
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



vigalma, az ünnep halálünnep, a tánc
haláltánc. Krleza az instrukciókba is bele-
sűríti mitikus látomását: a vásári tébolyt -
mint írja - olykor megszakítják „ször-
nyűséges, néma, kozmikus csöndek. Az
egész káosz a feneketlenbe hull".

Csönd és téboly - e végletek között
tombol a kavalkád. A drámának nincs
története (nincs is felvonásokra vagy
jelenetekre tagolva), csak expresszív képei
vannak. Az adószedő egy gazdával
veszekszik; egy részeg varga a szociál-
demokráciát élteti; polgárok tósztot
mondanak; emberek összevesznek és
kibékülnek; a kereskedők árulnak, a
kuncsaftok válogatnak; s közben szól

a tambura, és járják a kólót. E tomboló
háttérből azután fokozatosan egyéni tra-
gédiák tűnnek elő, és a főszerepet az
élőktől mindinkább átveszik a holtak.

Prostituáltak beszélgetéséből meg-
tudjuk, hogy egyikük férfi vendége - míg
a lány kiment a szobából - föl-akasztotta
magát. Az akasztott ember rövidesen
megjelenik (Janeznek hívják, életében a
temetkezési vállalat szolgája volt), majd
egy vízbe fúlt társa követi, Stijef, aki
ugyancsak szerelmi bánatában ölte meg
magát. Végül felbukkan Janez szerelme,
Anka, és annak szeretője, Herkules, aki
összeveri a halott riválist, de Janez föláll,
nem tud meghalni, neki

csak a hajnal hozza el az igazi pusztulást.
Azonban az ünnep itt nem ér véget, újra
feldübörög a kóló, „és megint ömlik a bor.
Megint nevetnek. Ünneplik a
szentistvánnapi búcsút".

Életképmozaikok, párbeszédtöredékek
és monológok, naturalisztikus és mitikus
jelenetek követik egymást Krleza
darabjában, mely úgy tágítja egyetemessé
a búcsú ünnepi poklát, hogy egyúttal
pontosan rögzíti a századelő világhá-
borúba rohanását, a kelet-európai kis né-
pek és kisemberek életérzését, a halálkö-
zelségben felkorbácsolódó orgiasztikus
tombolást. A közbeiktatott generál pauzák
ellenpontja csak arra figyelmeztet, hogy a
lázas forgatag mögött az örök hallgatás, a
tobzódás mögött a kozmikus csönd van
jelen. Itt az élet a halál felől, a búcsú
ünnepi tombolása a nihil felől
ábrázolódik. Krleza Búcsújában a népi
kultúrában szétválaszthatatlanul együtt
levő és groteszk derűvel meg-formált élet-
halál viszony a modern művészetben
gyakran felbukkanó apokaliptikus vízióvá
változik.

Ezt a víziót vitte színre magyar-országi
bemutatóként a Pécsi Nyári Színház,
Bagossy László rendezésében, a tettyei
romoknál. Ahogy a dráma is a
mindennapok tagolatlan életanyagának
látszatát igyekszik kelteni, úgy válik ki az
előadás is szinte észrevétlenül a való-
ságból, hogy másfél órányi elkülönülés
után - ugyancsak majdnem észrevétlenül -
oda torkolljon vissza. A darabnak ezt az
életközeliségét a produkció azzal teremti
meg, hogy nemcsak láttat a nézőkkel egy
színpadi búcsút, hanem a játék előtt,
közben és után a nézők számára is
búcsúszerű körülményeket teremt. A
közönség már egy órával előbb
elfoglalhatja a helyét (ha ugyan a néző-
téren kíván valaki időzni), s a korai és a
késői vendéget egyaránt egy mai búcsú
közege fogadja a bejáratnál: cukorka-
árusok, italmérés, lacikonyha, virágárus
kislányok. Míg az előadás el nem kezdő-
dik, a közönség ehet-ihat, sőt mulathat is,
hogy azután a játéktéren a szereplőktől
ugyanezt lássa. És amikor véget ér a
Krleza-mű, a „produkció" akkor sem ér
véget: a távozó nézők bekapcsolód-hatnak
a kólót táncolók körébe, vagy újra
ehetnek-ihatnak e nekik rendezett
„búcsúban".

