
erős izzását, nem adja meg olyan mélysé-
gét, mint amit ez az anyag megkövetelne, s
amit a díszlet sugall. Bodolay tudni-illik
háromszögdrámává formálja a darabot.
Nála az előadás elsősorban a fiatal nőért
küzdő fiatal férfi és az öreg férj
küzdelmévé egyszerűsödik. Ezt azzal is
hangsúlyozza, hogy kihagy olyan fontos
jeleneteket, mint például a második rész
elején Abbie Ebent csábító nyers felkí-
nálkozása vagy a kisgyerek születését
követő nagy keresztelői vendégeskedés,
ahol mind a gyermek apaságát illető „tit-
kok", mind az Abbie és Eben közti
viszony alapvető fontosságú elemzése
történik meg.

Ezekkel s más húzásokkal viszont az
egész tragédia lágyabbá, de elégtelenül
vagy tévesen motiválttá is válik. Abbieből
kimarad a céltudatos, erőszakos, férfi- és
birtokvágyó nőstény vonása. Kimarad az
a primitív, de elsöprő szexualitás, ami
végül a vesztét okozza, s lesz belőle egy
érzékeny, finom, az első igazi szerelembe
belefelejtkező fiatal asszony, aki ezért a
szerelemért áldoz fel mindent. Ebenből az
apa és a testvérek ellen láza-dó, s az
Abbie kínálta kapcsolatba ellent-
mondásosan belebocsátkozó, egyszerre
félszeg és gátlástalan, s furcsa módon az
apjának a tulajdonságait is visszatükröző
fiatal férfiból az Abbie asszonyiságától
megszédülő ifjú szerelmes formálódik.
Ephraimban pedig csak az öregedő férfi
olykor nevetséges ágálásai, fel-
szarvazásának tragikomikus vonásai ma-
radnak meg, és keveset vagy semmit nem
kapunk már-már bibliaian őserejű
zsarnokságából, otromba erőszakossá-
gából s a taszító vonásai dacára is jól
érthető földéhségéből. A két fivér alakja
ebben a felfogásban érthetően csak
informatív szerepet kap, mintegy elin-
dítják a cselekményt, s egyéb okból nincs
rájuk szükség.

Hogy aztán ez a felfogás csak azért
alakult-e igy, mert Bodolay ezt akarta,
vagy befolyásolták a rendelkezésére álló
színészek adottságai, képességei vagy épp
színészi alkatuk is, azt nehéz lenne
megmondani. Mindenesetre úgy tűnik,
hogy Abbie ezt a fajta megfogalmazását
eleve meghatározta Dobos Kati lágyabb,
líraibb, asszonyosabb karaktere, az a ké-
pessége, hogy szépségét és bensőséges
érzéseit jobban tudja érvényesíteni, mint
Abbie rámenős, agresszív és érzéki vo-
násait. Kapcsolata így igen szép, finom és
olykor poétikus lesz Ebennel (első éjsza-
kájuk szép fényekkel tagolt, nemes szen-
vedélye rendezőileg is szépen megoldott),

de alig magyarázza Abbie vad és két-
ségbeesett lépését, gyermeke megölését.
Kőszegi Akos Ebenjében is jól érvénye-
sülnek a kamaszos vonások, az első igaz
és nagy szerelem félve vágyott szenve-
délye, de a fiú bonyolult pszichológiai
képletéből alig kapunk valamit. Simon
György Ephraimja főként ágál és fenye
getőzik, harsog és rabiátusnak mutatkozik
(néha elég külsődleges eszközök-kel). De
hogy ez a vénen is tölgyerős férfi valaki,

és nem csak felszarvazott férj, hogy azért
ő teremtette meg szinte a két kezével ezt
az egész birtokot, s hozta létre a Cabot-
farm gazdagságát, meg hogy zsarnokként
és hajcsárként is nagyformátumú ember,
az ebből az alakításból nem érződik. Mint
ahogyan csak vázlatokat adhat a két fiú
szerepé-ben Szirmai Péter (Simon) és
Kovács Zsolt (Peter), a kívülállók közül
egyedül meghagyott seriffnek (Kátó
Sándor) meg csak egy O'Neillnél igen
fontos, itt viszont elsikkadó végszó jut.

