
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



Bródy Jánosról, mint Antoine de Saint-
Exupéryről, nyilván jó néhány jegytömb
talál gazdára neki köszönhetően (mint ezt
egy friss interjújában maga is higgad-tan
kijelenti), ami manapság elvégre bátran
vállalható célkitűzés.

Csakhogy persze színházainkban nem
olyan egyszerű eljutnia egy-egy produk-
ciónak a maga megcélzott közönségéhez.
Itt vannak elsősorban a bérletesek, akik
biankó szavaznak bizalmat - adott eset-
ben jórészt még mindig annak a József
Attila Színháznak, amely a közelmúltig a
minél könnyebben emészthető tömeg-
mulattatást tűzte zászlajára; azok, akik A

kis herceg címen felbuzdulva netán egy
francia, esetleg angol arisztokrata pikáns
szerelmi kalandjaival reméltek
találkozni, nyilván felháborodnak azon,
hogy őket, komoly felnőtt létükre, mese-
játékkal traktálják. Vannak aztán a gon-
dos szülők, akik apróbb csemetéiknek
szeretnének programot biztosítani; ők
önfeláldozóan vállalják, hogy megnéz-
nek egy mesejátékot, de akikért az áldo-
zatot hozzák, tíz éven aluli csemetéik,
unatkozva szenvedik végig a túlságosan
statikus, túl sok és hosszú négyszemközti
beszélgetést sorjáztató, gondolatiságában
számukra túl bonyolult játékot, s ha esti
előadásra hozták el őket, még álmosak is.
Azon az esti előadáson, melyen részt
vettem, mindkét rétegből bőven akadtak
a bérletes nézőtéren, szünetben nem
kevesen döntöttek a távozás mellett, én
pedig ismét elelmélkedtem azon.
mennyivel célszerűbb, tisztességesebb és
hosszabb távon kifizetődőbb is lenne, ha
színházaink nyíltan hirdetnék-vállalnák
egyes produkcióik jellegét, irányultságát,
és elsősorban azokat a nézőket hívnák
meg, akik nemcsak végigülik az adott
előadást, hanem számításukat meg-

találva jól is érzik magukat, és máskor is
visszajönnek.

A fentebb említett monotónia részben
az adaptációból ered. Belia Anna és
Valló Péter a leglogikusabban kínálkozó
megoldást választva szigorú ökonómiá-
val tették tisztába az eredeti kócos, előre-
hátra cikázó kronológiáját, amiből újabb
kétértelműség született: a mese lineárissá
és feltétlenül sokkal áttekinthetőbbé lett,
egyben azonban szárazabb és józanabbul
célszerű is, dupla hangsúlyokat téve ki
ott, ahol az írónak egy utalás is elég volt,
s mindez ismét a líra és a játé-kosság
ellen hat. Nagyon valószínű azonban,
hogy egy más alapelven nyugvó adaptáció
másfajta hiányérzeteket ébresztene,
másféle hézagokat ütne a szöveg finom
pókhálóján; ez a lecke tökéletesen nem
oldható meg.

Valló Péter mint adaptáló s még inkább
mint rendező mindezekkel a prob-
lémákkal nyilván tisztában volt, bár, a
színház vezetőségével egyetemben, egy-
szersmind úgy vélte: a vállalkozás még
így is, szükségképp csonkult művészi
hatásfokával, várhatóan nem egyértelmű
közönségvisszhangjával egyetemben is
igazolja önmagát, hiszen egy remek-
műből ad át a nézőknek valamit, inkább
többet, mint kevesebbet. Ilyen értelem-
ben a legszegényítőbb adaptáció is jogo-
sult, hiszen, ahogy mondani szokás, ha
csak néhány száz ember veszi is kézbe az
előadás nyomán az eredeti művet, a
színház már betöltötte népművelő funk-
cióját. Magam ugyan jobban szeretem,
ha a színházi élmény autonóm, és nem
szorul járulékos igazolásokra - ez pedig,
mint tudjuk, adaptációk színrevitelekor is
megtörténhet -, A kis herceg esetében
pedig úgy vélem, hogy itt még illuszt-
rálni sem sikerült (sikerülhetett) a lénye

get, de ha a közkönyvtári statisztikák a
Saint-Exupéry-forgalom hirtelen fel-
szökkenését jeleznék, készséggel elfo-
gadom a vállalkozás bizonyos hasznos-
ságát.

