
PRESSEMAPPE | SAJTÓMAPPA



A KIS HERCEG
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY / ELISABETH VERA RATHENBÖCK

Bemutató: 2021. június 3.

Rendező: Szabó K. István 
Színpad és jelmez: Szabó K. István, Szatmári József Ottó

Szereposztás
a kis herceg – Sipos Eszter
pilóta, kígyó, király, geográfus, iszákos – Boglári Tamás
rózsa, üzletasszony, róka – Paula Donner
váltóőr – Palya Noémi

Rendezőasszisztens, ügyelő, súgó: Palya Noémi
Műszak: Imre Tibor
Fény: Kovács Krisztián
Hang: Szebeni Kálmán
Vetítés: Antal Viktor
Öltöztető: Palánki Zsuzsanna
Kellék: Horgász-Csáki Dóra
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A darabhoz színházpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik.
A produkció a Thomas Sessler-Verlag engedélyével jött létre.

Cselekmény
A kis herceg egy költői mese, egy utazás. A kis herceg a kis bolygójáról jön és találkozik egy 
pilótával, aki a sivatagban lezuhant a repülőgépével. Beszélgetésbe elegyednek és lassanként 
megismerik egymást. A pilóta (gyerekkori) rajzai segítségével felépít magának egy világot. A kis 
herceg mesél a különleges barátkereső útjáról a világűrben: mesél a királytól és az üzletasszony-
tól kezdve a földrajztudóson át a Föld nevű bolygó teremtményeiről, a kígyóról és a rókáról. Milyen 
a természet és mit kell tennem, hogy megóvjam, hogy megismerjem a világot, magamat és téged. 
A megismerés egy fontos kulcsszó.

A kis herceg történetét, ami barátságról és emberségről szól, 10 éves kortól ajánljuk.

Rendező: Szabó K. István
2000-ben végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendező szakán, majd a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház főrendezője, művészeti vezetője lett, 
majd 2004-től igazgatója. 2005-től a Temesvári Csiky Gergely Színház főrendezője.

2007-től az ARCA független színház vezetője Bukarestben. 2009 óta a Piatra
Neamţ-i Ifjúsági Színház főrendezője. 2011-től a nagyváradi Szigligeti Színház
társulatának művészeti igazgatója. Számos romániai színházban rendezett már, 
többek között Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Bukarestben, Brăilán, 
Ploieşti-ben, Nagyszebenben, valamint Németországban, Magyarországon és az 
Egyesült Államokban is megfordult színházi rendezőként.

Elisabeth Vera Rathenböck dramatizálásáról
„Antoine de Saint-Exupéry„ A kis herceg ”című történetének fiatal közönség számára 
történő dramatizálása [...] bizonyos kihívást jelentett. A szöveg a legfontosabb karak-
tereivel és üzeneteivel szilárdan rögzül az emberek fejében. Ez elvárásokat hoz. 

Ezen kívül a történet nagyon változatos, néha bonyolultan beágyazott, és nemcsak 
olyan témákat vesz fel, mint a barátság és a szerelem, hanem társadalomkritikát
gyakorol és a halállal foglalkozik. Határozott döntést hoztam [...], hogy az alapvető 
találkozásokra és üzenetekre szeretnék összpontosítani.”

Interjú a rendezővel
Exupéry kis hercege a barátságról, a szeretetről, a bizalomról, a halálról szól 
és arról, hogy megtanuljunk gondoskodni arról, amit szeretünk. Te ebből a sok 
témából mire fektetted a fókuszt?

A galaktikus vándorút a rózsakertből indul és a sivatagban ér véget. A kis
herceg – a tiszta gyermeki szemlélet – az önzetlen kapcsolatot, a barátságot 
keresi, de találkozásai a magány és individualizmus különféle formáival szem-
besítik. Megértve azt, hogy „emberek közt is magányos az ember”, és a valódi 
kapcsolatok állandó figyelmet és gondoskodást igényelnek, sietne vissza hirtelen
felindulásában otthagyott rózsájához... de a visszaút már aligha lehetséges, ha 
kígyóval barátkozik az ember.

Hozzátettél két plusz karaktert a produkcióhoz, ami Rathenböck változatban 
hiányzik: az iszákost és a váltóőrt. Miért olyan fontos számodra ez a két karak-
ter? Mit tanul tőlük a kisherceg?

