
yors egymásutánban két nagysza-
bású regény dramatizált változatát

vitte színre a szolnoki Szigligeti Színház
igazgatója. A XX. század elsô felének, sôt
az egész századnak emblematikus mûve az
egyik, monumentális epikai alkotás: Az el-
tûnt idô nyomában; a letûnô második évez-
red végének, a posztmodernitásnak kulti-
kus regénye a másik: A rózsa neve. Tisztán a
színpadi megvalósítás felôl nézve a romlé-
kony test érzéki misztifikációja az elôbbi, a
kikezdhetetlen szellem transzcendentáló
miszticizálása az utóbbi. Nem mindenes-
tül humortalan írásmûvek – az esendôség
és a mulandóság iróniájának köszön-
hetôen –, de mindkettô legfeljebb a szag-
gatott, szívütem-kihagyású nevetést enge-
di meg. Sajtóhírek, találgatások segítségé-
vel kutathatnánk, egyiknek és másiknak a
bemutatására miért épp mostanában ke-
rült sor, melyiket mennyi várakozás, ké-
szülôdés, megfontolás és véletlen össze-
tevô elôzte meg. Ha egyszer megíródik Szi-
kora János rendezôi pályaképe, e két elô-
adás a tárgyalásban ugyanúgy egymás
mellé sorolódik, ahogy szomszédos a mû-
sorrendben is.

Az eltûnt idô nyomában szcenikai kelyhe a
Szikora tervezte díszlet. Nem virágfej, ám
Zoób Kati jelmezei virágszirmokként bont-
ják ki a szereplôket. Nem kis medence, ám
mégis befogadó, elnyelô, áttûnô jellegû.
Finoman formált bútorai – heverô, székek,
asztalkák – az üvegtestû mûanyag légiessé-
gével szolgálják az öltözékeiktôl (néha a
meztelenségüktôl, félmeztelenségüktôl)
telt figurákat. A forgóra szerelt-rakott kel-
lékek körkörösen úsznak, megállnak, és
megint elindulnak. A horizontális idôma-
lom elmozdított centrumában a kottájának
(a sejtelmes Vinteuil-szonátának) is enge-
delmeskedô fekete zongora fényeskedik.
Lassú körtánca zeneivé bûvöli az interpre-
tációt, rámutat arra, hogy az idô sötét pil-
langója a muzsika lepkehálójával sem
fogható el. Az elsô perctôl kezdve a színfa-
lakon kívülrôl csengô, kattogó hangeffek-
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Az eltûnt idô nyomában: 
Danis Lídia (Albertine) és 

Alföldi Róbert (Marcel)
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tusok, az alkalmanként technikai közvetítéssel érkezô, „áttávolí-
tott” beszéd a perdu (és perdita), hol kis-, hol nagybetûs idôrôl/
Idôrôl lehel és sajtol egyértelmûen színházi benyomásokat. A teat-
ralizáltság hatásmechanizmusával Szikora nem marad adós.

A produkció suhanó, nyersebb részeiben is fuvallatos lebonyo-
lításához olyan kiváló színészre van szükség, mint az emlékezô, lá-
tomásoktól látogatott Marcel szerepében Alföldi Róbert. Rebbenô
és túlérzékeny, mint maga Marcel Proust, az író. Lényében puha,
de színpadi létezésében egy pillanatra sem puhány. Az emberlét
árvaságának, a kéjességig fájdalmas emlékezô reménytelenségnek,
ennek az artisztikus, esztétikai, bölcseleti olvadékonyságnak
nincs üresjárata Alföldi sokszor pedig csak szemlélôdésre kár-
hoztatott alakításában. Gyöngéden kemény önmaga iránt, álmél-
kodásai, rácsodálkozásai oly igazak és aktívak, hogy valóban fel-
ébresztik azt a múltat, amely rég nem saját egykori jelene. Ez a
nyakig gomboltan bársonyos szerepjátszás (nem a jelmeze ilyen:
a színész ilyen), ez a kíméletlen életreítéltség jó társat kap Seress
Zoltán a Marcel-sorsot megalázóbban, kevésbé átszellemülten,
lapidárisabban lefuttató Swannjának szürkébb és tényleg begom-
bolkozott személyiségében. Mindkét figuraformálás már-már
nesztelen, ám markáns – és, jelképesen szólva, hangjegyekbe ró-
ható, miként Szikora egész rendezése.

