
vérem”, miközben a báb Rosita tornászmozdulatokra emlékez-
tetôn valóban „pörög, forog” egy fémrúdon, amelyet az énekesnô
forgat. Rosita anyja, aki eladja lányát a „nagy természetû” Cristó-
balnak, élô szereplôbôl kettôzôdik bábbá, úgy, hogy az átváltozó-
mûvésznô köpeny alá bújik, fejére pedig egy vásári bábszínházas
bódé miniatûr mása kerül, amelynek elhúzott függönyei elôtt
jelenik meg piciben az Anya-báb, aki hol a bábozó saját hangján
szól ki a Cristóbal-történetbôl, hol bábhangján kapcsolódik bele.
Az elôadás egyik legszebb jelenetében viszont úgy kel életre egy
báb, hogy miközben a Don Cristóbalt alakító színész a földön
ülve „elalszik”, báb-párja, mintha az álmából lépne ki, a fölötte
levô függönyzsinóron „égi artistaként” kerékpározik – a cirkuszi
varázslat azonban véget ér, amikor a széthúzódó függöny mögött
meglátjuk az illúziót a zsinór mozgatásával elôidézô figurákat.

Annak ellenére, hogy a színészek állandóan kilépnek a García
Lorca-i szerepekbôl, a bábok továbbra is magukban hordozzák
azokat. Így megjelenésüknek, amellett hogy folytonosságot teremt
a narrációban, vizuális dramaturgiai szerepe is van. Ez teremti
meg annak lehetôségét, hogy a történet egyszerre több szálon,
több síkon folyhasson, és a figurák bonyolult, reflexív viszony-
rendszerben jelenhessenek meg. A látvány- és zenedramaturgia
ily módon való összefonódását a hangszerek sajátosan tükrözik:
a zenei eszközök egy része egyben báb is. A hólyaghegedû például
egy bábfej hátként meghosszabbított léc-nyakára erôsített zsineg
és a léc közé hastájékon beillesztett teliholdszerû fehér léggömb
együttese.

García Lorca darabjában „a színház tulajdonosa a szereplôket
vasdobozban tartja”. A doboz a Hólyagcirkusz-elôadásban lá-
dává alakul, olyan ládává, amelyrôl Harmsz egy, az elôadásban
nem szereplô szövegében a következô történetet meséli el:

Egy vékony nyakú ember bemászott egy ládába, magára csukta a fe-
delet, és elkezdett fulladozni.

– Na – mondta fulladozva a vékony nyakú ember –, most fullado-
zom ebben a ládában, mert vékony a nyakam. A láda fedele be van
csukva, és nem engedi be a levegôt. Fulladozni fogok, de a láda fedelét

akkor sem nyitom fel. Idôvel majd meghalok. Látom már az élet és a
halál küzdelmét. A kialakuló harc nem lesz természetes, nem lesznek
egyenlô esélyek, hiszen természetesen a halál kerül ki gyôztesen, a ha-
lálra ítélt élet pedig eredménytelenül viaskodik ellenségével, az utolsó
pillanatig fel nem adva a hiábavaló reményt. A küzdelemben, amely itt
végbemegy, az élet tudja majd, mi gyôzelmének kulcsa: rá kell bírnia a
kezemet, hogy kinyissa a láda fedelét. Megnézzük, ki lesz a gyôztes! […]
Na, elkezdôdött: már nem kapok levegôt. Végem van, ez világos. Szá-
momra már nincs menekvés! És semmi fennkölt nem jut az eszembe.
Fulladok!

– Jaj! Hát ez meg mi? Most történt valami, de nem értem pontosan,
hogy mi. Valamit láttam, vagy talán hallottam...

– Jaj! Megint történt valami! Istenem! Elfogyott a levegôm. Úgy tû-
nik, haldoklom...

– Hát ez meg micsoda? Miért éneklek én? Azt hiszem, fáj a nyakam...
De hát hol van a láda? Miért látok most mindent, ami itt van a szo-
bámban? De hisz én a padlón fekszem! És hol a láda?

A vékony nyakú ember felkelt és körülnézett. A láda nem volt sehol.
A székeken és az ágyon ott hevertek a ládából kivett holmik, a láda

pedig eltûnt.
A vékony nyakú ember azt mondta: Akkor hát az élet számomra is-

meretlen módon gyôzte le a halált.