Zavar az előadásban még valami.
Bodolay a kezdő jelenet előtt, még mi-
előtt a színpad kivilágosodnék, s egy szó
is elhangzana, a sötétben hangszóróba
mondatja: „Történik a magyarországi
forradalom és a szabadságharc leverése
után egy esztendővel, New Englandben."
Ez a fajta szájbarágás, ez a mankó sem
nem szükséges a darabhoz, sem nem válik
a javára, mert a nézőt (ha egyáltalán
odafigyel) teljességgel félrevezeti.
O'Neillnek és ennek a drámának vagy a
Cabotoknak és sorsuknak a világon semmi
köze a mi 48/49-ünkhöz. Egy közép-
amerikai farmercsalád drámája vagy
vagyonéhsége teljességgel más tár-
sadalmi, történelmi és egyéb körülmények
között bontakozott ki 185o-ben, mint
nálunk akár annak idején, akár később a
hasonló drámák a magyar parasztok
körében. Minek ez a dezinformáció? Mi
lesz tőle jobb az előadásban, mit ért meg
általa jobban a néző? Ha a színpadról nem
derül ki, mikor és hol játszódik a
cselekmény, az effajta „fel-iratozás"

úgysem segít.

De hát végül is nem ez ennek az elő-
adásnak a legnagyobb problémája (és
tanulsága), hanem az, hogy csak akkor
érdemes eljátszani valamit, ha a rendező-
nek nem kell erőszakot tennie a darabon
elképzelései megvalósításához.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Májusi eső

Az esőcsináló Békéscsabán

Vidéki közönségszervezők a megmond-
hatói: nehéz időszak az április és a május.
Kritikus hónapok ezek - az emberek
elkezdenek nem járni színházba. Nehéz
lenne kideríteni ennek az okát. A kelle-
mes, nyarat ígérő estéken, amikor hét
órakor még mindenütt nappali világosság
van, talán érdemesebb, hasznosabb mást
csinálni: kiskertben kapálgatni,
géemkában jönni-menni . . . és a máskor
sem éppen zsúfolt nézőterek egyre fog-
híjasabbak lesznek. Az őszi bebérletezés
gondoskodott ugyan a májusi fiktív né-
zőkről, az adott előadás szempontjából
azonban teljességgel mindegy az, hogy az
üres széket megvette-e valaki vagy sem. A
mindenre elszánt vagy inkább mindenbe
beletörődött színész fásultan szaval és
hadonászik a semmibe, miközben fiktív
nézője a hobbytelken izzadva, vagy a
szomszédos talponállóban vagy már a
tévéreklám előtt üldögélve kortyolgatja
sörét. Találkozásuk ki lett fizetve - de
elmaradt.

A találkozás bebiztosítására általában
ugyanaz a módszer kínálkozik: előkerül az
operett vagy a zenés vígjáték, és a
„komoly" műveken kiéheztetett, távol
tartott nézők a májusi napsütés ellenére
visszaszivárognak a nézőtérre. A min-
denféle igénynek kiszolgáltatott vidéki
színházak, amelyek budapesti társaikkal
szemben nem mondhatnak le nagyvona-
lúan egyetlen nézőről sem, követik ezt a
módszert - hacsak nem akarnak kockázatot
vállalni. A békéscsabai Jókai Színház
ilyen kockázatot vállalt, amikor az évad
végén mutatta be Richard Nash A z
esőcsináló című darabját. Egy minden
szempontból nehéz körülmények között
dolgozó színház - mely joggal vagy jog-
talanul, de akárhogy is csűrjük-csavarjuk,
a szakmai megítélés perifériájára szorult -,
nos, ez a színház tiszteletre méltó
kockázatot vállalt ezzel a bemutatóval. A
„tiszteletre méltó" szó a kritika-írás mai
gyakorlatában körülbelül az „érdektelen,
de nem bántjuk" jelentést kapta, ezért a
lekezelő vállveregetést el-kerülendő sietve
ki kell egészíteni az iméntieket: a
békéscsabaiak - az el nem hallgatható
hibákkal együtt is - színvo-



