
 Dol go za tom ban a filmes mû al ko tás szín há zi 
elôadás ban va ló fel hasz ná lá sá nak egy ese tét 
fo gom vizs gál ni, fô ként ar ra fó ku szál va, hogy 

mi lyen szín há zi mé diu mot hoz lét re egy re cyc lin -
got /új ra hasz no sí tást al kal ma zó elôadás, je le sül 
And rei Ser ban Sut to gá sok és si ko lyok cí mû ren de zé -
se. Serban sa ját be val lá sa sze rint filmes szem mel 
né zi a színhá zat is, egy kép ze let be li ka me ra mö gé 
rej tôz ve. Ingmar Berg man filmfor ga tó köny vét a ko -
lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház Stú dió ter mé ben vitte 
színre,1 Külön  le ges, egy szer re filmsze rû és ugyanak -
kor való di szín há zi tör té né sek nek helyt adó, az al -
kotási fo lya ma tot té má vá te vô szín há zi nyel vet 
terem tett, amely rész ben a szö veg dra ma tur gia kö -
vet kez mé nye. Andrei Ser ban és Vi o ri ca Di ma for -
ga tó könyv-a dap tá ció ja ugyanis fel bo rít ja a film je -
le net sor rend jét; és tar tal maz olyan je le ne te ket is, 
ame  lyek megsza kít ják a tör té ne tet, ame lyek Berg -
man visszaemléke zé sé bôl, a La ter na Ma gi cá ból 
emel nek be szö veg ré sze ket. A já ték nak így há rom 
szint je ala kul ki: a kez dô hely zet szint je a Berg mant 
és szí né szeit ját szó színé szek kel, a pró ba fo lya mat 
szint je, amely ben ugyanôk a filmbe li Ág nes, Ka rin 
és Má ria alak já ban je len nek meg, vé gül a film esz -
mé nyi szint je, amely bôl csu pán rö vid rész le tet lá -
tunk a be fe je zés ben. Mindeze ket azon ban megelô -
zi egy nul la dik szint, a já ték elô  szo bá ja, ame lyet 
bo nyo lul tabb meg ra gad ni; ez az elô csar nok be li já -
ték a sze rep osz tás sal – eb ben Bog dán Zsolt, a Berg -
mant ját szó szí nész ci vil ként je le nik meg és be szél -
get a vá ra ko zó né zôk kel, majd be mu tat ja ön ma gát 
Berg man ként, a szí né szek re kioszt ja a sze re pe ket 
és fel ké ri a kö zön sé get, hogy ve gyen részt a film 
megal ko tá sá ban. Ezek után a bel sô, szín há zi tér be 

ve ze tik a né zô ket, ahol ka me rá val, csa pó val és mik -
ro fo nos rá be szé lés sel te rem tik meg a for ga tás han -
gu la tát, il let ve a pró ba fo lya mat jel le get. A já ték 
ugyanis sok szor kel ti egy szín há zi pró ba fo lya mat 
il lú zió ját. Az elôadás nak ezt a filmes és/vagy szín -
há zi nyel ve ze tét, an nak kép sze rû sé gét il let ve fo lya -
mat sze rû sé gét a szín há zi recyc ling je len sé gé nek se -
gít sé gé vel, va la mint an nak a tér és kép rit mu sá ban 
va ló meg ra ga dá sá val fog juk vizs gál ni, tá masz kod -
va a Gil les De leu ze–Fé lix Gu at ta ri szer zô pá ros, va -
la mint Ju lia Kri ste va el mé le ti mun kái ra. 

 
Re cyc ling a szín ház ban 

 

 Are cyc ling ki fe je zést egy mai ér tel me zô szó tár 
új ra hasz no sí tás nak, nyers anyag gá ala kí tás nak 
for dít ja. Ál ta lá no sí tó jel le gén túl fe lü le tes nek 

és kom mer ciá lis nak ta lá lom ezt a ki fe je zést (az öko -
no mi ku san mû kö dô gaz da ság, kul tú ra, ház tar tás 
el vei re em lé kez tet, mi köz ben van ben ne va la mi a 
„hát ha jó lesz va la mi re” ma ga tar tás ból); sok kal na -
gyobb sú lya van az új ra fel hasz ná lás nak, szem lé le -
te sebb a vissza for ga tás a kul tú ra kü lön fé le kö zegeibe 
(ha bár en nek a szó tô nek más, filmes je len té se is van, 
azon ban nem za va ró, hogy eb be a filmtechnikai 
irány ba tá gít ja a je len té si me zôt), job ban meg ra gad 
egy-egy hely ze tet (tech ni kai lag) a be for ga tás – a két 
utób bi eset ben hang sú lyos, hogy az ere deti szö veg, 
kép, hely zet egy-egy ele mét is mer jük fel az ere de -
ti tôl el té rô kon tex tus ban. Ezek nek a ki fe je zé seknek 
a hasz nál ha tó sá gát azon le het le mér ni, hogy a(z újra) -
fel hasz nált ele mek és a kör nye ze tük vi szo nyát 
mennyi re tud ják meg ra gad ni. A szín há zi poszt  mo -
dern re cyc ling- tí pu sa it Mar vin Carl son a The Haunted 

1 Ing mar Berg man: Sut to gá sok és si ko lyok. And rei Ser ban és Da nie la Di ma szín pa di adap tá ció ja. Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar 
Szín ház, 2010, R: And rei Ser ban. Dísz let- és jel mez ter ve zô: Car men ci ta Broj bo iu, dra ma turg: Ko vács Kin ga, fény terv: Ma -
ier Sán dor, And rei Ser ban, ren de zô asszisz tens: Al bu Ist ván, a dra ma turg mun ka tár sa: Bi ró Esz ter: hang terv: Ke re kes Zsolt, 
Nagy Re zsô, fé nyek: Vér Fe renc, Nagy Al pár

UNG VÁ RI ZRÍ NYI IL DI KÓ 

Film-ké pek szín há zi tér ben



Sta ge (A kí sér tet jár ta szín pad) cí mû mun ká já ban 
a kö vet ke zô kép pen kü lö ní ti el:2 

1. El sô ként a már is mert hely ze tek, már is mert 
cse lek mény, már is mert hô sök és meg ta pasz talt 
hely ze tek ese tét tár gyal ja (ezek ha tá sa: rö vi dí tés a 
be fo ga dás fo lya ma tá ban).3 Ér tel me zé sünk sze rint 
en nek jó pél dá ja a „Ham let”-té ma ren ge teg fel dol -
go zá sa, kü lö nös elô sze re tet tel hasz nál ja a len gyel 
iro da lom (Carl son sze rint a foly to nos ság iránt elköte -
le zett szín há zi kul tú rák ban igen fon tos ez az eljárás), 
de a leg jel leg ze te seb ben új ra fel hasz ná ló ta lán Heiner 
Mül ler Ham let gép cí mû drá má ja. A re cyc ling jól is -
mert ese tei a Berg man-filmek és -drá mák hely ze tei 
is – itt le het lát ni, hogy a szé les kon tex tus ép pen, 
hogy nem rö vi dí ti a be fo ga dást, de új tá jé ko zó dási 
pon to kat kí nál, mar kán san in dít ja el a mû fa ji be -
so ro lás fo lya ma tát (leg több ször mû fa ji lag is vál tozik 
az új ra fel hasz nált anyag). Az olyan té ma pél dául, 
mint a Gar gan tua és Pan ta gru el (a Sil viu Purcárete 
ren dez te Pan ta gru el só gor nô je cí mû 2003-as elôadás 
ese te, amely a Rabe lais-re gény bôl ih le tô dött) nagyon 
ke ve set se gít a mû fa ji be so ro lás ban, de se gít a hely -
ze tek megíté lé sé ben – evés, be ke be le zés, a koz mi -
kus test –, mely hely ze tek szá má ra az elô adás más, 
az ere de ti tôl el té rô kö ze get te remt (a cím be li sógor -
 nô egyéb ként épp a te ma ti kus ro kon sá got te szi meg 
a re cyc ling el vé vé – hang sú lyoz zuk, hogy ez nem 
ál ta lá no sít ha tó más elôadás  ese té ben). 

