
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



Andai Kati (Mama) és Görög László f. h. (Emil) az Arany János Színház előadásában (MTI Fotó - Földi
Imre felvételei)

megfelelően váltogatja a humorosan túlzó
és a felnőttesen komoly vonásokat; úgy
tud hiteles figurát teremteni, hogy
ugyanakkor azt is mutatja, ahogyan fia
látja őt. Kissé szétszórt, derűre hangolt,
aggodalmaskodó Anya-figurája termé-
szetesen illeszkedik a történetbe.

Amikor végül elindul a vonat Emillel a
fővárosba, egyértelműen letisztul a
történet nézőpontja. A kupéban utazókat
már Emil szemszögéből látjuk, így
nyernek a karikírozáson túli értelmet a
kertvárosért rajongó pár túlzásai, a foly-
tonos ablaknyitogatás és a csöndben
olvasgató úr félelmetes rejtőzködése, majd
még félelmetesebb meséje. Amikor a
„tanúk" leszállnak, és a félelmetes férfi a
bonbonnal elaltatja Emilt, már csak az
történik, amit előre tudni lehetett.

Logikusan tehát Emil, majd általában a
gyerekek szemszögéből látjuk a fel-
nőtteket, az ő szempontjaik szerint me-
rülnek fel a problémák, mutatják magukat
a megoldandó helyzetek. Ez a néző-pont
határozza meg a figurák - főleg a felnőttek
- ábrázolását, külső megjelenítését
éppúgy, mint reakcióit a történtekre.
Finoman ironikus, túlzásaiban el-
gondolkodtató egy-egy felnőttalak - ezt a
rendezői szándékot a gyerekközönség
természetesnek tartja, s csak a felnőttek
érzik összetettebb, kritikai élét. Mindez
egyébként benne van Kästner regényé-ben
is, Keleti István azonban - főleg a
színészvezetéssel - a jelenség pontos
színpadi megfogalmazását találta meg.

Ezért van, hogy már a kezdet előlegezi
a későbbieket. A kupéban üldögélő kissé
bugyuta pár a „használhatatlan" felnőttek
közé tartozik; a félelmetes férfi a mesék
klasszikus gonoszának minden vonását
azonnal mutatja.

A keménykalapost, a soknevű, veszélyes
bűnözőt Újlaky Károly játssza. Határozott
léptekkel rója a színpadot, kemény
mozdulatokkal, összeráncolt
szemöldökkel hangsúlyozza „gonosz"

voltát - miközben pusztán azért, mert
felnőtt, sokáig legyőzhetetlen és végig
kemény ellenfél a gyerekek számára.
Természetesen túlzott stilizált figurája,
balettszerűen koreografált mozgása - hisz
gyerekszemmel látjuk. Újlaky alakítása
épp addig jó, amíg ilyen. Amikor a
történet alakulása a felnőttek közé
kényszeríti, velük kerül - határozottan
„felnőtt" - viszonyba, mindaddig ter-
mészetes túlzásai egyszerre mesterkéltek
és bizonytalanok lesznek. A lebukott bű-
nöző sztereotípiái sokkal színtelenebbek,
mint Keménykalapos korábbi játékai.

A realisztikus történetben számos mesei
elem, motívum, indíték és magyarázat
rejlik, és ismét a rendező érdeme, hogy
ezek - a következetes és egységes
szemléletmódnak köszönhetően - simán
épülnek bele az előadásba. Csöppnyi
zavart sem okoz például, hogy Emil
hogyan igazodik el az első pillanatban a
fővárosban; vagy hogy a gyerekek hogyan
követik a taxin menekülő Kemény-
kalapost. Részint azért, mert az üldözés-re
koncentráló gyerekcsapat akcióiban ez
csöppet sem fontos, részint pedig azért,
mert a végeredmény - az, hogy a bűnöző
nyomában maradnak - logikus és hihető.

Annál fontosabb viszont a gyerekek
viszonya egymáshoz és a felnőttekhez.
Kástnernél ez részint leírásokból, részint
hosszadalmas párbeszédekből derül ki,
amelyek közvetlen átvétele - mint példa is
bizonyítja - megakasztja a történet tem-
póját. S egyébként is kézenfekvő beérni
annyival, hogy ez a Berlin utcáin össze-
verődött gyerekközösség bizonyos ér-
telemben pontosan mintázza a felnőttek
hierarchikus viszonyrendszerét, de egye-
lőre annak manipulációi és hazugságai
nélkül, a számukra valódi értékek alapján.
Így lehet a csoport vezére a Profeszszor,
akit Bor Zoltán játszik tiszta ko-
molysággal. Elméletinek látszó tudása,
műveltsége még inkább csak ambíció,
semmint valóság, higgadtsága, gondolko-
dásmódja azonban tényleg a többiek fölé
emeli. Kár, hogy övé az előadás egyik
„áramszünete" is; amikor Emillel felnőttes
diskurzust folytatnak családjukról,
környezetükről, a felnőttvilágról, az lassú,
kicsit érzelgős, kilóg a jó tempójú
előadásból. Azonkívül a „kis fel-nőtt"
látszatát kölcsönzi a két figurának,

