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Ha ilyen a válság, reméljük, sosem lábalunk ki
belõle: a hazai színházi élet az anyagi és mû-

vészi csõdjérõl szóló valamennyi vészterhes jóslat elle-
nére köszöni, jól van.Világhírû elõadómûvészek érkez-
nek, világhírû elõadások kerülnek hazai színpadra, és
eközben az itthoniak, nagy öregek és naggyá csepere-
dõ fiatalok, budapestiek és távoli kis falvakban játszók
mind azzal foglalkoznak, amivel a színházi embernek
foglalkoznia kell: a folyamatos munkával.

Vízkereszt, vagy bánom is én
Színházban a permanens forradalom az érdekes: azok
alkotnak nagyot, akik folyton újat akarnak, nem tiszte-
lik a hagyományt, és sosem fáradnak vagy unnak bele
az eddig nem próbált megoldások keresésébe. Igaz.
De az ellenkezõje is: a színházban a hagyomány és a
tekintély tisztelete legalább ennyire fontos. Ha tehát
Babarczy László rendez, arra már pusztán miatta, eddi-
gi életpályája miatt is rögtön érdemes odafigyelni, el-
végre Babarczy élõ színháztörténelem. Majd harminc
éve tagja, huszonöt éve vezetõje a hazai színház egyik
legminõségibb társulatának, a kaposvárinak. Talán
nem a mostani a legnagyobb korszakuk (a késõ hetve-
nes, korai nyolcvanas években járhattak a csúcson), de
a maiak legjobbjai (például a Katona József Színház ve-
zetõi) mind onnan indultak el. A direktor-rendezõ nem
elõször vendégeskedik Pécsett, nemrégiben a My Fair
Ladyt állította itt színre, de talán még ennél is fonto-
sabb,hogy az itteni színházban kezdte a pályáját, '65 és
'68 között, s azóta legendássá vált elõadásokat állított
színpadra: Hochnut Helytartóját, a Kaukázusi krétakört
és a Macskajátékot.

Most Shakespeare következik. A cím szokatlanságá-
ért Nádasdy Ádám, a darab újrafordítója felel. A lényeg
a farsangi hangulat, az olaszos alapokból, a sok sablon
(férfinak öltözött nõ, szerelmi fogócska) közül kiemel-

kedõ bájos, realista részletekben és szórakoztató csel-
szövésekben egyaránt bõvelkedõ történet.Mindez na-
gyon otthon van az ország legmediterránabb városá-
ban: Pécsett.

Standeisky Éva: Gúzsba kötve.
A Kulturális elit és a hatalom 
(1956-os Intézet, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára, Budapest, 2005. 450 oldal, 4500 Ft)
A mûvészek nem elefántcsonttoronyban élnek, vagy
ha mégis, hát nagyon szeretnének kiszabadulni on-
nan. Az elmúlt hatvan évben sok író hitte azt, hogy
mûveivel változtathat a világ folyásán (csak megje-
lenjenek), és sok politikus, több rendszer is úgy vélte:
szüksége van az írókra ahhoz, hogy akaratát elfogad-
tassa népével. E bonyolult viszony részleteibe avat-
nak be Standeisky Évának az elmúlt húsz évben írt,
összegyûjtött tanulmányai. Kezdi az Antal propagan-
daminiszter és Szombathelyi vezérkari fõnök által
szervezett írók lillafüredi találkozójával, melynek leg-
fontosabb vendégei Illyés Gyula és Márai Sándor vol-
tak; folytatja Révai József és Aczél György udvartar-
tásával, benne ellenállókkal és lojálisokkal; és az '56
utáni konszolidáció történetével, melynek hatására
elõbb Németh László, majd Illyés is feladja a harcot.
Nagy íróink portréja jó néhány ecsetvonással egé-
szül ki (ettõl persze nem lesznek kisebb írók), szó esik
népiesekrõl (a Sinka István és Erdélyi József újraki-
adására tett '54-es próbálkozásokról), urbánusokról,
vacsorákról, melyeken örök ellenségek csevegnek
egymással udvariasan, kémjelentésekrõl és pártha-
tározatokról.

Történelmi részletek. Vérfagyasztó anekdoták gyûj-
teménye. Irodalomtörténeti segédanyag. Nem kelle-
mes, gyakran illúzióromboló olvasmány, de éppen eb-
ben rejlik rendkívüli érdekessége.

Tavaszi frissesség
A tavasz jótékony hatásának köszönhetõen úgy látszik, senki sem fér a bõrébe, mindenki utazik,

új ihletforrásokat és munkatársakat keres – a kultúra barátainak legnagyobb örömére.



