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Előszó

Másodpercenként huszonnégy állókép -  s szemünk bíborhártyájának korlá
tozott regenerálódó képessége a mozgás illúziójával ajándékoz meg: a mun
kások kijönnek a Lumiére fivérek gyárkapuján, a locsoló lelocsolja önma
gát, a vonat megérkezik az állomásra. Az illúzió valóság, elfeledkezünk, 
hogy egy fehér lepedőnek csak megvilágított és árnyékban maradó foltjait 
látjuk, elhisszük, hogy szemben jön a mozdony, s félrehúzódunk, nehogy 
elüssön.

Ki ne játszott volna már azzal, hogy unalmasabb órákon egyszerű ábrá
kat rajzolt a tankönyv sarkaira, egyet-egyet laponként? Aztán, ha végigper
gette a lapokat, mozogni kezdtek az állóképek; egy arc elmosolyodik, egy 
emberke felemeli a kezét, vagy elrúg egy labdát:

A mozgás azonban egyetlen képben is benne van. Ha csak az elsőt néz
zük egy egész történetet keríthetünk köré: a rajz egy tizenegyesrúgást ábrá
zol. Tudjuk az előzményeket: a focista valószínű a tizenhatos környékéről 
szaladt neki, lendületben van, egy pillanat, s hatalmasat rúg a labdába: iz
gulhatunk, hogy fölé száll-e, a kapusba lövi-e, vagy a hálót rezegteti meg. 
Ha több állóképünk van, feltételezzük, nem kvantált, hanem folyamatos a 
mozgás: kitöltjük a hiányokat: nemcsak szemünk tehetetlensége, hanem 
gondolkodásunk természete is szükséges a film élvezetéhez. Biztosak va
gyunk abban, ha az előbb még nem érte lábával a labdát (1. kocka), akkor 
már nem éri (3. kocka), hiszen az miért lenne a levegőben különben. Az el
ső képnek okozata a második, a másodiknak okozata a harmadik -  máskép
pen a 3. képnek oka a 2., a 2-iknak oka az első.

A hiányzó információkat gondolkodásunk pótolja. Ha látunk két betűt, 
köztük egy feltételezett magánhangzóhelyet, pl. k...r; máris sorolhatjuk a 
lehetséges megoldásokat: kar, kár, kér, kor, kór, kör, kör, kúr, kűr. Más 
esetben nincs ennyi lehetőségünk: a d...b csak dob-ra egészíthető (értelmes 
magyar szót feltételezve csak lehetséges megoldásként). Ha a k...r-t azon
ban más hangzók közé tesszük, némelyeik -  önmagában értelmes -  kiegé
szítése kiselejteződik a lehetséges megoldások közül: Pistike pénzt k ...r 
apukájától; Mariska a k...r bubit hívta stb. Általában minél több hangzó 
társul a hiányzó mellé, annál egyértelműbb az, hogy milyen hangzó hiány
zik. Konstruálhatok azonban olyan hosszabb betűsorok is, amikor legalább 
két különböző megoldás is lehetséges.
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De hogy összefüggést találjunk, nem szükséges, hogy azonos témájú le
gyen a két, csak részletekben különböző kép: az ok-okozatiság feltételezése 
egymástól független képek között is működhet: a mosolygó arc oka, hogy a 
kedvenc csatár lövése a kapuba talált, a szomorú arc pedig annak a követ
kezménye, hogy a szabadrúgás messze elkerülte a kaput.

Ha azonban valamilyen módon megtudjuk, hogy a vidám, illetve a szo
morú arc az ellenfél szurkolótáborához tartozik, a két kép jelentése is ellen
kezőjére fordul: más ok-okozati összefüggést tartunk természetesnek. Ismét 
egészen más összefüggést találunk, ha a képpárokat nem egy stadionhoz 
rendeljük, hanem egy játszótérhez, tóparthoz, vagy a szomszédunk ablaka 
előtt képzeljük cl azokat.

„Filmszerűbb”, ha a két képet két jelenettel helyettesítjük: a játékos 
„valóban” elrúgja a labdát, az arc pedig „valóban” elmosolyodik, vagy el
szomorodik. A jelenetek egymás után fűzése, a „montázs” felfedezése tette 
lehetővé a filmnek, mint kifejezési eszköznek azt a hatalmas karrierjét, 
melynek jó száz éve tanúi és élvezői vagyunk. Az egy-történés ábrázolása, a 
vonat megérkezése után lehetővé vált annak ábrázolása, hogy Anna 
Karenina valóban meghalhasson kerekei alatt, hogy Gaál István pályamun
kásai tényleg félreállhassanak, míg elhúz mellettük a szerelvény, hogy az
tán újra megtalálják a krampácsolás monotóniáját feledtető ritmust, vagy 
hogy a Superman ne csak képzeletben, de valóságosan is megállítsa azt a 
vonatot, ami elől a nézők nem is olyan rég még „félreugrottak”. Louis 
Malle már a francia új hullám önbizalmának szimbólumaként használja a 
vonatot: a Zazie a Metróban című filmjének kezdő képsoraiban a kamera (s 
vele mi, nézők) már a mozdonyfülképen ül.

Tudjuk, az Anna Kareninát játszó színésznő valójában nem leli halálát 
a kerekek alatt, s azt is, hogy a Superman attrakciója is csak a montázs 
keltette illúzió. Mégis: a filmtől éppen azt várjuk el, hogy minél valóság- 
hűbb legyen; már mi érkezünk meg az állomásra Zazie-val (ám a párizsi 
metrón sztájk van: -  az underground nem működik?).

Regényt olvasva, de még színházban sem kérjük számon a konkrétsá
got: éppen a fogalmiság teszi lehetővé gondolkodásunkat. A „Talpra ma
gyar, hí a haza!” -  olvastán senki sem képzel (legfeljebb poénkodó diák)
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egy széken ülő bajszos alakot, aki aztán talpra ugrik, mert a távolból egy 
Haza-feliratot viselő nőalak integet neki; s fordítva: az előbbi jelenetsor ke
vesekben idézi meg a Petőfí-idézetet, vagy ha mégis, nem azonos jelentéssel 
mint a mondat.

A montázs 1+1=1 egyenletét azonban felváltotta az 1+1+1+..,+n* 1=1. 
Salvador Dali és Luis Bunuel Az andalúziai kutyajában más több jelenetet 
sorakoztat egyetlen új jelentésért, Hitchcock Psychójában 45 másodpercet 
állított össze 70 kameraállásból felvett jelenetsorral (45><24/70), azaz átlagé 
ban egy kameraállásra 15,43 képkocka, azaz kétharmad másodperc jutott -  
szinte állóképek sorozata^pedig közben z á p o r o z o t t  a víz a zuhanyró
zsából, majd ö_r v é n y 1 e 11 a lefolyóban, döfésre l e n d ü l t  a kéz, s 
m_e.g_£_S-i l i á n t  a fény a kés pengéjén -  hetven rövid történet áll eggyé.

Huszárik Zoltán az Elégiá ban hangsúlyosan kvantálja, ezáltal újra va
lódi állóképekre bontja a mozgást, vagy éppen állóképbe sűríti az időt: 
„bemozdul” a cirkuszi ló, az utca fényei rajzolnak rácsot a hosszú expozíci
ós idővel készült fényképen -  megannyi kérdés és válasz arra, mi is a film, 
mi is a mozgás. Már a snitt, a jelenet veszi fel a filmkocka egyedileg azo- 
nosíthatatlanságát.

Mások más utakat kutatnak: Antojiioninál figyel fel Jancsó Miklósba 
hosszú kamcrabeállításokra -  ezt fejleszti jellegzetes formanyelvvé. A leg
szigorúbb kritikusok is meghajolnak a filmjei előtt: „műalkotás”, a 
„filmművészet új útjai” -  írják, miközben Jancsó nyilatkozataiban mindig is 
tagadja a film művészet mivoltát: „A film nem művészet. Tömegkommuni
kációs eszköz.”1

Különösképpen, mióta -  televíziózás általánossá váltával -  a mozgókép 
otthoni mindennapjaink részévé vált. 1963-ban Pasolini úgy készítette el a 
Máté evangéliumát, mintha a „Jeruzsálemi Fekete Doboz”-nak forgatott 
volna dokumentumot egy „máskéntgondolkodóról”; a kamera úgy közvetíti 
Jézus jeruzsálemi bevonulását, vagy vitáját a főpapokkal, ahogy az esti tévé
híradó számol be egy tüntetésről. Antonioni már videóra forgatja Az 
oberwald-i titok című filmjét, hogy azután a 90-es évek Jancsó-filmjeiben 
végképp összekeveredjék a film- és a televíziós kép. ,yl nagy agyhalár-1 (a 
Szeressük egymást gyerekek! egyik epizódja) nem is a tv-képernyőről 
özönlő mély-mosóhatású-reklámok és szappanoperák okozzák, hanem a 
valóság és a tv-kép összemosódása. Pontosabban, hogy a külvilágról már 
csak a tévé által kapunk -  igaz vagy manipulált: szinte mindegy -  lenyoma
tok Tv-híradók, reklámblokkok, sorozatok veszik fel az egy filmkocka azo- 
nosíthatatlanságát. Míg a szón, a fogalmon elgondolkodhattunk, másképpen 
és sokféleképpen értelmezhettük, addig a kép mindig igaznak tűnik: hi
szem, mert látom.

1 168 óra, IX. évfolyam 38. szám, 22 p.
5



A videótechnika hamar házaságra lépett a számítógéppel: dinoszauru
szok vágtatnak a nappalinkban; Petőfit karolhatja át valamely napi politi
kusunk korteskampányán... úgy érezzük: „minden gondolat, mondandó 
felszívódott volna a médium barvúr-technológiájában". (Bíró Yvett)

Lehet, a film művészete csak a mozgókép gyermekbetegsége.
*

A kötet első felében -  nagyjából kronologikus sorrendben -  a filmesz
tétika elméletéből adunk válogatást. Igyekeztünk a könyvtárakban nehezeb
ben elérhető művekből tallózni. Nemcsak protokoláris okból lett volna 
szükséges Balázs Béla századelői vagy Bíró Yvette századvégi írásaiból is 
idézni, de köteteik jobban elérhetők, így csak a két rész mottójával utalunk 
filmelméleti munkásságukra és jelentőségükre.

Az első rész utolsó, a második rész első tanulmánya, Bódy Gábor egy- 
egy írása vezet át a filmesztétika gyakorlatára; a kötet második felében erre 
irányítjuk a figyelmet. Talán itt lehet a legnagyobb az olvasó hiányérzete: 
Huszárik, Jancsó, Hitchcock, Bunuel Tarkovszkij, Fellini nagyobb társaság
ra vágyna. Csak egy megkezdett, nagyon is hiányos névsorral jelezzük a 
kötetből méltatlanul hiányzókat: Gothár Péter, Kosa Ferenc, Makk Károly, 
Sára Sándor, Szabó István, Szomjas György, Ingmar Bergman, Elem 
Klimov, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri, Valerian Borowczyk, 
Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Agnes Varda, Krzysztof Kieslowski, 
Roman Polanski, Andrzej Wajda, Milos Forman, Jifi Menzel, Emir 
Kusturica, Dusán Makajev, Jim Jarmusch, David Lynch, Martin Scorsese, 
Orson Welles, Akira Kurosawa, Nagisa Oshima, Kaneto Shindo...

*.
Válogatásunkban olyan írásokat fűztünk egymás után, melyek nem vitatják 
a film művészet voltát, a szerzők többsége ab ovo feltételezi, a filmkészítés 
művészeti alkotást is eredményezhet. Ne feledjük, sokan eleve kizárják a 
film és a művészet bármiféle kapcsolatát.

Szándékom: jelen írásokat, tanulmányrészleteket az olvasó kezelje egy- 
egy filmkockának, egy-egy snittnek -  egészítse ki saját történetévé a pergő 
lapok állóképeit.

A film mondattana című antológia a JPTE Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézete nappali és levelező szakos hallgatóinak ké
szült -  a művelődésszervező és felnőttképzési és művelődési menedzser sza
kos hallgatók filmesztétikái tanulmányainak segítésére.

A szerkesztés során, amennyire lehetett, egységesítettük a tipográfiát: a 
filmcímeket egységesen dőlt betűkkel szedtük, a kiemelések az eredeti köz
lésnek megfelelőek. A lábjegyzetekből elhagytuk a nem magyar nyelvű for
ráshivatkozásokat. A lábjegyzetben, *-jcl alatt saját magyarázat található, a 
sorszámozott lábjegyzetek az eredetikben is megtalálhatók.

Bodó László
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I.

Éppen ezért könyvemet, 
a film  művészetszocilógiáják ezt az első kísérletét kéréssel kezdem. 

Kérésemet az esztétika és a művészettörténet tudós őreihez intézem.
Ezt mondom nekik: 

Immár évek óta új művészet áll Akadémiátok kapujában.
Bebocsátást követel. 

A filmművészet kér helyet, szót, 
képviseletet a klasszikus művészetek között. 

Méltassátok hát végre-valahára egy tudományos értekezésre! 
Áldozzatok neki egy fejezetet kiterjedt esztétikai rendszereitekben, ahol 

olyan sok minden kapott már helyet, a faragott asztallábaktól a
hajfonóművészetig, 

csak éppen a film  nem. 
Mint jogától fosztott, megvetett csőcselék a büszke kastély előtt,

úgy áll a filmművészet 
az esztétika képviselőházának kapuja előtt és 

bebocsátást követel az elmélet szent csarnokaiba.

1924. Balázs Béla
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Lev Kulesov

I. A montázs mint a filmművészet alapja*

Könyvemnek az a célja, hogy megismertesse az olvasót munkámnak -  a 
Kulesov-csoport munkájának -  módszereivel.

Nem ennek a módszernek a jelenlegi állapotáról fogok beszélni, hanem 
arról, hogyan fejlődött ki ez a módszer és milyen formákat öltött. Arról van 
szó, hogy az a munka, amelyet a filmművészet területén végeztem és ame
lyet csoportunk végzett, 11-12 esztendővel ezelőtt kezdődött és csak az 
utóbbi években sikerült jelentős eredményeket elérnünk -  hála a forrada
lomnak és az összes gyártási elv megváltozásának.

Kezdetben minden nagyon nehezen ment, és az összes olyan szakasz 
felvázolását szükségesnek tartom, amelyen munkánk keresztülment.

Az imperialista háború elejére az orosz filmgyártás elég nagy méreteket 
öltött; olyan árut kezdett gyártani, amely piacra került és bizonyos bevételt 
is hozott. Emberek tömege vetette rá magát a filmre: színészek, rendezők, 
forgatókönyvírók, operatőrök, akik könnyen akartak meggazdagodni az új 
üzleten, de a filmipar annyira szervezetlen volt Oroszországban, hogy na
gyobbrészt kalandorok kerültek oda. Ily módon a filmesek banditák, kalan
dorok, nagyon kétes foglalkozású és meghatározhatatlan társadalmi státu
szú emberek konglomerátumát alkották, és ami a legfőbb, ezekből az embe
rekből minden tudás hiányzott és mindenáron arra törekedtek, hogy pénzt 
csikarjanak ki a filmgyártásból és egyáltalán nem érdekelte őket a filmmű
vészet kulturális haladása és fejlődése.

Ugyanakkor szenvedélyes érdeklődés alakult ki a film iránt, írni kezd
tek róla az újságokban és folyóiratokban. Egyesek azt állították, hogy ez az 
igazi művészet, mások pedig azt, hogy a film egyáltalán nem művészet, ha
nem általában ostobaság stb.

Felületes cikkek, felületes elragadtatott írások jelentek meg, sőt, mintha 
vita alakult volna ki a kritikában, mindez azonban teljesen komolytalan 
volt.

És ekkor azon emberek csoportja, akik hozzám hasonlóan komolyan ér
deklődtek a film iránt, kérdések egész sorát tették fel maguknak és hozzá
láttak ezek megválaszolásához. Mindenekelőtt azt mondtuk magunkban: 
ahhoz, hogy meghatározzuk, mi is a film, meg kell ismernünk azokat a 
specifikus tulajdonságokat és a nézőre tett hatás elérésének azokat a speci
fikus eszközeit, amelyek csak a filmre jellemzőek és semmi másra.

Kulesov, 108-146
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Mondjuk, ha a művészet valamely más területét, nézzük, mondjuk, a 
zenét, akkor meghatározott hanganyagot találunk benne. A természetben 
rendkívül sok hang van, és a zeneszerzők ezeket a hangokat, ezt a zenei 
anyagot meghatározott rendbe szedik, bizonyos függő viszonyba állítják 
őket egymással, vagyis valamilyen formába szervezik őket -  harmonikusba, 
ritmikusba, és így jön létre a zenemű.

Az is teljesen világos volt számunkra, ami a festészetben történik: 
anyaga a forma és a szín, és ezeket szervezi meg; és a művészeti ágak min
den más fajtájában is ugyanilyen pontosan meg lehetett határozni az adott 
művészeti ág anyagát, feldolgozásának és megszervezésének módját.

Amikor a film területén próbáltunk eligazodni, nagyon nehéz volt meg
határoznunk, mi is az anyaga, hogyan szerveződik meg ez az anyag, mi a 
film fő és alapvető ható eszköze, miben különbözik a film a látványosságok 
összes többi fajtájától és az összes többi művészeti ágtól. Számunkra azon
ban teljesen világos volt, hogy a filmnek megvan a maga speciális hatása, 
mert a film nézőre gyakorolt hatása feltűnően különbözött a többi látvá
nyosság hatásától és csak az adott művészeti ágra volt jellemző.

Ekkor elemezni kezdtük a filmeket és vizsgálgatni kezdtük, hogyan is 
épülnek fel; és hogy meghatározzuk a filmhatás fő erejét, fogtuk a film egy 
darabját, alkotórészeire bontottuk és azt kezdtük vizsgálni, hol és miben 
rejlik az a filmszerűség, amely a fiimi felépítés alapját adja.

Képzeljék el, hogy veszünk egy darab filmet, ahol ragyogó színészek 
ragyogó díszletek között ragyogó jeleneteket játszanak el. Az operatőr na
gyon jól fényképezte a jelenetet. Megnéztük ezt a filmdarabot a vásznon és 
mit láttunk? Nagyon jó színészek élő fényképét, nagyon jó díszletek élő 
fényképét láttuk, egy nagyon szórakoztató jelenetet láttunk érdekesen el
gondolt szüzsével, remek fényképezéssel stb., de ezeknek az elemeknek 
egyikében sincs filmművészet. Teljesen világos, hogy a film olyasvalami, 
olyan fotografikus berendezés, amely a mozgást mutatja be: mindaz, amiről 
szóltam, semmi közöset sem mutat a filmművészet, a film fogalmával. Lát
juk, hogy itt nincs semmi olyan sajátos eljárás vagy eszköz, amely fiimi 
hatást gyakorolna a nézőre. Amikor eljutottunk ezekhez a nagyon ködös kö
vetkeztetésekhez -  amelyek megállapították, hogy abban, amit látunk, 
semmi filmművészet sincs, vagyis semmi olyan sajátosság, amely csak a 
filmre jellemző -, folytatni kezdtük kutatásainkat. Végigjártuk a mozikat és 
figyelni kezdtük, milyen filmek gyakorolnak maximális hatást a nézőkre és 
hogyan, vagyis milyen filmek segítségével, a kész filmek mely módszereivel 
köthetjük le a nézőt és vihetjük cl következésképpen annak tudatosításáig, 
amit elgondoltunk, amit be akartunk mutatni, mégpedig hogy úgy tudatosít
sák ezt, ahogy mi akartuk. Akkoriban egyáltalán nem volt fontos számunk
ra, hasznos-e ez a hatás a nézőre nézve vagy pedig káros -  számunkra csak 
az volt a fontos, hogy megtaláljuk magát a fiimi hatásosság eszközét, és 
tudtuk, ha egyszer megtaláljuk ezt az eszközt, akkor már a kellő irányba
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tudjuk fordítani. Elhatároztuk, hogy a városközpontban lévő mozikkal 
kezdjük megfigyeléseinket, de a kezdet kezdetétől fogva világos volt szá
munkra, hogy ezekben a mozikban nagyon kevés használható dolgot talá
lunk megfigyeléseink szempontjából. Először is azért, mert oda a gazdagabb 
közönség járt, és a gazdag és művelt közönség körében rossz modornak 
számít, ha kimutatják érzelmeiket: uralkodniuk kell magukon és a lehető 
legkevesebbet reagálnak arra, ami a filmvásznon történik. Másodszor, a 
drága mozikban abban az időben romantikus felbuzdulásból jártak -  sötét 
volt, ott voltak a páholyok, és mindez kényelmes környezetet teremtett ah
hoz, hogy kellemesen töltsék el az időt jó ismerősükkel. És harmadszor, a 
drága mozikba a nézők nagyon nagy százaléka pszichopatológiai okokból 
járt, vagyis azért mentek, hogy megnézzék „a kedves Polonszkijt”, „a ked
ves Makszimovot”, „a kedves Holodnaját, Korallit” stb.

Az olcsóbb mozik közönsége műveletlenebb, sokkal durvább, sokkal 
közvetlenebb, nekik nincsenek pszichopatológikus vonásaik és ezért sokkal 
hevesebben reagálnak arra a cselekményre és látványosságra, amely előttük 
pereg. Ezért ez a közönség, ha tetszik neki a film valamilyen momentuma, 
tapsol és kiabál, hogy ez jó; ha pedig valami nem tetszik nekik, fütyülnek és 
hangosan méltatlankodnak. Ezen a közönségen könnyebb volt megfigyelé
seket végezni és azokból következtetéseket levonni. És lám kiderült, hogy 
először is, nem az orosz filmek tetszenek nekik a legjobban, hanem a kül
földiek.

Ez utóbbiak vonzották a legjobban a nézőt és késztették reagálásra. En
nek nagyon egyszerű magyarázata volt. Arról van szó, hogy a külföldi fil
mek felépítésének technikája sokkal magasabb szinten áll, mint az orosz 
filmek szerkesztési technikája; a külföldi filmekben tisztább és határozot
tabb a fényképezés, gondosabban válogatják meg a színészeket, szórakozta
tóbb és gazdagabb maga a rendezés, és ezért a külföldi filmek már egyedül 
tisztaságuknál és technikai minőségüknél fogva nagyobb közönséget von
zottak, mint az orosz filmek. A külföldi filmek közül az amerikaiak váltot
ták ki a maximális hatást, a legnagyobb üdvrivalgást. Amikor nyilvánvaló
vá vált számunkra, hogy a nézőre gyakorolt hatás szempontjából az ameri
kai filmek állnak az első helyen, nckikezdtünk tanulmányozásukhoz; már 
nem az egyes filmdarabokat elemeztük, hanem a film egész konstrukcióját. 
Vettünk két filmet -  mondjuk, egy amerikait és szembeállítottunk vele egy 
orosz filmet, és láttuk, hogy óriási különbség van köztük. Kiderült, hogy az 
orosz film nagyon kevés, egy pontról fényképezett, hosszú darabból áll. Az 
amerikai film pedig nagyon sok, különböző helyekről fényképezett, rövid 
darabból állt, amit elsősorban az magyaráz, hogy az amerikai néző a pénzé
ért maximális élményt, maximális látványosságot, maximális cselekményt 
akar kapni. Az amerikai filmben egy meghatározott méterszámban isten 
tudja hány eseményt kellett bemutatni, mégpedig a legelőnyösebb és a lcg-
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kényelmesebb módon, mert, ismétlem, az amerikai teljes látványosságot 
akar a dollárjáért.

És az amerikai filmek kommersz beállítottsága miatt, az amerikai élet 
tempója következtében, amely sokkal gyorsabb, mint az orosz és európai 
életé, az a szembetűnő az amerikai filmekben, hogy egész sor, igen apró da
rabból, egész sor kis jelenetből állnak, amelyeket meghatározott sorrendben 
ragasztanak össze -  szemben az orosz filmekkel, amelyek akkoriban nagyon 
kevés, hosszú jelenetből álltak, melyek igen egyhangúan követték egymást.

Amikor folytattuk a munkát és ellenőriztük a filmek nézőre gyakorolt 
hatásait és összehasonlítottuk az amerikai filmeket az oroszokkal, meggyő
ződtünk arról, hogy a film hatásának alapvető eszköze, az az eszköz, amely 
csak a filmre jellemző, nem egyszerűen az adott darabok tartalmának bemu
tatása, hanem ezeknek a daraboknak a megszervezése egymás között, kom
binációjuk, konstrukciójuk, vagyis a darabok viszonya, sorrendje, egymással 
való felcserélhetősége. Ez hát a nézőre gyakorolt filmhatás alapvető eszköze.

Nem annyira az önmagukban vett filmdaraboknak a tartalma a fontos, 
hanem két különböző tartalmú filmdarab összekapcsolása és összekapcsolá
suk és váltakozásuk módja.

Az amerikai filmekben, mivel a darabok nagyon gyorsan váltakoznak, a 
néző világosan érzékeli a váltakozásoknak és váltásoknak ezeket a kombi
nációit. Az orosz filmekben a darabok rendkívül lassan váltakoznak és an
nak a hatásnak az ereje, amelyeknek ezekből a váltakozásokból kellene fa
kadnia, az orosz filmekben összehasonlíthatatlanul gyengébb, mint az ame
rikaiakban. Képzeljünk el, mondjuk, egy körülbelül 10 verszt hosszú kerí
tést; ennek a kerítésnek az első felét pirosra festették, a másikat zöldre. A 
kerítést festő embernek a kerítés mellett elhaladó emberben tudatosítania 
kell a két szín váltakozását, a zöld és a piros viszonyát, hogy megértse, ho
gyan hatnak együtt, milyen az összhangjuk. Képzeljük cl, hogy körülbelül 
öt versztányit zöld szín mellett megyünk, aztán a szín pirosra vált át és 
most öt versztányit piros szín mellett gyaloglunk; most képzeljük csak el, 
hogy a kerítés még hosszabb -  és tovább, újabb öt verszt kék szín követke
zik; mire azonban eljutunk a kékig, elfelejtjük, hogy a piros előtt zöld volt, 
mert hihetetlenül sok időt töltöttünk ugyanannak a színnek a befogadásával. 
Ha azonban ez a kerítés méterenként változtatja a színét -  zöld, piros, kék, 
zöld, piros, kék stb. -  tizenöt versztán át, akkor egész idő alatt az adott há
rom szín kapcsolatának kombinációját fogjuk érzékelni.

Ugyanez történik a filmben is: a hosszú darabokban, a jelenetek hosszú 
váltakozásánál nem látjuk a filmanyag egész konstrukcióját, egész szerveze
tét. Rövid daraboknál, gyors váltakozásnál az egyes részek viszonya, az ál
talános szervezési elv rendkívül világosan jelenik meg előttünk: rögtön ér
zékeljük.

1 verszt = 1,0668 km
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így aztán megértettük, hogy a nézőre gyakorolt hatás eszköze a filmet 
alkotó darabok váltakozásának rendszerében rejlik.

A filmet alkotó darabok meghatározott rendben történő összeragasztását 
technikailag montázsnak neveztük el. Ezért hirdettük meg 1916-ban, hogy a 
nézőre gyakorolt filmhatás alapvető eszköze, vagyis az az eszköz, amelyen 
mindenekelőtt dolgozni kell (bizonyos időre -  talán több évre is -  félresö
pörve a film összes többi elemét), nem más, mint a montázs, vagyis a dara
bok váltakozása egymás között.

A montázs a filmanyag megszervezése.
Ebből teljesen világossá vált, hogy az egyes darabok, a film egyes alko

tórészei még nem egyenlőek a filmművészettel, hanem csak a filmművészet 
anyagát alkotják. Természetesen tudjuk, hogy ennek az anyagnak az előállí
tásával szemben a legszigorúbb követelményeket kell állítani és hogy igen 
megfeszített munka kell ahhoz, hogy ez az anyag a legjobb minőségű le
gyen. Akkoriban azonban nekünk nem volt időnk erre, mert annyira tele 
volt minden teatralitással, a film téves értelmezésével, olyan tökéletesen 
nem értették a filmszerűséget, hogy ideiglenesen háttérbe kellett szorítani 
magának az anyagnak a kidolgozását, amit az adott pillanatban, a szóban 
forgó években szükségtelennek kellett tartani, és minden figyelmünket, 
egész tevékenységünket az anyag megszervezésére, a film megszervezésére, 
vagyis a montázsra kellett összpontosítanunk.

Ezért akkoriban olyasmit hirdettünk, ami nem volt teljesen helyes, ne
vezetesen azt, hogy nem fontos, hogyan készítjük cl a film egyes darabjait, 
csak az a fontos, hogyan állítjuk össze ezeket a darabokat, hogyan szer
kesztjük meg a filmet. Legyen bár rossz az anyag, csak az a fontos, hogy jól 
szervezzük meg.

Akkoriban ez meghatározott politikai lépés volt. Különben nem lehetett 
volna rést ütni azoknak az agyában, akiktől a munkánk függött, hiszen nem 
tudtak rögtön mindent felfogni a maga teljességében. Mi sem győzhettünk 
rögtön minden fronton. Filmpártunk fő háborúja, amelyet meghirdettünk, a 
montázsért folyt, vagyis hogy a montázs a filmművészet alapja, nem pedig 
az egyes darabok, nem az anyag, amely a második helyen áll és amellyel 
csak másodsorban kell foglalkozni.

A rövid montázst akkoriban amerikai montázsnak nevezték, a hosszú 
montázst pedig orosznak.

Az amerikaiak amellett, hogy filmjeiket a gyors montázs elvére építet
ték, még új, előttünk ismeretlen dolgokat is bemutattak. Ezek a következők
ből álltak. Tételezzük fel az alábbi jelenetet: egy ember ül egy szobában az 
íróasztalnál; kellemetlen dolgokra gondol, elhatározza, hogy főbe lövi ma
gát, előveszi az íróasztal fiókjából a revolvert, halántékához emeli, meg
nyomja a ravaszt, a revolver elsül -  az ember összeesik.

Oroszországban ezt a jelenetet így oldották meg: felállították a kamerát, 
a kamera elé tették a díszleteket és így okoskodtak: ez az ember egy szobá-
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ban lakik, tehát fel kell építeni a szobát; négy fal nem fog menni, tehát há
rom falat építünk; a szobában kell lennie ablaknak és ajtónak, tehát csiná
lunk ablakot és ajtót; a szobában tapéta szokott lenni, a tapétán virágok -  
tapétát ragasztunk a falakra. A falra képeket is akasztunk. Az ablakra virá
gokat teszünk. A szobában kell lennie szekrénynek, kályhának. Mindezt 
odatesszük; az íróasztalt írószerekkel díszítjük, ahogy az életben lenni szokott.

A színész ott ül az asztalnál és eljátssza, hogy nagyon rosszul érzi ma
gát, előveszi a fiókból a revolvert, halántékához emeli és elsüti. Az operatőr 
ezt az egész jelenetet filmre veszi, előhívják, aztán másolják, vászonra vetí
tik, és amikor a néző a filmvászonra néz, egyben láthatja a függönyöket is 
az ablakon, a képeket a falon stb., és látja a kis színészt a rengeteg tárgy 
között, és amikor a színész a legviharosabb pszichológiai állapotokat játssza 
el, a néző az íróasztal lábát vagy egy képecskét nézeget esetleg a falon, va
gyis a nézőben rendkívül szétszórt kép alakul ki arról, ami a filmvásznon 
történik.

Az amerikaiak teljesen másként forgattak: minden egyes jelenetet 
montázsdarabokra, vagyis a szóban forgó jelenetet alkotó darabok egész so
rára bontottak fel és minden egyes külön momentumot oly módon fényké
peztek, hogy csak az legyen látható benne, ami meghatározza a cselek
ményt, csak az, ami kategorikusan nélkülözhetetlen. Még a totál felvételnél 
is úgy építették meg a díszleteket, hogy ne legyenek bennük részletek. Ha 
egy szoba illúzióját kellett kelteniük, ezt valamilyen egyetlen részlettel ér
ték cl. Ha a tapéta mintájának semmi drámai jelentősége sem volt, ha nem 
kellett hatnia, akkor elsötétítették a falakat, feketére festették, és csak azo
kat a tárgyakat világosították meg, amelyek az adott esetben feltétlenül 
szükségesek voltak.

Ezenkívül minden jelenetet úgynevezett premier plánban vettek fel, va
gyis amikor egy szenvedő ember arcát kellett bemutatni, csak az arcát mu
tatták; ha ez az ember kihúzza az asztalfiókot és kiveszi onnan revolverét, 
akkor csak az asztalfiókot és a revolvert megragadó kezet mutatták; amikor 
meg kellett húzni a ravaszt, a ravaszt meghúzó ujjat fényképezték le, mivel 
az adott pillanatban lényegtelen volt az összes többi tárgy és az egész közeg, 
amelyben a színész dolgozott. Ezt a módszert, miszerint a mozgásnak csak 
azt a momentumát kell filmre venni, amely az adott részben nélkülözhetet
len, a többit pedig nem kell lefényképezni, mi az „amerikai plánokkal való 
forgatás” módszerének neveztük és ezt is alapjává tettük annak az új film
művészetnek, amelynek megteremtésén fáradoztunk.

Következésképpen, mielőtt elkezdtük volna kísérletező munkánkat és új 
eredmények elérésére törekedtünk volna, meghirdettük első munkajelsza
vunkat, amely a következőből állt: a film egyes darabkái alkotják a film 
anyagát. Nincs lehetőségünk arra; hogy a fiimi anyag feldolgozásával fog
lalkozzunk, és ezért bizonyos időre kijelentjük, hogy számunkra a film 
anyaga mintegy nem is létezik és mindegy nekünk, milyen. Most az adott
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anyag megszervezésének módszerén dolgozunk, vagyis a montázson, mert a 
montázs a filmhatás fő ereje, ez az, ami egyedül csak a filmre jellemző, 
mert a montázzsal maximális hatást érünk el, de nem az egyszerű jelenetek 
montázsával, hanem az amerikai plánokban felvett jelenetek montázsával, 
vagyis olyan jelenetekkel, amelyekben minden egyes adott darab azt mutatja 
be, amit feltétlenül látnia kell a nézőnek, és ezt a legnagyobb méretben, a 
legvilágosabban mutatja be.

Ezeket az alapfeltételeket állítottuk fel munkánk kezdetén. Tíz-tizenegy 
évvel ezelőtt. Most már teljesen mással foglalkozunk a filmművészet terén. 
De mindaz, amivel most foglalkozunk; ezekből az alapvető előfeltételekből 
született meg.

Az a módszer, amelyről éppen most beszéltem, elég nagy eredményeket 
hozott: mindaz, ami a szovjet filmművészetben a legjobb, ezzel a módszer
rel készült. Az egész európai és szovjet filmművészet ezzel a módszerrel 
dolgozik, és ennek a módszernek a megalapítói az amerikaiak voltak. Mi 
most annak továbbfejlesztése és felhasználása után, amit az amerikaiak te
remtettek meg, más fronton tevékenykedünk tovább -  a filmkultúra front
ján. Ha azonban nem lenne kezünkben a film hatóerejének titka, természe
tesen soha semmilyen eredményt sem érhettünk volna el, mert semmit sem 
adhattunk volna, ha nem sajátítjuk el a fiimi anyag ismeretét.

Most ismét visszakanyarodik a régi dolgokhoz. Miután megállapítottuk, 
hogy mindenekelőtt a montázst kell kidolgozni, megpróbáltunk eligazodni a 
montázsban és megállapítani alapvető sajátosságait és eljárásait.

Azt hiszem, amiről most beszélni fogok, mindenkinek egyszerűen ne
vetséges lesz, annyira naiv, primitív és közismert. Akkoriban azonban (és 
ez nem is volt olyan régen) olyan hihetetlen „futurizmusnak” tűnt mindez, 
hogy a lcgkegyctlcncbbül harcoltak ellene. És ezért csoportunknak és azok
nak az elvtársaknak, akikkel dolgoztam, és nekem magamnak is nagyon 
gyakran abba is kellett hagyni a munkát, mivel hát ilyen formális forra
dalmárok voltunk. Nálam ez odáig fajult, hogy nem volt se pénzem, se ci
pőm, és mindez csupán azért, mert egy olyan filmművészet eszmét képvisel
tein, amelyet a film kispolgárai sehogy sem értek fel ésszel.

A montázs első olyan sajátossága, amely most már mindenki számára 
abszolút világos, de amelyet akkoriban habzó szájjal és hihetetlen energiá
val kellett bizonygatni, abban rejlik, hogy a montázs lehetővé teszi a párhu
zamos és egyidejű cselekményeket vagyis a cselekmény egyidejűleg játszód
hat Amerikában, Európában és Oroszországban is, 3-4-5 szüzsészálat is 
vághatunk párhuzamosan és egy helyen gyűjthetjük össze őket a filmben. 
Ennek a legelemibb dolognak az elfogadtatásáért tíz évvel ezelőtt még óri
ási harcot kellett vívni.

A montázs minden alább tárgyalandó alapclvét a Prait mérnök tervében 
alkalmaztam először. A Prait mérnök tervének forgatásakor kissé nehéz 
helyzetbe kerültünk: arra volt szükségünk, hogy a szereplők -  apa és leánya
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-  a réten sétáljanak és olyan farmot lássanak, ahol villamos vezetékek van
nak. A technikai feltételek miatt nem vehettük fel mindezt egy helyen. 
Kénytelenek voltunk az egyik helyen külön a farmot filmre venni, a réten 
sétáló apát leányával pedig egy másik helyen fényképeztük le; filmre vettük, 
hogy néznek fel a vezetékekre, hogy beszélgetnek a farmról, hogy mennek 
tovább. A másutt filmre vett farmot bevágtuk ebbe a sétába.

Rendkívül megszokott, egyszerű, gyerekes dolog ez, amelyet most lép- 
ten-nyomon alkalmaznak.

Kiderült, hogy a montázzsal még olyan új földfelületet is létre lehet 
hozni, amely sehol nem létezik: valójában nem is jártak itt ezek az emberek 
és nem is volt itt ez a farm, de a filmben úgy hatott, mintha ezek az embe
rek itt sétálnak és itt tárulna fel előttük a farm.

Néhány év múlva bonyolultabb kísérletet végeztem: filmre vettem egy 
jelenetet. Hohlova és Obolenszkij játszott benne. így vettük filmre őket: 
Hohlova Moszkvában a Petrovkán sétál a Mosztrog üzlete környékén, 
Obolenszkij pedig a Moszkva folyó partján -  három versztányira onnan. 
Meglátják egymást, egymásra mosolyognak és elindulnak egymás felé. Ta
lálkozásukat a Prccsisztycnszkij körúton vettük filmre; ez a körút a város 
teljesen más részében van. A Gogol emlékmű előtt fognak kezet és aztán a 
washingtoni Fehér Házat nézik -  itt egy amerikai film egyik darabját vág
tuk be. A következő filmkockán a Precsisztyenszkij körúton vannak: elin
dulnak, eltávolodnak és a Megváltó Krisztus székesegyház nagy lépcsőjén 
mennek felfele. Mindezt filmre vesszük, összevágjuk az egyes darabokat és 
úgy tűnik, hogy a Fehér Házba mennek fel Washingtonban. Amikor bemu
tattuk ezt a filmet, ezt a darabot, mindenki előtt világos volt, hogy a 
Mosztorg a Moszkva folyó partján áll, hogy a Precsisztyenszkij körút a 
Mosztorg és a Moszkva folyó között helyezkedik cl és ott áll a Gogol em
lékmű is, az emlékművel szemben pedig a washingtoni Fehér Ház látható. 
Pedig semmilyen bűvészmutatványt nem alkalmaztunk, nem volt kettős ex
pozíció; kizárólag az anyag megszervezésével, fiimi kidolgozásának mód
szerével értük cl ezt a hatást. Az adott jelenet bebizonyította a montázs hi
hetetlen erejét, amely valóban annyira hatalmasnak bizonyult, hogy gyöke
resen meg tudta változtatni az anyagot. Ebből a jelenetből megérthetjük, 
hogy a filmművészet fő ereje a montázsban rejlik, hiszen a montázzsal szét 
lehet rombolni, létre lehet hozni és véglegesen át lehet alakítani az anyagot.

Menjünk most tovább: amikor ezt a jelenetet forgattuk, a forgatás idején 
hiányzott egy rész -  nem volt meg az egymást üdvözlő Hohlova és Obo
lenszkij, mert az adott pillanatban nem voltak jelen. Ekkor fogtuk 
Obolenszkij kabátját és Hohlova kabátját és a Gogol emlékmű előtt két ide
gen kezet vettünk filmre, amint megszorítják egymást. Ezeket a kezeket is 
bevágtuk a jelenetbe, mivel azonban ezelőtt Hohlovát és Obolcnszkijt mutat
tuk, teljesen észrevétlen maradt ez a pótlás.
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Ez adta a második kísérlet ötletét. Az első kísérletben önkényes földfe
lületet teremtettünk meg; a cselekmény egyik szálában önkényes díszletet 
hoztunk létre; a második kísérletnél változatlanul hagytuk a hátteret és az 
emberek mozgásának vonalát, de átrendeztük magukat az embereket. Egy 
tükör előtt ülő lányt vettem filmre, amint kifesti a szemét és a szemöldökét, 
kirúzsozza a száját és felveszi a cipőjét.