2. Iro ni kus cé lok kal va ló új ra fel hasz ná lás: Carlson 
az olyan tra gi kus drá mai szö ve get és ese mé nye ket 
hoz za fel pél dá nak, ahol össze fér he tet len a színpadi 
lát szó la gos hely zet és a né zôk ta pasz ta la tai sze rinti 
reá lis hely zet. Ide so rol nánk pél dául Glo wa cki Anti -
go né New York ban cí mû drá má ját, ahol az iro ni kus 
tá vol sá got a le csú szott sze rep lôk élet kö rül mé nyei, 
a ha lott el te me té sé nek kü lö nös, az an tik hely zet tôl 
igen el té rô mo ti vá ciói ad ják meg. A to váb biak ban 
vizs gált elôadá sunk ban, a Sut to gá sok és si ko lyok ban 
Ser ban ma gát a fel dol go zott, új ra fel hasz nált filmet 
nem je le ní ti meg iro ni kus kö zeg ben (már csak azért 
sem ten né, mert az elôadást hom ma ge- nak szán ta), 
ha nem az egyes hely ze tek stí lu sá val va ló iro ni zá lás 
tör té nik. Jo a kim vé res ha lá la például pá tosz ba, az 
il lú zió te rem tés ki fi gu rá zá sá ba és a szí né szek ci vil 
ne ve té sé be, évô dé sé be tor kol lik; vagy a te me tés utáni 
ká vé zás kor szin te báb szín há zi elôadást pro du kál 
Berg man, aki egy szer re játssza a két só gort (az elô -
adás ban egyéb ként min den fér fi sze re pet ô ját szik). 

Ilyen iro ni kus fel hasz ná lás, já té kos kö zeg be va ló 
átül te tés, ahol az anyag gal va ló já ték ki kez di az uta -
lás szi go rú sá gát, a Tom pa Gá bor-fé le 2006-os Lear 
ki rály tér kép té pô je le ne te, amely új ra fel hasz ná ló és 
in ter tex tu á lis is, mert a Streh ler -i dé ze tet az al kotók 
új me di á lis kör nye zet be ül te tik (per for mansz- jel -
le gû kö zeg be), ugyanak kor olyan kon no tá ci ó kat 
te rem te nek, ame lyek kép sze rû sé gük kel Aki ra Kuro -
 sa wa Ran cí mû Lear-fel dol go zá sá nak in ter tex tu sát 
te rem tik meg. (Tisz tább in ter tex tu á lis kép Tom pá -
nál a pusz tá ban va ló kí gyó zó bo lyon gás je le ne te, 
egyér tel mûen a Streh ler -e lô a dás ra va ló uta lás). Itt 
kell el mon da nunk, hogy amennyi ben szö veg ként 
ér tel mez zük az egy más ra ha tó ele me ket (le gye nek 
azok szín pa di nyel ven fo gal ma zot tak vagy drá mai 
szö veg-e le mek), a re cyc ling ese te min dig össze fo -
nó dik az in ter tex tu a li tás sal. Ha son ló lu di kus kö -
zeg te rem tô dik a fen tebb em lí tett Pan ta gru el só gor -
nô je cí mû Rabe lais-új ra fel hasz ná lás ban. Utób bi pél -
dáink azt bi zo nyít ják, hogy az új ra fel hasz ná lás el -
já rá sa el ke rül he tet le nül meg nyit ja a szce ni kus 
szö ve get a já ték di men zió ja fe lé, ez pe dig leg több 
eset ben kö zeg vál tást, mé dium vál tást ered mé nyez. 
Ha az ef fé le re cyc ling- és in ter tex tu á lis moz gá sok 
meg tör tén nek, ak kor a for mák ki lép nek sa ját köze -
gük bôl, és a for mák ha tá rán, a mû fa jok kö zött min -
dig te rem tô dik egy köz tes kö zeg, ez pe dig min den 
al ko tás ese té ben más és más. A be fo ga dás ban gyak -
ran né ha azért is vá lik egyér tel mû vé, mert az alkotó 
té má vá te szi, il let ve kiin du ló pont ként hasz nál ja. 
Más kor meg csak vál tá sok ban, ap ró moz za na tok -
ban le het tet te nér ni. 

3. Carl son sze rint a har ma dik tí pu sú új ra hasz -
no sí tás so rán azok ra a né zôi is me re tek re le het tá -
masz kod ni, ame lye ket a szín ház kom mer ciá lis 
meg fon to lá sok ból hasz nál, pél dául bi zo nyos faj ta 
tör té net vagy szín ház, bi zo nyos drá ma író, ren dezô, 
szí nész vagy ép pen dísz let ter ve zô irán ti nagy ér -
dek lô dést fel hasz nál va. A Sut to gá sok és si ko lyok ese -
té ben ma ga a ren de zô, a Fran ciaor szág ból nem rég 
ha za tért And rei Ser ban hír ne ve, va la mint elôzô, 
szin tén a ko lozs vá ri szín ház ban szín re vitt nagy 
hord ere jû elôadá sá nak, a Ványa bá csi nak a ren de -
zô je, aki a ro má niai ma gyar szín ház vi lá gá ban is 
igen nép sze rû. Egy, az elôadás saj tó fo gad ta tá sá ra 
irá nyu ló dis kur zus elem zés könnyen ki mu tat hat ná, 
hogy a mé dia és a szín ház ho gyan hasz nál ja a szí -
nész, a ren de zô is mert sé gét, ko ráb bi (al ko tói) te -

2 Mar vin Carl son: The Haun ted Sta ge: The The at re as Me mo ry Ma chi ne. The Uni ver sity of Mi chi gan Press, 2001. 
3 I. m.165.
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vé keny sé gét. Az ori go. hu és az on li ne il let ve ha -
gyo má nyos saj tó is így hir de ti a ko lozs vá ri szín ház 
ven dég sze rep lést: „a ro mán kult ren de zô égô vö rös 
Berg man ja Bu da pes ten”; más vé le mé nyek kri ti ku -
sab ban, de a ren de zô is mert sé gét és sztár mi vol tát 
szin tén hasz nál va (és nem is kí mél ve) be szél nek 
ró la: „Ser ban va la mi fé le el fe le dett nek hitt gyer mek -
ko ri kö zön sé ge(es) trau ma okán, ami kor csak te -
he ti, bosszút áll, és mó res re ta nít ja a szín ház ba csak 
úgy egy sze rûen be to la ko dó kat.”,4 „And rei Ser ban 
új ra Ko lozs vá ron”,5 „az egy sze rû né zô (…) még ha 
ôszin tén tisz te li Berg mant is, And rei Ser bant is. (…
)”,6 „meg kell bo csá ta nom Ser ban „dik tá to riz mu -
sát”, vagyis azt, hogy ezút tal el ma radt a ren dezô 
„fél is te ni” mi vol ta ál tal ki vál tott szín há zi él mé -
nyem”.7 En nek a ha tá sai va la mint az ál ta la te rem -
tett kör nye zet nem ide gen az elôadás vi lá gá tól, 
amely ben Bog dán Zsolt a mû sor fü zet ké pei nek ta -
nú sá ga sze rint is Ser ban gesz tu sait hasz nál ja, te hát 
Bog dán Berg man-fi gu rá já ba Ser ban alak ja is be le -
tû nik, be le for ga tó dik. 

Carl son re cyc ling -el mé le te azért hasz nos, mert 
túl megy az ol va sói / né zôi el vá rás ho ri zont Jauss ra 
vissza ve zet he tô fog la mán és a szín há zi al ko tás itt -
és- most ja szem pont já ból is fel vet he tôk az új ra fel -
dol go zás ra ke rü lô ele mek, hely ze tek, tör té ne tek és 
a mû vé szi kör nye zet bôl adó dó ér tel me zés, amely 
az adott kul tú ra egé szét jel lem zi (nem csak a szín -
há zi, ha nem a szín ház vi lá gát kö rülöle lô kon tex tus 
szem pont já ból). 

