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Amb rus Má ria dísz lete most elôször nem gyôz
meg: in kább a tér kon ven ci óit hasz nálja, mint a nézôi
kép ze le tet. A gyer mek kor fé lel me tes vö rös szo bája,
ahová be zár ják a ra kon cát lan ko dó kat, kép re gény fes té -
szet tel, a ja pán man gák vi lá gá val van ki bé lelve: sze re -
tet hi ány, ke gyet len ség, szi gor, bün te tés la ko zik Jane
Eyre szo bá já ban. Ez a tér mint a meg nyo mo rí tott,
árva gyer mek fan tá zi á já nak tü kör vi lága vé gül el nyeri
ér tel mét, és Jane Eyre „szép raj za i ként”, ame lye ket a
férfi meg cso dál, még akár vic ce sek is. Egyéb ként gyö -
nyö rûen van vi lá gítva; a fé nyek pon to sab ban köz ve tí -
tik az em beri áll apo to kat, mint a lát vány. A dísz let leg -
jobb eleme egy össze csuk ható nyug ágy, amely ben ki -
vá lóan le het fé lig ülve, fé lig fe kve ol vasni. Ez a
né  mi képp új „zsó téri” test hely zet (ülni, állni, sé tálni,
fe küdni már lát tam szí né szeit), most akár szim bo li -

kus test hely zet ként is fel fog ható. Szub jek tív vé le mé -
nyem sze rint a leg ké nyel me sebb ol va sási póz ez: fel -
tett láb, meg tá masz tott felsôtest. Mint va lami Ma -
dame vagy Mon si eur Ré ca mier a sze re lemre és ol va -
sásra egya ránt al kal mas hely szí nen. 

CHAR LOTTE BRONTË: JANE EYRE, 
A LO WO ODI ÁRVA (Rad nóti Szín ház)

Ru zitska Má ria for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val az
elôadás szö ve gét ké szí tette és ren dezte: Zsó tér Sán  -
dor. Dísz let: Amb rus Má ria. Jel mez: Be ne dek Ma ri. 
Sze replôk: Wé ber Kata, Ter hes Sán dor, Cso mós Ma -
ri, Mar tin Márta, Mar jai Vi rág. 

v szá za do kon átí velô nagy re gényt, írói nar rá ci ó val
meg spé kelt vég te len csa lád tör té ne tet ve sze del -

mes do log színre vinni. Meg há lás is per sze, kü lö nö -
sen ha a nézôk/ját szók több sége nem csak ked veli, ha -
nem is meri is a szó ban forgó opust. Mi kor Schwaj da
György jó ti ze nöt éve meg írta ne ve ze tes ad ap tá ci ó ját
Gar cía Már quez vi lág hí res re gé nyébôl, több elem zés is
szü le tett ar ról, hogy a mo dern vi lá gi ro da lom eme is -
kola te remtô mûve mi lyen dra ma tur giai csap dá kat rejt
a szín re vivôk szá mára. Schwajda áti rata le csu pa szí -
totta a gaz da gon bur jánzó epi kai szö ve vényt, s a „má -
gi kus re a liz mus” je gyé ben fo gant, kacs ka rin gós me se -
szö vésû la tin-ame ri kai pró zát jó részt a fô hôsnô né -
zôpont jára szû kí tette. Ugyan ak kor a szín mû eré nyei is
rög tön szem be tûn tek: a szö ve vé nyes ese mény sor ból
szín pad szerû met szet, drá mai ví zió raj zo ló dott elô,
hús-vér hôsök kel, át él hetô em beri sor sok kal, ame lyek
azo no su lást kí nál tak, be le fe led ke zést, kon temp lá ciót,
tör té net mon dást és me sét min den men ny iség ben.
Meg egy mi ti kus asszony sor sot, amely be év szá za dos
fáj dal mak sû rû söd tek; túl élési prak ti kák, ér zéki örö -
mök és naiv bot la do zá sok, há bo rúk, csa  ládi vi szá lyok,
re zsim vál tá sok, ha talmi té bo lyok és sú lyos csön dek.  