Egyedül a montázsnak köszönhető, hogy úgy mutathattuk be a lányt, 
mint a való életben, pedig valójában nem létezett, mert egy nő ajkát, egy 
másik lábát és egy harmadik hátát meg egy negyedik szemét fényképeztük 
le. A darabokat meghatározott sorrendben ragasztottuk össze, és teljesen új 
ember jött létre így az anyag teljes realitása mellett. Ez a fenti példa ugyan
csak azt mutatja, hogy a filmhatás egész ereje a montázsból fakad. Egyedül 
csak az anyaggal soha nem lehet ilyen abszolút soha nem volt és látszólag 
hihetetlen dolgokat teremteni. Ez egyetlen más látványosság terén sem le
hetséges a filmen kívül, pedig ez itt sem bűvészkedéssel, hanem csupán az 
anyag megszervezésével érjük el, mindössze azzal, hogy ilyen vagy olyan 
sorrendbe rakjuk őket. Vegyünk egy egyszerűbb kísérletet: egy ember áll az 
ajtónál -  totálban fényképezzük; aztán premier plánra térünk át -  és a 
premier plánban már egy másik ember fejét fényképezzük le; ily módon 
Nata Vacsnadze testére A. Hohlova arcát ragaszthatjuk, és ez megint nem 
bűvészmutatvány, hanem montázs, vagyis az anyag megszervezése és nem 
technikai trükk.

Amikor már ilyen valóságos eredményeket sikerült elérnünk, amikor 
már némi erőt éreztünk magunkban, még két dolgot állapítottunk meg. Ko
rábban arról vitáztunk, függ-e a montázstól az, amit a színész az adott pszi
chológiai állapotban érez. Azt mondták egyesek, ezt már aztán végképp 
nem lehet montázzsal alakítani. Éppen egy nagy filmszínésszel vitatkoz
tunk, akinek azt mondtuk: képzeljen el egy jelenetet -  egy ember régóta 
börtönben ül, kiéhezett, mert nem adnak neki enni, és hirtelen egy tányér 
levest hoznak neki, rendkívül megörül ennek és falni kezd.

A másik jelenet: egy ember börtönben ül, adnak neki enni, jól tartják, 
jóltáplált, de hiányzik neki a szabadság, hiányoznak neki a madarak, a nap, 
a házak, a felhők, majd hirtelen kinyitják előtte a kaput, kivezetik az utcá
ra, és meglátja a madarakat, a felhőket, a házakat, a napocskát, és örül 
mindennek. Ezután megkérdeztük a színészt: azonos lesz-e a filmben a le
vesre és a napfényre reagáló arc vagy sem. Mire zavartan azt válaszolta: 
mindenki tudja, hogy teljesen különböző lesz a levesre és a szabadságra 
adott reakció.

Ekkor filmre vettük ezt a két jelenetet és -  akárhogy rakosgattam ezeket 
a filmdarabokat, akárhogy vizsgálgattuk -  senki semmi különbséget nem 
látott ennek a színésznek az arcán, pedig teljesen más volt a játéka. Helyes 
montázs esetén, mégha a színész játéka másra irányul is, a jelenet ér
telme akkor is úgy jut cl a néző agyába, ahogy azt a vágó akarja, mert
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maga a néző fejezi be jelenet kidolgozását, és azt látja, amit a montázs 
sugall neki.

Úgy tűnik, Razumnij Felkelés című filmjében láttam az alábbi jelenetet: 
egy pópa lakásában II. Miklós arcképe lóg a falon; a várost elfoglalják a vö
rösök; a megrémült pópa megfordítja az arcképet és a cár képének másik 
felén a mosolygó Lenin portréját látjuk -  pedig ismerem ezt a képet és Le
nin soha nem mosolygott rajta, a filmben azonban annyira mulatságos ez a 
momentum és olyan vidáman fogadta a közönség, hogy noha többször el
lenőriztem az arcképet, magam is úgy láttam, hogy Lenin nevet a képen. Ez 
külön felkeltette az érdeklődésemet: fogtam az arcképet, amelyet filmre 
vittek, és láttam, hogy a portrén Lenin arckifejezése szemmel láthatóan 
komoly; a montázst azonban úgy csinálták meg, hogy a komoly arcot ön
kéntelenül is azzal a kifejezéssel ruházzuk fel, amely a játékfilmnek erre a 
momentumára jellemző, vagyis a festő műve a montázs következtében meg
változott. így a montázs óriási befolyással volt az anyag hatására. Kiderült, 
hogy a montázzsal bármely irányban meg lehet változtatni a színész játékát, 
mozdulatait, viselkedését.

Amikor elkezdtünk saját, montázsra épülő filmjeink készítését, azzal 
rontottak ránk: „Már megbocsássanak, maguk teljesen őrült futuristák, pa
rányi darabokból összeállított filmeket mutatnak be, a nézők szemét megza
varja ez a hihetetlen zűrzavar, a darabok egymás után peregnek, de olyan 
gyorsan, hogy sehogy sem lehet eligazodni a cselekményben.” Figyelembe 
vettük ezt és clgondolkoztunk -  hogyan lehet úgy kombinálni a film darab
jait, hogy ne legyenek ilyen ugrások és villanások. Mondjuk: a jelenetben 
száguldó vonatot látunk, a filmvászon jobb sarkából a balba tart és az utolsó 
előtti rész utolsó kockáján a vonat valahol a vászon bal sarkában helyezke
dik cl; a következő rész első kockájában az új tárgy valahol a vászon jobb 
sarkában van; ha összeragasztjuk ezeket a darabokat, akkor a pillantásunk 
átugrása a vászon egyik oldaláról a másikra az ugrás érzetét kelti bennünk, 
olyan idegi ingert jelent, amely nyugtalanítani fogja a nézőt és nem a sima 
átmenet érzetét kelti benne. Tehát az előző darab utolsó kockájának és a 
következő darab első kockájának mozgásvonala egybe kell essen; ha nem 
esnek egybe, feltétlenül ugrik a film.

Figyelembe kell venni ezt, ha kerek tárgyat veszünk filmre és szögletes
sel vágjuk össze; ha nagy arcot fényképezünk és valamivel kisebbel vágjuk 
össze; számításba kell venni ezt és akkor nem lesz semmiféle villódzás vagy 
ugrás. Ha viszont ezt nem vesszük figyelembe, olyan zűrzavar keletkezik, 
ami idegesítő a szemnek.

II. A film m űvészet anyaga

Most térjünk át a film anyagának elemzésére. Futólag áttekintettük a film 
megszerkesztésének időbeli kategóriáját, most térjünk át a térbeli kategória 
elemzésére.
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Ha veszünk egy festett széket, amelyet a legjobb festő festett meg a leg
jobb festékekkel, külföldi vászonra, és mindent nagyon valósághűen és na
gyon jól csinált, és ha ránézünk a széknek erre a képére, el leszünk ragad
tatva, mert a szék egyszerűen ragyogóan sikerült és nagyon hasonlít az ere
detire. Próbáljuk meg filmre vinni ezt a festett széket. Aztán fogjuk az iga
zi, valóságos széket, helyezzük el igazi térben, világítsuk meg és fényképez
zük le.

Ha összevetjük ezt a két széket a filmvásznon, látni fogjuk, hogy az 
igazi szék nagyon jól sikerült, ha persze megfelelően fényképeztük. Ha pe
dig megnézzük a festő festette széket ábrázoló filmdarabot, semmiféle szé
ket nem látunk rajta; látjuk a festmény vásznát, a vászon anyagát és a kü
lönböző kombinációkban ráfestett színeket, vagyis látjuk azt az anyagot, 
amelyen és amellyel a szék képe készült. Ismétlem, hogy a filmvásznon 
csak a valóságos dolgok érvényesülnek, vagyis a különböző színek viszo
nyai, a vászon, a síkszerűség, de a szék mint olyan, a háromdimenziós tér
ben elhelyezkedő szék, az a szék, amelyet a festő a vászonra festett, nem 
lesz a filmvásznon.

Ebből a példából teljesen világosan kiderül, hogy a film anyagát min
denekelőtt a valóságos dolgok alkotják, amelyek valóságos környezetben 
helyezkednek el; a feltételes anyag, a szék feltételes ábrázolása a filmben 
nem érvényesül.

Most menjünk tovább. Próbáljuk meg filmre venni az emberi munkát -  
például, a Kamaraszínház vagy Meyerhold színháza vagy a Művész Színház 
színészének munkáját. Próbáljuk meg emellé filmre venni egy egyszerű 
polgár munkáját, vagy egyszerűen vegyünk egy embert és játszassuk cl vele 
ugyanazt a jelenetet, amelyet a színész játszott. A jelenet tartalma a követ
kező: egy rakodómunkás liszteszsákokat rak fel egy gőzhajóra. Ez munkafo
lyamat. Tehát emberi összetételüket tekintve teljesen különböző, de tartal
mukat és a munkát tekintve azonos filmdarabokkal van dolgunk.

Amikor ezeket a darabokat megnézzük a filmvásznon, látni fogjuk, 
hogy a Kamaraszínház vagy a Meyerhold-színház színészének alakítása 
nem érvényesül a filmvásznon, mert egész sor olyan szándékos, a film 
szempontjából természetellenes mozgás van benne, amelyek önmagukban 
véve feltételesek és nem biztosítják az anyagnak azt a valóságosságát, amely 
a film számára feltétlenül szükséges. Az, amit a Kamaraszínház színésze 
fog csinálni, egyáltalán nem hasonlít a rendes munkafolyamatra, az életre, 
hanem csak a színházra hasonlít: az adott filmdarabban látható fénykép a 
színház eleven ábrázolása lesz annak minden feltételességével és a film 
számára alkalmatlan elemeivel együtt.

Továbbá, ha megnézzük a Művész. Színház színészének munkáját, látni 
fogjuk, hogy sokkal inkább megfelel a film igényeinek és sokkal jobbnak, 
kifejezőbbnek és természetesebbnek hat. Ha azonban aprólékosan elemezni 
kezdjük és mindazt figyelemmel kísérjük, ami ebben a filmdarabban törté
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nik, látni fogjuk, hogy végső soron a Kamara- és a Művész Színház színé
szeinek munkája lényegileg azonos; az utóbbi alakítása maximálisan meg
közelíti az életben látható, valóságos formákat, az előbbié maximálisan el
távolodik ezektől a formáktól, de egyikük sem biztosítja a valóságos anya
got, amire a filmművészetnek szüksége van.

Ha veszünk egy egyszerű embert, akinek semmi köze sincs a színház
hoz, és megcsináltatjuk vele azt, amire szükségünk van, látni fogjuk, hogy 
alakítása mégis jobban hat a filmvásznon, mint a színpadi színész munkája, 
és valóságosabb anyagot biztosít, amelyből aztán könnyebb lesz felépíteni a 
filmet. Végül pedig ha szervezett munkafolyamatot veszünk filmre, ez a da
rab -  és csak ez a darab! -  ad igazi filmszerű eredményeket. Ha egy igazi 
rakodómunkást viszünk filmre, aki bálákat rak fel egy gőzhajóra, látni fog
juk, hogy a számára legelőnyösebb módon igyekszik dolgozni, hogy a leg
rövidebb idő alatt, a legkisebb erőráfordítással végezze el munkáját. A több
éves munka következtében szokásává váltak a szabványosított, kidolgozott 
mozdulatok: ügyesen fogja meg a zsákot, egyszerűen veti a vállára, jól, egy
szerűen és gazdaságosan cipeli és dobja le stb. stb. Az ilyen munka hozza a 
filmvásznon a legvilágosabb, legkifejezőbb és leghatározottabb eredménye
ket. Természetesen ezt a filmdarabot össze sem lehet hasonlítani az összes 
korábbi momentummal, az összes előző filmdarabbal, mivel az összes előbbi 
darab kisebb hatást ér el: vagy a színházi feltételesség hatja át őket, vagy az 
egyszerű polgár ügyetlensége, aki nem tud bánni a tárgyakkal -  nem tud 
ülni, járni, felugrani egy villamosra stb. stb.

A filmvásznon természetesen a profi futó hat a legjobban, ha futást kell 
filmre vennünk, és gyaloglás szakembere, ha gyaloglást veszünk filmre. Ha 
valamilyen munkafolyamatot filmezünk, csak az adott munkafolyamatot jól 
begyakorolt szakember hozza meg a legkifejezőbb eredményeket.

Menjünk tovább. Például, egy őszi tájat fényképezünk: félig összedűlt 
kunyhó, az égen felhők, valami kis tó. Emellett lefényképezünk egy vasúti 
hidat. Ha megnézzük ezt a két filmdarabot a vásznon; látni fogjuk, hogy 
nagyon sok méter kell ahhoz, hogy kiismerjük magunkat a festői tájképen, 
hogy jól megvizsgálhassuk, mert minden kicsit meredek, kissé megtört 
benne és túl sokféle tárgy van benne.

Sokkal kevesebb idő kell azonban ahhoz, hogy megértsük a vasúti híd 
konstrukcióját és alapvonalait, mert nagyon egyszerű formákkal és irányok
kal van itt dolgunk, amelyeket gyorsan le lehet olvasni a vászonról. Ahhoz, 
hogy egy tájat úgy mutassunk be, hogy a néző jól megnézhesse, mondjuk, 
10 méter kell, ahhoz pedig, hogy a vasúti hidat bemutassuk, 3 méter.

A fenti megfontolásokból kiindulva már ki is jelölhetjük azt az alapvo
nalat, amelyhez tartanunk kell magunkat a filmanyag tanulmányozásakor. 
A film anyagának rendkívül egyszerűnek és szervezettnek kell lennie. Ha a 
filmet montázsszerűen építjük fel, akkor minden egyes darab bizonyos -  
nagyon rövid ideig -  látható. Ahhoz, hogy az adott rövid idő alatt jól meg
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nézzünk, megértsünk és figyelembe vegyünk mindent, amit a filmen bemu
tatnak, az adott filmdarab tartalmát rendkívül konkrét kifejezésekben, tehát 
rendkívül szervezetten kell megadni.

Miért nem megfelelő erre a színpadi színész munkája, amely már úgyis 
bizonyos szervezett formában jelenik meg? Mert a színpadi színész egész 
munkája teljesen más, a filmmel abszolút ellentétes mozgásokra vezethető 
vissza. Arról van szó, hogy a néző a színház nézőterén különböző szemszö
gekből látja a színészt; másként látja az első sor bal oldaláról és a karzat 
jobb oldaláról; az egyik közel ül, a másik távol -  és ahhoz, hogy a színpadi 
színész alakítása többé-kevésbé egyformán hozzáférhető legyen minden né
ző számára, a színészeknél a mozdulatok sajátos stílusa alakult ki, az úgy
nevezett széles gesztusok. Például, ha a színésznek ki kell düllesztcnie a 
szemét, úgy dülleszti ki, hogy a legtávolabbi székről is látni lehessen; ha 
kezével valami mozdulatot kell tennie, úgy csinálja, hogy a legtávolabb ülő 
is láthassa ezt a mozdulatot, akár jobbra, akár balra, akár középre szól a je
gye. Sok-sok éven át erre épült a színházi kultúra. Nem lehetett számításon 
kívül hagyni azt, hogy a színész a színpadon olyan nézőknek játszott, akik 
óriási teret, számtalan nézőpontot foglaltak cl, és erre az egész térre olyan 
törvények alapján kellett felépíteni a színészi munkát, amilyeneket a tech
nikai feltételek, a színházépület konstrukciója diktált. Függetlenül attól, 
mikor kezdett el kifejlődni a színház és akármilyen stílus és irányzat ural
kodik is benne: öntudatlanul mindig érvényesült ez a törvény, a színpad 
előtt ülő néző kiszolgálásának ez a szabálya, és az egész színházi technikára 
rányomta bélyegét. Mindegy, milyen a színész, és akármennyire is közelíti 
alakítását a valósághoz (a film szempontjából az anyag kétségtelenül a va
lóság: a valóságon létező, valóságosan elhelyezett dolgok), a színház törvé
nyei rányomják bélyegüket a színész technikájára.

A filmművészet másként épül fel. A filmnél minden néző csak egy né
zőpontból látja a cselekményt -  az objektív szemszögéből; nem a saját he
lyéről látja a cselekményt, hanem onnan, ahova a rendező helyezte, mivel a 
rendező a film vágása és forgatása közben mintegy galléron ragadja a nézőt 
és mondjuk, a mozdony alá ülteti és a mozdony szemszögéből láttat vele 
mindent, aztán repülőre ülteti és a repülőgép szemszögéből mutatja be neki 
a tájat, vagy a légcsavarral együtt kell forognia és a forgó légcsavar szem
szögéből kell látnia mindent. Ily módon a filmben a rendező állandóan 
egyik helyről a másikra dobálja a nézőt, aki hol közeledik a tárgyhoz, hol 
mozgásban van, hol mozdulatlanul stb. stb. Következésképpen a néző a 
filmnél teljesen másként lát és teljesen más alapokon áll, mint a színházi 
néző. És a színpadi színész; akármilyen kulturált is az alakítása, abszolút 
nem alkalmas a filmre, mivel a technikája teljesen fordított és a filmmel 
teljesen ellentétes elvekre épül.

Az egy szemszögből fényképezett felvétel feltételei igen pontos befoga
dást tesznek lehetővé. Mondjuk, a kéz felemelésének a szöge a fontos: a
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film esetében minden néző teljesen egyformán látja a felemelés szögét, míg 
a színházban ezt nem lehet megcsinálni, hiszen ott általában, nem pedig 
valamilyen meghatározott szemszögből érzékeljük a mozgásokat. Követke
zésképpen a színpadi színész technikája teljesen ellentétes a filmszínész 
technikájával.

A színházban annak megmutatásához, hogy egy ember elsüti a piszto
lyát és megöli ellenfelét, elegendő előkapni egy kartonpisztolyt, egy dob
ütés, az illető meginog, az ellenfél, akibe belelőttek, összeesik, de még lé
legzik, és az összes néző, még a Művész Színház legigényesebb nézői is, 
teljesen elégedettek lesznek és úgy vélik, hogy minden így is történik a va
lóságban. Tehát a színházban ahhoz, hogy valamilyen eseményt bemutas
sunk, elegendő azt eljátszani, ábrázolni. Ahhoz, hogy ugyanezt filmen mu
tassuk be, feltétlenül szükség van arra, hogy az adott esemény valóságosan 
végbemenjen.

Itt segítségünkre siet a film technikája. Hála ennek a technikának olyan 
hihetetlen dolgokat lehet megvalósítani, amelyek elképzelhetetlennek tűn
nek. Vegyünk például, egy verekedést. Természetesen arra lenne szükség, 
hogy a színészek igazán verekedjenek: hogy kék foltok jelenjenek meg raj
tuk, hogy teljes erőből vágjanak bele egymás képébe. Ha csak ábrázoljuk a 
verekedést, semmi sem jön ki belőle a filmvásznon. Az eredmény: mintha 
az egyik ember meginogna, mintha fájna valamije, mintha verekednének. A 
filmtcchnika segítségével azonban teljesen reálisan reprodukálhatjuk a ve
rekedést, ráadásul ahhoz, hogy filmre vigyük, a színészeknek nem is kell 
igazán verekedniük. Ugyanolyan feszülten és ugyanolyan irányütéssel és 
mozdulattal verekedhetnek, mint egy igazi verekedésnél, de a felvétel se
bességének lelassításával egyidejűleg csökkenhet a színészek mozdulatainak 
sebessége, és ezért a filmvásznon úgy látszik majd, mintha a színészek iga
zán verekednének, de közben nem tesznek kárt egymás testi épségében. 
Aztán a színészek mozdulatainak csökkentett sebességéhez a filmvásznon 
fokozott sebességet adunk, és ezzel teljesen valósághűen reprodukálhatjuk a 
verekedést. Más példát hozok. Mondjuk, egy halott embert kell ábrázolni, 
aki már nem lélegzik. Mindig készíthetünk mozdulatlan felvételt és akkor 
az illető nem fog lélegezni. Le kell fényképezni az illetőt, aztán pedig a 
fényképet filmszalagra kell átvenni. Szinte nincs is olyan helyzet, amelyet 
ne lehetne igazi, reális eseménnyé tenni, és ezek a helyzetek természetesen 
nagyon jól érvényesülnek a filmekben. Mihelyt azonban valamit ábrázolni 
kezdünk vagy előadni, azonnal bejön a filmbe a hamis színpadi hang és a 
hatás ugyanolyan lesz, mint a festett szék esetében. Nem lesz igazi értelme, 
nem lesz igazi mozgás, hanem csak feltételes mozgást kapunk, a feltételes
ség azonban egyáltalán nem érvényesül filmen -  csak a valóságos anyag ér
vényesül ott, amellyel kifejezzük.

A filmnek a valóságos anyag iránt mutatott rendkívüli szcretetévcl ma
gyarázható az is, hogy az utóbbi időben ennyire vonzódik a híradóhoz.
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Vannak olyan emberek, akik a híradón kívül semmit sem ismernek el a 
filmművészetben -  alapvető meggyőződésüktől függetlenül.

Mi ennek az oka?
Az, hogy a híradóban maximálisan valóságos anyagot láttunk és min

den abszolút valóságosan és hitelesen megy végbe. De ha kaotikus, szerve
zetlen mozgásokat mutatnak be mindenféle meghatározatlan irányban, a 
nézőnek még a híradóban is hatalmas mennyiségű energiát kell arra fordí
tania, hogy eligazodjon abban a káoszban, amely a filmvászon négyszög
ében bontakozik ki. Ahhoz, hogy a néző tisztán és egyszerűen olvashassa le 
a filmvászonról azt, amit bemutatnak neki, a mozgást és a mozgások irá
nyát valamiféle szervezett, nem pedig kaotikus formában kell bemutatni a 
vásznon, miközben az anyagnak nemcsak valóságosnak kell lennie, hanem 
az adott négyszögben, azon az adott síkon kell megszerveződnie, amely ál
landó a filmben.

A filmben mindig olyan síkkal van dolgunk, amelynek oldalai meghatá
rozott arányban vannak egymással, és erre a síkra, erre a négyszögre vonat
kozóan nagyon könnyű törvényeket felállítani. Ha kimondjuk ezeket a tör
vényeket és be is tartjuk őket, akkor bármi történjék is a filmvásznon, a né
ző igen könnyen le tudja olvasni azt.

Képzeljük el, hogy előttünk van a filmvászon négyszöge és ezen a síkon 
valami primitív mozgás megy végbe. Ha ez a mozgás párhuzamos a vászon 
alsó és felső oldalával, akkor igen könnyű leolvasni az adott mozgás helyze
tét a vászon minden széléhez és az adott síkhoz képest. Ha a mozgás vonala 
éles fordulatot vesz és 45 fokos szögben halad, ezt rendkívül könnyen és 
világosan kiolvashatjuk és nyilvánvaló lesz számunkra az elhajlása és az 
iránya is. Ha ez az elhajlás nagyon kicsi csak, akkor igen nehezen fogjuk 
észrevenni ezeket a kis eltéréseket és változásokat az adott négyszöghöz képest.

Ha tehát a filmvásznon az alapegyenes mentén, a felső és az alsó oldal
lal párhuzamosan szerkesztjük meg a mozgást, valamint a jobb és bal oldal
lal párhuzamos alapegyenes mentén, vagyis az előzőekre merőlegesen, vagy 
a fenti négyzetecskéket egyesítő ferde vonalak mentén, akkor minden irány 
rendkívül világosan és rendkívül egyszerűen leolvashatóvá válik, és nagyon 
kevés filmszalagot kell erre pocsékolni. Ha az így kialakult hálóba az adott 
mozgás alapján görbéket írunk be, akkor ezeket a görbéket is könnyen érzé
kelni tudjuk. Minél inkább bonyolítjuk a háló felépítését, minél inkább ösz- 
szezavarjuk, annál több időt és energiát kell annak leolvasására fordíta
nunk, amit a filmvászon mutat. Ezért sokkal olvashatóbb és világosabb a 
vasúti híd vagy a nagyon is meghatározott vonalak mentén megszerkesztett 
városi táj, mint a felhőkkel, fákkal, patakkal, fűvel, házakkal stb. teli táj, 
mert a ház vonala egy picit görbe, a felhők nem kerekek és nem szögletesek 
és mindennek annyira meghatározhatatlan a formája, hogy rengeteg időt 
kell arra fordítanunk, hogy világosan és határozottan leolvassuk a vászon
ról, amit kell. Végső soron ezzel a tájképpel nem érünk el olyan hatást,
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mint például a rcvolverlövésscl. A filmkockának úgy kell hatnia, mint egy 
jelnek, mint egy betűnek, hogy azonnal el tudják olvasni, és a nézőnek 
azonnal és maradéktalanul meg kell értenie, amit az adott filmkockában 
mondanak. Ha a néző kezd megzavarodni, akkor a filmkocka nem teljesítet
te feladatát -  a jel, a betű feladatát. Ismétlem, az egyes filmkockának 
ugyanúgy kell hatnia, mint az egyes betűknek, a betű pedig bonyolult, pél
dául, a kínai. A filmkocka egész fogalom, és haladéktalanul el kell olvasni 
elejétől végig.

Ahhoz, hogy az adott filmkocka mint jel eljusson a nézőhöz, nagyon 
sok szervezett feszültség kell, és erre rendkívül kevés eszköz áll rendelkezé
sünkre. A filmben bizonyos síkszerűség uralkodik -  a filmvászon lapos 
négyszög, nincs mélység, szín, térhatás. Ezért hogy maximális kifejezőerő
vel ruházzuk fel a jelet, maximálisan gazdaságosan kell felhasználni a vá
szon adott síkját, vagyis a filmvásznon nem lehet egyetlen felesleges részlet 
sem, és ha olyan dolgot mutatunk be, amely nem tudja elfoglalni az egész 
teret, akkor minden feleslegesnek kámforrá kell válnia. A filmvásznat ma
ximálisan ki kell tölteni és teljesen ki kell használni. Egyetlen milliméter 
olyan térnek sem szabad lennie benne, amely nem hat. A filmvásznon min
den kis darabnak, minden kockácskának hatnia kell, mégpedig szervezet
ten, egyszerű, világos és kifejező formákban kell hatnia.

Ezeknek a megfontolásoknak kapcsán jutottunk el a filmszínész techni
kai kiképzésének megteremtéséhez. Erről a technikáról, erről az iskoláról 
később szólok, most pedig teszek egy kis kitérőt, mert különben a továbbiak 
nem lesznek érthetőek. A következőről lesz szó: megállapítottuk, hogy a 
filmben a valóságos anyagnak kell érvényesülnie. Ábrázolni, tettetni, ját
szani nem érdemes, nagyon rosszul hat a filmvásznon. Ha egy pisze ember
re hosszabb orrot ragasztunk; ez a hamisítás teljesen világos lesz premier 
plánban és az orr ragasztott lesz, nem pedig igazi. Ha nagy, kövér emberre 
van szükségünk, de a színészünk sovány, és a sovány színészt párnákkal, 
vattával és más hasonlókkal tömjük ki, akkor ennek következtében a film
vásznon teljesen formátlan, vattázott madárijesztőt kapunk, akinek a moz
gása egyáltalán nem fog megfelelni figurája alapkonstrukciójának, vagyis a 
filmvásznon valami hamis elem, színpadiasság, cicoma és játék uralkodik cl.

Ezekből a tételekből kiindulva idejekorán meghirdettük, hogy -  mivel a 
színészi munka technikája a filmben teljesen eltér a színházi technikától és 
mivel a filmben valóságos anyagra van szükség, nem pedig a valóság után
zására -  a filmben nem színészeknek, hanem úgynevezett modelleknek kell 
dolgozniuk, vagyis olyan embereknek, akik önmagukban, ahogy a papa és a 
mama megcsinálta őket, már valamiképpen érdekesek a fiimi feldolgozás 
szempontjából. Vagyis a filmmodell jellegzetes külsejű, világosan kifejező
dő, meghatározott jellemű ember. A megszokott, normális külsejű ember, 
akármilyen szép is legyen, felesleges filmanyag.
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A filmben minden a különböző jellemű emberek meghatározott köl
csönkapcsolatáira épül. Ahhoz, hogy az ember tetteit igazolja, megfelelő 
módon kell kinéznie. Semmiképpen sem lehet a jó színészt rákényszeríteni 
arra, hogy alakuljon át, váljon más típussá, mert a filmben semmiféle 
smink, semmiféle kellék sem segít. Nem lehet az alacsony embert magassá 
varázsolni, a soványt kövérré stb. Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy a film 
alapjában véve olyan válogatott emberek csoportjával kell készüljön, akik 
érdekes anyagot jelentenek a filmi feldolgozás számára.

Ha egy magasnövésű ember annyira össze tudja zsugorítani az izmait, 
hogy kistermetű emberré válik, akkor ez az átalakulás legmagasabb foka. 
Ha egy olyan ember, akinek magasan van a szemöldöke, az adott pillanat
ban le tudja húzni a szemöldökét, akkor ez az ember teljesen elfogadható a 
film világában. A modell annyi alakban ölthet testet, amennyibe csak bele
fér, de csak ha mindez valóságos anyag alapján történik. Amennyiben 
mindezt ragasztásokkal, kitömésekkel és mesterségesen, nem pedig izom
változtatásokkal oldják meg, ez elfogadhatatlan a film számára. Itt meg kell 
jegyeznem: természetesen ki lehet festeni egy nő ajkát, szakállt is lehet ra
gasztani valakire úgy, hogy szinte észre se lehessen venni, mert a szakáll- 
ragasztás technikája elég tökéletes... A tapasztalat azonban azt mutatja, 
hogy ha ragasztott szakállal vesszük filmre a színészt, sokkal rosszabbul hat 
majd, mint igazi szakállal.

Ha hatékonyan akarjuk kidolgozni a színész játékát, maximálisan a hír
adó anyagához kell közelítenünk és igazi, valóságos anyagot kell létrehoz
nunk. Továbbá, ha vannak olyan embereink, akikre filmdarabokat és forga
tókönyveket kell írni, akkor erre épül a forgatókönyvíró és a rendező egész 
munkája, mert ők határozzák meg a mű jellegét. Ha a csoportban van egy 
magas és sovány ember és egy nagyon kövér, ez már önmagában meghatá
roz egy sor szüzsét, de ha, mondjuk, a szüzsé egy harmadik embert kíván és 
nálunk nincs ilyen vagy nincs ilyen külön kiképezve, akkor az eredmény 
annyira gyenge lesz, hogy nem is érdemes nem létező anyagra műveket ki
gondolni. Minden művet megfelelő anyagra kell építeni, például, ha 
Batumiban forgatunk filmet az Északi sarkról, semmi jó nem fog kisülni 
belőle. Ami a külső helyszínre érvényes, érvényes az emberekre is.

Ezek a modellek, akiknek a játékfilmben kell dolgozniuk, nem tudják 
csak úgy, egyszerűen elvégezni azt a feladatot, amelyet a forgatókönyv tűz 
ki eléjük. A legjobban, a legszervezettebben kell végezniük ezt a munkát. 
Minden, amit csinálnak, minden munkafolyamatuk határozott, világos és 
egyszerű, meggyőző és maximálisan szervezett kell legyen, mert különben 
nem lehet jól leolvasni a filmvászonról.

Még egy példát szeretnék hozni, amit gyakran megfigyeltem a filmfőis
kolán. Amikor jön egy ember, aki filmmodcllnek akar tanulni, és azt 
mondjuk neki, hogy a szobában meleg van, nyissa ki az ablakot, ábrázolni 
kezdi a hőséget, odamegy egy képzeletbeli ablakhoz, eljátssza, hogy kinyitja
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stb. stb. Nem tud elvégezni egy mindennapi valóságos munkát -  nem megy 
oda az igazi ablakhoz és nem nyitja ki igazán, pedig ezt maximálisan jól, 
maximálisan egyszerűen meg lehet csinálni, mint minden más munkát, 
amelyet a lehető legjobban kell elvégezni. Néha ehhez a munkasémához 
még az a jellegzetes mozgás is járul, amely meghatározza a típust, de ez is 
fizikai, nem pedig színészi játékkal történik, például: nem egyenesek, ha
nem görbék mentén haladó mozgásokkal, szögletes vagy sima mozgásokkal, 
de az adott munka elhelyezésének sémája mindenképpen szervezett formá
ban kell megvalósuljon.

Most visszatérek ahhoz, amivel kezdtem. Ezek a megfontolások hozták 
létre az ember fiimi nevelésének iskoláját. Mindenekelőtt azért, hogy a mo
dellt megtanítsuk arra, hogy szervezetten cselekedjen, irányítsa mechaniz
musát és ennek következtében minden rábízott munkafeladatot elvégezzen, 
és hogy a munka egész mechanizmusát figyelembe vehessük a mozgások 
egész mechanikájával együtt: alkotórészeire bontottuk az embert. Arról van 
szó, hogy az ember mozgásainak mennyisége éppúgy korlátlan, mint a han
gok száma a természetben. De bármely zenemű eljátszásához elegendő egy 
meghatározott, korlátozott diapazon is, egy olyan hangrendszer, amelynek 
alapján bármely zeneművet fel lehet építeni. Pontosan ugyanígy létrehoz
hatjuk az emberi mozgások valamilyen egységes rendszerét is, amelynek 
alapján bármilyen mozgásfeladatot megszerkeszthetünk.

Az embert alapvető ízületeire bontottuk.
Az ízületek mozgásait úgy vizsgáljuk, mint három alaptengelyen, há

rom alapvető irányban végbemenő mozgásokat, mint például: a fej a nyak 
ízületén.

Az első tengely menti mozgások: a fej mozgása jobbra és balra. Ez a ta
gadásnak megfelelő mozdulat. A második tengely menti mozgás -  felfelé, 
lefelé -  az igenlésnek megfelelő mozdulat.

A harmadik tengely mentén haladó mozgás az, amikor fejünket a vál- 
lunkra hajtjuk.

A szemnek egyik tengelye mentén a mozgás jobbra és balra halad, és a 
második mentén felfelé és lefelé; harmadik tengely, sajnos, nincs, és amikor 
szemünket forgatjuk, az az első és második tengely kombinációja.

A kulcscsont esetében a váll az első tengely mentén előre és hátra mo
zog, a második mentén nincs mozgás, a harmadik mentén pedig felfelé és 
lefelé.

A váll és az egész kar vállból az alábbi mozgásokra képes: az első ten
gely mentén előre és hátra, a második mentén felfelé és lefelé, a harmadik 
mentén pedig az „összekötözés” és a „kicsavarás” mozgására.

Aztán jönnek a további ízületek: a kar, a csukló, az ujjak; a derék, aztán 
a láb -  csípő, térd, boka. Ha az ember ízületeinek alaptengelyei és azok 
kombinációi mentén mozog, akkor mozgásait le lehet jegyezni, és ha moz
gásai világosan ezeknek a tengelyeknek a kombinációját fejezik ki, akkor
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könnyen leolvashatók a filmvászonról, és az illető állandóan figyelemmel 
kísérheti munkáját, tudni fogja, mit csinál.

Ahogy a színész ahhoz a közeghez viszonyítja munkáját, amely körülve
szi, úgy ezt a közeget is megfelelőképpen számításba kell venni. Az a kö
zeg, amelyben a színész dolgozik, olyan gúla, amelynek csúcsa az objektív 
közepén nyugszik. Ez a tér, amelyet az objektív 45-50-100 fokos szögben 
fog be és amelyet a filmvászon négyszögére kell majd helyezni, olyan alap
kockákra, négyzctecskékre osztható, amelyek a mozgások vázát alkotják, 
miközben számítani kell arra, hogy nagyon világos és könnyen kivehető 
helyzetben legyenek a filmvászon négyszögéhez képest.

Ha az ember mechanizmusának világosan kifejeződő tengelyei mentén 
dolgozik és az adott tengelyen mentén haladó mozgásokat a vásznon ki
számított tér tagolásai szerint, vagyis a „térhálónak” megfelelően osztja fel, 
akkor maximális világosságot és maximális tisztaságot érünk el a modell 
munkájában. Nagyon könnyen és ragyogó tisztán leolvashatjuk mindazt, 
amit a filmvásznon csinál.

Ha egész sor munkafolyamatot kell elvégezni, akkor minden egyes 
munkafolyamatot maximálisan meg kell szervezni, ami nagyon könnyű -  
hála a hálónak, valamint az emberi mechanizmus tengelyeinek. Hogy az 
ember megtanulja azt, hogy a tengelyek mentén és az adott háló alapján 
dolgozzon anélkül, hogy gondolna erre, sajátos gimnasztikát, sajátos tré
ninget alakítottunk ki, amely olyan állapotot eredményez, mint az autóveze
tés begyakorlása is: Az autóvezetés egész titka abban rejlik, hogy az ember 
öntudatlanul vezet, vagyis nem tudja, mikor kell sebességet váltani, mivel 
mindezt mechanikusan, ösztönösen csinálja.

Rossz az a vezető, aki azon gondolkodik, mikor kell megnyomni a féket 
és sebességet váltani; a jó sofőr soha nem tud válaszolni arra a kérdésre, 
hányszor váltott sebességet egy autóút alatt, mert mechanikusan csinálta. 
Pontosan ugyanígy jön létre az említett edzés eredményeképpen a szakkép
zett filmszínész, akinek egész technikája arra irányul, hogy alakítása ké
nyelmesen leolvasható legyen a filmvászonról.

Amikor a tengelyek mentén dolgozunk, feltétlenül emlékeznünk kell ar
ra, hogy az egész filmcselekmény munkafolyamatok sora. A forgatókönyv 
minden titka abban rejlik, hogy a szerző megadja a munkafolyamatok sorát, 
ahol a tea kitöltése is munkafolyamat, sőt, még a csókolódzás is munkafo
lyamat, mivel meghatározott fortélya van.

Ismétlem: csak a szervezett munka érvényesül jól a filmművészetben.
Ismétlem: az olyan modell, aki nem tudja megváltoztatni külsejét izmai 

munkájával és aki filmileg nem eléggé edzett, nem alkalmas arra, hogy a 
filmművészetben dolgozzon.

( . . . )
1929. (Fordította: Kelemen Tibor)
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Jan MuKAftovsKY

Gondolatok a filmesztétikáról*

Néhány éve még egy filmesztétikái tanulmány bevezetéseképpen azt kellett 
volna bizonygatni, hogy a film művészet. Ma már erre nincs szükség. De az 
esztétika és a film viszonyának kérdése ma sem vesztett időszerűségéből. Ez 
a fiatal művészet ugyanis, amelynek fejlődését minduntalan megzavarják a 
technikai („gépi”) alapok változásai, minden hagyományos művészetnél 
jobban igényli a normát, amelyre támaszkodni lehet, akár pozitív értelem
ben (azzal, hogy betartják), akár negatív értelemben (azzal, hogy megszegik 
őket). A filmművészek a túlságosan széles és még differenciálatlan lehető
ségek bőségének zavarával küzdenek. A régi hagyományokra visszatekintő 
művészetek ugyanis számos olyan eszközzel rendelkeznek, amelyek a hosz- 
szú fejlődés során állandósult formákra és egyezményes jelentésre tettek 
szert. így például az összehasonlító téma- és motívumelemzések kimutatták, 
hogy a költészetben voltaképpen nincsenek is új témák; csaknem minden 
téma útja évezredeken át nyomon követhető. V. Sklovszkij A széppróza cí
mű munkájában példaképpen említi Maupassant Visszatérés című elbeszé
lését, amely egy ősrégi témára épül („férj a tulajdon felesége esküvőjén”); a 
szerző számított arra, hogy az olvasó már valahonnan ismeri a témát. Ha
sonló a helyzet a költészetben például a metrum terén; minden költészetnek 
van egy bizonyos repertoárja azokból a verssémákból, amelyeket a különféle 
költői műfajokban már alkalmaztak, és ennek hatására állandósult ritmus- 
(és nem csak metrikus) képletekké, jelentésárnyalatokká rögződtek. Magu
kat a költői műfajokat is úgy jellemezhetjük, mint bizonyos formaeszközök 
normalizált együttesét. Ezzel korántsem azt akarjuk mondani, hogy a mű
vész nem változtathatja meg a hagyományos szabályokat és konvenciókat, 
ellenkezőleg: igen gyakran megszegik őket, s ebben tudatos művészi eljárás 
érződik. (A modern műfajelmélet például arra a felismerésre épül, hogy az 
egyes műfajok fejlődése a műfaji szabályok állandó megszegésén alapszik.)

