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A legyek ura, William Golding ötven éve írt nevezetes regénye (és a hatvanas években Peter 
Brook által forgatott filmváltozat) egyike az ember nembeli lényegére vonatkozó legijesztőbb 
antiutópiáknak. Egy meg nem nevezett háború elől evakuált és légi katasztrófa miatt lakatlan 
szigetre került gyerekcsapatról szól. Az angol kollégiumi rendszerben szocializálódott és 
konformizálódott fiúk a túlélésre berendezkedve fokozatosan áthágják a beléjük nevelt 
társadalmi normákat, hogy végül átalakuljanak a nyers erőszakot érvényesítő gyilkos hordává. 
Golding robinzonádja szociológiai és biológiai modell. A gyerekek kezdetben a parlamentáris 
demokrácia felnőtt társadalomtól tanult kliséit alkalmazzák, de ahogy lefoszlanak róluk a 
civilizációs járulékok, a kontroll nélküli együttlét előhívja belőlük a vezérkultuszt és a törzsi 
ösztönöket. Az emberiség ártatlanjai - a szerző nyilván nem véletlenül választott kísérlete 
tárgyául romlatlan gyerekeket - röpke idő alatt a törzsvisszafejlődés történetét produkálják, azaz 
fölülírják az evolúciót. A legyek ura nem kevesebbet állít annál, hogy morális és törvényi 
szabályokkal korlátozott együttélésünk puszta máz, mert biológiailag belénk van kódolva a 
hatalmi ösztön, mely, ha szabadjára eresztik, egyenes úton tör a totális, megsemmisítő uralomra s 
ezáltal a katasztrófára. 
Nem tisztem minősíteni Golding eszméjét (csak halkan jegyzem meg, hogy a történelem eddigi 
menete mintha nem cáfolná hathatósan), annál kevésbé, mivel nem társadalomelméletről, hanem 
irodalomról, hozzá jó irodalomról van szó. Az már kérdéses, hogy a Nigel Williams készítette - 
egyébként profi - drámai adaptáció nem szegényítette-e el az eredetit (szerintem igen), de hát ez 
az adaptált művek gyakori sorsa. A Deres Péter fordította anyag mindenesetre alkalmas színházi 
előadásra. A kockázati tényező inkább a gyerekszereplőkben rejlik, különös tekintettel arra, hogy 
Magyarországon nincsenek szervezett gyerekszínészek (szervezettségen nem szakszervezetet, 
hanem iskolát értek), ennélfogva kiskorúak megjelenése a színpadon a legtöbb esetben még a 
felnőttekénél is kínosabb. Viszont jó előjelnek tűnt, hogy a rendező Vidovszky György korábban 
A Pál utcai fiúkban (nem láttam) már dolgozott gyerekekkel. 
Ami a lényeget illeti, a Bárka Színházban látható előadás ügyes és tehetséges. A gyerekek 
komolyan veszik a feladatot, nem fognak hamis hangot, és értik, amit csinálnak. Nincsenek 
idomítva, látszik a homlokuk mögött a gondolat, legföljebb a tapsrendnél bukkan elő 
egyikükből-másikukból a profi sztárpalánta. Alkatilag jól vannak kiválasztva az egyes 
szerepekre, innen kezdve "csak" arra kell ügyelniük, hogy ne vastagítsanak rá a karakterre. 
Ralphot, a demokratikus játékszabályokhoz ragaszkodó, igazságérzékeny, komoly fiút Szatory 
Dávid póztalanul, egyszerűen, őszinte jelenléttel játssza. Ellenlábasa, az éles személyiségű, éles 
hangú Jack Dér Zsolt alakításában jól eltalált vezértípus. Szép pillanat a végén, amikor a 
gyerekeket megmentő tengerésztiszt (Horváth Kristóf) megkérdezi, ki a vezér, és a bemozduló 
Jack gesztusát kettévágja a pozícióját természetes "én vagyok"-kal visszaszerző Ralph. (A telített 
pillanatban az a szomorú tény is benne rejlik, hogy a demokratikus pozíció csak konszolidált 
viszonyok között szerezhető vissza.) A hátrányos helyzetűek örök igazságát képviselő Röfi 
szerepében igen finom lírával és csöppnyi érzelgősség nélkül nyújtja a legjobb alakítást Péteri 
András. Kifejezetten tehetségesen, őszintén és meghatóan mondja el a kis Simon monológját 
Mesés Gáspár. A többiek is, noha (szerencséjükre) nem biztos, hogy a színpadra termettek, 
megtalálják a helyes egyensúlyt a mesterkéletlen jelenlét és a "szerepfelfogás" között. Ez - 
főként a csoportjelenetekben - átsegíti őket a gyerekszínészet buktatóin. 