A klasszi kus re gé nyek szín re vi te lé nek van némi
ma gá tól ér tetôdô  bája s egy fajta ne me sen emel ke dett

Ko vács Dezsô

A mese mondó 
bosszúja
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kül de tése: fe li dézni a kul ti kus mû vet, ked vet csi nálni
az ol va sás hoz… Kér dés per sze, mennyire ké pes föl -
szik ráz tatni a szín ház az epi kába kó dolt drá mát. S mi -
féle szen ved élyek su gá roz nak át egy tá voli, eg zo ti kus
vi lág ból a mi nyers va ló sá gunkba? A Száz év ma gány
anno si ke res be mu tató ré vén vált a honi tár su la tok si -
ker da rab jává, a szol noki Szig li geti Szín ház Taub Já -
nos ren dezte elôadása Törôcsik Ma ri val és Ga ras De -
zsôvel a kulcs sze re pek ben mind járt ki je lölte a dráma
színi lép té két, le het sé ges já ték mód ját, ma gasra téve a
lé cet a késôbbi szín re vivôk elôtt. 

Az évad de re kán egy szerre két tár su lat is ne ki ru -
gasz ko dott a Gar cía Már quez-mû nek, ki sebb-na gyobb
be a vat ko zá sok kal mind két he lyen Schwajda áti ra tát
játsszák. A szé kes fe hér vári ka mara szín ház ban üres
tér fo gadja a nézôt. Az öb lös tér pa do za tát fe kete,
szür ke, pi ro sas, sárga mû anyag hul la dék bo rítja. Szi -
vacs  csí kok, -da rab kák gar ma dája he ver min den ütt,
mint va lami ôszi avar. Amirôl mind járt fel rém lik az
em ber ben, hogy ne tán ama apró sárga vi rá go kat
szim bo li zálná, ame lyek a re gény ben José Ar ca dio
Bu en día ha lá la kor hull nak az égbôl. De nem, az alj zat
de ko ra tív-or na men tá lis elem csu pán, amely be fedi
a szín te ret, el tün teti a tér ko pár sá gát, s ami ben hem -
pe regni le het, bir kózni, ját sza dozni és buk dá csolni.
A nyitó kép ben kis fiú ját szik do bó koc kák kal a föl dön
ücsö rögve, neki me séli majd el Ur sula a csa lád te ker -
vé nyes his tó ri á ját. Pár mé re tes függôágy ring vas kos
osz lo po kon, eze ket le le mé nye sen és funk ci o ná li san
hasz nál ják az elôadás ban. (A dísz let ter vezô Da róczi
Sán dor.) Nagy Vik tó ria jel mez ter vezô szép sé ges la tin-
ame ri kai szôtte sekbe öl töz tette a já té ko so kat, kü lö nö -
sen Ur sula át tört min tá zatú vö rö ses pon csója, José
Ar ca dio Bu en día nyers vász nak ból ké szült rusz ti kus
ha cu kái és Mel chi a des dú san hím zett mel lé nye tû nik
ki a szín pom pás ga lé ri á ból. Ôk még a tör zsi tra dí ció

kosz tüm jeit vi se lik, nem úgy, mint a késôbbi nem ze -
dé kek tag jai, akik talmi di va tok hoz iga zodva pró bál -
nak el sza kadni az ôsök szo kás rend jétôl. (Az Ama ran -
tát meg for mázó Vá radi Esz ter Sára pél dául hang sú -
lyo san tür kiz kék egy ré szest vi sel.)

A ru hák, pa ra dox mó don, szí ne seb bek, mint a meg -
je lenô fi gu rák; Ur sula ka riz ma ti kus alakja ugyan
rendre be ra gyogja a já té kot, ám a sze replôk több sége
meg le hetôsen ha lo vány, egy síkú, szín te len. Dra hota
And rea nem va já kos mat róna, aki egy szerre vén sé ge -
sen öreg és el pusz tít ha tat la nul fi a tal, ha nem érett,
her vadó szép asszony, aki nôies bá já val, anyai ere jé vel
és szi go rú sá gá val pró bálja kéz ben tar tani a nagy csa -
lád vi har zá sát, tör té nelmi pul zá lá sát. Sze mé ben ott a
ret te gés, az örö kös vesz te sé gek fö lötti ag go da lom,
még is, alakja in kább pasz tell szerû, mint szen ved é -
lyes; csönd jei, ma gába for duló el hall ga tá sai be szé de -
seb bek a szün te len za ka toló, mo no ton szö veg fo lyam -
nál. José Ar ca dio Bu en día fi gu rá ját Bata Já nosra
osz totta a ren dezô, Réc zei Ta más. Csa ládfôje fa mi li á -
ri san ke dé lyes, na i van lel ke sülô fi gura, aki meg venne
min dent a Ma con dóba ér kezô ide ge nektôl, csak épp a
nagy csa lá dot össze tartó erô és fér fiúi szi kár ság hi ány -
zik alak já ból. A sors rop pantó küz de lem a ter mé szet -
tel, ön ma gá val, az ezer fele szét húzó csa lád dal, Ur sula
el pusz tít ha tat lan asszo nyi ere jé vel. Bata nem gyôzi
drá mai erôvel a fi gura alak vál to zá sait, if jabb éveit ta -
posó fér fi ként és fá hoz kö tö zött, el nyûtt öreg ként
ugya no lyan egy ked vûen szem léli a vi lá got. 

