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„nagy” tör té ne tek és for mák után, mi kor a ta -
pasz ta la tok már nem egy sé ge sí tô és be zá ru ló
nar ra tí vák men tén ar ti ku lá lód nak, az ér zé kelés -

 be li tö re de zett ség, a szét tar tás ke rül elô tér be. Ekkor
szü le tik meg a té ve dés esé lye. Ez az esély egy ben sza -
bad ság, hi szen a meg több szö rö zô dött né zô pon tok
a nyi tott ság alap ve tô ígé re tét hor doz zák, s mint ilye -
nek, az ér zé ke lés egye di és megis mé tel he tet len vol -
tát is tu da to sít ják. Ezál tal pe dig a sze mé lyes pers -
pek tí va meg le lé sé nek – úgy is, mint cél és fo lya mat –
fe le lôs sé gé re vi lá gí ta nak rá. Aho gyan Wolf gang
Ernst ír ja, a kol lek tív em lé ke ze tet töb bé már nem
kép vi se li az ál lam és nem zet tör té net írá sa: maradnak
he lyet te az al ter na tív em lé ke ze tek, tör té nel mek.1

A fen tiek szel le mé ben azt vizs gá lom a Moz gó Ház
Tár su lás 1998-as Cse resz nyés kert je kap csán, hogy
ho gyan vál hat az idô és em lé ke zés szín há zesz té ti kai
ta pasz ta lat tár gyá vá a kü lön fé le vi zuá lis mé diu mok
já ték ba ho zá sán ke resz tül. A té ve dés fo gal mát te hát
a szín ház né zôk nek tu da to san fel kí nált me di a ti zált
né zô pont-já té kok ka te gó riá ja ként elem zem. Hu di
Lász ló ren de zé se olyan kér dé se ket is fel vet, hogy a
tech no ló gia és ér zé kek me di á lis szét da ra bo ló dá sa
mi ként ke re tez és hoz lét re szi mul tán tes ti és techno -
ló giai idô ket. Va la mint, hogy a kol lek tív ta pasz talatok
össze füg gô pre zen tá lá sa he lyett mi fé le fo gal mi-érzéki
met sze te ket kí nál a né zôk szá má ra. Kiin du lá si pon -
tom, hogy elôadás me di a ti zált sá ga ka rak te re sen mu -
tat ja be az em lé ke zés moz gá sát, amely nek kö szön -
he tôen egyet len tör té net vagy for ma sem ér het nyug -
vó pont ra. Így pe dig az is vizs gál ha tó vá vá lik, mi ként
ajánl ja fel né zôi nek a té ve dés esé lyét, sza bad sá gát.

Idô sí kok és mé diu mok

Moz gó Ház Tár su lás elôadá sát az al ter na tív em -
lé ke ze tek di na mi kus, egy mást át ha tó já té kai
szer ve zik. A szín pa di tör té né se ket egy részt a

szín  pad fe lett ki ve tí tett, ré gi nek tû nô fény ké pek,
más részt a szín pad elôtt lé vô há rom te le ví zió ké szü -
lé ken fo lya ma to san fu tó do ku men tumfilm ké pei
(a szín pa don meg je le nô sze rep lôk ön val lo má sai)
he lye zik vál to zó kon tex tu sok ba.2 Az elôadás így a
cse ho vi tör té net de mi ti zá lá sá val há rom idô sík mozaik -
 ké pein ke resz tül mu tat ja fel sa já tos Cse resz nyés kert-
ér tel me zé sét, amely a kol lek tív ta pasz ta la tok össze -
füg gô pre zen tá lá sa he lyett a me di a ti zált és je len va -
ló tes tek, és e tes tek hez ta pa dó sze mé lyes em lé ke -
ze tek szi mul tán ér zé kel te té sé ben, és ezen ér zé ke lés
asszo cia tív és vad já té kai ban ta lál ja meg a sze mély -
kö zi érin tés pon to kat né zôk és szí né szek kö zött.

