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esz köz tár ral dol go zik, me lyet imp ro vi za tív lo gi ká val
han gol össze. A rö vid szkeccsekbôl álló elôadás egy
tör té net le hetôsé geit fo gal mazza újra, va ri álja, ágyaz -
za egy másba. Ez az ál landó ke re sés és új ra fo gal ma zás
adja a Bo dó nál is mert la bi rin tusszerû dra ma tur giát,
mely más részrôl a „ma gá nyos hôs” ke re sé sé nek és el -
téve(lye)dé sé nek fik ci ó jába ágya zó dik. A Piz zi cato hô -
sét ugyan az a szín házi gé pe zet szá molja fel és al kotja
meg, mint Jo sef K.-t. És per sze a nézô. Mert vé gül is
tôle függ, hogy a tör té né se ket egy sze mély ví zi ó ja ként
azo no sítsa, vagy el tá vo lod jon az ér tel me zés kény sze -
rétôl, és az egé szet egy szel le mes „Bob Fosse-unp lug -
gedként” fogja fel. Eset leg rá jöj jön, hogy itt sa ját (szín -
házi) lá tása is a já ték ré sze, és a ren dezôi kon cep ció
fel fej té sé nek szép sé ge i ben lelje örö mét. Bodó erre a
lá tás módra ref lek tál a da rab egyik zá ró je le ne té ben.
Gá bor mû té ten esik át, mely nek so rán agy ve le jé ben
„szín ház kór tani” szak sza vak ból álló (kö rül be lül: „a
ke gyet len ség ne od ra ma ti kus, posztt ra u ma ti kus szín -
háza”) katy vasz ke rül fel színre. 

Ha son lóan ját szik a nézôvel Bar tos And rás ra fi nált
dísz lete. A le pusz tult la kás be ren de zé sét egy szerre
külsô és belsô te rekre utaló fa lak ha tá rol ják, me lyek
kü lön bözô fó kusz pon to kat kí nál nak. Az egyik fal hoz
ál lí tott mozi szék sor és az elôadás bi zo nyos pont jain a
szoba belsô kellôs kö ze pére le eresz kedô vas füg göny

meg ne vezi és ezál tal idézôjelbe te szi a te ret. A Mo tel
dísz le tére em lé kez tet a for gó szín pad se gít sé gé vel
meg nyíló te rek, az újabb és újabb je le ne tekre való rá -
nyi tás elve, mely a drá mai li ne a ri tást a var ti eté sze ri a -
li tá sá val váltja fel. 

A drá mai struk túra fel szá mo lá sá ban Bodó ta lán a
Piz zi ca tóban jut a leg messzebbre. Akár a fil mes vá gás
tech ni ká já val hoz zuk ezt össze füg gésbe, akár a kol -
lázs el vé vel vagy az imp ro vi zá ció per for ma tív sa já tos -
sá ga i val: a kö zös pont az áb rá zo lás, a ki fe je zés ha gyo -
má nyos mód ja i nak meg kérdôje le zése. A Piz zi ca tó ban
még meg lévô ha gyo má nyos szín házi nar ra tí vák mö -
gött pro vo ka tív mó don nem áll sem mi lyen „áb rá zolt
való ság”. Nem csak a tör té net vagy a sze replôk ve szí tik
el drá mai ér te lem ben vett mély sé gü ket, de a nyelv is.
A da rab ban ugyan min den ki túl nyo mó részt né me tül
be szél (ki vé tel pél dául Gryllus Dorka és Láng An na -
má ria röpke ká rom ko dás-köz já téka), de a nyelv bot lá -
so kon és tor zu lá so kon ke resz tül a sza vak ér telme
két sé ges ma rad. „Mi lyen stí lus ez? “ – kér dezi (nyers  -
fordí tás ban) az em lí tett mû tét nél köz re mû ködô la -
bo ráns. „Nem tu dom. De fo gai van nak” – hang zik a
vá  lasz. 

Bodó kö vet kezô né met or szági mun kája egy hely-
s pe ci fi kus per for ma tív ins tal lá ció lesz. A Piz zi cato to -
vább gon do lása. 

Rádai Andrea

Pro ust-
szim fó nia 
R O T  T E R  D A M  –  R O  T H E  A  T E R

z idôs Pro ust hát tal áll a kö zön ség nek, 
szem ben a la mel lák ból álló füg gönnyel. 