A látszólagos korlátok tehát lényegében kiszélesítik a művészetek lehe
tőségeit -  a film pedig a közelmúltban még egyáltalán nem rendelkezett, 
ma is csak kismértékben rendelkezik valóban egyértelmű normákkal és 
konvenciókkal. Ezért keresik a filmművészek a maguk normáit. Ha azt 
mondjuk: „norma”, leggyakrabban az esztétikára gondolunk, amelyet nor
matív tudománynak tartottak, s tartanak olykor még ma is. Ám a modern 
esztétika elveti a szépség metafizikai fogalmát -  bármely alakban jelenjék is

A film és a többi művészet, 66-82. p.
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meg és a művészi struktúrát fejlődési tényként kezeli. Ezért nem várha
tunk tőle akkora becsvágyat, hogy megszabja a művészet feladatát. A norma 
maga is csak a művészet fejlődésének termékeként jöhet létre mint a fejlő
dési folyamat megszilárdult lenyomata. Ha az esztétika nem is a művészet 
logikája, amely eldönti, mi helyes, mi nem, másvalami azért lehet: a művé
szet ismeretelmélete. Ugyanis minden művészetben vannak bizonyos alap
vető lehetőségek, amelyeket az anyag jellege és a művészi feldolgozás 
módja határoz meg. Ezek a lehetőségek egyszersmind korlátok is, de nem 
abban az értelemben, ahogyan ezt Lessing és Semper vélték (akik szerint a 
művészeinek nincs joga átlépni saját határait), hanem a valóság szabta 
korlátok. Vagyis egy művészet önállósága akkor sem szűnik meg, ha átcsap 
egy másik művészet területére. „Si duo facient idem, non est idem” -  Ha 
ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz. Ezért például a filmen látott 
gyorsított mozgást az időtartam torzulásának fogjuk fel, míg a színházban a 
színész személyének torzulásaként fogadnánk a felgyorsult színészi taglej
tést. Mert a színpadi idő és a filmbeli idő noetikai szempontból különböz
nek egymástól.

A művészettörténetben igen gyakori jelenség, hogy az egyik művészet 
átlépi a másik határát; a költői szimbolizmus gyakran a szavak zenéjének 
nevezte magát, a költői trópusokkal (,jelentésátvitellel”) dolgozó szürrealis
ta festészet a költészet címet igényli magának. Ez azonban csupán annak a 
látogatásnak a viszonzása, amelyet a költészet tett a festészet területén az 
ún. leíró költészet korszakában (XVIII. század) és a parnasszizmus idején 
(XIX. század). A fejlődés szempontjából az effajta határátlépések fontossá
ga abban rejlik, hogy a művészet ráércz önmaga új formai eszközeire, szo
katlan szemszögből látja viszont saját anyagát. Ugyanakkor nem veszti cl 
önállóságát, hanem azonos eszközökkel ér el különböző hatásokat, vagy 
különböző eszközökkel azonos hatásokat. Ha most a két művészet közeledé
sét be akarjuk illeszteni a kezdeményező művészeti ág fejlődési menetébe, 
ahhoz két előfeltétel szükséges: már meglevő fejlődési menet és hagyomány. 
Ennek pedig alapvető követelménye az anyagkezelés biztonsága (ami azon
ban semmi esetre sem jelent szolgai meghódolást az anyag előtt). A film 
már eddig is intim viszonyban állt néhány más művészettel: a drámával, az 
epikus költészettel, a festészettel, a zenével. Ez azonban arra a korszakára 
jellemző, amikor a filmművészek még nem sajátították el teljesen az anya
got, ezért itt inkább támaszkeresésről beszélhetünk, és nem törvényszerű 
fejlődésről. Az anyag elsajátítására való törekvés a tiszta filmszerűség ten
denciájához kapcsolódik. A filmművészet valószínűleg a jövőben is közele
dik majd más művészetek felé, de akkor ez már fejlődési fokának tekinten
dő. A tiszta filmszerűségre irányuló törekvés az elméletben nem más, mint 
az anyag által megszabott feltételek ismeretelméleti vizsgálata. Ezt már a 
filmesztétikának kell elvégeznie. A filmesztétikának nem az a feladata, 
hogy normát állítson fel, hanem az, hogy a latens előfeltételek felszínre ho
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zásával erősítse, tudatosítsa a fejlődést. Tanulmányunk is a film- 
ismeretelmélet egyik fejezetének vázlata: a filmbeli tér noetikájáról lesz szó.

A filmbeli teret, különösen eleinte, összetévesztették a színpadi játék
térrel. Ez félreértés, és akkor sem lenne igaz, ha a felvevőgép nem változ
tatná a helyét, ami a színpadszerűség követelményeinek megfelel (Zieh: A 
drámamüvészet esztétikája), és csak egyszerűen lefényképezné a színpadi 
cselekményt. A színpadi tér ugyanis háromdimenziójú, és benne háromdi
menziójú emberek mozognak. Ez nem áll a filmre, noha a filmben is van 
mozgás, de ezt a mozgást egy kétdimenziójú síkra és egy látszattérbe vetí
tik. A színész viszonya a térhez -  mint ezt már sokan megállapították, me
rőben más a filmen, mint a színpadon. A színpadi színész élő, egyszeri 
személy, aki élesen elkülönül az élettelen környezettől (díszlet, berendezés), 
ezzel szemben a mozivásznon a színész nem folyamatosan (olykor csak 
részfclvételben) megjelenő képei a vetített összképnek alkotóelemei csupán, 
akárcsak például a festészetben. Ezért nevezték el az orosz filmelméleti 
szerzők a filmszínészt „naturscsik”-nak, vagyis modellnek, s ezzel a festő- 
modcllhez hasonlították. A gyakorlatban persze léteznek árnyalatok: a szí
nész egyéniségét ki lehet emelni, vagy el lehet nyomni, vö. a Chaplin- 
filmek és az orosz filmek közötti különbséget.

Mi tehát a viszony a filmbeli tér és egy festmény illuzionisztikus tere 
között? Nem vitás, hogy a filmen látott tér valóban létezik, és rendelkezik a 
festői illúziókeltés valamennyi eszközével is (eltekintve a festészetben al
kalmazott perspektíva és a fotóperspektíva közötti alapvető különbségtől). 
Az illuzórikus hatást néhány eszközzel fokozni lehet, de ezt a festészetben 
is alkalmazzák. A egyik ilyen eszköz az ábrázolt tér megszokott mélységfo
galmának visszájára fordítása: a művész a néző tekintetét rendszerint a 
háttér felé vezeti, de megteheti ennek az ellenkezőjét is -  a barokk festészet 
például gyakran élt ezzel a műfogással. Ennek megfelelője a filmben pél
dául a mozdulat iránya (az előtérben álló színész a közönségre szegezi 
pisztolyát) vagy a mozgás iránya (úgy látjuk, mintha a vonat merőlegesen 
futna ki a képsíkból). A térillúzió fokozásának egy másik módja az alulné
zet vagy a felülnézet, például mélyen fekvő udvar magas emeletről nézve. 
Ilyen esetekben a térhatást a szemtengely helyzetének aktualizálásával fo
kozzák: a kép a valóságban (a képet szemlélő néző helyzetéből) horizontá
lis, mégis csaknem vertikálisnak látszik. Mindkét eszköz a filmben és a 
festészetben egyaránt megtalálható. Egy másik lehetőség: mozgó járművön 
áll a gép, az objektív menetirányba néz; a jármű egy utcában vagy egy fa
sorban halad, tehát olyan úton, melyet mindkét oldalon tárgyak összefüggő 
sora szegélyez. A jármű nem látszik a képen, csak a kép hátterébe vezető út, 
amely sebesen fut ellenkező irányba -  a mélyből a kép előterébe. A mozgás 
alapján azt hihetnénk, hogy sajátos filmes eszközről van szó, holott csak a 
fentebb említett eset, az ábrázolt térmélység fogalmának visszájára fordítá
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sáról, annak egyik változatáról, s ezt az eljárást számos változatban tökéle
tesen alkalmazzák a festészetben.

A filmbeli tér alapja tehát a festmény illuzórikus tere. De emellett, job
ban mondva ezen felül a filmművészet egy olyan térformával is rendelkezik, 
amely más művészetek számára elérhetetlen. Ez a beállítás technikája által 
adott tér. A beállítások váltásánál -  legyen az akár lassú áttűnés, akár éles 
vágás -  vagy az objektív beállítása változik, vagy a kamera elhelyezése a 
térben. Ez a térbeli eltolódás különleges érzésként tükröződik vissza a néző 
tudatában, amely érzést már sokszor úgy írtak le, mint magának a nézőnek 
illuzórikus helyváltoztatását.

René Clair például a következőket írta: „A néző, aki egy távoli autóver
seny szemlélője, hirtelen az egyik kocsi hatalmas kerekei alatt találja ma
gát, vagy a sebességmérőt figyeli, vagy a volánt tartja. Maga is színésszé 
lesz, és maga is falja tekintetével a kanyarokban dülöngélő fákat. -  Ez a 
„belső” térábrázolás sajátosan filmes eljárás; csak a látószögváltás felfede
zése óta mondhatjuk, hogy a film nem megelevenedett kép. Ez a technika 
azonban visszahatott magára a fényképezés technikájára is. Egyrészt arra 
hívta fel a figyelmet, milyen érdekes lehetőségek rejlenek az alulnézet és a 
felülnézet szemszögében, amikor körüljárunk egy tárgyat, másrészt és leg
főképpen a beállítással együtt megszületett a közelképek technikája. A kö
zeli felvételek képi hatékonysága a dolgok szokatlan megközelítésében rejlik.

A beállítások során a filmbeli tér fokozatosan, a képek sorrendjében je
lenik meg, jelenlétét képváltáskor érzékeljük. A hangosfilm azonban megte
remtette a szimultán filmbeli tér lehetőségét. Képzeljünk el egy, a mai fil
mekben meglehetősen gyakori helyzetet, amikor látjuk a képet, és egyidejű
leg beszédhangot is hallunk, de ennek forrása nem a képen látható, hanem 
valahonnan a képen kívülről ered. Például: egy ember arcát látjuk, beszéd
hangot hallunk, de nem a képen látott személy beszél; vagy táncoló embe
rek lábait látjuk, ugyanakkor halljuk a beszédüket is; vagy mozgó járműről 
látjuk az utcát, maga a jármű nem látható, de halljuk a kocsi elé fogott lo
vak dobogását stb. Ezzel létrejön a kép és a hang „közötti” tér tudata.

Itt az ideje, hogy megvizsgáljuk e sajátos filmbeli tér lényegét és viszo
nyát a festmény teréhez. Három olyan eszközt soroltunk fel, amellyel a 
filmbeli tér létrehozható: a különféle beállítások (látószögek), a közelkép, a 
képen kívül megszólaló hang. Induljunk ki abból az alapvető feltételből; 
amely nélkül egyáltalán nem létezhet filmbeli tér: a beállításból. Képzel
jünk el egy tetszés szerinti jelenetet, amely meghatározott térben (mondjuk, 
egy helyiségben) játszódik. Ehhez teljesen fölösleges az adott teret teljes 
egészében is bemutatni, elég ha az egymást követő beállításokban utalunk 
rá. A néző akkor is teljes térnek fogja fel; más szóval az egyes ábrázolt 
(illuzionisztikus) tereket, amelyek szakaszosan jelennek meg a vászon sík
ján, egy egységes háromdimenziójú tér egy-cgy részletképének érzékeli. Mi
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kelti fel a nézőben a teljes tér képzetét? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megvála
szoljuk, gondoljunk a mondatra mint nyelvi jelentésegységre. A mondat 
szavakból áll, de egyik szó sem tartalmazza a mondat teljes értelmét. Még
is, abban a pillanatban, amikor meghalljuk az első szót, jelentését az egész 
mondat potenciális értelme szempontjából bíráljuk el. Tehát egyik szó sem 
tartalmazza az egész mondat értelmét, jelentése mégis az első szótól az 
utolsóig potenciálisan benne él mind a beszélő, mint a hallgató tudatában. 
Közben mindvégig figyelemmel kísérhetjük a mondat fokozatos kibontako
zását. Mindezt elmondhatjuk a filmbeli térről is. Egyetlen kép sem mutatja 
be az egész teret, de a néző minden egyes képet a teljes, egységes tér tuda
tában szemlél, és térképzete egyre bizonyosabbá válik, ahogyan a képek kö
vetik egymást. Ezért feltehetjük, hogy a sajátos filmbeli tér nem valódi tér, 
nem is látszattér, hanem térjelentés. A látszattér egyes szakaszai, amelyek 
fokozatosan jelennek meg az egymást követő képekben, részjelek, és összes
ségük Jelenti” a teljes teret... A filmbeli tér tehát csak a képváltásokkal ér
vényesül, mégpedig mint jelentéstényező. Ismeretes még a jelentésenergia 
is, amely a közelképben, a filmbeli tér létrehozásának egyik eszközében 
rejlik. J. Epstein írja a következőket erről: „A kinematográfia egy másik 
erőssége az animizmus. Egy élettelen tárgy, például egy revolver a színpa
don egyszerű kellék. Ám a filmnek módjában van felnagyítani a tárgyakat. 
Az a browning, amit egy kéz kiemel a félig nyitott fiókból, egy csapásra 
megelevenedik. Ezer lehetőség jelképévé nő.” -  A közelkép éppen annak 
következtében hordoz sokrétű értelmet, hogy a tér, amerre a revolver csöve 
irányul, és ahová lőni fog, ez a tér a közelkép vetítésének pillanatában csak 
megsejtett térjclcntés, és ezért tartogat „ezer lehetőséget”.

A filmbeli tér jelentés jellegénél fogvájóval közelebb áll a költői térhez, 
mint a színpadihoz. A tér a költészetben is jelentés; mi más lehetne, hiszen 
szavakban fejeződik ki? Vannak elbeszélő mondatok, amelyeket a mondat
szerkezet megváltoztatása nélkül áthelyezhetünk a filmbeli térbe...

Érdemes megemlíteni, hogy az epikus költészet immár hosszú ideje 
rendelkezik a térábrázolás olyan eszközeivel, amelyek azonosak a filmmű
vészet eszközeivel; különösen vonatkozik ez a közelképre és a panorámá- 
zásra (a kamera folyamatos mozgására egyik tárgyról a másikra). Példaként 
felhoznék néhány hagyományos irodalmi stílusklisét: „Tekintetem a ...ra 
téved.”; „Tekintetem megállapodott a... -  Közelképek: „X. szétnézett a 
szobában: jobbra, az ajtónál könyvespolc állott, mellette egy szekrény... -  
Panorámázás: „Emitt két ember álldogált, élénk beszélgetésbe merülve, ar
rébb egy embercsoport, amely..., másutt meg néhányan siettek valamer
re...” -  megannyi gyors, folyamatos képváltás...

Mindeddig úgy tárgyaltuk ezt a kérdést, mintha minden filmben egy és 
változatlan tér tárulna fel fokozatosan összefüggő egésszé. Ám azzal is 
számolnunk kell, hogy egyazon filmben változhat a tér, méghozzá gyakran. 
Az ilyen változás -  tekintettel az adott tér jelentés jellegére -  minden alka
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lommal átmenetet jelent egyik jelentés-összefüggésből a másikba. A hely
színváltozás merőben más, mint a képváltás ugyanabban a térben. A beállí
tások közötti átmenet nem szakítja meg az időbeli sorrend folyamatosságát, 
még akkor sem, ha lassú átmenetről van szó, míg a helyszínváltozás (a tel
jes tér megváltoztatása) megszakítja. Ezért kell figyelmet szentelni a hely
színváltozásnak. A helyszínt többféleképpen lehet megváltoztatni: ugrássze
rűen, lassú átmenettel vagy montázzsal. Az első esetben (ugrásszerű átme
net) az egyik helyszín utolsó beállítását és a következő helyszín első beállí
tását egyszerűen egymás mellé helyezik; ez jelentős mértékben megszakítja 
a térbeli összefüggést, és végső esetben teljes dezorientációhoz vezethet; ép
pen ezért természetes, hogy ez a fajta átmenet jelentést hordoz (szeman- 
tizált), és például a cselekmény erős sűrítését jelentheti. A második esetben 
(lassú átmenet) fokozatos le- és felblendézést iktatnak két beállítás közé, 
vagy az előző helyszín utolsó képe áttűnik a következő helyszín első beállí
tásába; ezek az eljárások sajátos jelentéseket hordoznak; a blende jelezhet 
például időmúlást két egymást követő jelenet között, az áttűnés jelenthet 
például álmot, látomást, visszaemlékezést -  de mindkettő kifejezhet sok 
egyéb jelentést is. Végezetül a harmadik esetben (montázs) az átmenet 
tisztán jelentéstartalmi folyamatként megy végbe, például mint fiimi meta
fora (az egyik helyszínen látott mozdulat más jelentéssel ismétlődik meg a 
következő elején). Például fiúkat látunk, amint szeretett vezérüket a levegő
be dobálják -  helyszínváltozás -  teljesen analóg mozdulatok, de ezúttal 
földből kiásott rögök repülnek a levegőbe. De a montázs az anakoluthon 
(„szerkezet-szakadás”) is: például a rendőr karja szabad utat jelez -  hely
színváltozás -, hirtelen felszalad egy bolti redőny, mintha gazdája erre a 
jelre várt volna. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a hangosfilm megsokszo
rozta az átmenetek lehetőségeit; egyrészt új változatokat teremtett a mon
tázstechnikában (az egyik helyszínen hallott zene más jelentést hordoz a 
másikon), másrészt a helyszínváltozást beszédhanggal támasztja meg (az 
egyik helyszínen utalnak rá, hogy a szereplők színházba készülnek, a kö
vetkező képben színházterem jelenik meg, minden optikai átmenet nélkül). 
Valamennyi említett átmeneti módnak megvan a maga funkciója, és ezt 
minden esetben az adott filmalkotás struktúrájának megfelelően alkalmaz
zák. Általában elmondhatjuk: minél jobban közelíti meg a film önnön lé
nyegét, annál jobban kerül előtérbe a fokozatos átmenet és a montázs mint 
az átmenet alapvető módszere. Kivált a hangosfilm nyitott új szakaszt ezen 
a téren; amíg a film képközi feliratokat használt, az egyes feliratok között 
lehetséges volt az ugrásszerű átmenet, ezért nem hatott kivételként a felirat 
nélküli részeknél sem, amióta megszűntek a feliratok, egyre erősödik a tér
folyamatosság érzete. Ezért a helyszínváltást nem lehet elvonatkoztatni a 
filmbeli tér általános jellégétől; a fokozatos átmenetek fejlődése a folyama
tosság irányába mutat...
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...a filmnek általában van témája, mégpedig cselekményes témája. Ha a 
téma lényegét vizsgáljuk, arra a megállapításra jutunk, hogy itt is jelentés
ről van szó; jóllehet a film „modelljei” konkrét személyek és objektív létező 
dolgok (színészek és díszletek), magát a cselekményt előre megszabta va
laki (a forgatókönyvíró), végső alakját a forgatás során és a vágóasztalon 
nyeri el (a rendező munkájával), úgy, hogy a néző egy bizonyos módon ért
se, egy bizonyos módon fogja fel. Ezek a körülmények teszik jelentéssé a 
cselekményt. A filmcselekmény és a filmbeli térjelentés hasonlósága még 
ennél is szorosabb: a filmcselekmény (csakúgy, mint az epikus cselekmény) 
fokozatosan létrejött jelentés, más szóval a cselekményt nemcsak a motívu
mok minősége határozza meg, hanem a sorrendje is; ha megváltoztatjuk a 
motívumok sorrendjét, megváltozik a cselekmény is. Ennek alátámasztására 
idézünk egy újságcikket:

„Évekkel ezelőtt történt Svédországban. A cenzúra akkoriban betiltott 
egy orosz filmet, a Patyomkin páncélost Mint ismeretes, a film a matrózok 
sanyarú sorsának bemutatásával kezdődik, majd agyon akarják lövetni az 
elégedetlenkedőket, de zendülés, majd általános felkelés tör ki a hajón. A 
városban is harc folyik. Odessza 1905-ben! Egy hadihajókból álló flottilla 
jelenik meg, de továbbengedi a lázadók hajóját. A cselekményt a cenzúra 
túl forradalminak találta, ezért a filmkölcsönző cég újra a cenzúra elé bo
csátotta. Egyetlen kép, egyetlen felirat sem változott. Csak éppen 
»átvágták« a filmet, felcserélték a jeleneteket. íme az eredmény: az átdol
gozott film a közepén kezdődik. A lázadással! (Tehát az elmaradt kivégzést 
követő jelenettel.) -  Odessza 1905-ben! Megjelenik az orosz flottilla -  ezzel 
végződik az eredeti film -, de nyomban utána a film első része következik: 
a felsorakoztatott lázadó matrózok most béklyóba verve állnak a puskacsö
vek előtt. Ez a film vége.”

Ám ha a cselekmény jelentés, méghozzá fokozatosan létrejövő jelentés, 
úgy a játékfilmben két fokozatos jelentéssor vonul végig (egy filmen belül) 
egyidejűleg, de nem párhuzamosan: a tér és a cselekmény. A kettő kapcso
lata pedig mindig érzékelhető, akár számol vele a rendező, akár nem. Ha 
azonban ezt a kapcsolatot értékének megfelelően akarja kezelni, akkor mű
vészi felhasználását minden konkrét esetben az adott film struktúrájához 
kell igazítania. A két jelentéssor közül a cselekmény tűnik alapvetőnek, míg 
a fokozatosan kibontakozó tér differenciáló tényezőnek látszik. Azért, mert 
végső soron a cselekmény határozza meg a teret. Ezzel korántsem azt akar
juk mondani, hogy ezt a hierarchiát nem lehet megfordítani, és a cselek
ményt a térnek alárendelni, csupán azt kívánjuk leszögezni, hogy ez a fel
cserélés a szándékos deformáció, a tudatos ferdítés hatását kelti. Teljes fel
cserélődése elképzelhető, mivel nem homályosítja cl, sőt inkább kidomborít
ja a film sajátos jellegét... Ennek szélsőséges ellentéte a tér fokozatos re
dukciója a cselekmény javára; ha ezt sikerülne teljes mértékben megvalósí
tani, nullára redukálnánk a teret, és mozdulatlanságra kárhoztatnánk a fel
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vevőgépet. Nem maradna meg más, mint az ábrázolt tér, árnyéka annak a 
reális térnek, amelyben a cselekmény a forgatás alatt lejátszódott; az ilyen 
radikális eszközökkel leforgatott filmekre a filmművészet fejlődésének kez
deti időszakában találhatunk példát. A két említett szélsőség között a lehe
tőségek széles skálája húzódik. Általános szabályokhoz a választást illetően 
persze nem lehet elméleti úton eljutni, mert azok nemcsak a választott cse
lekmény jellegétől függnek, hanem a rendezői koncepciótól is. A dogma- 
tizmus veszélye nélkül annyit mondhatunk csupán, hogy minél lazábban 
motivált egy cselekmény (vagyis ha jobbára időbeli és okozati összefüggé
sek dominálnak benne), annál erősebben érvényesül a filmben a térdinami
ka; ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy megkíséreljünk erősebb moti
vációt fokozott térdinamikával párosítani. Egyébként a filmbeli tér dinami
zálása -  mint láttuk -  nem egyszerű dolog: más feladatot látnak el a film 
struktúrájában a beállítások és mást a helyszínváltozások. Ezért tehetünk 
különbséget cselekmény és cselekmény között; egyikfajta cselekmény köny- 
nyen tűri a lassú átmeneteket az egyes beállítások között -  ezekben a moti
vációt a szereplő személyek bensejébe helyezzük át, így a szokatlan átmene
teket a néző a szereplő látszögének eltolódásaként fogja fel - , a másikfajta 
könnyen viseli el a gyakori hely színváltozásokat -  ezekben a cselekmény a 
szereplők külső cselekedeteiben játszódik le. Ám itt sem állítunk fel köve
telményeket, csupán a könnyebb ellenállás útját állapítjuk meg, bizonyos, 
hogy konkrét esetben a nehezebb ellenállás útját is választhatják az alkotók.

Tudjuk, hogy mindaz, amit e tanulmányban a filmbeli tét ismeretelmé
leti előfeltételeiről elmondottunk, csak igen korlátozottan érvényes: a gépi 
technika fejlesztésében beálló fordulat már holnap merőben új, előre nem 
látott lehetőségekkel gazdagíthatja a filmművészetet.
1933. (Fordította: Aczél János)
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André Bazin

Korunk nyelve*

A film  helye napjaink életében

A film jelentőségét a modern életben már nem kell bizonygatni. Elegendő, 
ha néhány számadatra hivatkozunk: naponként emberek tízmilliói keresik 
fel a százezernyi elsötétített termet, ahol áldoznak az árnyak új 
„vallásának” szertartásai szerint. A megfelelő gazdasági számadatok nem 
kevésbé ékesszólók. A statisztikák azonban nem tudósítanak a lényegről. 
Kulturális hatásának súlyát tekintve a film (ha úgy tetszik, a rádió mellett -  
ám ez főként terjesztési technika -, a sajtó mellett -  ám ez elsősorban in
formációs eszköz, a politikai formálás vagy deformálás eszköze - , a reklám 
mellett -  ám ennek kulturális értéke korlátozott és ingadozó) szinte a művé
szettel való kapcsolat teljességét jelenti a városlakók nagy része és a falusi 
lakosság mind szélesebb rétegei számára. A XIX. században a közoktatás 
nagy törvényhozói úgy vélték, megszüntethetik az írástudatlanságot az 
elemi iskolák elszaporításával, a tankötelezettséggel s a könyvtárak köz
kinccsé tételével. A valóságban az írott nyelv általános elsajátításában elért 
bámulatos fejlődés alig segítette a könyvek elterjedését, legalábbis az olyan 
könyvekét, amelyeknek szellemi és művészi értéke vitathatatlan. Az analfa
bétizmus eltűnése jóformán csak a napi sajtó példányszámának szédületes 
emelkedését segítette elő.

Az elemi iskola kifejlődésének korszakában jelentek meg a gondolat- 
közlés új technikái. A mechanikus művészetek: a fonográf (s később a rá
dió, amely a fonográf továbbfejlesztése) és a film majdnem túlszárnyalta a 
nyomdát, szédületes hatásfokkal. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, nem 
egészen arról van szó, hogy anyagi versengés folyik a könyv és a film között 
(hiszen a filmre adaptált regények példányszáma rendszerint növekszik). 
Inkább arról van szó, hogy komplex és mély összhang van a modern civili
záció egésze és a film kínálta új kifejezőeszközök között. Hadd emlékeztes
sünk rá, hogy feltalálói csupán játékszernek tekintették a filmet úgyannyira, 
hogy a filmipar néhány évig a vásári bódékba szorult, Paprikajancsi és Ká
posztás Zsuzsi meg a Szakállas Hölgy mellé, s így könnyű elképzelnünk, 
hogy a közönség ellobbanó elragadtatása után, a film a szemfényvesztők, 
mutatványosok szakmája maradt.

Tanulmányok a filmművészetről, 9-55. p.
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A film szédületes, hallatlan és előre nem látott fejlődése abban a perc
ben kezdődött, amikor ez az új technikai vívmány megtalálta az egyetemes 
rendeltetésének megfelelő témákat. Minden úgy történt, mintha a társada
lom már öntudatlanul várta volna a film üzeneteit. Varázslatos megtermé- 
kenyülés következett be, amikor az, ami addig csupán technika volt, kap
csolatba került azokkal a homályos lehetőségekkel, amelyek ott rejlenek 
minden civilizáció mélyén, és amelyek minden korban létrehozták az ural
kodó művészi formát (a középkor gesztáit és építészetét, a XVI. század fes
tészetét, a XIX. század regényét).

Korunk népművészete
Célunk ebben a rövid tanulmányban nem az hogy néhány csábító, de erősen 
hipotetikus tételt állítsunk fel a film (technikája, gazdasága és szociológiá
ja) és a XX. század civilizációjának mély rokonsága között. Csupán arra 
szorítkozunk, hogy az elmélkedés lehetséges irányát jelöljük ki.

Kétségbevonhatatlan tény, hogy a film korunk népművészete; hogy a 
középkor óta, ilyen vonatkozásban, semmi sem hasonlítható hozzá. Voltak 
népszerű művészetek, népművészetek, szétszórtan a folklór különböző ele
meiben, vagy a kézművesség kisebb művészetekben. De nyilvánvaló, hogy 
ezek a művészi formák eltűnőben vannak, s hogy ma a „népművészet” szó
nak más jelentése van. Egy művészet népszerűsége többé-kevésbé attól 
függ, milyen földrajzi kiterjedésre képes, s hány emberhez ér el. A hagyo
mányos népművészetet, mely egy földrajzi tájra vagy egy mesterségre terjed 
ki, felváltotta a tömegek művészete, mely túlterjed a földrajzi nemzeti hatá
rokon is, a modern társadalmi és gazdasági viszonyok művészete, a gyors 
közlekedési eszközök korának művészete (amely a tv-vel a permanens uni
verzalitás felé tör).

Tudatára ébredtünk annak, hogy a beszélt vagy az írott nyelv már nem 
tud lépést tartani a közlés fejlődésével, amely már nem ismer határokat, 
csak a modern igazi technikát. Vannak eltüntethctetlen nemzeti különbsé
gek, azonban bizonyos technikai egység már átfogja szinte az egész földet. 
A gépkocsi, a telefon, az írógép már bizonyos fajta konkrét nyelv, melyen 
emberek százmilliói beszélnek.

A tárgyak nyelvezete
Ehhez az életmódbeli univerzalizációhoz hozzá kell kapcsolódnia egy sok
kal közvetlenebb kifejezésmódnak, amelynek a nyelvezete is konkrét és 
egyetemes: a tárgyak nyelvezetének.

Egyébként érdekes megfigyelni azt, hogy a nyelv dialektikus módon 
lassan háttérbe szorul a filmben. A nyelv a rajzból keletkezett, a képből, 
amely a hieroglifa szimbolikáján keresztül vált tiszta jellé. A modern szó 
ma már nincs közvetlen kapcsolatban a képnek azzal a kezdeti fél- 
realizmusával, amelytől clvonatkoztatva keletkezett. A kép azonban párhu
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zamos szerepet kezdett játszani a nyelvezettel. A Biblia mellett, amely 
ugyan írott volt, de a klerikusokon kívül senki sem tudta olvasni, a szobrá
szat, az üvegfestészet, a vallásos festészet, sőt az egyszerre vallásos és di
daktikus színház is, a tudás terjesztésének hatalmas eszközeivé váltak. Kife
jezték és megerősítették mindazokat az eszméket és mítoszokat, amelyekből 
a középkori nyugati civilizáció élt.

Bátran feltehetjük tehát magunknak azt a kérdést, hogy a film diadala a 
XX. században vajon nem annak a nyelvi ellentmondásnak és technikai pa
radoxonnak feloldásából ered-e, amelyet -  tulajdonképpen a valóság vala
mely lenyomata -  a film képvisel ?

Persze, minden művészet a maga módján nyelvezet akkor, ha a mű
vésznek van mondanivalója, és ezzel a művészi áttétellel akarja kifejezni. A 
festmény, akár a költemény, jelekből alkotott kompozíció, amelynek az a 
feladata, hogy érzelmeket és gondolatokat közvetítsen. Ebből a szempontból 
a film nem más, mint folytatása a többi művészetnek. Szignifíkációs lehető
ségei azonban annyival gazdagabbak és változatosabbak a hagyományos 
művészetekénél, hogy teljesen különállónak tekinthetjük, s az egyetlen 
olyan kifejezési technikának, amely valóban vetélytársa a beszélt nyelvnek. 
A vers szavakból készül, a szó azonban előbb volt jel és nyelv, mielőtt mű
vészi méltóságra emelkedett volna. A szó egészen más célokra is szolgálhat, 
mint versek költésére, sót is kérhetünk általa az asztalnál, vagy megkérdez
hetjük, merre van egy keresett utca. A rajz és a szín is használható csupán 
technikailag, prózai célokra: a geometriai órán a táblára rajzolt háromszög 
nem műalkotás, hanem egyszerű matematikai jel. Az építész tervrajzai sem 
műalkotások. Mégsem mondjuk azt, hogy a rajz és a festészet nyelvek. De 
mégis azok, mert szükségük van arra, hogy valamit jelképezzenek, a jel 
azonban csak ritkán elválasztható, vagy elválaszthatatlan mellékterméke 
egy szintézisnek, mely túlmutat rajta. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a film 
olyan művészet, mint az irodalom, amelynek elsődleges anyaga a nyelv, egy 
őt előző és autonóm realitás. Persze, a film nyelve is logikusan megelőzi 
különböző, művészi vagy nem művészi megnyilvánulásait. Nincs pedagó
giai zene, de van tudományos film, amely szól csillagászatról vagy kísérleti 
lélektanról. Néha elfeledkezünk erről az igazságról, mivel a film eddig job
bára a priori esztétikai formákban jelent meg. Pedig ez csak mennyiség 
kérdése: egy méter tudományos filmre száz fiktív film jut. Ami annyit je
lent, mintha a beszélt nyelvet tíz esetből kilencszer regények vagy színmű
vek írására használnák.

Elsajátítani a film et

Mint minden nyelvezetet, a filmet is meg kell tanulni. Valójában ezzel nem 
sokat törődünk, mert a film állandóan körülvesz bennünket, gyermekkorunk 
óta, s azt hisszük, sokkal könnyebb filmet nézni, mint megtanulni olvasni. 
Pedig még rengeteg ember van a földön, aki sohasem látott filmet. Néhány
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évvel ezelőtt részt vettem Észak-Afrikában egy autóbusz-mozi útján; nem 
kellett messzire mennünk, hogy olyan törzsekre találjunk, akik akkor láttak 
életükben először filmet. S még Franciaországban is találunk olyan öreg 
hegyi pásztorokat, akik „sohasem mentek moziba”. Midőn elmúlik az első 
percek meglepetése, a szűz közönség egészen természetes és megszokott je
lenségnek tartja a film vetítővásznának képeit. A párizsi Grand Café első 
nézői 1895-ben jól megértették, miről van szó: egy vonat befut a pályaud
varra; a baba reggelizik.2 Úgy tűnik tehát, hogy a film mindenki számára 
közvetlenül felfogható nyelvezet. És ennek okát képeinek konkrét jellegé
ben, a priori egyetemességében jelölhetjük meg, s ez az egyetemesség maga 
a külső világ. Ha azt mondom egy eszkimónak „csinos nő”, nem valószínű, 
hogy valami elragadót hall, az azonban bizonyos, hogy Gina Lollobrigidát 
nem fogja bálnának nézni.

Ez így van! Mégis, erről az evidenciáról érdemes vitatkozni. A Grand 
Café nézői megértették, hogy egy mozdony közeledik feléjük, de rendkívül 
fenntartással fogadhatjuk csak el azt a feltételezést, hogy ugyanilyen jól 
megértették volna azt az őrületig felfokozott gyors mozdonymontázst, ame
lyet huszonöt évvel később Abel Gance használt A száguldó kerék c. filmjé
ben (ha egyáltalán elképzelhető a fejlődés ilyen visszavetítése). Nyilvánva
ló, hogy A vonat érkezése és a húszas évek némafilmje között már egy nyel
vezet terebélyesedik ki, a montázs nyelvezete. Az első film csak arra szorít
kozott, hogy megmutassa a vonat érkezését. A vetítővászon az eseményhez 
viszonyítva csupán egy bizonyos fajta tükör volt. Abel Gance pedig a tér 
elemzésével és az idő szintetizálásával valami egészen más dolgot csinált. 
Nem egy gyorsuló sebességű mozdonyt mutat be. Ez fizikailag nagyon ne
héz volna (de nem lehetetlen, voltaképpen ezt csinálta Renoir az Állat az 
emberben elején), mert milyen nézőpontból is szemléljünk egy ilyen hatal
mas tárgyat, hogy világosan megláttassuk sebességének növekedését? Gance 
képeinek többsége statikus: a mozdony kéménye, a fülke, a fűtő a kazán 
előtt, a sebességmérő. Azonban a mozgás képei önmagukban még nem ad
ják a mozgás látványát. A közeli kép a forgó kerékről nem azt mutatja, 
hogy a mozdony sebesen halad. A kerék egy helyben is foroghat. És aztán: 
mi a biztosíték arra, hogy éppen a kérdéses mozdony kerekét látjuk Forgó 
kerék, csak ennyit mondhatunk róla. Éppen ezért Gance nem azt javasolja, 
hogy mutassunk egy mozdonyt, mely egyre gyorsabban halad, hanem a 
montázs által megalkotott tér és időjátékkal jelezni akarja a sebességet, a 
gyorsulást és lélektanilag is, ahogy a fűtő tudatában tükröződik. A kettő kö
zött óriási a különbség. Gance már azon a fokon van, amikor a gondolat

2 Belépődíj ellenében 1985. december 28-án tartottak nyilvános filmvetítést a párizsi Boulevard 
des Capucines 14. sz. ház Grand Café nevű pincehelyiségében. A vetítésen a Lumiére-testvérek 
A Tuillerák szőkőkútja, A civakodó bébi, A vonat érkezése, Háborgó tenger, partot csapkodó 
hullámok, A munkások kiözönlenek a lyoni Lumiére-gyár kapuján, utánuk egy kocsi is kigördül 
és az Egy parti écarté című filmjei szerepeltek
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fejeződik ki nyelvezetben: amikor a konkrét átcsap a absztraktba. Ekkor 
született meg a film nyelvezetének szótana és mondattana.

A konkrét elnyeli az elvontat

„Hogyha ma levetítem egy szűz közönség előtt A száguldó keréknek ezt a 
képsorát, talán gyönyörködnek majd benne, de mit fognak látni belőle? 
Egészen egyszerűen a mozdony elejét meg a végét. Ezt azonban a figyelmük 
és a gyönyörködésük átváltoztatja, mert a közönség egyúttal filmet is néz; s 
a látvány és az élmény nem azonos. Ez nem feltételezés, magam is számta
lanszor ellenőriztem vidéken és akármelyik pedagógus is megfigyelheti gye
rekeken, ha filmet nézet meg velük, aztán megkérdi tőlük, mi tetszett nekik. 
Kiderül majd 1. hogy a gyerekek számára más a képek tartalma, mint a ta
nár számára, 2. hogy ez a különbség mindig a konkrét javára és az abszt
rakció rovására adódik.”

Ez egyike azon csekélyszámú lélektani törvényeknek, amelyekre bizto
san támaszkodhatunk a filmpedagógiában. Példának vett képsorunkban 
Abel Gance egyetlen pontos és világos eszmét akar kifejezni, minden eset
legesség kizárásával, a gyerekek azonban tiz konkrét részletet fognak felfe
dezni benne, amelyek mindegyike érdekli őket. íme egy példa, amelyet a 
REVUE DE FILMOLOGIE-tól kölcsönöztem, s amely még 1940-ből való. 
Angol misszionáriusok, akik szerették volna kipróbálni a film didaktikai 
lehetőségeit, Dél-Afrika fekete lakosságát akarták filmmel oktatni. A vá
lasztott filmszalag számukra tökéletesen alkalmasnak tűnt céljaik elérésére. 
Ellenőrizni óhajtván feltevéseiket, megkérték a nézőket, mondják el, mit 
láttak. Legnagyobb meglepetésükre mindannyian azt felelték, hogy egy fe
hér tyúkot láttak. A misszionáriusok, akik jól ismerték a filmszalagot, 
semmiféle fehér tyúkot nem láttak rajta. Újabb vetítés után is ugyanerre az 
eredményre jutottak. Vágóasztalon, képről-képre átvizsgálva a filmet, kide
rült, hogy egyik képkocka sarkában, feltűnt egy pillanatra egy fehér tyúk, 
minden jelentőség nélkül, ezeknek a nézőknek a számára mégis ez tűnt je
lentőségteljesnek és fontosnak mindabból, amit a vásznon láttak.

Egy ellentétes példával magam is megerősíthetem ezt a tapasztalatot. 
Marcel Carné Mire megvirrad c. filmjében fontos szerepük van Jean Gabin 
szobájában a tárgyaknak. A berendezés egyszerű és szegényes, egy szegény 
munkás padlásszobájáról van szó. Mégis, amikor a vetítés után megkérdez
tem, milyen bútorokat láttak a szobában (csupán 6 darab volt, beleértve az 
éjjeliszekrényt is), rendszerint a nézők többsége megfeledkezett egy jól lát
ható, hatalmas empire komódról. Legalább százszor megfigyeltem ezt, kb. 
tízezer nézőnél; csupán egyszer volt ellenkező tapasztalatom, nagy meglepe
tésemre, mert akkor csak a film első 3 tekercsét vetítettem, és ekkor min
denki látta a komódot. íme ennek a magyarázata, amelyből következtetése
ket vonhatunk le a rendezői munka elemzésére vonatkozóan: a komódról 
azért feledkeztek meg, mert a film egyetlen momentumában sincs lélektani
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vagy drámai szerepe, vagyis nem jelent semmit, nincs jelentése. A film 
olyan jól szerkesztett, olyan sűrű szövetű, hogy a misszionáriusok tapaszta
latával ellentétben, a nézők figyelmét teljes mértékben a rendezés szimboli
kája köti le, az az absztrakt, elvont jelentés, érték, amelyet a tárgyaknak 
tulajdonít. Ebből következik, hogy a néző figyelmét nem vonja el a komód, 
hiszen annak csupán a díszlet valószerűvé tételében van feladata, azért meg 
sem látják. Ezzel szemben azok a nézők, akiknek csak 3 tekercset vetítet
tem, azoknak még nem tárult fel ez a jelentésváltozás. A bútorok még nem 
emelkedtek szimbolikus jelentőségűvé a maguk egészében, amelyet a cse
lekmény révén kellett volna elnyerniük, ezért valamennyi tárgy még meg
maradt a komód szintjén, s így a komódot sem felejtették el, noha kéthar
maddal kevesebbszer látták, mint azok a nézők, akik az egész filmet végig
nézték.

