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AZ ÚJJÁTEREMTETT TÖRTÉNET
A SZÁZ ÉV MAGÁNY SZÍNPADI ADAPTÁCIÓJA

Iképedést és izgatott várakozást egyaránt
kelthet egy-egy nagyszerű regény szín-
padi változatának híre. A Száz év ma-

gány esetében különösen indokolt a hi-
tetlenkedés, de még inkább érthető a
felfokozott érdeklődés.

Kevés olyan regény van a
világirodalomban, amely ennyire alkalmatlan
lenne a színpadi adaptációra. García Márquez
műve egyetlen hatalmas lendületű elbeszélés
(a szó leghagyományosabb és
legtermészetesebb értelmében). Nincsenek
benne részletesen kidolgozott jelenetek,
dialógusok is alig. A csodákkal, misztikus
elemekkel teli, évszázadnyi eseménysort külső
szemlélő, egy minden tudhatót elmondó
narrátor idézi fel. Ez a hangsúlyozottan
monologikus forma - mely mögött archaikus
közösségek monolitikus értékrendje sejthető -
élesen szembeállítható a színpadi ábrázolás
dialógus-technikájával.

Ugyanakkor - hogy az adaptációra csábító
érveket is soroljuk - a kolumbiai író sajátos
családregénye lenyűgözően titokzatos világot
tár elénk. Ebben az élet hétköznapi banalitásai
és különleges misztériumai olyan magától érte-
tődő egységben jelennek meg, amely meghit-
ten keserű bölcsességhez, bánatosan kiteljese-
dő tudáshoz vezetheti el az olvasót.

Az az érzésünk - különösen manapság, a
regényt újraolvasva -, hogy a sok haszontala-
nul harsány kacat között végre valami más
akadt kezünkbe. Különleges értelmű, titokzatos
életű kódexek kései másolatát, időtlen perga-
menek titkos nyelvű üzeneteinek újramesélését
sejtjük a műben. (Ősi iratok modern szemléletű
átfogalmazását, Melchiades szanszkrit teker-
cseinek spanyol nyelvű változatát?)

Es ezt az újramesélést a titokfejtés egyetlen
lehetséges módjának érezzük. Ahogy Melchia-
des jövő idejű jóslatai a regény végére múlt
idejű történetté válnak, minden világosnak és
elrendezettnek tetszik. Úgy érezzük, a regényt
olvasva azzal az archaikus tudással teremtet-
tünk kapcsolatot, amely nem nevekben és tör-
vényszerűségekben, hanem képekben és törté-
netekben fogalmazza meg magát. Nem fogal-
mak definiálását igényli tőlünk, hanem azt,
hogy örök életű meséket hallgassunk, vagy -
hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz - el-
kezdjük újramondani a halhatatlan történeteket,
s ekkor úgy érezhetjük, hogy az emberi tudás
titkos szöveggyűjteményéből emeltünk ki egy-
egy részletet. Mintha a dolgok rejtett lelkének
genealógiáját bogarásznánk, hogy végül az át-
tekinthetetlen világ rendezettségének bizo-
nyosságával tisztuljanak meg szándékaink.

Az irodalom története - véges számú törté-
netek végtelen variációjú ismétlődése - vég-
eredményben ez: az archaikus tudás mindig
másképpen felderengő fénye. A színház pedig,

újramesélve, megjelenítve a történeteket, élő,
eleven tudásként mutathatja meg egy-egy előa-
dásban az emberiség megőrzött felismeréseit.
A színjátszás szüntelen jelen ideje ugyanis min-
dig a jelenvaló valóságához kapcsolja az időt-
lenségbe visszatévedt történeteket, mivel eze-
ket nemcsak mondja, hanem játssza is; nem-
csak idézi őket, hanem azonosul is velük. Es a
tudás ennél teljesebb birtokbavételét nehezen
tudjuk elképzelni.

Egy-egy előadás (feltételezve persze, hogy a
színjátszás nemcsak technikai feladat, hanem
művészi küldetés is) mindig kísérlet az adott mű
világának újjáélesztésére. Regényadaptáció
esetében több is ennél: a mű láthatóvá tétele,
érzéki valóságának megteremtése. A színpadra
állítás tehát nemcsak egyszerűen más közeg-
be, hanem másfajta létmódba is helyezi a re-
gényt. Igy szembesítheti régmúlt idők, illetve
más világok üzenetét a színház jelenvalósá-
gával.