A te kin tet el me rül a szín tér há rom idô sík já nak
el té rô me di á lis ke re tei ben és áb rá zo lá si ha gyo má -
nyai ban: felol dó dik a fo tók, te le ví ziós ké pek és va -
lós tes tek egy más nak el lent mon dó, ör vény lô tör -
té ne tei ben. A szín pad há tul ján ki fe szí tett vá szon ra
szá zad ele ji fo tó kat ve tí te nek: olyan nyo mok ezek,
me lyek – fô ként a szín pa di tes tek fé nyé ben – egy
idea li zált nak tû nô múlt, egy rég múlt idô zárt, ki -
me re ví tett, egye dü li ként fenn ma ra dó pil la na tai ra
em lé kez tet nek. Ugyanak kor, a gyász ér ze te és a ha -
lan dó ság tu da ta kí sé ri ôket, aho gyan Su san Son tag
is rá mu ta tott: „Min den fény kép egy-egy me men to
mo ri. (…) Min den fény kép – ép pen mert ki ha sít -
ja és meg der mesz ti a pil la na tot – az idô min dent
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írt, má sok sze rint vi szont túl sá go san is kesz tyûs
kéz zel bá nik a pá pá val. Ön még ek kor sem érez te
szük sé gét az ál lás fog la lás nak, ha nem a dön tést a
né zôk re hagy ta – azok ra a né zôk re, akik be ad dig -
ra már be leéget te a fél ke gyel mû, ál szent pápa ké -
pét.12

Vissza tér te hát az el fo gult ság vád ja, a nyílt ál lás -
fog la lás hiá nyo lá sa a Pá pát fel men tô tör té nel mi nar -
ra tí va szem pont já ból. Ugyanak kor, ha sem Hoch -
huth, sem Mo há csi nem is fog lal ál lást, és ez in -
kább eré nyük ként em lí ten dô, az ak kor is biz to san
igaz, hogy ma ga a prob lé ma fel ve tés in kább il lik be -
le egy, a pápa sze re pét prob le ma ti kus nak lá tó, dön -
té seit legalábbis meg kér dô je le zô né zô pont ba.
A hely tar tó, mint a hat va nas évek do ku men ta ris ta

mû vei egy vi szony lag zárt, ideo lo gi kus ér tel me zést
kí nál fel a pápa ré szé rôl, ezért a drá ma és a be lô le
ké szült elôadás él ve ze te, sze re te te nem pusz tán esz -
té ti kai ter mé sze tû, nem tel je sen füg get len a vi lág -
né ze tünk tôl. Ez alatt ter mé sze te sen nem szûk ér -
te lem ben vett ol da la kat vagy pár to kat kell ér te ni.
Min de ne set re nem vé let le nül alap mû ve a sor ve ze -
tô mül vá lasz tott könyv nek, Zi ol kows ki mun ká já -
nak Schil ler em lí tett esszé je. Ugyan ab ban fel te he -
tô leg Zi ol kows ki té ved, hogy A szín ház mint mo rá -
lis in téz mény min den szín há zi bot rány alap szö ve ge
vol na. De ab ban az eset ben, ha a bot rányt ki vál tó
hi ba az eti kai nor má kat sér ti, mégis csak ez az alap -
kér dés: mi lyen vi szony ban van egy más sal mo rál,
mû vé szet, kri ti ka.

12 Szô nyi Szi lárd: Hit ler cin kos tár sa a pápa? In ter jú Mo há csi Já nos sal. In: He ti Vá lasz – http://he ti va lasz. hu/kul tu ra/hit ler-
 cin ko star sa -a- pa pa-21194/?cikk_er te kel=1&er te ke les=3
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A té ve dés esé lye: idôk, mé diu mok,
em lé ke ze tek

A Moz gó Ház Tár su lás 1998-as Cse resz nyés kert je kap csán

A

1 Wolf gang ERNST, Arc hí vu mok mo raj lá sa. Rend a ren det len ség bôl = Jac qu es DER RI DA–Wolf gang ERNST, Az arc hí vum kín -
zó vá gya/Arc hí vu mok mo raj lá sa (Fi gu ra 3.), Ki já rat Kiadó, Bu da pest, 2008, 108.

