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A remény kudarca

Malraux-bemutató a Thália Színházban

A Thália Színház előadásának kezdetekor
néhány perces archívfilm-összeállítás lát-
ható a spanyol polgárháború eseményei-
ről, a nemzetközi brigádokról, a magyar
internacionalista harcosokról. Az elő-adás
befejező epizódja pedig egy száraz közlés:
az egy évvel ezelőtti s az azóta
bekövetkezett spanyolországi eseményeket
aggódó együttérzéssel figyeli a világ
haladó közvéleménye, a színház pedig
mementóul és figyelmeztetőül idézte fel
mindazt, ami 1936-ban, a francóista éra
kezdetekor történt.

A két pont meghatározhatja az egész
előadás ívét; azt, ahogy a dokumentum
nyersesége, az érzelmi ráhatás, a politikai
elkötelezettség, az elemző-bizonyító-
meggyőző erő együttesen belső állásfog-
lalásra késztetheti a nézőt.

A Thália Színház előadásában azonban
csak a két fix pont adott, a közötte feszülő
drámai anyag hiányos, s éppen ezért
nagyrészt hatástalan.

Mi lehet az oka annak, hogy Malraux
híres regényéből, A reményből meglehe-
tősen sikerületlen színpadi feldolgozás
készült?

Mindenekelőtt az, hogy ez a regény
nemigen alkalmas a színpadi feldolgozás-
ra. Ha leegyszerűsítjük a regény szerke-
zetét, két szál - a polgárháború esemé-
nyeinek és az elmélkedések, moralizálá-
sok jeleneteinek - állandó összefonódását
figyelhetjük meg. Megszámlálhatatlanul
sok szereplő, helyszín kavalkádja ez a
regény, emberi jellemek, magatar-
tásformák, eszmények legvadabb ellen-
téteit találhatjuk meg benne. De a pilla-
natképek, a villanások tömegéből mégis
összeáll az a nagy hatású tabló, melyben a
zűrzavaron is átüt egy történelmi fordulat
reménye.

Az apró jelenetek egy része önmagában
is hordoz drámai magot, ugyanakkor az
egészben - különösen mert tudjuk a
végkifejletet - megvan a lelkiismereti
dráma lehetősége is.

Furcsa paradoxon: mindezen lehető-
ségek ellenére a színpadon mégsem jön
létre a dráma. A cselekményesség érde-

kében nyilván azokat az epizódokat lehet
hatásosan a regényből felhasználni, ame-
lyek a polgárháború eseményeit idézik fel:
a harcokat, a kihallgatásokat, a vitákat.
Ám ezek jó része - lévén, hogy a szereplők
többsége repülős - a levegőben játszódik, s
ezek megelevenítése - ha egyáltalán kellő
intenzitással lehetséges - a Thália
Színházénál is stilizáltabb játék-stílust
igényelne.

A regény jeleneteinek másik nagy része
beszélgetés, elmélkedés, belső monológ.
Ezek színpadra állítása ugyancsak nehéz,
ugyanis ezek a drámai cselekményt
leállítják, az ívet megtörik. Éppen ezt
elkerülendő, az alkotók láthatólag
igyekeztek akcióba ágyazva feldolgozni
azokat a bölcseleti, filozófiai jellegű epi-
zódokat, amelyek nélkülözhetetlennek
bizonyultak. Am ezek álakciók lettek,
megmaradtak tét nélküli beszélgetések-
nek, tehát végső soron ismét drámaiatlan-
nak. (Jiménez monológjai, beszélgetése
Magninnal, Scali és Alvear professzor
találkozása stb.) Elvben persze elkép-
zelhető lenne, hogy a sodró erejű, cse-
lekményes jeleneteket ellenpontozza a
gondolatokban súlyosabb csendes jele-
netek sora, ám ennek az ellenpontozásnak
kevés nyomát találjuk ebben a feldolgo-
zásban.

Ugyancsak a regény szerkezetéből
adódik, hogy a töméntelen apró epizódból
összeállhat egy nagy tabló, de a színpadon
szükségszerűen csak töredékét lehet a
regénybeli gazdagságnak megjeleníteni,
tehát törvényszerűen szegényedik el a
cselekmény éppen úgy, mint a jellemek, a
gondolatok.

