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GARCÍA MÁRQUEZ: SZÁZ ÉV MAGÁNY

Ha valaki egy hónapja azzal áll elő, hogy a Száz
év magányt készül színre vinni, habozás nélkül
azt mondom neki, őrültség, ezt a szövevényes-
szürreális regényfolyamot nem lehet színpadra
adaptálni. Nem lehet, mert ez az indázóan
sokszálú epika ellentmond a dramatizálhatóság
elemi feltételeinek, a figurák polifóniája
ellentmond a drámai alakok megszer-
keszthetőségének, a szürreális-mitizáló epizó-
dok sora pedig mindenre inkább alkalmas,
semmint színpadi dráma fölszikráztatására.

S most, a szolnoki Szigligeti Színház előadá-
sát nézve a Pesti Színházban, újra meg újra
megbizonyosodhatunk róla, hogy az élő-organi-
kus színház fittyet hány mindennemű esztétikai
okoskodásnak és műfaji dilemmának, s
könnyedén átlépve a technikai nehézségeken,
no meg a színházi dekonjunktúrán, új minőséget
teremt. Schwajda György, aki istenkísértő vál-
lalkozásba fogott társulatával, valószínűleg egyik
legjobb művét írta színpadra Márquez világhírű
alkotásából. Mondanom sem kell, hogy az
adaptációt szuverén színpadi műnek gondolom,
amely az eredeti regény epikusan szerteágazó
anyagából építkezve koherens drámatestté
formálódott - minden bizonnyal a rendező, Taub
János közreműködésével. Abban pedig, hogy az
előadás szinte maximálisan visszaigazolja
törekvéseiket, döntő szerepük van a figurák
megformálóinak, Törőcsik Marinak, Garas
Dezsőnek s a többieknek...

Schwajda mindehhez megtalálta a lehető
legegyszerűbb s a műfajhoz is legadekvátabb
színpadi formát: úgy őrizte meg az epikát, hogy
belőle hívta életre a drámát. Először is kitalált
egy narratív drámaszerkezetet, amely kiválóan
alkalmas arra, hogy a regényből kiemelt epizó-
dokat egységes logikai rendbe szervezze, s egy
szereplő - a nagycsaládot összefogni akaró
matróna, Ursula - optikáján átszűrje évszázadnyi
emberi sorshalmaz történéseit, azokat
kommentálja, s jelentésüket fölerősítve vagy
gyengítve különös, drámai fénytörésbe állítsa.
Ursula nagyszabású drámai hősként jelenik meg
a játékban, archetipikus alakként, amely alak
súlyosabb és szikárabb, mint egy gerincroppantó
évszázad vagy a politika hul-

Garas Dezső (José Arcadio Buendía) és Törő-
csik Mari (Ursula) (Koncz Zsuzsa felvétele)



lámverése. A dráma részint az ő belső drámája,
hiszen azt példázza, hogyan tud egy belső
iránytűjétől vezérelt, százados erkölcsi tradíció-
kat átörökítő ember tengernyi kín és sorozatos
sorscsapások közepette mégis életben marad-
ni. A regényből írott dráma ennyiben - és csak
ennyiben - személyiségdráma: olyan szemé-
lyiségé, aki mintegy történelmi alulnézetből,
alakítva-elszenvedve, de többnyire rezonőrként
játssza végig a játékot, ám mindvégig egy hatá-
rozott erkölcsi világrendet szegezve szembe a
külvilág kusza átváltozásaival, bornírt, mulatsá-
gos vagy tragikus történéseivel. Ursula az ál-
landóságot, a mozdulatlan Időt testesíti meg
hús-vér emberi alakként a történéssorban,
amelynek „gépezete elromlott", s amely szá-
guldó, föltartóztathatatlan monstrumként gázol le
generációnyi sorsokat - miközben ő maga is
változik.