Tanulni vajmi keveset tanul, inkább szembesül az emberi természet újabb
ellentmondásaival, az iszákos esetében azzal, hogy a függőség egy mókuskerék
melyből kilépni iszonyatos erőfeszítésbe kerül, feltéve, ha erre egyáltalán megvan 
a szándék. A váltóőr egy elszabadult világot próbál szabályozni, melyben a
tömegek céltalanul rohannak egyik irányból a másikba. Céljaik összekuszálódtak, 
a vonatok egyre sebesebben rohannak a sötét ismeretlen felé.



A darab 
• “elmondja a herceg fontos találkozásait az útján [...]

• a [...] fontos üzeneteket közvetíti [...] a fiatal hallgatóság számára érthető módon.

• talál egy naprakész nyelvet, amely fenntartja Antoine de Saint-Exupéry elbeszélési 
stílusának jellegét [...], számomra fontos volt a tipikus, lenyűgöző poétika fenntartása.

• olyan pozitív erős érzésekre összpontosít, mint a szeretet, a barátság, az együttérzés, 
és arra a tényre, hogy ezekért tenni kell (arról, hogy valaki miatt aggódni kell, felelősséget 
kell vállalni, valakit megszelídíteni, lassan megismerkedni.”

 

A színpadon olyan emberekkel találkozunk, akiket mindannyian ismerünk, akik felhívják a
figyelmünket, de akiknek nem akarunk a szemükbe nézni: egy drogdíler, egy kocka, egy pros- 
tituált, excentrikus üzletasszony. Miért találkozik a kis herceg ezekkel a szélsőségekkel?

“Tudod, az ember, ha olyan nagyon-nagyon 
szomorú, szereti a naplementéket...”

- ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Akár úgy is értelmezhetnénk a kis herceget, mint gyer-
meki énünk találkozását a már felnőttként eltorzult 
valónkkal. A két rajz ennek tanulsága: az első a titkot
rejti, a gyermek ezt kapásból érti, ráérez, a felnőtt már 
csak az evidenciákat képes felfogni, ezért szükségelte-
tik a második rajzban a magyarázat. A drogdíler (kígyó) 
vagy a szomorú Foxy (a róka) nem szélsőséges esetek, 
egyikük a rontás hordozója, a kamaszok körül számos 
hasonló ólálkodik, a másik egy „meg nem szelídített”,
társadalmilag „mellőzött” kategória, melyet amolyan
vadhajtásként kezelünk. Az üzletasszony maga az 
abszurd, mint általában a folyamatos halmozásra
berendezkedett világunk, olyasmivel kereskedünk, melyek
még csak tulajdonunkban sincsenek. (lásd a Holdon 
vásárolt területeket)

(Az interjút Bareith Rebekka készítette)

A Magyarországi Német Színház
IMPRESSZUM

A színház címe
7100 Szekszárd, Garay tér 4. , Telefon: +36 74 316 533

Igazgató: Lotz Katalin - lotz@dbu.hu
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyinformáció: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Gazdasági iroda: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

A DBU-ról
A színház fő feladatai a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és köz-
vetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományaink megőrzése.
A teátrum egyúttal hídként is szolgál a magyar többségi és a német kisebbségi kultúra között.
Az előadásokat magyar nyelven feliratozzuk.

A fenntartó
A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(MNOÖ).

A magyarországi német kisebbség az ország egyik legnagyobb lélekszámú kisebbsége, melynek 
politikai és kulturális képviseleti szerve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 
A törvényes keretek által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát 
kíván megvalósítani.



Nagy sikert aratott a német színház
a Jelen/lét Fesztiválon 2021. szeptember 8
Forrás: Zentrum

Kétszer is láthatta a közönség a Jelen/lét – Nemzetiségi Színházi Fesztivál keretében szeptember 
7-én a Magyarországi Német Színház „A kis herceg” című produkcióját.

A szeptember 6-12. között zajló fesztivál nemcsak a nemzetiségi színházak, hanem a közönség 
számára is fontos esemény. Hiszen a nemzetiségi társulatoknak lehetőségük nyílik bemutatkozni 
a Nemzeti Színházban, a közönség pedig a legkülönbözőbb előadásokat tekintheti meg általában 
az adott nemzetiség anyanyelvén (illetve magyarul feliratozva). A Jelen/lét Fesztivál egy kivételes 
alkalom arra, hogy az érdeklődők és a szakma is megismerhessék  a nemzetiségi színházkultúra 
sokszínűségét.