Mindebből következik, hogy ennek a
dramatizálásnak a legfőbb buktatója: a
színmű átvette a regény szerkezetét. Az
epizódokra tördelt regény feldolgozása
reménytelen vállalkozás, ha a színpadon
redukált számú, éppen ezért felszínes
képet adó epizódok sorát kapjuk. A dra-
matizálók - Bajomi Lázár Endre és Kazi-
mir Károly - nem találták meg azt az
adekvát színpadi formát, amely a színpad
törvényszerűségeinek figyelembe vételé-
vel lenne képes leképezni a regény lénye-
gét.

S ezzel kapcsolatos egy másik bök-
kenő is. A regény, amellett, hogy a spa-
nyolországi eseményeket felidézi, alap-
vetően lelkiismereti mű. Malraux - aki,
mint köztudott, maga is repülőparancs-
nokként vett részt a polgárháborúban - a
különböző értelmiségiek felvonultatásával
és megnyilatkoztatásával olyan kér-

désekre keres választ, mint: mit tehet az
értelmiségi a forradalomban?, mi a párt
szerepe a forradalomban?, hogyan egyez-
tethető össze a párt és az értelmiségi lét? -
és így tovább. Olyan etikai-lelkiismereti
kérdések ezek, amelyek megválaszolása
még ma is és itt is aktuális. (S ez is lehetett
volna középpontja egy dramatizálás-nak.)
Malraux könyve éppen az eseményesség
és a gondolatiság kettősségéért izgalmas
mű. Ezzel a kettősséggel, gondolati
izgalommal teljes mértékben adós maradt
a színpadi adaptáció. A feldolgozás
kizárólag a cselekményességre épített.

A cselekményesség érdekében tett en-
gedmények veszélyét és egyben a dráma
szegényítését példázza Sembrano bor-
délyházi epizódja. A regényben a csend-
őrségi kihallgatás során tudjuk meg a
történteket. A darabban kétszer szerepel a
jelenet. Egyszer eljátsszák az olasz repülős
és a spanyol lány „találkozóját", a
nyilvánosházi botrányt, Sembranónak - az
adaptáció szerint - anarchisták általi
letartóztatását. Majd megjelenítik azt a
kihallgatást is, ahol Sembrano elmeséli
ugyanazt, amit már egyszer láttunk. Mivel
a kétszeri megjelenítés fölösleges, az
egyiket - amelynek nincs drámai funkciója
- kilöki magából az előadás. Ezért lett az
eljátszott jelenet csupán betét, s - Rátonyi
Róbert jóvoltából - kabarészám.

Ugyanerre a félresikerült cselekménye-
sítésre példa Jaime Alvear látóvá válása. A
regény szinte balladisztikusan jelzi a fiú
vakságát, illetve azt, hogy látásában
valami változás állt be. A vitában mint-egy
disszonáns felhangként időről időre
elhangzanak Jaime közbevetett mondatai:
„Megálltak a fények. - Látjátok a fénye-
ket? - Most megint feltűntek a fények." Az
előadásban egy zavaros, jelképes tán-cos
jelenet, valamint az újra látó Jaime
naturalisztikus játékú lelkendezése, ujjon-
gása már-már giccsbe hajló megoldás.

Végül a harmadik kiragadott példa a
gyereknapi felvonulás. Az ellenségtől
szorongatott városban, a támadások gyű-
rűjében a szakszervezetek úgy határoztak,
hogy a menekült gyerekeknek -
csakazértis! - nagyon emlékezetes kar-
nevált rendeznek. A fenyegetettség, illetve
az álarcos felvonulás és a gyerekek
önfeledt öröme közötti ellentét különös
drámaiságot kölcsönöz a regénybeli epi-
zódnak. (Önkéntelenül is felidéződik egy
távoli párhuzam: a Tanácsköztársaság
gyerekpolitikája: ezer gond között vegetál
a fiatal proletárállam, mégis felejthetet-



len május elsejét varázsol a munkásgye-
rekeknek.) A színpadon ugyan elhangzik
az utalás mindarra, ami a regénybeli epi-
zódot árnyalja, ezek az utalások a látvány
- ráadásul meglehetősen szegényes lát-
vány! - mögött mégis elsikkadnak, s csak
az ugráló, táncoló Mickey Mouse-,
Donald Kacsa-, Don Quijote-, Sancho
Pansa-figurákra emlékszik a néző. Annál
is inkább, hiszen ez az előadás utolsó
látványos jelenete, mivel azonban nincs
kellőképpen idézőjelbe téve, valamiféle
örömteli lezárás hamis képzetét is kelti, s
ezt végül nem ellensúlyozza eléggé sem a
már idézett zárólcözlés, sem történelmi
ismeretünk.