A re cyc ling ugyanak kor ki sa já tí tás is, erôs ér tel -
me zés (Rorty), amely el ha nya gol ja a mû el sô ér te -
lem szö ve tét, és új kon tex tus ban dol goz za fel, te -
rem ti új ra az ele met vagy té mát, hely ze tet stb., meg -
foszt va azt a ré gi kon tex tus vi szony rend sze ré tôl 
(min den vi szo nyá tól ter mé sze te sen nem foszt hatja 

meg, mert ak kor felis mer he tet len len ne az elem, az 
uta lás). Az in ter tex tu a li tás, bár iro dal mi szö veg re 
ki dol go zott fo ga lom, a szce ni kus (szín pa di) szö -
veg re is al kal maz ha tó, és itt is a ge net te -i je len tést 
vesszük ala pul, amely sze rint az a „szö veg -a- szöveg -
ben” je len ség re vo nat ko zik, je len eset ben szcenikus 
szö veg rôl lé vén szó.8 Né ze teink sze rint az inter  tex -
tu a li tás mint szö veg ben meg je le nô szö veg egy önálló 
idé ze tet vagy szö veg di men ziót fel té te lez, amely nek 
vi szony la gos ön ál ló sá ga vé gig meg tartott, az új mé -
diu mon be lül is, ugyanak kor pe dig nyil ván va ló, 
hogy fel szá mo lód nak a li neá ris és kro no ló giai vi -
szo nyok,9 il let ve az idé zet szö veg di men zió já nak 
kez de ti kiala kí tá sá val a to váb biak ban lehet sé ges sé 
vá lik an nak de konst ru á lá sa. Leg jobb példá ja en -
nek Tom Stop pard Ro sen krantz és Gu il den stern ha -
lott címû drá má ja, ahol a két fon tos in ter tex tus ra – 
Shakes peare Ham let jé re és Be ckett Go dot- já ra végig 
uta lá sok tör tén nek, a stop par di szö veg pe dig mind -
un ta lan el ka nya ro dik ezek tôl, hogy majd játé kosan 
új ra be le fus son, felol dód jon ben ne. Az inter tex tua -
li tás iro dal mi/drá mai szö veg ben va ló al kal ma zá sa 
ese tén könnyen tör té nik a moz gás a szöve gek illetve 
idé ze tek kö zött, il let ve a szö ve gek ke resz te zô dé sé -
nek je len sé gé ben – a szín pa di szö veg / elôadás szö -
veg ese tén azon ban a tex tu sok el kü lö nü lé se leg -
könnyeb ben a mé dium vál tás ré vén tör té nik meg 
(pél dául film és szín ház, tánc és szín ház, il let ve kü -
lön bö zô szín há zi mé diu mok kö zött). Az in ter tex -
tu a li tás és az új ra hasz no sí tás két ese te jól lát ha tóan 
ne he zen vá laszt ha tó el egy más tól, és az el kü lö nítés 
an nak is függ vé nye, hogy egyik vagy má sik uta lás, 
szö veg kap cso lat mennyi re va ló sul meg a be fo ga -
dás ban. Más részt pe dig mind ket tô össze függ más 
olyan poszt mo dern tech ni kák kal, mint a bri co lage, 
ki sa já tí tás, adap tá ció, pastiche, re ma ke, pa limp -

4 Mol nár Ju dit: Ri val da: vál to za tok négy nô re és egy férfire. Kró ni ka, 2010. ja nuár 27. 
5 Ad ri an Tion: And rei Ser ban din nou la Cluj – Strigáte(le) si soap te(le) a pat ru fe mei, (And rei Ser ban új ra Ko lozs vá ron – 

Négy nô sut to gá sai és si ko lyai) Li ter Net. ro, Le tölt ve: 2010/2. áp ri lis 5. 
6 Mi ru na Run can: O cu tiutá în ca re e o cu tiutá, în ca re… – Strigáte si soap te, (Egy do boz ka, amely ben egy do boz ka, amely -

ben… – Sut to gá sok és si ko lyok) Li ter Net, 2010 /1., Le tölt ve: 2010/2. áp ri lis 5. 
7 Köl lô Ka ta: A lé lek szí ne. Lá tó, 2010/4., Le tölt ve: 2010/2. áp ri lis 5. A kri ti kák ta nú sá ga sze rint az elôadás megosz tot tas a 

né zô ket és kri ti ku so kat: so kan nagy ra tar tot ták az elôadást komp lex nyel ve ze te miatt, má sok ki fo gá sol ták az elô já ték megol -
dá sait, a né zôk nek adott mû anyag pa pu csot, Ág nes mez te len sé gé nek je le ne tét, il let ve a be fe je zés be li ja pá nos meg haj lást. 
Sa ját leg fon to sabb kri ti kus ész re vé te lei met lásd a Ka me rá val, köd gép pel cí mû írá som ban (Ko runk, 2010/4, 93–98). 

8 Carl son fent idé zett mun ká já ban alap ve tôen a drá mai szö ve gek és ol va sá suk kí sér té sé re hasz nál ja az in ter tex tu a li tás fogal -
mát, azon ban ta lál ko zunk ná la a vi zuá lis in ter tex tu á li tás ki fe je zés sel is, il let ve hasz nál ja még a per for ma tív in ter tex tu a li tás 
ki fe je zést, ame lyek – pél dái sze rint is – nyil ván va lóan a szce ni kus vál to zat ra utal nak (Carl son: i. m. 127., 182.). 

9 Lásd a Carl son ál tal is hi vat ko zott Bar thes né ze tét, mely sze rint a szö veg „idé ze tek szö ve te”, egy „sok di men ziós tér”, amely -
ben írá sok so ka sá ga ele gye dik és üt kö zik, és egyi kük sem ere de ti (Ro land Bar thes: The De ath of the Au thor. In. R. B.: Image-
 Mu sic- Text. New York, Hill and Wang, 1977, 146.)
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szeszt, stí lus pa ró dia, ame lyek egy más ra utal nak 
a poszt mo dern mû vé szet el mé let pon tos és ál ta lá -
nos ér vé nyû de fi ní ci ó kat nél kü lö zô kö ze gé ben. 

 
Hely ze tek, ta pasz ta lat-tö re dé kek 

 
er ban az elô já ték kal a szín ház ba já rás né hány 
kon ven ció ját erô sí ti meg, il let ve má so kat ki kezd 
egy új ra hasz no sí tó- be for ga tó fo lya mat ban. 

A tér al kal mas er re, hi szen a sé ta té ri új stú dió te -
rem ben játsszák az elôadást, és a né zôk kez det ben 
a fo lyó só sze rû elô csar nok ban áll do gál nak, amely 
szûk ugyan, azon ban fel fe lé ré teg zett (míg a fô já -
ték tér – a bel sô te rem – szé les, és tér be li sé ge csak 
vir tuá li san ré teg zett, mé lyü lô tér). 

Az elô csar nok ban már a be já rat nál meg kap ja a 
né zô a nylon pa pu csot. Ek kor nem csak a mú zeu mi 
né zôi ta pasz ta la tai moz gó sí tód nak, ha nem az olyan 
szín há zi él mé nyei is, ame lyek al kal má val a né zôt 
vé de ni kell a já ték tér ben zaj ló ese mé nyek tôl, pél -
dául Thal hei mer Oresz tei á já ban a fröcs kö lô vér -
tôl.10 Itt azon ban, ha vé dés rôl be szé lünk, az in kább 
a bel sô já ték tér fe lü le té nek vé dé se, a beava tás moz -
za na tá val egy be köt ve: a kez det ben át vett nylon pa -
pucs és hasz ná la ta ál tal a ren de zô beavat ja az 
elôadás né zôit egy ezután ki bon ta ko zó szce ná ri ó -
ba, amely nek kö vet ke zô moz za na ta a név adás: Bog -
dán-Berg mann An ná vá, Ka rin ná, Ág nes sé, Má riává 
te szi a szí né sze ket a ki fu tó- sze rû emel vé nyen, a név 
ál tal kiemel ve ôket a ko lozs vá ri szí nész nô–svéd szí -
nész nô egy más tól el- nem- ha tá rolt stá tu sá ból. 
A név adás pil la na tá ban ôk ko lozs vá ri szí nész nôk, 
csak ké sôbb te vô dik fel a kér dés, ami kor a Berg -
man fel ké ré sé re a filmet ké szí tik (mint ren de zô, a 
né zô ket is fel ké ri, hogy ve gye nek részt a fo lya mat -
ban), hogy ez a pró ba fo lya mat ta lán an nak a svéd 
filmnek a werkfilmjét hoz za lét re, ame lyet majd a 
be fe je zés ben lá tunk (és ilyen ér te lem ben szín há zi 
és filmes pró ba fo lya mat egyaránt). A név adás te hát 
egy vi lág te rem té sé nek a pil la na ta, erôs ér tel me zés 
ered mé nye. Eb ben az el sô moz za nat ban nem tart -
juk hang sú lyos nak a svéd szí nész nôi stá tus sze re -
pel te té sét, sok kal fon to sabb nak lát juk a for dí tás, 
for dít ha tó ság je len sé gét, va la mint azt, hogy az 
elôadás ban min den ma gya rul hang zik, és ro mán 
nyelv re van for dít va – a fa lon a for dí tás szö veg kép -
te ré ben je le nik meg a Berg man-film zá ró je le ne te, 

mintegy je lez ve, hogy az ed dig tör tén tek az új ra -
fel hasz ná lás, ugyanak kor a for dí tás je gyé ben szü -
let tek. Az elô csar nok te ré ben, ugyan csak a sze rep -
osz tás moz za na tá ban hang zik el egy nyílt uta lás a 
há rom nô vér re: Kéz di Imo la, aki re a Má ria sze repét 
oszt ják, el ját szik a név vel, amely ha son lít a Másához, 
mond ván, hogy ezt a sze re pet ô már ját szot ta (a to -
váb biak ban A há rom nô vér mind drá mai, mind 
pedig szce ni kus in ter tex tus nak ma rad meg, amely -
nek hely ze teit né ha új ra hasz no sít ja a ren de zô, lásd 
Má ri a- Má sa ka land ját az or vos sal). 