Komoly buktató lehetne, hogy a szigetszituáció egyszerre realista és modellszerű helyzet, 
aminek a színpadon csak bonyolult és jelentős anyagi ráfordítást igénylő szcenikával lehetne 
megfelelni. Vidovszky és a tervező, Gadus Erika talál megoldást: az egyértelmű stilizációt 
választják. A liánszerű kötél- és hálórendszer, a magaslesnek beépített hintapad, a félig tömött, 
sárga óriáspaplanok "bozótosa" képes érzékeltetni az őstermészet "játszóterét". Az anyagba 



burkolt disznótetem karóba tűzött feje jelképes disznótotemmé válik. Idővel meg lehet szokni a 
fölfüggesztetten izzó tábortűz-zsákot is. Nincs megoldva viszont az ijesztő szörny képzetét keltő 
roncs, amelyből csak később lesz fölismerhető a lezuhant gép, illetőleg az ejtőernyőbe 
gabalyodott pilóta holtteste. Ez azért lenne fontos, mert az alapgondolatok egyikét rejti, 
nevezetesen, hogy irracionális félelmünk forrása bennünk van, a szörny - ki is mondják 
szövegszerűen - mi magunk vagyunk. A kis Simon szörnyet "leleplező" bátor fölfedezőútja 
párhuzamba van állítva azzal a (némileg a banális pszichoanalízishez tartozó) jelenetsorral, 
amelyben a "tudat alól" bújnak elő a gyerekek családi vagy iskolai traumái. Ezek az (át)írói 
koncepció didaktikusabb részei, amelyeket többnyire sikerül átvészelni. 
Jobbak ezeknél - azt is mondhatnám, a legjobbak - a csapatmunka-jelenetek. Szemléletes, ahogy 
a gyerekek egy része levedli a konform modort, ahogy tanintézeti emblémájuktól és ruhájuktól 
megszabadulva fokozatosan vadakká válnak, kifestik arcukat és testüket "a fák gyümölcseivel", 
botokat koppantva a földhöz, fenyegető harci "törzzsé" válnak (mozgás: Gyevi-Bíró Eszter). Az 
átalakulás részint a nyílt színen, az akciók folyamatában, részint off stage, de végig indokolt 
menetben történik. Érdekes megfigyelni, hogy a civilizációs változás hogyan tükröződik a 
színházi nyelv használatában. A kezdeti statikus álldigálás nemcsak a hétköznapi létezés 
ábrázolására alkalmas eszközök hiányának a jele (később egyszer-egyszer a gyerekek 
megpróbálnak "összebeszélni"), hanem a lélektani helyzetnek megfelelő magatartásé is. A 
rituális "csapatjátékokban" érvényesíthetik természetes bandaösztönüket; ezekben a 
pillanatokban a felszabadultság és az önellenőrző időzítés elemeinek kell összhangba kerülniük. 
Hatásos, ahogy kidolgozott hang- és ritmuskoreográfia szerint többször is tapssal állítják elő a 
tűzben égő rőzse pattogását. Ez persze egy másfajta színházi nyelv, amely jelzésekkel, 
fizikummal, testi gesztusokkal dolgozik, szemben a lélektani realista illúziószínházzal, és a kettő 
nem mindig illeszkedik egymáshoz hézagmentesen, de az vessen rájuk követ, akinek a "felnőtt 
színházban" ez már tökéletesen megy nálunk. 
Az előadás ethoszához (és részint pátoszához) hozzátartozik Faragó Béla tiszta barokkot 
kölcsönző zenéje, amely emelkedettségével, "geometrikus" megformáltságával éteri ellenpontot 
képez, és egyúttal szerkezetet is kínál az előadáshoz. A befejezés csengő fiúszopránjából 
meríthetjük a föloldást, amit a történetből máskülönben nemigen tudnánk kicsiholni. 
(William Golding: A legyek ura - Bárka Színház) 
 