Úgy vélem, a valaha írt legjobb, legszínpadszerûbb regényadap-
tációk egyike az, amelyet Harold Pinter és Di Trevis készített,
elôzményül tudva a filmként meg nem valósult The Proust Screen-
play címû forgatókönyvet (nem kétséges, még a mondatok lejté-
sébôl is érzôdik, hogy a fordító Morcsányi Géza, valamint a ren-
dezô és a társulat éppen eleget hajlított, magyarított az eredetin).
Pinter csupán azért is megérdemelte volna az irodalmi Nobel-
díjat, amit ezen adaptáció kapcsán a színész-rendezô társszerzô
Diane Trevis szavai szerint kikötött: „Három alapvetô javaslata
volt: ne legyen narráció, húzzuk ki a madelaine-jelenetet, és
Marcel egészen a darab legvégéig ne beszéljen a közönséghez.
[…] Elôször benne volt [a múlt ízeit elôcsalogató sütemény, a
madelaine eszegetésének jelenete – T. T.], de Harold ragaszko-
dott hozzá, hogy kihúzzuk. Azt mondta, a legtöbben csak ezt
ismerik, és várják is. Ô pedig nem akart megfelelni az elvárások-
nak.” Szikoránál tányérkákon, s mint ostya, az öreg ínyeken, aj-
kakon ott a madelaine (bizonyára az), de verbális azonosítása
nem történik meg: a poétikus informálás nem dönti romba a
hol fekete, hol aranyszínre világított körfüggöny (és egy fekete, il-

letve arany lepel) porondjának koncepciózus stiláris költészetét.
A sokszereplôs történet lineáris érthetôsége érdekelte a legke-

vésbé Pintert. Mint ócska dobozból az összekeveredett régi fény-
képek, úgy buknak elô a jelenetek, amelyekben most a nemi iden-
titás, a szerelmi vonzódás, az érzéki beteljesülés kérdései dominán-
sak. E férfi–nô, nô–nô, férfi–férfi viszonylatoknak az átéléséhez
nem a cselekményen, hanem az alkaton és a libidón át vezet az út.
Szikora rendezôi beszédmódja kendôzetlen, ugyanakkor fátyolos.
A nem szokványos alkotóelemeket is magába forrasztó teátrális
szépség kezdettôl ismertetôjegye a legtöbb Szikora-prezentáció-
nak. Ennek is. Nagy kérdés, hogy az eltûnt idô mindenképp az ál-
talános szépségben tárja-e fel magát. Zoób Kati divatbemutatót
felülmúló, habos, anyagdús, extravagáns, félálomian színes ruhái-
ban az öregek is szépek: szép öregek. A hajdani gyermek Marcel
látta, jobbára fiatal embereket s az emlékei áradása ellen védekezni
képtelen középkorú mai férfi elôtt feltünedezô, évtizedeket idôsö-
dött figurákat, elég jól követhetô kettôs kép szerint, általában két-
két színész formálja meg. A fiatalabb legyezô takarta arccal áll az
ülô agg mögött. Gesztusokkal, egymásba toluló szavakkal azono-
síthatják kettejük egy-ségét. Szikora az öregek szerepére a (fôleg
vidéki) magyar színjátszás olyan személyiségeit hívta meg – Felkai
Esztert, Szentirmai Évát, Hôgye Zsuzsannát, Valkay Pált, Köves
Ernôt, a szolnoki legenda Sebestyén Évát –, akik a tapasztalt szín-
házba járók vagy a színháztörténetünkben otthonosak számára
néhány fiatalkori sikerüket idézik fel, azaz közvetve fiatal énjük-
kel, múltjukkal, óhatatlanul eltûnt fénykoridejükkel is jelen van-
nak. A hatalmas szereplôgárdában, melyben mindenki epizodista-
ként fôszereplô, egyetlen színész sem fog falsot, beleforr a karba.
Az elôadást mozdulatok nélkül is vezénylô Alföldin s az ô tökéle-
tes árnyékaként mûködô Seressen kívül a nôalakok egyként eroti-
zált sokaságából Császár Gyöngyi mélytengeri bujaságot is hul-
lámzó Françoise-a, Egri Márta (de Guermantes hercegnô I.)
decens magabiztossága, Kéri Kitty (Rachel I.) kétlaki nemi tü-
relme, Danis Lídia (Albertine) az erkölcs, a humánum ellenében is
elfogadtatott, lehengerlô és tragikus romlottsága emlékezetes, s
Gubik Ágnes testesíti meg úgy az anyát, hogy az inkább festmény
legyen. Safranek Károly (Charlus I.) talán kész lenne áttörni azt
a tartózkodóbb, két-három mondatokba komprimált játékmódot,
amelyet társai elsôrangú stílusérzékkel követnek; ettôl a figura ho-
moszexualitása, kéjencsége kissé fontosabbá válik, mint a Pinter –
és Szikora – által valószínûleg egyenrangúan fontosnak elgondolt
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egyéb homoerotizáltságok, leszbikusságok, „szabályszerû” testi-
lelki viszonylatok. Mások mellett Quintus Konrád (Dr. Cottard) ad
példát abból az önmérsékletbôl, mely az összmunkában a szemé-
lyesebb sikert ezúttal elhárítja. Czapkó Antal Menedzserének
enyhe külsôségessége nem bántó, csak jelzi, hogy Szikorának még
mindig lenne mit „levennie” a játékról. A Guillaume Milhac kore-
ográfiájára a levegôt felforrósító „Hercegek, bárók, fiúk a bordély-
ban” s a még izzítóbb „Bimbózó lányok” képviselte mozgásszín-
házi elemeknél a forgószínpad forgása-megállása táncosabbnak
érzôdik. Mondhatni, a közlendôiket néha a színfalakon kívül
kezdô (szerepükben ezért enyhén irrealisztikus) közremûködôk
mindegyike (s a Morelt adó Szabó Máté, az Andrée I. Melkvi Bea
különösen) otthonos, akár szögletes mozgással is, a szolnoki
elôadás balettjében. A gyakorta technikai közvetítéssel érkezô szín-
padi hang, a mindig jó helyre bevágott zene is hozzájárul ahhoz,
hogy a mûcímben is ott lebegô megfoghatatlanság, a maga létezô
nemlétében, színpadi valósággá legyen. (A komponista nevét nem
lelem a végeérhetetlen színlapon. A mûsorfüzetbôl az fürkészhetô
ki, hogy a Vinteuil-szonátát Di Trevis férje, Dominic alkotta.)

