
nnyi bizonyos, hogy az elôadás szín-
lapja szerint – a zenekar tagjait is

ideszámolva – harminchatan lépnek a
Radnóti Színház színpadára, ráadásul
nem egy jelenetben csaknem valameny-
nyien. Emlékeim szerint soha nem volt
még ennyi színész e piciny színpadon. Ám
ez a szám még így is jelentôsen elmarad a
Krleža számos etnikumot, élôt és holtat,
embert és állatot színre álmodó darabja
által igényelt szereplôk számától.

Krleža korai korszakának drámai
fômûve Zágráb búcsúján játszódik. A
realisztikus életképekkel induló mû
fokozatosan vált szürreális látomásba:
a szín mind valószínûtlenebb alakok-
kal népesül be, a tánc mind vadabb, a
reáliák helyébe mítoszok lépnek, az
élôk helyett holtak társalognak, a hor-

vát kisváros egész világgá tágul, a fergeteges kóló mindenkit elragadó haláltánc-
cá válik. Egyedülálló remekmû a Szentistvánnapi búcsú, nemcsak Krleža életmû-
vében nincs folytatása, de az európai drámában sem igen leljük párját (talán csak
Wyspiański Menyegzôje állítható vele párhuzamba). Elmesélhetô, lineáris vona-
lú története tulajdonképpen nincs, hiszen az egymással összefüggô részeket
megszakítják, széttörik a közbeékelt epizódok. Egy történet azért hangsúlyosan
kiválik a forgatagból: a bordélyban, szerelmi bánatában öngyilkosságot elkövetô
Janez – kötéllel a nyakában – visszatér a búcsúba, hogy láthassa csalfa szerel-
mét, az új szeretôjével, az erômûvész Herkulessel együtt élô Ankát. Mielôtt a lány-
nyal találkozna, összeakad egy másik, régebbi, következésképpen tapasztaltabb
hullával, Štijeffel, s egymásnak mondják el szerelmi keserveiket. (E banalitásá-
ban is hátborzongató diskurzus tökéletes pandanja az elsô jelenetek szimplán
banális politikai vitáinak.) Janez persze nem jár sikerrel, Anka talán soha nem lé-
tezô érzelmei nem lángolnak fel, Herkules pedig elkergeti, így somfordálhat
vissza a túlvilágra.

A holtak története természetesen integrálódik a búcsú forgatagába. Nem pusz-
tán azért, mert a részeg orgiák összemosnak valót és valótlant, realitást és víziót,
álmot és rémálmot, hanem mert a reálszituációkból kiinduló mû szimbolikus,
mitologikus elemekkel is építkezik. Megjelennek „helyi mítoszok” (a szöveg ma-
radéktalan megértéséhez nélkülözhetetlenek bizonyos történelmi és kultúrtörté-
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neti ismeretek) és egyetemesek. Utóbbira példa a Faust-történet, melynek elemei
minduntalan felbukkannak – nemcsak Faust griffmadarának áruba bocsátása-
kor, de a szajhák goethei asszociációkat keltô neveiben (Margit, Stella) vagy a
Pokol Mefisztót megidézô fekete kutyáinál is. Ez a háttér természetesen nem je-
lenhet meg maradéktalanul a színpadon. Egyrészt mert a könyvek historikus
tartalmú lábjegyzeteit színházi elôadás nem hozhatja létre, másrészt mert a
Szentistvánnapi búcsú elôadásának valószínûleg nem intellektuális síkon, hanem
fôként érzéki, hangulati úton kell igazán hatnia. 

Gothár Péter láthatóan komoly munkával és energiával készült rendezése
ugyan bír érzéki hatással, de túlságosan leszûkíti a mû interpretációjának lehet-
séges kereteit, ezért idôvel nem erôsödik, de tompul a játék intenzitása. Az elsô

jelenetek ígéretesen megteremtett atmoszférája nem teljesedik ki, a kóló nem ra-
gad igazán magával, és nem válik haláltánccá. Amit Gothár rendezése felettébb
hatásosan megteremt, az a horvát kisváros, amely már az elsô pillanatoktól
kezdve többet jelent önmagánál. A Balkánt látjuk, jellegzetesen lepusztult kelet-
európai egzisztenciákat, szétfolyó alkoholt, elfuserált együttléteket, harácsolást,
lyukas harisnyákat. Ami ezen túl van, nem vagy csak jelzésszerûen jelenik meg az
elôadásban. (Ezek a jelzések néha pompás színpadi gegek; Gothár még az omi-
nózus kutyákkal is elviccelôdik kicsit.) A szellemek alig különböznek az élôktôl.
Noha megjelenésük távolról sem realisztikus, sôt Janez maszkszerû ábrázata
már-már horrorszerû, maguk az élôk is – mind konkrét, mind átvitt értelemben
– élesen elrajzolt alakok. A szajhák erôsen túlsminkelt ábrázatát alig választja el
valami Štijef kontúrosra húzott orcájától, a gépies mozgású, emberi háton köz-
lekedô Madame-tól már csak egy lépés a nyakában kötelet cipelô Janez. Minden
balkáni itt, élô és szellem egyaránt, s ez erôsebb, mint az a különbség, amely az
élôt és holtat elválasztja egymástól. Érvényes értelmezésnek gondolom ezt, de
következményei vannak: nincs súlya annak, ha holtak állnak a táncba. Nem tud
átalakulni, egyetemessé válni a világ, nincs fokozás, nem válik vaddá, nem szip-
pant be a kóló. (Ha pedig figyelme elkalandozik kicsit, már az sem biztos, hogy
a nézô be tudja azonosítani az élôket és a holtakat.)