A realizmus koefficiense

A film paradoxona az, hogy elvont eszmét csupán a realitás egészében és 
konkrét ábrázolásának eszközével tud kifejezni. De ez az ereje, s egyszer
smind a veszte is. Mindaz, ami a vásznon történik, a realitás értékével hat, 
olyan mértékben, amilyen fokot semmilyen más ábrázolási technika nem ér 
el. Úgy érzékeljük, mint a valóság egy szeletét; a film úgy egzisztál, mintha 
a valóság verődne vissza egy tükörből. A film tehát ábrázolás és nyelvezet 
is, de mindenekelőtt és általánosságban mint ábrázolást érzékelik az embe
rek az egész világon. A nyelvezet kultúrát tételez fel és tanulást igényel. 
Már az első moziműsorban, A kisbaba reggelije film láttán a nézők elragad
tatva felkiáltottak: „a falevelek mozognak!”. Vagyis ezt a jelenetet a néző 
úgy értették, ahogyan a rendező is akarta. Ezek nézők, akiknek bemutatták, 
hogyan eszi egy csecsemő a papiját, észrevették, hogy a háttérben rezegnek 
a gesztenyefa levelei, amelyeket a szél mozgatott, és ezt sokkal érdekesebb
nek tartották annál, ami az előtérben történt; éppen úgy, ahogy a derék 
bantu négerek is mást láttak, mint amit a misszionáriusok nekik mutatni 
akartak.

Megismerni
Mi következik mindebből? Két ellentétes, mégis egymást kiegészítő javaslat.

I. El kell vetnünk azt az illúziót, hogy a film egy ipso facto egyetemes 
nyelvezet függetlenül attól, hogy milyen jellegű és fokú a nézők kultúrája. 
Mint minden nyelvezet, a film is megköveteli a pontos értelmezést, begya
korlottságot, mely egyszerre tudatos és ösztönös, amely nélkül például él
vezhetetlen egy irodalmi remekmű is. A filmnek is van nyelvtana: szótana, 
mondattana és stilisztikája. Amikor Franciaországban először mutatták be 
Orson Welles Aranypolgár-Ál, Denis Marion elszórakozott azzal, hogy 
szembesítse a különböző kritikák értelmezését; ily módon 12 különféle ver
ziót kapott, nem művészi értékeléseket persze, hanem a film realitásáról
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szóló ítéleteket. Az elsötétített termek törzsvendégei, a profi filmnézők, 
különféle módon értelmezték a filmet, illetve meséjét. Ma már, amikor az 
Aranypolgár többször végigjárta a filmklubokat, egyszerű, átlátszó, tökéle
tesen érthető filmmé vált. Ugyanúgy, ahogyan Jean Renoir, A játékszabály 
c. filmje, amely sokáig összetettnek és konfúzusnak tűnt számomra, mikor 
legutóbb újra megnéztem, azt kérdeztem magamtól, vajon mi tűnhetett ben
ne számomra oly homályosnak? Ez azt jelenti, hogy Welles és Renoir meg
előzte korát. Gazdagították a kinematográfiái kifejezést. A filmjeik nem 
voltak rosszul megírva, nem voltak komplikáltak vagy homályosak, csak 
amit mondtak, előttük még senki sem mondta ki, éppen azért meg kellett 
teremteniük egy olyan finomságú és teljes nyelvet, amelyet kezdetben nem 
mindenki értett meg, de amely később fokozatosan, a finomság és a teljes
ség által vált a film közkincsévé. Ugyanígy formálják a nyelvet a nagy írók, 
miközben használják is.

II. De ellenkezőleg is igaz az, hogyha a film nyelvezet, melyet bizonyos 
fokú kultúra nélkül nem lehet megérteni, ez a nyelvezet mégis olyan, amely 
az érzékelhető világ közegében manifesztálódik és megegyezik azzal. Ettől 
a privilégiumától nyeri rendkívüli meggyőző erejét. A többi művészet nem 
tudja elrejteni felhasznált eszközeit. Kénytelenek vagyunk bevallani, hogy 
felhasználják a szavakat, a formákat, a hangokat, hogy megragadhassák 
értelmünket és érzékenységünket. S bármilyen ékesszólóak és elragadóak is, 
tudatában maradunk eszközeik közvetítő szerepének. Egy szónok ,jó l” be
szélhet, mindazonáltal beszél, ezzel szemben a film úgy tesz, mintha csupán 
megmutatna, s hasznot húz az objektivitás rá nézve kedvező előítéletéből. A 
kinematográfiái műveltségre tehát nemcsak azért van szükség, hogy jobban 
tudjunk különbséget tenni, hogy jobban felismerjük a jó művek gazdagsá
gát, hanem azért is, hogy megismerjük azokat az eszméket, amelyeket a 
film a realitás leple alatt tudatunkba akar csempészni. Nem kifejezetten 
propagandafilmekről beszélek, hiszen azokat rendszerint már a címképük 
leleplezi, hanem csaknem valamennyi filmről, amelyek ilyen vagy olyan 
módon, de mind propaganda filmek. Nem mindig rendszeres és kiszámított 
propagandáról van szó, a szó pontos értelmében, azonban minden film köz
vetít bizonyos életformát, erkölcsöt, egy rendszer vagy egy civilizáció érté
keinek finom hangsúlyozását; hogy ezeket az ideológiai befolyásolásokat 
elfogadjuk-e, vagy sem, azt csak a kulturált ember képes tudatosan eldönteni.

A fénykép ontológiája
A pszichoanalitikus kutatás a képzőművészetek megszületésének egyik je
lentős összetevőjét a balzsamozás szokásában ismerhetné fel. A festészet és 
a szobrászat kezdeteinél ugyanis a múmia kérdésével találkozna. A halál 
ellen harcoló egyiptomi vallás a túlvilági életet a test materiális megmara
dásától tette függővé. Ez a magatartás az ember lelkivilágának egyik alap
vető tulajdonságából, az idő múlása elleni védekezésből fakadt. A halál az
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idő diadala az ember felett. Ha tehát mesterségesen konzerváljuk a létezés 
testi látszatát, ki tudjuk ragadni az idő múlásának folyamából, és megóvjuk 
az élet számára. Az csak természetes volt, hogy ezt a látszatot a halál való
ságában is az emberi testben igyekeztek megmenteni.

Az első egyiptomi szobor a cserzett, a nátron segítségével tartósított 
múmia volt. A piramisok folyosóinak labirintusai azonban még nem jelen
tettek elegendő biztosítékot a holttestek ellen irányuló esetleges erőszakkal 
szemben, további biztosítékoknak is szükségét érezték, és szaporítani akar
ták a megmaradás lehetőségeit. Ezért a halott táplálására szánt gabonasze
mek mellé kis agyagszobrokat is helyeztek el a sírban, afféle pótmúmiákat, 
hogy az eredeti elpusztulása esetén annak helyébe lépjenek. Ez a jelenség a 
szobrászat vallásos eredetére utal, az első szobrok legfőbb funkciója ugyanis 
a létezés látszatának megőrzése volt. Nem kétséges, hogy az őstörténet bar
langjainak falaira nyílvesszőkkel felrajzolt medve szintén ennek a gondol
kodásnak a más előjelű, aktívabb megnyilatkozása volt: az élő vadállattal 
azonosított, annak mágikus helyettesitését szolgáló kép a vadászat eredmé
nyességét akarta elősegíteni.

A művészet és a civilizáció párhuzamos fejlődése folyamán a képzőmű
vészetek lassanként megszabadultak ettől a mágikus funkciótól (XIV. Lajos 
már nem balzsamoztatta be magát, Lebrun portréja teljesen kielégítette). A 
fejlődés azonban csak logikusabb gondolkodással helyettesítette az idő le
győzésének ellenállhatatlanul megjelenő varázslatait: Többé nem hisznek 
ugyan a portré és a modell ontológiai azonosságában, helyette azt vallják, 
hogy az ábrázolás a halott emlékének megőrzésére, egy második, lélekbeli 
haláltól való megóvására szolgál. Lassankint a képek készítése is kezdett 
felszabadulni az antropológiai utilitarizmus alól. Most már nem az ember 
halhatatlanságát szolgáló megörökítésről van szó, hanem a való világ ha
sonlatosságára egy olyan ideális világot kezdenek teremteni, amely maga is 
önálló időbeliséggel rendelkezik. Ha nem tudjuk, hogy a művészet iránti 
abszurd csodálatunk mögött az a primitív szükséglet húzódik meg, amely a 
forma örökkévalóságával akarja legyőzni az időt, a festészet joggal csak a 
hiúság vásárának tűnhetik fel. Éppen ezért a képzőművészetek története, 
mihelyt nem marad meg az esztétika területén, hanem a pszichológiai vizs
gálatot helyezi előtérbe, lényegében véve a hasonlóság, vagy ha úgy tetszik: 
a realizmus története lesz.

A fényképezés és a film szociológiai vizsgálata magától értetődően 
megmagyarázhatná a múlt század közepe táján született modern festészet 
hatalmas szellemi és technikai válságát.

André Malraux az Ihlet című tanulmányában a következőket írja: „A 
film tulajdonképpen annak a képzőművészeti realizmusnak legfejlettebb 
megjelenése, amelynek alapelvci a reneszánsz idején kezdtek kialakulni, és 
amely szélsőséges megfogalmazását a barokk művészetben nyerte el.”
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Igaz ugyan, hogy az egyetemes festészet a szimbolizmus és a formák 
realizmusa közötti egyensúlyváltozás lehetőségeit meg tudta teremteni, a 
nyugati fejlődés azonban a XV. századtól kezdett elfordulni attól, hogy 
legfőbb gondját a spirituális valóság autonóm eszközökkel való kifejezése 
képezze, és a spirituális tartalmat a külső világ többé-kevésbé teljességre tö
rekvő utánzásával kezdte kombinálni. A sorsdöntő esemény kétségtelenül az 
első tudományos, sőt bizonyos értelemben véve már mechanikus rendszer
nek, a perspektívának a felfedezése volt. (Leonardo da Vinci sötétkamrája 
Niépce készülékének előfutára volt.) Ez azután lehetővé tette, hogy a mű
vész háromdimenziójú tér illúzióját kelthesse, ahol a tárgyak a kép terében 
is a mi közvetlen szemléletünknek megfelelően helyezkedhetnek el.

A festészetet ettől kezdve állandóan kétféle törekvés osztotta meg: az 
egyik kifejezetten esztétikai jellegű, a spirituális valóság kifejezése (itt a 
modell a formák szimbolizmusán keresztül szűrődik át), a másik pedig 
egész egyszerűen csak a látható világ megkettőzésének, lemásolásának 
pszichológiai szükségletét elégíti ki. A külső valóság illúziójának egyre nö
vekvő szükséglete a maga igényeinek kielégítésére lassanként az egész kép
zőművészetet elnyelte. A perspektíva felfedezése azonban csak a formák 
problémáját oldotta meg, a mozgáséra viszont nem tudott megoldást találni; 
a realista törekvéseknek éppen ezért egy, a pillanatban megvalósuló drámai 
kifejezés valamilyen pszichológiai negyedik dimenziójának irányában kell 
kutatnunk, amely az élet hatását tudja kelteni a barokk művészet meggyö
tört mozdulatlanságában.3

Kétségtelen, hogy a nagy művészeknél minden esetben az említett két 
törekvés szintézisének megvalósításával találkozunk: meghódították a való
ságot, és azt művészetükbe olvasztották be. Ez azonban semmit sem változ
tat azon, hogy mégiscsak két, lényegében véve különböző jelenségről van 
szó, s hogy az objektív kritika csak a kettő szétválasztásával juthat el a fes
tészet fejlődésének megértéséig. Az illúzió megteremtésének szükséglete a 
XVI. századtól kezdve állandóan ott dolgozik a festészet mélyén. Önmagá
ban véve intellektuális, eredetét tekintve pedig esztétikán kívüli, primitív 
mágikus gondolkodásban gyökerező, de kétségtelenül erősen ható szükség
letről van szó, vonzóereje azonban teljes mértékben megzavarta a képzőmű
vészetek egyensúlyát.

A művészet realizmusa körüli vita is ebből a félreértésből, az esztétikai 
és pszichológiai realizmus összezavarásából származik, abból a felfogásból, 
amely nem tud különbséget tenni a világ konkrét és lényeges jelentésének 
szintetikus kifejezése iránti szükségletből fakadó igazi realizmus és a for- 5

5 Ebből a szempontból érdemes lenne nyomon követni a még gyermekcipőben járó fotóriport és a 
rajz versenyét az 1890-1910 között megjelent képes újságokban. A rajz még mindig a dramatizá- 
lás barokk igényeinek tett eleget, s ezt a dokumentum erejével megjelenő fénykép csak lassan 
tudta legyőzni. Mostanában egy magasabb fokon a „Radar”-tipusú rajzokhoz kezdenek vissza
térni.
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mák látszatát visszaadó, szemfényvesztő (ha nem épp „lélekvesztő”) 
pszeudorealizmus között.4 5

A középkori művészet -  hogy csak ennél az egy példánál maradjunk -  
még nem ismeri ezt a konfliktust. Egyszerre nyersen reális és magasrendű- 
en spirituális tud lenni, és semmi köze sincs ahhoz a tragédiához, amelyet 
számunkra a technikai lehetőségek tökéletesedése hozott el. A perspektívát 
a nyugati művészet eredendő bűnének tekinthetjük.

*
Megváltói viszont Niépce és Lumiére voltak. A fényképezés felfedezése le
zárta a barokk művészet korát, és felszabadította a képzőművészeteket a ha
sonlóság kötelezettsége alól. Mert a festészet alapjában véve hiába töreke
dett a hasonlóság illúziójának a felkeltésére, s ha ez az illúzió elegendő volt 
is a művészetekben, a fénykép és a film felfedezése a lényeget tekintve is 
végleg eleget tesz a realizmus követelményeinek. Akármilyen ügyes volt is 
a művész, a kikerülhetetlen szubjektivizmus bizonyos mértékben mindig 
feltételessé tette alkotásait. Az ember jelenléte miatt a képet kéreg vette kö
rül. Éppen így a barokk festészet és a fényképezés közötti átmenet lényege 
nem csupán az anyagi eszközök tökéletesedésén múlott (a színek utánzásá
ban a fényképészet még sokáig alatta marad majd a festészetnek), hanem 
azon a pszichológiai tényen alapul, hogy az említett illúzió iránti vágyako
zásunkat tökéletesen kielégíti egy olyan mechanikus reprodukció, amelyből 
az ember ki van zárva. A megoldás nem az eredményben, hanem a kiindu
lópontban rejlett.5

Ez a magyarázata annak, hogy a stílus és a hasonlóság konfliktusa vi
szonylag modern jelenség, a fényérzékeny lemez feltalálása előtt még a 
nyomaival is alig találkozunk, Chardin magával ragadó objektivitása nem 
azonos a fényképekével. Igazában véve csak a XIX. században kezdődik a 
realizmusnak az a válsága, amelynek ma Picasso a mitikus hőse, és amely 
egyszerre teszi vitássá a képzőművészetek formai létfeltételeit és társadalmi 
alapjait. A hasonlóság komplexusától megszabadult modern festő ugyanak
kor a néptől is elszakad, az utóbbi a hasonlóságot egyrészt a fényképpel, 
másrészt pedig a hozzá hasonló festészettel azonosítja.6

4 A kommunista művészeti kritika talán jobban tenné, ha a festészet realista kifejezésének felma- 
gasztalása közben erről a kérdésről nem a tizennyolcadik század, vagyis a fénykép és a film fel
fedezése előtti kor nyelvén beszélne. Egyébként semmi jelentősége sincs annak, hogy a Szovjet- 
Oroszországban rossz képeket festenek, hiszen a jó filmek teljes mértékben kárpótlást nyújtanak 
azért, hogy az oroszoknak Eizenstein lett a Tintorettójuk. Nem érdektelen viszont, hogy Aragon 
arról akar meggyőzni, hogy Repin az.
5 Ebben az összefüggésben érdemes volna a halotti maszkok technikájával készült kisplasztikák 
pszichológiáját tanulmányozni, itt is a reprodukálás bizonyos automatizmusával találkozunk. 
Ilyen értelemben a fényképezést is öntvénynek, a tárgyak fény segítségével létrehozott lenyoma
tának tekintjük.
6 De valójában a „népről” van-e szó, amikor a stílusra és a hasonlóságra épített művészet napja
inkban megjelent szétválásának eredetét keressük? Nem inkább annak a „kispolgári gondolko
dásnak” a megjelenéséről van szó, amely az iparosodással együtt jelentkezett, és amely már a
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A fényképnek a festészettel szembeni eredetisége maradéktalan objek
tivitásában rejlik. Nem véletlen, hogy az emberi szem helyébe lépő fényké
pező szem, illetve az azt alkotó lencserendszer az „objektív” nevet kapta. 
Először történik, hogy semmi sem iktatódik be az ábrázolás tárgya és az áb
rázolás közé. Először történik, hogy a külső világ képe az ember teremtő 
beavatkozása nélkül, szigorú determinizmus jegyében, automatikusan for
málódik meg. A fényképező személyisége csak a jelenség kiválasztásában, 
elrendezésében és gondozásában kap szerepet, és ha a keze nyoma bizonyos 
mértékben ott van is az elkészült képen, szerepe egészen más természetű, 
mint a festő munkájában. Valamennyi művészet az ember jelenlétére van 
alapozva, egyedül a fényképészetből hiányzik az ember. Épp ezért teljes 
mértékben úgy hat ránk, mint valamilyen „természeti” jelenség, olyan, mint 
egy virágnak vagy egy kristálynak a növényi vagy ásványi eredetét már az 
első pillanatra eláruló szépsége.

Ez az automatikus eredet gyökeresen felforgatta a kép pszichológiáját. 
Az objektivitás ugyanis a hihetőség olyan erejével ruházza fel a fényképet, 
amilyet hiába keresnénk a festménynél. Bármilyen erősek legyenek kritikai 
érzékünk ellenvetései, kénytelenek vagyunk elfogadni az ábrázolást, azaz a 
térben és időben ténylegesen jelenvalóvá tett dolgok létezését. A fényképe
zés azzal az előnnyel rendelkezik, hogy a dolgok valóságát magára az ábrá
zolásra képes átvinni.7

A modell hűséges bemutatásának a lehetősége az ilyen igénnyel készült 
rajzokból sem hiányzik, ez azonban kritikai állásfoglalásunk ellenére sem 
rendelkezik a fénykép irracionális elhitető erejével.

Ezáltal a festmény is egy csapásra megszűnt a hasonlóság megragadásá
ra szolgáló alacsonyabb rendű technika, a reprodukálás pótléka lenni. A 
tárgy képét egyedül csak az objektív képes a tudatalatti mélyétől elszakítani, 
egyedül csak az képes kielégíteni azt a szükségletet, amely az eredetit a 
többé-kevésbé megközelítő másolatok helyett magával az időbeliség esetle
gességeitől megszabadított tárggyal akarja helyettesíteni. Még a lcggycn-

XIX. század művészeivel szembehelyezkedett? Ezt a gondolkozást leginkább úgy jellemezhetjük, 
hogy a művészetet a pszichológiai kategóriák területére szorította vissza. Magát a fényképezést is 
történetileg a barokk realizmus közvetlen örökösének tekinthetjük. Ezzel kapcsolatban Malraux 
joggal jegyezte meg, hogy kezdetben a művészet utánzása volt a legfőbb gondja, és naiv módon a 
festészet stílusának utánzására törekedett. Niépce és a fényképezés több más úttörője egyébként 
az új technika segítségével elsősorban a metszetek másolásával próbálkozott. Arról ábrándoztak, 
hogy műalkotásokat hoznak létre pusztán másolással, tehát anélkül, hogy művészek lennének. Ez 
a minden ízében jellegzetesen kispolgári elképzelés teljes mértékben igazolja tételünket, sőt azt 
bizonyos értelemben meg is sokszorozza. Egyébként egészen természetes, hogy a fényképészet 
kezdetben maga is azt a képzőművészetet akarta utánozni, amely viszont szerinte a természetet 
utánozta, mindössze arról volt szó, hogy ezt tökéletesebbé szándékozott tenni. A fényképezés 
csak később -  amikor már valóban művészet lett, jutott el annak megértéséhez, hogy magát a 
természetet kell utánoznia.
7 Szükség lenne az „cmléktárgy”és az ereklye pszichológiájával kapcsolatos kérdéseket felvetni. 
Ezek szintén a valóságnak a múmia-komplexus segítségével történő áttételét jelentik. Pusztán 
csak megemlítjük, hogy Krisztusnak „Torinóban őrzött halotti leple” az ereklye és a fénykép 
szintézisét jelentik.
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gébb, a deformált, a színtelen, a dokumentumérték nélküli fénykép is a mo
dell ontológiájában gyökerezik, magával a modellel azonos. A fényképal
bumoknak éppen ezért van olyan ellenállhatatlan varázsuk. Ezek a szürkés, 
kísértetszerű, csaknem teljesen homályba vesző árnyékok tulajdonképp nem 
is a hagyományos családi portréhoz hasonlítanak, rajtuk keresztül az élet 
folyamatosságában, az időben megállított és a sorsuktól megszabadított em
bereknek meghökkentő jelenlétével találkozunk. S ezt nem a művészet te
kintélye, hanem csak a mechanikus eljárás szenvtelensége teheti lehetővé, 
hiszen a fénykép -  a művészi alkotással ellentétben -  nem az örökkévalósá
got ragadja meg, hanem csak az időt balzsamozza be és menti meg az elmú
lástól.

*

A film a fénykép objektivitásának az idő felé való kiteljesedését jelenti. 
Nem elégszik meg azzal, hogy a tárgyat -  letűnt geológiai korszakok boros
tyánkőben megőrzött bogaraihoz hasonlóan -  csak egy adott pillanatban ra
gadja meg, hanem a barokk művészet görcsösen megmerevedett mozgásá
nak felszabadítására vállalkozik. Első alkalommal történik meg, hogy a 
dolgok ábrázolása időtartamuk rögzítésével jár együtt, és mintegy a változá
sok bebalzsamozott múmiájává változik.

A fénykép sajátos hasonlóságértékének kategóriái8 egyben a festészet
hez viszonyított esztétikáját is meghatározzák. Esztétikai lehetőségei a való 
megmutatásában állnak. A nedves járdán megjelenő fény csillogását, a ját
szó gyermekek mozdulatait ugyanis nem magam választom ki a külső világ 
szövevényéből, ezt egyedül csak a tárgyat a szokásos, előítéletekkel teli 
környezetéből és az emberi szemlélet által ráhúzott spirituális máztól fel
szabadító objektív teheti meg, amely az egészet a maga eredeti szüzességé
ben adja vissza. A fényképen -  vagyis annak a világnak a természeti képén 
keresztül, amelyet mi nem látunk, vagy nem is akarunk látni -  a természet 
végre már nem a művészet puszta utánzásaképpen jelenik meg, most már 
magát a művészt utánozza, és ami alkotóerejét illeti, még túl is juthat rajta. 
A festő esztétikai világa más természetű, mint az őt körülvevő világ. A ke
ret a szubsztanciális lényeget tekintve mindig más mikrokozmoszt foglal 
magába. A fényképezett tárgy léte viszont éppúgy részese a modell létének, 
mint az ujjlenyomat. Ezáltal magához a természethez kapcsolódik, és nem 
egy másik alkotással helyettesíti azt.

A szürrealizmus éppen erre épített, amikor a fényérzékeny lemezt a ma
ga plasztikus szörnyszülötteinek megteremtésére használta fel. A kép ránk 
gyakorolt mechanikus jellegű hatása ugyanis szorosan összefügg esztétikai *

* A kategória terminus technikusát olyan értelemben használom, ahogy Gouhicr a színházról 
szóló könyvében teszi, amikor a drámai kategóriákat rendszerezi. Ahogy drámai feszültség ön
magában még semmilyen művészi értéket nem jelent, az utánzás tökéletességét se lehet a szép
séggel azonosítani, csak azt az alapanyagot jelenti, amiben a művészi tevékenység megnyilatko
zik.
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célkitűzéseivel. A szürrealizmus esztétikájában elmosódik a reális és a kép
zeletbeli közötti különbség. Minden tárgyat képnek kell tekintenünk, min
den képet pedig tárgynak. A szürrealista alkotás számára a fényképészet te
hát egy privilegizált technikát jelent, mert a megtévesztésig természeti ké
pet, valódi hallucinációt hoz létre. Ennek ellenpróbáját a szürrealista festé
szetnek szemfényvesztésen és a részletek aprólékos pontosságán alapuló 
technikája jelenti.

A fényképezés megjelenését tehát a képzőművészetek legjelentősebb 
eseményének tekinthetjük. Egyszerre felszabadulás és beteljesedés. Lehető
vé tette, hogy a nyugati festészet véglegesen lerázza magáról a realizmus 
nyomasztó követelményét, és megtalálja a maga esztétikai önállóságát. Az 
impresszionista „realizmus” és természettudományos alibije szembehelyez- 
kedést jelent a részleteket is aprólékosan kidolgozó ábrázolással. A szín 
azonban csak olyan mértékig tudta magába olvasztani a formát, hogy ez 
többé már nem rendelkezett eredeti jelentésével. És amikor Cézanne-nal a 
forma újra birtokba veszi a vásznat, ez többé már nem a perspektíva illuzi
onista geometriájának a jegyében történik. A fénykép tehát a modell megje
lenítésének a barokk illuzionizmuson túlmutató megoldásai révén ebben a 
vonatkozásban a festészet fölé emelkedett, és arra kényszerítette, hogy a 
maga részéről is autonóm valósággá változzék.

És ettől kezdve hiábavalókká váltak Pascal elítélő szavai, mert a fény
képezés arra ad lehetőséget, hogy a világot olyan hiteles ábrázolásban cso
dálhassuk, amilyet a magunk szemével sohasem láthattunk, a festészet pe
dig ugyanakkor a természet másolását feleslegessé tevő tárgyi valósággal 
ruházza fel.

Egyébként pedig a filmet nyelvnek kell tekintenünk.

A fílmnyelv fejlődése
1928-ban a némafilm fejlődésének tetőpontján állt. Azoknak a kétségbeesé
se, akik kénytelenek voltak a képek c tökéletes birodalmának széthullását 
végignézni, ha utólag nem is igazolódott, teljesen érthető volt. Az akkori 
esztétikai felfogás jegyében ugyanis a filmművészetet elválaszthatatlannak 
hitték a csend „finom feszélyezettségétől”, s attól féltek, hogy ezt a han
gosfilm realizmusa csak értelmetlen zűrzavarrá változtathatja át.

Ma azonban, amikor a hang alkalmazása már kellőképp bebizonyította, 
hogy nem a film Ószövetségének megdöntésére, hanem annak beteljesítésé
re jött a világra, itt volna az ideje, hogy megkérdezzük, vajon az 1928-30- 
as évek valóban egy új filmművészet megszületését jelentik-e? A képszer
kesztés szempontjából vizsgálva a kérdést, kiderül, hogy a néma és a han
gos film története között egyáltalán nincs olyan nagy szakadék, amint ezt az 
első pillanatban gondolni lehetne. Ezzel szemben bizonyos rokon vonásokat 
fedezhetünk fel az 1925-ös és az 1935-ös évek, különösen pedig az 1940 és 
50 közötti évtized egyes rendezőinek, így például Erich von Stroheim és
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Jean Renoir vagy Orson Welles, Carl Theodor Dreyer és Robert Bresson 
munkássága között. Az ilyen, többé-kevésbé nyilvánvaló rokonságok min
denekelőtt azt bizonyítják, hogy nem lesz nehéz hidat vernünk az 1930-as 
évek szakadéka fölé, s hogy a némafilm egyes értékes vonásai a hangos
filmben is továbbélnek, még inkább pedig azt, hogy nem annyira „némá”-t 
és a „hangos”-t kell egymással szembeállítanunk, hanem az egyikben is, a 
másikban is a fiimi kifejezésmód alapvetően eltérő felfogásait és a stílusvál
tozásokat.

Nem feledkezve meg arról, hogy a jelen tanulmány terjedelme bizonyos 
kritikai relativitásra kényszerít és hogy a következő felosztás inkább csak a 
munkahipotézis, mint az objektív valóság igényével léphet fel, a film 1920 
és 1940 közötti történetében két nagy, egymással ellentétes irányt különböz
tethetünk meg; az egyikbe azokat a rendezőket sorolhatjuk, akik a képben 
hisznek, másikba pedig azokat, akik a valóságban.

Képen nagy általánosítással értem mindazt, amit a bemutatott dologhoz 
hozzá lehet tenni, hogy az a vásznon már mint ábrázolás jelenjen meg. Ez a 
hozzáadás sokféle lehet, valamennyi megnyilvánulását azonban két csoport
ra vezethetjük vissza, az egyik lényegében véve a kép plasztikája, a másik 
pedig a montázs különböző formáinak csoportja (ami nem más, mint a ké
pek időrendi szervezése). Plasztikán a díszlet, illetve a környezet stílusát, a 
maszkírozás módját értjük, bizonyos mértékig azonban a játék stílusa is 
idetartozik, továbbá természetesen a világítás és a képszerkesztést befejező 
vágás is. Ami köztudomásúan főleg a Griffith remekműveiben megszületett 
montázst illeti, erről André Malraux azt írja a Film, lélektanában, hogy ez 
tette művészetté a filmet, ez különbözteti meg az egyszerű mozgó képtől, 
egyszóval ez teremtette meg a film nyelvét.

A montázs alkalmazása „láthatatlan” is lehet, az esetek többségében ezt 
tapasztalhatjuk a háború előtti klasszikus amerikai filmeknél. A kép felpar
cellázásának csak az a célja, hogy az eseményt a jelenet materiális vagy 
dramaturgiai sorrendjének megfelelően elemezze. Ezt az elemzést épp a 
megfelelő sorrend miatt nem érzékeli a néző, ugyanis magától értetődően 
elfogadja a rendező szempontjait, mert azok vagy a cselekmény helyének 
rendje, vagy pedig a drámai hangsúly eltolódásán alapulnak.

A „láthatatlan” vágás semlegessége azonban még nem használja fel a 
montázs alkalmazásának valamennyi lehetőségét. A montázsnak ugyanis 
háromféle lehetősége van, ezek, a közismert nevűeket használva, a követke
zők: a párhuzamos montázs, a metrikus montázs és az intellektuális mon
tázs. A párhuzamos montázst Griffith két, a térben egymástól távol eső 
egyidejű jelenet ábrázolására teremtette meg; ez abból áll, hogy a két jelenet 
képei felváltva követik egymást. A száguldó kerék-ben Abel Gancc egy 
mozdony állandó gyorsulásának illúzióját a gyorsaságot közvetlenül kifeje
ző képek mellőzésével kelti fel (elvégre a kerék egyhelyben is mozoghat), 
amit az egyre rövidebb és rövidebb képek halmozásával tud elérni. Ez a
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metrikus montázs. Az Eizenstein által feltalált és nem egykönnyen leírható 
intellektuális montázst pedig nagy vonalakban úgy határozhatnánk meg, 
hogy az a kép mondanivalóját egy olyan másik kép segítségével erősíti meg, 
mely nem szükségképp függ össze az első képen ábrázolt eseménnyel; ilyen 
például a Régi és új-ban az a megoldás, hogy az üzekedő bika képére egy 
tűzijáték képe következik. Az intellektuális montázst azonban ilyen szélső
séges formában még a feltalálója is csak ritkán alkalmazta. Elvben igen kö
zel állnak hozzá az ellipszis, azaz a képkihagyás, a hasonlat és metafora 
gyakrabban használt eljárásai is, mint amilyen pl. a székre dobott harisnya 
vagy a kifutó tej. (H. G. Clouzot: Bűnös vagy áldozat?) A három eljárást 
természetesen kombinálni is szokták.

Valamennyi változat esetében könnyű felismerni a montázs definícióját 
is megadó közös vonást, egy olyan jelentés megteremtéséről van szó, ame
lyet a kép objektíve nem tartalmaz és amelyet csak a képek egymáshoz való 
viszonyából lehet megérteni. Kulcsov híres kísérlete egyébként tökéletesen 
megvilágítja a montázs lényegét; filmre vette Mozzsukin mosolyát, s ennek 
a mosolynak természete ugyanazon a képen is mindig annak megfelelően 
változott, hogy milyen más kép előzte meg.

Kulesov, Eizenstein vagy Gance montázsai sohasem magát az eseményt 
mutatták meg, hanem csak utaltak rá. Legtöbb elemüket kétségtelenül abból 
a valóságból merítették, melyet egyébként ábrázolni akartak, a film jelenté
sének végső kicsengése azonban inkább ezeknek az elemeknek elrendezé
sén, mint objektív tartalmukon fordult meg. Az elbeszélés anyaga tehát a 
kép egyedi valóságtartalmától függetlenül elsősorban ezeknek az elemeknek 
elrendezéséből születik meg (a mosolyogó Mozzsukin + halott gyermek = 
részvét), más szóval egy olyan absztrakt eredmény, melynek egyetlen konk
rét eleme sem hordozza magában a kezdeti mozzanatokat. Ezen az alapon a 
következő képtársítást is el lehet képzelni: fiatal leányok + virágzó almafák 
= reménység. Végtelen sok ilyen kombinációt lehet alkotni. Valamennyinek 
közös vonása azonban, hogy a mondanivalót metafora vagy képzettársítás 
segítségével idézi fel. így a tulajdonképpeni forgatókönyv, vagyis a történet 
végleges szóbeli megfogalmazása és a ‘nyers kép közé egy kiegészítő köz
vetítő állomás, egy esztétikai „transzformátor” iktatódik be. Az esztétikai 
értelemben vett jelentés nincs benne magában a képben, ez csak árnyéka 
annak a jelentésnek, amit teljes egészében a montázs juttat el a néző tudatába.

Foglaljuk össze az elmondottakat. A kép plasztikus tartalmával éppúgy, 
mint a montázs erőforrásaival a filmművészet az ábrázolt eseménysorozat 
interpretációjára alkalmas kifejezőeszközök egész fegyvertára felett rendel
kezik ahhoz, hogy az ábrázolt esemény értelmezését közvetítse a nézőnek. A 
némafilm utolsó éveiben ezt a fegyvertárat már szinte teljesnek lehetett te
kinteni. A szovjet film a montázs elméletének és gyakorlatának végső kö
vetkeztetéseit vonta le, a német iskola pedig a kép plasztikájának (díszlet, 
világítás) valamennyi lehetőségét kimerítette. A Szovjetunió és Némctor-
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szág mellett természetesen az egyéb országokat sem szabad elfelejtenünk, 
de akár Franciaországról, Svédországról vagy az Egyesült Államokról le
gyen szó, a film nyelvének mindenütt megvolt az a lehetősége, hogy el tudja 
mondani azt, amit mondani akart. Ha a filmművészet lényege abban áll, 
amit a kép plasztikája és a montázs tehet hozzá a közvetlenül adott való
sághoz, akkor a némafilm művészetét a maga nemében tökéletes művészet
nek nevezhetjük. Mellette a hang már legfeljebb csak alárendelt, kiegészítő 
szerepet játszhatott: mintegy a vizuális kép ellenpontjaként. A filmművészet 
így kínálkozó gazdagodása azonban a legjobb esetben is csak csekély lehe
tett s már eleve félő volt, hogy alig nyom majd valamit a latban a járulékos 
valóság ama tehertétele mellett, amit az akkor bevezetett hang jelentett.

*

Az előbbiekben a kép és a montázs kifejező erejét tartottuk a filmművészet 
lényegének. Néhány rendező, így Erich von Stroheim, F. W. Murnau vagy 
R. Flaherty a némafilm korszaka után azonban épp ezt az általánosan elfo
gadott megállapítást kezdi, ha nem is bevallottan, de mégis nagy mértékben 
vitássá tenni. A montázs ugyanis gyakorlatilag szinte semmilyen szerepet 
sem játszik filmjeinkben, s ha igen, ez a szerep teljesen negatív, és csak a 
dúsgazdag valóság lehetőségeinek kikerülhetetlen elhatárolására szolgál. A 
kamera nem láthat meg egyszerre mindent, de amit meg akar látni, abból 
semmit sem akar elveszíteni. Flaherty, amikor a fókát vadászó Nanuk-ot 
fényképezi, Nanuk és az állat közötti viszonyt -  a várakozást - , a kép 
szubsztanciáját, igazi tárgyát nála maga a vadászat időtartama teszi ki. A 
filmben tehát ez az epizód csak egyetlenegy beállításra szorítkozik. De va
jon ez a megoldás nem sokkal inkább magával ragadó-e, mint akármilyen 
„intellektuális montázs”?

Murnau-t viszont kevésbé érdekli az idő, ő a drámai tér valósága felé 
fordul. A montázs sem a Nosferatu-ban, sem a Virradat-ban nem játszik 
döntő szerepet. Azt hihetnénk viszont, hogy a kép plasztikáját annak exp
resszív erejére építve használja fel, ez azonban elsietett megállapítás lenne. 
Murnau képeinek kompozíciója ugyanis egyáltalán nem festői, semmit sem 
ad hozzá a valósághoz, nem is torzítja azt, épp ellenkezőleg, a valóság mély 
struktúrájának elemzésére, az eredendően létező kapcsolatok megragadásá
ra törekszik és ezeket teszi meg a dráma lényeges elemeivé. így például 
amikor a Tabu-ban egy nagy hajó tűnik fel a vászon bal oldalán, ez teljes 
mértékben a Végzet szerepét veszi fel, mégpedig úgy, hogy egy pillanatra 
sem töri meg a film következetesen végigvitt és teljes egészében természetes 
környezetben megvalósított realizmusát.

A kép kifejező értékének hangsúlyozásától és a montázs bűvészmutat
ványaitól azonban kétségtelenül Stroheim távolodott el a legmesszebbre. 
Nála a valóság úgy vall saját magáról, mint amikor a gyanúsított a fáradt
ságot nem ismerő vizsgálóbíró kcrcsztkérdéscirc felel. Rendezői elve a lehe
tő legegyszerűbb: közelről és kíméletlen szemmel nézi a világot és menthe-
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tétlenül leleplezi rútságát, kegyetlenségét. Végső fokon akár egyetlenegy, 
tetszés szerinti hosszúságú és szélességű képből áll Stroheim filmet is 
könnyen el lehetne képzelni.

Az elmondottak nemcsak az említett három rendezőt jellemzik. Egészen 
bizonyosan másoknál is találkozunk a kép kifejező értékének és a montázs
nak háttérbe szorításával. Még Griffith-nél is. Ezek a példák talán mégis 
elegendőek annak a megmutatására, hogy már a némafilm virágkorában is 
volt olyan film, mely teljes mértékben ellentétét jelentette annak, amit par 
excellence filmművészetnek szokás tekinteni, és hogy már olyan nyelvről is 
beszélhetünk, melynek jelentéstani és mondattani egysége nem a „kép” és 
amelyben a beállításnak sem az a szerepe, hogy valamit hozzáadjon a való
sághoz, hanem az, hogy valamit felfedezzen benne. Az ilyen törekvések 
számára a némafilm nem is lehetett tökéletes megoldás, mert a valóságot 
csak annak egyik lényeges eleme nélkül tudta ábrázolni. Az olyan filmek, 
mint Stroheim Gyilkos arany vagy Dreyer Jeanne d'Arc-ja virtuálisan már 
tulajdonképpen hangosfilmeknek számítanak. Ha azonban a montázst és a 
kép plasztikus szerkezetét nem tekintjük a filmnyelv lényeges tartozékának, 
akkor a hang megjelenése sem látszik többé a hetedik művészetet két egy
mástól gyökeresen különböző jelenségre szétválasztó határvonalnak. Egy 
bizonyosfajta filmművészet valóban halottnak hiheti magát a hangosfilm 
megjelenésével, ez azonban egyáltalán nem „a” filmművészet volt; az igazi 
törés egészen más ponton történt, s ez a szakadék a filmnyelv történetének 
további harmincöt esztendeje alatt is állandóan megmaradt, sőt tovább mélyült.

Miután sikerült a némafilm esztétikai egységét kétségessé tennünk, és 
miután fejlődésében két, egymással ellentétes tendenciát fedeztünk fel, 
vizsgáljuk meg újra az utolsó húsz esztendő történetét.