Ezen a kedden a Magyarországi Német Színház a Szabó K. István által rendezett „A kis herceg” 
című előadását hozta a fővárosba. A színészek, Sipos Eszter (a kis herceg) Boglári Tamás (piló-
ta, kígyó, király, geográfus, iszákos), Paula Donner (rózsa, üzletasszony, róka) és Palya Noémi 
(váltóőr) kiváló és sokszínű játéka lenyűgözte a közönséget. Az előadás, ami önmagában is egy 
installáció, igazán érdekes feldolgozása Elisabeth Vera Rathenböck darabjának, amit Antoine de 
Saint-Exupéry műve alapján írt. A rendező a kis herceg körül felbukkanó karaktereket emberként 
ábrázolja, illetve a dialógusok mellett a fantázia és a benyomások által mesél a barátságról és 
emberségről.

Az előadást követően Rebekka Bareith, a színház drámapedagógusa beszélgetett a közönséggel 
a látottakról, a nézők kedvenc jeleneteiről, valamint a karakterekről, illetve megválaszolta a pub-
likumban ülők kérdéseit is.

Régi kívánság már, hogy a Magyarországi Német Színház rendszeresen vendégeskedjen a főváros-
ban. De ameddig ez megvalósul, érdemes elutazni Szekszárdra, ahol a társulat saját kőszín-
házában fogadja estéről-estére  nagy szeretettel a közönséget.

Szöveg: Ambach Mónika

http://www.zentrum.hu/hu/2021/09/nagy-sikert-aratott-a-nemet-szinhaz-a-jelenlet-fesztivalon/

Großer Applaus für die Deutsche Bühne
am Jelen/lét 8. September 2021.
Quelle: Zentrum

Das Publikum konnte in Budapest die Vorstellung „Der kleine Prinz” am 7. September sogar 
zweimal im Rahmen vom Jelen/lét-Festival erleben.

Das Theaterfestival der Nationalitäten läuft diese Woche, 6.-12. September. Es ist ein wichtig-
es Ereignis sowohl für Theaterschaffende als auch fürs Publikum. Die Ensembles der einzel-
nen Nationalitäten erhalten die Möglichkeit, im Nationaltheater ihre Stücke aufzuführen, und die
Zuschauer können die verschiedensten Bühnenproduktionen meist in der einzelnen National-
itätensprachen – bzw. mit ungarischen Untertiteln – erleben. Eine seltene Gelegenheit, die Viel-
falt der Minderheitentheaterkultur zu entdecken.

Diesen Dienstag zeigte die Deutsche Bühne Ungarn das Stück „Der kleine Prinz” in der
Regie von István Szabó K. Die Schauspieler Eszter Sipos (der kleine Prinz) Tamás Boglári
(Pilot, Schlange, König, Geograph, Säufer), Paula Donner (Rose, Geschäftsfrau, Fuchs) und 
Noémi Palya (Weichensteller) spielten eindrucksvoll ihre Rollen und erhielten großen Bei-
fall. Die Aufführung ist eine moderne Inszenierung des Stückes von Elisabeth Vera Rathenböck
nach Antoine de Saint-Exupéry, in der der Regisseur die einzelnen Charaktere um den 
kleinen Prinzen herum in menschliche Körper versetzt. Es ist auch eine interessante
Installation, die auch mit Hilfe der Fantasie und von verschiedenen Eindrücken die Geschichte 
über Freundschaft und Menschlichkeit erzählt.

Im Anschluss an die Vorstellung führte die Theaterpädagogin Rebekka Bareith eine Diskussions- 
runde mit den Zuschauern über das Gesehene, die Lieblingszenen und die Charaktere bzw. 
beantwortete auch Fragen.

Man wünschte, die DBU würde öfters in der Hauptstadt gastieren. Aber bis zu ihrem nächsten 
Auftritt in Budapest lohnt es sich unbedingt eine Reise nach Seksard zu unternehmen, wo das
ungarndeutsche Theaterensemble sein Zuhause hat, und wohin es das Publikum herzlich zu 
seinen Vorstellungen einlädt.

