
Ha van kifejezetten a gyerekeknek, ser-
dülőknek játszó színház, akkor annak a
műsoráról nem hiányozhatnak olyan
alapművek, mint a Légy jó mindhalálig, A
Pál utcai fiúk, a Timur és csapata, a legjobb
mesejátékok, Heltai-, Móra-feldolgozások
és így tovább. Évekig-évtizedekig lehet és
kell - ha másként nem megy, többszörösen
váltott szerep-osztásban - játszani ezeket a
műveket, hiszen minden évben új
közönség lép be a színházba.

Általában megoldatlan, hogy mit és
hogyan játsszanak külön-külön a gyere-
keknek és a serdülőknek. E tekintetben a
debreceni színház kezdeményezése
figyelemre méltó: egyik évben a gyere-
keknek, a másikban a serdülőknek akar-nak
egy-egy művet bemutatni. A kérdés ez
esetben persze az, elég-e kétévenként egy
darab az azonos korosztályúaknak. Aligha,
amikor a jelenlegi is kevés.

A múzeumok egyre-másra adnak ott-
hont a gyerekeknek, játékos formában,
tevékenység közben vezetik be őket a
képzőművészeti alkotómunka műhely-
titkaiba, teszik őket fogékonnyá a szép
iránt. Meggondolandó - külföldön jócskán
akad rá példa -, nem kellene-e valamilyen
alkotó módon a legérdeklődőbbeket
bevonni egy-egy színház pártoló körébe, ha
már a felnőttek között jószerivel nincs
ilyen.

Bizonyos szemléleti változásra is szük-
ség lenne. Míg például Kaposvárott,
Miskolcon a színház vezető művészei,
rendezői foglalkoznak a gyerekdarabokkal,
másutt nem így van. Ez eleve jelen-tős
színvonalkülönbséget hoz magával. Pedig a
gyerekeknek még inkább, mint a
felnőtteknek, csak maximálisan igényes,
gondolatilag és művészileg kifogástalan
előadást szabad bemutatni.

Hogy évek múlva, már felnőttként, csak
ilyet igényeljenek.

HORVÁTH TAMÁS

Tragédia az ólban

Dunaújvárosi Bemutatószínpad:
Disznójáték

„Tragikus játék egy hitvány Mangalicza
sertésről, aki rútul visszaélve barátai
jóindulatával, azok rovására különböző
gonosztetteket követett el, mígnem
elnyerte hitvány büntetését." Ez a gúnyos
fintor a darab terjengős alcíme. Jelzi, hogy
ne vegyük komolyan az író óljának hőseit
és a sertéslélek mélyén lappangó
antropomorf vírusokat, melyek oly
szánalmassá, szégyellnivalóvá ala-
csonyítják az egyébként derék röfik
böllérkésbe torkolló sorsát.

Czakó Gábor pocsolyaszagú kaszt-
rendszerében az ártányok butasága más és
más előjelű, meghatározza a szereplők
karakterét. Ahol ennyi stupiditás él és
verseng összezárva, onnan eleve remény-
telen a menekülés. Ennek ellenére még
ilyen vegetatív körülmények közt is
kialakult valamiféle hierarchia. Az ag-
resszív Cornwall és az alamuszi, karrie-
rista Yorkshire egymást túllicitálva kerítik
be és használják ki az őshülye Man-
galiczát, akit bambasága eleve szolgaság-
ra kárhoztat. Amikor ennek az illusztris
társaságnak a tagjai Koca Anyótól meg-
tudják, hogy a „kintiek" disznóvágáshoz
készülődnek, még a csekélyke társadalmi
máz is lefoszlik róluk. A hisztérikus
félelem és kapkodás, a blőd ötletek és az
önsajnálat, az árulásra való készség, a
hiábavaló marakodás és az abszolút önzés
„kiteljesítik" Cornwall és Yorkshire
magatartását. A szituáció megtalálja
bennük a jellemtelenség kicsinyes
kalandját, miközben Mangalicza a maga
agytalan módján, szinte eufóriás boldog-
sággal rádöbben a pofonegyszerű meg-
oldásra: „egy mindenkiért, mindenki
egyért!"

Czakó dramaturgiai érzékét dicséri,
hogy csavarásaival egyre komolyabb
hangsúlyt ad a játéknak, anélkül, hogy a
darab bármit is veszítene fekete humorá-
ból. Az ártányok felbuzdulnak a lázadás
ötletétől, egy pillanatra úgy tűnik, mintha
valamilyen értelem csöppenne közéjük, és
összefogásukkal kivívhatnák a békés,
boldog öregkort hízásuk végső határáig.

Nyilvánvaló tévedésüket saját termé-
szetük, disznóóllétük igazolja. Sertés-

ország királyságáról szőtt álmaik felöltik a
fasizmus torzpofáit, és a szemünk láttára
modellizálják a hatalommal csak
visszaélni tudó koca-emberek rémuralmát.
Ehhez képest a kinti, a „bölléri" rend is
elviselhetőbbnek látszik. A kutya: Kóbor
Blöki dalai jelzik a végkifejletet: Cornwall
és Yorkshire elárulják, feláldozzák
Mangaliczát, ezt a szánalmat nem érdemlő
balekot, majd a ravasz Cornwall tőrbe
csalja Yorkshire-t, ám berepül a kötél, és
kés alá vonszolja az utóljára maradt
ügyeskedőt is.

Iglódi István abból a rendezői alap-
gondolatból indult ki, hogy a szalmában,
ganajban hentergő látszatlét ugyanúgy
végigjárja a maga pocsolyáit, állomásait,
ugyanúgy kiéli törpe szenvedélyeit, ha-
talmi mámorát (akár egy kukoricacsutka
fölött is!), mint ahogy azt a minőség teszi
a maga szintjén. Iglódi pokolian
mulatságos, disznóóli királydrámát szer-
vezett a darabból, mert a mondatokat a
lehetséges gesztusok és a mozgás felől
közelítette meg. A tárgyakat is úgy
játszatja (a székek, a szalma, a motring),
hogy tökéletesen kifejezzék a szereplők
pillanatnyi lelkiállapotát. Mobilja az
utolsó percig eleven, és feszültségben
tartja a nézőket, színészeket egyaránt.
Nem véletlen, hogy a díszletet is ő
tervezte: az ilyen magasfokú színész-
vezetést még a legkisebb térbeli hiba vagy
felesleges tárgy is zavarná.

Á színészek láthatóan sokat köszönhet-
nek Iglódinak, de ez mit sem von le a
teljesítményükből. Bősze György bugyuta
Mangaliczája különleges telitalálat, szinte
belakja, belengi a színpadot naivitásával,
örökös tettrekészségével, alázatával.
Tardy Balázs Cornwall-alakítása hihetővé
teszi a törtető, alapjában véve gyáva, de
mindenkor puccsra kész kispolgár
félelmetes agresszivitását. Nem marad el
mögötte Eszes Sándor sem Yorkshire
megformálásában: az alattomosság, a
haszonlesés, a karrierizmus szinte süt
minden mozdulatából. Papadimitriu
Athina (Kóbor Blöki) érthetően és tisztán
énekli Zászlós Levente szellemes verseit,
Bajcsay Mária Koca Anyó szerepében
maga a megtestesült kötelességtudás s a
valósággal szembeni közöny.

A bemutató sikere ismét igazolta a Bar -
tók Béla Művelődési Központ egyedülálló
vállalkozását: az állandó színtársulat nél-
küli kamaraszínházat, ahol ötödik éve
tartanak ősbemutatókat kísérletező kedvű
fiatal rendezők és színészek.