Nash profi szerző. Rövid helyzeteit,
,,jeleneteit " pontosan felépíti: lassú
indítás csendes rákészülődés, feszültség,
akcióhoz vezető konfliktus, hirtelen. le-
zárás és lassan lecsengő levezetés, ami
tulajdonképpen már egy új helyzet
elindítása. Kontrasztokban fogalmaz, de
kerüli a végleteket. Humoros és „súlyos"
mondatai egymással perelnek, és egymás
kizárólagosságát oldják ki. A profik érzé-
kenységével kerüli ki az olcsó viccelődést
és a szipogó szentimentalizmust. Nem
mellékes viszont, hogy a különböző
elemek csakis egymásutániságukban lé-
teznek a színpadon, azaz az adott pil la-
natra. egyidőben érvényes tragikus és
komikus hangvétel gazdagsága, mélysége
hiányzik.

Az előadás azt mutatja, hogy Giricz
Mátyás rendező pontosan tisztában van a
darab erényeivel és hibáival. Nemcsak azt
jelenti ez, hogy ő sem akar értéket,
mélységet látni ott, ahol az nincs, Leg-
alább ilyen fontos az, hogy nem is akar
mindenáron mélységet pumpálni az ere-
deti műbe. Sokszor azon csúsznak el
rendezések, hogy a darab belső organiz-
musától független ötletekkel, hamis
hangsúlyokkal próbálnak súlyt adni az
egyes dialógusoknak, helyzeteknek, Ezzel
mindent kétszer - ha nem többször -
mondanak, és a produkció végeredmény-
ben hiteltelenné válik. Giricz rendezése
elkerüli ezt a veszélyt, bár kétségtelen,
hogy . egyes alakításokban felfedezhetők a
didaktikussá és teátrálissá váló „min-
denáron való megmutatás" nyomai.
Valószínü viszont, hogy ezt a színészi

magatartást nem ez a produkció váltotta
ki. Inkább egy az évek során kialakult
rossz gyakorlat nem könnyen kikapcsol-
ható beidegződéséről van szó.

Az előadás szép, lírai, de feszültséggel
teli gitármuzsikával indul, ez az ellá-
gyuló, elhalkuló zene úszik bele az első
képbe: a színen egy amerikai farmer tí-
pusházának földszinti részét látjuk. Ez
az a drámákból, filmekből jól ismert
szabad térség, ahol az élet zajlik. \z
egyik sarokban tűzhely, polcok, edények,
a másikban lavór, tükör, középen asztal
székekkel, oldalt lépcső visz fel a háló-
szobába, a másik oldalon egy ajtó (mely-
ről később kiderül, bár finoman kidolgo-
zott belső oldalát szemlélve sehogyan
sem hihető, hogy a fészerbe vezet), hátul
középen pedig a kijárat, ami egyenesen a
prérire vezet. Gyarmathy .\gnes díszlete
értelmes, jól bejátszható, az elő-adást
szolgáló, de arra rá nem nehezedő teret
eredményez, Hitelesnek tűnik fel ez az
amerikai ház, talán túlságosan is. Mintha
skanzenben lennénk, ahol tilos a
kiállított tárgyakat megérinteni. Ugyanez
vonatkozik a szintén Gyarmathy Ágnes
által tervezett ruhákra is. A Curry család
tagjai mintha egy amerikai képes
magazinból léptek volna elő, „llyen egy
igazi vadnyugati farmer" su- gallja
öltözetük. Bizonyos, hogy minden
hiteles: a kendő a nyakban, a mellény, a
blue-jeans, kopogós csizma , csak-

hogy minden olyan vasalt és nett, mintha
nem is emberekre, hanem ruhafogasokra
aggatták volna őket. Márpedig itt
emberek élnek, , ,vadnyugatiak ' ' , akik nem
coltot pörgetnek az ujjuk körül, hanem
„piszkos munkát" végeznek: földet mű-
velnek, állatokkal dolgoznak. Arról nem
beszélve, hogy Lizzie, a leánytestvér, aki
az egyetlen asszony a háznál, csak az éjjel
érkezett meg. Márpedig három férfi az
öreg Curry és két fia, Noah és Jimmy
aligha őrzi meg heteken át ezt a múzeumi
rendet.