(A láda. In Danyiil Harmsz karcolatai: A 10-es számú kék füzet.
Kelet–Nyugat, Nagyvárad, 1990. nov. 2. Fordította: Fenyvesi
Anna)

DON CRISTÓBAL-PÁLYÁZAT (Stúdió „K”)

Federico García Lorca és Danyiil Harmsz szövegeinek felhasználásá-
val létrehozta a Hólyagcirkusz Társulat.
IRODALMI KONZULTÁNS: Bratka László. DÍSZLET, BÁBOK, HANGSZEREK:
Balla Gábor, Szôke Dániel, Szôke Szabolcs. ZENE: Szôke Szabolcs.
FÉNY: Fodor Gergely. ASSZISZTENS: Barsi Gizella.
SZEREPLÔK: Rácz Attila, Nádasi László, Tóth Evelin, Szabó Domokos,
Homonnai Kata, Eszes Fruzsina, Spilák Lajos, Szôke Szabolcs.
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el Brooks szellemesen anekdotázva meséli el a Madách Szín-
ház színpompás mûsorfüzetében, hogyan született meg a

musical ötlete, s hogyan írta meg ô – régi, önmagának is csak félve be-
vallott vágyának megfelelôen, ám producere akaratával szemben –
Jerry Herman helyett a mû dalait. Hogy mi igaz a történetbôl, s mi
nem, az más lapra tartozik, a sztori két tanulsággal mégis szolgál. Az
egyik az, hogy amit a film nyomán született darab maga is állít, igaz
lehet a valóságban is: a legdörzsöltebb producer sem tudhatja – hív-
ják David Geffennek vagy éppen Max Bialystocknak –, hogy mibôl
lesz siker…

A másik nem is annyira tanulság, mint inkább folyomány: Mel
Brooks nem tör Bernstein, Webber, Sondheim babérjaira, kelle-
mes, jól énekelhetô, helyenként kicsit klezmer motívumok felé is

kacsingató, de alapvetôen a régi Broadway-hagyományokra építô
dalokat ír a darabhoz. (Az, hogy a dallamok helyenként kicsit is-
merôsnek tûnnek, felfogható a darab stílusához illeszkedô, fino-
man parodizáló szándék zenei megnyilvánulásának.) Lehet dú-
dolgatni ezeket a színházból hazafelé menet, de elôbb-utóbb kies-
nek az emlékezetbôl, s vélhetôleg nem fogják hosszasan vezetni a
slágerlistákat sem. Jófajta színházi zene ez; feldobja, színesíti, de
el nem adja a darabot – ugyanakkor távolról sem állít teljesíthe-
tetlen vokális követelményeket a szereplôk elé, lehetôvé téve ezzel,
hogy a szerepeket ne hangfenoménok, hanem színészek játszhas-
sák. Maga a szöveg abszolút színészközpontú: a történet egy-
szerû, a cselekmény nem zsúfolt, ám tökéletesen kidolgozottak az
egyes helyzetek, pontosan kivitelezettek, a szokottnál kevésbé ki-
számíthatóak a fordulatok, csaknem minden jelenetre jut valami

U r b á n  B a l á z s

Mibôl lesz a siker? 
■ M E L  B R O O K S :  P R O D U C E R E K  ■
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enyhén bizarr ötlet, mely megóvja a történetet attól, hogy ellaposodjon. Brooks össze-
hord sok jó s néhány rossz poént, s ha kell, bátran elmerészkedik a jó ízlés határáig is,
dörzsölt profiként szinte még az abgangokat is szövegkönyvileg komponálja meg, s ami
ennél persze fontosabb: ír két pompás fôszerepet, s melléje még három-négy pazar epi-
zódszerepet. Igaz, elég sok klisébôl építi meg ôket, de bôven hagy teret a színészeknek,
hogy magukra szabhassák, egyénítsék a figurákat. 

