
közben 'a szeretett nőtől megváltást remél,
.kivül kerül a világon és egyre mélyebbre
zuhan> Az elvakult szenvedélyről, az esze
veszett vágyról a józan emberek sok
rosszat elmondhatnák, néha még jogosan
is. Egyvalamit azonban mégsem lehet elvi
tatni tőle, és a többiek szemében az ilyen
ember ettől válik tJlyan különössé, riasz
tóvá és idegenné: a szenvedélynek, az ab
szolutisztikus vágynak a rabságában ugyanis
az ember bármit megtehet. mégsem válik
tisztátalanná. A regény egyik páratlanul
szép helyén a hős a lelkét a falusi árnyék
székhez hasonlítja, amelyet éjszaka a gyep
mester kitisztított, fertőtlenített, majd fe
hérre meszelt, Az árnyékszék, amely a' fő
hősben egyébként a pokol képzetét ébresz
tette, ilyenkor mély és ünnepélyes volt, s a
lenti üreg semmiben sem különbözött egy
cellától. "Virradatkor, amikor kiosontam
megnézni, az illemhely olyan tündöklete
sen tiszta és szép volt, hogy térdelni lehe
tett volna az alján, mint a körmenet előtt a
felsikált utcakövön. Azóta sejtem, hogy
amiként vannak éléskamra-lelkek, melyek
ben bárki és bármikor azonnal táplálékot
lel, vannak olyan ritkán és nehezen meg
tisztulók is, köztük- az enyém, amelyeket
úgy kell átváltoztatni írócellává, mint egy

bélsárral telített illemhelyet, hogy egy-egy
kivételes napkeltén saját valódi vágyaikat

. is felismerhessék."
Rubin Szilárd regényének ez és az ehhez

hasonló felismerések biztosítanak külön
helyet a mai magyar prózában. Ritkán lát
nak napvilágot nálunk ennyire illúziótlan
könyvek; és elvétvetalálni olyan műveket,

amelyek ennyire szemérmetlenül, szinte
gátlástalanul derítenék fel a mélyben lap
pangó ösztönöket-A regények ezt általában
az önmanipuláció végtelenül változatos
fortélyaival leplezik el - az élet alapvetően
erkölcsi megítélésétől kezdve a realiszti
kus társadalomrajzon át a technikai tökéle
tesség és a stilisztikai hibátlanság túlérté
keléséig minden ezt szolgálja. A Római
Egyes ilyen értelemben korántsem hibát
lan alkotás; s ha Rubin Szilárd korábbi
regényére gondolunk, az emlékezetes és
ma is eleven Csirkejáték szigorúbb, ökono
mikusabb műnek tűnik, amelyhez képest
ez a kisregény olyan benyomást is kelt,
mintha önmaga előkészületeként íródott
volna. És mégis, az olvasót magával ragad
ja, a képzelet később is újra és újra vissza
tér hozzá, és csak növeli sajnálkozásunkat, .
amiért írój ától olyan ritkán olvashatunk
újabb műveket. Földényi F. László

Saint-Exupéry: A kis herceg

A magyar televízió az új esztendőt köszön
tő Himnusz és Szózat elhangzása után An
toine de Saint-Exupéry A kis herceg című

művéből vett idézettel köszöntötte nézőit:

"Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól
csak a szívével lát az ember. Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan." Az el
idegenedés és elmagányosodás évtizedei
után megnőtt az igény a szeretetre, a barát
ságra, az emberi kapcsolatok megteremté
sére és megerősítésére.

<,

Színház . I
A szeretetigény egyidős az emberiséggel,

s minden ember ezzel születik, csak a kö
rülmények, a társadalmi, gazdasági, politi
kai viszonyok távolítják el, csökkentik vagy
szüntetik meg ezt az igényt. Arisztotelész
már kimondta: Az ember társas lény; s
száz év múlva, a római háborúk idején
Plautus válaszolt rá: Az ember az ember
nek farkasa. Újabb kétszáz év múlva meg
jelent a Földön a Szeretet, Jézus alakjában
és hirdette: Szeresd felebarátodat! Kétezer
év óta ez a parancs sokszor került homály
ba, merült feledésbe.

A háborúk fizikai és szellen{i pusztításai
után - és ez nemcsak a második világhá
borúra vonatkozik - az emberek önzőkké,

befelé fordulókká váltak, csak önmagukra,
. saját jólétükre gondoltak, az anyagi javak

ban vélték megtalálni a boldogságot.. Fel-
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bomlottak a barátságok, válságba kerültek
a házasságok, megszűntek az értelmes kap
csolatok. Művészetben,irodalomban, szín
padon az elidegenedés vált divatos irány
zattá, a társadalomban az elmagányosodás
következett be. Ezeknek ellenhatásaként
jelentek meg a szeretet-igényű művek az
irodalomban és a szinpadon.