A. nehéz indulás ellenére lassan meg-
születik az élet a színpadon. A reggelihez
készülődő három férfi természetes
jelenléte (az apa: Dariday Róbert, Noah:
Várday Zoltán, Jimmy: Hodu József) és
az egész előadás legnagyobb erénye, a
pontos ritmus segít ebben. Giricz rá-
bízza magát az íróra, aki nagyon ért
ahhoz, hogy a hétköznapi dialógusokba,
félszavakba, semmitmondónak tűnő
mondatokba előzetes információt és egyre
növekvő feszültséget csempésszen. A
rádió nem működik, hivatalos Időjárás-
jelentés helyett tehát szereplőink be-
szélik ki az időt, ami most nem a semmit-
mondó társalgás témája, hanem a pilla-
natnyilag legfontosabb tényező. Aszály
van ugyanis, hetek óta nem volt eső,
szikkad a föld, hullanak az állatok. Min-
denki az eget kémleli és vár. Égető ,
száraz nyári mozdulatlanság. A várakozás

nalas, igényes produkciót hoztak lét- re.

Az esőcsináló tipikus well-made-play, jól
megcsinált darab. Pontosan kiszámított,
remekül működő dramaturgiával megírt
kommersz is lehetne, de annál több.
Több, mert Nasht lényeges kérdések
foglalkoztatják. (és valóban foglal-
koztatják, nemcsak az olcsó árut akarja
eladni fajsúlyos körítéssel): mi a jó, mi. a
helyes, hol találkozik és hol válik el
valóság és álom, miért érdemes élni . .
Ő szerencsére nem fogalmazza meg eze-
ket a kérdéseket., mert rendelkezik a
tehetséges emberek könnyedségével, ami
megóvja őt a narcisztikus
dilettantizmustól. Vagyis amint becsúszna
az ön-sajnálat hatásvadász csapdájába,
ösztönösen könnyed iróniába vagy
felszabadító komédiába vált. Ez
színművének furcsa, sírás és nevetés
határán egyensúlyozó lüktetést ad .

Richard Nash: Az esőcsináló (Békés megyei Jókai Szinház). Barbinek Péter (Starbuck) és Felkai Eszter
(Lizzie)



állapota ez. A három férfi a még alvó
Lizzie-re is vár: vajon mire jutott Sweet-
riverben, ahová - ha nem is mondták ki,
mindannyian tudták - azért küldték, hogy
ez a vénlányság küszöbére érkezett
szeretni való ember férjet találjon magá-
nak. Lizzie (Felkai Eszter) hamarosan
meg is jelenik az ajtóban: álmosan, az
utazástól fáradtan, de a lényéből követ-
kező friss reggeli aktivitással - és persze
magára erőszakolt vidámsággal, hisz
nagyon jól tudja, a három férfi csalódni
fog. Nincs jó hír, nincs férjjelölt, marad
minden, ahogy volt. Vágyakkal, álmokkal
teli kielégítetlen várakozás.

Még nem történt semmi, de a tényekhez
való viszonyukban pontosan elkülönülnek
a karakterek. Itt mindenki jót akar -
mondja Nash -, de másképp. Noah
realista. Szembenéz a tényekkel, és
elfogadja azokat. Nem ismeri, nem akar-
ja ismerni az álmokat. „Az álom az álom,
az aszály az aszály" - mondja, és a vesz-
teségrovatba bejegyzi, hány állat pusztult
el az éjszaka. Jimmy jópofa, naiv srác,
tiszteli bátyját, de fél is tőle. Tombol
benne az energia, de a tényekkel szem-ben
csak tehetetlenül vagdalózik. Curry, az
apjuk elfogadja a valóságot úgy, ahogy
van. De Noah-val ellentétben soha nem
mondaná meg a lányának, hogy csúnya.
Hinni akar, és ezért hisz is. Lánya
leginkább rá hasonlít. Kép-viseli a tényt -
a csúnyaságot, a kudarcot

-, de kétségbeesetten kapaszkodik az
álmokba.