2 A te le ví ziós ké pek az egész elôadás alatt lát ha tóak, bár né hány je le net alatt a hang nem hall ha tó.
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egy olyan né mafilm ré szei ként fog ha tóak fel,
amelyet nem zon go ra-dal lam, ha nem sok kal kel le -
met le nebb han gok (zú gás, ko pá cso lás, sí po lás, te -
le ví ziós za jok) kí sér nek, ám a tes tek ál tal meg mu -
ta tott moz gó kép so rok egyér tel mûen a filmbur leszk
is mert geg jeit, att rak cióit, moz gás kul tú rá ját idé zik.
En nek ki vá ló pél dá ja Vaj na Ba lázs Ga jev jé nek szín -
pa di szek rény-mo no lóg ja, amely ben Sán dor L. Ist -
ván leírá sa sze rint „[egy] férfi egy szek rény mel lé
áll, és Ga jev mon da tait is mé tel ge ti (»Te ré gi, de -
rék, tisz te let re mél tó szek rény! Öröm tôl mé lyen
meg ha tot tan ál lok elôt ted…«). Az tán be le lép a bú -
tor ba. Mi re két mar co na alak meg fog ja a szek rényt,
ide-o da hur co lássza, for gat ja. Köz ben ki-ki nyí lik
az aj ta ja, és lát juk, hogy »Ga jev« egy re el ké pesz -
tôbb hely ze tek ben – ol dal ra for dít va, fej re ál lít va –
ren dü let le nül csak mond ja a ma gáét. Köz ben meg -
pró bál ki mász ni, ked ve zôbb hely zet be ke rül ni, de
a két férfi mindun ta lan vissza ker ge ti a fa lá dá ba.”8

A har ma dik idô sí kot a szín pad elé he lye zett
három te le ví zió fo lya ma to san fu tó ké pei rep re zen -
tál ják, ame lyen a sze rep lôk rö vid snit tek ben meg -
mu ta tott ret ros pek tív mo no lóg jai, ön val lo má sai,
sze mé lyes em lé kei lát ha tóak, hall ha tóak. A do ku -
men tumfilmként is azo no sít ha tó, az ar co kat kö zel -
kép ben mu ta tó te le ví zió pa ra dox idô ke re tet hoz
lét re a szín pad és fo tók kö rül, hi szen a je len pers -
pek tí vá já ból meg szó lal va idé zi fel a Cse resz nyés -
kert el vesz té sé nek tör té ne tét: a sze rep lôk ab ban ját -
szott sa ját sze re pét, il let ve a töb biek vélt vagy va -
lós tet teit. Így a fikci ós tér ben ezt a visszaem lé ke -
zés-so ro za tot azo no sít juk a je len nel, mi köz ben a
fény ké pek rég múlt-i de je és a szín pad álom-i de je is
pár hu za mo san meg je le nik. A szín há zi szi tuá ció el -
len ben a me di a ti zált ság miatt egy – a fikci ós vi lág
há rom egy más ra író dó szint jé tôl – el té rô idô-ész -
le lés ke re teit is lét re hoz za: a szín pa di tes tek „itt és

most”-ja áll szem ben a fo tók és te le ví ziós anyag rög -
zí tett sé gé vel, te hát az el hang zó mo no ló gok múlt -
be li sé gé vel. A tech ni kai mé diu mok va ló ság-szi mu -
lá ció ja – a je len múlt ja (mint múlt idé zés) és a múlt
je le ne (mint az egy kor rög zí tett film le ját szá sa) –
„fe lett” lát juk a tes tek anya gi sá gá ban meg mu tat ko -
zó va ló sá got, amely azon ban a va ló ság mi mé zi se
he lyett, an nak el bi zony ta la ní tó il lú zió ké peit ad ja.9