A színházi megjelenítés révén újramondott
tudás persze mindig töredékes. Nem tökéletle-
nebb, csak más, mint az eredeti. Hiszen a
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felidézett történetnek magába kell olvasztania a
felidézés pillanatát, a megszólaltatás korsza-
kát, annak ismereteit vagy tudáshiányát. Ezért
érezzük úgy, hogy a regények színpadi adaptá-
lása sosem pusztán technikai probléma, hanem
a találkozó művek (a feldolgozott alkotás és a
feldolgozás) világának lényegét érintő kérdés.

Az elbeszélések színpadra állításának legna-
gyobb nehézsége a drámában ismeretlen nar-
ráció megoldása. Lehetséges, hogy az elbe-
szélt eseményeket a színpadi játék megjelení-
tett jelenetek sorozatává alakítja - kiiktatva az
elbeszélőt, eltüntetve minden történeten kívüli
nézőpontot. Ez az út a Száz év magány eseté-
ben azért járhatatlan, mert a regény rendkívüli
sűrítettségét épp az elbeszélő hangsúlyozott
jelenléte biztosítja. Minden egyes fontos moz-
zanat eljátszása nemcsak elviselhetetlenül
hosszúra nyújtaná az eseményeket amúgy is
erősen szelektálni kényszerülő előadást, ha-
nem menthetetlenül lazává is tenné a törté-
netet.

A másik kínálkozó lehetőség az elbeszélő
szerepének megőrzése, színpadi megfelelőjé-
nek megteremtése. Ha ez egy történeten kívüli
alak beállítását jelenti, feltétlenül a didakszis
veszélyét növeli, ami teljesen összeegyeztethe-
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tetlen a Száz év magányvilágával. Ezt is sikerül
tehát elkerülni, amikor a García Márquez-re-
gény Schwajda György-féle színpadi változata a
(kényszerűen vállalt) narrátori szerepkör
megvalósítására a regény szereplői közül vá-
laszt ki egyet, s Ursulát teszi meg a történése-
ket közvetítő elbeszélővé - egyúttal (színpadi
helyzetéből következően) főszereplővé is. Ez
természetesen messzemenő következmények-
kel jár.
A Száz év magány ugyanis nem ismeri a
(poétikai értelemben vett) hős fogalmát. Nincs
egyetlen olyan szereplője sem, akinek szándé-
kaival, törekvéseivel az események leírhatók
lennének. (De arról sem beszélhetünk, hogy
egymást váltó hősök összefonódott története
alkotná a regényt.) A mű főszereplője maga a
nemzetség. A regény tematikai keretét a Buen-
día-család története adja - a kezdetektől (az
unokatestvéri házasság falualapításhoz vezető
bűnbeesésétől) a végig (a rejtett végzetet betel-
jesítő utolsó sarj pusztulásáig). Az ebben a
teljes történetben megjelenő alakok nyilvánva-
lóan nem önmagukban, hanem az egészben
határozódnak meg. Az elsődleges közösségek
elemi szemléletét ismerhetjük fel ebben a felfo-
gásban, amely nem zárt világú, elszigetelt sze-
mélyiségekben, hanem meghatározott helyű és
szerepű egyedekben szemléli a létet, feltételez

ve azt is, hogy létezik egy, az egyéniség feletti
lényegi erő, akár a nemzetség sorsánaK, akár
isteni világrendnek, akár a történelmi folyama-
tok sorának nevezzük ezt.

Az individualizálódó (modern) kultúra ezektől
a kötöttségektől igyekszik szabadulni,
leválasztva a személyiséget nemcsak az egyéni
szándékokat béklyózó korlátokról, hanem
egyúttal az egyeden kívüli univerzális
felelősségről is. A modern ember -- nem akarva
tudni egyetemes végzetéről - saját sorsának
birtoklására tör, önmagában határozza meg a
világot, ahelyett, hogy önmagát határozná meg
a világban.