1930-tól 1940-ig az egész világon és különösképp Amerikából kiindul
va a filmnyelv kifejezőeszközeinek bizonyos közös vonásai kezdtek kiala
kulni. Hollywood-ban öt vagy hat jelentős műfaj emelkedett erősen a többi 
fölé: az amerikai vígjáték (Becsületből elégtelen), a burleszk (a Marx- 
testvérek), a bűnügyi és gcngsztcrfilm (Sebhelyes ember, A besúgó, Szöke
vény vagyok), a pszichológiai és a társadalmi dráma (Mellékutca, Jezabel), 
a fantasztikus és rém-film (Dr. Jekyll és Mr. Hyde, A láthatatlan ember, 
Frankenstein), a vadnyugati film, a western (Hatosfogat), továbbá a táncos 
revü-film (Fred Astaire és Ginger Rogers). A második helyet ebben az idő
ben kétségtelenül a francia film foglalja cl, fölényét leginkább a nem egé
szen szabatosan fekete realizmusnak vagy költői realizmusnak nevezhető 
irányzat mutatja, amelynek a négy legnagyobb rendezője Jacques Feyder, 
Jean Renoir, Marcel Carné és Julien Duvivier volt. Miután nincs szándé
kunkban minden jó filmet felsorolni, semmi értelme sincs annak, hogy a 
szovjet, az angol, a német és az olasz filmnél is elidőzzünk, ezek ugyanis a 
szóban levő időszakban sokkal jelentéktelenebbek, mint majd a következő 
tíz évben lesznek. A francia és az amerikai filmgyártás vizsgálata minden
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esetre önmagában is elegendő annak a megállapítására, hogy a háború előtti 
hangosfilm már érett és kiegyensúlyozott művészetnek tekinthető.

Ami először is a tartalmi kérdéseket illeti, ekkor jelennek meg azok a 
határozott szabályokon alapuló nagy műfajok, melyek nemzetközi viszony
latban is széles tömegeket tudtak megmozgatni, s emellett a művelt elitet is 
érdekelték, feltéve, ha ez nem tartozott eleve a film ellenségei közé.

Ami pedig a formát illeti, ebben az időben alakulnak ki a fényképezés
nek és a képalkotásnak tökéletesen tiszta és a mondanivaló teljes értékű 
visszaadására alkalmas formái, továbbá a kép és a hang teljes összebékülése 
is megvalósult. Ha ma újra megnézzük pl. William Wyler Jezabel-jét, John 
Ford Hatosfogat-át vagy Marcel Carné Mire megvirrad-ját, az az érzésünk 
támad, a maga tökéletes egyensúlyát és ideális kifejező formáját megtalált 
művészettel állunk szemben, ugyanakkor a drámai és társadalmi mondani
való is bámulatba ejt bennünket, mert bár ezek talán nem mindig a film 
eredeti leleményei, az utóbbi mégis olyan nagyságot és művészi erőt köl
csönzött nekik, amelynek megteremtésére egyedül a hetedik művészet volt 
képes. Röviden, a film ma már a „klasszikus” művészet valamennyi ismér
vével rendelkezik.

A háború utáni film eredetisége a megelőző évtizedhez képest elsősor
ban az egyes nemzeti filmgyártások előretörésében, így főképp az olasz film 
csodálatos kivirágzásában és a hollywoodi hatástól teljesen megszabadult 
sajátos angol filmművészet megszületésében nyilvánul meg. Ebből joggal 
lehet azt a következtetést levonni, hogy az 1940-1950. közötti évek legje
lentősebb eseménye valóban új vér beáramlása, egy addig fel nem fedezett 
terület meghódítása volt, röviden, az igazi forradalom inkább a mondaniva
ló, mint a forma világában tört ki, inkább az a fontos, hogy mit mond a film 
a világnak, nem pedig az, ahogyan mondja. Vajon a ncorealizmus nem je- 
lentett-e előbb inkább csak egy bizonyos fajta humanizmust és csak azután 
vált rendezői stílussá? És ennek a stílusnak nem épp az-e lényege, hogy 
mintegy észrevétlenné válik a valóság jelenségei előtt?

Nekünk sincs szándékunkban az, hogy a tartalom rovására a forma va
lamilyen elsőbbségét hangsúlyozzuk. A „l'art pour l'art” a film világában is 
eretnekségnek számít, talán még jobban, mint bárhol másutt. Az új téma 
azonban új formát követel. Ha tehát tudjuk azt, hogy a film hogyan mondja 
cl mondanivalóját, talán azt is jobban megértjük, hogy mit akar mondani.

1938-39 táján a hangosfilm -  főképp Franciaországban és Amerikában 
-  bizonyos klasszikus tökéletesség magaslatára jutott el, ezt egyrészt a 
megelőző tíz évben kialakított vagy a némafilmtől öröklött drámai műfajok 
érettsége, másrészt pedig a technikai fejlődés megszilárdulása alapozta 
meg. Az 1930-as évek ezt a hangos és a színes filmszalagok feltalálásával 
egészítették ki. A stúdiók technikája természetesen tovább is állandóan tö
kéletesedett, ami azonban csak részletmegoldásokat jelentett, mert egyikük 
sem hordozta magában a rendezés gyökeresen új lehetőségeit. Ez a helyzet
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1940 óta a filmszalag érzékenységének állandó növekedése folytán legfel
jebb csak a fényképezés vonatkozásában változott. A színes film teljesen 
felkavarta a kép valőrjének egyensúlyát, az ultra-érzékeny emulziók ugyanis 
a rajz módosítását is lehetővé tették. Azzal, hogy a stúdiófelvételeket sokkal 
zártabb difragmával lehetett készíteni, az operatőr ellensúlyozni tudta a 
háttér vonalainak addig szinte elkerülhetetlen elmosódottságát. A képmező 
mélységének kihasználására azonban már régebbről is találunk példákat, 
így többek között Jean Renoirnál, a külső felvételeknél ez sohasem ütközött 
nehézségbe, sőt némi boszorkánykodással a stúdiókban is meg lehetett ezt 
csinálni. Csak épp akarni kellett. Tulajdonképpen nem is technikai problé
máról volt szó -  bár ennek megoldása azután nagy könnyebbséget jelentett 
-, hanem inkább egy új stílus kereséséről. Erre még visszatérünk. A színes 
film elterjedésével a mikrofotográfia lehetőségeinek ismeretével és a daru
nak a műtermek felszerelésében való általános bevezetésével a filmtechnika 
minden 1930 óta létrehozott eredménye kellőképp a filmművészet rendelke
zésére állt.

Miután így a technikai megoldások keresésének kora befejezettnek lát
szott, a filmnyelv fejlődésének lehetőségeit már csak a témák revíziójában 
és a kifejezésükhöz szükséges stílusok megteremtésének útján lehetett ke
resni. 1939-ben a hangosfilm elérkezett oda, amelyet a geográfusok egy fo
lyó egyensúlyi állapotának szoktak nevezni, vagyis befutotta azt az ideális 
matematikai görbét, amely a megfelelő erózió eredményeképp szokott létre
jönni. Az egyensúlyi állapotba eljutott folyó így most már csendesen, min
den erőfeszítés nélkül folytatja útját a forrástól a torkolatig és nem vájja 
mélyebbre medrét. De az is megtörténhet, hogy valamilyen geológiai moz
gás jő közbe, ez módosítja a forrás helyzetét, s az újonnan feltörő víz lehatol 
a föld alatti üregekbe és ott dolgozni kezd. Az is előfordulhat, hogy a talaj 
néha mésztartalmú, ilyenkor azután egészen új, bonyolult, mozgalmas, a 
felszín felől szinte láthatatlan geológiai állapot kezd kialakulni, van úgy, 
hogy egyenesen lehetetlen nyomon követni a víz útját.

A képalkotás fejlődése  
a hangosfilm megjelenése óta

1938-ban már csaknem mindenütt hasonló jellegű képalkotással találko
zunk. Ha a kép plasztikájára és a montázs különböző formáira alapított né
mafilmek típusát egy kissé konvencionálisán „exprcsszionistá”-nak, vagy, 
„szimbolistá”-nak nevezzük, ezt az új elbeszélő formát „analitikus”-nak, 
vagy drámai jellegüknek hívhatnánk. Vegyük elő például Kulesov kísérle
tének egyik motívumát: a feladat egy terített asztal és egy kiéhezett, elesett 
ember ábrázolása. A jelenetet 1936-ban körülbelül a következő képalkotás
sal filmcsítctték volna meg:

1° totálkép, mely a színészt is, az asztalt is magában foglalja;
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2° az arc premier plánjával befejeződő kocsizás, az arckifejezésben a 
vágy és az elragadottság keveredik

3° az ennivaló premier plánjainak sorozata,
4° újra a színészt látjuk, a képkivágás most a lábat hangsúlyozza, amint 

lassan a kamera felé halad;
5° könnyed kocsizás hátrafelé, hogy a gép egy olyan amerikai plánt 

(félközelit) hozzon létre, melyen épp az egy ik csirkecombot megra
gadó színész látható.

A jelenetnek természetesen több változata képzelhető el, de valamennyit 
a következő közös vonások jellemeznék:

1° a tér valószerűsége, melyben a színész helye még akkor is meg van 
határozva, ha egy premier plán feleslegessé teszi a díszletet;

2° a képalkotás szándékaiban is, hatásában is kizárólag pszichológiai 
vagy drámai igényű.

Más szavakkal úgy is mondhatnánk, hogy ennek a jelenetnek akkor is 
ugyanaz lenne a jelentése, ha azt a színházban játszanák és mi egy föld
szinti zsöllyéből néznénk, mivel maga az esemény ebben az esetben is ob
jektiven létezne. A kamera más természetű látásmódja semmit sem tesz 
hozzá, mindazzal, hogy jobban látható képet ad, másrészt pedig azzal, hogy 
mindig a legfontosabb részletet hangsúlyozza.

A színházi rendezőhöz hasonlóan természetesen a filmrendezőnek is 
van bizonyos lehetősége arra, hogy a cselekményt magához hasonlítsa. Ez 
azonban csak bizonyos határon belül történhet és egyáltalán nem módosit- 
hatja a cselekmény formális logikáját.

Nézzük meg ezzel szemben a Szentpéter\’ár végnapjai kőoroszlán- 
montázsát (Bazin téved: a kőoroszlán-montázsa a Patyomkin páncélos című 
filmben szerepel, a szerk.), egy sereg, ügyesen egymáshoz közelített szobor 
egyetlen egy, a néphez hasonlóan ugrásra készülő oroszlán benyomását kelti 
fel. Ilyen csodálatos „trouvaille” 1932 óta elképzelhetetlen. Fritz Lang 
ugyan a Téboly-bm 1935-ben még egy kánkánt táncoló asszonyokat mutató 
képsorozat után a baromfiudvarban begyeskedő tyúkok képét kapcsolta. Ez 
azonban már csak az intellektuális montázs késői továbbélése volt és már a 
maga idejében is sokakat bosszantott, ma pedig már teljesen elütőnek érez
zük a film egészétől. Bármilyen jelentős legyen is pl. egy Carné művészete, 
a Ködös utak vagy a Mire megvirrad képalkotása mindig az ábrázolt való
ság színvonalán belül marad, s tulajdonképp nem más, mint az alapos 
szemügyre vétel bizonyos formája. Ez az oka annak hogy a feltűnő film- 
trükkök, így az egymásra fényképezés, sőt Amerikában még a premier plán 
is kezdenek szinte teljesen eltűnni. Éles fizikai hatásuk ugyanis feltűnővé 
tenné a montázs alkalmazását. A tipikus amerikai vígjátékban a rendező az 
alakokat, ha csak mód van rá, térden felül viszi bele a képbe, még pedig 
azért, mert leginkább ez felel meg a néző spontán figyelmének, szellemi al
kalmazkodásának ez a természetes egyensúlyi helyzete.
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A montázs ilyen alkalmazása tulajdonképp a némafilm gyakorlatára ve
zethető vissza. Még Griffith Letört bimbók-jában nagyjából ez volt a szere
pe és csak a Türelmetlenség-geX kezdődik el annak a szintetikus montázs 
elképzelésnek alkalmazása, amelynek végső konzekvenciáit azután majd a 
szovjet film vonja le, s amely a némafilm utolsó korszakában bizonyos 
mértékig mindenütt általánossá válik. Egyébként érthető, hogy a csak vi
zuális képnél kevésbé hajlékonyabb hangos kép visszavezette a montázst a 
realizmus felé és egyre jobban kiküszöbölte a kép plaszticitásának expresz- 
szionista irányú felhasználásait, vagy a képek közötti szimbolikus kapcsola
tokat.

1938 körül a filmek képalkotása már mindenütt nagyjából azonos elvek 
szerint történik. A film meséjét rendszerint alig váltakozó, viszonylag kevés 
(kb. 600) beállítás sorozatával mondják el. E képszerkesztés jellegzetes 
technikája a mező-cllenmező váltakozása, ami egy dialógus esetében pl. azt 
jelenti, hogy a társalgás menete szerint hol az egyik, hol a másik beszélő 
kerül a képbe. Ezt, az 1930-as évek legjobb filmjeit jellemző képalkotási 
módot Orson Welles és William Wylernek a képmező mélységére alapozott 
képalkotása tette vitathatóvá.

Az Aranypolgár hírneve egyáltalán nem túlméretezett. A képmező 
mélységének segítségével egész jeleneteket egyetlen felvétellel fényképez
tek, sőt, közben a kamera is mozdulatlan maradt. Azok a drámai hatások, 
amelyeket ezelőtt a montázs segítségével értek el, itt állandóan abból szü
letnek meg, hogy a színészeket mindig az együttlétük számára kiválasztott 
képkivágaton belül játszatja. Kétségtelen, hogy a képmező mélységét épp 
úgy nem Orson Welles fedezte fel, mint ahogy a premier plán sem egyedül 
Griffith invenciójából született meg: már a legelső filmekben alkalmazták, 
tegyük hozzá, hogy okkal. A kép hátterének elmosódottságát csak a montázs 
hozta magával. Ez nemcsak technikai megfontolásokból következett, hanem 
a montázs logikus velejárója, plasztikus megfelelője volt. Ha ugyanis a cse
lekmény egy bizonyos pillanatában a rendező -  gondoljunk a példának fel
hozott képzeletbeli jelenetre -  egy gyümölcsöstálat premier plánban jelenít 
meg, magától értetődően arra törekszik, hogy ezt az objektív megfelelő 
beállításával a térben is izolálja. A háttér elmosódottsága ugyanis erősíti a 
montázs hatását, s így ez tulajdonképp nem is a fényképezés technikájához, 
hanem a lényeget tekintve, inkább az előadás stílusához tartozik. Ezt már 
Jean Renoir világosan látta, amikor 1938-ban, azaz az Állat az emberben és 
A nagy ábránd rendezése után és A játékszabály rendezése előtt azt írta: 
„Minél jobban megtanulom a mesterségemet, annál inkább a képmező 
mélységében való rendezést helyezem előtérbe, s minél jobban sikerül ezt 
megvalósítanom, annál inkább mellőzöm az afféle megoldásokat, hogy két 
színészt a kamera előtt úgy állítanak egymással szembe, mintha csak a 
fényképésznél lennének”. Orson Welles előfutára valójában nem is Louis 
Lumiére vagy Zccca, hanem Jean Renoir volt. Renoirnál a képmező mély
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ségére alapított kompozíció keresése a montázs bizonyos mértékű mellőzé
sével jár együtt, gyakran a panoramikus megoldásokat alkalmazza továbbá 
a képmezőbe való belépést igyekszik használni, ami viszont a drámai tér 
folytonosságának és természetesen időtartamának a tiszteletben tartását is 
maga után vonja.

Nem kétséges, legalábbis annak, aki látni tud, hogy Az Ambersonok ra
gyogásának ritmikus egymásutánjában ismétlődő képsorai egyáltalán nem a 
lefényképezett cselekmény passzív „rögzítése” ugyanazon kereten belül, ha
nem épp ellenkezőleg, a cselekmény feldarabolásának mellőzése illetve an
nak a dráma idején belüli elemzése; kifejezetten pozitív jellegű művelet 
(hatása is sokkalta nagyobb, mint amilyet a klasszikus képszerkesztés segít
ségével lehet elérni).

Elegendő két olyan mélységben felvett képet megnéznünk, amely közül 
az egyik 1910-ből, a másik pedig Wellcs-től vagy Wyler-től való, hogy akár 
a filmtől függetlenül is, pusztán a kép egyszerű megtekintése által azonnal 
világossá váljék megváltozott funkciójuk. Az 1910-es képkivágat valójában 
a színpad hiányzó negyedik falával, vagy a külső felvételek esetében a leg
jobb látszöget biztosító beállítással azonos, míg a díszlet, a világítás és a 
látószög a második beállításban egészen más hatást keltett. A modern film
rendezők viszont a dráma olyan széles kiterjedésű színhelyét tudják a vá
szonra vinni, amelyen minden részlet a maga helyén van. Ennek a legvilá
gosabb és talán a legeredetibb megvalósulásait a minden részletet gondosan 
megrajzoló Kis rókák rendezésében láthatjuk. (Welles barokkos túlzsúfolt
sága sokkal bonyolultabbá tenné az elemzést.) A személyek és a tárgyak 
egymáshoz való viszonya ilyenkor mindig így kerül a néző elé, hogy az 
egész egyszerűen nem képes megszabadulni az összefüggés jelentésétől. 
Amikor még montázst alkalmaztak, ezt a jelentést egymást követő képek 
között voltak kénytelen elosztani.

Más szóval, a képmező mélységére alapozó rendező nem mond le a 
montázsról -  hogy is mondhatna le, ha csak nem akar valamilyen primitív 
dadogáshoz visszatérni - , hanem azt a kép plasztikájába olvasztja be. 
Welles és Wyler elbeszélő modora nem kevésbé határozott, mint a John 
Fordé, az előbbiek eljárása azonban azzal az előnnyel is jár, hogy egyáltalán 
nem mond le a kép térbeli és időbeli egységéből kihozható sajátos hatások
ról. Valóban nem közömbös (legalábbis egy olyan mű esetében, mely va
lamilyen stílusra törekszik), hogy egy eseményt szétdarabolva ábrázolunk-e, 
vagy pedig a maga fizikai egységében. Azt azonban képtelenség lenne ta
gadni, hogy a montázs használata a filmnyelv fejlődésének mindenképp je
lentős állomása volt, bár ez csak az egyéb, nem kevésbé sajátosan filmszerű 
értékek feláldozásával történhetett.

A képmező mélységének alkalmazását épp ezért nem szabad az olyan 
operatőri eljárásokkal azonosítani, mint amilyenek a szűrők alkalmazása, 
vagy a megvilágítás különböző módozatai, sokkal több ennél: a filmrende
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zés új hódítását, a fílmnyelv története dialektikus haladásának egyik állo
mását jelenti.

És nem is pusztán formai szempontból! A képmező mélységének helyes 
alkalmazását ugyanis nemcsak az esemény legegyszerűbb, leggazdaságo
sabb és legárnyaltabb érzékeltetésének tekinthetjük, ez az eljárás a film- 
nyelv adottságain keresztül egyben a néző és a kép intellektuális kapcsolatát 
érinti, és ezzel az egész látvány jelentését módosítja.

Tanulmányunkat az említett kapcsolatok pszichológiai módozatainak, 
vagy legalább ezek esztétikai következményeinek elemzésével kellene foly
tatunk, elegendőnek látszik azonban pusztán annak felvázolása:

1° hogy a képmező mélysége a nézőt közelebbi kapcsolatba hozza a kép
pel, mint amilyenben a valóságban állott; joggal mondhatjuk tehát, a 
képjellege, a tartalomtól függetlenül is, szerkezete valószerűbb,

2° hogy ennek következtében sokkal aktívabb magatartást, sőt a rende
zéshez való tevékeny hozzájárulást is követel a nézőtől, míg ugyanis 
az analitikus montázs esetében a nézőnek csak engednie kellett, hogy 
kézenfogva vezessék, és figyelmét csak a rendező által számára kivá
lasztott képek irányában engedhette cl, ezzel szemben most már az 
egyéni kiválasztás minimumát is visszakapja, mert, részben az ő fi
gyelmétől és akaratától függ, hogy a képeknek van-e értelme a szá
mára,

3° hogy a két előbbi, pszichológiai tartalmú tételből egy harmadik, me
tafizikai jellegű is következik.

A valóságnak a montázs segítségével történő analizálása, természetétől 
fogva is, a drámai esemény egyértelműségét feltételezi; ami még nem zárja 
ki a dráma másféle értelmezésének lehetőségét, ennek megfogalmazása 
azonban már csak egy filmben történhetne meg. Vagyis a montázs lényege 
és természete mindig kizárja a több értelmű kifejezés lehetőségeit. Kulesov 
egyik kísérlete ezt ad absurdum vive is megmutatja, ő ugyanis minden eset
ben határozott jelentést ad annak az arcnak, amelynek több értelműsége há
rom, egymást kizáró jelentést is megengedne.

A képmező mélységének alkalmazása ezzel szemben a kép eredeti több
értelműségét állítja vissza, bár ez inkább csak lehetőség, mint szükségszerű
ség. (Wyler filmjei például egyáltalán nem többértelműek.) Épp ezért nem 
túlzás, ha azt állítjuk, hogy az Aranypolgár csak a képmező mélységében 
kapja meg valódi értelmét. A film kulcsa és az értelmezések körüli bizony
talanság már eredendően magukban a képekben is bennfoglaltatik.

Nem arról van szó, hogy Welles teljesen lemondana a montázs kifejező 
erejéről, hanem csak arról, hogy az egyes képsorok között való epizodikus 
elhelyezésük és a mélységben való fényképezés következtében ezek nála 
mindig új értelmet kapnak. A montázs valamikor a film anyagát, a forgató- 
könyv szövetét jelentette. Az Aranypolgár-ban az egymásra fényképezések 
egész láncolata változik az egyetlenegy felvételből megalkotott folyamatos
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jelenetekkel, s ez egészen más, kifejezetten absztrakt jelleget biztosít az el
beszélésnek. A metrikus montázs csalt az idő és a tér fogalmával, Welles 
azonban nem akar megtéveszteni bennünket, ellenkezőleg, a francia 
„imparfait”-hoz vagy az angol „fewquantity”-hoz hasonlítható, „konden
zált” időt használ. A metrikus montázs, az intellektuális montázs és az 
egymásra fényképezés, melyeket a hangosfilm már tíz éve nem alkalmazott, 
most a montázs nélküli film időbeli realizmusával kapcsolatban újra hasz
nálatba került. Orson Welles-nél egyébként már csak azért is érdemes volt 
elidőznünk, mert az az időpont, amikor ő a film világában megjelenik 
(1941), már az új korszak kezdetét jelenti, munkássága pedig még túlzásai
ban is a legszembetűnőbbek és a legjellegzetesebbek közé tartozik. Az 
Aranypolgár azonban nem elszigetelt alkotás, egy általánosabb összképbe, a 
film geológiájának nagyszabású átrétcgeződésébe illeszkedik bele, mely egy 
kissé mindenütt valamiképp a film nyelvének említett forradalmát erősíti meg.

Ezt a képet más vonatkozásban, úgy látom, az olasz film is hitelesíti... 
Rossellini Paisa-ja és Németország nulla év-e, valamint Vittorio De Sica 
Biciklitolvajok-ja, sőt maga az egész olasz neorealizmus szembehelyezkedik 
a filmművészet realizmusának régebbi formáival és az expresszív stilizálás 
és különösen a montázs által biztosítható hatások teljes mellőzését mutatja. 
Az olasz realizmus, annak ellenére, hogy stílusa egészen más jellegű, Orson 
Welles-hez hasonlóan szintén a valóság többértelműségének visszaadására 
törekszik. Az az elmélyedés, amellyel Rossellini a Németország nulla év 
gyermeke felé fordul, épp az ellenkezője annak, ahogy Kulesov Mozzsukin 
„premier plán”-ját megragadja, az előbbi ugyanis a gyermek titokzatosságát 
is megőrzi. Azzal pedig, hogy a ncorealista fejlődés nem jár együtt a kép
szerkesztés technikájának olyan forradalmasításával, mint amilyent Ameri
kában tapasztaltunk, nem változtathatja meg az álláspontunkat. Ugyanazt a 
célt különböző módon is el lehet érni. Rossellini és De Sica megoldásai ke
vésbé látványosak, de ők is a zéróra redukálják a montázs szerepét, és ők is 
a valóság igazi folyamatosságát akarják megjeleníteni. Zavattini állandóan 
arról ábrándozik, hogy filmre vigye egy olyan ember 90 percét, akivel 
semmi sem történik. Luchino Visconti pedig, akit a leginkább esztéta- 
beállítottságú neorealistának szokás nevezni, a Vihar előtt-ben világosan 
fogalmazta meg művészetének alapelveit: ez a film csaknem teljes egészé
ben olyan folyamatos képsorozatokból áll, amelyeken az esemény teljessé
gének megőrzését a képmező mélysége és a végtelenbe nyitott panorámák 
sorozata biztosítja.

A filmnyelv 1940-ben kezdődő fejlődését bizonyító valamennyi műre 
természetesen nem térhetünk ki. Különben is itt van az ideje annak, hogy az 
elmondottakat megpróbáljuk valamiképpen összefoglalni.

Úgy találjuk, hogy az utolsó tíz esztendő a film kifejezési eszközeinek 
jelentésfejlődését hozta magával. Szándékosan nem foglalkoztunk a néma
filmnek azzal az irányzatával, amely 1930-tól háttérbe szorult, s olyan jeles
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alakjai voltak, mint Erich von Stroheim, F. W. Murnau, R. Flaherty és 
Dreyer. Nem mintha arról lenne szó, hogy ezek a törekvések a hangosfilm 
megjelenésével teljesen megszűntek volna. Ellenkezőleg, azt hisszük, hogy 
épp ez az ún. némafilm vénájának legtermékenyebb megnyilatkozását jelen
tő felfogás volt az egyetlen, mely azáltal, hogy esztétikai elvei nem a mon
tázshoz kapcsolódtak, a hangosfilm realizmusát a maga legtermészetesebb 
folytatásának tekinthette. Igaz ugyan, hogy a hangosfilm 1930 és 1940 kö
zött semmit sem merített ebből az örökségből, kivéve Jean Renoir egyszerre 
múltba néző és jövőbe látó magatartását, akinek az a dicsőség jutott osztály
részül, hogy egészen A játékszabály elkészítéséig egyedül kísérletezett egy 
olyan elbeszélő módszer keresésével, amely a montázs adta könnyű megol
dásokon túljutva mindent ki tud fejezni anélkül, hogy a világ feldarabolásá
ra vagy a tárgyak és az élőlények rejtett titkainak és természetes egységének 
széttörésére kényszerülne. Inkább felfedi azokat.

Az elmondottak azonban egyáltalán nem azt jelentik, hogy most már 
követ kellene dobnunk az 1930 és 1940 közötti évek filmművészetére, amit 
egyébként néhány kétségtelen remekmű létezése miatt sem tehetnénk. Tu
lajdonképpen olyan dialektikus fejlődésről van szó, mely az 1940-es évek
ben éri el tetőpontját. Igaz ugyan, hogy a hangosfilm megjelenése halálra 
ítélte a filmnyelv egy bizonyos fajta esztétikáját, de csak azt, amelyik a 
legjobban akadályozta realista törekvéseinek kialakulását. A montázs leg
fontosabb elemeit, így az összefüggéstelen leírást és az esemény drámai 
elemzését viszont továbbra is megőrizte. Az objektív ábrázolás illúziójának 
erősítése érdekében ugyanakkor lemondott a metafora és a szimbólum hasz
nálatáról, és a montázs expresszionizmusa is csaknem teljesen eltűnt. A 
képalkotás stílusának 1937 táján általánossá váló, viszonylagos realizmusa 
azonban olyan eredendő korlátozottsággal járt együtt, mely csak azért nem 
tűnt fel azonnal, mert a témáit is ehhez mérten válogatta meg. így például 
az amerikai vígjáték fejlettségének legmagasabb fokát olyan képalkotás 
segítségével érte el, melyben az idő realizmusának semmiféle szerep sem 
jutott. A morális és a társadalmi tartalmat tekintve teljesen a konvencioná
lis megnyilatkozások közé tartozó és a vaudville-hoz és a szójátékokhoz ha
sonlóan lényegében véve logikus jellegű amerikai vígjáték azonban épp a 
klasszikus képalkotás ritmikai megoldásaival, valamint a leíró és lineáris 
ábrázolás szigorúságával nyerhetett csatát.

A filmművészet kb. tíz esztendeje többé-kevésbé tudatosan az 1930 és 
1940 között csaknem teljesen eltűnt Stroheim-Murnau-féle irányzathoz 
kapcsolódik. De nemcsak folytatására szorítkozik, hanem az elbeszélés rea
lista megújhodásának titkát is fel akarja fedni, ez pedig a dolgok reális 
idejéhez való kapcsolódását, az események időtartamának olyan megraga
dását teszi lehetővé, melyet a klasszikus képalkotás ravaszul egy intellek
tuális és elvont időfogalommal helyettesített. A montázs eredményeit azon
ban egyáltalán nem dobja el, ellenkezőleg, értelmet és relativitást ad neki.
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A kép megnövekedett realizmusának viszonylatában, és csak abban, már 
egy további absztrakció is lehetségessé válik. Hitchcock stilisztikai eszközei 
példáula nyers dokumentum erejének felhasználásától az egymásra fényké
pezésig és az erős premier plán alkalmazásáig terjednek. Hitchcock premier 
plánjai azonban már egyáltalán nem olyanok, mint amilyeneket C. B. de 
Miile annak idején A csa/ás-ban használt. Most már csak egy stílusalakza
tot jelentenek a többi között. Más szavakkal, a némafilm idejében a montázs 
utalt arra, amit a rendező mondani akart, 1938-ban a képkivágat megmutat
ta azt, ma pedig végre elmondhatjuk, hogy a rendező közvetlenül a film 
nyelvén írja mondanivalóját. A kép, illetve plasztikus szerkezete és annak 
időbeli elrendezettsége így épp azért, mivel az eddiginél sokkal nagyobb 
realizmusra támaszkodik, most már lényegesen több lehetőséggel rendelke
zik a valóság belső tartalmának megragadására és alakítására. A filmrende
ző immár nemcsak a festőnek és a dramaturgnak, hanem végre a regényíró
nak is egyenrangú vetélytársa lett.
1965 (Fordította: Brencsán János és Baróti Dezső)
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JURIJ M ihajlovics Lotman

Filmszemiotika és filmesztétika*

A film kép

A film világa igen közel áll az élethez, ahogy az a szemünk előtt megjele
nik, hiszen -  mint láttuk -  a valóság illúziója elválaszthatatlan sajátossága 
a filmnek. Ám van ennek a világnak egy elég különös vonása: sohasem az 
egész valóságot tükrözi, csak egy filmvászon nagyságú darabját. A tárgy 
világát látható és láthatatlan szférákra osztja, és ha a kamera megmutat 
valamit, nemcsak arra gondolunk, hogy mit látunk, hanem rögtön arra is, 
ami kívül esik a látómezőn. A film számára lényegi kérdés a vásznon kívüli 
világ léte. A filmnek mint művészetnek az alapvető vonásait az határozza 
meg, hogy a vásznon látott világ mindig csak része egy másik világnak. 
Nem véletlenül tanácsolta L. Kulesov egy gyakorlati filmkézikönyvben azt, 
hogy a látást gyakorlatoztatni kell, egy fekete papír filmkocka méretű kivá
gásán keresztül kell nézni a feltételezett képrészletet. így valóban lesz kü
lönbség a vásznon és a valóságban látott világ között. Az előbbi nem diszk
rét (hanem folyamatos). Ahogy hallásunk a beszédet szavakra tagolja, úgy 
látásunk a valóságot „részenként” érzékeli. A film világa az általunk látott 
világ diszkrét formában való ábrázolása. A világ részekre tagolódik, min
den rész bizonyos fokú önállósággal rendelkezik, minek következtében 
nagyszámú kombináció adódik ott, ahol a valóságban ilyen lehetőség nem 
létezik, s így jön létre egy látható művészi világ.

A film képekre tagolt világában bármely részletet ki lehet emelni. A 
filmkép olyan szabad lesz, mint a szó: kiemelhető, másikakkal nem a ter
mészetes szomszédság és kapcsolat, hanem az értelmi összefüggés törvényei 
szerint állítható egy sorba, felhasználható átvitt -  metaforikus és metonimi- 
kus -  értelemben is.

A filmképnek mint diszkrét egységnek két értelme van: általa a filmtér 
is és a fílmidő is megszakított, tagolt és mérhető lesz. Mivel ezek a fogal
mak ugyanazzal az egységgel, a filmképpel mérhetők, kölcsönösen meg is 
fordíthatók. Bármely olyan látványt, amelynek a valóságban térbeli kiterje
dése van, a filmben időben egymást követő láncszemekből lehet felépíteni, 
képekre vágni és sorba rakni. A film az egyetlen olyan, vizuális eszközöket 
használó művészet, amely az ember alakját időbeli mondattal írja le. Ta
nulmányozták a képzőművészeti alkotások érzékelésének pszichológiáját, és 
azt tapasztalták, hogy a látás mintegy végigfut a művön, bizonyos

'  Lotman, 34-43., 62-87. p
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„olvasás”-sor keletkezik. A képekre történő tagolás azonban valami ereden
dően újat hoz. Először is szigorúan és egyértelműen meg van határozva az 
olvasás sorrendje, szintaxis jön létre. Másodszor ezt a sorrendet nem a 
pszichofiziologikus működés határozza meg, hanem a művészi gondolat 
céltudatos elrendezése és az adott művészet nyelvének törvényei.

A filmkép fogalmának egyik alapvető értelmezése: a művészi tér hatá
ra. Ily módon már a saját meghatározásunk előtt kiemelhetjük a leglényege
sebb elemet: a film részekre tagolva tükrözi a világ látható és mozgó képét. 
Ez a részekre tagolás több jelentésű. A filmszalag alkotói számára apró 
kockákra tagolást jelent, ezek a kockák vetítéskor éppúgy egybeolvadnak, 
mint ahogy olvasás közben a verslábak is szavakká egyesülnek (az átlagol
vasóban nem tudatosul az, hogy a versláb a sor ritmikus egysége). A néző 
számára az ábrázolás egyes darabjai cserélődnek, s e darabokat ő egységes
nek fogadja el, bár állandó változások figyelhetők meg bennük.

A kép határát gyakran ott húzzák meg, ahol a rendező az egyik lefény
képezett epizódot a másikhoz ragasztja. Pontosan ezt állította a fiatal 
Eizenstein, amikor azt írta: „A kép a montázs sejtje.”9 Valamint: „Ha a 
montázst össze akarjuk hasonlítani valamivel, úgy egy belső égésű motor 
robbanássorozatához kell hasonlítanunk, amely előre hajtja a gépkocsit 
vagy traktort. A montázs dinamikája is a film előrevitelét szolgálja.”10

De bármilyen nagy is a montázs jelentősége (erről a későbbiekben még 
beszélünk), túlzás lenne a montázsegységben látni a filmképek határát. Kö
zelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a montázs fejlődése 
megvilágította a filmkép fogalmát, és nyilvánvalóvá tette azt, ami rejtetten 
minden művészi szalagon jelen volt.

Ha összevetjük az élet és a filmvászon eseményeinek a mozgását, akkor 
a szembeötlő hasonlóságok mellett a figyelmesebb szemlélő a különbségeket 
is észreveszi: az életben az események szakadatlan sorban követik egymást, 
a filmvásznon pedig összesűrűsödik a cselekmény még montázs nélkül is, és 
a csomópontok közötti teret átvezető cselekmények töltik ki. Ezen a szinten 
a filmbeli élet „egymás mellett álló részekből” (Eizenstein) tevődik össze, 
ellentétben a valósággal. Ezzel még a szegmentálásnak nincsen vége: nem
csak a látás, hanem a megértés is alakít a képen. Tudjuk, hogy művészi el
beszéléssel -  vagyis jelek láncolatával -  állunk szemben, és a képi benyo
mások sorát önkéntelenül jelentést hordozó elemekre bontjuk. Éljünk egy 
hasonlattal. Vegyünk egy tetszőleges mondatot, rögzítsük magnetofonsza
lagra, valamint betűk segítségével papírra. A szalagon a felvétel fonémava
riánsokból fog állni. Minden fonémát pontosan meghatározhatunk, de a 
választóvonalak köztük észrevétlenek, összemosódnak (a beszéd 
oszcillogramja azt mutatja, hogy egy fonéma vége és a másik kezdete között

’ Sz. M. Eizenstein: A filmrendezés művészete. Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 
1963. A filmszerűség elve és a képírásjel (ford. Félix Pál). 187. 1.
10 Eizenstein: i. m. 188 1.
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ezen a szinten gyakorlatilag lehetetlen pontos határt megjelölni). Más a 
helyzet a leírt mondattal: itt a betűk közötti határok élesek és vitathatatla
nok. Tudatunk értelmezi a képvásznon lejátszódó cselekmény „magnetofon
szalagját”. Ez a minden filmben jelen levő tagolódás akkor tudatosult, ami
kor az elméleti és gyakorlati szakemberek munkája nyomán érthetővé vált a 
montázs, jelentősége. Nagy szerepet játszott ebben a húszas évek szovjet 
filmművészete.

A filmelbeszélés természetes szegmentálódását összevethetjük a szín
padi rendezés tagolódásával. A színpadi szöveg olyan szegmentumokra 
bontható, amelyeket függöny és szünetek választanak el egymástól; ezek a 
felvonások. Itt a szegmentálódás nyilvánvaló, a művészi idő megszakításai 
fejezik ki. Amióta a modern filmművészet megszabadult a színházi nyelv
től, és megtalálta a sajátját, ilyen felosztást nem ismer (csak a több részes 
filmek képeznek kivételt; ha a részeket egymás után vetítik, az ismétlődő 
bevezető feliratok olyan jellegű megszakítást jelentenek, a mű idejében, 
mint a szünet a színházban). A színpadi alkotás azonban nemcsak felvoná
sokra, hanem jelenetekre is tagolódik. A színen nem ugrásszerű az átmenet 
egyik jelenetből a másikba, hanem folyamatos, megőrzi a hasonlóság látsza
tát az élet folyásával. Minden jelenetben van viszont a cselekménynek 
csúcspontja, s ez olyan egységes egész, aminek nyilvánvaló szerkezeti hatá
rai vannak. Míg a színpadon ezt csak a cselekmény feszültségének csökke
nése vagy új cselekménysorba való átmenet stb. fejezi ki, tehát tartalmi ka
tegóriákkal valósul meg, addig a nyomtatott szövegben (amely a színdarab
hoz mint metaszöveg viszonyul, hiszen nem szóbeli cselekvést szavakkal ír 
le) a jelenetek az írásképben is elkülönülnek: kihagyásokkal, felirattal stb.

A filmelbeszélés tagolása és a fenti példa között egyenes az analógia. A 
műalkotásokban ábrázolt élet a reális élettől ritmikus tagoltságában külön
bözik (a mi szempontunkból). Ennek a ritmikus tagoltságnak az alapján 
bonthatjuk a filmszövcget képekre. Ennek ellenére ez a tagolódás rejtett, 
spontán jellegű. Csak akkor vált a jelenetekre bontás tudatos elemmé, 
amely az alkotók számára nélkülözhetetlen a közléshez, a nézők számára 
pedig a megértéshez, amikor a filmművészet nyelvének az alapja a montázs 
lett. A montázs a „film nyelvében” olyan nagy szerepet játszik hogy külön 
részt kell neki szentelni.

Időbeli határok vannak tehát egy jelenet és az előtte meg utána állók 
között, és az összeillesztési pont ad egy sajátos montázshatást, amely főleg a 
filmre jellemző. De a filmkép nem statikus fogalom, hiszen ez nem mozdu
latlan kép, amelyet összevágnak az utána következő szintén mozdulatlan
nal. Ezért a filmképct nem szabad egy külön képpel, a filmszalag egy koc
kájával azonosítani. A filmkép dinamikus fogalom, bizonyos határokon be
lül időnként igen jelentős mozgása van.

Többféle módon meghatározhatjuk a filmképet: „a montázs minimális 
egysége”, „a filmclbcszélés szerkezetének alapvető egysége”, „a képen be
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lüli elemek egysége”, „a film jelentésének egysége”. Ha a belső elemek di
namikája átlép egy meghatározott keretet, akkor a filmkép átmegy egy má
sik, új képbe. Meg lehet kísérelni a filmképen belül az állandó és változó 
elem arányának a meghatározását. Mindegyik meghatározás a filmkép fo
galmának valamelyik aspektusát rejti, de nem meríti ki teljesen. Mindegyi
kük ellen alapos érvek merülnek fel.