Ha a te le ví ziós do ku men tumfilm és a szín pa don
meg je le nô szí né szi tes tek ket tô sé re kon cent rá lunk,
ér de mes meg vizs gál ni a hi te les ség és in ti mi tás prob -
lé má ját. Bár a né zôi tes tek kel egy idô ben és tér ben
lé te zô szí né szi test há rom di men ziós anya gi sá ga az,
amely ki szá mít ha tat lan sá ga és élet te li sé ge miatt ki -
sa já tít hat ná az in ti mi tás je len sé gét, mégis több ször
a te le ví zió ké pe kez di vég le te sen von za ni a né zôi
te kin te tet. En nek okait ab ban ta lál hat juk, hogy ezek
a kö zel ké pek ben fel mu ta tott ar cok nem pusz tán
egy töb bé-ke vés bé kö vet he tô, az is mert cse ho vi cse -
lek mény bôl könnyen fel fejt he tô, ah hoz kap csolható
nar ra tí vát aján la nak fel (szem ben a szín pad káo -
szá val), de a szí né szek ar cá nak kö zel ké pei a bi zal -
mas ság, a ben sô sé ges ség, sôt a hi te les ség szfé rá jába
en ged nek be te kin tést. Leh mann ír ja, hogy a kép a
ma ga zárt, át lát ha tó és ezen ke re tek kö zött tö ké le -
tes nek tû nô vi lá gá val le kö ti a figyel met, míg a valós,
há rom di men ziós tes tet a ter mé keny csa ló dás ér zete
len gi kö rül.10 Te hát, a te le ví ziós kép itt nem pusz -
tán a lá tást te lí ti el, de az ott hall ha tó szö veg ko he -
ren ciá ja a ren det – és e rend bôl lét re jö vô tör té ne -
tet – ke re sô el mét is meg fe le lô kap cso ló dá si pont -
tal lát ja el. Egy szer re mu tat ja fel a ha gyo má nyos,
rea lis ta já ték nyelv bôl is mert, pszi cho ló giai mo ti vá -
ciók men tén ér tel mez he tô ka rak te re ket, és csa tol
vissza a Cse hov Cse resz nyés kert jé ben megis mert
cse lek mény hez, pro duk tí van gon dol va to vább az
ot ta ni ka rak te rek tör té ne tét és bel sô mo ti vá cióit.11
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felemész tô kér lel he tet len sé gé rôl ta nús ko dik.”3 A
fe ke te-fe hér fény ké pek a szín pa don zaj ló je le ne tek -
hez több szin ten is kap cso lód nak: a pró ba fo lya mat
alat ti szí né szi imp ro vi zá ciók ezen – az al ko tók ál -
tal gyûj tött – fo tók alap ján in dul tak el, a sze re pek -
re pe dig vissza ha tot tak a szí né szek ál tal gyûj tött
ké pek hez fû zô dô asszo ciá ciók. Az elôadás egy-egy
je le ne te így sok szor a hát tér ben ki ve tí tett fo tó ál ló -
ké pé bôl in dul, vagy az zal zá rul: mint Ánya hin táz -
ta tá sa, Ánya és Du nya sa li bi kó ka-je le ne te, va la mint
Var ja bô rön dök kel va ló in ga do zó moz gá sa. De a
je le ne tek más, ke vés bé konk rét mó don is kap cso -
lód nak a hát tér fény ké pek hez, mint a fe ke te ci lin -
de res férfi ké pe elôtt him bá ló zó Lo pa hin, a kis lány
és ba bá ja fo tó ja elôtt já ték ba bá kat szét sze dô Pis -
csik és Var ja, vagy a tán co ló pár ké pe elôtt bô rönd -
bôl ki ke lô négy tán co ló nô. Az asszo ciá ciók já té kát
így fog lal ják sa já tos ke ret be a ré gi fény ké pek, a cse -
ho vi tör té net sze rep lôi rôl va ló elô ze tes tu dás, va -
la mint az elôt tük lé vô szín pad rö vi debb, egy mást
kö ve tô je le ne tei.

A szín pad mint a fény ké pek ide jé tôl el té rô idô -
sík mû kö dé sé nek te kin te té ben az in ter me di a li tás
két olyan as pek tu sát tar tom fon tos nak, me lyek az
el té rô mé diu mok spe cifikus sa já tos sá gai ra ép pen
azok egy más hoz va ló vi szo nyá ban ké pe sek reflek -
tál ni.4 Egy részt te hát az élô tes tek ma te ri a li tá sá nak
re cep ció esz té ti kai ha tá sa ke rül kö zép pont ba a fotók
és te le ví ziók ál tal ke re te zett me di á lis tér ben; más -
részt pe dig a szín pa di tes tek né mafilme ket idé zô,
báb sze rû moz gá sai, me lyek egy so sem- volt va lóság,
egy álom idô rep re zen tán sai ként je len nek meg az
elôadás ban. A szín pad és az ott meg je le nô szí né szi
tes tek a Cse resz nyés kert báb jai ként gro teszk cse le -
ke de teik kel meg bont ják a for má lis lo gi ka fel té te le -
zett rend jét: rém álom sze rû kí sér tet já rá suk ural ja a
te ret. S ha már kí sér te tek: ér de mes ki tér ni Der ri da
kap cso ló dó gon do la tai ra, aki a kí sér te tet egy szellem
pa ra dox meg tes te sü lé se ként, vagyis egy lát ha tó, de
anyag nél kü li je len ség ként, „ér zék fe let ti ér zé ki ség -
ként” ér tel me zi.5 S ha most a Cse resz nyés kert szel -
le mé rôl be szé lünk, a Moz gó Ház Tár su lás elôadá -
sá ban a hát ra ve tí tett fény ké pek, a sze rep lô szí né -

szek tes ti je len lé te és te le ví ziók ál tal me di a ti zált ké -
peik fe dik le e szel lem lát ha tó sá gi spekt ru mát.
Amennyi ben el fo gad juk, hogy a kí sér tet min dig „is -
mét lés és el sô al ka lom”,6 hi szen va la mit min dig új -
ra ját szik, de min dig va la mi kép pen meg vál to zott
for má ban, s je len lé te okán egy sze ri ként; ak kor itt
a Cse resz nyés kert (mint ka no ni kus szín pa di mû)
mí to szát is mét li meg és ír ja új ra a fo tók ból, tes tek -
bôl és te le ví zió ké pek bôl összeál ló mo zaik.