Schwajda drámája ugyanakkor történetfilozófiai
vetületű dráma, amely azt vizsgálja, hogy a
társadalomfejlődés egy meghatározott fokán
miféle individuális és kollektív sorstragédiák lé-
tezhetnek párhuzamosan és feszülhetnek
szembe egymással, ha a kizökkent idő össze-
torlódottságukban is különnemű konfliktusokat
zúdít egymásra. A dráma e vonulata erősíti föl
aztán a játék politikai feszültségét, mégpedig
nem aktualizáló pamfletszerűséggel figurázva ki
konzervatívok és liberálisok oly ismerősen
mulatságos küzdelmeit, hanem a játék mélyá-
ramába kódoltan, játékosan bujócskázva, még-
is történetfilozófiai éllel. Mert e történéssorból,
amely vehemens diktatúrák és törékeny de-
mokráciák viharos átmeneteinek hordalékaként
szikráztatja föl emberi konfliktusait a színpadon -
s amelyet a latin-amerikai próza olyan revelatív
erővel jelenített meg évtizedekkel ezelőtt -, a
magunk társadalmi formációváltásának
gyermekbetegségeire ismerhetünk. Konfliktu-
saink az elmaradott népek archaikus és modern
konfliktusainak együttélésére rímelnek.

Schwajda tehát, mondhatni, szerencsés kéz-
zel nyúlt Márquez regényéhez, s hogy drámája
működőképes színpadi játékot kínált a szerep-
lőknek, abban a megtalált, lehetséges dráma-
szerkezet mellett a mű hiteles és súlyos jelle-
meié a legfőbb érdem. Figuráiban - amelyek
egyaránt Márquezéi és Schwajdáéi - kivételesen
ritka élet- és emberismeret és pszichológiai
realizmus sűrűsödik - e tekintetben is jószerével
példa és társ nélküliek a magyar színházi
palettán. Évadról évadra annyi vérszegény és
egydimenziós alak tüsténkedik kortársi játékok-
ban színpadainkon, hogy öröm efféle sokrétegű
és sokféleképpen értelmezhető drámahősökkel
találkozni. Közülük is a legmarkánsabb és a
legnagyobb drámai erővel megformált Ursuláé
és José Arcadióé, de Melchiades, Philar és a
vázlatosabban megrajzolt epizódfigurák is gaz

dag szereplehetőséget kínálnak megformáló-
iknak.

Schwajda drámájában, Taub rendezésében
élők és holtak feleselnek egymással, meg-
érintik, elhagyják, gyötrik és szirénhangokkal
hívogatják egymást - a rendezés leleményesen
aknázza ki s jeleníti meg a figurák átlénye-
gülésének drámai pillanatait. A halottá dermedő
élő arcok s a maszkokban megelevenedő holt
lelkek párbeszéde létfilozófiai síkra emeli a játé-
kot, s rajzolja meg az egyéni sorsokon áthöm-
pölygő történelem, a beteljesülő végzet szürre-
ális-mítikus képét.