Text: Monika Ambach

http://www.zentrum.hu/de/2021/09/groser-applaus-fur-die-deutsche-buhne-am-jelenlet/



DER KLEINE PRINZ
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY / ELISABETH VERA RATHENBÖCK

Premiere: 3. Juni 2021

Regie: István Szabó K. 
Bühne und Kostüme: István Szabó K., József Ottó Szatmári

Besetzung
Der kleine Prinz – Eszter Sipos
Pilot, Schlange, König, Geograph, Säufer – Tamás Boglári
Rose, Geschäftsfrau, Fuchs – Paula Donner
Weichensteller – Noémi Palya

Regieassistenz, Inspizienz, Souffleuse: Noémi Palya
Technik: Tibor Imre
Licht: Krisztián Kovács
Ton: Kálmán Szebeni
Projektion: Viktor Antal
Ankleiderin: Zsuzsanna Palánki
Requisite: Dóra Csáki-Horgász

Jugendstück ab 10 Jahren
Vorstellungsdauer: 55 Minuten
Mit ungarischem Untertitel

Plot
Der Kleine Prinz ist ein poetisches Märchen, eine Reise. Der kleine Prinz kommt von seinem 
kleinen Planeten und trifft auf einen Piloten, der mit seinem Flugzeug in der Wüste abgestürzt 
ist. Die beiden fangen an sich zu unterhalten und kennenzulernen.

Mit den Zeichnungen des Piloten (aus seiner Kindheit) baut er eine Welt auf. Stück für Stück
beginnt der kleine Prinz dem Piloten von seiner Suche zu erzählen, seiner Suche nach
Freunden: vom König, von der Geschäftsfrau, vom Geographen bis zu den Wesen auf dem
Planeten Erde, der Schlange und dem Fuchs. Wie ist die Natur und was muss ich tun um
die Welt, mich und dich zu schützen und zu erkennen? Erkennen ist ein wichtiges Stichwort.

Die Geschichte des kleinen Prinzen über Freundschaft und Menschlichkeit, für Jugendliche ab 10 
Jahren.

Der Regisseur: István Szabó K.
Szabó schloss das Regiestudium an der Kunstuniversität in Neumarkt am Mieresch 
im Jahr 2000 ab und wurde der Hauptregisseur, dann der künstlerische Leiter, 2004 
schließlich der Intendant der Tomcsa Sándor Bühne in Oderhellen in Rumänien.Seit 
2005 ist er der Hauptregisseur am Csiky Gergely Theater in Temeswar. 2007 war 
er der Leiter des unabhängigen Theater ARCA in Bukarest. Seit 2009 ist Szabó der 
Hauptregisseur des Piatra Neamţ Jugendtheates. Seit 2011 ist er der künstlerische 
Leiter des Szigligeter Ensemles. Er hat in zahlreichen rumänischen Theatern insze-
niert, unter anderem in Sankt Georgen, Neumarkt am Mieresch, Bukarest, Brăila, 
Ploieşti und in Hermannstadt, aber auch in Deutschland, Ungarn und in den USA.

Zur Dramatisierung von
Elisabeth Vera Rathenböck:
„Antoine de Saint-Exupérys Erzählung „Der Kleine Prinz“ für ein junges Publikum 
zu dramatisieren, stellte eine gewisse Herausforderung dar. Der Text ist mit seinen 
wichtigsten Figuren und Botschaften fest in den Köpfen von vielen Menschen ver-
ankert. Das bringt Erwartungen mit sich. Außerdem ist die Erzählung sehr vielfältig, 
teils kompliziert verschachtelt und greift nicht nur Themen wie Freundschaft und 
Liebe auf, sondern ist gesellschaftskritisch und befasst sich mit dem Tod. Ich 
habe dezidiert entschieden, mich auf wesentliche Begegnungen und Botschaften
konzentriert.”

Interview mit dem Regisseur
Der kleine Prinz von Exupéry handelt von Freundschaft, Liebe Vertrauen, 
vom Tod, und davon, dass man das, was man liebt, pflegen muss. Auf welchen
Handlungsstrang hast du deinen Fokus gelegt?

Die galaktische Reise beginnt im Rosengarten und endet in der Wüste. Der kleine 
Prinz - mit reiner kindlicher Haltung - sucht selbstlose Beziehungen, Freund-
schaft, aber stattdessen begegnet er verschiedenen Formen der Einsamkeit und des
Individualismus. Als er merkte, dass der Mensch auch unter Menschen einsam ist 
und dass echte Beziehungen ständige Aufmerksamkeit und Fürsorge benötigen, will 
er sich sofort auf den Weg zu seiner Rose machen... aber eine Rückreise ist fast
unmöglich, wenn man sich mit einer Schlange anfreundet.

