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Átlagos hétköznap este egy házaspár lakásán. Filmet néznek, melyben ők a riportalanyok, s 

a felvételt készítő riporter arról faggatja őket, milyennek látják közös életüket, s benne 

önmagukat a másik ember házastársaként. Férj és feleség különböző módon jellemzik saját 

magukat: Johann magabiztos, kissé cinikus alkat, Marianne visszahúzódóbb, csendesebb 

személyiség. A nyitó kisfilm keretet ad a darabnak: azt a nyolc évet fogja közre, amikor egy 

házasság tönkremegy és felbomlik. Egy ideig mindenki a saját útját járja, majd más 

formában ugyan, de a felek újra egymásra találnak. Első látásra semmi különös sincs 

bennük, helyüket bárki elfoglalhatná a színpadon. Ingmar Bergman kultikus műve éppen 

ezért szólítja meg minden időben nézőjét, tükröt tartva elé: a Jelenetek egy házasságból 

akárki nappalijában, konyhájában vagy épp hálószobájában játszódhatna, és játszódik is. 

A modern házasság problémáit vizsgálja a darab, és mutatja be lépésről lépésre annak 

széthullását. Ahogy a jelenetek haladnak előre, úgy változik meg a kezdeti videóban feltűnt 

két szereplő jelleme, és fordul az ellenkezőjére. Míg Marianne egyre erősebb lesz, Johan 

egyre gyengébb, néhány helyzetben már-már szánalomra méltó. A néző egyszer nevet 

rajtuk, másszor együtt érez velük: a színészi játék realizmusa szinte tökéletes. A színészek 

arcuk legapróbb rezdüléseivel érzékletesen viszik színre Marianne és Johann kapcsolatának 

minden fázisát. 

Bálint András mellőz minden mellékszereplőt, hogy a néző csak a két főszereplőre 

fókuszáljon. Ezzel a rendezői gesztussal a páros története még feszültebbé és feszesebbé 

vált, sokkal pontosabban nyomon követhető, hiszen minden „járulékos” elem eltűnt a színről. 

A díszlet teljes mértékben funkcionális, letisztult: egy kanapé, egy asztal, néhány szék. Az 

érzelmi hullámzás, a karakterek átalakulása a jelenetek közötti zenében, valamint a 

jelmezekben mutatkozik meg. 

Remete Kriszta ruhái minden jelentben az adott lelkiállapothoz idomulnak, legyen szó egy 

koktélruháról, egy elegáns öltönyről vagy később egy teljesen egyszerű női hálóingről. Az 

első felvonás vége felé haladva Marianne ruhái egyre slamposabbak lesznek, jelmezei egyre 

kevésbé hangsúlyozzák nőiességét, szinte aszexuálissá válnak. A második felvonásban ez a 

„játék” a ruhákkal épp az ellenkezőjére fordul: ahogy Marianne személyisége új erőre kap, 

ruhái is egyre elegánsabbak lesznek: egyszer vörös selyemruhában, másszor szinte az 

áttetszőség érzetét keltő szoknyában jelenik meg a színen. A zenei közjátékok pedig a halk 

és lágy dallamokból a konfliktusok sűrűsödésével párhuzamosan lesznek egyre 

dinamikusabbak és zaklatottabbak. E közjátékokat tekinthetnénk csupán funkcionálisnak, 

hiszen az egyes jelenetek között hangzanak el, így csak a közönséghez „szólnak”, mégis a 

játék szerves részét képezik. Egyszerre hangulatkeltő a házastársak hangulatváltozásaihoz 

idomított, sajátos belső zene ez, amely nemcsak az egyes jeleneteket zárja le, hanem a 

végkifejletet is előre sejteti. 

Marianne és Johan történetéről a következőt írja Bergman: „Valahogy megszerettem ezt a 

két embert, míg velük foglalkoztam. Eléggé ellentmondásosak lettek, néha félénkek, 

gyerekesek, néha egészen felnőttek. Rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami 

okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők, buták, kedvesek, okosak, önfeláldozók, 



ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és szeretetre méltók. 

Egyszerre.” A darab sem akar ezen túllépni, hiszen a jelenetek a lehető 

legkonvencionálisabb problémákat, konfliktusokat és léthelyzeteket mutatják be. Mit kezdjen 

egy már kétgyermekes anya egy újabb terhességgel, mit kezdjen a férj, ha a hitvesi ágy 

kihűlni látszik, mit tegyen akármelyikük, ha belép az életükbe egy harmadik fél? Meddig lehet 

együtt élni, melyek azok a határok, amelyek még betarthatók, vagy épp áttörhetők? Szávai 

Viktória és Schneider Zoltán egész testükkel játszanak, a kezdő jelenettől egészen a 

végszóig rendkívüli intenzitással és szenvedéllyel jelenítik meg Marianne és Johan 

történetét. Vágy és undor, szeretet és harag, vonzalom és taszítás folyamatos mozgásban 

van duettjükben ebben a kamaradarabban, szinte egyik pillanatról a másikra fordulnak át a 

szereplők hol az egyik, hol a másik érzelembe. 

A darab során nem lehet olyan érzésünk, hogy valami nem mindennapi történetet látunk, 

amely csakis a fikció világában létezhet. Épp ellenkezőleg. Bergman célja a film elkészítése 

idején kifejezetten az volt, hogy olyat alkosson, amely nem lép túl a hétköznapok 

konvencionalitásán. Nő és férfi végzetesen eltérő világa, nyelve és gondolatai feszülnek 

egymásnak kibékíthetetlenül a Bálint-rendezésben is. A tanulságokat pedig kinek-kinek saját 

nappalija, konyhája vagy épp hálószobája falai között kell levonnia. 
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