Valló Péter mindenesetre nagyon
gondosan munkálta ki az előadás stílusát.
Koncepciójának két pillére volt: a minden
giccstől mentes gazdag látványvilág és az
egyszerű, bensőséges, minden pátosztól
mentes játék. Hárman is jegyzik a
színpadképet: harmadik funkciójában
Valló maga, Hajdú László és Schandl
Gábor társaságában, s ez a szcenika
valóban ízléses is, nagyvonalú is, tet-
szetős is; más kérdés, hogy túl nagy-
vonalú ahhoz, hogysem tökéletesen mű-
ködhessék; a vetítések bizonytalankod-
nak, a pilóta ceruzája nyomán életre kelő
fényrajzok még véletlenül sincsenek
szinkronban a ceruzával, az pedig ki-
fejezetten zavaró, hogy a kulisszák között
láthatóan várja jelenését a soron
következő bolygó, leleplezve, hogy addig
kell ott rostokolnia, míg a vala-mennyi
bolygólakót egy személyben ját-szó
Iglódi István megkerüli a színpadot.
Alighanem technikai problémából ered az
is, hogy a lámpagyújtogató bolygója nem
forog (vagyis inkább leng) szüntelenül,
hanem Iglódi megszólalásainak
időtartamára leáll, aminek következtében
immár nem létformáról van szó, ha-nem
csupán „szám"-ról. Az ilyen s ehhez
hasonló malőrök azonban minden-
naposak színpadainkon, s nem róhatók e
valóban igényes és esztétikus vizuális
kompozíció terhére.

*

E mesebeli környezeten belül a rendező - s
ez korántsem ellentmondás --egy nagyon
egyszerű, nagyon emberi példabeszéd
elmondására törekedett, s ez a
rokonszenves visszafogottság minden
szereplő játékában érezhető. Iglódi István
még túlzásba is viszi: valósággal
áldozatosan szürkíti el a bolygólakókat, a
bohózatos karikatúrától való félelmé-ben;
így aztán az író által kipécézett felnőtt
magatartásvariációk meglehetősen
egybemosódnak. (A félelem nem volt
alaptalan, mert az egyetlen olyan felnőtt-
figura, akit Saint-Exupéry nem jelenített
meg, csak a Róka elbeszélésében
szerepeltet: a vadász, valóban nem lett
több handabandázó karikatúránál.)
Ugyancsak meglepően szürke Újréti
László Pilótája: a színész érezhetően fe-
szeng a szerepben, nem tudja eldönteni

Ivancsics Ilona A kis herceg címszerepében (József Attila Színház) (MTI Fotó - Földi Imre felv.)



felnőtt - vagy ifjúsági darabban játszik-e,
embert ábrázoljon-e vagy annak gyer-
mekszínházi mását, s kontaktusa a kis
herceggel akkor is hamis és erőtlen, ha
minduntalan (és stílustalanul) „öregem "-
nek vagy „kisöreg "-nek szólítja (az
eredetiben az „emberkém", „hercegecs-
kém " és egy ízben, az ,,édes kisöregem "

váltakoznak). A női szereplőkhöz köze-
lebb állt a Valló kívánta stílus akkor is,
ha Szabó Éva ki-kisiklik az édeskésség,
Kocsis Judit a démoniság felé, Fehér
Anna pedig, bármily dekoratívan szép-
séges is, nem tudhatja rövid jeleneteiben
megteremteni az asszonyiságnak azt a
puritán és mégis egyetemes metaforáját,
melyet Saint-Exupéry a Rózsába bele-
foglalt. Egyébként színpadilag ügyes ötlet
volt a többi virág megszemélyesítését is
ugyanarra a színésznőre bízni, ám itt
ismét markánsan kitetszik az adaptáció
megoldhatatlansága, színpadon ugyanis
szinte képtelenség visszaadni az Egyetlen
mellett a Kétezermilliót is, melyből az
Egyetlen kiszemeltetett, s még nagyobb
képtelenség a Kétezer-mill iót is, az
Egyetlent is ugyanazzal a színésszel
eljátszatni, hiszen adott eset-ben csak
ugyanolyan lehet, akkor viszont
érthetetlenné válik, hogy mitől lett az
Egyetlen a kiszemelt. Ezt. persze min-
denki tudja és megéli, viszont sem
megmagyarázni, sem kivetíteni nem tudja
vagyis e döntő mozzanat hitelét ismét
csupán az epika teremtheti meg. Volta-
képp sokszorosan kényes és nehéz szere-
pében lvancsics Hona nyújtja az előadás
legjobb alakítását, mindvégig egységes,
semmilyen irányba ki nem lengő, komoly
és - bárcsak a jelzőnek ne lenne egy le-
járatott mellékíze! édesbús játékával,
s ez akkor is igaz, ha épp az ő feladata
példázza legjobban a vállalkozásban rejlő
ellentmondás feloldhatatlanságát.