A szín pad álom vi lá gá ban meg je le nô hús-vér tes -
tek te hát nem vál nak a dra ma ti kus szín há zi ha gyo -
mány ban ural ko dó, kö vet he tô tör té net el me sé lôi -
vé. Ép pen el len ke zô leg: bár a sze rep lôk ál tal mon -
dott szö veg rész ben egye zik a Cse hov-drá má ból is -
mert rész le tek kel, sôt jel lem zôen kö tô dik egy-egy
sze rep lô höz (pl. Ga jev szek rény-mo no lóg ja vagy
Var ja mun ka má niá ja), de azok nak csak szét sze dett,
majd új ra ren de zett ma rad vá nyai ként hang za nak el.
Lásd pél dá nak az egyik Var ja-je le net ben el hang zó
re pe ti tív, kis sé va riá ló dó szö veg rész le tet: „Én nem
tu dok mun ka nél kül meg len ni, ne kem min dig csi -
nál nom kell va la mit, min dig va la mi nagy dol got
kell csi nál nom, én nem tu dok csak úgy meg len ni
mun ka nél kül.” A je le ne tek in kább a sze rep lôk jel -
le mé nek és/vagy kap cso la tai nak szo ros ol va sa tai -
ként va ló sul nak meg, egy be fe je zet len múlt, vagy
le het sé ges jö vô – te hát min den kép pen álom sze rû,
kon zek ven ciák és fe le lôs ség nél kü li idô – rö vid
moz za na tai ként.

A test kel lé kei hez fû zô dô disz har mó niá ban van
je len a szín pa don: a kez dô je le net ben egye sé vel
be jö vô mez te len szí né szi tes te ket kör be ve vô rek -
vi zi tu mok „hasz ná la tát” (pa ró ka, fé sû, kö tô tû, fém -
kan csó, fa ág, ka la pács) gé pies moz gás so rok kí sé -
rik, mely nek kö vet kez té ben a sze rep lôk me cha ni -
kus tab ló kép ben ve he tôk szemügy re. Ké sôbb az -
tán ezek a tes tek megannyi alak más ként, vál to zó
jel mez ben játsszák új ra a Cse resz nyés kert di na mi -
ku san vál to zó em lé keit, le het sé ges va ló sá gait. Ez
a szfé ra a báb sze rû, szétesô vagy gé pies tes tek te -
re, me lyek né ha szög le tes, las sí tott moz du la taik -
kal, más kor pe dig épp túl moz gá sos sá guk kal tûn -
nek ki.7 A je le ne tek cse lek mény so rai több eset ben

3 Su san SON TAG, A fény ké pe zés rôl, Eu ró pa Könyv kiadó, Bu da pest, 2007, 28.
4 Az in ter me di a li tás le het sé ges mo dell jei rôl lásd: Jens SCHRÖ TER, Dis co ur ses and Mo dels of In ter me di a lity, CLCWeb: Com -

pa ra ti ve Li te ra tu re and Cul tu re 13.3, 2011 – http://dx.do i .org/10.7771/1481-4374.1790, le töl tés: 2013–07–30
5 Jac qu es DER RI DA, Marx kí sér te tei, Je len kor Kiadó, Pécs, 1993, 17.
6 Uo., 20.
17 Vö. Bog nár Lász ló elem zé se: „Moz du lat so rok egyes ele mei nek a moz gás ívét meg sza kí tó, esze lôs, re pe ti tív fel pör gé se vagy

ép pen meg bi csak lá sa. Ön ál ló élet re ke lô, a tes té tôl el kü lö nült moz gás ba kez dô vég ta gok. De rék ban vagy nyak csi go lyánál 

1 meg tört tar tás, más kor a két váll megemel ke dik, a ta gok élet te le nül csün ge nek raj tuk (…)” (BOG NÁR Lász ló, „Mi a va -
ló ság, mondd már meg!”, El len fény, 1999/1, http://www.el len feny. hu/ar chi vum/1999/1/mi -a- va lo sag- mondd- mar- meg,
le töl tés: 2013–05–03)