Más, is mert szín há zi mû fa jok kal, il let ve mé diu -
mok kal, to váb bá a szín ház és a min den na pi teat -
ra li tás ha tá rán szü le tô hely ze tek kel is ta lál ko zunk: 
a ki fu tó az elô csar nok ban, va la mint az azon meg -
je le nô ki kiál tó, vá sá ri kép mu to ga tó, cir ku szi konfe -
ran szié, aki a cso dát (cso da lényt, káp rá za tot) mutat -
ja be. Ezek nek a kon ven ciók nak a hasz ná la ta sok -
fé le je len lé tet, ki tett sé get ered mé nyez. A Sut to gások 
és si ko lyok- ban a ki fu tó egy szer re vá sá ri emel vény 
és di vat be mu ta tó ki fu tó ja, ahol a sztá rok meg je len -
nek – az utób bi idô ben sok elôadás ban él tek ez zel 
a megol dás sal, amely szín pad sze rû, fo ko zot tan teát -
rá lis, de né zôk és sze rep lôk el kü lö ní té se nem olyan 
me rev, mint a kô szín ház ban. A ren de zô-ki kiál tó 
(Bog dán, most már Berg man) sza ba don mo zog a 
tér ben, a ki fu tó kö rül, raj ta, majd a vö rös fal te tején 
áll, on nan be szél az alant, a ki fu tón ál ló szí né szek -
hez, és a még ala cso nyab ban áll do gá ló né zôk höz. 

Be jut va a bel sô já ték tér be, szem be tû nô, hogy 
a tér be ren de zés és dísz let hasz nál ja a né zô ja pán 
kul tú rá ra, eset le ge sen a NÓ- já té kra vo nat ko zó tudá -
sát, hi szen a vö rös szo bá ban pa ra vá nok, ala csony 
fe ke te asz tal és vö rös ki mo nós két asszisz tens. 
A ren de zô asszisz tens a ja pán nem lé te zô sze rep lô 
kon ven ció ja sze rint mo zog a tér ben, ô az, aki folyto -
nos vo i ce-o vert szol gál tat a já ték be li tör té ne tek hez. 

 
Ké pek új ra hasz no sí tá sa 

 
er ban ké peit a Carl son- fé le kí sér tett ség jel lemzi, 
a múlt be li ség: a köd gép pel köd be vont ké pek a 
go moly gó em lé ke zés je le ként gyak ran hasz ná -

la to sak, és az elôadást zá ró Berg man film-i dé zet 
em lék kép ként je le nik meg, hisz a szín pad történé -
sé hez ké pest is múlt sze rû. Ezt a je len sé get a ké sôb -
biek ben a ri tor nel se gít sé gé vel fog juk meg vizs gálni. 

10 Mi chael Tha hei mer 2006-os, a sep si szent györ gyi Reflex fesz ti vá lon is be mu ta tott Oresz tei á já ban az el sô so rok ban ülôk 
nylon kö penyt kap nak, mert az elôadás kez de tén nagy mennyi sé gû vért hasz nál nak a szín pa don, és a szí né szek moz gása 
foly tán fröcs köl het a vér.
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A filmes ké pek a fény mû kö dé se ál tal jön nek 
lét re: a vö rös be vont te rem gesz ti kus te re fel fo ko -
zot tan ér zé ki tér, amely ben a fény olyan rész le te -
ket hoz kö zel, ame lye ket a szín há zi né zô ál ta lá ban 
nem lát – a já ték te ret ér zé ki vé te szik a kö zel-tá vol 
já té ka, to váb bá a hang ha tá sok (ki han go sí tott óra -
ke tye gés, sut to gá sok). Berg man a szín ház esz kö -
zei vel mi xe li a sze münk elé a szín pa di va ló sá got. 
En nek nagy de monst rá ció ja, ami kor a szí né szi meg -
gyô zés és a kép ze let ere jé vel vál toz tat ja át a ren de -
zôi szé ket a kí nai csá szár szé ké vé, majd új ra vissza. 
(1. kép) 

Ugyan csak a szín ház esz kö zei hez fo lya mo dik, 
ami kor a hal dok ló Ág nest ha lot tá avat ja egy kendô 
szim bo li kus hasz ná la tá val: le ta kar ja egy agyag szerû 
fes ték kel átita tott ken dô vel, mint ha ha lot ti maszkot 
akar na ké szí te ni, majd egy ecset tel, kis sé bán tóan 
sem le ges szak sze rû ség gel, egyen le te sen szét ke ni 
a fes té ket Ág nes/a szí nész nô ar cán. S et tôl fog va a 
szín ház esz kö zei vel is beavat ja a ha lál ba, de ez zel 
a dek la rált be je len tés sel nem kö vet ke zik be a vég. 
Bár le zár ják a sze mét, gyer tyák meg gyúj tá sa és el -
he lye zé se jel zik a ha lált, Ág nes éle te nem sza kad 
meg, és aho gyan tes te be ol tó dik a ha lál lal, a kö rü -
löt te lé vôk ele ven sé gét is két sé ges sé te szi – bi zony -
gat niuk kell, hogy ôk élet ben van nak. Ág nes tes te 
rá csim pasz ko dik Má ria tes té re, aki meg akar na 
szaba dul ni et tôl a meg ha tá roz ha tat lan te her tôl; 
(2. kép) majd An nát hív ja két ség be eset ten, aki gyön -
 gé den kar jai ba ve szi, új ra mez te len keb lé re von ja, 
mintegy meg szop tat ja a ha lot tat. Ami kor Ágnes 
vég re meg nyu go dott An na sze re te té ben, ak kor oltja 
el a gyer tyá kat Berg man. Ez a bo nyo lult szim bolika 
át raj zol ja a tér be li ér zé ke lést, föl for gat ja az élet–halál 
rend jét, ha son lóan ah hoz a je le net hez, ahol a ha -
lott nak dek la rált Ág nes mint Ág nes (és nem mint 
pró bán le vô szí nész nô) oda lép a né zôk höz, és ké -
kes  szür ke ar cán, gesz tu sai ban az együtt lét örö mé -
vel egyen ként meg ra gad ja ke zü ket. (3. kép) En nek 
a ra di ká lis fel for ga tás nak, a kü lön le ges hiány zás 
(és ugyanak kor je len le vés) bot rá nyá nak az esz kö -
ze az a fény is, amely ha lá la pil la na tá ban sár gán 
ve tül Ágnes ar cá ra. (4. kép)11 Ké sôbb a ha lot tat 
kör beálló nô vé rek ar cá ra is ez a sár ga fény ve tül, 
és a szimbó lum ere jé nél fog va va la mi kép pen ôket 
is ha lott nak érez zük. Vé gül a pap nak a ha lott Ág -
nes hez in té zett kö nyör gô utol só sza vai: „mél tó nak 
kell légy, hogy ér tünk köz ben járj” alatt elöm lik ar -

cán a sár ga fény, (5. kép) majd zöld be vált va át el -
tû nik az arc kö ze pén. Va la mi vel ké sôbb Ka rin kap -
ja meg a ha lott-sár ga fényt, ami kor azt az üveg cse -
re pet né ze ge ti, (6. kép) amellyel nem so ká ra meg -
seb zi ágyé kát, és ez hal dok ló há zas sá gá nak tit kát 
sej te ti meg a né zô vel. 