Hiszen Mel Brooks színészként nyilván maga is tudja: ezt a musicalt elsôsorban a szí-
nészek adják el, az ô munkájuk eredményességének pedig alapfeltétele a rendezôi, ter-
vezôi, koreográfusi, zenészi szaktudás – az elôadás színrevitelekor tehát mindent más-
képp ajánlatos csinálni, mint azt a musical hôsei teszik. Merthogy Max Bialystock, a
Broadway hajdani királya, miután egy túlságosan formabontóra sikeredett, következés-
képpen megbukott bemutatóját követôen átmenetileg visszavonul, s idôsebb hölgyek
megvágásának szenteli életét, találkozik egy szürke kis könyvelôvel, Leo Blummal. (Be-
szélô név persze, nem is csipetnyi iróniával áthatva; mondhatnánk: komoly producer
nem is engedhetné, hogy darabja hôsét így nevezzék – ám attól tartok, mai napság sem
nálunk, sem a tengeren túl nem kell különösebben tartani a joyce-i és egyéb asszociációk
nézôrettentô hatásától.) Blum mintegy véletlenül, merengve kiböki, milyen érdekes,
hogy egy megbukott darab anyagilag akár sikeresebb is lehet, mint egy diadalt aratott –
már ha a producer szélhámos, sikkasztó, hiszen ez esetben a bukás után aligha vizsgáló-
dik majd az adóhivatal. Bialystock ráharap az ötletre, meggyôzi a szürke életébe belefá-
radt ifjú könyvelôt, hogy legyen társa, s beindítja a gépezetet. Megszerzi a lehetô legos-
tobább és legízléstelenebb darabot: egy elborult elméjû náci, Franz Liebkind Hitler és Eva
Braun románcát dicsôítô, a Führert éltetô alkotását. Szerzôdtet egy dilettáns és meleg
rendezôt, Roger de Brist, aki nem hazudtolja meg magát: „lekerekíti” és „felmelegíti” a
történetet, melyet így homokos nácik népesítenek be, s Németország megnyeri a világhá-
borút. Összeválogatják a legpocsékabb színészeket, a nôi fôszerepet az Északról jött
bombázó, az egyébként titkárnôi funkciókat is ellátó Ulla kapja, a Führert pedig a félôrült
szerzô játszaná, ha nem törné lábát az elôadás elôtt. Így viszont szerepébe a színészként
is dilettáns Roger ugrik be. Ennél biztosabb a bukás nem is lehetne – az eredmény: tom-
boló siker. A nézôk imádják, a kritikusok istenítik, Bialystock pedig – miután túléli a Hit-
ler „meggyalázása” miatt végképp becsavarodó Liebkind támadását – mehet a börtönbe.
Leót valószínûleg melegebb éghajlatra küldené, ha ebben nem akadályozná részint atyai
szíve, részint ama tény, hogy az ifjú társ amúgy is oda tart, Ullával egyetemben. A vége
mégis hepiend, köszönhetôen a Leo szívében is felébredô fiúi szeretetnek, no meg a deus
ex machinaként érkezô államfôi kegyelemnek.

Csak találgatni tudom, vajon a Madách Színház Szirtes Tamás nevéhez köthetô „non
replica” sorozatának mennyire tudatos eleme az, hogy az elsôsorban kiemelkedô vokális
adottságokat igénylô, abszolút zeneközpontú musicalektôl egyre inkább a többkompo-
nensû, ezáltal énekelni, táncolni, játszani is megbízható színvonalon képes színészeket
kívánó darabok felé mozdul el. Ha tudatos, akkor talán hosszabb távon is szerepet játsz-

hat abban, hogy tartósan színre léphessen
az a színésznemzedék, mely ezekre az
összetett zenés színházi feladatokra képes.
Természetesen sok múlik a háttér, a zenei
vezetô, a korrepetitorok, a koreográfusok
munkáján is, már csak azért is, mert né-
hány érdemdús, már nem a legfiatalabb
generációhoz tartozó színész bizonyosan
nem fog Broadway-színvonalon énekelni,
táncolni – fontos, sikerül-e úgy látványos,
invenciózus koreográfiát készíteni, hogy
az tekintettel legyen az elôadói adottsá-
gokra is (anélkül, hogy a színpadon a
kompromisszum túl nyilvánvalóvá válna),
s hogy a nem kiemelkedô vokális adottsá-
gokkal rendelkezôk kapnak-e szakmai se-
gítséget ahhoz, hogy a meglévô hang-
anyaggal jól és gazdaságosan bánjanak. Ez
a szakmai munka a Madáchban manapság
beérni látszik, s ez talán soha nem volt
annyira nyilvánvaló, mint most, a Produce-
rek esetében. Igaz, a fentiekbôl követke-
zôen e darabban az eltérô szereposztások
nem pusztán a stílust, a hangulatot, ha-
nem a színvonalat is erôsebben befolyásol-
hatják, mint a zeneközpontú musicalek
esetében. Így csak az általam látott estérôl
és szereposztásról nyilatkozhatom: magam
nemzetközi színvonalú zenés színházat
láttam, játszani, énekelni, táncolni mini-
mum megbízható színvonalon tudó, az
egyes elemekben pedig kivételes teljesít-
ményekre is képes mûvészekkel.