18 SÁN DOR L. Ist ván, El len ké pek, Szín ház, 1999. már cius, XXXI I. évf. 3. szám, 31.
19 Vö. Fried rich Kitt ler Op ti kai mé diu mok c. köny vé ben ta lál ha tó vo nat ko zó elem zé sé vel, aki Hu go Mün ster ber gre, a kog -

ni tív filmel mé let ko rai kép vi se lô jé re hi vat koz va megál la pít ja, hogy míg a szín ház kép te len fizi o ló gia il lú zió kat kel te ni a
né zô ben – hi szen nem in gat ja meg az ép pen tör té nô ese mé nyek fizi kai ide jét és he lyét –, ad dig a já tékfilm tech ni kai esz -
kö zei se gít sé gé vel mó do sít hat ja a né zô tu dat ta lan lel ki ál la po tait, s mint ilyen, pszi cho tech ni ka. (Fried rich KITT LER, Op -
ti kai mé diu mok, Ma gyar Mû hely Kiadó – Rá ció Kiadó, Bu da pest, 2005, 187.)

10 Hans- Thies LEH MANN, Posztd ra ma ti kus szín ház, Ba las si Kiadó, Bu da pest, 2009, 206–207.
11 A Cse resz nyés kert tör té ne té nek több irány ba nyí ló to vábbírá sa és to vább ját szá sa miatt az elôadás az in ter tex tu a li tás kate gó -

riá ja – úgy is, mint a ka no ni kus Cse hov-ér tel me zés hez és Cse hov-ját szás hoz va ló vi szony – fe lôl is pro duk tív elem zés tár -
gyá vá vál hat, ám je len ta nul mány nak nem cél ja en nek vizs gá la ta. (A prob lé má hoz lásd még: IM RE Zol tán, Szö veg-elô adás:
a Moz gó Ház Tár su lás poszt mo dern bri co la ge -ai = UÔ, A szín ház szín pad ra ál lí tá sai, Rá ció Kiadó, Bu da pest, 2009, 207–229.)
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hoz ha tók a De leu ze- fé le struk tu rá lat lan, ri zo ma -
ti kus idô-ké pek kel, ami a Hu di- ren de zés kon cep -
ció ját is pro duk tív ér tel me zé si ho ri zont ba he lyez -
he ti. A meg je le nô te le ví ziós arc-ké pek, szí né szi tes -
tek, rek vi zi tu mok és ve tí tett fény ké pek kö zöt ti
kap cso la tok de hie rar chi zál tak, bár me lyik le het sé -
ges kap cso lat ban áll hat bár me lyik kel, mint a bô -
rön dök bôl elô ke rü lô majd kü lön bö zô fe jek re ke -
rü lô pa ró kák, ame lyek felerô sí tik a já ték báb sze -
rû sé gét. A rend szer al kal mi kap cso la tai az át lát ha -
tó rend el len hat nak, a szín pa don el hang zó
szö ve gek ráol va sás sze rû tö re dé kek, me lyek nin -
cse nek szink ron ban sem a szí né szi test tel, sem a
te le ví zió ban felidé zett tör té net tel. A pa ró kás Lju -
ba imád sá go kat mond a szín pa don, hang ja hisz -
té ri kus csen gé se az ör dög ûzé sek fa na ti kus sá gá ra
em lé kez tet, mi köz ben Já sa (Ta bei ra Iván), az inas
por szí vóz za a nô tes tét és kör nye ze tét, kel le met -
len zajt okoz va ez zel. Egy má sik pil la nat ban Gé -
vai Ré ka ar cá nak kö zel ké pe a te le ví zió ban Lju ba -
ként meg vall ja, mi re lett vol na ké pes a bir to kért:
„elad tam vol na ma gam az ör dög nek, hogy meg -
ment sem azt a ker tet”. Az is ten fé lés és kár ho zat

zó nái így íród nak egy más ra a kü lön fé le mé diu mok
össz já té ka so rán.