Vissza tér ve a kü lö nös kö zeg ala ku lá sá ra: né zô -
pon tok ál lan dó cse ré je irá nyít ja az ér zé ke lést, Berg -
man/Bog dán is ezt te szi sa já tos gesz tu sá val, amellyel 
be fog ni igyek szik a lát ványt, ké pe ket azo no sí ta ni, 
kép be sû rí te ni azt, ami az em be ri élet hely ze tek 
meg is mé tel he tet len gaz dag sá ga. Az azo no sí tás ne -
héz mû ve le te len ne a gesz tus felada ta (a szín há zi 
kö zeg re jel lem zôen a kép re va ló uta lás a kéz gesz -
tu sa ál tal tör té nik) – és en nek ta nú sá gai ként szü -
let nek meg azok a ké pek, ame lye ket a fény kiemel, 
ki me re vít vagy lét re hoz a fo lya mat ban: Ka rin a ha -
lán té kát dör zsö li; az anya oda haj ló ké pe; az or vos 
in jek ciót ad; az üveg cse re pet né zô Ka rin (6. kép); 
Má ria vö rös sel meg vi lá gí tott ar ca; Ág nes szen ve -
dés tôl el tor zult ar ca (4. kép) – ezek a ké pek el is 
ol dód nak a hely tôl, olyan vir tuá lis te ret hoz va létre, 
amely a film sa ját ja, és amely min den irány ba nyi -
tot tá te szi a vö rös szo ba hasz ná la tá ban kiala kí tott 
te ret (ha son ló kép pen az új mé dia ál tal te rem tett hi -
per text- vi lá gok hoz, de a mé dia köz ve tí tett sé gû élet -
hez is); a sa já tos tech ni ka te hát a hely reá lis, élet -
sze rû meg mu ta tá sa, majd kép pé szub li má lá sa és 
vé gül a meg nyi tá sa vég te len sok kép és vi lág fe lé – 
né zô pon tok so ka sá gát te remt ve ez zel meg. Ilyen 
el já rás egyéb ként az is, ahogy a fény ál tal ki na gyí -
tott ké pek – ar cok – meg vi lá gí tá sa a szo ba fa lá ra 
fény kö rös árny ké pet vet, azon nal meg ket tôz ve 
ugyanan nak a sze rep lô nek a per cep ció ját. Az „ál -
mok kal ke ve re dô ér zé ke ket” (Berg man) a ren de zô 
fel vál lalt il lú zió te rem tés sel ak ti vi zál ja: így pél dául 
az em lé ke zés, a múlt ké peit, az anya alak ját, An na 
meg halt kis gye re ké nek böl csô jét a gon dos Berg -
man köd gép pel a ke zé ben ho mály ba von ja (7. kép) 
(ez a kép nem men tes az iró niá tól: az em lé ke zés 
min dent meg szé pí tô mû kö dé sé vel gú nyo ló dik 
Serban). S nem utol só sor ban olyan ké pek je len nek 
meg, ame lyek ön reflexív vé te szik a te ret: a já ték -
tér ben több ször moz ga tott pa ra ván kü lön bö zô 
síkok ban a kö zön ség egy-egy tö re dé ké nek ké pét 
tük rö zi. A pa ra ván ilyen kor tü kör, ám ami kor meg -
vi lá gít ják, át lát szó lesz, és a né zô el ve szí ti ön ma ga 
tü kör ké pét. Szin te kü lön szám az elôadás ban, ahogy 

11 A „hiány zás bot rá nya” Tho mas H. Ma cho ki fe je zé se. In: Diet mar Kam per–Chri stoph Wulf (szerk.): Ant ro po ló gia az em -
ber ha lá la után. Bu da pest, Jó szö veg, 1998., 80, for dí tot ta Ba logh Ist ván.
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a dok tor (akit Berg man ját szik) szem be sí ti a kö -
zön sé get a sa ját és Má ria tü kör ké pé vel – az asszisz -
tens és Ka rin vé gig húz zák a kö zön ség elôtt az egyik 
pa ra vánt, amely ben, a moz gást kö vet ve, Má ria fi -
gyeli, ku tat ja ar cá nak rán cait, az öre ge dés nyo mait 
és a jel lem hi bá kat. (8. kép) Ma gá nyos alak ja mö -
gött em be rek tö me ge lát szik a tü kör ben. A né zô -
pon tok ef fé le vál to ga tá sa ar ra hív ja fel a fi gyel met, 
ami re a berg ma ni be fo gó-ke re te zô gesz tus is: az 
em ber min dig is má sok ál tal lá tott vagy lát ha tó ké -
pe ket lát, el tû nô ben, átala ku ló ban. 

A fény te hát az elôadás ban meg te remt vagy beha -
tá rol he lye ket, ki metsz ké pe ket – sok olyan ké pet, 
amely nek a hely tôl, a test tôl va ló el vá lá sa de ter rito -
ri a li zá ci ót je lent. Az arc, mond ja De leu ze– Gu attari 
szer zô pá ros, de ter ri to ri a li zá ló dik a test tôl, akár csak 
a tá jék a föld tes té tôl.12 A ter ri to ri a li tás a ma ra dást, 
a la ko zást je len ti – eze ket a ké pe ket azon ban ide -
gen né te szi az éles fény.13 Az arc ra kent ha lot ti 
maszk még in kább de ter ri to ri a li zál. A ri tor nel az az 
alak zat (rit mus, gye rek dal, al ta tó dal ér te lem ben),14 
ami ez zel szem ben rit mi kus sá ten né az ar co kat, de 
pél dául Má ria ar cát nem ol doz hat ja fel az öre ge dés 
maszk ja az or vos ál tal mon dott jel lem hiba alól, 
amely a tü kör tük rö zé sét is am bi gu us sá teszi. 

A fény, a kö ze lik hasz ná la ta filmes megol dás -
ként hat nak, de bo nyo lult tá te szik a lát ványt, hiszen 
a szín há zi kö zeg ben nem csak az ar cot lát ni a kép -
ben, ha nem a test töb bi ré szét is, más meg vi lá gítás -
ban, il let ve egy más rea li tás sze rint. A fé nyek ál tal 
hasz nált nyelv te hát az ere de ti tör té ne tet egy másik 
mé dium ban mond ja el, a né zô filmes em lé ke ze tére 
apel lál va és a filme sen megal ko tott ké pek kel, ame -
lye ket Berg man mód já ra al kot meg, Berg man stílu -
sá ban hasz nál va a kiemelt, hosszan tar tott kö zelképe -
ket. Eb ben a jel leg ze tes ség ben egy szer re is merünk 
rá a pa sti che (stí lus után zás) sa já tos sá gá ra, va la mint 
ar ra a re cyc lin gos vissza for ga tás ra, ahol a ké pe ket 
Berg man stí lu sá ban, de más idô ke ze lés ben al kot ja 
meg (ezek ter mé sze te sen más idô, a szín pa di idô 
sze rint mû köd nek, te hát rö vi deb bek, mint Berg -
man csend jei). Eb bôl adó dik az a kü lön le ges je len -

ség is, hogy a Berg man-film újra  hasz no sí tá sá ban 
olyan ké pek re em lék szik vissza, ame lyek fel té te le -
zet tek/ki ta lál tak, so sem volt em lé kek. Ezek nek a ki -
ta lált em lé kek nek a ma gya rá zata a for ga tás re konst -
ruk ció já ban ke re sen dô, s ek kor megért jük, hogy 
tu laj don kép pen va rián sok kal van dol gunk, ame -
lyek min dig is hoz zá tar toz nak a re cyc ling fo lya ma -
tá hoz. A va rián sok azon ban nem jut tat ják elôbb re 
a tör té ne tet, mel lé ren de lô ter mé sze tük nél fog va. 