BALRA: Horváth Virgil (Aureliano), Drahota Andrea
(Ursula Iguarán), Bata János (José  Arcadio Buendía) 
és Gulyás Sándor (Arcadio)

JOBBRA: Gerner Csaba (Melchiades), Horváth Virgil 
és Gulyás Sándor a székesfehérvári elôadásban
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A tár su lat, sajna, nem mu tat jó já ték kon dí ciót; sok
a szimp lán le bo nyo lí tott je le net, az elôadás nak nem
te remtôdik igazi íve, a ren dezôi hang sú lyok erôtle -
nek, az ala kok váz la to sak. Brun ner Márta Re be ca ként
ri ad tan sze re lem it tas, va dóc le ányzó he lyett dur cás
ném bert for mál, Kel ler Já nos Pi etro Cres pije arc nél -
kül ol vad bele a csa ládi ri tu á lékba, Várfi Sán dor Mos -
co téja el na gyol tan nagy vo nalú el öl járó. Mar kán sabbra
si ke rült Hor váth Vir gil rá menôs, vir gonc Au re li a nója,
Vá radi Esz ter Sára ön tu da tos Ama ran tája, Nagy Ad ri -
enne elom lóan oda adó Pi larja, Ger ner Csaba va já kos
clownba ol tott Mel chi a dese.

Az elôadás leg na gyobb baja még is az, hogy rendre
meg ke rüli a mû alapp rob lé má ját: nem ké pes meg je -
le ní teni az idô mú lá sát s az egy másra tor lódó nem ze -
dé kek alak vál to zá sait – az epi kai fo lyam ból föl szik -
rázó drá mát. A Gar cía Már qu ezra oly jel lemzô meg élt
sor sok, ön fe led ten vad ér zelmi hul lám zá sok, mélyrôl
fa kadó fáj dal mak he lyett szo li dan le bo nyo lí tott tár sal -
gási szín já té kot lá tunk, ame lyet csak el ne he zít az epi -
kus tör té net mon dás egy han gú sága. Ta lán késôbb
még ki futja ma gát a pro duk ció. 

A Víg szín ház elôadá sá nak do mi náns eleme Fü zér
Anni lát vá nyos és mo nu men tá lis szín pad képe. Egy -
másra hányt bú to rok, szé kek, asz ta lok, függôágyak,
he verôk, béke beli, szép sé ges tex tí liák, lim lo mok so ka -
sága bo rítja a ha tal mas szín pa dot, a zene kari ár kot,
sôt az emel kedô, zeg zu gos hátsó trak tu so kat is. Az el -
kü lö nülô szin tek kö zött kacs ka rin gós át já rá sok nyíl -
nak, az épp „ak ci ó ban lévô” sze replôk föl s alá bo tor -
kál nak a tér és az idô emel vé nyei kö zött, hogy az elô -
térbe – a je lenbe – jutva le játsszák epi zód ja i kat.
Min den ki ál lan dóan je len van, lát ha tóan vagy lát ha -
tat la nul, mo toz, szö szöl, lát vá nyo san szó ló zik, szen -

