lehetőségeit, „csak" annyit igyekezett
volna hűen közvetíteni az írásokból,
amennyi valóban elegendő egy színházi
este betöltésére. Ha nem igyekezett volna
hatalmas színpadi apparátus fölvonultatásával látszólag kielégíteni egy konzervatív
dramaturgiai igényt, miközben az
illusztráció, a színpadi külsőségek kiszorították a fegyelmezett lényeglátást, az
igazi emberábrázolást, a valódi drámaiságot.

típusainak kegyetlen „rokonháborúit"
ábrázolják
Solohov
politikai-emberi
szenvedély
hevítette
történetei,
Solohov
Amit nem lehet
szűkszavú, lényegretörő, keményen foelmondani...
galmazó stílusában. Mindegyik a forradalom után a doni kozákvidék nagy változásának egy-egy önmagában is teljes
Az Emberi sorsok a Tháliában
drámát hordozó helyzete. Valamennyi
novella egyéni sors kibontakozása, vagy
éppen váratlanul, az események sodrában
1.
bekövetkezett szituáció, kivétel nélkül
tragikus pillanat hordozója. Világ-képek,
A regény, a novella építkezésmódja közéletutak sokféleségét mutatják. Élő, ma is
3.
tudottan különbözik a drámáétól. A színerős hatású írások, amelyek a forradalmár
ház nem azonos a „megmozdított" iroéletének, sorsának helyzeteit ábrázolják,
A
novellák:
A
nagycsaládú
ember,
a
S/balok
dalommal, az epikus művek leíró részlelegtöbbször
végletekig
kiélezett
teit nem elég szövegében pontosan el- magzaja, az Idegen vér, a Görbe ösvény és Az kérdésfeltevésekkel. A forradalmi
út. Valóságos történelmi kor
mondani a színpadon.
A regényt, a novellát színpadra alkalmazónak új értéket kell létrehoznia, ha azt Jelenet a Thália Színház Emberi sorsok-előadásából
akarja, hogy az eredetileg nem színpadra
írt mű önmaga belső igazságát-törvényszerűségét érvényesítve szólaljon meg.
Mindezek dramaturgiai közhelyek,
százszor ismételt, elcsépelt mondatok,
amelyekben a színházi szakemberek alkalomról alkalomra megegyeznek, amelyekkel egyetértenek.
Vagy talán mégsem?
RÓNA KATALIN

2.
A Thália Színház a „népművelő szín-ház"
gondolatának jegyében nem először
vállalkozik novella, regény színpadra alkalmazására. Ezúttal Solohov öt kemény
gondolatiságú, feszes építkezésű korai
novellájából kísérelt meg egységes színpadi művet írni Kazimir Károly és dr.
Jósfay György. Nem szeretnénk teoretikus
vitákba bocsátkozni arról, hogy szabad
vagy nem szabad, lehet vagy nem lehet
epikus alkotásokat színpadon megjeleníteni, hiszen a színház világtörténete
számos bizonyító erejű példával, és talán
éppen ugyanannyi ellenpéldával is rendelkezik. Nem is az a kérdés, hogy színházi életünket éppen ezek az epikaátírások
tudják-e legideálisabban kimozdítani
nyugalmából. Valószínűleg nem, de ha az
előadás végeredménye igazolja a választást, ám legyen. A néző mindenkor
szuverén produkcióval találkozik, amelyen nem lehet számon kérni az alapmű
valamennyi epizódját, eseményét, motívumát. Amit azonban minden esetben
számon lehet, sőt számon kell kérni, az az
alapanyag gondolati igazsága, szellemi
feszültsége. A Solohov-novellák és a
létrehozott előadás összevetése ebben az
esetben sem lenne fontos, ha a Thália
Színház vállalni merte volna a színpad