Haumann Péter Bialystockként részint
szakmai mindentudásával kápráztat el,
melybe a rendelkezésre álló hangkapacitás
tökéletes felhasználása éppúgy beletarto-
zik, mint a meglepôen friss, táncos láb vagy
az a tévedhetetlen ízlés, melynek segítsé-
gével pontosan tudja, mikor lehet kicsit
soknak lenni, rátenni egy lapáttal, mikor
lehet elôvenni a manírokat, s hogyan kell
azokat kicsit önironikusan kifordítani,
idézôjelbe tenni, s érzi azt is, hogy mikor
ér el éppen a visszafogottság komolyabb
hatást. Ehhez járul a színészi személyiség
recenzióban nehezen kifejezhetô ereje,
mely átüt figurán, darabon, s amire nézô,
recenzens egyaránt csak biccenthet magá-
ban: igen, nagyjából ezért érdemes mû-
velni ezt a színházat… Haumann emellett
távolról sem kívánja elvinni a show-t; pon-
tosan, fegyelmezetten játszik együtt part-
nereivel, akik szintén élnek a kiváló sze-
replehetôségekkel. Nagy Sándor Leo Blum
kissé klisészerûen megépített figurájának
patentjeit korát meghazudtoló rutinnal ál-
lítja elô, pontosan rajzolja meg a köny-
velôbôl producerré váló kisember útjának
ívét, s egyéni színekkel gazdagítja Leo vívó-
dásainak, szerencsétlenkedéseinek soroza-
tát. Felettébb meggyôzô színészi alakítást
nyújt, melyhez egészen kiváló mozgás-
készség és szép fekvésû énekhang társul. 

Igen jók az epizodisták is: Alföldi Róbert
bravúrosan csapong Roger figurájának fe-
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Nagy Sándor (Leo Blum), Alföldi Róbert (Roger de Bris) és Haumann Péter
(Max Bialystock) 



minin és maszkulin végletei között; egyfor-
mán illúziókeltô hisztis szeretôként és
akarnok pojácaként. „Nagyjelenete”, mely-
ben a beugrás elején még félszeg civil foko-
zatosan átalakul gátlástalan ripaccsá, az
elôadás legemlékezetesebb percei közé tar-
tozik. Kifogástalan vokális teljesítménye
pedig számomra kellemes meglepetés. La-
dinek Judit Ullaként hibátlanul hiteti el a
színészi alkatához nem feltétlenül passzoló
svéd bombázó szerepét; nagy szakmai biz-
tonsággal poentíroz, énekben, táncban is
színvonalas teljesítményt nyújt, s nem mel-
lesleg sajátos bájjal vonja be a figurát. Fur-
csa mód ez utóbbi kifejezés alkalmazható
Barát Attila Liebkindjére is: a színész az el-
meháborodottak zavartalan derûjét vá-
lasztja kiindulásként, s ebbôl bontja ki a
mindjobban begôzölô figurát. Barátnak si-
kerül mindvégig megôriznie e kettôsséget:
egy zenés komédia keretein belül (vagyis:
azért nem nagyon) félelmetesnek s ugyan-
akkor nevetségesnek maradni. Az alakítás-
hoz nála is kifogástalan ének- és tánctudás
társul. Egyedül a Roger asszisztensét és élet-
társát játszó Galbenisz Tomasz téveszt kicsit
arányt helyenként, és némiképp soknak hat,
ám mentségére szól, hogy maga a szerep
meglehetôsen sovány, mivel az alapklisét itt
nem árnyalják eredetibb szerzôi ötletek.