Jelentôs élményt nyújtó rendezés Az eltûnt idô nyomában, de szá-
momra mégsem emelkedik Szikora olyan teljesítményeinek maga-
sába, mint egykoron a gyôri Nádas Péter-darab, a Takarítás vagy az
egri Csongor és Tünde-értelmezés. A pompa és az artisztikum olda-
láról idônként kikezdhetô a munka. Ismétléseinek szerkezete té-
tova, hangváltásai elôkészítetlenek (ahogy Seress Swannja elôbú-
jik „szerelme” lábaközébôl, és lelibázza a nôt, az nincs benne az
addig inkább Krafft-Ebing Psychopathia sexualisába kívánkozó
férfi énjében). Viszont külön elemzést érdemelne, miért nem a Pe-
ter Shaffer-féle Amadeus felôl közelíthetô meg a Proust-fantázia,
noha az operaiság itt is komoly hatóerô.

Szerényebb eredményeket gyümölcsözött az Umberto Eco neve
alatt forgalmazott A rózsa neve. Otrombaság arra hivatkozni, hogy
a Szikora János és Matuz János alkotta adaptáló páros nem jutott
olyan fokra, mint Pinter és Trevis. Történelmi krimi mûfajozású da-
rabjuknak az izgalomkeltésen kívül nincs távlata, az általánosan
gyenge színészi játék közepette a minimális kultúrhistóriai, filozó-

fiai töltet is elenyészik. A színpadra az egyetlen nôi szereplô, Ke-
rekes Vica lop elevenséget – azzal, hogy nô, s hogy nem kilétének
álcázásával van elfoglalva. Szikora – és a jelmeztervezô Kovács
Yvette Alida – jól fundálta ki, hogy a kolostor szerzeteseinek arcát
el kell felejtenünk, az egyre sokasodó áldozatoknak nem lehet or-
cájuk, de a nagy, általános elrejtés, eltakarás közepette mintha a
semmibe szivárgott volna az, amit az elôadás fel akart mutatni.
A sorszuhanásoknak csekély a visszhangjuk.

Horesnyi Balázs díszlete elsô látásra megfelelô, csak a második
szemrevételezéskor kezd zavarni mesejátéki közege, s az, hogy a
tükrös technika, a gépezet ellenére a könyvtárat, mindennek cent-
rumát és kútfejét, nem tudja megérzékíteni. Ha már regénybôl
dráma lett, ez a világirodalom legigazibb könyvdrámája, hiszen
Eco a könyv (egy könyv?) drámáját írta meg. Az egy szinttel lejjebb
hozott, gurigatott könyvtárpótlékokkal nem könnyû megbékülni,
a másolók írópultjai gyermekdeden hatnak.