Solohov: Emberi sorsok (Thália Színház). Sibalok (Bitskey Tibor) magzatját a vöröskatonák
nevelik föl. A jelenet szereplői: Nagy Attila, S. Tóth József és Zsurzs Kati f. h. (Iklády László
felvételei)

szituáció kérdéseit vetik föl, s ezek sohasem csak egyéni problémák. Mit jelent a
végveszélyben forradalmárnak lenni?; az
apa árulója-gyilkosa lehet-e fiának?; mit
tegyen a katona, ha asszonya, gyermekének anyja áruló lett?; meddig szentesíti a
cél az eszközt?; az ügyeskedők, az önérdeket kergetők megbuktathatják-e a
forradalmat?; igaz lehet-e az emberszeretet, ha ellenségről van szó?; hogy ütközik össze vér szerint egymáshoz tartozó
emberek sorsa az élethalálharcban?
Valamennyi novella önállóan, önmagában is a kor drámájának egy-egy akár
színpadra is kívánkozó mozzanata. Valamennyi konfliktushelyzete, emberi lényege magában hordozza azokat a drámai elemeket, amelyek meghatározott,
végiggondolt és megvalósított dramaturgiai rendszerben valószínűleg öntörvé-

nyű színpadi alkotássá válhattak volna.
Am ehhez a benne rejlő drámát kellett
volna kibontani, a drámán értve a színpadra szánható történetet, a felismert
színpadi alkalmat.
4.
Mi valósult meg a színpadi adaptációban?
A nyitott színpad fölött, az előadás kezdete előtt a fiatal Solohov arcképe fogadja a közönséget. A keretjátékban vörös
rózsacsokorral köszöntik a fiatalok a veterán katonaírót, a későbbiekben írónarrátort. Hogy szükséges-e ez, arra a
továbbiakban még visszatérünk.
Az előadás első része gyakorlatilag
egészében a novellák expozíciójából építkezik. Megkísérli behozni a színre az

elbeszélések valamennyi szereplőjét,
megkísérli a lehetetlent, dramaturgiailag
és gondolatilag elfogadható kapcsolatot
teremteni az egymástól független emberek között. A három kamaszfiú: Vászka,
Jása és Grisa, szüleik, testvéreik, a vöröskatonák, köztük Sibalok és árulóvá lett
asszonya, az öreg Gavriláék, a tehetős
gazdaasszony és eladó lánya, a fehér tiszt
és a többiek - mert már az indításban sem
képesek „szituációba" illeszkedni - a
narrátor segítségével inkább fölmondják
életüket. Arra ilyen tömegben természetesen már nem nyílhat lehetőség, hogy
alakjuk, szituációjuk plasztikusabban
rajzolódjék ki.
A produkció második része lenne hivatott a nagyon lazán, esetlegesen összefűzött események kiteljesítésére, az emberi
sorsok, élethelyzetek lezárására. Mivel
azonban az indításból következően túl
sok az elvarratlan szál, túl sok a fölhalmozott szituáció, nem marad más hátra,
mint minden elindított mozzanatot váratlanul, a novellákból átvett drámai eseménnyel befejezni.
Azok a végletes helyzetek, amelyek az
elbeszélésekben az alakok jelleméből,
helyzetéből, egyéni sorsából vagy tragédiájából, külső vagy belső erőktől vezérelve és meghatározva érthetőek-indokoltak-törvényszerűek voltak, az adaptációban megalapozatlanok, hitelüket
vesztik. Csak egy példa a sok közül, ami
egyben a közönség érdeklődését-reagálását is mutatja: Vászka bosszút akar állni
Nyura áruló édesanyján. A Görbe ösvény
története szerint tragikus véletlen következtében szerelmét lövi le, mert a lány az
anyja jellegzetes kabátját viseli. A színpadon a szerzők végigjátszatják a kabátfelvételt (az elbeszélésben erről szó sem
esik), így amikor Vászka a nő után oson,
moraj fut végig a közönségen. Ők már
tudják, ki lesz az áldozat, nekik már eljátszották. Mint amikor a bábszínházban
a kisgyermekek fölkiabálnak a nagymamának: vigyázz, ő nem Piroska, ő a farkas ! Nem lehet komolyan venni az ilyenfajta didaktikus színpadi hatásokat. A
történetnek, a mondanivalónak nincs
mélysége, a banalitás válik a főszereplővé.
Az önfeláldozás, a halál, a gyilkosság
ebben az összefüggésben nem történelmi
szükségszerűségből következő tragédia,
nem megrendítő pillanat, egyszerűen
melodramatikus hatásokra apelláló grand
guignol. Valójában arról van szó, hogy
Solohov kemény világából csak történet
nélküli, élettelen figurák és az öldöklés
került át a színpadra. A gondolat egysé-