ved, öröm kö dik, vagy szimp lán ejtôzik; élôk, fe hér
arcú bábbá der medt és vissza-vissza járó hol tak se rege
kor zó zik, má szik, pul zál szün te len. Rejt élyek kel öve -
zett má gi kus mese vi lá got lá tunk meg ele ve nedni For -
gács Pé ter ren de zé sé ben. A szín pad kép ví zi ója át gon -
dolt és ha tá sos: Ma con dó ban „állni lát szék az idô”, így
múl nak el évek, év ti ze dek, év szá za dok. Az élet sor sok,
a nem ze dé kek egy másba csúsz nak, a sze replôk szi -
mul tán mó don élik éle tü ket. Össze tor ló dik múlt és je -
len, élôk és ha lot tak bé kés egy más mel lett élés ben
per ge tik min den nap ja i kat. A meg halni ké szülôk ar cát
gyön géd ci ró ga tás sal má zol ják fe hérre. Van nak, akik
nem is hal nak meg egé szen, csak el kez de nek meg -
halni. A rég el tá vo zot tak meg olyan ma gá tól ér tetô dô -
en vesz nek részt az újabb és újabb sze án szok ban,
hogy ab ból va ló ban egy má gi kus-misz ti kus, me le gen
bensôsé ges vi lág képe tá rul elénk. Ki csit ro man ti zált
ez a vi lág, a tra gé diák, gyil kos sá gok, vad össze üt kö zé -
sek, há bo rús ôrü le tek, az em beri szen ve dé sek majd -
nem ugya no lyan ko re og rá fia sze rint zaj la nak itt, mint
a vi gas sá gok, az ün ne pek, a paj zán du haj ko dá sok.
A ví zió sok szor att rak tí vabb, szug gesz tí vebb, mint
maga a szín padi cse lek vés: a tör té net mon dásba bele
le het fe led kezni, a nar rá ció el rin gat, az epi zó dok vég -
te len sora az örö kös is métlôdés kép ze tét kelti. A mese
fe lül írja a drá mát. Vagy nem is lesz a me sébôl dráma? 

Bör csök Enikô szé pen raj zolja meg a fi a tal Ur sula
élet vi dám vi hán co lá sát, az erôtel jes, érett nô lassú el -
hasz ná ló dá sát, el fá su lá sát, a szi kár mat róna el pusz tít -
ha tat lan élet ösz tö nét, ra gasz ko dá sát a már le bu tí tott
bi o ló giai sors hoz. Nincs eb ben a stra pa bíró asszony -
ban semmi va já kos vagy misz ti kus: tö ré keny nôt lá -
tunk, aki a szün te len sors csa pá sok alatt egyre job ban
meg gör nyed, össze megy, de lelke mé lyén ugyan az
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a csitri lány ma rad. Nem va rázs la tos, bib liai ôsa nyó -
ka, mint volt Törôcsik haj dan, ha nem kor ta lan, szi kár
asszony sze mély, va la hon nét a „fejlôdô vi lág ból”. Nem
öreg szik, csak las sacs kán meg fa kul. El fogy, el ron gyo -
ló dik. Nin cse nek lát vá nyos át vál to zá sai. Csak egy fél -
re csú szott kendô, egy slam pos ing ujj, egy szét zi lált-
szét dúlt haj csomó tu dó sít bensô áll apo tá ról. Bör csök
majd hogy nem egyet len re gisz te ren zon go rázza vé gig
sze re pét, még is ezer nyi szín sû rû sö dik eb ben a ki -
mér ten egyen le tesre csi szolt min tá zat ban. 

He ge dûs D. Géza José Ar ca dio Bu en dí ája elsôsor -
ban szen ved élyes, za bo lát lan férfi, csa pongó ösz tö -
nök kel, du haj in du la tok kal. Na i van lel ke se dik min -
den új iránt, de ha mar ki huny lel ké ben a fel-fel lob -
banó szalma láng. Ko ro sod ván is meg ma rad vá sott
ka  masz nak. Ko ra vén ha lott. Az elôadás ban nem fá -
hoz, ha nem két ágú lét rá hoz kö tö zik. Al mát rág csálva
egy ked vûen bá mul a sem mibe. Nézi, csak nézi ön nön
meg sem mi sü lé sét s az ál tala lét re ho zott vi lág össze -
ros ka dá sát. Le het, hogy nem is látja már. Csak a meg -
váltó sem mit várja. 

