal, sem egyéb
jelzésekkel nem meghatározott, csak
fénnyel kiemelt helyszíneken üresjárat
nélkül követték egymást a jelenetek.
Mindenekelőtt a jól értelmezett és tisztán
elmondott szöveg adott támpontot és
eligazítást a helyszínek és az események
között, s újólag bebizonyosodott, hogy
mindez elegendő fogódzó lehet a
közönség számára. Ez az előadás nem vált
a nyári szezon kiemelkedő, nagy port
felverő produkciójává, de ki-egyenlített
színészi teljesítményeivel, a komikumot a
jó ízlés keretei között tartó s dekoratív
rendezői megvalósításában kellemes
szórakozást, ugyanakkor egy remekművel
való találkozás alkalmát kínálta.

A színészi alakítások közül kiemelkedett
Barbinek Péteré és Felkai Eszteré. Ők
Oberon és Titánia kettősében éreztetni
tudták a dráma rejtelmesen tragikus
szépségét, mélységét is. Csiszár Nándor
Zubolyként piknikus jó kedélyt árasztott.
Nem annyira az „ide nekem az oroszlánt
is!" hevességével játszott, inkább valami
bölcs s rezignált derűt sugárzott alakítása.
Mértéktartó, mégis elementáris komikum
jellemezte a mesteremberek szerepében
Gálfy László, Dariday Róbert, Tomanek
Gábor, Gyurcsek Sándor és Széplaky
Endre játékát. A mesterember-jeleneteknél
gyakorta fenyegető ripacskodást
mellőzték, mindannyiuknak lehetősége
volt a színészi szólózásra, de ezek a
„magán-számok" nem zilálták szét a
jeleneteket, hanem egy harmonikus
összjáték részévé



váltak. A királyi udvarban előadott his-
tória ellenállhatatlan komédiázásából
Gálfy előadásvezetői, súgói igyekezete,
Tomanek Thisbéjének groteszksége,
Széplaky a Hold szerepét játszó Ösztövér
szabójának naivsága és fanyar humora,
Dariday oroszlánjának megejtően buta
szelídsége következtében nem csupán egy
színházi önparódia született, ha-nem
valami furcsa szomorkás felhangot is
kapott a jelenet.

Egyetlen igazán megoldatlan szerep
akadt csak az előadásban, Pucké, akit
Szabó Zsuzsa alakított, A Fiatal s alig-
hanem kissé még gyakorlatlan színésznő
számára túlságosan nagy tehernek tűnt az
előadás tempójának, sodrásának kéz-ben
tartása, sokszor élt külsődleges színészi
megoldásokkal, s gyakran volt fel-
fedezhető egy-egy másoknál bevált, de az
ő hangi-mozgásbeli adottságaitól idegen
manír felhasználása. Néhány rendezői
ötlet is szervetlenül kapcsolódott a
darabhoz. Mindenekelőtt az előadást
kezdő és lezáró keretjátéké, amely arra lett
volna hivatva, hogy a közönséget a
Theseus és Hyppolita udvarában zajló
ünnepség résztvevőjévé tegye. De a
csoportos színészek áltermészetes téblá-
bolása a játéktéren, a közönség közötti
italosztás és az együttes, jelképes koc-
cintás nemcsak lejáratott színházi köz-
hely, de ebben az esetben inkább zavart
okozott, mintsem elősegítette volna a
kívánt azonosulást a játékkal. (Ami
azonban a darab jóvoltából persze ha-mar
bekövetkezett.) Ugyancsak fölös-

legesnek tűnt - mert hogy nem volt
funkciója, s egyértelműen divathatásra
utalt - az, hogy a tündéreket játszó nők
fedetlen kebellel jelentek meg és lejtették
táncaikat.

A békéscsabai díszudvar természetesen
nem konkurrálhat a szomszédos Gyula
várával, ám az olyan megfontolásból
születő produkciók, mint amilyen az idei

Szentivánéji álom volt, kellemes színfoltot
jelenthetnek az ország nyári színházi
kínálatában s persze a város nyáron
amúgy sem túlzottan esemény-dús
kulturális életében.

Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
(Szolnoki Nyári Színház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Jelmez: Kálmán László. Kísérőzene:
Cserepes Károly. Díszlettervező, a dalok
szerzője és rendező: Éry-Kovács András.

Szereplők: Balkay Géza m. v., Kőszegi
Ákos f. h., Somody Kálmán, Árva László,
Horváth László Attila, kátay Endre,
Méhes lászló m. v . , Zala Márk, Árdeleán
László, Váry Károly, Nagy Sándor Tamás,
Egri Marta m, v., Egri Kati, Szoboszlai
Éva,
Shakespeare: Szentivánéji álam (Békés megyei
Jókai Színház)

Fordította: Arany János. Jelmeztervező:
Gyarmathy Ágnes. A rendező munkatársa:
Barbinek Péter. A játékteret tervezte és az
erőadást rendezte: Rencz Antal.

Szereplők: Harkanyi János, Géczi József,
Hodu József, Dallos József, Faragó András,
Gálfy László, Dariday Róbert, Csiszár
Nándor, 'tomanek Gábor, Gyurcsek Sán-
dor, Széplaky Endre, Kovács Edit, Gyuri-
cza Liliann, Nagy Mari, Barbinek Péter,
Felkai Eszter, Szabó Zsuzsa, Veitz Éva,
Dolp Andrea, Völgyi Melinda, Széplaki
Annamária, Sövény Tibor, Tóth Zoltán,
Józsa Mihály.

P. MÜLLER PÉTER

Búcsú

Krleza-bemutató
a Pécsi Nyári Színházban

Sehol sem őrződött meg olyan tisztán élet
és halál, elmúlás és keletkezés szét-
választhatatlanságának, lényegi azonos-
ságának szemlélete az európai kultúrában,
mint a mindennapi életben tovább élő és
abból újra és újra organikusan ki-növő
nyilvános szertartásokban. Ezek-nek az --
autentikus színház mindenkori táptalaját
jelentő - ünnepeknek nincsenek nézői és
előadói, csak résztvevői vannak. A búcsú
forgatagának részesei nem szemlélik, nem
csupán átélik, ha-nem maguk alakítják az
eseményeket. Ebben az élet-színházban a
teatralitással a intenzív létezés, a mű-
objektummal a kollektív valóságélmény áll
szemben. Mint e „műfajok" egyikéről M.
Bahtyin írja: „a karnevál nem művészi
színházi látványosság, hanem magának az
életnek valóságos (noha ideiglenes)
formája, amelyet nem egyszerűen
eljátszanak, ha-nem (a karnevál idején)
mintegy meg-élnek".

A standard drámairodalomban nagyon
kevés olyan alkotás található, amelyik erre a
mindennapi élet színházára épül. Ezek
egyike Miroslav Krleza Szentistvánnapi búcsú

című darabja, melyet szerzője huszonkét
évesen, az I. világháború idején írt. A
drámaíróként elsősorban a Glembay-trilógia

alapján köz-. ismert Krleza ebben a korai
alkotásában drámai életművében
egyedülálló és a kelet-európai
színműirodalomban is ritka műtípust
teremtett meg. A darab fordítója, Spiró
György, a kötethez írott utó-szavában
Wyspianskit és főképpen a Menyegzőt hozza
kapcsolatba Krleza Búcsújával.

A búcsú, ez a falusi, kisvárosi ünnep
Krleza kezén világmetaforává válik, és a
mitológiai, világirodalmi utalások révén
nemcsak az adott pillanatot teszi
egyidejűleg jelenlevővé az egész világon,
hanem - időben előre és hátra mutatva --
történelmileg is univerzálissá növeszti. A
búcsú forgatagában forgó-színpadszerűen
tűnnek elő és tűnnek el a naturalisztikus
hűséggel felvillantott alakok, a háború
előtti Zágráb polgárai és kispolgárai, gazdái
és kurvái, élői és halottai. A vigalom
azonban a halál

Shakespeare: Szentivánéji álom (Békés megyei Jókai Színház). Jelenet az előadásból