Taub János szikáran céltudatos, a lehető
legegyszerűbb hatáselemekkel operáló, mégis
hatásos rendezése mindenekelőtt a végtelen
családtörténet folyamatszerűségét érzékelteti,
az idő s az elmúlás szüntelen jelenlétét, amely
körülindázza a távolian ismétlődő, egymásba
kapaszkodó sorsokat. Néhány megfakult lepel-
lel, néhány töredezett, ócska ülőalkalmatosság-
gal s néhány fénynyalábbal osztja fel, tagolja az
időt, a teret s a végtelenített történet epizódjait -
mindezt a szituációk racionálisan precíz ki-
dolgozásával, roppant játékeleganciával és
erőteljes színészvezetéssel. Az előadás ekként
igazi csapatmunka, amely ugyanakkor pazar
színészi alakításokra kínál alkalmat. Schwajda
György nem véletlenül hívta a szolnoki színház-
ba Törőcsik Marit és Garas Dezsőt - bravúros
szerepformálásuk közös színházi nyelvet be-
szélő, erős és egységes társulatba illeszkedik.
Törőcsik Mari Ursula-alakítása évadokon átívelő
ritka pillanata a magyar színjátszásnak. Ez a
törékeny asszony, akiben iszonyú erő lakozik,
mintha csak maga lenne az elpusztíthatatlan
életösztön, a végzeten is győzedelmeskedő
anyaság eleven szobra. Gyermeki, fénylő arc és
titkokat tudó varázslatos asszony, anyatigrisként
küzdő családfenntartó, összetört anyóka,
agyonnyúzott házicseléd és vajákos öreg-
asszony, aki manipulálni tudja családja belső
viszonyrendszerét - s mindezen elemek
egyetlen, sokszínűen vibráló személyiséggé
összegyúrva. Törőcsik úgy játszik a hangjával, a
testtartásával, finom, apró gesztusaival,
szemvillanásaival, hogy abból kirajzolódik a ge-
nerációkon áthúzódó élet belső erkölcsi azo-
nossága és ereje. Rendszerek, ideológiák jön-
nek-mennek, háborúk, rezsimek viharzanak át a
feje fölött, gyerekek születnek s nőnek fel, s ő
csak teszi a dolgát, ahogy lehet, szöszmötölve,
veszekedve, hisztérikusan és érzéki ellágyulás-
sal. Törőcsik lenyűgöző, tiszteletet parancsoló
játékos és vérbeli clown az előadásban: öniro-
nikusan vallja meg előttünk Ursula aprócska
kudarcait, kisstílű praktikáit és jellembéli gyen-
geségeit, csúfondárosan s egyszersmind rész-
vétünkre apellálón a képünkbe vágva, hogy ő is
csak - ember. Ember, aki nyugodtan szembe-

néz önnön esendőségével és nagyszerűségé-
vel, aki szétkacagja emberléte kereteit, s far-
kasszemet néz a lopakodó halállal.

Hogy Garast és Törőcsiket, e két varázslatos
színészt színházi jó sorsa újra egymás mellé
sodorta a színpadon, pazarul mért játékkal
hálálják meg. Garas Dezső José Arcadio
Buendíája előbb cirkuszi káprázatokba bóduló,
csapongó férfi, majd meglett, akkurátus
családapa, hogy az előadás végére kataton
magányba süllyedő aggastyán, majd feltámadó
holt lélek legyen. Mindent tud (azt is, hogy mit
nem tudhat), mert mindent megtapasztalt az
életből - szenvedélyt, lemondást, az élet
elviselésének művészetét és az önfeledt játé-
kot. E két formátumos alakítás mágnesként
vonzza magához s ragadja magával a többi
szereplő játékát: az előadás többségükben
egyenletes s kidolgozott szerepformálások
sora.

Meszléry Judit (Pilar Termera) testéből élő,
eladott érzékiségébe csontosuló cigányasszo-
nya, Bajcsay Mária (Visitacion) rebbenő lelkű
házicselédje, Kézdy György meditatív, melan-
kolikus Melchiadese, Győry Emil akkurátus,
jólelkű és egykedvűen félő elöljárója, mind-mind
kontúrosan megrajzolt, erőteljes figura.
Akárcsak a férfiasságát bamba együgyűséggel
kamatoztató, üres tekintetű Buendía fiú, Derzsi
János (José Arcadio) vagy a hatalmi tébolyba
merülő Aureliano, Mertz Tibor meg-
formálásában. A népes szereplőgárdából elő-
villog Egri Márta rámenős nőiességű Rebecája,
Kozák Ágnes hisztérikus Amarantája, Horváth
Lajos (Pietro Crespi) piperkőc ficsúrja.

Székely László puritán egyszerűségű díszlete
funkconálisan szolgálja a rendezői koncepció
érvényesülését, Németh Ilona jelmezei miliőt
teremtőek. A szolnokiak pesti bemutató-ja
minden bizonnyal az évad egyik legjobb
előadása - csattanós válasz a színház apályáról
és ellehetetlenüléséről szóló híradásokra.
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