 
Né zô pont és nar rá ció 

 

 S er ban tér- és fény ke ze lé se, Broj bo iu dísz lete sok 
szi mul tán né zô pon tot te remt meg, ame lyek a 
szín ház ra mint tér be li mû vé szet re jel lem zôek, 

a vi zuá lis nar ra tí vák szín há zi plu ra li tá sa miatt – 
ezek kö zött is né me lyik olyan ké pe ket és né zô pon -
to kat tesz le he tô vé, amit a klasszi kus ku kucs ká ló -
szín ház nem en ged meg, és több nyi re az al ter na tív 
vagy stú dió szín há zi tér for mák sem. Ezek kö zött ki -
emel ked nek a fen ti ér te lem ben az ar cok, rész le tek 
tá  jai, ame lyek nem tud nak egy egy sé ges, tö ret len 
filmes nar ra tí vát al kot ni, ha bár az úgy ne ve zett fil -
me zés alatt egy vo i ce -o ver- stí lu sú szö veg (a ren dezô -
asszisz tens ál tal felol va sott szer zôi inst ruk ciók) vé -
gig kí sé ri a filme sen lét re ho zott ké pe ket, il let ve az 
úgy  ne ve zett for ga tást, és az in tim tér ben ki csit hip -
no ti kus nak ha tó szö veg nek az a stá tu sa ala kul ki, 
mint ha a ren de zôi inst ruk ció kat mon da ná, tehát, 
mint ha fel szó lí tó mód ban hang za na el az erede  tileg 
ki je len tô, tény ál lást rög zí tô szö veg. Ez a voice -o ver 
azon ban csak lát szó lag erô sí ti a filmes sé get, 
valójában el le ne dol go zik, aláás sa a min den tu dó 
stá tusát, mivel épp azt lát juk, hogy a sze rep lôk az 
inst rukció tól elté rôen, an nak el lent mond va vagy 
va riá ciót nyújt va te szik (vagy ép pen nem te szik) 
azt, amit a szö veg mond. S ezek a pil lan tok kü lön -
le ges színházi él ve ze tet nyúj ta nak Ezál tal tema -
tizálódik a film kép és a szín ház tá vol sá ga, il let ve 
ezál tal hang sú lyo zó dik, hogy a de ter ri to ri a li zált ké -
pek egy patch- work  sze rû szín há zi kö zeg ben élik 
sa já tos szubsz tan ciájú éle tü ket, egy sok szó la mú 

12 Gil les De leu ze–Fe lix Gu at ta ri: A Tho u sand Pla te aus. Ca pi ta lism and Schi zoph re ni a. Min ne a po lis, Lon don, Uni ver sity of, 
Min ne so ta Press, 1987. 170–172. 

13 Ezen a he lyen a De leu ze–Gu at ta ri-t ér tel me zô Böh rin ger re tá masz ko dom: Han nes Böh rin ger: Dai da losz vagy Dio ge nész. 
Bu da pest, Terc Kft., 2009. 36. ford. Till mann Jó zsef At ti la 

14 A ri tor nel lé nye gi leg ter ri to riá lis, mond ja De leu ze–Gu at ta ri: i. m. 300. A gyer mek dal-je len tés a rend kez de tét je lö li: i. m. 
311. (Az an gol for dí tó ref ra in- ként for dít ja az ere de ti fran cia szö veg ben hasz nált ri to ur nel le ki fe je zést – Böh rin ger esszé -
jé ben ma gya rul ri tor nel nek for dít ja Till mann Jó zsef At ti la. Vö.: Gil les De leu ze–Fe lix Gu at ta ri: Ca pi ta lis me et Schi zoph ré -
nie. Mil le pla te aux. Pa ris, Mi nu it, 1980.)
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(po li fón) kö zeg ben, ahol az új ra fel hasz ná lás és a 
be for ga tás folyamata mind un ta lan szét raj zol ja az 
ere de ti filmes hely ze te ket. Nem az egyes nyel vek 
gesz ti kus, filme sen vi zuá lis és au di tív nar ra tí vá i nak 
az elôadás nyel ven be lü li ön ál ló sá gá ról van szó, ha -
nem ar ról, hogy nagyon sok irány ba meg nyílik egy-
egy kép és hely zet. 

Néz zük pél dául Ág nes kín ló dá sá nak hely ze tét: 
sok né zô pon tot al kal maz, sok fé le rea li tást (ami kor 
Bog dán há tul ról né zi a lá nyo kat), il let ve a meg -
figyelô mun ká ját is lát juk, de le he tet len azo no sul -
nunk az ô né zô pont já val! (9. kép) Vagy ami kor An -
na a meg fi gye lô, ô ugyanak kor kép ként kiemelt, 
te hát ar ca de ter ri to ri a li zált, mel let te pe dig az örö -
kös meg figye lô (Berg man) a ho mály ba süllyed – és 
egyik meg fi gye lô né zô pont ját sem tud juk felöl te -
ni. (10. kép) Amennyi ben ez a do boz olyan, mint 
a ca me ra obscu ra, amely ben a meg fi gye lô tes te is 
ben ne van a tér ben, ak kor ez a meg fi gye lés csôd -
je, a pers pek tí va elég te len sé gét hang sú lyoz za, ám 
an nál job ban felér té ke lô dik a más faj ta ér zé ke lés – 
az in ten zív ér zé ke lô tér, amely ben fel han go so dik a 
ke tye gés, amely ben a fe lü le tek vissza tük röz nek, ad -
dig, amíg le nem ta kar ják a pa ra vá no kat a ha lál 
beáll tá val. Az anya gá nál fog va reflexív alap fe lü let 
(vö rös fó liá val fedett pad ló) csak ak kor tart ja meg 
ezt a reflexi vi tá sát, ami kor fény van – a ho mály ba 
bur kolt je le ne tek nél más rend ural ja a felépí tett vi -
lá got. A ca me ra obs cu ra jel leg nek el lent mond egyéb -
ként a szé les nézô tér: nem pers pek ti vi kus a kép, a 
né zô min dig sa já tos né zô pont ból lát ja a hoz zá kö -
zel esô rész le te ket, és más kép pen a tá vo lia kat. 

 
Fil mes és szín há zi ké pek és han gok:  

a köz tes te rü let 
 

 An nak a köz tes te rü let nek a kiala kí tá sa, amely 
a khó ra ere den dô vál to zé kony sá gá val és szag -
ga tott sá gá val tart fenn kap cso la tot, azál tal is 

tör té nik, hogy, mint ko ráb ban szó esett ró la, erôs, 
ér zé ke ket pro vo ká ló kö zeg szü le tik, kü lön ne mû 
va ló sá gok, ame lye ket a ter ri tó rium nak egy-egy sajá -
tos mé dium ban va ló is mé telt ki je lö lé se (me di á lis 

ter ri to ri a li zá ció) te remt. A fény ál tal meg je lölt rész -
le te ken (arc, moz du lat, póz) kí vül ma ra dó kö zeg 
több nyi re a gesz tu sok nyel vén, a moz gás nyel vé -
hez kö ze lít. A szín ház mint komp lex, nyelv- és ki -
fe je zé se lôt ti ál la pot je le nik meg, a ki fe je zés va riá -
ciók ban meg lel he tô en nek a köz tes sé ge, ami kor 
pár hu za mo san lát juk a ké pet, hall juk az inst ruk -
ciót és a ket tô közt meg va ló su ló gesz tust, amely le -
vá lik a kép rôl, il let ve igyek szik vissza for gat ni azt. 
En nek a kö zeg nek a meg ra ga dá sá ra új ra a ri tor nel -
hez kell for du lunk. 

A ri tor nel (ref rén) a De leu ze–Gu at ta ri szer zô -
pá ros sze rint olyan ter ri to ri a li zá ló össze té tel, ame -
lyet a rit mus va riá ció vá vál toz tat: rit mi kus ar co kat 
és hang zó tá jé ko kat ala kít ki, és így ter ri tó riu mot 
jelöl meg, egyút tal pe dig át me ne tet ké pez a de ter -
ri toria li zá ci ó hoz.15 A ri tor nel alap ve tôen ter ri to riá -
lis kép zôd mény, amely ben azon ban a káosz erôi, 
föl di és koz mi kus erôk ta lál koz nak, ver sen ge nek 
és konver gál nak.16 A ri tor nelt a rit mus vál toz tat ja 
va riá ció vá – rit mus és káosz egyaránt a kö zött ben 
szü le tik.17 

Han nes Böh rin ger sze rint „Nietzs che nek a di o -
nü szo szi -a pol ló ni ze né rôl és az örök vissza té rés rôl 
szó ló ta na a ri tor nel ben ér össze.”.18 A Nietzs chet in -
 terp re tá ló Böh rin ger sze rint az apol ló ni ze ne az, ami 
De leu ze–Gu at ta ri- nál in kább hang zás fal fel hú zá sa, 
ház épí tés, egy ter ri tó rium ki je lö lé se.19 Nietzsche 
eh hez kap csol ja az álom vi lág szép lát sza tát, a belsô 
fan tá zia vi lá got, a fényt. A dio nü szo szi ze ne a la bi -
rin tus, a fül pri vi lé giu ma: „(…) a hang zás be lénk 
ha tol, el lök, ma gá val so dor, át hat” – a nietz schei 
esz mék kel egy be hang zóan „eksz tá zist és tö meg hip -
nó zist okoz”20). Nietz sche sza vai sze rint a dio nü -
szo szi mû vé szet jel lem zô je a moz gás, a tánc, az 
ének, és a ter mé szet erôi nek megeny hü lé se. 