Maga az előadás is újra és újra el-mossa
„műalkotás" és valóság határát azzal, hogy
ezek a bizonyos árusok rendszeresen
ellepik a nézőteret, és a közönség nem
figyelheti háborítatlanul
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- ahogy azt megszokta a színpadi
történéseket. Nemcsak a dráma rend-
hagyó tehát, hanem az előadás is. Van
benne valami irritáló - hiszen a szín-házba
járó ember hozzászokott, hogy az előadás
kerete (függöny vagy sötét) pontosan
kijelöli a műalkotás határait, és a jól
elkülönülő színpadon a megelevenedő
történetet szemlélve nyugodtan
beleélhetjük magunkat a játékba, hiszen
tudjuk, hogy ez nem a valóság. Am
Krleza Búcsúja nem ilyen, és Bagossy
rendezése sem.

Az előadás kompozícióját, a tagolat-
lannak tűnő külső réteg mögötti belső
anyagszervezést azonban a rendezés
alaposan és részletesen kimunkálta.
Mindez megmutatkozik a koreografikus
és a prózai részek dramaturgiailag funk-
ciót hordozó összekapcsolásakor, a népes
szereplőgárda mozgatásakor, a párhuza-
mosan futó történések kidolgozásakor.
Az előadásban kulcsfontosságú koreog-
ráfia (Vidákovics Antal munkája) és az
ehhez kapcsolódó zene (Kircsi László
összeállítása) a délszláv folklórra épül, de
néha más színek is feltűnnek: a mulatozás
kavalkádjában a három asztal körül
három náció csoportosul, magyarok,
délszlávok, németek, hogy rövidesen
valamennyien egy közös kólóban
olvadjanak egybe.

A tágas játéktér mélyén egy csapszék,
fölötte kis szoba. A színpad leghang-
súlyosabb eleme (helyénél és méreténél
fogva is) egy hatalmas kopasz fa,
gallyatlan, ágatlan, csupasz törzsű - ennek
ághajlatában ül az a négy-öt zenész, aki
végigmuzsikálja az előadást. E tar fától
jobbra - ugyancsak a játéktér mélyén
egy nyeszlett, de zöldellő fácska. Életfa és
halálfa: a két pólus. A színpad közepén és
két szélén egy-egy asztal, a szélsők mellett
bitófa alakú lámpatartók, rajtuk színes
lampionok. Bachmann Zoltán díszlete
egyszerre funkcionális és szimbolikus,
pontosan utal a darab problematikájára.
Miként Tresz Zsuzsa jelmezei is árnyaltan
jelzik - társadalmi státusuk fényében - az
egyes karaktereket.

Ez a produkció ott erős, ahol a tánc és
a látvány kap szerepet. A prózai jelenetek
egy részében azonban, ahol a szereplő
egymaga marad, s színészi játékával tudna
csak feszültséget, atmoszférát teremteni,
ellankad az előadás, a két kivétellel
amatőr színészek nem mindegyike képes
még hiteles játékra. Ez elsősorban a
mellékszereplőkre érvé-nyes, a dráma
negyven alakjából a főbb

szerepeket olyan színészek játsszák azon-
ban, akik - több-kevesebb sikerrel -
megbirkóznak ezzel a feladattal. A Janezt
alakító Besenczi Árpád és a Stijef szere-
pét játszó Juhász László jelentős részt
vállal az előadás második részének sike-
res megvalósításából: közös jelenetük a
kisszerűnek és a félelmetesnek együttes
felmutatásával emlékezetes része a játék-
nak. Labancz Borhála a Madam, Krum
Ádám Herkules és Nagy Éva Anka
szerepében ugyancsak élvezetes alakítást
nyújtanak.