Félelem és rettegés kierkegaard-i (vagy más) hangfekvésben is
beteríthetné a színpadot, hogy „a csuklyás alakok súlyos árnya”
valamit ténylegesen is jelentsen. Ehhez azonban az elaprózott, da-
rabos elôadásban legalább a színészi produktumnak magasabb
platókra kellene lépnie. Mikó István reményeket keltôen indítja el
a bátorság és az óvatosság kettôs játékát ûzô Abbo apát alaktanát,
késôbb azonban belevész abba a sertepertélésbe, amely színjátszá-
sának máig a legnagyobb tehertétele. Karczag Ferenc sokszor igen
jó, amikor néma, ám artikulációjának, hanghordozásának iskolá-
zatlansága miszlikbe aprítja Baskerville-i Vilmos, a ferences sze-
mélyiségét, a morális hierarchia csúcsán morális vétkektôl terhel-
ten elhelyezkedô fôhôst. Szabó Máté úgy elbújik Adso bencés no-
víciusban, hogy az este végére sem hisszük ôt fôszereplônek – hol-
ott még Vilmosnál is inkább az (lenne).

A tárgyalási jelenetben a majdnem fél évszázaddal ezelôtti, nem
élvonalbeli magyar színjátszás sutaságai, korszerûtlenségei kísér-
tenek, a titokfejtés, a falnyílás úgy megy, mint egy közepes rajz-
filmben. A színpadi átlényegülés hiányzik, a rendezôi, színészi
nyelv, melynek híján lomha epikaként kúszik egyik epizódról a
másikra Umberto Eco ma már nem is olyan nagyra tartott regénye,
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annyi élvezettel, hogy jelenetrôl jelenetre hagy egy hullát maga
után. Az arctalanság (a talány: ki halt meg?) erôltetése megfoszt a
minimális karaktervonásoktól is. Nem mezôny: zöm a kolostor
populációja. Míg Az eltûnt idô nyomában azzal jeleskedik, hogy
nem tolakodóan sok aforisztikus mondatnak, lehetséges vezérlô
életelvnek nyomatékot ad, A rózsa neve akaratlanul is elsikkasztja a
summákat. Az eltûnt idô nyomában az eltûnt idô nyomában jár, az
el-, az utolérhetetlenség traumáját komplex színházi nyelven áb-
rázolva. A rózsa neve zavarban hagy: a rózsának rózsa a neve?
Egyáltalán: van neve?

HAROLD PINTER – DI TREVIS: 
AZ ELTÛNT IDÔ NYOMÁBAN
(Szigligeti Színház, Szolnok)

Marcel Proust À la recherche du temps perdu címû regényébôl, a
szerzôk The Proust Screenplay címû forgatókönyve alapján.
FORDÍTOTTA-DRAMATURG: Morcsányi Géza. JELMEZ: Zoób Kati m. v. ZE-
NEI MUNKATÁRS: Rácz Márton. KOREOGRÁFUS: Guillaume Milhac m. v.
KOREOGRÁFUSASSZISZTENS: Isabelle Lé m. v. RENDEZÔASSZISZTENS: Ká-
dár Krisztina. DÍSZLET-RENDEZÔ: Szikora János.
SZEREPLÔK: Kiss Norbert/Kiss Martin, Császár Gyöngyi, Alföldi Róbert
m. v., Gubik Ágnes, Petridisz Hrisztosz, Felkai Eszter m. v., Seress
Zoltán m. v., Kaszás Mihály, Köves Ernô m. v., Egri Márta, Szentirmai

Éva m. v., Mészáros István, Illés József m. v., Nádasi Veronika, Se-
bestyén Éva, Kéri Kitty m. v., Hôgye Zsuzsanna, Huszárik Kata, Józsa
Annamária m. v., Safranek Károly m. v., Valkay Pál m. v., Kerekes
Vica, Bachmann Márta, Botka Valéria m. v., Sztárek Andrea, Barabás
Botond, Quintus Konrád, Sárvári Diána, Schramek Andrea, Danis Lí-
dia m. v., Melkvi Bea, Hatvani Margit, Gombos Judit, Harsányi Attila,
Dévai Balázs, Jancsó Péter m. v., Molnár László, Czapkó Antal, Zelei
Gábor, Horváth Gábor, Csányi Erika, Szabó Máté, Peller Anna, Tárnai
Attila m. v., Ganna/Jóna Anita; Eller Gusztáv, Kárpát Attila, Kása Ke-
lemen, Széchenyi Krisztián, Csontos Marika, Nagy Emese, Nagy Lívia,
Palcsó Nóra, Siklós Edina.