A félreértések elkerülése végett: nem a
regény totalitását, árnyaltságát kérjük
számon a színműtől, nem a regény egé-
szének színpadi megvalósítását. Nem is a
jelenetek összevonását, két vagy több alak
egybegyúrását nehezményezzük. (Bár
néha ez az „operáció", például Jiménez és
Hernandez vagy Alvear professzor és
Unamuno összepárosításakor nem
mindenben szerencsés.) Mindehhez az
átdolgozóknak joguk van, ha a meg-oldást
az eredmény szentesíti. A gondunk éppen
az - s ez az eddigiekből remélhetőleg
kiviláglott -, hogy a művészi eredmény
felemás lett.

S ezt a felemásságot nemcsak a dra-
matizálás meg a már kiragadott jelenetek
színpadi megvalósítása okozza. Két
alapvető rendezői megoldás is. Elsőül a
kórus funkciójának következetlen meg-
határozására, illetve mozgatására-ját-
szatására gondolunk. A kórus itt egy-
szerre jelenti a népet, és egyszerre sajátos
átkötő kapocs, amolyan narrátorféle - az
antik kórus mintájára, ha úgy tetszik - az
események és a közönség között. Am az
erőltetett, felfokozott lelkesedés, a
szenvedélyek jelzett ábrázolása alkal-
matlanná teszi a kórust e szerepekre, nem
hihető sem az, hogy ők a nép, sem kórus-
szerepük. Jó néhány bántó jelenetük közül
egyre szeretnénk felhívni a figyelmet: az
orosz repülőgépek fogadására. A
regényben - akár a darabban - többször
beszélnek az orosz repülőgépek
szükségességéről, nagyon várják az
utánpótlásgépeket. S amikor megérkeznek
a várva várt gépek, az egyik repülő,
Gartner „ ...olyan hangon szólal meg,
amilyenen a győzelmet, a vereséget vagy a
békét jelentik: - Elvtársak, megjöttek az
orosz gépek." Szűkszavúságában rendkívül
kifejező kép. A színpadon ezt a jelenetet
úgy játszatja Kazimir, hogy a kórus tagjai
előreözönlenek a szín-

pad széléig, és ott euforikusan kiabálják
az üdvözlő mondatokat, megtűzdelve
zdravsztvujtye, éljen, végre, hála isten-
nek stb. kiáltásokkal. A túlfokozottságtól
a jelenet drámai hitele csökken, hamissá
válik, tipikus példájaként a kevesebb
több lenne elvnek.

A másik probléma ismét az epizód-
szerkezetből adódik. Mivel a parányi je-
lenetek kevés játékalkalmat kínálnak,
szegények igazi szituációban, nagyon
nehéz a figurákat bemutatni. A rendező -
úgy tűnik - nem kívánt többet a szí-
nészektől, mint hogy jelezzék az alako-
kat, felmondják a szövegüket, és valami
tartást kölcsönözzenek a szerepnek. Így
színészi alakításokról az előadásban nem
beszélhetünk, csak többé-kevésbé pon

tos, áldozatkész részvételről egy konst-
rukcióban. A néző oldaláról azonban ez
nem ilyen egyszerű, mert az illusztratív
játék megfosztja őt a figurákkal való mi-
nimális együttérzéstől is, így megint csak
az egész mű hitele, hatísa csökken.

A Thália Színház népművelő színház,
politizáló színház. Felvállalt szerepének
nem egy előadásával a legmagasabb mű-
vészi-etikai-ideológiai szinten tett eleget.
A remény bemutatójának sikertelensége
éppen e feladat szempontjából sajnálatos:
az ábrázolni kívánt probléma-kör
művészi-gondolati leegyszerűsítésével, a
Thália színházi sztereotipiák el-
burjánzásával, a tételfigurák ábrázolásá-
val sem a népművelői, sem a politikai
színháznak nem tesznek jó szolgálatot.
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