Az elôadás ban az em lí tett köz tes kö zeg bôl egy -
for mán ar ti ku lá lód hat a ri tor nel ál tal egy részt a 
gesz tus nyelv, a cse lek vés, moz gás, a sut to gá sok és 
si ko lyok dio nü szo szi vi lá ga, más részt pe dig a te -
kin tet, ame lyet az erôs fé nyek je löl nek, a lát vány 
és lát szat, ké pi ar ti ku lá ció, az arisz tok ra ti kus óra -
ke tye gés apol ló ni rend je. („A ri tor nel priz ma, egy 

15 A ri tor nel há rom for má ja: I. a gyer me ki ének ál tal vissza té rés a rend kez de té hez, II. egy ott ho nos hang zás-fal kiala kí tása, 
II I. kiug rás, a kör meg nyi tá sa a koz mosz, a jö vô fe lé (In: De leu ze–Gu at ta ri: i. m. 311.) 

16 I. m. 312. 
17 I. m. 313. 
18 Böh rin ger: i. m. 31. 
19 De leu ze–Gu at ta ri: i. m. 311. 
20 I. m. 348.
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tér-i dô kris tály”, amely „ar ra hat, ami kö rül ve szi, 
hang ra, vagy fény re…”21). A szín há zi és a filmes 
nyelv e klasszi kus meg kü lön böz te tés sze rin ti 
szétága zá sa az elôadá son kí vül csak fenn tar tá sok -
kal ér vé nye sít he tô – er re a já ték nyelv re néz ve azon -
ban mû kö dô ké pes nek bi zo nyul. Egy más sér té se, 
Ka rin ön seb zé se az in di vi duá lis vi lág ban, a ma gá -
nyos fi gu rák éle té ben tör té nik, a fény ben, mely itt 
ne ga tív elô je lû vé vá lik; ez zel szem ben a hal dok ló 
mos da tá sa, a le mez te le ní tés, amely a név tôl va ló 
meg fosz tás sal azo nos, egy li mi ná lis hely zet tel – ez 
a fél ho mály ban, az érin té sek, a tes ti kö zel ség vi lá -
gá ban kö vet ke zik be, akár csak Ág nes és daj ká ja 
utol só je le ne tei. 

Kü lö nös, hogy egy, mind két vi lá got át fo gó gesz -
tus sal kö ze le dik a tör té né sek hez az al ko tó-ren de -
zô Berg man. Uj jai val ke re tet for máz, amely egy -
szer re gesz ti kus és ké pi. (11. kép) A ka me ra éles 
ob jek tív jé vel is dol go zik, más kor meg köd gép pel 
te remt il lú ziót. A mû vé szi al ko tás ban mind két vi -
lág nak he lyé nek kell len nie. Berg man, a mû vész te -
rem ti, mû köd te ti, fel vi gyáz za vagy ép pen de konst -
ru ál ja ezt a vi lá got. 

 
Já ték tér és fel szí ne 

 

 Akhó ra mint hely (tér, te rü let, le nyo mat hordozó) 
Pla tón Ti ma i o sza sze rint min den ke let ke zô do -
log nak he lyet adó.22 Kri ste va ér tel me zé sé ben 

a khó ra lo ka li zál ha tat lan, szün te le nül vál to zó arti -
ku lá ció, nyel ve lôt ti, megér tô, be fo ga dó tér, a ré sze -
sü lés, a mel lé ren de lés lo gi ká ja jel lem zi.23 A khó ra 
az ösz tö nök ve zér lé se, mond ja Kri ste va, csak a voká -
lis és a ki ne ti kus rit mus sal ha son lít ha tó össze. Élet 
és ha lál köz tes vi lá gát mu tat ja, de amely ben benne 
le het élet is, ha lál is – a be fo ga dás, a har sány élet 
is be le fér (An na imá ja után kiolt ja fényt, és al mát 
eszik, ösz tö nö sen nyers, fa lánk moz du la tok kal), de 
az élet ijesz tô ké pe is, az am bi va lens, vér sza gú életé. 

A khó ra itt olyan tér ként je le nik meg, amely egy -
szer re tü kör is, sé rü lé keny fe lü let, amely vér vö rös 
(akár csak a filmben), az élet re, a te rem tés re utal, 
de utal hat a ha lál ra is. Pla tón Ti ma i o sza anyá ról, 
daj ká ról be szél ve le kap cso lat ban. S va ló ban fe mi -

nin tér a Sut to gá sok és si ko lyok te re, a négy nôé; daj -
kai ez a tér – a ho mály ban tény ke dô An na egy szer 
mez te len keb lé re von ja, majd, ha lá la után, meg -
szop tat ja a meg hal ni nem tu dót. Ez a tér azon ban 
csak ak kor ve szí ti el fe szült ség kel tô tü kör fe lü le tét, 
ami kor fél ho mály ba vo nó dik – ak kor is ár nyak lát -
sza nak raj ta, és ha ráesik a fény csó vá ja, ra gyo góan 
ve ri vissza a fényt, Ág nes ha lá los ágyát mint ten ge -
ren úszó ha jót lát juk – ek kor kap nak lát ha tó, értel -
mez he tô for mát az ár nyak, dol gok. (12. kép) A tér, 
a kö zeg, ami Berg man filmjé ben be fo ga dó, kis sé 
süp pe teg, Ser ban nál a be for ga tás fo lya ma tá ban idé -
zô jel be te vô dik, hoz zá tar to zik a ké pek, tük rök éle -
sen ar ti ku lált vi lá gá hoz, ahol elide ge ne dik és el len -
sé ges sé vá lik a tár gyak fe lü le te, a tü kör, ami az örege -
 dést mu tat ja, Ka rin ké se és éles re sza bott ru ha ujja, 
az üveg da rab stb. A nô vé rek – ha zug, sze re tet nél -
kü li, komp ro misszu mok kal és el té ve lye dé sek kel 
te li – éle té nek kel lé kei ezek; a bú to rok, az ott la kás 
nem tud ják el tün tet ni ezt a ve szé lyes, ide gen tük -
rö zô dést: a Khó ra ta lán mint el fe dett, ön kén te len 
le nyo mat hor do zó je le nik itt meg. Nem be fo ga dó 
fe lü let te hát, a kul tú ra me rev és em ber te len vagy 
szük ség kép pen rosszul ér tel me zett rend sze rei elide -
ge ní tik, és ké peik kel, a tük rö zés sel el fe dik a Khórát. 
Ezért ke gyet le nül szép az össze göm bö lyö dött Anna 
és Ág nes ké pe: a hal dok lá sá ba be le fá radt Ág nest 
óvó moz du la tok kal anya ként öle li An na, aki nek 
anya sá ga csak önámí tás, hi szen gyer me ke már csak 
em lé kek ben él. (13. kép) 

A vö rös szo ba má sik kon no tá ci ó ja a lé lek rôl 
mon dott Berg man-szö veg: Berg man-Bog dán el -
mon dá sa sze rint gye rek ko rá ban a lel ket „kék szár -
nyas sár kány nak” kép zel te, „fé lig hal, fé lig ma dár, 
a bel se je pe dig vö rös ár nya la tok ban ját szó ned ves 
hár tya”. (A lá nyok ru hái ban nyo mon kö vet het ni 
eze ket az ár nya la to kat – kez de ti fe hér bôl csip kék 
vi lá gá ból a hal vány kék pon gyo lák, majd vö rös, 
egyre több vö rös fény, pon gyo la, vér). A lé lek pedig 
nôi lé lek, kiin du ló pont ként ezt te szi té má vá Serban, 
aki az összes fér fi sze rep lôt az elem zô-kom men táló 
Berg man nal ját szat ja el. A lel ket kell óv ni, an nak 
khó ra- sze rû sért he tô sé gét és gaz dag sá gát, ta lán ere -
den dô am bi va len ciá ját, ame lyet el ta kar nak a képek, 

21 I. m. 349. 
22 Pla tón: Ti ma i osz. In. Pla tón: Összes mû vei II I. Bu da pest, Eu ró pa, 1984. 355–356., ford. Kö ven di Dé nes. 
23 Kri ste va sze rint a khó ra az a tér- re cep tá ku lum (Pla tón an nak tart ja), amely „nem mo dell, de nem is má so lat: megelô zi a 

figu rá ci ót és ezál tal a tük rö zô dést is, mely nek alap jául szol gál, és egye dül a vo ká lis és ki ne ti kus rit mus sal ha son lít ha tó 
össze” Vö.: Ju lia Kri ste va: A köl tôi nyelv for ra dal ma. In. Bó kay–Vil csek (szerk): A poszt mo dern iro da lom tu do mány kiala -
ku lá sa. Bu da pest, Osi ris, 2002. 110., ford. Hor váth Krisz ti na.)
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tu dat va, hogy ôk csak rész le ges igaz ság meg tes te -
sí tôi, ha mis mó don is hasz nál ha tó kre ál má nyok. 