Nash tökéletes entrée-kat csinál sze-
replőinek. Ügyesen adagolt hiányos
információkkal érdeklődést kelt irántuk.
Lizzie-ről előbb csak titokzatoskodva
beszélnek, ezután jelenik meg a lány az
ajtóban. Majd File-ról folyik a szó, Lizzie
izgatott és ingerült lesz, láthatóan fontos
neki ez a férfi. És mikor már éppen
türelmetlenül megfogalmazzuk a kérdést:
ki ez az ember, akkor fordul a színpad, és
a seriff lepusztult, vörös téglás irodájában
(a díszlet legsikerültebb része) meglátjuk
File-t. Valami kis-kutyáról beszélgetnek a
seriffel, az érdektelennek tűnő párbeszéd
közben megismerjük ezt az embert:
magányos, megkeseredett, zárkózott.
Segítséget nem igényel, és nem fogad el.
(Ezt illusztrálná az is, ahogyan leszakadt
gomb-ja felvarrásával bíbelődik.
Harkányi János ezt ebben a realista
előadásban el-fogadhatatlan módon tű és
cérna nél-kül imitálja. Majd érkezik egy
titokzatos telefonhívás Tornádó Joe-ról,
egy közveszélyes szélhámosról.
Hamarosan meg is jelenik Curry-ék
házában egy furcsa figura: a vadnyugaton
fölöttébb szokatlan fekete
keménykalapban és sétapálcának be-illő,
talán még varázslásra is alkalmas bottal. Ő
lenne Tornádó Joe? Mindenesetre
szélhámosnak látszik. És ami a lényeg:
esőt akar csinálni.

Csinál is. Ezen ő maga csodálkozik
leginkább. Starbuck (Tornádó Joe, Har-
mónia Bill, Bill Smith ...) ugyanis még
soha nem csinált esőt. Tud hinni és
szeretni. De az csőhöz semmi köze.
Sokkal többhöz ért: Lizzie megszépül
egyetlen éjszakán, Curry boldog, mert a
lánya szerethet, és ezért fehérre meszel-né
akár az egész prérit, Jimmy mer
ellentmondani a bátyjának, és önkívü-
letben veri az esőhívó dobot, sőt kény-
telen-kelletlen még Noah is összekötözi az
öszvér lábait - mindezt az esőért. Pedig
Starbuck valóban nem tud esőt csinálni.
De tud álmodni, és el tudja fogadtatni
valóságként az álmokat. Ez a szerep a
tartuffe-i későnjövők előnyeit és
hátrányait kínálja a színésznek. Ami-kor
Starbuck belép, már sokat tudunk

illetve képzelünk - róla. Az alig el-
viselhető várakozásba belépni hálás, de
veszélyes produkció. Könnyen csalód-
hatunk. Barbinek Péter azért oldja meg jól
feladatát, mert el tudja velünk hitet-ni,
hogy képes esőt csinálni. Nem szavát a
hitről, hanem magától értetődőnek tekinti
azt. Magabiztos, könnyed és laza. Neki
vannak a legcsábítóbb könny-facsaró
helyzetei, de Barbinek - a rendezőt is
dicsérő - érzékeny ellenpontozással,
humorral csúszik át a szentimentalizmus
csapdáin. Technikailag ez azt jelenti, hogy
hangjába mindig vegyül cseppnyi irónia,
beszéd közben elfoglal-ja magát valamivel
- a botjával, a kalapjával játszadozik,
lustán vakaródzik, hanyagul számolja a
pénzét -, mint aki-nek nem olyan fontos ez
az esőcsinálás, ő akár el is mehetne. De
talán éppen ez a nagyvonalú kívülállás az
oka annak is, hogy miközben Barbinek
profi módon számot ad mesterségbeli
tudásáról - sőt, hanghordozásával akarva-
akaratlan a fiatal Gábor Miklóst idézi -,
figurájának nincs elég erős belső töltése.
El-hiteti másokkal az esőt, de ő maga nem
igazán hisz benne. Mindenesetre meg-
győző, szeretni való szélhámos, és Lizzie
bizonyára őt választaná, ha a szerző nem
tuszkolta volna a lányt File mellé. Leg-
alábbis ezen az előadáson ez tuszkolás-nak
tűnik fel, mert nem alakul ki valódi
választási lehetőség: Harkányi János File
szerepében jelentéktelen, jellegtelen,
akinek hallgatása nem belső feszültségből
fakad. Ez a duzzogó, szipogó öreglegény
nem partnere az esőcsináló-nak. Partnere
viszont, sajnos, a Lizzie-t játszó Felkai
Eszternek. Ha az általában sikeres
rendezői erőfeszítés ellenére az előadás
alkalmanként mégis érzelgőssé