Mel Brooks: Producerek
(Madách Színház, bemutató: június 2–3–4.)
A Madách Színháztól nem várhatunk meglepetéseket,
és törzsnézõi ezért hálásak is neki. A társulat vezetõi
minden évben megtalálják, és elhozzák nekünk a vi-
lágsikert. Aminek a West Enden és a Broadway-n tap-
solnak, az elõbb-utóbb, némiképp új alakot öltve a kis-
körúton is megmutatja magát. A Producerek kicsit kü-
lönbözik a korábbi Webberektõl, ennek Mel Brooks a
szellemi atyja, aki inkább filmes humoristaként, mint
zenés színpadi mûvek szerzõjeként ismerõs: õ rendez-
te többek között a Bombasikert, a Fényes nyergeket és
a Lenni vagy nem lenni-t. A Producerek is egy korai (az
év legjobb forgatókönyvéért Oscar-díjazott) filmjébõl
került színpadra: egy ravasz, mégis mindig újra meg-
bukó színházi producer és egy naiv könyvelõ rájönnek
az évszázad trükkjére: egy elõadással akkor lehet iga-
zán keresni, ha rögtön a premieren megbuknak – ak-
kor ugyanis a befektetõk nem kérhetik vissza a pénzü-
ket. Felkutatják a világ legrosszabb színdarabját (Hitler
és a kikelet a címe), szerzõdtetik Amerika legdilisebb
rendezõjét és nekilátnak a nagy munkának: minden-
áron csapnivaló elõadást produkálni. Amilyen peche-
sek, persze lehet, hogy még ez sem sikerül nekik.

A Madách-féle változat szellemességben biztosan
nem fog elmaradni az eredetitõl. Errõl egyrészt a mû-
fajba alaposan begyakorlódott rendezõ (Szirtes Ta-
más) és társulata, valamint a hármas szereposztásra
meghívott vendégek gondoskodnak. A még a bukás-
ba is belebukó vén színházi rókát Gálvölgyi János,Hau-
mann Péter vagy Szerednyei Béla játssza, partnerük a
mindenütt jelen lévõ Alföldi Róbert, a visszatérõ Pau-
dits Béla vagy Weil Róbert lesz.

Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara
(Magvetõ, Budapest, 2005, 369 oldal, 2490 Ft)
Vannak született novellisták. Darvasi – bár ír nagyre-
gényt, színdarabot, mesét is – mindig ugyanoda lyu-
kad ki: a rövid, cifra történethez, a vad fantázia és a ke-
serû filozófia keverékéhez. Számos írói álnevének bár-
melyikével is szignálja írásait, játszódjanak azok akár az
ókori Kínában, akár a délszláv háborúban, sajátos stílu-
sa felismerhetõvé teszi: a XIX. századi anekdotázó ma-

gyar irodalom hagyományát formálja át egzotikus,
szellemes bölcselkedéssé. Az emberi természet érdek-
li, az örök vesztes, a mindig jóra vágyó és rosszra jutó
ember, meg – egy fokkal konkrétabban – a veszélyes
és ellenállhatatlan nõi nem.

Egy anekdotázó író legnagyobb szerencséje az le-
het, ha találkozik egy szigorú szerkesztõvel, aki nagy
türelemmel és legalább ugyanakkora szigorral válo-
gat a hatalmas anyagból egy közepes kötetre valót.
A negyven körüli írónemzedék talán legtehetsége-
sebb, külföldön, fõleg Németországban legsikeresebb
szerzõje ezzel a kötettel végre biztosan helyet foglalt
magának hazai Parnasszusunkon. Ez nem kevés; de va-
lószínûleg még ennél is több, hogy könyve letehetet-
len. Novelláskötetnél ritka, hogy az olvasó nem képes
félbehagyni: egy ülésben, mohón szeretné befalni az
egészet… hogy aztán késõbb még akárhányszor újra
szemezgethessen belõle.

Agyõ Európa, Európa agyõ
(Miskolci Nemzeti Színház)
Egy Németországban élõ olasz rendezõ, egy Romániá-
ban született, de Angliában élõ és az egész világon
egyformán népszerû zeneszerzõ, egy horvát drama-
turg és a miskolci társulat mûvészei közös elõadásuk-
ban nem elõre megírt szöveg alapján játszanak, ha-
nem a színészek saját emlékei, élményei alapján meg-
idézett közös múlt elevenedik meg. Paolo Magelli sze-
mélyes, titkos emlékeket íratott le színészeivel, ezekbõl
készítette el a szövegkönyvet, ennek birtokában kérte
fel Alexander Balanescut a zeneszerzésre, és e zene ih-
lette Krámer György koreográfiáját. Közös történelem
és személyes sorsok elevenednek meg a rivaldafény-
ben felállított iskolapadok között. '56-ról esik sok szó,
meg az MK25-ös magnóról, Sztálin-szoborról meg pál-
mafás tájképet mutató tapétáról, egykori és mai mó-
kuskerékrõl. Monológok sora az elõadás: még élõ szel-
lemek idézése, szövegben, zenében és táncban elbe-
szélve.A premier már megvolt,a közönség hol megha-
tódva, hol idegenkedve figyeli az elõadást – amit min-
denképpen kár volna kihagyni: ebben az idényben
még megtekinthetõ elmúlt ötven évünk summázata
alig másfél órában.

20



Agyõ Európa, Európa agyõ

Babarczy László rendezõ
(Vízkereszt, vagy bánom is én)

A„Producerek” olvasópróbája a Madách Színházban