Be dugja fe jét a füg göny csí kok közé, és he gedû szó
kí sé re tére las san me sélni kezd. Köz ben a füg göny
sík ján a sej tel mes kék fénybôl ki raj zo ló dik a be szélô
ka me rá val fel vett, óri ási mé ret ûre na gyí tott arca. 
A rot ter dami Ro The a ter Pro ust-so ro za tá nak elsô
je le nete a maga ki fi no mult sá gá ban tö ké le te sen
meg ra gadja az em lé ke zés fo lya ma tá nak, a sze mé -
lyi ség és az idô vi szo nyá nak össze tett sé gét. 
A me sélô – akit lá tok is meg nem is – elôre is néz
meg nem is, tü körbe is meg nem is, vagy ta lán 
a tü kör mögé. 
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A fen ti hez ha sonló szín házi esz kö zökre épülô Pro ust-
cik lus messze túl lépi egy, a re gényt ki vo nattá csu pa -
szító iro dalmi ad ap tá ció vagy egy, a ma rok nyi Pro ust-
ol va sóra ka csintó uta lás hal maz ke re teit. Guy Cas si ers
belga ren dezô elôadás-so ro zata ön ma gá ban is ér vé -
nyes al ko tás: mul ti me di á lis Pro ust-mú zeum, a re -
gény   fo lya mot ol vasó kép ze let meg je le ní tése. A lát vá ny -
e le mek fel hasz ná lá sá nak pro fiz musa nem ön célú:
hi ába fi gye lem tágra nyílt szem mel a ra fi nált képi
meg ol dá so kat, az elôadás köz ben az az ér zé sem, hogy
va ló já ban le hunyt szem mel hall ga tok va la kit, aki
Pro ust so rait a fü lembe sut togja. 

A Ro The a ter az el múlt évek so rán mu tatta be Az
el tûnt idô nyo má ban alap ján ké szült so ro zat da rab jait.
A Pro ust 1 (2003) nagy já ból a Swann kö tet nek fe lel
meg, míg a Pro ust 2 (2003) Mar cel és Al ber tine kap cso  -
la tát mu tatja be meg is mer ke dé süktôl egé szen a lány
tra gi kus ha lá láig. A Pro ust 3 (2004) a Gu er man tes-ék bôl
emeli ki a pá ri zsi tár sas ági élet és a ho mo sze xu a li tás
té má ját. A Pro ust 4 (2004) kissé el tér a re gény fo lyam
szabta út tól, mert A meg ta lált idôn kí vül Cél este
Al ba ret, az idôs Pro ust ház ve zetônôjé nek vissza em lé -
ke zé seibôl me rít. A négy elôadást egy más után is ját -
szot ták Pro ust-ma ra ton cím mel, nem csak Hol lan  di á ban,
ha nem Brüsszel ben és Ber lin ben is, a Kuns ten Fes ti -
val des Arts és a Ber lini Ün nepi Já té kok ke re té ben.  

Az elôadá sok nem a könyv ben le írt ese mé nyek sor -
rend jét kö ve tik, ha nem – és ezt a cím is jelzi – a re gény -
író Pro ust éle té nek egy-egy sza ka szát mu tat ják be: a
kis fiút, a ka maszt, a fér fit és az öreg em bert. Pro ust
sze re pét ugyan ak kor ket ten játsszák: egy fi a tal (Eelco
Smits) és egy idôsebb szí nész (Paul R. Ko oij), akik nek
szín padi je len léte mind egyik da rab ban egy for mán

Marlies Heuer (Odette) 
a Proust 1-ben

Fania Sorel (Gilberte) a Proust 1-ben
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hang sú lyos. A pa no ra mi ku sabb Pro ust 1 és a Pro ust 3
a pá ri zsi tár sas ági élet egy-egy szeg men sét mu tatja
be, az az az elsô rész ben a „Ver du rin-sza lont” és a har -
ma dik ban a Gu er man tes-ok fog adá sait. A Pro ust 2 és
a Pro ust 4 ez zel szem ben a re gény író éle té nek egy-egy
fon tos kap cso la tára kon cent rál. Az elsô és a har ma dik
rész en nek meg fe lelôen bo nyo lul tabb és ra fi nál tabb
tech ni kai esz kö zö ket és jó val na gyobb sze replôgár dát
vo nul tat fel, míg a má so dik és a ne gye dik rész han gu -
lata bensôsé ge sebb és kon cent rál tabb: mind össze
négy sze replô van a szín pa don, s akár csak Pro us tot,
Al ber tine-t és Cél este-et is két-két szí nész játssza.  