Élet és halál drámabeli összefonódása
az előadásban is hangsúlyos szerepet
kap, nem utolsósorban annak révén,
hogy a búcsú forgatagában mindig jelen
van két fehér arcú halálalak: egy feketébe
öltözött férfi és egy fehér ruhás nő. A
nyitójelenetben a tömeg járja a kólót, s
közben a halál mozdulatlanul ül az
asztalnál. Később fordított megoldással
is találkozunk: a kép kimerevedik, min-
denki dermedten áll, csak e két mitikus
alak táncol körbe-körbe. Az előadás vé-
gefelé pedig ők azok, akik táncba hívják
a szereplőket. Az akasztott Janezhez
hasonlóan a többi férfinak is nyakában
lóg a kötél, s e kötelek végét fogva
kapcsolódnak egymáshoz a táncolók --a
menetet a feketébe öltözött férfi vezeti,
és fehér ruhás társa zárja. A kozmikus
csöndek helyén itt a kóló dübörgését, a
petárdák robbanását éppúgy ellenpon-
tozó halk csengettyű szól - e (templomi)
csengettyű a halál kezében van.

A harmadik kakaskukorékolás utáni
csöndben megjelenő utcaseprők nem egy
„fekete, lakkozott, királyi, üvegezett,
aranyozott barokk kocsira" rakják fel
Janez tetemét, hanem egy tróglira, s a
hat nemes, fekete ló helyett maguk húz-
zák el a kordét. A halál itt már nem
nemes és nem magasztos - úgy takarítják
el Janezt, mint a búcsú minden más

hulladékát. E takarítás utáni pillanatnyi
csöndet követően amikor a néző már
tapsolna-ismét feldübörög a kóló, ismét
ellepik a színpadot a táncosok és a nézö-
teret a vásározók, és mindenki kedvére
alakíthatja a befejezést: sietve távozhat,
vagy megnyújthatja a maga számára a
búcsút - és ezzel a búcsúzást. Az elő-
adásnak csak kezdete van, de nincsen
vége.

A Pécsi Nyári Színház úttörő vállalko-
zása egy hetven éve született drámát vitt
színpadra, magyarországi bemutató-ként.
Ennek a rendhagyó darabnak az alkotók
olyan színházi formát kerestek, mely - az
írott anyaghoz hasonlóan - -visszanyúl a
mindennapi élet nyilvánosságához, és a
mai körülmények között megpróbálja azt
újraértelmezni. (Az már csak véletlen, de
azért említésre méltó, hogy mindezt ott,
ahol Pécs egyetlen máig élő
búcsújáróhelye van: a Havi-hegy
szomszédságában.) Nyitva marad
azonban a kérdés e paradox produkció
láttán: járható út-e az, amelyre Krleza
ezzel a drámájával rálépett (s azután
azonnal el is hagyott), és megvalósít-
ható-e a mai színházi keretek között egy
ilyen - a mindennapi élettel állandó
kölcsönhatásban álló - műfaj, akkor,
amikor társadalmunk a még meglevő
közösségi nyilvánosságot mindinkább
elsorvasztja, tartalmatlanná teszi. A vál-
lalkozás egyszer biztosan megvalósít-
ható - mint ezt a pécsi bemutató is bizo-
nyítja -, de többször?
Miroslav Krlaza: Szentistvánnapi búcsú (Pécsi
Nyári Színház)

Fordította: Spiró György. Díszlet:
Bachmann Zoltán. Jelmez: Tresz Zsuzsa.
Koreográfus: Vidákovics Antal. Zené/él
összeállította: Kircsi László. Rendező:
Bagossy László.

Szereplők: Besenczi Árpád, juhász László,
Krum Ádám, Nagy Éva, Labancz Borbála,
valamint a Baranya Táncegyüttes és a
pécsi Egyetemi Színpad tagjai.

Besenczi Árpád és Juhász László a Krleza-darabban (Körtvélyasi László felvételei)