UMBERTO ECO: A RÓZSA NEVE
(Szigligeti Színház, Szolnok)

SZÍNPADRA ALKALMAZTA: Szikora János és Matuz János. DÍSZLET: Ho-
resnyi Balázs m. v. JELMEZ: Kovács Yvette Alida. DRAMATURG: Matuz
János. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Ignátz Éva. RENDEZÔ: Szikora János.
SZEREPLÔK: Karczag Ferenc, Szabó Máté, Mikó István, Czapkó Antal,
Barabás Botond, Zelei Gábor, Mészáros István, Quintus Konrád, Ka-
szás Mihály, Petridisz Hrisztosz, Tárnai Attila m. v., Horváth Gábor,
Harsányi Attila, Molnár László, Kerekes Vica, Turi Gábor.

A bíráló az elôadásokat a Thália Színházban látta, április 6-án és 29-én.
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Roland Schimmelpfennig Berlin, Greifswalder Strasse címû da-
rabja a megjelölt helyszínen játszódik, ennek nyomasztó, de telibe
talált hangulatai bomlanak ki a színpadon. A kopár érzéseknek ez
az utcája „valóban létezik – Berlin keleti részébôl vezet kifelé, a
központtól a Weissensee-ig. A Városnak ez a része nem divatos,
hangos, ronda” – írja a mûsorfüzet. Bodolay Géza rendezése tel-
jes valójában meg is mutatja. A hátsó fal vásznán videobejátszás
teszi láthatóvá az igazi Greifswalder Strassét, úttestén igazi tömeg
halad valahová transzparensekkel és lufikkal, máskor óriásplaká-
tok és cégfeliratok tûnnek fel, kutyák, s néha fel-felvillan Kecske-
mét vagy bármelyik magyar város jellegzetes, lerobbant részlete.
A mozi olykor konkrét háttérül is szolgál némely jelenethez. A mun-
kába tartó lányok mögött a Greifswalder Strasséba tartó helyi
vonatból látható utcakép suhan el, az építômunkások mögött fel-
állványozott Greifswalder Strasse-i ház áll, a rózsaszín ruhás
pénztároslányok elôtt valódi német szupermarketben torlódó vá-
sárlók. A kézikamera képei remegnek, nyugtalanul ide-oda zoo-

molnak, s végeredményben illenek a tekergô drámaszerkezet és a
változékony színpadkép hangulatához. 

A „történet” lazán felfûzött képek sora. A díszlet (Mira János)
neutrális, mintha a középkori vallásos színjáték színpadára utal-
na: három dobogó keresztezi, és fut mindkét oldalon a kulissza-
nyíláson túlra. Mindhárom lépcsôzetesen emelkedik a közönség
felé, a köztük maradó résben járni lehet, vagy át kell lépni, ha va-
laki egyik dobogóról a másikra akar jutni. Minden jelenet a lénye-
gében üres deszkákon játszódik, s akár a moralitásban hajdan a ki-
kiáltó, egy konferansziénak öltöztetett narrátor (Báhner Péter)
ecseteli a néhány kellékkel jelzett helyszíneket vagy a fellépô figu-
rák körülményeit. Útépítô munkások szikráztatják flexszel a csá-
kány vasát, helyezik el a narancssárgán villogó terelôlámpákat, és
bömbölnek versenyt a magnóval; Babsi (Kertész Kata) próbálgatja
kameráit fotóüzletében; román vendégmunkások taglalják a nap-
lementét; Hans (Hegedûs Zoltán) mutatja, mi hol van a boltjában;
a dobogó estére kocsmapult lesz; Fritz (Fazakas Géza) és Kátya
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férfi kutya nélkül (Csizmadia László) ereje teljében lévô nyugdíjas. Fürdôköpenyben kószál éjjel az utcán. Öblös hangok törnek fel a tor-
kából, és eltorzult arccal hívja a kutyáját. – Munci! Munci! – ordít a férfi kutya nélkül, egyenesen a nézôk szemébe, s a kezében lévô

pórázzal többször végigvág a díszlet dobogóján. Groteszk látvány, nevetésre ingerelne a brutális öregúr, de a póráz lánca keményen csattan a
deszkán, s a rikoltás olyan közel harsan fel, hogy még a belsô mosoly is elhalványul. A kecskeméti Katona József Színház elôadásának nyitánya
groteszkül kifordult, erôszakos világot tár fel a színpadon.
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