A Pro us tok va rázs la tos han gu la tát a leg kü lön fé lébb
mul ti me di á lis esz kö zök te rem tik meg. Mint ha em lé -
kezô-la bo ra tó ri um ban len nék: egy szerre hat rám
hang és fény, kép, írott és mon dott szö veg, s ahogy
Pro ust mû vét, úgy az elôadást is át szö vik a kü lön bözô
mû vé szeti ágakba tar tozó al ko tá sok. A Pro ust 1-ben
vo  nós né gyes ad elô rész le te ket Kur tág, De bussy, Sosz -
ta ko vics és Ra vel ze né jébôl, a Pro ust 3-ban a Ba chot
éneklô rot ter dami gyer mek kó rust ve zényli Gu er man tes
her cegnô vagy Swann-né. Az elôadá so kat fel is mer -
hetô vagy föl dön túli, fur csa zö re jek kí sé rik vé gig: ten -
ger zú gás, su ho gás, só ha jok és halk si ko lyok. 

Az elôre fel vett és élô ké pek nem egy sze rûen ki e gé -
szí tik, ár nyal ják a szín padi ese mé nye ket, ha nem oly -
annyira szer ve sen egy másba szövôdnek, hogy tö ké le -
te sen egybe mos sák a kép ze let és a kép ze let hez ké  pest
lé tezô való ság ha tá rait. Eb ben a vi lág ban il lú zi ónk a
li ne á ris idôrôl egy sze rûen hasz nál ha tat lan: nincs ki -
je lölt vi szo nyí tási pont az idôben, mint ha az elôadás
mind vé gig egyet len pil la na tot sû rí tene. Ami kor pél -
dául a szín pa don Gu er man tes her cegnô fog adása
zaj lik, és – bár a szí né szek szinte moz du lat la nul áll -
nak, s nem né zek egy másra – öm le nek belôlük a tár -
sal gási for du la tok, a ki ve títôn egy má sik tár sas ági
ese mény ját szó dik: a her cegnô és ven dé gei fes tett
bok rok és vi rá gok kö zött pik ni kez nek. Eze ken a
néma fel vé te le ken a me ta kom mu ni ká ció annyira erôs,
hogy le he tet len nem pár hu za mo san fi gyelni a két
össze jö ve telt. Em lé ke ze tes az a je le net is, ami kor
Cél este és Pro ust elsô be szél ge tése alatt Paul Ko oij a
szín pad szé lén meg bújva be szél a ka me rába, és csak
ki ve tí tett arca for dul a ház ve zetônô felé. A gyer mek
Pro us tot ját szó Eelco Smits is ve tí tett ké pek kel be -
szél get az elsô rész ben – ap ró nak lát szik ha tal masra
na gyí tott szü le i hez és az or vos hoz ké pest. A vi deók
gyak ran tük rö zik vagy el for gat ják a szín padi ese mé -
nye ket. Az Odette-tel, a késôbbi Swann-né val való
kap cso la tába bele fá radt Swann mo no lóg ját a föl dön,
ol da lán fekve mondja el, mi köz ben ki ve tí tett ar cát
függôle ge sen lát juk. A tár gya kat áb rá zoló ké pek –
pél dául a bal beci ho tel nyi tott ab laka vagy Delft lát -
képe, a fest mény, mely nek szem lé lé sébe Ber gotte, a
re gény beli író bele hal – oly kor kom men tár nél kül
utal nak vissza (vagy elôre) va la mely ko rábbi (vagy
késôbbi) ese ményre. 