Mindezek következményeiről, az archaikus
kultúra ezen felbomlásáról szól a García Már-
quez-regény és Schwajda Györgynek a műből
készült színpadi változata is - csak más néző-
pontból. A regény mitizált nemzetségtörténete
az archaikus közösségek sorsa felől figyeli az
eseményeket; ezzel szemben a színpadi játék
az individuum életének nézőpontjából. Ezt is
jelenti Ursula középpontba állítása. Ebből a
személyes nézőpontból a teljességet nem a
nemzetség egész élete, hanem az egyéni életút
befejezettsége fogja jelenteni; ez adja a színpa-
di játék keretét. (Az individuális nézőpont hang-
súlyos jelenléte eredményezi azt is, hogy a
színházi változatban visszaszorulnak a regény-
ben meghatározó jelentőségű csodás elemek,
misztikus események.)

Egyetlen szereplő, ha mégoly matuzsálemi
életkorú, s mégoly fontos szerepet tölt is be a

család életében, nem képes átfogni a nemzet-
ség egész élettörténetét: le is egyszerűsödik a
színpadi változat. A regényben szereplő hét
nemzedék helyett négy jelenik meg benne - s
az utolsó kettőnek csak egy-egy tagja, jelzés-
szerűen. Ez leszűkíti a színpadi eseményeket a
regény történetének első harmadára; a később
történtek a színházi változatban csak mozaik-
szerűen szerepelnek.

Ursula (Törőcsik Mari) az előadás csodálato-
san komponált; virtuóz pontossággal eljátszott
nyitóképében az évszázadnyi kínról szól. Istent
kérdezi: „Csakugyan azt hiszi-e, hogy az ember
elbír ennyi kínt és keservet?" Mindez szenve-
déstörténetté stilizálja át az előadásban megje-
lenített eseménysort (amelyet a színpadi hely-
zet a visszaemlékezés, a felidézés beszédhely-
zetével azonosít). A történet ebben az értelem-
ben - Ursula nézőpontjából - egy, csendes
fegyelemmel végsőkig megtartott isteni elren-
deltetéshit követése, a meghatározott sors elfo-
gadása.

Mindez azt is jelenti, hogy az asszony az a
szereplő, aki az egyéni sors és az egyetemes
meghatározottság közötti kapcsolatot a legto-
vább képes fenntartani. Benne őrződik meg
legteljesebben az archaikus kultúra szemlélete,
amely a világ egységét biztosító erők (nemzet-
ség, Isten) összefüggésében értelmezi az em-
ber helyét és feladatait. Benne a legélőbb tehát
az a tudás, amely (erkölcsi erőként is működve)
megítélhetővé teheti az ősi rend felbomlását,
„az idő fokozatos megvetemedését", a körülöt-
te élő emberek folyamatos szerepvesztését.
Láthatja gyökértelenné válásukat, az élet
alapjait meghatározó szándékok eltorzulását.

Mindez összefügg Ursula látásának fokoza-
tos elvesztésével. A megvakulás archetipikus
attributuma a látnokok szerepkörét kapcsolja
személyéhez. A szemére boruló homály növe-
kedésével párhuzamos belső megvilágosodá-
sa, az élet lényegének fokozatos felismerése.
Így értheti meg világának tarthatatlanságát, így
jut el maga is a lázadás káromkodásba oltott
gesztusához, így lehet bölcsessége gyökere-
sen más jellegűvé. A végső tudás megszerzé-
sének pillanata az áhitatos ráismerés: „Uramis-
ten! Ez hát a halál?!"

Ursula a körülötte lévő világ átalakulásáért az
idegeneket okolja. A velük kapcsolatot teremtő,
hozzájuk kapcsolódó családtagok tarthatatlan-
ná teszik az eredeti állapotokat. Az asszony
szüntelenül minősíti ezeket a folyamatokat,
szinte előre bejelenti a történések irányát, ezzel
mintegy tematikai egységekre osztva a színpa-
di változatban megjelenő történetet. (Igy az
események elrendezése a színpadon sokkal
nagyobb koherenciát mutat, mint az eredeti mű-
ben. A laza regényszerkezet helyére lépő logi-
kusabb színpadi rend jelen szemléletünkből,



mai tudásunkból érthető; benne a rendezettség
reményére határozottabban rákényszerülő
helyzetünk ismerhető fel.)