Har ká nyi Endre játssza Mel chi a dest; jö vendô mon -
dó, ti tok za tos ci gány em be rét az elôadás egyik fôsze -
replôjévé avatja. Út széli, ka ján ván dor ta nító. Nap ke -
leti bölcs, de ta risz nyá já ban üveg gyön gyök la pul nak.
Re zig nált al kalmi fi lo zó fus. Min dent tud, de sem mit
nem ért. Meg értô iró ni á val és öni ró ni á val kom men -
tálja a dol gok ál lá sát. 

A né pes sze replôgár dá ból rendre elôvil lan Pap Vera
élesre fent nyelvû Pi lar Ter ne rája, Da nis Lí dia szép sé -
ge sen va dóc Re be cája, Te le kes Pé ter fi no man disz -
ting   vált olasz zon gora han go lója, Tor nyi Il dikó lé gies
Re me di osa, Lá zár Ba lázs ak ku rá tus ke res kedôje, Ven -
c zel Vera so kat tudó Vi si ta ci ónja. 

For gács Pé ter ren de zése, a Víg en semble já téka
meg bíz ható, kor rekt munka. Nem re ve la tív erejû, de
lát vá nyos, nem hi bát lan rit musú, de szép szí né szi pil -
la na tok kal is me gör ven dez teti nézôit. Az elsô rész ben
gôzölgô hús le ves il lata ter jeng a nézôté ren, a má so -
dik ban el sza po rod nak a ha lot tak… Gar cía Már quez
má gi kus és re a lista re gény vi lá gát ma gam ra di ká li -
sabb nak, va dabb nak, vég le te sebb nek és szen ved élye -
sebb nek gon do lom e szce ná ri ó nál, de le gyen ez az én
ba jom. Hogy mit le het min debbôl meg je le ní teni a
Víg szín ház ha tal mas te ré ben, az már ér tel me zés, já -
ték kul túra, mû vé szi kon dí ciók kér dése. Gya ní tom, in -
ti mebb tér job ban el bírná az epi kus ih le tett ségû já té -
kot. Ám a Víg szín ház így is elég messzire ju tott a
meg va ló sí tás ban. 

GAB RIEL GAR CÍA MÁR QUEZ: 
SZÁZ ÉV MA GÁNY 
Szé kács Vera for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá -
val szín padra írta: Schwajda György 
(Vö rös marty Szín ház/
Pe li kán Ka mara szín ház, Szé kes fe hér vár)

Kon zul táns: Sze re dás And rás. Dísz let: Da róczi Sán -
dor e. h. Jel mez: Nagy Vik tó ria. Zene: Döme Zsolt.
Moz gás: Cserta Gá bor. A ren dezô munka társa: Vári
Já nos. Ren dezô: Réc zei Ta más.
Sze replôk: Dra hota And rea, Bata Já nos, Hor váth Vir -
gil, Vá radi Esz ter Sára, Gu lyás Sán dor, Brun ner
Márta, Ger ner Csaba, Nagy Ad ri enne, Kel ler Já nos,
Várfi Sán dor, Bu da házy Ár pád, Kraj csi Ni ko lette, Lé -
nárt Dá vid.

(Víg szín ház)

Dísz let-jel mez: Fü zér Anni. Dra ma turg: Ha ran gozó
Esz ter. Ügyelô: Ka bai Márta. Súgó: Bál int Éva. A ren -
dezô munka társa: Varga And rea.  Ren dezô: For gács
Pé ter.
Sze replôk: Bör csök Enikô, He ge dûs D. Géza, Har ká -
nyi Endre, Ju hász Ist ván, Csôre Gá bor, Pap Vera,
Cseh Ju dit, Da nis Lí dia, Venc zel Vera, La jos And rás,
Ep res At tila, Tor nyi Il dikó, Te le kes Pé ter, Sa rádi
Zsolt, Gyu riska Já nos, Lá zár Ba lázs, Berki Mó nika,
Hor váth Sán dor e. h., Ko vács Jutka e. h., O. Szabó
Soma e. h., Pol gár Pé ter e. h., Zri nyi Gál Vince e. h.

BALRA: Hegedûs D. Géza (José Arcadio
Buendía) és Börcsök Enikô (Ursula)

JOBBRA: Venczel Vera (Visitación) 
a Vígszínházban

S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e i