Meghökkenthet a következő állítások összekapcsolása: „A filmnyelv 
egyik alapvető fogalma a filmkép” és „A filmkép pontos meghatározása bi
zonyos nehézségekbe ütközik”. De ne felejtsük el, hogy hasonló helyzetben 
van egy olyan rohamosan fejlődő tudományág is, mint a nyelvészet, amely 
igazolná állításainkat, ha a „filmkép” helyére a „szót” tennénk. Ez az egy
beesés nem véletlen: az alapvető szerkezeti elemek természetét nem statikus 
anyagiságuk leírása mutatja meg, hanem az egésszel való működési, funk
cionális kapcsolatuk. A filmkép legteljesebb meghatározását funkcióinak 
feltárása útján nyerhetjük. A kép egyik alapvető funkciója a jelentés hordo
zása. Ahogy a nyelvben van jelentése a fonémáknak (fonologikus jelentés), 
a morfémáknak (nyelvtani jelentés), és van a szavaknak (ez a lexikai jelen
tés), a filmben sem a kép az egyetlen jelentéshordozó. De ebben az értelmi 
hierarchiában a film nyelvének alapvető jelentéshordozója a kép (újra fel
tűnő a hasonlatosság a szavakkal). A kép esetében a leghangsúlyozottabb a 
szemantikai viszony -  a jel és jelölt dolog viszonya.

A kép nemcsak időben van elhatárolva. Térben a kép határa az alkotó 
számára a filmszalag széle, a néző számára pedig a vászoné. Mindaz, ami 
ezeken a kereteken kívül történik, mintegy nem is létezik. A filmkép teré
nek sok titokzatos tulajdonsága van. Csak azért nem vesszük észre, hogy a 
mindig látott világ parttalansága mennyire megváltozik a vászon téglalap 
alakú síkján, mert már hozzászoktunk a mozihoz. Amikor a képen premier 
plánban látunk egy kezet, amely az egész mezőt betölti, sohasem azt gon
doljuk: „Ez egy hatalmas kéz, óriás keze.” A nagyság ebben az esetben nem 
méretet jelent, hanem ennek a részletnek a fontosságát mutatja. Általában, 
ha átlépünk a film világába, hozzá kell szoknunk, hogy másként fogadjuk el 
a tárgyak méretét. Ha körülnézünk a valóságban, nem mondhatjuk egy 
tízcentis és egy ötméteres házról: „Ez egy és ugyanaz a ház”, még ha kü
lönben egyformák is. Sőt a fényképek esetében is ugyanannak a képnek 
különböző méretű nagyításairól beszélünk. Amikor viszont egy filmet kü
lönböző méretű vászonra vetítenek, nem mondjuk azt, hogy ezzel az egyes 
képek variációi jöttek létre. A filmkép egy és ugyanaz marad, bármekkora 
legyen is a vászon. Annál is inkább figyelemre méltó ez, mert a közvetlen 
érzékelés szintjén a különbség igen nagy. Eizcnstein megemlítette egyik 
művében, hogy a húszas években egy külföldi út során a szovjet filmművé
szek döbbenettel nézték filmjeiket az általuk megszokottnál sokkal nagyobb 
vásznon. Itt persze közrejátszott az is, hogy az alkotók voltak a nézők, és ők 
túlságosan is jól emlékeztek minden képre, és arra is, hogy milyen benyo
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mást keltett a film a viszonylag kis felületen. Az átlagos néző gyorsan elfo
gadja a vászon arányainak azt a rendszerét, amelyet az adott vetítés valósít 
meg, és az ábrázolásnak nem az abszolút nagyságát fogja fel, hanem a 
viszonylagosát -  egymáshoz és a vászon határaihoz képest. A vásznon látott 
tárgyak nagyságának ilyen érzékelése is mutatja, mennyire elkülönül a 
filmvászon tere a való világ terétől.

Megpróbáljuk azonosítani a film világát az élettel (hiszen az előbbi 
csak modellje az utóbbinak, és ezen a rendeltetésén kívül; nem lenne értel
me), és úgy magyarázzuk a látott tárgy méreteinek növekedését vagy csök
kenését (a plánok váltakozását), hogy ez a tárgy és a megfigyelő, vagyis a 
néző közötti távolság növekedését vagy csökkenését mutatja. Ez a magyará
zat nagyon fontos, és majd akkor térünk ki rá részletesebben, amikor a plá
nok fogalmáról és a film művészeti szempontjairól beszélünk. Most nekünk 
az a lényeg, hogy amikor a valóságban valami közeledik felénk, annak a 
vászon nem vágja le a felső szélét. Ha valami növekszik (a megfigyelő köze
lebb megy), azt nem kíséri az a jelenség, mint a filmen, hogy a rész felvált
ja az egészet. Fontos még az is, hogy a valóságban közeledéskor a tárgy nö
vekszik, de a néző látótere csökken, távolodáskor pedig pont fordítva: a lá
tótér növekszik. A filmben a látótér nagysága konstans, ez nyelvének egyik 
alapvető sajátossága. A vászon tere nem lehet nagyobb vagy kisebb. A kö
zeli plánok jelentőségét éppen az adja meg, hogy a kamera közeledésekor a 
részletek megnőnek a látótér változatlan nagyságához képest (egészen ad
dig, hogy a tárgy egyes részeit levágja a filmkép széle). Ez mutatja, hogy mi 
a jelentősége a kép határának mint a film művészi tere egyik különleges 
konstruktív kategóriájának.

Éppen ezért a film az ábrázolás méretének, a plánnak a változtatásával 
különböző, nem térbeli jelentéseket is ki tud fejezni. Az a néző, aki nem 
ismeri a film nyelvét, és nem teszi fel magában azt a kérdést, hogy: „Mit 
jelent csak egy szem, egy fej, egy kéz ábrázolása a vásznon?”, csak emberi 
tcstdarabokat lát, és félelmet, undort kell éreznie. A premier plánok első al
kalmazásaikor ez meg is történt. Balázs Béla, a neves filmesztéta említi a 
következő esetet:

„Egy moszkvai barátom mesélte, hogy új háztartási alkalmazottjuk állt 
be, aki néhány napja érkezett csak valamelyik szibériai kolhozból. Okos, is
kolát végzett fiatal lány volt, de hogy, hogy nem, sohase látott még filmet. 
(Persze régen volt ez.) Elküldték a moziba, ahol valami népszerű vígjátékot 
mutattak. Sápadtan, komor arccal jött haza. -  Hogy tetszett? -  kérdezték. 
Felelni sem akart, annyira megdermesztette a még mindig ható látvány.

-  Szörnyű -  mondta végül felháborodva. -  Nem értem, hogy engedik 
meg ilyen borzalmak mutogatását Moszkvában.

-  De hát mit látott?
- Embereket téptek darabokra. Külön volt a feje, külön a lába, külön a 

keze.
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Tudtuk, hogy a hollywoodi moziban, amelyben Griffith először mutatta 
be premier plán közelképeit és az óriási »levágott fej« mosolygott a közön
ségre, ott is pánik tört ki.”11

Ez az eredménye annak, ha természetesként fogjuk fel a filmbéli teret. 
És az a lány, akiről Balázs Béla ír, valóban, a saját szemével látta a levágott 
fejet, kezet, lábat. Mivel az ábrázolás ennyire hasonlít magára a tárgyra, 
logikus az a feltételezés, hogy mint az életben, itt is saját magát a dolgot 
jelenti annak képi formája. A vásznon premier plánban mutatott kéz a való
ságban csak levágott kéz lehet. Ebből az az igen lényeges következtetés 
adódik, hogy amikor a végtelen teret filmképpé alakítjuk át, az ábrázolások 
jelekké válnak, jelenthetnek mást is, mint aminek közvetlen képi tükrözé
sei. Majd a későbbiekben foglalkozunk azzal, mi a premier és second plá
nok jelentése. Most máson van a hangsúly -  azon, hogy a képek szimboli
kus jelekké tudnak válni, a dolgok egyszerű lenyomatából a filmnyelv sza
vaivá.

A fiimi ábrázolás szimbolikus-konvencionális jellegét (éspedig csak ez 
teszi lehetővé azt, hogy az ábrázolást tartalom töltse meg) nem csupán a vá
szon téglalap alakú formája teremti meg.

Az ábrázolt világ háromdimenziós, a vászon pedig csak kettő. A film
képet tehát tovább korlátozza kétdimenzióssága.

A képet háromszoros korlátozottsága (a síkban a vászon széle; térben 
az, hogy sík felület; végül időben az előtte és utána következő jelenetek) te
szi önálló szerkezeti egységgé. A film egészébe a kép úgy kapcsolódik be, 
hogy ugyanakkor megőrzi önállóságát, saját jelentését. A képnek ez az 
önállósága, melyet a filmnyelv egész felépítése támogat, létrehoz egy ellen
tétes mozgást, amely meg akarja szüntetni a kép önállóságát, és megpróbál
ja bonyolultabb jelentési egységekbe kapcsolni vagy alsóbbrendű jelelemek
re darabolni.

A kép a montázsnak köszönheti, hogy az időben nem elszigetelt két je
lenet egymásutánisága, mint ezt a húszas évek teoretikusai megfigyelték, 
nem két jelenet összege, hanem magasabb szintű, bonyolultabb jelentési 
egységbe olvasztása.

A keretek közé szorított művészi tér is hozzájárul az egész bonyolult 
művészi érzetének keltéséhez, különösen a plánok váltogatása miatt, ami a 
modern film egyik törvénye lett. Már régen észrevették, hogy a vásznon a 
mozgás a tér illúzióját kelti (főleg a vászon síkjára merőleges mozgás). 
Mukafovsky cseh esztéta már a harmincas években rámutatott a hang ha
sonló szerepére. A különböző forrásokból jövő hang is a teret érzékelteti. 
Mukafovsky azt ajánlotta, hogy mutassanak a vásznon egy kocsit, amely a

11 Balázs Béla: A  f i lm .  Gondolat, Budapest, 1961. 40. I. Vő. „Amikor a nézők az első premier 
plánt alkalmazó filmet meglátták, csalás áldozatának hitték magukat. Az első premier plánok 
megjelenésekor kiáltozni kezdtek: »Mutassák a lábukat is!« (Ivor Montagu: Film World. 
Middlesex, 1964. Penguin Books (Pelican book, A686). 113. I.)
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nézők felé közeledik, hanggal a vásznon nem látható lovak patáinak dobo
gását idézzék; s így világosan érezhető, hogy a művészi tér kilépett a vászon 
síkjából, szert tett egy harmadik dimenzióra is.

így hozza létre a filmnyelv a kép fogalmát, ugyanakkor küzd is e foga
lom ellen, s a művészi kifejezés új lehetőségeit igyekszik megteremteni.

A film  lexikája

A filmképeket elbeszéléssé egyesítő hasonlóság- és különbségmechanizmus 
a fílmnyelv grammatikájának tekinthető. A filmnyelvnek ugyanakkor lexi
kája is van: az emberek és tárgyak fényképe ezeknek az embereknek és tár
gyaknak a jelévé válik, és lexikai egységként lép fel. A természetes nyelv 
szavaiból felépülő lexika és az ikonikus nyelv lexikája között számos eltérés 
van. Számunkra ezek közül az egyik legfontosabb a következő: a természe
tes nyelv szava jelenthet tárgyat, tárgyak csoportját vagy tárgyak osztályát 
az absztrakció bármilyen fokán; tartozhat ahhoz a nyelvhez, amely a való
ságos tárgyakat, és ahhoz a nyelvhez is, amely magát a leírást írja le, vagyis 
bármilyen szintű mctanyelvhez. A „madár” is, a „varjú” is szó. Az ikonikus 
jel eredendően konkrét, hiszen absztraktan nem lehet látni. Ezért az abszt
rakt nyelv kialakítása (például az antik görög szobrászaté) a festészetben és 
a szobrászatban is komoly feladatot jelentett, és nagy eredmény volt.

A fénykép ebből a szempontból különleges, talán a legnehezebb hely
zetben van: a művész azzal hoz létre magasabb szintű absztrakciót, hogy a 
tárgynak nem minden oldalát ábrázolja. A klasszicista festészet speciális 
kritériumokat dolgozott ki arra, hogy mit nem kell ábrázolni.

A plakát és a karikatúra az ábrázolt tárgy jegyeinek többségét figyelmen 
kívül hagyja. A lencse mindent rögzít. Egy, a fotójelekre épülő másodlagos, 
absztrakt nyelv csak e nyelv, s c jelek legmélyebb lényegének konfliktusából 
születhet. És éppen ezért válhat magas fokú művészi feszültség forrásává 
absztrakt jelek létrehozása a filmben.

Csak a kép élesen kifejezett modalitásával szakíthatjuk cl a filmjeiét 
közvetlen tárgyi jelentésétől, és változtathatjuk általánosabb tartalmú jellé 
(ilyen modalitás például a premier plánnal ábrázolt tárgyak metaforaként 
való értelmezése -  a természetes nyelvben metonímiák lennének.) Ugyan
ilyen szerepet játszanak a torzított felvételek, például egy néző felé kinyúj
tott kéz óriásivá növekedése. A húszas évek szovjet filmművészete felfedte 
annak a lehetőségét, hogy a montázzsal a tárgyak képe absztrakt fogalommá 
változhat. Eizcnstein az Október-ben egész sor ilyen kísérletet tett.

De míg a fénykép sajátos látószöge, felcserélései, torzításai éppen azért 
hatnak váratlanul, mert fényképről van szó, addig ezek a képzőművészet, 
például a grafika számára megszokott, sőt hagyományos eszközök. A film
nek azonban, éppen mert elbeszélés, van egy olyan eszköze, amely megszo
kott az irodalomban, és egyedülálló a képi ábrázolás világában. Ez az ismét
lés. Ugyanannak a tárgynak az ismételgetése a vásznon ritmikus sort hoz
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létre, és a tárgy jele kezd elszakadni az által jelzett látható tárgytól. Míg a 
tárgy természetes formájának irányultsága van, vagy „nyitottság/zártság”, 
„fény/árnyék” jegyékkel jellemezhető, addig az ismétlés elnyomja a dologi 
jelentést, és az elvontakat (logikait vagy asszociációst) hangsúlyozza.

Ilyenek a lépcsők és a folyosók a Tavaly Marienbadban című filmben, a 
folyosók és a szobák O. Welles A perében, a szobák és repülőgépek szem- 
beállítása Truffaut Bársonyos bőr című művében, vagy az odesszai kikötő 
és ágyúk szinte tankönyvi példája a Patyomkin páncélos-ban. A filmben az 
ismétlődő tárgyaknak „arckifejezésük” lesz amely helyenként fontosabb, 
mint maga a tárgy.

A film szavainak világában középponti helyet foglal el az ember ábrázo
lása. Az ember ábrázolása bonyolult kulturális jelek egész világaként je
lentkezik a filmművészetben. Egyik póluson az emberi testnek a különböző 
kultúrákban meglevő szimbolikája (a szem, arc, száj, kéz stb. szimbolikája), 
a másikon a színész játéka van, amely a nézővel való közlés és a jelkom
munikáció eszköze.

A gesztusok és a mimika szemiotikája külön problémát jelent, ez érint
kezik a mi témánkkal, de külön kell tárgyalnunk.

A tárgyak fényképeinek filmjcllé változtatásában nagy szerep jut annak 
a lehetőségnek, hogy a filmelbeszélés során széles skálán lehet a néző 
„nézőpontját” változtatni. A nézőpont a modern irodalmi művekben (kivált 
a regényben) elmozdulhat, ugyanakkor viszonylag állandó marad a festé
szetben és a színművészetben. A filmben (és ebben nyilvánul meg elbeszélő 
műfajjcllege) a nézőpontnak mint a szöveg felépítési elvének a típusa nem a 
képzőművészet, színház vagy fényképezés típusával esik egybe, hanem a re
gényével. És míg a filmpárbeszédeknek a regénybeli vagy drámabeli dialó
gusok felelnek meg, és ezek ezért ebből a szempontból kevésbé specifiku
sak, addig a regénybcli írói elbeszélésnek a filmben a képsorokkal ábrázolt 
filmelbcszélés felel meg.

A montázs
A montázs a filmnek egyik legtöbbet tanulmányozott és leghevesebb vitákat 
kiváltó eszköze. A montázsfilm elméletének és gyakorlatának egyik meg
alapozója és propagandistája, Sz. Eizenstein ezt mondja: „A kinematográfia 
pedig, elsősorban és mindcnekfclett: montázs.”12 Igyekezett követni a mon
tázs útját a film egész történetében, és ennek alapján három fokozatot ál
lapított meg a fejlődésében.

„Az egy szemszögű filmben ez a plasztikus kompozíció. A több szem
szögű filmben ez a montázskompozíció, a hangosfilmben pedig a zenei 
kompozíció.

12 Sz. M. Eizenstein: F o rm a  é s  ta r ta lo m . I. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum, Bu
dapest, 1964. 49. I. (Ford.: Óváry-Óss József.)
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Ez a tétel egyben újszerűén világítja meg a montázs kérdését is. A 
montázs »forrása« a plasztikus kompozícióban rejlik. A montázs jövője pe
dig a zenei kompozícióban. A törvényszerűségek mindhárom szakaszban 
azonosak.

A montázs szerepe a plasztikus szerkesztésben az, hogy az ábrázolás 
kompozíciós általánosítását összekapcsolja magával az ábrázolással, vagyis 
a megfontolt »elrendezés« a kompozícióban az ábrázolás általánosított 
»kontúrja«.

A montázs az általánosítás szerepét játssza a második szakaszban...” „A 
montázs szerepe a hangosfilmben alapjában véve a kép és a hang belső ösz- 
szehangolásában rejlik.”13

A montázsfilmnek mindig is sok ellenfele volt és van. A sok teoretikus 
közül, akik nem ismerik el a montázst a filmnyelv általános formájának, 
utaljunk most csak André Bazinre, aki úgy véli, hogy már a némafilm ide
jén kibontakozott két ellentétes irányzat: „Az egyiket azok a rendezők kép
viselték, akik a képszerűségben hittek, a másikat pedig azok, akik a való
szerűségben.”14 Ez a felosztás szembeállítást tartalmaz, ahol az egyik olda
lon azok a filmek állnak, melyeknek rendezője „eszközök egész fegyvertá
rával rendelkezik, hogy a nézőre ráerőszakolja saját, rendezői interpretáció
ját”, „amelyekben az értelmet nem a jelenet hordozza, hanem az a montázs 
eredményeképpen a néző tudatban keletkezik”, vagyis az interpretáció-fűm; 
a másik oldalon pedig az a típus, amely inkább megörökít, mint konstruál, 
amelyben a fényképezett tárgynak nagyobb jelentősége van a magyarázat
nál, a színésznek a rendezőnél. A filmnek ebben a második típusában a 
montázsnak nincs jelentős szerepe, és Bazin felsorolja a némafilmnek azo
kat a mestereit, akik nem tulajdonítottak neki különösebb fontosságot poé
tikájukban.

Bazin véleménye szerint éppen ez a második tendencia kerekedett felül 
a hangosfilmben, és a XX. század második felében ez határozza meg a 
filmművészet fejlődésének útját.

Mindenekelőtt próbáljuk meg értelmezni a montázs fogalmát. A mon
tázs jelensége abban az értelemben, amelyet a szovjet elméleti irodalom tu
lajdonít neki (a fentebb említett műveken kívül emlékeztetnünk kell még B. 
Eichenbaum A filmstilisztika problémái és J. Tinyanov A film alapjairól 
című cikkére a Film poétikája című gyűjteményben), csupán egyik egyedi 
esete a művészi jelentésalkotás egyik legáltalánosabb törvényszerűségének -  
a különnemű elemek egymás mellé helyezésének (szembeállításának és in
tegrációjának). A művészi sor, vagyis a művészetben a szerkezeti elemek 
egymásutánisága másképpen épül fel, mint a művészeten kívüli strukturális 
sorok.

13 E iz e n s te in  a  m ű v é s z e t  fo r r a d a lm á r a . Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Buda
pest, 1973. 150. I. (Ford.: Berkes Ildikó.)
14 André Bazin: Qu'est-ce que le cinéma? (magyarul: Mi a film?)
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A nem művészi strukturális elemek tipikus egymásutánisága a követke
zőképpen alakul. Bármely kommunikációs rendszer két szempontból vizs
gálható: az invariáns struktúra szempontjából és mint ezen struktúra mate
riális eszközök segítségével történő megvalósulása. így F. de Saussure kez
detben a természetes nyelvekben a „nyelv” (a strukturális viszonyok rend
szere) és a „beszéd” (ezen viszonyok kifejeződése a nyelv anyagi eszközei
vel) megkülönböztetést javasolja, majd ezt a megkülönböztetést tette az ál
tala megalapított szemiológia -  a jelrendszerek általános elmélete -  alapjá
vá. Ebből a szempontból tehát mihelyt egy bizonyos elemsor általunk 
„szabályosnak” ítéltetik, vagyis ha a „nyelv” szintjén összevethetjük egy bi
zonyos szerkezeti törvényszerűséggel, elveszti váratlanságát, és előre meg
jósolható lesz. Mivel a szövegre növekedésének mértékében egyre több 
szerkezeti korlátozás esik, a választási lehetőségek száma minden következő 
elem esetében egyre kisebb lesz. Az információs terhelés tehát bármely sza
bályosan felépített szövegben a kezdetétől a vége felé csökkenni fog, a re
dundancia (a közlés lineáris sorába a következő elem megjelenésének meg- 
jósolhatósága) pedig növekedni. Még valamit kell hangsúlyoznunk. A nem 
művészi kommunikáció feltételezi azt is, hogy a hallgató új közlést kap, de 
a feladóval közös kód eleve adott a számára. Ha egy észt könyvet olvasok, 
akkor feltételezhető, hogy sok új ismeretet nyerhetek belőle, de az észt 
nyelvet már eleve ismertem (nem a nyelvtanulás érdekében történő olvasás
ról van szó, hanem normális kommunikációról). Az anyanyelvct a beszélő 
és a hallgató egyformán és annyira jól birtokolja, hogy a szokásos beszéd
ben nem is veszik észre. A nyelv akkor válik észrevehetővé, amikor a beszé
lő szokatlan módon, egyénien használja: kifejezően, képletesen, művészien 
vagy éppen rosszul, nyelvtanilag hibásan, dadogva vagy bizonyos hangokat 
kihagyva. A normális nyelv észrevétlen a hétköznapi beszédben, mert sza
bályos. A hallgató arra figyel, amit mondanak, nem arra, ahogyan, és az 
információt a közlésből nyeri; a nyelvről már mindent tud, annak szerkeze
téről új információkat nem vár és nem kap.

A művészi sor másként alakul.
A művészi szöveg magas információs töltését azzal éri el, hogy bonyo

lult és nem egészen érthető belső mechanizmusa miatt a szerkezeti törvény- 
szerűség nem csökkenti az informativítást. A művészi szerkezet elnyomja a 
redundanciát. Ezenkívül a művészi kommunikáció aktusának résztvevője 
nemcsak a közlésből nyer információt, hanem a nyelvből is, amelyen beszél 
hozzá a művészet. A műélvező arra az emberre hasonlít, aki egyszerre ta
nulmányozza a könyv nyelvét és tartalmát. Ezért a művészi kommunikáció 
aktusában a nyelv soha nem észrevétlen, automatizált, eleve megjósolható 
rendszer.

A művészi közlés során tehát mind az esztétikai kontaktus nyelvének, 
mind az ezen a nyelven íródott szövegnek egész végig meg kell őriznie a 
váratlanságát. De itt újabb nehézség bukkan fel: a váratlan szabálytalant
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jelent (ami szabályos, az nem lehet váratlan; nem mondhatjuk, hogy márci
us 5-e után váratlanul lett 6-a, vagy hogy a tél után váratlanul jött meg a 
tavasz -  ezek automatikus sorok, és ezek közlése semmiféle információt 
nem hordoz), a szabálytalant, rendszeren kívülit pedig nem lehet átadni, ez 
a jelek cseréjének keretein kívül marad. Ily módon a kiinduló premissza 
alapján a művészi kommunikáció ellentmondásos helyzetet eredményez. A 
szövegnek egyszerre kell szabályosnak és szabálytalannak, megjósolhatónak 
és meg nem jósolhatónak lennie. Empirikusan mindenki ismeri ezt a külö
nös helyzetet. Mindenki tudja, hogy a költészet a beszédet használja, amely 
az adott nyelv minden nyelvtani szabályának alá van vetve, és amelyhez 
még néhány kiegészítő szabály járul: a rímelésé, a versmértéké, a stiliszti
káé stb. Következésképpen a költői szöveg korlátok közé szorítottabb, és 
kevésbé szabad, mint a nem költői. Tehát kevesebb információt kell hor
doznia. Tehát a megközelítően egyenértékű nem művészi típusú informáci
óhoz kevesebb szó kell, mint a költőihez15. A valóságban a dolog pont for
dítva áll: a művészi szöveg informativítása nagyobb, és terjedelmében sok
kal kisebb, mint a vele ekvivalens nem művészi szöveg. Ennek a parado
xonnak alapvető jelentősége van, mert éppen ezen alapszik az, amit a köl
tők „a művészet csodájának” hívnak, mi pedig kulturális szükségszerűség
nek nevezhetnénk.

Ebből a kiinduló ellentmondásból a művészi szöveg két módon szabadul 
ki. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy egy és ugyanazon művészi szöveg két 
strukturális normára is vonatkoztatható. Ami a szövegben az egyik norma- 
rendszer szerint véletlen, az a másik szerint szabályos. A két különböző 
rendszer ellentétes irányú redundanciája összeütközve kioltja egymást, és a 
szöveg végig megőrzi informativítását. Az ilyen szöveget szemléletesen 
olyan közléshez hasonlítjuk, amely több nyelven is desifrírozható. Például 
Puskin az Anyegin egyik fejezetének a mottójához Horatiustól vett idézetet: 
„O, rus!” („Ó, falu!”), és szójátékként szembeállította a hasonló hangzású 
„O, Pycb!” (Ó, Oroszhon!) szöveggel. A másik mód a különböző egységek 
vagy a különböző rendszerek egységeinek egymás mellé helyezése. Ezt a 
„makaróni” szövegekkel hasonlíthatjuk össze, amelyekben a különböző 
nyelvek szavai egyenjogúak. A művészetben ez a módszer igen elterjedt. 
Amint a szöveg egy felismert törvényszerűsége alapján kialakítjuk elvárása
inkat, és a következő elem megjósolhatónak tűnik, a szerző megváltoztatja a 
törvényszerűségek típusát (más „nyelvre” tér át), és arra kényszerít minket, 
hogy újra alkossuk meg a szöveg szervezetének szerkezeti elveit.

A különböző rendszerek elemeinek összeütközése (ezek ellentétesek is, 
és egymás mellé helyezhetők is, vagyis valamilyen absztraktabb szinten 
egységesek) a művészi jelentés megformálásának szokásos eszköze. Erre

15 Vö. az információelmélet ismert tételével: minél korlátozottabb a rendszer ábécéje, és minél 
több a zavar (zaj) a kommunikációs csatornában, annál terjedelmesebbnek kell lenni a bizonyos 
konstans információmennyiséget átadó szövegnek.
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épül a metaforatípusok szemantikai hatása, a stilisztikai és más művészi 
értelem.

Ismertessünk egy példát J. Mukarovsky cseh tudós mintegy negyven év
vel ezelőtti ragyogó cikkéből, hogy világos legyen az olvasó előtt a külön
böző fajtájú elemek egymás mellé helyezésének, konfliktusának és maga
sabb egységének elve (ennek következtében minden egyes elem váratlan is 
és törvényszerű is az egésznek az összefüggésében).

Chaplin filmjeit elemezve Mukarovsky azt mondta, hogy az alapjuk a 
visszatérő és a néző által már ismert és elvárt maszktípus, a „Charlie”. Az 
állandó arckifejezés és öltözet, a színészi játék állandó eszközei, a tipikus 
témahelyzetek és egy valóban létező emberi típusra való hivatkozás lehetővé 
teszik, hogy ennek a figurának az egységéről beszéljünk; ezt a figurát mint 
teljes művészi szerkezetet tekinthetjük.

Ugyanakkor Mukarovsky figyelmeztet arra, hogy a figura egysége nem 
szünteti meg, hanem feltételezi annak kettősségét. Kettős már Charlie 
kosztümje is: fent az elegáns keménykalap, sétapálca és csokornyakkendő, 
lent pedig lógó nadrág és óriási, túlméretezett cipő (a lenn és fenn felosztás 
természetesen nem véletlen). Ne felejtsük cl, hogy Max Linder maszkjának 
következetes, „monolit” eleganciája nagyvilági dandyt utánoz; Chaplin pe
dig akkor kezdett alkotni, amikor Linder komikus sztereotípiája már meg
szokottá vált, a közönség várakozásrendszerének a része lett. A legnagyobb 
eleganciának és a végtelen lomposságnak az egységbe olvasztása Charlie 
mimikájában és mozdulataiban is folytatódik. Elegáns, kifogástalan nagyvi
lági mozdulatok, ahogy megemeli a kcménykalapját, vagy megigazítja a 
csokornyakkendőjét, és ugyanakkor egy csavargó gesztusai és arcjátéka. 
Mintha két ember lenne Charlie. Ezzel éri el a váratlan hatást. Úgy tűnnék, 
hogy állandó maszkot, sztereotip helyzetet, feltételes gesztusokat látunk. 
Tehát az ilyen szöveget könnyebb előre kitalálni, mint a nem művészi való
ság fényképsorának nyers, „nem megjátszott” sorozatát. Nem. A különböző 
törvényszerűségek egymást keresztezve hozzák létre a szükséges váratlan
ságot. Charlie az ennek legkevésbé megfelelő szituációkban viselkedik ki
fogástalan gentlemanként. A nagyvilági ember vonásai csak akkor jelennek 
meg, amikor a vászon kontextusa szerint a csavargó, a naplopó, a tolvaj vi
selkedése lenne természetes. De ha ez az összefüggés az elegáns viselkedés 
normáit követeli, Charlie kis csavargó lesz egy idegen ruhában.

A klasszikus Aranyláz témája két félből tevődik össze. Az egyikben 
Charlie, a kis csavargó szerepel, a másikban a hirtelen meggazdagodott 
milliomos Charlie. A csavargó Charlie-ra a nagyvilági ember kifogástalan 
modora jellemző. A film tetőpontja az a jelenet, amikor télen, a hegyekben 
az éhező aranyásók megfőznek egy bakancsot. Charlie tökéletes viselkedé
séről tesz tanúbizonyságot, ahogy a csodaételt késscl-villával osztja szét, a 
szögeket leszopogatja, mint a csontot, a fűzőt úgy eszi, mint a spagettit. De
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amint milliomossá válik, amint dús bundában vagy szmokingban jelenik 
meg, akkor vakarózni, ásítozni és csámcsogni kezd, mint egy csavargó.

Az ilyen játéknak az az értelme, hogy a hőst mindkét esetben átöltö- 
zöttnek tartjuk. Az első esetben nagyvilági ember, aki csavargónak öltözik, 
a másodikban csavargó, aki a felsőbb tízezer ruháját húzta magára. Az átöl
tözött mindegyik belső lényege a maga normáit és a néző részéről jelentke
ző sajátos várakozástípust követeli. A „hőskosztüm” viszony komikus hely
zeteket szül, de más jelentések forrása is lehet. Az Aranyláz végén a milli
omos Charlie találkozik a hajón egy lánnyal, aki az aranyásó telepen el
utasította a szerelmét, és most a szegény áttelepülők között, harmadik osztá
lyon utazik. A gazdag utasban nem ismeri fel hajdani hódolóját. De Charlie 
újra felveszi a régi rongyokat, és a hősnő felismeri. Most az átöltözés a té
ma egyik momentuma, és így eltűnik a játékból: Charlie csavargóruhában 
csavargóként, egységesen viselkedik. Ő a naiv, ügyetlen; üldözött kisember, 
ilyennek fogadja el őt a lány, és ilyennek is szereti. A néző azonban nem 
felejti el, hogy a hős átöltözött.

Míg a képtelenség komikuma felépülhet úgy, mint a különböző dolgok 
mechanikus összegyúrása, addig az önmagában zárt és legfőképpen a tragi
kus alak csak úgy jöhet létre, hogy kiderül, hogy a bizonyos szempontból 
különböző és antagonisztikus elemek egy másik, váratlan szempontból -  
melynek meglátása a művészi felfedezés lényege -  egységet alkotnak. 
Mukaíovsky hangsúlyozta azt a módot, amellyel Chaplin megőrzi a nézőt 
attól, hogy elveszítse a figura egységének érzését. A Nagyvárosi fények-ben 
két személyt állít a hős mellé, akik szinte „lemásolják” az egységes, élő 
Charlie két ellentétes arcát: a virágáruslány vak, a milliomos pedig részeg. 
Mindketten más-más vetületében fogják fel Charlie-t. A virágáruslány me
sebeli hercegnek tartja, csak az „elegáns” Charlie-t „látja”. Amikor vissza
nyeri látását, nem ismeri fel hősét a valódi chaplini figurában. A részeg, 
megcsömörlött milliomos az „egyszerű ember” barátságát keresi, a csavar
góét, de józanon már ő sem ismeri meg Charlic-t: Charlie-t tragikus értel
metlenség veszi körül, mert mind a szerelem, mind a barátság csak egy-egy 
részét fogja fel, de a nézőnek őt élő, egységes egésznek kell tartania.

Létrejön tehát az a viselkedés, amely egyszerre keveréke két, össze
egyeztethetetlen magatartástípusnak, és amely ugyanakkor egységes, orga
nikus: egy ember életét és sorsát ábrázolja. így lehet megoldani a művészet 
nagyfokú informativításának fentebb leírt paradoxonját.

Ezek a megfigyelések nemcsak a komikumra érvényesek, hanem közvet
len kapcsolatban állnak a művészet alapvető törvényeivel is. Scott Fitz
gerald Az éj szelíd trónján című regényének főhőse megmagyarázza a film- 
színésznőnek, Rosemarynck, hogy mi is az a színészi játék: „Szóval muszáj 
valami váratlan dolgot produkálnia. Ha a közönség azt hiszi, kemény jel
lem, azon nyomban ellágyul, ha azt hiszi, puha, mint a vaj, megkeménye
dik. Nem a jellemnek megfelelően viselkedik... érti már?
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-  Nem egészen -  ismerte be Rosemary. -  Mit ért azon, hogy nem a jel
lemnek megfelelően viselkedik?

-  Addig próbálja azt a bizonyos váratlan dolgot, amíg a közönség fi
gyelmét az adott tényről vissza nem mesterkedi önmagára. Akkor szépen 
újra visszabújik ajellem bőrébe.”

A hős itt nagyon pontosan rámutat arra, hogy játszani kell a hallgatóság 
várakozásával, állandóan ébren kell tartani, és ugyanakkor le kell rombolni 
e várakozásokat, mert ez a szöveg nem gyengülő hatásának az egyik alapja.

A szerepből való ilyen kiesés és újra visszalépés játékára jó példa 
Marcello Mastroianni színészi munkája. A 8 és fé l-ben a főszereplőt állan
dóan kísérik személyiségének különböző vetületei: jelenetek a gyermekko
rából, saját lényegének tükröződése a különböző nőkben, álmok, alkotások. 
Egyik tükröződés sem identikus a másikkal (sőt éppen ellenkezőleg), és 
mégis azonosíthatók.

Ez a vonás különösen élesen jelentkezik a Taganka Színház rendezőjé
nek, J. P. Ljubimovnak merész megoldásaiban a Majakovszkijnak szentelt 
darabban. A rendezőnek olyan figurával volt dolga, amelynek a puszta neve 
egy sor merev sztereotip várakozást ébreszt a nézőben; ezeket részben még 
maga Majakovszkij teremtette meg, amikor meghatározta, hogyan kell az ő 
költői személyiségét értelmezni, részben meg költői örökségének utóélete. 
Ezeknek a normáknak az egyszerű illusztrálása épp annyira nem lenne 
meggyőző művészileg, mint merev elvetésük. A rendező kísérletezett: öt 
Majakovszkijt állít színpadra (egyikük arca sem hasonlít a költőére; a 
„leglíraibb alkat” szakállas, és zavarában dadog). Ez az öt Majakovszkij 
egyszerre van jelen a színpadon, de a cselekmény egyik pontján eltérően vi
selkedik, a másikon viszont zárt frontot alkot. Ez az öt figura nem is egy
szerre hal meg. De mert végig tudjuk, hogy ők tulajdonképpen egy embert 
alkotnak, fokozatos, külsőségektől mentes távozásuk megrázza a nézőt.

A Della Rovere tábornok-bun Bertone aljas ember (De Sica alakítja, a 
rendező: Rossellini), aki a lehető legmélyebbre süllyedt: selyemfiú, szeren
csejátékos, spekuláns, később kollaboráns lesz, együttműködik a Gestapo 
alacsonyabb rangú tisztviselőivel, áldozataiktól pénzt csikar ki. De a süllye
désnek ezen a fokán is van benne valami, ami miatt a néző nem fordul el 
undorral a vászontól. A főszereplő elbűvölő (eleinte csodálkozunk ezen az 
érzésen, sőt belül tiltakozunk is ellene). Tehetséges, művészi hajlamokkal 
megáldott, nemes megjelenésű férfi (jellemző rá a szélhámosok hangsúlyo
zottan nemes külseje). A XIX. század művészetében csak egy feltétellel 
válthatott ki az ilyen mélyre süllyedt hős együttérzést: ha a szerző utalt ar
ra, hogy az egyén viselkedéséért nem ő maga, hanem a társadalmi viszo
nyok felelősek. Van is célzás erre a megoldásra a filmben: nem véletlenül a 
fiatal Signora Fassio ítéli cl a leghatározottabban Börtönét; a nő hű patrió
ta, férje a Gestapo áldozata lesz, ugyanakkor arisztokrata hölgy, aki soha 
nem ismerte a mindennapi kenyér megszerzésének gondját, akinek az a csé
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sze „valódi kávé”, amit oly büszkén kínál Bertone, undorító lötty. Bár 
Bertonéval való összehasonlítása szentségtörés, a néző előtt nyilvánvaló, 
hogy a nő nemességét soha nem tette próbára az a lealacsonyító tapasztalat, 
amely a férfi mindennapi létének alapja.

A film szerzői mégsem akarták ilyen módon igazolni hősüket, ez ha 
másból nem is, de abból látszik, hogy ő maga éppen ezt a magyarázatot 
ajánlja szolgálatkészen a nézőnek. Amikor a Gestapo főnöke, Müller ezre
des azt javasolja a kilátástalan helyzetbe került Bertonénak, hogy játssza el 
Della Rovere tábornoknak, az Ellenállás hősének a szerepét, és megmutatja 
annak szolgálati lapját, Bertone irigykedve kiált fel: „Könnyű neki gyors 
karriert csinálni! Elvette egy piemonti tábornok leányát; nénikéje, di 
Barrino márkinő huszonnyolcban meghalt; és őt tette egyetlen örökösévé; 
szabadkőműves eszmékkel gyanúsítják; a bácsikája kardinális... Nem, az 
egyszerűen nevetséges... Én pedig mindent magamnak köszönhetek kedves 
ezredes. Mindenért csak magamnak lehetek hálás.”

Mivel egy ilyen hős szájába adják a magyarázatot, a film szerzői nyil
vánvalóan elutasítják az efféle leegyszerűsített megoldást, bár marad valami 
lehetőség erre a magyarázatra valahol a háttérben.

Miután a film alkotói leszögezték a hős valódi arcának visszataszító 
voltát, felelősségét saját erkölcsi bukásáért behoznak egy, a cselekmény 
alakulása szempontjából mellékesnek tűnhető epizódot: Bertone Grimaldi 
mérnök (vagy Grimaldi ezredes) álnéven szerepel. Ezzel a névvel tudtán kí
vül a német hódítók elleni fontos bűntetteket tulajdonított magának: 
Grimaldit körözik a partizánoknak nyújtott támogatás miatt. Müller ezredes 
a lelke mélyén szimpatizál Bertonéval, és nem minden irónia nélkül kérde
zi, hogy ki akar inkább lenni a bíróság előtt: Bertone vagy Grimaldi. A fő
hős nem habozik: mint kis szélhámos csak börtönbüntetést kockáztat, és a 
háború végének közeledte úgyis amnesztiát ígér, de Grimaldi szerepében 
garantáltan agyonlövik. Ő csak egy kisstílű csirkefogó, és az is akar ma
radni. S bár ez a döntése teljesen természetes, mégis kiábrándítja a Gestapo 
főnökét, mert végleg meggyőzi arról, hogy ettől a férfiasán bájos figurától 
teljesen idegen a fennkölt érzés.

így jellemzi a mű Bertonét, akinek Müller menekülési lehetőséget kínál 
egy szolgálat fejében: játssza el Della Rovere tábornoknak, az Ellenállás 
úgymond fogságba esett, de valójában agyonlőtt vezérének szerepét, lépjen 
kapcsolatba a földalatti mozgalom tagjaival, és adja ki őket a németeknek. 
A börtönben Bertone az arisztokrata, hivatásos katona, hazafi és hős szere
pében jelenik meg, akit még az ellenségei is kénytelenek tisztelni.