Hol kezdődött minden? Nem az idegenek
érkezésével. Macondo alapításának
történetéből (a színjáték első tematikai
egységéből) kiderül, hogy Ursuláék maguk
indították el azokat a folyamatokat, amelyek az
„idegenek" folyamatos érkezésével tetőződnek.

José Arcadio Buendía és Ursula házasság-
kötésének körülményei és következményei
alapján az ember életét hármas viszonyrend-
szerben határozhatjuk meg. Az ember szándé-
kait, belső késztetéseit egyrészt a nemzetségi
hagyományok kötik (biológiai determináltság),
másrészt a külső feltételek (természeti, társa-
dalmi viszonyok) befolyásolják. Az eredendő
lázadás, a bűnbeesés akkor következik el, ha
az egyed önálló akarata fontosabb lesz, mint az
említett feltételek. (A családi aggályok ellenére
létrejön az unokatestvéri házasság, a szemé-
lyes becsületet védő gyilkosságot a kivonulás,
az új falu alapítása követi.) Mindez az önmagát
önmaga által meghatározó személyiség szüle-
tését is jelzi, aki biológiai korlátainak meghala-
dásával és külső feltételeinek átalakításával
igyekszik megteremteni önálló létének feltételeit.
Talán nem tévedünk nagyot, ha mindebben a
civilizáció kialakulásának modelljét is sejtjük.

Ursula megállna itt. Macondóban, az új felté-
telek között a korábbi körülményeket szeretné
helyreállítani. Az eredendő bűn okozta lelkiis-
meret furdalása ellenére (a disznófaroktól való
félelme mellett is) megerősítené a család belső
rendjét, s állandónak szeretné látni a külső
körülményeket. Az elindított folyamat azonban
feltartóztathatatlan, a paradicsomi harmónia
végképp megbomlott.

Az első idegenek a cigányok. (Látogatásaik
alkotják a második tematikai egységet.) Az álta-
luk hozott tárgyakkal a civilizáció további isme-
reteit, technikai felfedezéseit közvetítik. A talál-
mányokért lelkesedő Buendía (Garas Dezső) a
világ új viszonyait fedezi fel. A falualapítás logi-
kus folytatásának tetsző terveiben - amelyek
mindig Ursula tiltakozását váltják ki - a külső
világ átalakításának további szándékai fogal-
mazódnak meg, végül a világkép átalakulását
eredményezik (a föld gömbölyű), s végső soron
elvezetnek az eredeti világrend megkérdőjele-
zéséhez is (dagerrotípiák, Isten létét bizonyí-
tandó).

Ez az a pillanat, amikor a civilizációs tudás
túllép önmaga lehetőségein, s a metafizikai di-
menziókra is ki akarja terjeszteni érvényessé-
gét. Nem véletlenül tiltakozik Melchiades
(Kézdy György) is a terv ellen.

Az eredeti (többnyire még differenciálatlan)
tudás meghaladásának (tehát tagadásának)
következménye a teljes amnézia is lehet. Ezt

jelzi az álomkór, amit szintén idegenek közvetí-
tenek: a bizonytalan gyökerű Rebeca hozza, s
az archaikusabb viszonyok közül érkező Visita-
ción ismeri fel. Ebben a teljes felejtésben min-
den eltűnik, ami az ember helyét és szerepét a
világban kijelölte. (Erről beszélnek a cédulák: ki
vagyok én, mi a feladatom - s végül, zárómon-
datként, a transzcendens helyreállítása: Isten
van.)

A világ további felbomlását újabb idegenek
jelzik. Pietro Crespi (és részben Moscote)
érkezése nyomán tör ki a szerelmi őrület. (Ez
a színpadi játék harmadik tematikai egysége.)
A szenvedély emésztő tombolása, a belső
késztetések határtalanná erősödése a kö-
zösség belső rendjét, a családon belüli emberi
kapcsolatokat zilálja szét. (Rebeca és
Amaranta halálig tartó párviadala, Rebeca és
José Arcadio kivonulása, José Arcadiónak az
ellenséget rokonná változtató házassági
terve.)