Marad a forgatag, a lerobbant alakok, a test- és más nedvek, a részeg dajdajo-
zás, fetrengés, üvöltözés világa, melyet Gothár kétségkívül szuggesztíven teremt
meg. Kovács Andrea ruhái elsô látásra a rátarti tetszeni vágyást nevetségessé
tevô szétfoszló matériát hangsúlyozzák, de a jelmezek egy része (például Anka
öltözete) önmagában, puszta látványában is ironikus. A gyakorlatilag üres tér
helyet hagy az energikusan járt táncnak, a középre szervezett jeleneteket pedig
sokan nézhetik kívülrôl. Mint ahogy mi magunk is kívülrôl nézzük ezt a világot,
ezt a furcsa, különös, szörnyszülöttek lakta balkáni városkát; nemigen asszociá-

lunk magunkra, s képzetünket nem
szabadítja fel a játék. Pedig érezhetô az
alkotói energiák összpontosulása, a
bemutatóba fektetett koncentrált
munka. A táncba a színészek mellett
beállnak a színház dolgozói is, és
ugyanolyan lelkesen ropják. Az elôb-
biek többségének jelenetek, villanások
jutnak csupán, s a szakmailag egységes
színvonalat mutató játékból leginkább
azok az epizódok maradnak meg, me-
lyek eltérnek mind a szerepkliséktôl,
mind a színészek megszokott szerep-
sémáitól. Ilyen az önfeledten, élesen
festett arcán szinte földöntúli mo-
sollyal dorbézoló Kováts Adél, a néma
jelenlétével is erôteljes Csomós Mari, a
kiugrott kurvák minden mindegy álla-
potát elhitetô Szávai Viktória és Mar-
jai Virág vagy a szellemalakban erôt és
játékos kedvet mutató Lengyel Tamás.
Wéber Kata Ankaként magától ér-
tetôdô természetességgel jeleníti meg
az öntudatlan amoralitást. Szervét Ti-
bor biztos szakmai professzionaliz-
mussal lebeg Janez szellem-énje és
földhözragadt, provinciális öntudata
között, talán túlontúl biztosan is; Ja-
nez sem félelmetessé, sem nevetsé-
gessé nem válik így. 

Utóbbi félmondat a játék egészére is
igaz; Gothár Péter rendezése felvillant
egy ismerôs, mégis távolinak tûnô vi-
lágot, eljátszik vele, rákacsint nézôjére
(mintha csak a szöveg „furcsaságát”
kívánná hangsúlyozni), de nem rázza
meg, nem kavarja fel, nem ragadja ma-
gával; méltánylandó szakmai erényei
ellenére így az elôadás alatta marad a
matéria által kínált lehetôségeknek.

MIROSLAV KRLEŽA:  
SZENTISTVÁNNAPI BÚCSÚ
(Radnóti Miklós Színház)

FORDÍTOTTA: Spiró György. DRAMATURG: Mor-
csányi Géza. JELMEZ: Kovács Andrea. SZCENI-
KUS: Kövesy Károly. ZENE: Dargay Marcell.
KOREOGRÁFUS: Katona Gábor. A RENDEZÔ

MUNKATÁRSA: Ôri Rózsa. DÍSZLET-RENDEZÔ:
Gothár Péter.
SZEREPLÔK: Csomós Mari, Karalyos Gábor,
Kiss Diána Magdolna e. h., Kocsis Gergely,
Kocsó Gábor, Kováts Adél, Lass Bea e. h.,
Lengyel Tamás, Marjai Virág, Martin Márta,
Mészáros Tamás, Polgár Péter e. h., Schnei-
der Zoltán, Szávai Viktória, Szervét Tibor,
Szombathy Gyula, Wéber Kata, Ádám Erika,
Andrási Kata, Bóné József, Csada Péter, Da-
róczy Gabriella, Fenyvesi Áron, Krajczár Fe-
renc, Mesés Dóra, Szalai Péter, Szilasi Blanka,
Tolmár Fanni, Ujvári Zénó, Urbán Márk és a
Vodku! zenekar.

2 0 0 7 .  J A N U Á R ■ 11 99

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

w w w . s z i n h a z . n e t

Csomós Mari és Kováts Adél és Kocsis Gergely

K
o

n
c

z 
Z

s
u

zs
a

 f
e

lv
é

te
le

i