Hodu József (Jim) és Várday Zoltán (Noah) Az esőcsinálóban (Somfai István felvételei)



válik , az elsősorban az ő számlájára
írandó. Pedig a színésznő jól közelít a
szerephez. Pontosan érzi, hogy ezt a
lányt sokféle, egymással alig összeegyez-
tethető tulajdonságból gyúrták össze.
Szép és csúnya, közönséges és álmodozó,
férjre, családra vágyó akkurátus házi-
asszony és csavargót szerető romantikus
lélek. Mindezeket azonban Felkai túlsá-
gosan is meg akarja mutatni, ettől játéka
teátrálissá válik . , ,Minden színészkedés
nélkül" akar élni, mondja Lizzie-ként ap-
jának és testvéreinek. Ez azonban nem
léggé meggyőző , mert még ezt a monda-
tot is nekik hátat fordítva, „súlyosan" , a
színpad előterébe vonulva nekünk, a né-
zőknek szavalja. Ez a pátosz szerencsére
hiányzik a többiek játékából. Különösen
Várday Zoltán és Hodu József természe-
tes színpadi létezése dicsérendő . A ren-
dezésre végig jellemző ellenpontozásos
technika Starbuck mellett náluk valósul
meg legkövetkezetesebben. Nash darab-
jának hatásmechanizmusa a különböző
elemek találkozására épül (vagyis az
azonos elemek összeadódása teátrális
megoldásokat eredményez -- ha egy-egy
mondatot minden hangsúly, gesztus,
mozdulat megtámogat, akkor az nem
expresszív, hanem hiteltelen lesz). Azt is
jelenti ez, hogy mindenki azért van a
színpadon, mert „d o lg a" van ott - jelen
esetben mosakodik, rádiót hallgat, reg-
gelizik, telefonál .............. nem pedig azért,
mert majd egyszer meg kell szólalnia. A
megszólaláshoz pedig nem a végszóra
várakozás mozdulatlan állapota, hanem a
belső folyamatot hordozó jelenlét vezet.
A békéscsabai színház évadvégi bemu-
tatóján ezek a megszólalások többnyire
hitelesek.

Sőt a látott előadáson - nem a premie-
ren - a nézőtéren is sokan ültek. Prózai
darab esetében nagy szó ez évad végén.
Mondhatnánk, valami elkezdődött Bé-
késcsabán. Mondhatnánk, ha nem túl
későn érkezett volna ez az esőcsináló.
Félő azonban, hogy ezt az évad végi,
májusi esőt még hosszabb aszály követi
majd. Giricz Mátyás vendégrendező
ugyanis többségében olyan színészekkel
dolgozott, akik a következő évadot már
más színházakban kezdik.

N. Richard Nash: A z esőcsináló (Békés
megyei Jókai Színház)

Fordította: Czímer József. Díszlet, jelmez:
Gyarmathy Ágnes. Rendező: Giricz Mátyás

Szereplők: Dariday Róbert, Várday Zoltán,
Hodu József, Felkai Eszter. Harkányi Já-
nos, Széplaky Endre, Barbinek Péter.

SZÁNTÓ JUDIT

Elfoszlott csoda

A kis herceg a József Attila Színházban

Nézve-nézve Antoine de Saint-Exupéry
klasszikus felnőtt-gyermek regényének,
A kis hercegnek színpadi változatát a
József Attila Színházban, egyre inkább
olyasféleképp éreztem magam, mint
amikor a közelmúltban újból megtekin-
tettem bakfiskorom nagy és zokogtató
filmélményét, a Mrs. Minivert. Zavar és
szégyenkezés fogott el most is: hát
ekkora közhelykollekciót őrizgettem a
szívemben évtizedeken át? A hasonlat,
igaz, sántít, lévén a Mrs. Miniver az, ami, s
a második találkozás benyomásának
jogosultságán nyilvánvalóan a forgató-
könyv elolvasása se módosítana, míg
viszont Saint-Exupéry könyvének el-
olvasása továbbra is ajánlható mindenki-
nek. Valamit kopott tán fénye-hamva,
elsősorban nem önhibájából, hanem
mert tiszta és szomorkásságában is su-
garas bölcselete (vagy inkább bölcselke-
dése) az utóbbi évtizedek tapasztalatai-
nak és józan jelenünknek kereszttüzében
némiképp sterilnek és naivnak tetszik; de
épp ezért jólesik megpihenni világában
és elálmodozni: de szép is lenne, ha mód
lenne értékesíteni üzenetét.. .