Az újabb idegen (a negyedik tematikai egy-
ségben) minden eddiginél veszélyesebb: a poli-
tika. A külső történések ilyetén elhatalmasodása
magát a családot bomlasztja fel, sőt az embert
is kiforgatja önmagából, átalakítja sze-
mélyiségét. („Addig harcoltál ellenünk, amíg vé-
gül magad is olyan lettél, mint mi. És nincs az
életben olyan eszmény, ami megérne ilyen al-
jasságot" - mondja a rendkívül aktuálisan
hangzó szöveget Aurelianónak Moscote, a sze-
repösszevonások, eseménytömörítések követ-
keztében átvéve a regénybeli Márquez ezredes
szavait.)

Az ősi rend szétesését a személyiségvesztés
tetőzi be. A létet teljes egészében uralni akaró
egyéniség elveszti belső koherenciáját is. Az Isten
világáról, a természet eredeti rendjéről,
nemzetisége hagyományairól, családja
szokásairól,

MeszléryJudit (PilarTernera)ésDerzsi János (José
Arcadio) (Koncz Zsuzsa felvételei)

végül, saját múltjáról is leváló egyedre a totális
magány vár. A szeretetre való képtelenség
kínjában tetőződik be a bűnbeesés végzete.

A fejlődés zsákutcájának felismerése
azonban a feloldás lehetőségét is jelzi; a
színpadi játékból a történéseknek egy más
dimenziója is feltárul.

Az ember, aki mindent mozgásba akar hozni,
végül lehetőségei behatároltságával
szembesül. A tervek beválthatatlanságát látva
ismeri fel - az első rész záróképében - az
elképedt Buendía a felületén mozgó világ
lényegi mozdulatlanságát. Megérti, hogy el-
romlott az idő gépezete. A mozdulatlan ar-
chaikus világ időtlensége, illetve a világ-
átalakulás szándékával működésbe lendített
idő után a családfő az örök dimenzióiba lép át:
a mindörökké tartó hétfőbe, az álomszobák
szüntelen állandóságú változatlanságába.

Élet és halál határpontja ez, fához kötöző
őrületének megvilágosodása. Érzékelhetővé
válik minden emberi szándéknak a világ lé-
nyegi működését érinteni képtelen korláto-
zottsága. Ugyanakkor világossá lesz a halál
időtől megszabadító tágassága. Mindez a tu-
dásnak is más dimenzióit lépteti érvénybe.
Elevenné lesz Melchiades misztikus, túlvilági
titkokat is sejtető bölcsessége, jelenvalóvá a
halál nyugalmának határtalansága.

Ez a felismerés az, amely minden szerep-
lőnek halála pillanatában (a színpadi játék
befejező részében) az individuális lét hatá-
roltságának feloldását kínálja. Annyi tévelygés
és pótcselekvésnek bizonyuló tevékenység
után így találja meg mindenki a helyét - abban
a jelenetben, amely egyetlen képpé vonja
össze a családtagok halálát. Igy szüle-tik meg
a színpadi látvány szintjén a megerősödő
összetartozás - ott, ahol életében mindenki
szemmel láthatóan a totális magány
beteljesítése felé sietett.

A modern civilizáció következményeinek, az
individualizálódó lét töredékességének
ábrázolása, központi témává emelése miatt
fogadható csak el, hogy a színpadi változat
lényegesen leegyszerűsíti a regénybeli figu-
rákat, megszünteti a legtöbb szereplő sokér-
telműségét. Az egysíkú alakok közül össze-
tettségével csak Ursula és Buendía figurája
válik ki. Ők azok, akik már életükben is meg-
szabadultak a pillanatok idejének korlátaitól.
Így minősülhet mintává az előadásban az a
rendületlen fegyelmű emberi küldetés, amely a
lét egyetemes egységét igyekszik őrizni, így
lehet példává az emberi tudás határait
következetesen kutató magatartás, amely a lét
teljesebb szemléletű bölcsességéhez vezethet
el.