Aljas egyént látunk hős szerepben. Ha ezzel a dolognak vége is lenne, 
akkor az egyebekben polárisán különböző Müller és a fiatal Signora Fassio 
elképzelései igazolódtak volna: nekik az a meggyőződésük, hogy értik az 
embereket, és joguk van őket megítélni; a néző számára pedig a film egész 
második része feleslegessé válna. De az események más fordulatot vesznek,
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nem felelnek meg az olyan gondosan felépített várakozási inerciáknak. 
Bertone további sorsa a harc az ő lényegét jelentő csirkefogó (és bizonyos 
mértékben színész, meg gyerek, aki lelkében megőrizte a naivitás és tehet
ség szikráját) és a magára vállalt szerep között. A pokol minden bugyrát 
bejárja, bombázásokat él át, várja a halált, az elvállalt szerep megnemesíti 
egész énjét, és az álarc átváltozik Bertone lényegévé, valóban Della Rovere 
tábornokká lesz. Ez a csodálatos átváltozás kétségtelenül meggyőző, a 
meglepett néző szeme előtt megy végbe. Bertone-Della Rovere önként 
vállalja a halált, az utolsó percekben sem adja ki a földalatti mozgalom 
megismert tagjait, levelet ír az idegen asszonynak és fiúnak, sőt alteregójá- 
nak arisztokratikus előítéleteit is magáévá teszi: Itáliát és a királyt éltetve 
áll az SS-fegyverek csöve elé.

Nem foglalkozhatunk a film mélységesen humanista és bonyolult művé
szi alapgondolatával. Minket most egy részkérdés érdekel: az igazságérzés, 
amely abból születik, hogy a két viselkedési szabályrendszert tiszteletben 
tartó színésznek végzetesen meg kell törnie az egyiket (mintegy „kilépni a 
figurából”) ahhoz, hogy a másikat teljesíteni tudja („benne maradjon a figu
rában”). A két törvényrendszer közötti oszcillálás eredményezi a szükséges 
mcgjósolhatatlanságot (informativítást) a két rendszer keretén belül.

További példáként utalhatunk még P. A. Florenszkijnek Rubljov isten- 
anya-képével kapcsolatos megfigyelésére. Eszerint ugyanis a művész az is- 
tcnanya-arc felső és alsó részét egymástól erősen eltérő festői módszerrel 
jellemezte.

Példánkat a művészetnek mind a komikus, mind a tragikus, mind az 
áttételes, mind a hétköznapi fajtáiból idéztük, és levonhatjuk belőlük azt a 
következtetést, hogy a művészi szöveg egyik legalapvetőbb törvényszerűsé
ge a normák megszabása és azok megszegése, az automatizálás és a 
dezautomatizálás. Különösen érvényes ez a filmművészetben.

Gyakran alkalmazzák a művészetben a különböző fajtájú elemek egy
más mellé helyezését. Ennek egyik esete a montázs, amelyet mint a film- 
nyelv különböző fajtájú elemeinek egymás mellé helyezését határozhatunk 
meg. Bizonyos művészeti stílusok az egymást taszító elemek éles összeütkö
zésére épülnek (így alakulnak ki a prózában a metaforikus stílusok vagy a 
téma szintjén a személyek határozott szembeállítása). Ha közelebbről meg
vizsgálunk egy tetszőlegesen kiválasztott stílust, mutassa akár a legnagyobb 
ellentéteket, akár a legnagyobb harmóniát, mechanizmusának alapja mindig 
az elemek egymás mellé helyezése és egymással szembeállítása, vagyis a 
konstrukció belső váratlansága, amely nélkül a mű nem hordozna művész 
információt. Ezért a montázs mint a filmnyelv ténye jellemző a filmek min
den fajtájára: a nyíltan a montázsra épülő filmre is, és arra is, amelyben A. 
Bazin szerint nem mutatható ki. A filmnyelv olyan mechanizmus, amely 
„történeteket beszél el mozgó képek bemutatásának segítségével”, tehát
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természete szerint elbeszélő. De a filmelbeszélés és a montázs között szoros 
belső kapcsolat van.

Az elemek egymás mellé állításának két fajtája van: I. A két egymás 
mellé állított elem szemantikai vagy logikai szinten azonos, azt mondhatjuk 
róluk: „Ez egy és ugyanaz.” De az azonos denotátumot (a szövegen kívüli 
valóság egy tárgyát, jelenségét, dolgát) eltérő modusokban adják meg. 2. A 
két egymás mellé állított dolog különböző denotátumot jelöl azonos 
modusokban. A nyelv esetében ez az osztályozás a következőképpen alakul: 
ugyanazon lexémának (szónak) az ismétlése különböző nyelvtani kategóri
ákban, illetve ugyanazon nyelvtani kategória ismétlése különböző szavak
ban. Betűkkel ábrázolva (nagybetűvel a jel szemantikái jelentését -  tárgy
hoz való viszonyát -, kisbetűvel a nyelvtani jelentést -  a többi jelhez való 
viszonyát -  helyettesítjük):

A filmre alkalmazva ezt a sémát, az első esetben különböző helyről, 
megvilágításban, látószögben vagy plánban fényképezett tárgyról beszélhe
tünk, a másodikban pedig azonos a hely, a megvilágítás, a látószög és a 
plán, de más a fényképezés tárgya: Az első esetre példa a Patyomkin páncé
los 284-287. számú és 291-292. számú kockája („ágyúk”), a másodikra 
pedig ugyanennek a filmnek a 215., 218., 219. számú kockája 
(„egyetemista, kozák, tanítónő”).

A művészi ismétlés a nem művészitől abban különbözik, hogy az azo
nosítás vagy szembeállítás -  olykor igen jelentős -  erőfeszítés árán jön lét
re; ez az erőfeszítés lehet emocionális is. A gondolat mélysége az eddigi el
képzelések átrendezése során tárul fel, hiszen az azonosról kiderül, hogy 
különböző, és fordítva. Ezenkívül a logikában élesen megkülönböztetett 
forma és tartalom (modus és tárgy) a művészi szövegben egyidejűleg szét
válhat és helyet cserélhet. A kiáltó száj magában véve nem modus, hanem 
tárgy. De a három filmkép egymás mellé állítása során nyelvtani elemmé 
válik, mint az egynemű tagok formális egyeztetése a mondatban.

A Potyomkin páncélos híres „ébredő oroszlán” képsora például szolgál
hat arra a strukturális konfliktusra, amely a művészi ismétlésben benne rej
lik, és amely azt ellentmondásosan bonyolulttá, a nem művészi összeütkö
zésnél sokkal tartalmasabbá teszi.

A kőoroszlán feltápászkodik, mintha élne. Ennek a mozgásnak a várat
lansága és ebből következő nagy informativítása abból származik, hogy a 
fénykép nem rejti el, hanem éppen hangsúlyozza az oroszlán 
„márványszerűségét”, szobormivoltát. Az ábrázolás dinamizmusa konflik
tusba kerül a tárgy statikusságával. Más eszközök is segítenek a hatás eléré
sében: ha tudjuk, hogy szobrot látunk, nem kételkedhetünk abban, hogy a
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képeken három különböző tárgy tűnik fel, amelyek bizonyos modusok sze
rint egymás mellé kerülnek (logikai modus: mindegyik tárgy az oroszlán
szobrok osztályába tartozik; vizuális modus: a megvilágítás, a plán mozgá
sának egységes iránya stb.). Ha meg ez egy élő oroszlán, akkor egy tárgy 
van levéve különböző modusokban (mozgás). Egy időben két különböző 
dolgot látunk, miközben a tárgy és a modus funkciója felcserélődik -  ez 
váltja ki e filmszalag szemantikai-érzelmi feszültségét.

Amikor a továbbiak során a filmképen elkülönítjük egymástól az objek
tum és a modus kategóriáját, állandóan szem előtt fogjuk tartani a művészi 
szövegben tapasztalható viszonylagosságukat, kölcsönös felcserélhetőségüket.

Nézzünk először egy önálló fényképet. Ennek a filmben egyetlen film
kocka felel meg. Már ebben az esetben is meghatározott kompozícióval ta
lálkozunk. A tárgyak kapcsolatban állnak egymással, és bizonyos jelentéssel 
biró viszonyt alkotnak, amelynek szemantikája nem azonos a különálló tár
gyak jelentésének mechanikus összegével. Éppen ebben az értelemben 
mondhatta Eizenstein, hogy már maga a kép megszerkesztése is montázs. 
Leggyakrabban az a helyzet, hogy különféle tárgyak vannak modusok által 
összekomponálva, s ezért épp a modus válik a jelentés aktív hordozójává, 
így például egyes festményeken a megvilágítás nagyobb hangsúlyt kap, 
mint a tárgyak ábrázolása. Ha a filmkockán kiemeljük a figurákat és dolgo
kat összekötő vagy éppen szembeállító modusokat, megkapjuk a szöveg 
legtöbbjelentést hordozó elemeinek karakterisztikáját.

Ezen a szinten még ugyanaz a mechanizmus hat, mint a festészetben 
vagy a grafikában. Csak akkor jön létre az egyedül a filmre jellemző hatás, 
amikor az egyik filmkocka a másik mellé kerül, vagyis a vásznon kialakul 
az elbeszélés. Elbeszélés válhat a különböző tárgyakat ábrázoló vagy az 
azonos tárgyakat különböző modusokban megmutató filmkockák láncolatá
ból. Ha figyelembe vesszük, hogy a plán hirtelen váltása a vásznon nem a 
tárgyat, hanem annak egy részét jeleníti meg (ezt valójában tárgyváltásnak 
érzékeljük), akkor azt mondhatjuk, hogy az első eset a vásznon a képek 
váltásában, a második pedig a képen belül az ábrázolás mozgásában valósul 
meg. A montázshatás mindkét esetben jelentkezik. Akár két különböző áb
rázolás montázsa alapján, akár egy ábrázolás különböző módjaiból formá
lódik meg az új jelentés, ez soha nem statikus közlés, hanem dinamikus el
beszélő (narratív) szöveg, amely a film lényegét alkotja, ha ábrázoló eszkö
zökből, látható ikonikus jelekből áll.

Ezek alapján más értelmet kell tulajdonítanunk André Bazin fentebb 
idézett szembeállításának: a filmtörténet egy teljesen reális tényére hívja föl 
a figyelmet, amennyiben megállapítja, hogy a különböző művészi irányza
tok a „valódi élet” újjáteremtését vagy művészi koncepciók konstruálását, 
egyes szalagdarabok összevágását vagy a színészi játékot hangsúlyozó hosz- 
szabb beállítások felvételét tűzték ki célúkul. De az a feltételezés, hogy a 
rendezői beavatkozástól olyan egyszerű módszerekkel el lehet térni, mint a
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montázsról való lemondás kinyilatkoztatása, a kérdést ugyanúgy leegysze
rűsíti, mint ha azt hinnénk, hogy a ragasztás megszüntetésével a montázs 
elve is eltűnik.

A filmszalag darabjainak összeragasztása és magasabb gondolati egy
ségbe integrálása a montázs legnyilvánvalóbb és legnyíltabb formája. Éppen 
ennek segítségével tudták művészileg megragadni és elméletileg értelmezni 
a montázst. De a filmtörténetben legalább olyan jelentősek a montázs rejtett 
formái is, bármilyen két ábrázolás időbeni egymás után helyezése, amelyből 
egy harmadik értelem születik.

A filmtörténet reális és lényeges pontját érinti Bazin megfigyelése. De 
ennek értékelésekor figyelembe kell azt vennünk, hogy amit Bazin a film- 
szerkesztés két eredendően ellentétes, egymástól független, immanensen 
zárt tendenciájának tart, az valójában egy egységes mechanizmus két szem
ben álló és antagonisztikus ága. Csak a kölcsönös harcban működhetnek, 
ezért szükségük van egymásra. Bármelyik tendencia győzelme, amely maga 
után vonná a másik eltűnését, nem sikert, hanem végleges megsemmisülést 
hozna a győztesnek. A filmtörténetben a „konstrukcióra” vagy az „élet 
fényképezésére” irányulás periodikus váltakozása meggyőzően bizonyítja 
ezt. A művészet körül folyó konkrét ideológiai és esztétikai harcban egy 
adott koncepció kötődhet bizonyos filozófiai vagy ideológiai nézetekhez. 
Valamely koncepciót azonban, természetéből fakadóan, nemcsak ez a kötő
dés határoz meg. Az irodalomban egy eszmei vagy művészi felfogás előny
ben részesítheti a verset vagy a prózát, de ez nem zárja ki azt, hogy mind a 
költészet, mind a próza az irodalom létformája, és mindkettő alkalmas a 
legkülönbözőbb világnézeti irányzatok kifejezésére.

Hogy a film valóban művészetté váljon, a filmnyelv legnyíltabban átté
teles formáival kellett kezdenie; már az is esztétikai felfedezés volt, hogy az 
élet jelenségeit erre a nyelvre le tudták fordítani. Az áttételesség eltúlzása 
elkerülhetetlen volt a fényképtől elszakadni kívánó film számára. Ha Bazin 
nyomán a filmeket „áttételes” és „reális” ágakra osztjuk, és éppen a mon
tázs alapján döntjük el a hovatartozást, akkor szem elől tévesztjük a másik 
aspektust: a húszas évek filmjeinek azt a tendenciáját, amely kerülte az éles 
montázst, és amely inkább „hosszabb beállításokkal” és erősen áttételes szí
nészi játékkal jellemezhető. A montázson alapuló film általában tipizált, és 
dokumentumok alkalmazásával a színészi viselkedést az élethez közelítette. 
Tehát a Bazin által említett filmművészeti ágak mindegyikének megvolt a 
maga áttételcsségi típusa, és a modern film nem valamelyik irányzat auto
matikus folytatása, hanem azok bonyolult szintézise. A filmhatás mecha
nizmusának effektivitását nem a két ellentétes alkotórész valamelyikének 
automatikus elhagyása, hanem dialektikus ellentmondásuk alapozza meg. 
Jellemző, hogy amikor a második világháború utáni korszak filmjei eljutot
tak a montázs és színészi játék életszerűségének legszélső határáig, ezzel 
egyidőben igény támadt az áttételesség sokkal bonyolultabb és modernebb
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formáira, melynek lényege a film realizmusának eredményeihez kellett 
hogy kapcsolódjék.

Az a számos filmben fellelhető, vissza-visszatérő motívum, hogy a 
vásznon filmforgatást látunk, annak a törekvésnek a megnyilvánulása, 
amely a legreálisabbat és lcgéletszerűbbet is megjátszottnak kívánja feltün
tetni. Ha a legrealistább festészet analóg irányzataira gondolunk, be kell 
látnunk, hogy ez nem egyszerűen divat vagy hatásvadászat, hanem valami 
sokkal mélyebb dolog. Vegyük például Velázquez egyik remekművét, Az 
udvarhölgyeket.

A vászon középső részét nagy realista erővel megfestett, udvari ruhás 
játszadozó kislányok, udvaroncok, törpék, kutyák foglalják el (a kép eredeti 
címe: IV. Fülöp családja). A bal sarokban viszont ott áll a művész, és festi 
a képet. Előtte vászon, aminek mi a hátoldalát látjuk. Ez a művész, maga 
Velázquez. Tehát annak, amit látunk, vagyis Velázquez festményének a 
másik oldala is megjelenik a sarokban. Azáltal, hogy a vásznon megjelenik 
a festő, és hogy a lerajzolandó valóságban felbukkan a készülő mű, a leg
pontosabb realizmushoz az a figyelmeztetés kapcsolódik, hogy mindez csak 
ábrázolás, vagyis el vonatkoztatás, éppúgy, mint a 8 és fél-ben vagy a Min
den eladó-ban. Továbbá a mű hátterében látszanak a festészeti eszközökkel 
reprodukált festmények, amelyek illeszkednek a kép perspektívájába, és lát
ható a festészet áttételes perspektívája is, ugyanazokkal a festészeti eszkö
zökkel ábrázolva. És végül a kép mélyén felfedezhető egy tükör, amelyben 
tükröződik minden, amit a festő lát, és amit az előttünk ismeretlen kép áb
rázol. Most minket nem Velázquez bátorsága érdekel, amellyel a kép sík 
felszínéből kitör, hanem az a törekvés, hogy időnként az objektumot és a 
szubjektumot felcseréli, és képet fest a képről.

A realista prózából is választhatunk hasonló példát, ilyen Gorkij Elbe
szélés egy regényről című 1924-ben írt műve. Ebben a szerző keveri az 
„élet” szereplőit a „regény” szereplőivel egy egységes áttételes szüzsé 
keretein belül.

A film elbeszélés szerkezete
A film szövegét egyszerre tekinthetjük diszkrétnek, vagyis jelekből állónak, 
és nem diszkrétnek, amelyben a jelentést közvetlenül a szöveg hordozza.

A film montázsának szintén két fajtája van: egy adott képhez kapcso
lódhat másik kép, vagy kapcsolódhat önmaga (modális változtatással vagy 
anélkül -  e második esetről akkor beszélhetünk, ha rövid dinamikus képek
hez ezenkívül hosszúakat és mozdulatlanokat kapcsolunk). A különböző ké
pek montázsa az értelmi kontrasztot hangsúlyozza, azt teszi a jelentés alap
vető hordozójává; az azonos képek montázsában a kontraszt észrevétlen ma
rad, az értelmi átmenet fokozatos. Ezért ha olyan szalagot vetítenek, 
amelyben a képről képre átmenet rejtett, akkor, bár természeténél fogva 
a montázs diszkrétséget tételez föl, a néző nem érzékeli ezt a diszkrétséget,
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mint ahogy az élőbeszédben sem érzékelhetők a szerkezeti egységek közötti 
határok.

így keletkezhet olyan film, amely a valóság szerkezete (Saussure termi
nológiája szerint a „nyelve”) felé fordul, vagy olyan, amely a közvetlen
empirikus adottságok felé (ugyanabban a terminológiában a „beszéd”).

A szövegben valójában mind a „nyelv”, mind a „beszéd” jelen van, csak 
bizonyos rendezői irányzatokban az egyik tendencia hangsúlyosabb és tuda
tosan előtérbe kerül, míg a másik csak rejtve létezik.

Ilyen alapon jön létre az elbeszélés két típusa. Gondolataink felépítése, 
szokásos elképzeléseink (amelyek közül sokat az emberi természetből ere
dőnek vélünk) a szókultúra alapján nyernek formát; ebben a kultúrában az 
emberi beszéd az alapvető kommunikációs rendszer. A beszéd agresszíven 
behatol a szemiózis minden szférájába, és azokat saját hasonlatosságára 
alakítja. Szavakból áll, és rendeltetése a másik individuummal folytatott 
kommunikáció lehetővé tétele. A nem szavakból álló vagy az embernek 
önmagával folytatott kommunikációjára irányuló rendszereket többé- 
kevésbé elnyomja a kommunikáció uralkodó típusa. Ezért még ha modellál
juk is a „képek segítségével történő elbeszélést”, tulajdonképpen a szavak
ból álló elbeszélés szerkezetét alkalmazzuk rá. Hajlamosak vagyunk elfelej
teni, hogy a nyelv és szavak segítségével történő szokásos elbeszélés annak 
két lehetséges típusa közül csak az egyik.

Az első típus a szavakból álló elbeszélést utánozza: azon alapul, hogy a 
szöveg egységéhez egy másik egység kapcsolódik, majd egy harmadik, és 
végül kialakul egy elbeszélő láncolat. Az elbeszélés a különböző képek lán
colatainak értelmes sorrá egyesítése.

Az elbeszélés másik lehetséges típusa az egy és ugyanazon filmkép 
transzformációja. Emlékezzünk Fet egyik sorára: kb. a kedves arc ezer bű
vös változása. Az arc változásainak lánca természetesen elbeszélés. Ebben 
az esetben nem jelek sokaságának lánccá fűzése történik, hanem ugyanan
nak a jelnek a transzformációja. Gondoljunk egy fotofon szalagra, amely 
már egy lépés a film irányába. A színész például azt mondja: „Szeretem 
Önt.” Míg a szalagon ez különböző ábrázolások diszkrét sorából tevődik 
össze, addig a néző számára egy ábrázolás nem diszkrét változása.

Míg az első esetben az elbeszélés abból születik, hogy a rajzokat szó
ként használják, addig a másodikban sajátosan képi típusú narrativítás ke
letkezik. Mivel az ikonikus jelben találhatók bizonyos mozgó elemek, ezért 
elbeszélő szöveggé tud válni. A mellékelt ábrán kiemelhetjük a konstans 
elemeket, amelyeknek alapján kijelenthetjük: „Ez egy arc”, és amelyekből a 
folyamatos vetítés során kialakul egy filmkép. De vannak változó elemek is 
(egy adott filmkép keretein belül meg tudnak változni).

Hogy a különböző képek értelmes lánccá egyesülhessenek, rendelkezni
ük kell valamilyen közös elemmel: lehet ez ugyanaz az ábrázolás más kép
síkban vagy két különböző ábrázolás közös modusszal. Az egybeesés lehet
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értelmi (a rendőr és a gőzhajó füttye). Ismétlődhet egy részlet (Mark üveg
cserepeken lépkedő lába és Borisz lába a pocsolyában Kalatozov Szállnak a 
darvak című filmjében), hangsúlyos lehet a cselekedet irányának egysége (a 
lövés képe a leomló testével váltakozik) stb. Egy a lényeg: a különböző ké
pek egyesítésénél valamelyik megkülönböztető jegy ismétlődik, a kép 
transzformációjában ez lesz a megkülönböztetés alapja. Az egyik eset a 
szemantikai közelítés példája, a másik pedig a felbontásé, vagyis az értelmi 
mikroanalízisé.

Az első típus a montázs filmre jellemző. A világ szerkezetének problé
máját emeli ki, és a kompozíció csomópontjai közötti ugrásszerű átmenetre 
épül. A második típus azt a folytonos elbeszélést alkalmazza, amely a világ 
természetes folyását utánozza. Az első esetben a rendező az „élet nyelvta
nát” adja meg, és ránk bízza az élet azon szövegeinek kiválasztását, ame
lyek az ő modelljét illusztrálják. A második esetben szövegeket ad, és ne
künk kell a „nyelvtani struktúrát” kikövetkeztetnünk belőlük. De ha eltekin
tünk a tisztán kísérleti jellegű filmektől, akkor csak domináló irányzatokról 
beszélhetünk, hiszen ezek olyan ellenségek, akiknek szükségük van egy
másra.
1973 (Fordította: Réthy Ágnes)
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Christian Metz

Az elbeszélő film mondattana*

Az elbeszélő filmnek megvan a maga makroszintagmatikája. A játékfilm 
bizonyos számú autonóm szegmentumra tagolódik. Ezeknek az autonómiája 
nyilvánvalóan relatív, minthogy mindegyikük csak a filmhez való viszonyá
ból nyer értelmet (maga a film pedig a mozinak a szintagma-maximuma). 
Mi itt mégis „autonóm szegmentumúak” fogunk nevezni minden olyan 
filmszegmentumot, amely egy elsődleges felosztásból származik, azaz ma
gának a filmnek (nem pedig egy filmrészletnek) az alosztályokra bontásá
ból.

A filmnyelv viszonylagos szabványosításának jelenlegi állapotában, úgy 
tűnik, az autonóm szegmentumok hat nagyobb típus köré csoportosíthatók, 
amelyek ilyenformán „mondattani típusok” vagy, helyesebben, szintag- 
matikai típusok lesznek. Ebből a hatból öt típus szintagma, azaz több plán
ból alakított egység; a hatodik az egyetlen plánból álló autonóm szegmen
tum, azaz az autonóm plán.

1. A JELENET [la scéne] már filmeszközökkcl alakít újjá egy még 
mintegy „konkrétnak” érzett és mintegy a színház vagy az élet által ny ito t
takhoz hasonló egységet (egy helyet, egy pillanatot, egy valahol felszedett 
sajátos és apró cselekvést). A jelenetben a jelentő [signifiant] töredékes 
(több plán, amelyek mind csupán részleges „profilok”, Abschattung-ok), de 
a jelentettet [signifié] egységesnek fogjuk fel. Az összes profilok úgy értcl- 
mezendők, mint egy közös tömegből mintaként kiemeltek, mert egy filmnek 
a „víziója” voltaképp bonyolultabb jelenség, hiszen állandóan három meg
különböztethető tevékenységet működtet (érzékelések, a figyelem-mező új
rastrukturálásai, közvetlen emlékezet), ezek szüntelenül mozgásba hozzák 
egymást, és feldolgozzák a maguk szállította anyagokat. A jelenétén belüli 
térbeli vagy időbeli megszakítások kamerarések és nem diegetikus rések 
[nem a valóságos történésfolyamat rései],

2. A KÉPSOR [la séquence] eredetibb egységet alkot, sajátosabban 
filmjcllcgűt, olyat, amelyben egy bonyolult (bár egyedülálló) cselekvés ját
szódik le, átvonulva különböző helyeken és „átugorva” a fölösleges mozza
natokat. Tipikus példa: üldözési képsorok (a hely egysége lényegi és nem 
betű szerinti: nem egyéb, mint „az üldözés helye”, azaz egy mozgó hely pa
radox egysége). A képsoron belül már diegetikus rések vannak, bár ezeket 
jelentéktelennek tartják, legalábbis a dcnotáció [a fogalmi tartalom] síkján
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(az átugrott mozzanatoknak „nincs jelentősége a történet szempontjából”). 
Ezeket a réseket az különbözteti meg az olyanoktól, amilyeneket a teljes el- 
sötétülés (vagy esetleg más optikai eljárás) jelez két autonóm szegmentum 
között, hogy ez utóbbiakat szuperjelentőknek fogják fel (nem mondanak 
semmit, de értésünkre adják, hogy sokat lehetne itt mondani: a teljes elsöté- 
tülés olyan fílmszegmentum, amely semmi látnivalót nem nyújt, de nagyon 
is látható). Ellentétben a jelenettel, a képsorban nem esik -  vagy legalábbis 
elvileg nem eshetik -  egybe a filmidő és a diegetikus idő.

3. A VÁLTAKOZÓ SZINTAGMA [le syntagme alternant] (tipikus pél
dája: amit „párhuzamos montázsként” vagy „váltakozó montázsként” emle
getnek) már nem az elbeszélt dolognak, hanem az elbeszélésnek az egysé
gén alapul; ez tartja egymás közelében a cselekmény szerteágazó szálait. Ez 
a montázstípus bővelkedik különböző konnotációkban, de mindenekelőtt 
úgy határozandó meg, mint a dcnotáció felépítésének egy bizonyos módja.

Ha az időbeli denotáció természetét választjuk kritériumként, a váltako
zó montázs három alosztályra osztható. A váltakozó montázsban [montage 
altcrnatif] a váltakozás jelentése -  az időbeli denotáció síkján -  a diegetikus 
váltakozás (a bemutatott „cselekvések” váltakozása). Példa: két teniszjáté
kos, mindegyikük akkor lencsevégre kapva, amikor a labda nála van. A 
váltogatott montázsban [montage alterné] a váltakozás jelentése a 
diegetikus egyidejűség (példa: az üldözők és az üldözöttek). A párhuzamos 
montázsban [montage paralléle] (példa: a gazdag és a szegény, az öröm és a 
bánat), az egymáshoz közelített cselekvéseknek az időbeli denotációt illető
en voltaképp semmi közük egymáshoz, s a denotált értelemnek ez a hiánya, 
kimaradása szélesre tárja a kaput mindazoknak a „szimbolizmusoknak”, 
amelyeknek kedvenc vadászterülete a párhuzamos montázs.

4. A GYAKORÍTÓ SZINTAGMA [le syntagme fréquentatif] (példa: 
igen hosszú menetelés az elhagyott sivatagban, amelyet részletbeállítások 
átúszásokkal összekötött sorozata tolmácsol) olyasmit tár a szemünk elé, 
amit a színházban vagy az életben sosem láthattunk: teljes folyamatot, 
amelyet meghatározatlan számú különálló cselekvés virtuális újracsopor- 
tosításával állít elő számunkra a film (a tekintet képtelen volna mindezt 
felölelni); úgy sűrítve az elemeit, hogy kvázi egységes formát nyújtsanak. A 
redundáns jelentőkön (optikai eljárások, zene stb.) túl, a gyakorító montázs 
megkülönböztető jelentőjét az ismétlődő képek sűrű váltakozásában kell ke
resnünk. A jelentő szintjén az idő vektoriális jellege, amely az „elbe
szélésre” (szokványos képsorokra) jellemző, gyengül, olykor el is tűnik 
(ciklikus visszatérések). A jelentett szintjén a gyakorító szintagmáknak há
rom típusát különböztethetjük meg: a teljes gyakorítás (le fréquentatif 
picin] az összes képeket egy olyan nagy egyidejűségbe keveri bele, amely
ben az idő vektoriális jellege elveszti érvényét. A félgyakorítás [le semi- 
fréqucntatif] apró egyidejűségek sorozata: folyamatos fejlődést tolmácsol 
lassú előrehaladással (például egy pszichológiai folyamatot a diegezisben):
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minden egyes „flash”-t úgy fogunk fel, mint amelyet más lehetséges képek 
csoportjából emeltek ki mintaként, s mint amely a folyamat egyik stádiu
mának felel meg; a szintagma egészének a viszonylatában minden egyes 
kép elhelyezkedik a maga helyén az idő tengelyén: a gyakorító struktúra 
nem bontakozik ki tehát az egész szintagma skáláján, hanem csupán egy- 
egy stádiumán belül. Az egybekapcsolt szintagma [le syntagme en accolade] 
a realitások ugyanazon rendjébe tartozó események rövid felidézéssorából 
áll (példa: háborús jelenetek); a tények egyikét sem tárgyalják olyan 
szintagmatikus bőséggel, amilyenre az számot tarthatna, megelégszenek az 
utalásokkal, mert csupán az együttest szánták arra, hogy a film tudomást 
vegyen róla. A fogalmi kifejezésre való törekvésnek egy (dadogó) filmmeg- 
felelője van itt jelen.

5. A LEÍRÓ SZINTAGMA [le syntagme deseriptif] az imént idézett 
négy típussal szemben áll annyiban, hogy azok esetében a képek egymás 
után következése a vetítővásznon (azaz a jelentő helyén) mindig megfelelt 
valamilyen idő-viszonynak a diegezisben (azaz a jelentett helyén). Ez nem 
volt mindig pontos időrend (példa: a váltakozó montázs párhuzamos válto
zata, a gyakorító montázs „teljes” változata), de mégis valamiféle idővi
szony volt. Ezzel szemben a leíró szintagmában a képek egymás után kö
vetkezése a vetítővásznon kizárólag a bemutatott tények térbeli együtt léte
zésének felel meg. (Megjegyezhetjük, hogy a jelentő mindig lineáris és idő
rendbeli, míg a jelentett lehet ilyen is meg nem is.)

Ez azonban semmiképp sem jelenti azt, hogy a leíró szintagma csupán 
mozdulatlan tárgyakra vagy személyekre alkalmazható. Leíró szintagma 
nagyon jól célba vehet cselekvéseket is, feltéve, hogy ezek olyan cselekvé
sek, amelyeknek egyetlen értelmezhető viszonylata a térbeli párhuzamosság 
(bármelyik pillanatban vesszük is őket), vagyis olyan cselekvések, amelye
ket a néző nem tud időrendbe állítani (példa: ballagó juhnyáj; képek a ju- 
hokról, a pásztorról, a kutyáról stb.).

Röviden: a leíró szintagma az egyetlen olyan szintagma, amelyben a 
jelentő időbeli elrendezése nem felel meg a jelentett semmiféle időbeli, ha
nem csakis térbeli elrendezésének.

6. AZ AUTONÓM PLÁN nem korlátozódik kizárólag a híres „plán
képsorokra”, magában foglal egyeseket azok közül a képek közül is, ame
lyeket insert-eknek nevezünk, továbbá különböző átmeneti eseteket. A 
plánképsor (és megannyi leszármazottja) ha nem is egyetlen „plánban”, de 
legalábbis egyetlen beállításban kezelt jelenet. Az inserteket interpolációs 
státusuk határozza meg. Ha osztályozási elvként ennek az interpolációs jel
legnek az okát választjuk, az inserteknek négy nagyobb altípusát különböz
tethetjük meg: a nem diegetikus képek (tiszta metaforák), az úgynevezett 
szubjektív képek (vagyis azok, amelyeket a diegetikus hős nem; mintegy 
jelenlevőket, hanem mintegy távollevőket vesz számításba; példa: emlék, 
álom, hallucináció, előérzet stb.), a teljesen diegetikus és „reális”, de áthe
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lyezett képek (vagyis olyanok, amelyeket kivettek természetes filmbeli elhe
lyezésükből, és szándékosan beékelésként helyeztek bele egy idegen szin
tagmába; példa: az üldözőket ábrázoló képsor közepén egyetlen kép az ül
dözöttekről), s végül a magyarázó insertek (kinagyított részlet, nagyítóha
tás; a motívumot kivették empirikus teréből, és belehelyezték egy értelmi 
aktus elvont terébe). Mindezek a képfajták csakis akkor insertek, ha egyet
lenegyszer és idegen szintagma közepén jelennek meg. Ha azonban sorozat
ba vannak szervezve és egy másik sorozattal váltakozva jelennek meg, a 
váltakozó szintagmának adják át helyüket (ez a filmbeli transzformáció 
egyik példája).

Diegezis és film

Ez a hat nagyobb szintagmatikai típus csak a diegezissel [a film jelentésé
vel] való viszonyában, de ugyanakkor csak a filmen belül [a film jelsorán 
belül] elemezhető. Diegezis-elemeknek felelnek meg, s nem a „diegezisnek” 
magának. Ez utóbbi nem egyéb, mint az egy tömbként felfogott film távoli 
jelentettje, a diegezis elemei viszont a filmszegmentumok közeli jelentettjei. 
Közvetlenül a diegezisről beszélve (amint a filmklubokban szokás) sosem 
jutnánk cl a film mondattani szegmentálásához, mert ez annyit tenne, mint 
vizsgálni a jelentettet, anélkül, hogy számba vennénk a jelentőket. Meg
fordítva, ha úgy akarnánk egységeket kivágni, hogy nem tartjuk számon a 
diegezis egészét (mint a némafilm korszakának bizonyos elméleti szakem
berei a „montázsasztaloknál”), akkor jelentettek nélküli jelentőkkel dolgoz
nánk, minthogy az elbeszélő film sajátsága épp az, hogy elbeszél. Minden 
egyes filmszcgmentum közeli jelentettjét a szemiológiai kölcsönösség 
(kommutáció elve) eltéphctctlen kötelékei egyesítik ezzel a szegmentummal 
magával, és kizárólag egy rendszeres ide-oda váltás a filmbeli mozzanat (a 
jelentő) és a diegetikus mozzanat (a jelentett) között biztosít valami esélyt 
arra, hogy egy filmet végül is ne túlságosan vitatható módon 
szegmentáljunk.

Szintagmatika és montázs

A hat nagyobb szintagmatikai típus mindegyike -  vagy inkább az öt első 
mindegyike, minthogy az autonóm plán esetében a probléma nem merül föl 
-  kétféleképp valósulhat meg: vagy a szó szoros értelmében vett montázs 
segítségével (s ez volt a leggyakoribb eset a régi filmművészetben), vagy 
pedig finomabb szintagmatikai elrendezésformák felhasználásával (s a mo
dern filmművészetben ez a gyakori eset). Amint Jean Mitry bebizonyította, 
az olyan elrendezések, amelyek kerülik a kollázst (azaz forgatást egyhu
zamban, hosszú plánokat, plán-képsorokat stb.), sem kevésbé szintag
matikai konstrukciók; a szó tágabb értelmében vett montázsmunkálatok. Ha 
igaz az, hogy a felelőtlen, mágikus és mindenható manipuláció értelmében 
felfogott montázs túlhaladott, semmiképp sem túlhaladott a montázs mint
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különböző „egymáshoz közelítések” segítségével megszerkesztett, létreho
zott érthetőség, tekintve, hogy a film mindenféleképp beszédjelenség 
[discours], vagyis különféle aktualizált elemek együtt létezése, együtt elő
fordulása [cooccurenee].

Példa: a leírás megvalósulhat egyetlen „plánban”, mindenféle montázs 
nélkül, egyszerűen a gépmozgások segítségével is: az értelmezhető struktú
ra, amely összeköti a bemutatott motívumokat, ugyanaz lesz, mint az, ame
lyik egy klasszikus leíró szintagma különféle plánjait egyesíti. A szorosabb 
értelemben vett montázs a film makroszintagmatikájának elemi formáját 
képviseli, mert mindegyik „plán” elvileg egyetlen motívumot szigetel el; 
következésképp: a motívumok közti kapcsolatok egybeesnek a plánok közti 
kapcsolatokkal, s ez megkönnyíti az elemzést; a filmművészeti szintagma- 
tika bonyolultabb (és művelődéstörténetileg „modernebb”) formái esetében 
az elemzés nehezebb.

Következésképp: a modern filmek szintagmatikájának mélyrehatóbb 
elemzése azt igényelné, hogy felülvizsgáljuk az autonóm plán státusát (a 
hatodikat nagyobb típusaink közül), mivel képes magába foglalni az öt elsőt.

Összefoglalás

A filmművészet nyelvezetének megvan a maga szervezete, a filmnek van 
valamiféle „nyelvtana”. E nyelvtan nem önkényes (ellentétben az igazi 
nyelvtanokkal) és nem mozdulatlan (sőt, sokkal gyorsabban fejlődik, mint 
az igazi nyelvtanok).

A „filmművészeti grammatika” fogalma manapság nagyon rossz hirű: 
azt a benyomást kelti, hogy nem is létezik. De ez csak azért van, mert nem 
ott keresték, ahol kellett volna. Implicit módon mindig a különleges nyel
vek normatív nyelvtanára (azaz a filmelmélcti szakemberek anyanyelvére) 
hivatkoztak, holott a nyelvészeti és nyelvtani jelenségek sokkal tágabb kö
rűek, és minden információ átadásának alapvető nagy alakzatait érintik. 
Csak az általános nyelvészet és az általános szemiológia (nem normatív, 
pusztán elemző diszciplínák) nyújthatnak a filmművészeti nyelv tanulmá
nyozásához kipróbált módszertani „modelleket”. Nem elég tehát annak a 
megállapítása, hogy semmi sincs a filmművészetben, ami megfelelne a 
francia következményes mondatnak vagy a latin határozónak, melyek egé
szen különleges, nem szükségszerű, nem egyetemes nyelvészeti jelenségek. 
A filmelmélcti szakember és a szemiológus közti párbeszédre csak jóval a 
különböző nyelvekre jellemző sajátságokon vagy a kötelezőnek elfogadott 
előírásokon túl kerülhet sor. Azt kellene megérteni, hogy a filmeket meg 
kell érteni. Az ikonikus (képi, képzőművészeti) analógia önmagában nem 
képes számot adni a filmbeszéden [discours filmique] belüli együtt- 
clőfordulások megérthctőségéről. Ez már a makroszintagmatika feladata. 
1966 (Fordította: Miklós Pál)
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M ichel Mourlet

Film kontra regény*

... a filmre vitt történet minduntalan kiragadja az embert belső 
kényelméből, elsodorja a mozi felkínálta világ felé,

méghozzá olyan erővel, 
amit hiába keresnénk a megfelelő írott szövegben...

Alain Robbe-Grillet 
(Rév Pál fordítása)

A filmművészet léte történelmi tény, és meghatározza a hozzá legközelebb 
álló művészeti ágak új létformáit. Ahogy annak idején a fényképezés bizo
nyos fokig megszabadította a festészetet az anekdotikus hasonlatosság 
gondjától; és így romba döntötte a portréfestészetet, ugyanígy a filmművé
szet, amikor a regényével rokon tárgyhoz nyúl, kétségtelenül arra kénysze
ríti a regényt, hogy felülvizsgálta értékeit, és az új helyzetnek megfelelően 
másképpen gondolkozzék önmagáról. A regény megújítását célzó kísérletek 
mind a mai napig kizárólag a regényirodalom, az irodalomtörténet, a ha
gyományos humanista kultúra birodalmán belül mentek végbe. Vagyis: csi
náljunk mást, mint Madame de La Fayette, mint Balzac, mint Proust, mint 
Joyce. Bizonyosan van valami igazuk azoknak is, akik ily módon szeretnék 
elérni, hogy amely mindent egyszerre mutat, egy meghatározott nagyságú 
térben. A tekintet mindenütt jelenválóságát tehát, amelyet már a tárgyak és 
képeik is erősen korlátoznak, a nyelvanalitikus szerkezete folytán -  még in
kább csonkítja. így a plán, melyet a film egységének tekintünk, nemcsak a 
szót az irodalom „egységét” múlja felül megjelenítő erőben, hanem a mon
datot, sőt nemritkán több mondatot is.