Vajon egyáltalán áthidalható-e ez a
távolság eredeti és testet öltött mása
között? Azt hiszem, a színpad közegében
nagyon nehezen. Bármily olcsón ké-
zenfekvőnek hangozzék is, a színpadi
változatra - s a most látottra minden-
képp - ráolvasható az alapmű szállóigévé
vált mottója: „Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan." A kis herceg fi-
guráját s az általa hordozott tartalmakat
minden megelevenítés csak elszegényíti ,
valamely irányban túl konkréttá, egé-
szében nem létezővé teszi . Meglehet,
más művészi megközelítésmódok gyü-
mölcsözőbbek lehetnek: trükkjeivel a
film vagy kivált a rajzfilm, irrealitásával,
absztrakciójával a bábjáték közelebb fér-
kőzhet a mű lelkéhez. Ivancsics Ilona
Schäffer Judit tervezte jelmeze bravúros,
ő maga bájos, eleven, rokonszenves -.
ifjú színésznő , nadrágszerepben. Szabó
Éva a színpadon - mint mindig - egy-
szerű , csupa szív, meleg kedélyű asszony-
ismerősünk, akivel jólesik meginni egy

kávét; egy vetülete tán a regény Rókájá-
nak, de nem „a" Róka, akinél minden
külsőség esetleges, csak az általa kifeje-
zett gondolatok számítanának; akár uta-
lunk rókaságára, akár absztrahálni pró-
báljuk -- Szabó Éva esetében a jelmez az
előbbire, a játék az utóbbira tesz kí-
sérletet , csak különböző irányokban
körözünk a lényeg körül. Ugyanez
vonatkozik Kocsis Judit igazán színesen,
szuggesztíven megformált kígyójára is; a
kígyós jelmez itt is kitűnő , a játék pedig
érdekesen formáz egy femme fatale-t, egy
sivatagi Mata Harit - mégis mennyivel
kevésbé szuggesztív és halálos ez az
ábrázolat az író primitív, vonalas
rajzocskájánál , amely ezerféleképp moz-
gathatja meg a képzeletet.

*

Egészében a színpadon - másképp aligha
is lehetne - egy aranyos túlvilági kisfiú
scífi-szerű kalandjai elevenednek meg,
közhelyes erkölcsnemesítő tan-szöveg
kíséretében még akkor is, ha a
mondatok az eredetibő l emeltettek ki; a
műfajváltás vetkőztette ki őket eredeti
természetükbő l .

Emiatt véti el az előadás a maga kö-
zönségét is. A József Attila Színház
többnyire esténként játssza A kis herceget, s
az alkalmankénti délelőtt i-délutáni elő-
adásokat sem minősít i if júságinak. A
megcélzott közönség összetétele így egy-
aránt magába foglalhatja a felnőtteket, a
felnőttek kíséretében érkező serdültebb
gyermekeket és a színház óhaja szerint
talán elsősorban - az ifjúságot. Erre utal,
hogy közreműködőnek megnyerték a
körükben oly népszerű Bródy Jánost, aki
saját számaival köti össze a jeleneteket,
és lát el egyfajta narrátori-kommentátori
funkciót. Itt mindjárt szeretném
hozzátenni, hogy Bródy versei ezúttal
éppoly naivan, időnként okoskodón
közhelyesek, mint hatásában a színpadi
szöveg, de ő legalább nem hígít fel sem-
milyen regénybeli figurát, hanem kizáró-
lag önmaga képviseletében jelenik meg,
rafináltan elvszerű , kiszámítottan póz-
talan s mindenképp egyéni stí lust kép-
viselve, többek között azzal, hogy hang-
súlyozottan nem keresi senkinek a ked-
vét, hanem az első perctő l leszögezi fö-
lényét és kívülállását. Jelenléte ugyan
nem érződik szükségszerűnek, hiszen a
játék gondolati tartalmait csak meg-
ismétli , de nem gazdagítja, ám a fiatalok
bizonyára szívesen nézik, és mert soraik-
ban felmérhetetlenül többen hallottak