A ki ve títôn rö vid szö ve gek – mint ha az ol va sás a ha -
to dik ér zék szer vünk lenne – hoz zák mû kö désbe a
nézô kép ze le tét. A re gény szá mos mo tí vuma te hát
nem ké pi leg, ha nem csak szö veg ként je le nik meg:

Egy csók. A szeme. Lé pé sek zaja. Ga la go nya bo kor. A tör -
té nelmi idô szö ve gek se gít sé gé vel vá lik ér zé kel -
hetôvé, bár mi vel a fe li ra tok a ké pernyô egy ke vésbé
hang sú lyos pont ján tûn nek fel, mú lá sát csak mar gi -
ná li san ész lel jük – akár csak Pro ust. A Pro ust 4 a
2004: Ge orge W. Bush újra vá lasz tása fe li rat tal kez dô -
dik, majd az év szám láló fo lya ma to san ha lad vissza az
idôben, egé szen 1871-ig: Mar cel Pro ust szü le tése. A szín  -
pa don az idôs Pro ust ek kor már hal dok lik. 

A Pro ust-cik lust a kü lön le ges szö veg mon dás-tech -
nika is em lé ke ze tessé te szi. A fi a tal és az idôs Pro ust -
tól ren ge teg olyan re gény rész let hang zik el élôben,
mely hez nem kap cso ló dik szín padi cse lek mény. Az
elôadás még sem vá lik mo no tonná. Meg fon tol tan,
las san kí gyó zik a Pro ust-szö veg, és a szí né szek a leg -
vá rat la nabb pil la na tok ban tar ta nak szü ne tet: mint ha
kép ze le tük ép pen más utakra vinné ôket. A szö veg
szü le té sé nek, az írás fo lya ma tá nak va gyunk ta núi. 

Bár a bo nyo lult, szí nes ké pek, a han gok és a zene
szinte bom báz zák ér zék szer ve i met, a csak szö veg -
ként meg je lenô mo tí vu mok és az (anti)te át rá lis ef -
fek tu sok nem hagy ják el lus tulni a kép ze le tem. A pár -
be szé dek so rán a szí né szek gyak ran ké zi mik ro fonba
be szél nek, és a kö zön sé get né zik. Ami kor Swann és
Mar cel sze rel meik vélt lesz bi kus sá gá ról fag ga tóz nak,
mikro fon ju kat, mint egy bôszült ri por ter, he ves moz -
du lat tal tart ják part ne rük elé. Szín padi moz gás
egyéb ként alig van, a szí né szek több nyire szob rokká
me re vedve áll nak, ül nek vagy fek sze nek a szín pa don.
Csak fe li rat jelzi Al ber tine és And rée tán cát, me lyet a
fi a tal Mar cel oly fél té ke nyen, gyötrôdve szem lélt: a
két szí nésznô a szín pa don csak áll, és egy mást fi -
gyeli. A jel me zek, me lyek sem mi lyen kor hoz nem
köt hetôk, leg fel jebb a di vat be mu ta tók bi zarr ruha köl -
te mé nyeit idé zik fel, hi he tet le nül meg ne he zí tik a
moz gást, és szo bor sze rûvé te szik a sze replôket, a két
Pro us tot ki véve. Gil berte az elsô je le net ben el ké -
pesztô mé retû toll ko szo rút hord a fe jén, a Swann-nal
ka cér kodó Odette vál lán gö rög dinnye nagy ságú sárga
pom po nok van nak, Cél este ru hája su hogó se lyem
he lyett fe hér kar ton ból van.  

Ami kor Mar cel Al ber tine ha lá lá ról ér te sül, a lány
ki ve tí tett arca egy szerre el hal vá nyul. Ami kor újra ki -
é le se dik a kép, egy szob rot lá tunk a he lyén. Majd
egyre több szob rot: mû al ko tá sok hosszú so rát, a pil -
la nat me gö rö kí té sé nek kí sér le teit. Az el tûnt idô nyo -
má ban, a több ezer ol da las re gény va ló já ban né hány
pil la nat ról szól. Egyet len pil la nat ban min den benne
van. A ve len cei jár dakôben a comb rayi ga la go nya bo -
kor. A comb rayi ga la go nya bo kor ban a ve len cei jár -
dakô. A hal dokló Pro ust ban a gyer mek Mar cel. A gyer -
mek Mar cel ben a hal dokló Pro ust. A nézô a színház -
ban el fe led ke zik az idôrôl. Röpke pil la nat nak érzi az
elôadá sok alatt el telt négy száz ki lenc ven négy per cet.
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