Judit díszlettervező ötletesen oldotta meg
a kisméretű színpadon a szobák, a bank,
a kávéház, a szálloda jelzését. Fentről
belógatott függönyök, oldalról betolt,
könnyen mozgatható díszletfalak jelzik
meséhez illő egyszerűséggel és gazdag
fantáziával a váltakozó tereket; úgy,
hogy végig érvényesülni engedik a meg-
határozó utcaképet. Fontos, hogy az át-
díszletezés többnyire gyorsan és a sze-
münk előtt történhet; nem akasztja meg
az előadást, hisz a díszlet mozgatása be-
leillik a mozgalmas, rohangálós törté-
netbe. A színpad nem leplezett technikai
működtetése pedig a mesébe, a színházi
varázsba. Az első jelenet: némajáték.
Humorát értékelik a gyereknézők, s egy-
szersmind megteremtődik a főhőshöz,
Emilhez való viszonyuk is: a szimpátia,
az együttérzés. Emil gyerekes csínye -
melltartót csempész a Vénusz-szoborra -
jó felütése a játéknak.

Ezt követően az utazáshoz készülődő
Anyát látjuk Emillel: természetesen csak
Emil utazik, s természetesen főleg az
Anya készülődik. A villanásnyi történé-
sek, gyors dialógusok egész információ-
rendszert hordoznak: a felnőttek számára
megfelelően közvetítik Emilék
„társadalmi helyzetét", a gyerekét egye-
dül nevelő anya szeretetteli, gyengéd és
erőtlen nevelési módszereit, a két ember
- anya és fia - derűs, harmonikus kap-
csolatát. A gyerekek számára kiderül,
hogy a későbbiekben miért lesz oly fon-
tos szerepe az ellopott pénznek: Emilék
szegények. Bevezetődnek a játékba bi-
zonyos refrénszerű elemek: Emil egyet-
len ünneplő ruhájának mindig kifogá-
solható állapota, később majd a nagy-
mama kamillatea-szertartása, és így to-
vább. Andai Kati az Anya szerepében



vendégjáték
pedig az őket alakító színészek igyekeznek
óvakodni ettől. A regényben „el-fért", itt
azonban fölösleges ez a társalgási epizód.
Annál is inkább, hisz Emil-ről az elejétől
fogva, a Professzorról pedig később
megtudjuk, honnan jött - a megfontolt
bölcsességek tehát igazán fölöslegesek.
(Egyébként hangoskodással,
fészkelődéssel, a figyelem azonnali
felfüggesztésével reagál a gyerek-
közönség.)

Fontos és tartalmas figura Gusztáv, a
„gag-man", aki a Professzorral ellen-tétben
a „tettek embere". Éles szemű, egészséges
humorú kiskamasz, aki gátlástalanul és
pontosan gúnyolódik a krimiken, a
giccseken, parodizálva azok irreális, de
nem mesei fordulatait. Őt Holl Nándor
játssza, könnyedén és lendületesen.

A kis közösség negatív alakja Petzold.
Akadékoskodása abból fakad, hogy irigyli
a Professzor vezető helyzetét, de mivel - a
többiek megítélése szerint - nem képes
állni vele a versenyt, háttérbe szorul,
elszigetelődik. Később indulatos jelenet
közepette - ki is szorul a csapatból. A
gyerektörténetek kissé naiv logikája
szerint persze megtér, bár a kis közösség
csak méltó büntetés után fogadja vissza.
Petzold részleteiben hálátlan, egészében
persze hálás szerepét a maga
összetettségében képes megfogni Honti
György.

Jók a lányok is: az infantilis és enge-
delmes Kiskedd, akinek „méretes fel-adat"

a nagy kalandban, hogy otthon tart
„telefonügyeletet" -- őt Dudás Eszter
játssza -; és a bakfiskor határán felnőttes
nőiességgel lavírozó Kalapocska,
Pasqualetti Ilona szellemes alakításában.
Kalapocska és a Professzor megkapóan
tiszta, kezdődő barátsága még a legfék-
telenebb gyerekkacagást is csöndre vált-ja
a nézőtéren.

A felnőttek megadóan és engedelmesen
játsszák el, hogyan látja őket a ka-
maszközösség. Kristóf Tibor egyszerre
mogorva és jóindulatú rendőre éppúgy
hatásos, mint Kassai Ilona gyerekpárti és
gyerekféltő Nagymamája.

Egyszerre rendezői és színészi poén az
elfogott Keménykalapos vallatásánál
használatos írógép, amelynél pompás
zongoristaparódiát „vezet elő" Puskás
Tivadar.

Piros Sándor jelmezei érzékletesen, bár
nem tolakodóan jelzik a történet valódi
idejét. A zenék összeállítása néhol -
például az Anya elhatározásakor a

Sors-szimfóniával aláfestve - gyerek-füllel
kicsit ötlettelen.

