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Szindbád kertje az Ó budai Társaskörben
Ebben az esztendőben kezdünk
búcsúzni a jövőre letűnő XX.
századtól: egy ezredtől és egy
száadtól, mely igazán bővelke
dett jóban és nagyon sok rossz
ban is. Krúdy Gyula szavaival,
gondolataival búcsút inteni szép
és elegáns, olyan, mint az ő
Szindbádja volt. Oly ritkán hang
zik manapság halk, szép. tiszta
szó... Most hallható lesz Óbudán
a Társaskörben, ahol július 30-án
lesz a premierje a Krúdy Gyula
műveiből készült kétrészes fa
nyar komédiának, Fráter Zoltán
Szindbád kertje című darabjának.
A címszerepet Mácsai Pál
játssza, Majmunkat Béres Hona
kelti életre, Mariett Tóth Ildikó
és Georgina Varga Mária lesz.
A produkciót Máté Gábor jegy
zi rendezőként. Az előadás jel
mezeit és díszletét Füzér Anni
tervezte.
A történetről annyit, hogy
kalandos úton váratlan vendé
gek érkeznek Majmunka házá

hoz a Macska utcába. Szindbád
és megszöktetett szerelme.
Georgina biztos menedékre ta
lálnak a kertben. A hölgy külö
nös barátnője, Mariett azonban
megdöbbentő hírt hoz: az el
vált férj aznap este akarja elra
bolni Georgina kisfiát. A tra
gédiát egyedül Szindbád aka
dályozhatja meg Majmunka se
gítségével. Csakhogy Szindbád
végzetesen szerelmes lesz...
A Szindbád kertje című da
rab írója Fráter Zoltán iroda
lomtörténész, tanár az ELTE
bölcsészkarán, a modem iroda
lom tanszéken.
- Milyen a kötődése a szín
házhoz?'
- Valójában ez a bemutató
debütálásnak is mondható, bár
korábban is volt kapcsolatom a
színjátszással. Korábban a
Petőfi Irodalmi Múzeumban
Költők és múzsák címmel fel
olvasóestjeim voltak, melyre
Radnóti Zsuzsa és Petrányi Ilo

na dramaturg kért fel. Ady: Lé
da és Csinszka című összeállí
tásomban a költő szerelmei szó
laltak meg levelezésük dramati
zált változatában. Balkay Géza.
Kerekes Éva és Takács Kati
vitte sikerre ezt az előadást.
- Krúdy hogyan került az
érdeklődése középpontjába?
- Mindig közel volt a lel
kemhez, most pedig Merényi
Judit, a társaskör igazgatója
kért fel a darab megírására. Szí
vesen kezdtem a munkához.
Előzménye az volt, hogy tavaly
a Krúdy-napok keretében mu
tattuk be az író levelezését egy
felolvasóesten éppen itt, a tár
saskörben. Egyébként e helyen
működik a Krúdy Társaság is.
Szemben a Krúdy-ház, valóban
itt a helye egy ilyen előadásnak.
Örülök a bemutatónak, a né
hány nyári estének, de jó lenne
kőszínházban ősszel is viszont
látni, természetesen ebben a
szereposztásban.
(várhegyi)