A szereplôkön túl is professzionálisan
és nagyvonalúan mûködik minden és min-
denki az elôadásban. Vágó Nelly ruhái
nemcsak látványosak, színpompásak, de
majd’ minden darabjuk bír valamely jel-
lemzô sajáttal, apróbb vizuális ötlettel, po-
énnal. Kentaur funkcionális, látványos, de
a színészek elé soha nem tolakodó díszlete
sok meglepetést rejt: a darabbeli darabban
az oszlopsorok például hirtelen ágyúkká
alakulnak. Tihanyi Ákos koreográfiája egé-
szen kitûnô; maguk a mozgássorok ugyan
nem elementárisan eredetiek, ám csaknem
mindet sikerül sajátos s a darab humorával
adekvát formába csomagolni: a Vén Csitri-
land szereplôi például járókerettel járják
táncukat, majd ezzel adják a ritmust is a
mozgáshoz. Emellett Tihanyi maximáli-
san az elôadók képességeire szabja a kore-
ográfiát: a kevésbé táncos lábúak is meg-
gyôzô teljesítményt nyújthatnak, az e téren
valóban kiemelkedô képességûek pedig bi-
zonyíthatnak. Ha Szirtes Tamás rendezô-
ként nem vállalkozna másra, mint a fenti
komponensek összefogására, a színpadi
masinéria üzembiztos mûködtetésére és a
látvány perfekcionista megkomponálá-
sára, már az is elismerésre méltó lenne, de
ezúttal vállalkozik: a zenés betéteket és a
prózai jeleneteket – tôle szokatlanul – sok
apró játékötlettel színesíti. Hogy ezek is
„non replica” ötletek-e, vagy azért van
némi közük a „replicához”, nem tudom,
mindenesetre gyakran igen szellemesek:
kedvencem Liebkind náci mód szalutálni
(is) képes nyúltenyészete.

A producerek nem a világot kívánják megváltani, miként vélhetôen e mû producerei-
nek és az elôadás létrehozóinak sincs hasonló ambíciójuk. De ez az elôadás a maga mû-
fajában komoly érték: éppúgy igazolni tudja azokat a közhelyeket, melyeket a könnyûnek
mondott mûfaj nehézségérôl annak jeles mûvelôi mondanak, mint azokat a frázisokat,
melyeket a magamfajta recenzens ismételget a színészi tudás és személyiség összhangjá-
nak fontosságáról, a gagyi és a professzionális szórakoztatás különbségérôl – s ami talán
a legfontosabb: komoly reményt ad arra, hogy elôbb-utóbb nálunk is csak az utóbbi lesz
eladható.

MEL BROOKS: PRODUCEREK (Madách Színház)

ZENE ÉS DALSZÖVEG: Mel Brooks. SZÖVEGKÖNYV: Mel Brooks, Thomas Meehan. FORDÍTOTTA: Ga-
lambos Attila. DRAMATURG: Springer Márta. DÍSZLET: Kentaur. JELMEZ: Vágó Nelly. KOREOGRÁFUS:
Tihanyi Ákos. SZTEPP: Bóbis László. ZENEI VEZETÔ: Kocsák Tibor. VILÁGÍTÁSTERVEZÔ: Bányai Ta-
más. ZENEI MUNKATÁRSAK: Gillay András, Szegeczky Ágnes, Zádori László. KOREOGRÁFUS-
ASSZISZTENS: Molnár Ferenc. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Harangi Mária, Kutschera Éva. RENDEZÔ:
Szirtes Tamás.
SZEREPLÔK: Gálvögyi János/Haumann Péter/Szerednyei Béla, Nagy Sándor/Sándor Dávid/
Szente Vajk, Alföldi Róbert/Galbenisz Tomasz/Weil Róbert, Gallusz Nikolett/Ladinek Judit/
Oroszlán Szonja, Barabás Kiss Zoltán/Barát Attila/Ömböli Pál, Galbenisz Tomasz/Lippai László,
Détár Enikô/Kökényessi Ági, Bajza Viktória, Arany Tamás/Serbán Attila, Bakó Szabolcs/Posta
Victor, Balog János/Czakó Ádám, Várady Viktória/Belányi Zsuzsa, Wégner Judit/Balog Tímea,
Klinga Péter/Bereczki G. Zoltán, Ruzicska László/Miskovics Róbert, Dankó Zsolt/Bereczki G.
Zoltán, Veszelinov András/Fellegi Lénárd, a Madách Színház tánckara és kórusa.
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Alföldi Róbert mint Hitler a betétmusicalben 
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