Hu di Lász ló Cse resz nyés kert je a ta pasz ta la tok
kau zá lis és át lát ha tó rend sze ré nek meg mu ta tá sa he -
lyett az em lé ke zés sok szor önel lent mon dó, szub -
jek tív va riá cióit ajánl ja fel, a ját szók és né zôk kö -
zös sé gé nek egy más ra is me ré sét te hát nem egy kö -
zö sen (meg)ér tett tör té net szín pa di meg je le ní té se,
ha nem e tör té net el mond ha tó sá gá ba ve tett hitt el -
vesz té sé nek kö zös ta pasz ta la ta ala kít ja. A te le ví zió
kö vet he tô nar rá ci ói és a kö zel ké pek in ti mi tá sa, a
szá zad ele ji fény ké pek ki me re ví tett pil la na tai, va -
la mint a szín pa don tör té nô cse lek mé nyek (a tes tek
gro teszk báb bá vá lá sa, szétesé se és re pe ti tív kó ru -
sai) együtt épí tik fel az em lé ke zés le het sé ges mó -
do za tait, ame lyek épp plu ra li tá suk miatt ta nús kod -
nak sa ját né zô pont jaik té ved he tô sé gé rôl. Az elôadás
me di a ti zált sá ga az em lé ke zés moz gá sát mu tat ja fel,
ahol egyet len el be szé lés vagy for ma sem ér het nyug -
vó pont ra a tech ni kai és tes ti ré te gek vo nat ko zá si
rend sze rei ben. Így pe dig tu da to san te szi té má já vá
és szín há zi esz kö zé vé a té ve dés esé lyét mint a vi lág
ész le lé sé nek hi te les és já té kos mo dell jét.

74

Me di a ti zált em lé ke zet és idô-ké pek

z imént elem zett há rom idô sík és a hoz zá juk
kö tô dô kü lön bö zô mé diu mok já té ka miatt fel -
me rül te hát a kér dés: ho gyan vál ta ko zik filmes

és szín há zi te kin tet a szi mul tán je lek túl te lí tett ségé -
ben? Me lyik mé dium nak „hi het” a né zô? És to vább -
ve zet-e egyál ta lán a má si kat ki zá ró hi te les ség prob -
lé má ja egy olyan elôadás ban, amely for mai lag és
tar tal mi lag is cá fol ja egyet len do mi náns né zô pont
lé te zé sét? Hu di Cse resz nyés kert jét át jár ja a té ve dés
esé lye, el sô sor ban ép pen azért, mert az em lé ke zés
ter mé sze tét vizs gál ja a ren de zés. Így a fel kí nált (mi -
ni mum) hár mas né zô pont rend szer (fo tó, szín pad
és te le ví zió) mind a lá tot tak áb rá zo lá sá ban, mind
azok be fo ga dá sá ban nyi tott a té ve dés re – ami kor
ez utób bit a nyi tott ság, a szub jek ti vi tás és sza bad -
ság fo gal mi ke re té ben ér tel mez zük. A Cse resz nyés -
kert kau zá lis tör té ne tét vagy tör té nel mét te hát fel -
vált ja a Cse resz nyés kert re va ló em lé ke zés ri zo ma -
ti kus rend sze re, amely egyéb ként már a Cse hov-
drá má ban is kulcs fon tos sá gú je len tô sé gû.

Az em lé ke zet az idô konst ruá lá sá ra tett spe ciá -
lis kí sér let ként ér tel me zô dik Pier re No ra Em lé ke -
zet és tör té ne lem kö zött cí mû írá sá ban, ahol a két fo -
ga lom vi szo nyá ban a (disz)kon ti nui tás je len sé ge
vá lik köz pon ti fon tos sá gú vá. Amel lett ér vel ve, hogy
em lé ke zet és tör té ne lem alap ve tô el len tét ben áll
egy más sal, No ra a tör té nel met csu pán a múlt le -
het sé ges rep re zen tá ció ja ként ér tel me zi, míg az em -
lé ke zet olyan ka pocs ként je le nik meg, amely az em -
be re ket az örök ké tar tó je len hez kö ti. „Az em lé ke -
zet ma ga az élet, ame lyet élô cso por tok hor doz nak.
Fo lya ma tos fej lô dés ben áll, ki té ve az em lé ke zés és
felej tés dia lek ti ká já nak (…) A tör té ne lem min dig
prob le ma ti kus és tö ké let len re konst ruk ció ja an nak,
ami már nincs.”12 No ra megál la pí tá sai nak to vább -
gon do lá sá val Ernst is fel ve ti, hogy egy át fo gó tör -
té ne lem fo ga lom le he tet len sé gé nek el fo ga dá sá val,
nem csu pán a tör té ne lem plu ra li zá ló dik, ha nem
hoz zá fé ré sé nek mó do za tai is, így a tör té nel mi arc -
hí vu mo kat fel vált ják az em lé ke zet lel tá rai.13 Ez a
tör té ne lem és em lé ke zett kö zött té te le zett vi szony
(meg)ért he tô vé te szi azt is, amiért a Moz gó Ház
Tár su lás elôadá sa a zárt és könnyen kö vet he tô nar -
ra tí va biz ton sá ga he lyett in kább az em lé kek sze -