Egészében azonban jó előadás szüle-tett
az Arany János Színházban. Felnőtteknek is
jó, de - ami fontosabb - a gyerekeknek is
az. Jó a darabválasztás; jó, hogy a színház a
legtöbb szerepet saját stúdiósaira bízta; jó a
rendezés. Es jelen van az előadásban az az
elem, ami felerősíti, hangsúlyozza, kiemeli
mind-ezt: a főszereplő megválasztása.

Görög László, aki egyelőre még fő-
iskolás, első látásra kamaszos alkatával,
gyermekien nyílt tekintetével tűnhetett
alkalmasnak Emil szerepére. Legfőbb
nyeresége azonban nem ez a külső
megfelelés, hanem a belső azonosulni
tudás. Az ő játékfelfogása, hangütése,
mozgása és beszéde egymagában is szinte
feledtetni képes mindazt az affektálást,
giccset és gügyögést, amit ebben a
színházban hallani lehetett. Pedig Emil
főszereplő volta néhol csalóka: éppen a
háttérbe kell húzódnia, vagy csak ámulnia,
csodálkoznia kell. Úgy tűnik, Görög László
bízik némajátékának figyelemmegtartó
erejében: önfeledt együttérzéssel, együtt-
játszással kíséri társai - kollégái játékát.
Tehetséges Emil a tehetségesnek látszó
Görög László - ismét egy jónak ígérkező
színész: lehet gazdálkodni képességeivel.

Úgy tűnik, hogy a gyerekszínház új,
pályázat útján a poszthoz jutott vezetősége
tudja, mit és hogyan kell csinálni.

Erich Kästner: Emil és a detektívek (Arany János
Színház)

Fordította: Déry Tibor. Színpadra alkal-
mazta: Mosonyi Alíz. Dramaturg ,: Dévényi
Róbert. Rendező: Keleti István. Díszlet:
Csanádi Judit. Jelmez: Piros Sándor. A ren-
dező munkatársa: Horváth Andrea. Játék-
mester: Kárpáthy Zoltán.

Szereplők: Görög László f. h., Andai Kati,
Kassai Ilona, Pasqualetti Ilona, Kristóf
Tibor, Puskás Tivadar, Karsai István, Holl
Nándor, Dudás Eszter, Honti György,
Csendes Olivér, Bajka Bea, Újlaky Károly,
Peczkay Endre, Kautzky Ervin, Gábor Kari,
Bor Zoltán, Kemény István, Szegedi Anita,
Babiák István, Kovács Ágnes, Mészáros
Szilvia, Szalay András.

CSIZNER ILDIKÓ

Tablókép Moszkvából

Tabakov-tanítványok vendégjátéka

Lehet-e színházi kísérletről beszélni, ha
már 1974 óta tart? Oleg Tabakov ugyan-is
ekkor határozta el, hogy a megszokottól
eltérő formák között, stúdiókeretben neveli
a színészutánpótlást. Az új képzési forma
létrehozásakor a Szovremenynyik Színház
igazgatójaként az a nem titkolt szándék
vezette, hogy a színház számára neveljen
színészeket. Ezért választotta ki a több
tízezer amatőr szín-játszó közül azt a
negyvenkilencet, akit segítőtársaival együtt
a mesterségre tanított. Két évvel később az
Allami Lunacsarszkij Színművészeti
Főiskola egy kezdő osztályával folytatta
pedagógiai reformját. Nem egy újfajta
színházi stílus kialakítására törekedett,
hanem olyan modern színészek képzésére,
akik tud-nak a színpadról kortársaikkal
kommunikálni. Akik gondolatokat
közvetítenek hanggal, megjelenéssel,
technikával. S ehhez Tabakov két jól
bevált, ősi mód-szert alkalmazott: időt és
teret biztosított a számukra. A megszokott
heti tizenkét óra helyett harmincban
dolgoztak együtt a színészmesterség
elsajátításáért. A hol mindent eldöntő
kérdésére pedig egy százötven személyes
pince-színház kialakításával adta meg a
feleletet. Olyannal, ahol önálló repertoár
alakítható ki, ahol estéről estére találkozhat
egymással a közönség és a nebuló, ahol
nem sorokban, hanem oldalakban mérik a
szerepeket, ahol tan-tárgyként oktatják az
együttjátszás örömét.

E reformgondolatoknak megfelelően
alakult a darabválasztásuk is, Az elsőt,
Osztrovszkij A z acélt m e g e d z i k című
regényének Kazancev által írt drámai
változatát követően is mind olyan be-
mutatókat tartottak, amelyek közel áll-nak
korosztályuk gondolatvilágához. Új
szerzőket avattak, klasszikusokat fordí-
tottak le a saját nyelvükre. Így válhatott
többek között Kipling gyermek regénye, A

d z s u n g e l k ö n y v e felnőtteknek szóló
előadássá. A Viszlát, Maugli ! (Konsz-
tantyin Rajkin átdolgozásában) 1980-ban
hozzánk is eljutott. A jelmezek nél-kül,
utcai ruhában játszott, az emberek legyünk
vagy állatok dilemmáját bon-