A színháznak az a sajátossága, hogy
mindennek, amit ábrázol, a végére jár. A
csodáknak pedig nem szabad a végük-re
járni. Mire odaérnénk, menet közben
elfoszlanak.

Anto ine de Saint-Exupery: A kis herceg
(J ózse f At t i l a Sz í nház)

Rónay György fordítását magyar szín-
padra alkalmazta: Belia Anna, Valló Péter.
Zene és dalszövegek: Bródy János. Játéktér::

Hajdú László, Schandl Gábor, Valló
Péter. Jelmez: Schäffer Judit m. v. Rendez:
V a l ló Péter.

Szereplők: Ivancsics Ilona, Bródy János,
Újréti László, lglódi István, Kocsis Judit,
Fehér Anna, Szabó Éva.

CSÁKI JUDIT

Tanulságos siker

Az Emil és a detektívek az Arany János
Színházban

Emil és a detektívek, Az eltűnt miniatűr,

Május 37, A repülő osztály, A két Lotti,
Három ember a hóban Erich Kästner neve
biztos áruvédjegy a gyerekek köré-ben.
Remek ifjúsági prózája teszi halha-
tatlanná a „weimari Németország késői
gyermekét", a „derűs moralistát", pedig
írt mást is, drámát, verset, szatírát.

Az 1928-ban született regény, az Emil
és a derektívek hatalmas sikerszériát ért
meg, még az író életében. Készült belőle
film, színpadi változat, és számtalan ki-
adásban jelent meg a világ sok országá-
ban. Nálunk se nagyon nő Föl nemzedék
Emil-kiadás nélkül.

A regény színpadi változatát legutóbb
1981-ben játszották hazánkban, akkor
egyszerre két színházban is. Szolnokon
Szurdi Miklós, Kaposvárott Lengyel Pál
rendezésében.

Magától értetődőnek tűnik tehát, hogy
az új korszakát kezdő Arany János
Színház igényesen összeállított műsor-
rendjébe előkelő helyen vette bele az
Emilt. Mosonyi Alíz dramatizált válto-

zata fordulatos, pergő színpadi anyag,
amely többek között Déry Tibor szel-
lemes és nem fakuló fordításának kö-
szönhetően őrzi az eredeti irodalmi
igényességét, atmoszférateremtő erejét.
Az epikus cselekmény pedig ez esetben
könnyen válik drámaivá hisz volta-
képpen krimiről van szó.

Keleti István rendezésében tanulságos
siker született a gyerekszínházban. A
tanulságok viszonylag egyértelműen
jelölik ki a színház lehetséges útjait, és
rámutatnak arra is, hogy itt nem első-
sorban a jövő felnőttszínházi közönségét
nevelik „ki", hanem a ma fővárosi
gyerekeinek próbálnak nívós színházi
élményt nyújtani. Csöppet sem baj, ha
háttérbe szorul a többszörösen áttételes
pedagógiai-didaktikai szempontrend-
szer gyanúm szerint éppen így kerül
a helyére. Feltehetően az Emil sikerének
ez az egyik legfőbb tanulsága.

A díszlet alapja az utca. Helyesen hisz
Kästner műve egyetlen hatalmas utcai
mese ritkán bontják meg belső jelenetek.
A piszkosszürke utcakővel ,.borított"
színpad legnagyobb része tágasságot
imitálón üres; a háttérfüggöny
házsziluettjei így egy gyerekszemmel
valóságos városi környezetet határolnak.
Az utca pedig jelentésgazdag, hiteles
tere, világa egy kiskamaszcsoportnak. A
forgószínpadon két kisebb forgó a belsőt
ábrázoló díszletek helye. Csanádi

Erich Kästner: Emil és a detektívek (Arany János Színház). Jelenet az előadásból