mé lyes és egy mást átíró el be szé lés-há ló za tait vá -
laszt ja. Ha a No ra- fé le rend szer ben vizs gál juk a Cse -
resz nyés kert li neá ris és kau zá lis tör té ne té nek el -
mond ha tat lan sá gát, lát ni, ho gyan ke rül elô tér be a
kol lek tív és sze mé lyes em lé ke zet in ti mi tá sa, amely
élô ka pocs ként te remt foly to nos sá got múlt és je len
kö zött, s for dít há tat a li nea ri tás el vé nek, mi kor
„idô be ve tett sé gét” kí ván ja áb rá zol ni.

Gé vai Ré ka Lju bov And re jev ná ja (Lju ba) már az
el sô té vés ri port já ban ar ról be szél, hogy szá má ra e
tör té net felidé zé se egy „na gyon mély seb” fel té pését
je len ti, ké sôbb pe dig gennye dzô se bei rôl, hosszú -
ra nyúlt ide gei rôl és az agyát rá gó fér gek rôl be szél.
A szín pa don meg je le nô Lju ba -a lak az egyik je le -
net ben gro teszk ba ba ként ül egy lá dán, mi köz ben
a fé sü lés nyo mán cso mók ban hul lik ki a ha ja, majd
egye sé vel ki húz zák vég tag jait is, míg vé gül ez az
em ber fe jû ba ba el tû nik a szín rôl. (Az élô em be rek
fe jét „vi se lô” bá bok több ször is fel tûn nek az elôadás
so rán, ek kép pen mu tat va rá az élô anyag és tár gyak
egyet len test ként lá tott gro teszk kap cso la tá ra.)
A szín pa don az tán meg je le nik Ánya (Nagy Fru -
zsina) és Du nya sa (Suly kó Elz bie ta), akik kö zös
duett jük alatt két fe jû, négy lá bú lénnyé egye sül nek,
mi közben há tuk mö gött két kis lány fény ké pe lát -
szik, amint ha tal mas, kö zös szok nyá ba búj nak. Eh -
hez kap cso lód va Suly kó Elz bie ta Du nya sa ként vall -
ja meg egyik te le ví ziós mi ni-ri port já ban, hogy Var -
já val el len tét ben mennyi re sze ret te Ányát, aki
odaad ta ne ki egyik-má sik ru há ját, és mind jó volt
rá. Az elôadás be li há rom idô sík és mé dium já té kai
így ír ják új ra a Cse resz nyés kert ka no ni zált ka rak te -
reit: az ön vallo má sok tar tal ma va la mi lyen gro teszk,
sti li zált, elidege ní tett for má ban a szín pa di tes tek
je le ne tei ré vén is meg je le nik, más fény tö rés ben lát -
tat va a te le ví zió ban el mon dott sze mé lyes tör té ne -
te ket, be nyo má so kat.

De leu ze ír ja az idô vel kap cso lat ban: „ál ta lá nos -
ság ban vé ve a múlt mint lé te zés elôt ti ség, és a je -
len mint vég te le nül össze zsu go ro dott múlt kö zött
ott van nak a múlt kö rei, meg fe szí tett és összeug -
ró te rü let ként, ré teg ként és le pel ként: mindegyik
ré gió nak meg van a ma ga jel leg ze tes sé ge, »han gu -
la ta«, »fek vé se«, »rend kí vü li sé ge«, fény lô pont ja«
és »do mi náns té má ja«.”14 Ezen egy más ra ré teg zô -
dô, di na mi ku san vál to zó zó nák kö zös ne ve zô re

12 Pier re NO RA, Em lé ke zet és tör té ne lem kö zött, ford. K. Hor váth Zsolt, Ae tas, 1999/3, 143.
13 ERNST, Uo., 108.
14 Gil les DE LEU ZE, Ci ne ma 2: The Ti me -I ma ge, The Ath lo ne Press, Lon don, 1989, 99. (A szö veg rész let sa ját for dí tás alap -

ján – D. K.)
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