ge, az átélt, megkínlódott eszme helyett
hamis idillek, harmonikaszó, zászlólengetés, öldöklések, sematikus állóképek és
már-már improvizáltnak tűnő vásári mutatvány kerekedett.

5.
A nagylélegzetű, epikus művek szín-padi
adaptációinak bevált sablonja a le-írónarratív és reflexív részletek narrátorral
való elmondatása. Ez azonban csak akkor
tekinthető indokoltnak, akkor bizonyítja
önmagát, ha mondandója a cselekményt
újabb, nagyobb látószögű megvilágításba
képes helyezni, ha a mondanivalónak a
színjátszás
eszközeivel
meg
nem
jeleníthető, mélyebb rétegeit tárja föl.
A Solohov-novelláknak - ha a színpadra alkalmazók nem kívántak volna
minél többet felölelni, és ennek következtében nem kényszerültek volna agyonzsúfolni színjátékukat - nem volt szükségük narrátorra. Belső drámai magjuk
alkalmasnak látszhatott közvetlen, mesélő
nélküli kibontakozásra. Természetesen
ehhez valódi átdolgozásra lett volna
szükség. Átdolgozásra, amely tisztában
van azokkal a nagyon egységes és határozott dramaturgiai követelményekkel,
amelyek szerint attól még nem dráma valami, hogy színpadon mondják el. Ugyanez vonatkozik a narrátorra is. Az átdolgozók akkor tévedtek, amikor úgy érezték,
attól lesz Solohov élő a színpadon, ha
mondatait a lehető leghűségesebben
emelik át az elbeszélésekből. Még a tájékoztató jellegű leíró részleteket is, amelyeket, ha másként nem megy, szó szerint
elismétel az író-narrátor. Am a novellákban átkötő, hangulatfestő, esetleg szimbolikus értékű részletek, mondatok, félmondatok egyrészt nem olyan lényeges
elemeik ezeknek az elbeszéléseknek, hogy
egy drámai változatból ne marad-hatnának
ki. Különösen arra az általában érvényes
műfaji megfontolásra hivatkozva, hogy
ami az írói látomásból a szín-padon nem
játszható el, nem élhető meg, azt úgysem
helyettesítheti néhány, a rivaldából kilépve
elmondott
mondat.
Másrészt
az
átdolgozók figyelmét elkerülte, hogy az
epikus szövegben vannak olyan áttételesen
megfogalmazott mondatok, metaforák
vagy szimbólumok, amelyek nem
hangozhatnak el az élő beszédben.
Kimondva jellegüket-lényegüket vesztik,
nem marad más belőlük, mint értelmetlen,
összefüggéstelen szó.