Saínt-Exupéry, a magányos repülő költői

fantáziával megalkotta csupaszív, érzékeny
kis társát, a kis herceget. Ez a poszt-szim
bolikus meseköltemény, akárcsak Maeter
linck Kék madara, az emberi kapcsolato
kat, a barátságot és a szeretetet a rom
latlan gyermeki lélekkel ábrázolja. Nem
véletlen tehát a televízió újévi szeretet
üdvözlete, nem véletlen, hogy a Kék madár
Thália színházi előadását a televizió is su
gározta, s hogy ugyanez il miskolci Nemzeti
Színházban is bemutatásra került, S nem
véletlen, hogy A kis herceg a hetedik ma
gyar kiadást érte el, hanglemez készült be
lőle, és színpadra is került.

A József Attila Színházban A kis herce
get Rónay György fordításában alkalmazta
színpadra Belia Anna és Valló Péter. Valló
tervezte a díszleteket és ő rendezte az elő

adást. A kísérőzenét és hozzá a dalszöve
geket Bródy János szerezte, és mintegy
narrátorként. saját gitárkíséretével, a szín
pad szélére állva, ő maga adja elő, a mai
fiatalok utcai ruhájában, ezzel is jelezve,
hogy ő a játékon kívül áll. Ének- és zene
számai hangulatilag nemcsak illenek az
előadáshoz. hanem fokozzák is annak ér
zelmi hatását.

A kis herceg szerepeben Ivancsics Ilona
teljes illúziót nyújt. Az a szőke, törékeny
"kisfiú", akit Saint-Exupéry színes rajzai
révén megismertünk. Schiiffer Judit igye
kezett követni a szerző illusztrációit a jel
mezek megtervezésénél. A mesekönyv szö
vege a színpadra állítás dramaturgiájának
megfelelően rövidült ugyan, de nem válto
zott. A pilóta, vagyis maga a szerző szere
pében Újréti László igyekezett szerepe ket
tősségének megfelelni. A színésznek a szi
tuációt kell élnie a színpadon. Ez pedig: a
sivatagban géphiba miatt kényszerleszál
lást végző, egyheti ivóvízzel ellátott pilóta,
aki a gép javításával együtt az életéért

küzd, Helyzete kritikus, .kedélye borús.
üdapottyan egy ismeretlen bolygóról egy
kisfiú. Természetes, hogy az első percek
csodálkozása után a férfi felelősségérzete a
kisfiúért, önmagáért, a sivatagból való
szabadulásáért, hangulatilag befolyásolja a
pilótát. Ez a hangulat tehát a találkozás
elején indokolt, de Újréti László a hely
zetnek megfelelő érdes hangja a kis her
ceggel való megismerkedés után sem lá
gyul s a kisfiúval való barátkozásnál is
gyengédebb magatartást vártunk tőle.

Iglódi István a kis herceg által megláto
gatott hat kisbolygó hatféle alakjával, rövid
jeleneteiben csak illusztrálja a történetet,
s elsősorban a gyermek nézők igényeit elé
gíti ki, olykor harsány, erősen karikírozó
megjelenésével. Jól játszik és maszkban is
kielégítő a kígyó nem éppen rokonszenves
szerepében Kocsis Judit, míg Szabó Éva
rókája hanghordozásában a kis herceg
mellett a legjobban közelíti meg a szerző

szövegét, amely éppen a róka és a kis her
ceg közötti párbeszédben éri el csúcsát.

A róka jelmeze sajnos merőben elüt a
többiekétől. s meg sem közelíti a szerző

rajzán ábrázoltat. Természetesen nem ál
latbőrbe bújtatott színészre gondolnánk,
de a rókaprémes, kucsmás, muffos, angol

. kosztümbe öltöztetett hölgy még a felnőtt

nézőben sem igen kelti a róka képzetét,
nem is szólva a gyerek nézőkről, akik csak
egy "rendes" ruhába öltözött nénit láttak a
színpadon, minden "rókaság" nélkül.

A kis herceg történetének példázata ál
talánosítható; a pilóta olajos-foltos kezes
lábasban dolgozó ember, a kis herceg, vál
lán a csillagokkal, uralkodó a maga boly
góján; a pilóta felnőtt férfi, a kis herceg
kisfiú; a pilóta tapasztalt, a jövevény naiv
és tapasztalatlan. A barátság megszűletése,

a "megszelídítés" szinte titokzatos, lelki ki
sugárzás eredménye. Egy meleg, érdeklődő

tekintet, egy vállra tett kéz nyomán a mási
kon átfutó áram szoros kapcsolatot teremt
het, barátságot eredményezhet két ember
köwtt. Megíndul egy belső 'sugárzás, az ér
telem és az érzelem egyszerre kezd mú
ködni. Ezt példázza A kis herceg szívet me
lengető, jól sikerűlt színpadi előadása is.

, Cenner Mihály
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