A khó ra el lenál lá sa, el fe dett sé ge az em be ri köz -
vet len ség pil la na tai ban, az An na–Ág nes je le ne tek -
ben szû nik meg, ak kor, ami kor a ha lott Ág nes kezet 
fog né hány né zô vel, to váb bá a filme zés sö tét jé ben, 
ami a te rem tés re, az al ko tás fo lya ma tá ra utal (szín -
há zi és ren de zôi al ko tás ra egyaránt ér tô dik), né ha 
egé szen nyil ván va lóan, pél dául a val lo má sos ren -
de zôi szö ve gek ese tén. A khó ra – en nek a vi lág nak 
az alap ja – ezek ben a je len tek ben a te rem tô, éle tet 
adó kö zeg szi no ni má já vá vá lik, amely, Kri ste va sza -
vai sze rint megelô zi a nyil ván va lót, a va ló szí nût, és 
ma ga a szün te len új ra kez dés24 (En nek egyik egyér -
tel mû je le egyéb ként az, hogy az elôadást vé gig -
tény ke dô ren de zô asszisz tens pi ros ki mo nó ja bele -
ol vad a hát tér be). 

 
A ri tor nel mû kö dé se az elôadás ban 

 

 Az elôadás rit mu sát el sô sor ban az a gyor san 
kiala ku ló kon ven ció szab ja meg, hogy a próba 
alatt a né zôk mö göt ti két sa rok ban el he lye zett 

reflek tor rit mi kus fé nye emel ki je le ne te ket, ké pe -
ket, sze rep lô ket a já ték fo lya ma tá ból, az idôt is ez 
te rem ti meg, majd, ami kor Berg man meg sza kít ja a 
pró bát, meg szû nik a reflek tor fény, meg vi lá go so dik 
a szín (gyak ran a né zô tér is), és a ren de zô akár ki 
is szól a né zôk nek, itt kö vet ke zik a pró ba fo lya mat -
be li ér tel me zé sek so ra. Az inst ruk ciók gyak ran nagy 
fe szült sé gû moz za na to kat sza kí ta nak meg – pél -
dául a szen ve dô Ág nes han gos jaj ga tá sát a ren dezô 
ha zug nak ér zi; Jo á chim ön gyil kos sá gi kí sér le tét az -
zal tol ja el, hogy két va riánst is ajánl a foly ta tá sa, s 
a vé res je le net így a szí né szek ke dé lyes vic ce lô dé -
sé be for dul át. A de leu ze -i ri tor nel tö rek vés a(z esz -
mé nyi) for má ra (ez egy jel leg ze te sen eu ró pai tör -
té net), és ezt a Berg ma nos filmké pek re cyc ling-
 hasz ná la tá val kiépü lô pa sti che -on ke resz tül lát szik 
meg va ló sí ta ni. Ezt a filmes szá lat azon ban va riá -
ciók nak ve ti alá, kom men tá rok kal lát ja el, az alko -
tás em be ri prob lé mái ra rá vi lá gí tó köz já té kok ból, 
il let ve a meg fi gye lô ál lan dó je len lé té bôl te remt pár -
hu za mos nyel vet – és ez egy mi nor be széd mó dot 

erô sít,25 ame lyet a ri tor nel kép vi sel: en nek te ré ben 
„az em ber nem pont ról pont ra, ha nem kez det és 
vég nél kül mo zog” (De leu ze–Gu at ta ri). Ahogy az 
ének hez az in ter mez zo (köz já ték),26 úgy kapcsoló -
dik itt a fény éle sen be ha tá rolt te rü le tei hez a köz -
já ték, a ri tor nel, amely híd és át me net,27 de nem 
ren  de lô dik alá sem mi nek. Eb ben szü le tik a for ma, 
a szo ká sok, az is mét lé sek so rán: lát vá nyo sab ban a 
kép, és hu za mo sab ban a moz gás, a gesz tus (az apol -
ló ni és dio nü szo szi meg fe le lôik ként). A ri tor nel 
mint az ar ti ku lá ló dás elôt ti foly to nos moz gás, amely 
Böh rin ger összeg zô sza vai val él ve a lét re jö vés di -
men zió já val bír,28 át- meg át jár ja a pa sti che- vo nula -
tot, meg ha tá roz va a be for ga tás és új ra fel hasz ná lás 
mód ját, egé szen „az esz mé nyi” meg mu ta tá sáig, a 
filmbôl vett idil li ké pig (a há rom lány lát szó lag har -
mo ni kus ké pe a hin tán, 14. kép), amely egyéb ként 
a for dí tói koc ká ban je le nik meg (és így ép pen a 
hely hasz ná lat vissza for ga tó dá sá nak, új ra hasz no sí -
tá sá nak ered mé nye kép pen ér te lem mel te lí tô dik ez 
a gesz tus is). An na em lék ké pét a kö zös hin tá zás ról 
a for dít ha tó ság szel le mé ben olyan kép nek kell gon -
dol nunk, amely nek fo nák ját a tit kok, a sut to gá sok 
és si ko lyok zûr za va ra al kot ja. Ezek pe dig hang ban 
bon ta koz nak ki, és ezért is há lás a ri tor nel mû kö -
dé sét eb ben a kö zeg ben vizs gál ni – meg jegy zen dô, 
hogy a re cyc ling ese té re néz ve a ri tor nel és a me -
di á lis ter ri to ri a li zá ció nem tûn nek ál ta lá no sít ha tó -
nak, csak ha a kö zeg vál tás, il let ve az in ter me di a li -
tás je len sé gei vel jár nak együtt. Kér dés per sze, hogy 
mi lyen di men ziói van nak en nek a kö zeg vál tás nak. 

Berg man tör té ne te jel leg ze te sen eu ró pai törté -
net, a csa lád vál sá gá val, az el ma gá nyo so dás, a sze -
re tet só vár gás, az el foj tás tör té ne tei vel. Ser ban nak 
– aki nagy cso dá ló ja a svéd ren de zô nek, sa ját be -
val lá sa sze rint mû vét hom ma ge- nak szán ta – van 
annyi bá tor sá ga, hogy új raal ko tás köz ben át színezze, 
és ez zel ki kezd je a tör té ne tet. Ta lán olyan bá tor ság 
ez, amely a Ma háb há ra ta egyik mí to szá ban Bhí má -
nak volt, aki szom ja san a víz tü kör fö lé ha jol va meg -
lát ta a sa ját ki sujj nagy sá gú má sát. (Ter mé sze te sen 
el ke rül te az ön vizs gá lat, a kleisti vagy wilde-i nar -
cisz ti kus el ra gad ta tás csap dá ját.) Ahogy rá lelt, 
beug rott a kis ha son más gyom rá ba, és ott meg látta 

24 Kri ste va: i. m. 110–111. 
25 A ma i or be széd mó dot a kons tan sok ha tal ma jel lem zi, a mi nort azon ban a va rián sok le he tô sé ge vö.: De leu ze–Gu at ta ri: i. 

m. 101.) 
26 Böh rin ger: i. m. 31. 
27 De leu ze–Gu at ta ri: i. m. 311. 
28 Böh rin ger: i. m. 32.
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1. kép

1. kép

a vi lág min den sé get. Ser ban ug rá sa a Sut to gá sok és 
si ko lyok ha son má sá ba (és filmes ön ma gá ba) a szín -
ház mé diu ma fe lôl lát tat ja a filmet, a filmes ké peket. 
El mé lyült tu dás ez, kí vül rôl néz egy olyan dol got, 
amely egyéb ként cso dá la tá nak tár gya – és en nek 

biz to sí té ka a mé dium- és pers pek tí va-vál tás, át lé -
pés egy nem-eu ró pai, ha nem an nál be fo ga dóbb kö -
zeg be, amely tá vol ság tar tás sal ke ze li az eu ró pai mí -
to szo kat, és a ja pán kul tú ra ele mei vel jel zi ezt a 
több let-tu dást.
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