Csak egyetlen ilyen mondatra hivatkoznánk, de ez példája lehet annak, mi az,
amit nem lehet a színpadon elmondani.
A z ú t című novella befejező mondatáról
van szó, amely ott, saját közegében, saját
jelzésrendszerében az elbeszélés költői
befejezéseként hat: ,,A végtelenbe kanyarog az út, de Petyka szilárdan lépdel a
közelgő éj felé, és a kék mennyboltról
halványzöld fénnyel hunyorog le rá egy
ötágú csillag." A narrátor patetikus
hangsúlya még fülünkben cseng, de talán
mégsem ezt mondta, talán rosszul értettük, ez mégsem lehet igaz. Sajnos igaz,
és az is, hogy az átdolgozók, a rendező és
a színészek közül senki sem vette észre,
hogy a meglehetősen naturálisra fogott
színpadi játékban ezek a szavak nem az
eredeti hatást keltik.
A narrátor mondandóját Robert Rozsgyesztvenszkij Rekviem című költeményének soraival zárja. A „Ne feledd ..."
gondolatát idéző mondatoknak még akkor
sincs semmi közük Solohov novellái-hoz,
ha feltételezzük, hogy a színház az
egykori szovjet hősökre kívánt emlékez-ni
ezzel az előadással. Talán csak ismét arról
a már oly sokszor bírált szokásról van szó,
amely a mű eszmei üzenetének drámai
megélése helyett az előadás utol-só
jelenetével kívánja fölerősíteni, elmondani, esetleg illusztrálni azt a gondolatot, művészi-emberi alapmagatartást,
amelyre az egész előadásnak épülnie kellett volna.
6.
A novellákból született darab dramaturgiai
tévedései, túlkapásai, a zavart keltő
túlzsúfoltság
nem
kínált
kedvező
lehetőségeket a rendezőnek. Nem állíthatjuk, hogy a rendezői munka sokat segíthetett volna a drámán, ám Romhányi
László láthatólag még e szűk keretek között sem tett sokat azért, hogy legalább
megkíséreljen valóságos dimenziókat adni a játéknak. A tarka, külsőségekbe vesző
novellaillusztrációból
rendezésében
sokszor még csak sejteni sem lehetett az
igazi gondolatot. Romhányi rendező
munkáját leginkább az jellemzi, hogy nem
tudott lényeges kérdésekben dönteni. Az is
eldöntetlen maradt, hogy naturális
elemekkel vagy jelzésekkel akar-e
színpadi hatásokat elérni. A legszembetűnőbb a túlformázott, sűrítettségében
mégis zavart keltő díszletek között a vonuló kozák lovascsapatokat ábrázolni
kívánó táncoló statiszták mozgatása.
Fölerősített, már-már melodramatikus

nagyjelenetek és valóságos lövés, amely a
fehér tiszt stilizált figuráját éri -így váltják
egymást reális és elképzelt, naturális és
jelzett elemek indokolatlanul. Sem az
előadás játékrendjébe, sem Solohov világába nem illik a színpad magasában, a
háttérben föltűnő fekete lovaskocsi, amely
itt az atamánt viszi, s valószínűleg valami
furcsa
véletlen
következtében
a
Tovsztonogov rendezte Revizor nemzeti
színházi előadásából tévedt a Thália színpadára.
A rendezői értelmezés eddig részletezett
tisztázatlanságai, a játéktér rendezői
szervezése, az előadás tempója, a színészvezetés kimunkálatlansága nem hogy árnyalta volna a drámát, nem hogy megpróbálta volna behozni a színpadra a novellák kemény, sokarcú világát, még inkább leegyszerűsített tablóvá, patetikus
szólammá tette a produkciót.
Az ilyen előadásokban a színészi játék
nem értékelhető önálló teljesítményként. A
színészeknek nem jut igazi feladat, nem
nyílik lehetőség az emberábrázolás művészi munkájára. A színész arra kényszerül, hogy belső átlényegülés helyett kívülről oldja meg feladatát. A népes szereplőgárdából néhányan mégis megkísérelték,
hogy ha csak pillanatokra is, felvillantsák
Solohov szellemét. Szirtes Ádám, Horváth
Teri, Bitskey Tibor egy-egy őszinte
játékrészlete megsejtette az elbeszélésekben rejlő lehetőségeket. A színpadi alkalmakat, amelyek, ha az adaptálók nem a
hasonlóságot, hanem a különbözőség-ben
rejlő azonosságokat keresték volna a
novellákban, ha el tudták volna határoz-ni,
hogy mi a céljuk Solohov írásainak
színrevitelével, talán a nagy emberi pillanatok, a megélt emberi tragédiák igazságának katartikus élményével tudtak volna
hatni a ma nézőjére.
Emberi sorsok (Thália Színház)
Színpadra alkalmazta: Kazimir
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