Du hast zwei weitere Charaktere in die Inszenierung mit reingenommen, die in der 
Fassung von Rathenböck fehlen: den Säufer und den Weichensteller. Warum sind 
dir diese Charaktere so wichtig? Was lernt der kleine Prinz von ihnen?

Er lernt weniger, viel mehr begegnet er neuen Widersprüchen der menschlichen
Natur. Im Fall des Betrunkenen, dessen Sucht ihn in seinem Hamsterrad gefan-
gen hält, aus dem es eine schreckliche Anstrengung erfordert, herauszukommen, 
vorausgesetzt, es besteht überhaupt die Absicht, dies zu tun. Der Weichensteller 
versucht, eine außer Kontrolle geratene Welt zu kontrollieren, in der die Massen
ziellos von einer Richtung in die andere eilen. Die Ziele verhedderten sich und die 
Züge fahren immer schneller in Richtung des dunklen Unbekannten.



Das Stück 
• “erzählt von wesentlichen Begegnungen des Prinzen auf seiner Reise.

• vermittelt wichtige Botschaften verständlich für das junge Publikum.

• findet eine aktuelle Sprache, die den Charakter von Antoine de Saint- Exupérys Erzähl-
weise beibehält, die Beibehaltung der typischen, faszinierenden Poetik war mir dabei 
wichtig.

• konzentriert sich auf positive starke Gefühle wie Liebe, Freundschaft, Mitgefühl und 
darauf, dass man selbst auch etwas dafür tun muss. (etwa sich um jemanden sorgen, 
Verantwortung übernehmen, jemanden zähmen, sich langsam vertraut machen.)“

In deiner Inszenierung begegnen wir Menschen, die wir alle kennen, die uns auffallen, denen 
wir aber nicht in die Augen schauen wollen: ein Drogendealer, ein Nerd, eine Prostituierte, eine 
exzentrische Businessfrau. Warum begegnet der kleine Prinz diesen Extremen?

“Du weißt doch, wenn man recht
traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge.”

- ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Wir könnten den kleinen Prinzen auch als unser eigenes 
kindliches Ich interpretieren, welches unserer verzerr- 
ten Erwachsenen-Realität begegnet. Die beiden Zeich-
nungen sind eine Lehre daraus: Die erste verbirgt das
Geheimnis, aber das Kind versteht es sofort, es fühlt 
es. Der Erwachsene kann nur noch die Fakten verste-
hen, daher ist eine Erklärung, die zweite Zeichnung,
erforderlich.Der Drogendealer (Schlange) oder die trau-
rige Foxy (Fuchs) sind keine Extremfälle. Einer ist die
Verdorbenheit in Person, der Jugendliche häufig begeg-
nen. Die andere ist eine „ungezähmte“, sozial „vernachläs-
sigte“ Figur, die wir behandeln wie einen Auswuchs. Die
Geschäftsfrau zeigt ein Absurdum: unsere Welt ist auf ein 
ständiges Horten von materiellen Dingen eingerichtet, 
und wir handeln mit solchen Dingen, die wir nicht einmal 
besitzen. Auf dem Mond kann man mittlerweile Stücke 
von Land kaufen...

(Das Interview führte Rebekka Bareith)

Deutsche Bühne Ungarn
IMPRESSUM

Adresse
Garay tér 4., 7100, Szekszárd, Telefon: +36 74 316 533

Intendantin: Katalin Lotz - lotz@dbu.hu
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Verwaltung: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

Über die DBU
Die Deutsche Bühne Ungarn (DBU) ist das einzige professionelle deutschsprachige Schauspiel-
haus in Ungarn. Es bietet der deutschen Minderheit, Deutschlernenden, Ausländer*innen aus 
dem deutschen Sprachraum und allen, die an deutschsprachiger Kultur interessiert sind, profes-
sionelle Theatervorstellungen in deutscher Sprache an.

Über den Träger
Die Deutsche Bühne Ungarn steht unter der Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen (LdU).

Die deutsche Minderheit (Ungarndeutschen) ist eine der größten Minderheiten des Landes. 
Ihr politisches und kulturelles Repräsentationsorgan ist die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen. Die gesetzlichen Rahmen einhaltend verfolgt die LdU eine moderne
Minderheitenpolitik.
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