Hát még a jelenet, a mondat fiimi megfelelője... A mondottakból kitű
nik, hogy valahányszor a film és a regény egyazon tárgyat ír le, a film kerül 
ki győztesen. A külső világ megannyi alkotórésze, a környezet, a személyek 
gesztusai, az arckifejezések -  mindez a film kizárólagos hatókörébe tarto
zik. A külvilág objektív leírása irodalmi nonszensszé vált. A film a látszat 
művészete, a tárgy felszínéé. A filmrendezői tehetség abban a képességben 
áll, hogy irányítja a nézőt, szinte felhívja arra, hogy saját értékeit ajándé
kozza a megmutatott tárgy látszatának, jelenvalóságának. Éppen ez lehet az 
oka annak, hogy a film a leginkább félreértett és félreismert művészet. Otto 
Preminger nem kínál nekünk mást Jean Simmonsból az/l/igya/arcban, mint

" A film és a többi művészet, 215-225. p.
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egyetlen mosolyt! De maradjunk a tárgynál. Arról beszéltünk, hogy vala
hányszor a regény a hetedik művészet területére merészkedik mindig tönk
reverve marad a színen. Nathalie Sarraute tanulmánykötetében, A gyanak
vás korszakában találjuk ezt a mondatot: „A filmművészet összegyűjti és 
tökéletesíti azt, amit a regény átenged neki.” A kép nyilvánvaló felsőbbren
dűsége a szóval szemben tulajdonképpen más mondatfűzésre késztethetne: 
„A regény összegyűjti és tökéletesíti azt, amit a film átenged neki.” Ez a 
változat -  úgy tűnik -  jobban megfelelne az igazságnak. A hetedik művé
szet elmélyültebb ismerete és szorgos tanulmányozása üdvös leckét adhatna 
alázatból a modern irodalmároknak. Egyebek között talán még azt is észre- 
vennék, hogy a film nemcsak puszta szórakoztatás, ahogyan ezt eddig gon
dolták. Mindenesetre felfedeznék, hogy mely területekre nem szabad már 
belépniük.

A regény megújításának kérdését tehát nemcsak abból a szempontból 
kell vizsgálni, hogy mi az, amit a regényírás már létrehozott, hanem abból 
a szempontból is -  sőt, elsősorban abból a szempontból - , hogy mit hozott 
létre a film, mivel amit ez csinál, azt nyilvánvalóan jobban csinálja, mint a 
regény. Kinek is jutna eszébe, hogy a nyelv eszközével próbáljon meg visz- 
szaadni egy híres festményt, kezdve a színek felsorolásán stb.? Az eredmény 
siralmas lenne. És mégis azt tapasztaljuk, hogy Alain Robbe-Grillet le 
akarja írni egy hullám mozgását, vagy azokat a mozdulatokat, amelyek egy 
utazóláda felnyitásához szükségesek -  egyszóval arra törekszik, hogy iro
dalmikig visszaadja a tárgyak konkrét, nyers, áttetsző és semleges jelenlét
ét. így hát a festményt leíró irodalmár bőrébe bújik, azzal a különbséggel, 
hogy itt nem festményről, hanem a hullámzást vagy az említett gesztussoro
zatot rögzítő filmről van szó. A Robbe-Grillet megálmodta regény -  leg
alábbis ami tértechnikáját illeti -  egy film parafrázisa. Az a láttató, leíró 
jelző, amelyet például A holnap regényének útja című cikkében magasztal, 
nem más, mint az éles látású és csalhatatlan kamera pótléka.

Ellenünk vethetné valaki, hogy az összehasonlítás a kép és a szó jelen
létének intenzitása között nem sokat számít, mivel van egy sokkal inkább 
jelen levő, a tárgy képénél jóval intenzívebb valóság, és ez maga a tárgy. 
Csakhogy ezzel azt az elvet állítanánk fel, hogy az intenzitás, a létezés, 
megbízhatóság önmagukban vett esztétikai végcélok: ezt az abszurditást 
már a műalkotások léte is cáfolja. Miért ábrázolnánk például egy széket, ha 
a valóságos szék is tökéletesen visszaadná a művész szándékait? Ha az em
ber úgy véli, hogy a szék leírásával nem valódi széket hoz létre, hanem va
lami mást, ezzel magától értetődően azt is elfogadja, hogy az intenzitás, a 
megbízhatóság, a jelenlét nem művészi végcél, hanem csak eszköze a néző
re vagy az olvasóra gyakorolt nagyobb hatásnak egy magasabb rendű cél 
szolgálatában. Ez a cél a jelentés, illetve Robbe-Grillet esetében a „dekondi- 
cionálás”, amely az író szándéka szerint arra hivatott, hogy visszaadja a re
gény nyelvének érintetlen belső készleteit. így hát ha a jelenlét nem végcél,
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akkor jóllehet a valóságos szék jelenvalósága intenzívebb a leírt vagy le
fényképezett székénél, ez nem jelenti az előbbi felsőbbrendűségét, mivel je
lenléte semminek nem eszköze. Ha tehát eszmefuttatásunkban ilyenfajta ér
vet veszünk számításba (nagyobb fokú intenzitás), ezt kizárólag arra az 
esetre vonatkoztatjuk, amikor az intenzitás valami másnak az eszköze, és a 
valóságos szék esetére ez semmiképpen sem lehet érvényes. Ugyanakkor 
azonban -  és nem is szándékunk ennél többet állítani -  amennyiben a tárgy 
nagyobb fokú intenzitással van jelen a tárgy képében, mint a jelében, úgy a 
képnek nagyobb a hatalma a néző felett, mint a szónak az olvasó felett, ab
ban az esetben, amikor mindkettő ugyanazon tárgyat mutatja be, ugyanazon 
látószögből (optikai, leíró, külső szögből). Ezzel párhuzamosan a leírt vagy 
lefényképezett szék valamilyen emberi mű folyamatába ágyazódik, egy 
egész részévé lesz, a többi résszel való viszonyában szerveződik meg, míg a 
valóságos szék csak a néma világ egy darabja. Ha a művészet világa és a 
valóságos világ két különálló realitás -  és nyilvánvalóan azok, hiszen 
egyébként nem lenne szükségünk a művészetre -, akkor nem vehetünk ki az 
egyikből is, a másikból is egy-egy széket összehasonlítás céljából, és nem 
vonhatunk le következtetéseket egyikük vagy másikuk felsőbbrendűségére 
vonatkozólag, mivel fokozatok csak egynemű vagy hasonló közeg esetében 
lehetnének.

Nathalie Sarraute elképzelései más oldalról, ugyancsak találóan közelí
tenek ehhez a kérdéshez. A gyanakvás korszakában és egyéb, e címen ösz- 
szegyűjtött esszéiben a legnyilvánvalóbb, hogy sikerrel próbálja megtisztí
tani a regény sajátos anyagát a rárakódott salaktól és fölösleges tartozékok
tól. Ez a sajátosság benső jellegű, olyasmi, ami fölött a kamerának, az 
ecsetnek, az ollónak nincs hatalma. Nathalie Sarraute metsző iróniával 
szedi darabokra a behaviorista tételt, hogy a személyt kívülről ismerjük 
meg. Bár a miénktől igen távol eső, tisztán regénytechnikai alapállásból in
dul ki, ugyanahhoz a következtetéshez jut el, mint mi magunk. És kétségte
len: a regény továbbélésének egyik legbiztosabb esélye a lélektan 
(méghozzá, magától értetődik: egy új és merész lélektan) rehabilitációjára 
tett igen rokonszenves erőfeszítéseiben rejlik. A regénynek, ha túl akarja 
élni a filmet, egyre inkább befelé kell fordulnia, szubjektivizálódnia kell, 
ehhez a következtetéshez vezet a regény tárgyáról folytatott elmélkedés. Ha 
mármost a regény eszközére, a nyelvre gondolunk, könnyedén beláthatjuk, 
hogy a regénynek a legnagyobb mértékben számítania kell a szó költői ere
jére, mindarra, ami a nyelvben sajátosan jelen van, és ami nem egyszerűsít
hető a képek mágiájára. Ha azt írjuk: „a fal fehér”, és csakis azzal a szán
dékkal, hogy meghatározzuk a fal színét, hogy szigorúan a látásra szorít
kozva mérjük fel a valóságot, ezzel csak azt bizonyítjuk, milyen tehetetlen
né lesz a nyelv, ha nem merít a sugalmazás, az analógia, a verbális alkímia 
forrásaiból, ami lehetővé tenné a számára, hogy túllépjen áttetsző jel mivol
tán. A fenti mondatban nyoma sincs bármiféle irodalmi sajátosságnak, mint
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ahogyan a hasonló mondatok egyikében sincs. A sajátosság tudniillik abban 
a kiváltságos kifejezőerőben rejlik, amely a jelentés és a jel tökéletes, más 
formába átvihetetlen összetapadása révén alapvető egyediséget kölcsönöz a 
műnek. Marguerite Duras, Jean Cayrol vagy Michel Bútor mintha megérez
ték volná ennek a zátonynak a veszélyeit, és valószínűleg nem merő vélet
len, hogy az Időbeosztás óvatosan, már-már megigézve hajlik a líra felé. 
Marguerite Duras, akinék A nyugodt élet című könyve talán a háború utáni 
évek legfontosabb vagy inkább a legteljesebb szépségű francia regénye, fáj
dalmas tisztaságú regényművészetet teremtett, amelyben minden szó egy- 
egy rés a világra, amelyben az ember nem más, mint mezítelen test a föld és 
az ég között, mezítelen test szemközt a tengerrel. Ebben a könyvben a nyelv 
bátran él az analógia valamennyi varázserejével, összhangot teremtve az 
emberi valóság konkrét létezése és a kozmikus dimenzió között. Az ilyenfaj
ta vidám verbális liturgia már idegen a mi rossz lelkiismeretű örömeinktől, 
amelyekről Roland Barthes beszél Az írásmód ««//fokában. Ez az írásmód 
nem fakó, nem beszélt nyelv jellegű, erőfeszítései ellenére sem elkötelezett, 
nem objektív és nem „világos” az optikai precizitás értelmében, egyszerűen 
csak egy nő magányos éneke, aki számára ez az egyik, talán a legjobb esz
köz a megbékéléshez. Azért mondtuk el mindezt zárójelben, hogy megmu
tassuk, merrefelé kell indulnia a regénynek, ha nem akarja, hogy a XX. 
század nagykorúvá lett művészete legyőzze.

A filmidő és a regényidő szembeállítása hasonló következtetéshez vezet; 
melyik irásmű adhatná vissza annyi erővel az idő múlását, mint a 
Stromboli, amelynek egyes jeleneteiben a kézzelfogható jelenlét olyan fokú 
tömörségét érezzük, hogy szinte a világmindenség lélegzetvételét véljük 
hallani? Vagy -  hogy Robbe-Grillet-nél maradjunk -  nézzük meg, mennyi
vel meggyőzőbb és célszerűbb az időtechnikája, mint a tértechnikája. 
Robbe-Grillct visszájára fordítja a hagyományos előírást, mely szerint a re
gény térbeli formalizmusnak (metaforikus leírások, jelentőségteljes váloga
tás stb.) és az időábrázolás realizmusának kell hogy engedelmeskedjék. 
Robbe-Grillct a teljes rekonstruáláshoz lehető legközelebb jutó térbeli rea
lizmus és az időbeli formalizmus egységén dolgozik; ez utóbbinak az önké
nyessége A féltékenység réseiben saját meghatározása szerint addig megy 
el, hogy „zárójelbe teszi az időt”, mintegy azért, hogy ránk kényszerítse a 
féltékeny ember lidércnyomásos vízióját. Több modern regényírónál az idő 
már nem engedelmeskedik a visszafordíthatatlanság logikájának, hanem a 
demiurgosz játékszerévé válik, aki kedve szerint kényszerit rá a valóságos 
világban befutott egyenes vonal helyett cikcakkos, spirális vagy körstruktú
rát, és helyettesíti az elbeszélés idejét az idézet idejével. Az idő szétmorzso- 
lása újabb lépés a művész alkotó szabadsága felé. Az író, könnyedén felfog
ható kényelmi okokból, mindig is igyekezett felszabadulni a térbeli realiz
mus kötöttsége alól, de a legutóbbi évekre volt szükség ahhoz, hogy vilá
gossá váljék: az idő múlásának birodalmában is lehet hasonló eljárást kö
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vetni. így hát e szerencsés körülmény folytán a regény az időbeliség tekinte
tében most megmenekülhet a film nyomasztó versengésétől. A film ugyanis 
nem szabadulhat a valóságos idő szorításából, mivel a mozgás művészete, 
vagyis az időhöz kötött téré. Nem tehet mást, mint hogy megtöri, félbe
szakítja az időt, előbbre szalad vagy visszatér, de nem módosíthatja sem a 
pillanatok értelmét, sem az idő általános múlását. Az írás ezzel szemben 
saját magára tekeredhet, kapkodhat a saját farka után, vagy -  még radikáli
sabban -  elidőtlenedhet, feloldva az eseményeket a nyelv végtelen képlé- 
kenységében. Ez az oka, hogy Michel Bútor kísérletei, amelyeket a lírához 
való vonzódásuk, a nyelv célszerűsége iránti rokonszenvük olyan jelentőssé 
tesz, az időbeliség szempontjából ugyanolyan kapcsolatban állnak a film
mel, mint a Robbe-Grillet-éi a tér szempontjából. A tökéletes időrealizmus, 
sőt még az ilyen aszimptota, felé közeledő hiperbola is, csak a hetedik mű
vészet által túl veszélyes gyakorisággal látogatott utak felé vezetheti a re
gényt, és alsóbbrendűségét bizonyítaná emezzel szemben.

A filmidő és a regényidő kapcsolatának egy másik aspektusa, hogy kü
lönféle anyagi és gyakorlati okok szükségszerűen korlátozzák a film idejét, 
és hogy ezek az okok soha nem vonatkozhatnak a könyvre. A regény a leg
kiválóbb esetekben -  időbeli kiterjedése és szabadsága folytán -  olyan 
meghitt viszonyba kerülhet a világmindenséggel (Balzac, Stendhal, 
Flaubert, Proust stb.), amilyet a csak látványfilm nem érhet el.16 Az a re
gény tehát, amely például egy nap alatt játszódik, elveszíti e világalkotó idő 
előnyeit, anélkül hogy nyerne az időtartam tömörsége szempontjából17, mert 
a film létezik.

Ellenünk lehetne vetni, hogy a regény már a bensőség privilégiumával 
sem rendelkezik, amióta a film -  mint ezt André Bazin különösen találóan 
megfigyelte -  elhagyta a formalizmus és a tiszta kép gyorsan sápadó meze
jét, és erőit egy hármas -  pszichológiai, morális és metafizikai -  célra össz
pontosította, melyet sikerrel ostromol néhány tehetséges kortárs rendező, 
köztűk Joseph Loscy, Rossellini vagy Bresson. De látnunk kell, hogy ez a 
bensőség egészen más természetű, mint a regényé. A film a külső felől kö
zelít a bensőhöz, cselekedeteket, szavakat nyújt a nézőnek (ez magyarázza, 
hogy miért utalunk egy-egy film elemzésekor gyakrabban morális, mint 
pszichológiai ismertetőjegyekre). A néző dolga, hogy interpretálja, kiderítse 
a rendező szándékait, hogy saját lényével töltse ki a látványt és a szerző 
szándéka szerinti mondanivalót elválasztó távolságot. A film az elemzés, a

16 Természetesen nem arról a látványfogalomról beszélünk, amelyet Bresson a filmírás fogalmá
val állít szembe. A regény meghitt viszonya a világmindenséggel, összevetve a film látványosság 
jellegével, kétségkívül abból a különbségből is adódik, amely a valóságnak a nyelven keresztül 
történő felfogása, illetve ugyanezen valóságnak a vásznon történő közvetlen felvillanása között 
fennáll. Amit itt a nézőre kényszerítenek, azt ott az olvasó képzelete is feldolgozza, aki ily módon 
aktívabban vesz részt a történet folytatásában.
17 Itt persze nem Joyce-ról van szó, akinek célja nem annyira az idő ábrázolása, mint inkább az, 
hogy az idő kiterjesztése által nagyobb hatalmat nyerjen az események és tér fölött.
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magyarázat kedvenc területe, éppen azért, mert csak a látszatot tárja fel a 
világból. Ez a könnyűnek nyilvánított művészet követeli meg a fogyasztótól 
a legnagyobb szellemi feszültséget, mivel szüntelenül arra kényszeríti, hogy 
a szaladó kép, a mozgó látszat mögé hatoljon. A filmalkotó zsenije éppen 
abban van, hogy képes a külső kép mozgása és irányítása által közölni va
lamit, azon mozgás és irányítás által, melyet a néző figyelmének el kell fo
gadnia, és követnie kell ahhoz, hogy meghaladja a külső látszatot. A film 
bensősége -  mint láttuk -  inkább etikai, mint pszichológiai jellegű 
(cselekvések), és ami pszichológiai jellegű tartalmat hordoz, az inkább 
megélt, semmint elemzett; inkább homályosan és szintetikusan intuitív, 
semmint intellektuálisan, következtető eljárásokon keresztül felfogott tarta
lom. A film dolga ma az, hogy élő embereket mutasson nekünk, hogy érzé
keltesse életüket, érzelmeiket.

A regény bensősége egészen más. A nyelv olyan szavakkal rendelkezik, 
amelyek tisztán pszichológiai, morális vagy intellektuális fogalmakat jelöl
nek, következésképpen lehetővé teszik a benső élet olyan területeinek feltá
rását és napfényre hozását, amelyeknek létét a látszatra épülő művészetek 
csak sugallhatják. Bárhogyan vélekedjék is Astruc, a film soha nem nyújt
hatná például egy prousti elemzés megfelelőjét. A film bemutathatja Proust 
hőseit cselekvés és beszéd közben, de a miénk marad a megtiszteltetés, hogy 
betöltsük Proust szerepét -  azaz hogy leszálljunk a hősök titkos bensejébe. 
És miután kétségtelen, hogy nem válhatunk Prousttá, a tervezett prousti 
film csak az író leganekdotikusabb és legfelszínescbb oldalát nyújtaná: az 
atmoszférát, a meseszövést. Ez a megállapítás nem kívánja csökkenteni a 
film érdemeit, csak annyit óhajt jelezni, hogy az irodalomtól lényegileg 
különböző művészetről van szó, amely más célok felé, más eszközökkel ha
lad. Az elemzés, a lelki vagy morális élet boncolása vagy egyszerűen csak 
leírása és a nyelv sajátos forrásai teszik hát azt a mentőövet, amelyben 
megkapaszkodhat hajótöröttünk, a regény, amelyet elragadott a megfilmesí
tett történetek vad áradata. A regény kimondja, amit a film sugall. Egyre 
mélyebbre kell leszállnia, és magyaráznia kell. Egyetlen esélye maradt a 
túlélésre: kimondani azt, amit a film nem tud kimondani, és olyan módon, 
amivel a film nem kelhet versenyre. Szómágia és a bensőség feltárása: ez a 
holnap regényének két jelszava.
1958 (Köböl Anna fordítása)
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David Bordwell

Az elbeszélés alapelvei*

. . . A film vázlatos áttekintése még csak elemzésnek sem mondható, hiszen 
pusztán magának a nézői tevékenységnek a vizsgálata ehhez nem elegendő. 
A befogadó számára a történet megszerkesztése élvez elsőbbséget; a szöveg 
hatásai regisztrálódnak, de a kiváltó okok észrevétlenek maradnak. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy ezek a folyamatok tudattalanul mennek 
végbe; a narráció megértésének tevékenysége valószínűleg azon a síkon 
zajlik, amit Freud tudatelőttesnek nevezett, és ami azoknak az elemeknek a 
birodalma, amelyek „képesek belépni a tudatba”. A néző egyszerűen nem 
rendelkezik a szöveg elemeinek és rendszereinek azokkal a fogalmaival 
vagy terminológiájával, amelyekből reakciói képződnek. Mindezek megal
kotása az elméletírás dolga; az elemzés feladata pedig működésük feltárása. 
Egy átfogó elbeszélés-elméletnek meg kell határoznia azokat az objektív 
eszközöket és formákat, amelyek kiváltják a nézői tevékenységet. Ebben és 
az ezt követő három fejezetben igyekszem a feladatot teljesíteni. Az elmélet 
azáltal próbál betekintést nyújtani a befogadó és a szöveg közötti viszony 
mögé, hogy a szöveget a nézőben nyíltan csak ritkán tudatosuló kontextu
sokba helyezi. E történeti kontextusok közül a legfontosabbakat a könyv 
harmadik részében fogom megvizsgálni. A nézői tevékenység vizsgálatából 
származó leglényegesebb tanulság szerint az elméletnek és az elemzésnek 
nemcsak egyes hatáselemeken, hanem annak alapján egész filmeken is meg 
kell tudni magyaráznia miként késztetik a nézőt folyamatos történetszer
kesztésre. Eizenstein tanítványainak adott tanácsát érdemes megfogadni a 
narráció mint szövegforma vizsgálatánál is: „Önöknek a folyamat szakasza
iban kell gondolkozniuk.”

Mostantól arra a kérdésre helyezem a hangsúlyt, hogyan működik a 
film formája és stílusa a narrációs eljárások és célok viszonylatában. A vá
lasztott irányok egyike lehet annak empirikus kutatása, ahogyan valóságos 
nézők adott filmeket gondolatban összeraknak. Bár megérné a fáradságot, 
ez a vállalkozás mégsem nyújtana betekintést azokba a folyamatokba, ame
lyek során a filmek a sajátos befogadói műveleteket elindítják, fenntartják, 
akadályozzák vagy megsemmisítik. Amint azt már többször említettem, a 
formai rendszerek egyszerre hatnak kiváltó és kényszerítő tényezőkként a 
néző történetszerkesztői tevékenységében. Az általam felvázolt elmélet előre 
nem képes megjósolni semmilyen valódi reakciót, csak azokat a megkülön-

"Elbeszélés a játékfilmben. 61-75. p.
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böztető jegyeket és történelmi összefüggéseket tárhatja fel, amelyek a ha
gyományosan elfogadott reakciók logikailag összefüggő skálájára engednek 
következtetni.

Az előzőekben találkozhattunk olyan elbeszélés-elméletekkel, amelyek a 
film és más médiumok közötti felületes analógiákra épülnek: színház vagy 
irodalom (mimetikus szemlélet); irodalom, beszéd vagy írás (diegetikus 
szemlélet). Az általam felállított elmélet az elbeszélést formai tevékenység
nek tekinti, amely fogalom közel áll Eizenstein formai retorika fogalmához. 
Tartva magunkat a nézői tevékenység perccptuális-kognitív megközelítésé
hez, ez az elmélet az elbeszélést olyan folyamatnak tekinti, amely nem kü
lönbözik alapvető céljaiban más-más médiumoknál. Lévén dinamikus fo
lyamat, a narráció minden médium anyagát és eljárásait saját céljára alkal
mazza. Ha az elbeszélésről így gondolkodunk, akkor ezzel kijelölünk egy 
jelentékeny kutatási területet, amely mellett még mindig a film médiumá
nak sajátságos lehetőségein belül építkezhetünk. A formaközpontú megkö
zelítés mindemellett a narráció működését a film egészén belül kívánja ér
telmezni. A narrációs mintakialakítás folyamatában a filmeket többé- 
kevésbé koherens egészekként figyeljük meg.

A fabula, a szüzsé és a stílus

Az előző fejezetekben már beszéltem arról a különbségről, amely az ábrá
zolt történet és a gyakorlatban megszülető ábrázolása, tehát a befogadó által 
valójában érzékelt forma között fennáll. Ez a lényeges különbségtétel egé
szen Arisztotelészig vezethető vissza, de a teljes elméletét az orosz formalis
ták alkották meg; elgondolásaik a narrációs elméletekben is nélkülözhetetlenek.

Két narratív esemény összekapcsolásánál oksági, térbeli vagy időbeli 
láncokat keresünk. A progresszív és retroaktív műveletekkel megalkotott 
képzeletbeli konstrukciót a formalisták fabulának (egyes fordításokban 
„sztorinak”) nevezték el. Pontosabban a fabula a cselekményt olyan esemé
nyek kronologikus, oksági láncaként testesíti meg, amelyek egy adott idő
tartamon és térségen belül mennek végbe. A legtöbb bűnügyi történethez 
hasonlóan a Hátsó ablakban a fabulaszcrkesztés folyamata nyílt, mivel a 
bűntény nyomozása magában foglalja az események közötti kapcsolatok 
megállapítását. A fabula felépítése azt kívánja tőlünk, hogy szerkesszük 
meg a folyamatos adatkeresés történetét, ugyanakkor a múlt eseményeiről 
alkossunk hipotéziseket és ellenőrizzük azokat. így a nyomozás története a 
bűnügy rejtett története utáni kutatás. A tipikus detektívsztori végére a tör
ténet összes eseménye egyetlen tér-, idő- és oksági mintába illeszthető be.

A fabula ennélfogva olyan minta, amelyet a befogadó feltételezések és 
következtetések által hoz létre: narratív jelzések vételéből, sémák alkalma
zásából, hipotézisek alkotásából és ellenőrzéséből származó gyarapodó 
eredmények együttese. Ideális esetben a fabula egy verbális, a körülmények
től függően hol általános, hol részletes szinopszisban ölt testet. Bármennyi
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re képzeletbeli, mégsem önkényes vagy ötletszerű konstrukció. A néző a fa
bulát a prototípus-sémák (a személyek, cselekedetek, helyek stb. beazono
sítható típusai), sablon-sémák (alapjában véve a „kanonikus történet”) és a 
műveleti sémák (az okság, az idő, a tér viszonyai, ezek esetleges motiváció
inak kutatása) alapján építi fel. Amennyire interszubjektívek ezek a folya
matok, ugyanannyira interszubjektív a létrehozott fabula is. Elméletileg a 
film nézőinek véleménye megegyezik abban, hogy milyen tényezők fedik el 
vagy teszik többértelművé a történet megfelelő szerkezetét.

Tévedés lenne a fabulát vagy a történetet a filmezendő eseményekkel 
azonosítani. A film fabulája anyagszerűen soha nincs jelen a vásznon vagy 
a hangsávon. Amikor Jeff kinéz az ablakon, cselekedetének ábrázolása jelzi, 
hogy a történet egy eseményére kell következtetnünk (Jeff kinéz az abla
kon). Ugyanezt az információt sokféle módon is közölhették volna velünk, 
ezek közül jó néhány Jeff hangját vagy képét egyáltalán nem is előfeltéte
lezné. A cselekedet megformálása, amint arra Eizenstein is rámutatott, ma
ga az ábrázoló művelet. Ez az elméleti mozzanat segít elkerülnünk a mime- 
tikus elméletekre olyannyira jellemző bizonyos filmtechnikák a priori elis
merését.

A fabulát -  írja Tinyanov -  „csak találgatni lehet, nem adott dolog”. 
Akkor mi adott? Milyen érzékelhetően létező anyagokkal és formákkal 
szembesülünk? A filmet elemezhetjük két rendszer és a fennmaradó anyag 
együtteseként, ahogyan azt az ábra mutatja.

Elbeszélés

Rendszerek: szüzsé-»
t

stílus
„Többlet”

fabula

A szüzsé (amelyet általában „cselekménynek” fordítanak) a fabula film
ben megvalósuló elrendezése és megjelenítése, de nem a teljes szöveg.19 
Absztraktabb konstrukció; a történet mintázata, aprólékos elbeszélése an
nak, amit a film megvalósíthat. A szüzsé rendszer, amely elrendezi az alko
tóelemeket a történet eseményeit és a tényállásokat - , méghozzá sajátos el

19 Mióta megírtuk a david Bordwell, Janet Staiger és Kristin Thompson: T h e  C la s s ic a l  
H o lly w o o d  C in e m a :  F ilm  S ty le  a n d  M o d e  o f  P r o d u c tio n  to  1 9 6 0  c. könyvünk (New York: Co
lumbia University Press, 1985) 1-7. fejezeteit, újra átgondoltam a cselekmény/történet megkü
lönböztetést. Ott a második fejezetben az szerepel, hogy a cselekmény (szüzsé) „a film formai és 
stilisztikai elemeinek összességéből” áll, a harmadik fejezet szerint pedig a narráció a cselek
ménynek az az aspektusa, amely a történet információit közvetíti. Ez az elgondolás most már a 
formalisták olvasataként és a filmformáról alkotott elméletként egyaránt elfogadhatatlan szá
momra. Az ebben a fejezetben felsorolt okokból kifolyólag a narrációt olyan mindent magába 
foglaló folyamatnak tekintem, amely a szüzsét is és a stílust is arra használja, hogy a nézőt a fa
bula vagy a történet megszerkesztésére késztesse. Az elméleti terminusok ilyen revíziója nézetem 
szerint nem befolyásolja T h e  C la s s ic a l H o lly w o o d  C in em a  c. könyvünkben szereplő elemző és 
leíró állításokat, inkább az elmélet pontosítására szolgál.
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vek alapján. Borisz Tomasevszkij ezt így fogalmazta meg: „A fabula -  bár 
ugyanazokból az eseményekből tevődik össze -  szemben áll a szüzsével: 
tekintettel van az események műben kialakított sorrendjére és az őket jelölő 
információs folyamatok sorozatára.” A „szüzsé” megnevezi a fabula film
beli ábrázolásának architektonikáját -  ezt jelöli az ábrán a jobbra mutató 
nyíl.20 így logikus, hogy a szüzsé mintázata független a médiumtól: 
ugyanazok a szüzsé-minták testesülhetnek meg egy regényben, egy színda
rabban vagy egy filmben.

A stílus szintén rendszert képez, amennyiben alkotóelemeket mozgósít 
-  adott filmes megoldásokat - , méghozzá az elrendezés alapelvei szerint. A 
„stílus” fogalmát más értelemben is használják (pl. a filmben a szerkezet és 
az elrendezés állandó megoldásainak a jelölésére, ld. neorealista stílus), de 
ebben az összefüggésben a „stílus” egyszerűen a filmes eszközök rendszeres 
használatát jelöli. A stílus ennélfogva teljességgel a médium függvénye. A 
szüzsével többféle módon is kölcsönhatásba léphet -  erre utal a kölcsönös
séget jelölő nyíl az ábrán.

A szüzsé és a stílus különbségét egy példával világíthatjuk meg. A Hát
só ablak ban a szüzsé olyan események hálójából áll (tettek, jelenetek, fordu
lópontok, a cselekmény fordulatai), amelyek Mrs. Thorwald meggyilkolásá
nak, a nyomozásnak, valamint Lisa és Jeff szerelmének történetét mondják 
el. Amikor az 1. fejezetben a visszatartott ismeretek vagy a váratlan meg
nyilatkozás formai mintáit írtam le, alapjában véve a szüzsé konstrukciójára 
utaltam. Ugyanezt a filmet azonban jellemezhetjük a fiimi kifejezőeszközök 
gazdag áradataként is -  mise en scéne, plánozás, montázs, hang. Az egyik 
jelenetben Thorwald észreveszi Jeffet és Lisát. Hirtelen hátrahúzódnak a 
szobában (alakmozgás, díszlet); suttognak (hang); lekapcsolják a lámpát 
(világítás); a kamera gyorsan hátramozdul, totálképre vált (plánozás); s 
mindez az ablak felé forduló Thorwald tekintete után következik (montázs).

Meg kell jegyeznünk, hogy az elbeszélő filmekben a két rendszer egy
más mellett létezik. A szüzsé és a stílus ugyanis az érzékelhető folyamatok 
más-más aspektusait érintik. A szüzsé „dramaturgiai”, a stílus „technikai”

30 Itt a hangsúlyt a fabulára mint a nézők által kialakítandó konstrukcióra helyezem, s törekvé
sem megegyezik a „késó” orosz formalista poétikáéval. Különösen Sklovszkij korai írásaiban fi
gyelhetjük meg, hogy a fabulát leginkább a művészi megmunkált számára már előzőleg létező 
nyersanyagnak tekinti. Sőt, időnként az ácsmesterség vagy a szobrászat nyelvét kell használnunk 
a szüzsé műveleteinek leírásához: az elbeszélő bizonyos értelembe „dolgozik a fabulán”, a m e n y -  
n y ib e n  a z t  fe l té te le z i ,  h o g y  a b e fo g a d ó  fo g ja  m a jd  m e g s ze r k e s z te n i. A z  előző fejezetben szóltam 
arról hogy az elbeszélő filmet úgy készítik el, hogy a nézőt történetszerkesztö tevékenységek el
végzésére ösztönözze. Ezeket a tevékenységeket pedig a film készítője előre feltételezheti. A 
művész számára egy történetet „nem időrendben” bemutatni csak annyit jelent: megváltoztatni a 
„lineárisabb” jelzésekkel szembesülő néző által feltehetőleg kialakított rendszert. (A narráció 
s tr u k tú r a  voltát hangsúlyozó elméleti megközelítés itt megegyezik a elbeszélés időbeli te v é k e n y 
s é g k é n t  történő kezelésével.) A befogadót az elbeszélő szöveg a szüzsé felismerésére, abból pe
dig a fabula kialakítására készteti, ezért a művész a szüzsét azok szerint a feltételezések szerint 
szerkeszti meg, amik alapján a néző a fabulára tud következtetni. Részben ezek a feltételezések 
alkotják a művész nyersanyagát.
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folyamatként testesíti meg a filmet. Mivel az érzékelés során a két rendszert 
többnyire csak önkényesen választhatnánk szét, fontosabb a különbségtétel 
a narráctós elméletben.21 Mellesleg később majd találkozunk egy olyan el
beszélésmóddal, amely épp a szüzsét és a stílust kívánja fogalmilag külön
választani. Feltételezésem szerint ez kívánatos különbségtétel, ezért részle
tesen elemzem a szüzsé és fabula, valamint a szüzsé és stílus közötti kap
csolatot.

A nézői tevékenység vizsgálatánál hangsúlyoztam a narratív sémák sze
repét. A szüzsé elméleti fogalma a film azon összetevőinek elemzésére ad 
lehetőséget, amelyeket a néző a folyamatos történetbe illeszt. Azt azonban 
mégis világossá kell tenni, hogy a szüzsé nem azonos a 3. fejezetben kano
nikus történetnek nevezett formával. Ez utóbbi, amint azt már láthattuk, 
mindkettőre, a fabulára és a szüzsére egyaránt vonatkozó sematikus feltéte
lezéseket tartalmazza. A néző többnyire feltételezi, hogy a hősök bizonyos 
célokkal rendelkeznek. Ez a fabula ok-okozatiságára tartozik, s nem hatá
rozza meg a szüzsé szerkezetét. Az a feltételezés azonban, hogy a néző talál 
majd a filmben expozíciót és végkifejletet, már a szüzsé szerkesztésének ré
sze. A „kanonikus történet” mindezek ellenére jól példázza, hogy a szüzsé 
és a fabula tényezőiről alkotott feltételezések az elbeszélés megértésében 
mennyire jelentékeny szerepet játszanak.

A fabula/szüzsé különbségtétel keresztülszeli a médiumokat. Nagy álta
lánosságban ugyanaz a fabula olvasható ki egy regényből, egy filmből, egy 
festményből vagy egy színdarabból. Ily módon a kijelentés-elméletek egyik 
nehézsége -  az erőltetett analógia a nyelvészeti kategóriák és a nem verbá
lis jelenségek között -  eltűnik. Meir Sternberg megfogalmazása szerint va
lamennyi médium „egy nagyrészt extraverbális logikát” használ, amely ma
gában foglalja a cselekmény megkétszerezett fejlődését: egyrészt „a kezdet
től a befejezésig tárgyszerűen és egyenesen halad előre a fiktív világba (a 
fabulán belül), másrészt az olvasás során elménkben az előrehaladó cselek
mény formálódik és gazdagodik (a szüzsén belül)”. A szüzsé fogalma elke
rüli a felszíni jelenségekből adódó megkülönböztetéseket (úgymint a sze
mélyt, az időt, a metanyelvet), és narrációs ábrázolásában alapvetőbb, ár
nyaltabb elveken nyugszik. így néhány író gondolatával ellentétben a fabu

21 A legtöbb orosz formalista elbeszéléselmélet különbséget tételez a szüzsé és a stílus között, 
mint ahogyan azt Viktor Sklovszkij 1919-es esszéjének címében is megfigyelhetjük: A  s z ü z s é  
s z e r k e s z té s é n e k  e s z k ö z e i  é s  a z  á l ta lá n o s  s t i l is z t ik a i e s z k ö z ö k  k ö z ö t ti  k a p c s o la tr ó l . Bár 
Sklovszkij elképzelése szerint a szüzsé szerkezete és a stilisztikai elemek többnyire egymással 
párhuzamosak, feltételezi, hogy külön területen helyezkednek el. Borisz Tomasevszkij és Borisz 
Eichenbaum szintén ezen a nézeten voltak. Frissebb példát véve: Meir Sternberg és Seymour 
Chatman is száműzték a stílust a szüzsé birodalmából. Jurij Tinyanov így beszél a szüzséről: „a 
történet dinamikája, amelyet az anyag valamennyi elemének kölcsönhatásából állítanak össze 
(ideértve a történetet mint az események láncát) -  a stilisztikai láncot, a történet láncát stb.” Ez a 
részlet kissé homályos, de annyit megtudunk belőle, hogy a szüzsé tartalmazza „a történet láncát” 
és a stílust is, ami azt jelenti, hogy Tinyanov elképzelése szerkezetileg megegyezik az enyémmel: 
amit én és mások „szüzsének” hívunk, azt 5 „a történet láncának” nevezi: amit ő „szüzsének”, azt 
én „narrációnak”.
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la/szüzsé megkülönböztetés nem helyettesíthető a kijelentés-elméletek 
histoire/discours fogalompárjával. A fabula nem jelöletlen kijelentéstevő 
aktus. Semmiképpen sem beszédaktus, hanem következtetések összessége.

Korábban felvetettem, hogy a szüzsé a történet szituációit és eseményeit 
bizonyos elvek szerint hangolja össze. A 3. fejezetben pedig azt mutattam 
meg, hogy egy elbeszélő szöveg befogadása és megértése közben igyekszünk 
az események hálójából bizonyos mintákat konstruálni. Most azt vehetjük 
szemügyre, hogyan teremt a film alapot ehhez a tevékenységhez. Háromféle 
elv kapcsolja össze a szüzsét a fabulával.

1. Narratív „logika”. A fabula szerkesztése során a befogadó kapcsola
tot teremt egyes jelenségek között, s eseményekként határozza meg őket. 
Elsődlegesen ezek oksági viszonyok. Egy eseményt általában egy másik 
esemény vagy a hős cselekedetének, esetleg valamilyen általános törvény
nek a következményeként értékelünk. A szüzsé azzal segítheti elő ezt a fo
lyamatot, hogy rendszeresen egyenes vonalú, oksági következtetések levo
nására bátorít. De úgy is elrendezheti az eseményeket, hogy akadályozza 
vagy bonyolulttá teszi az oksági viszonyok megállapítását. Ezt a célt szol
gálják a hamis jelzések a Hátsó ablakban. A narratív logika magában 
foglalja a hasonlóság és a különbözőség absztraktabb elvét is, amelyet pár
huzamosságnak nevezek. Az a tény, hogy Thorwald meggyilkolta a felesé
gét, nem befolyásolja különösképpen a szomszédok életét; a belső udvar in
kább elmosódó háttérül szolgál egy olyan párhuzam felállításához, amelyet 
a szerző von Jeff és Lisa szerelme, továbbá más nő/férfi kapcsolat között. 
Az mindig az egyes filmek összefüggésrendszeréből következik, hogy mi 
számít oknak, eseménynek, hasonlóságnak vagy különbségnek.

2. Idő. A narratív idő különféle aspektusairól Gérard Genette készített 
alapos elemzést. A szüzsé a fabulacsemények bármilyen szekvenciában tör
ténő megszerkesztésére késztethet bennünket (a sorrendtől függően). A 
szüzsé alapján a történtek idejének valódi hosszúságáról is alkothatunk ké
pet (időtartam), de azt is jelezheti, hányszor fordult elő az adott esemény 
(gyakoriság). Ezek az aspektusok segíthetik vagy akadályozhatják a fabula 
idejének meghatározását. A történeti konvencióktól és az egyes filmalkotá
sok kontextusától függően azonban különbözik a temporális ábrázolás is.

3. Tér. A fabula eseményeit úgy kell ábrázolni, hogy -  legyen az bár
mennyire bizonytalan vagy absztrakt -  adott térbeli referencia-rendszerben 
menjenek végbe. A szüzsé -  azzal, hogy informálja a nézőt a meghatározó 
környezetről, valamint a történet elemeiből megállapított utakról és helyze
tekről -  elősegítheti a fabula terének a megszerkesztését. A Hátsó ablakban 
az a tény, hogy Jeff a belső udvar kényszerű elszigeteltségében él, jól il
lusztrálja, hogyan lehet a szüzsé eszközeit felhasználni a fabulatér megszer
kesztésének segítésére. A film azonban a megértés folyamatát hátráltathatja 
késleltetéssel, a néző összezavarásával vagy a térszerkcsztés meghiúsításával.
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A nézőt ért hatások majd attól függően alakulnak, hogyan jeleníti meg a 
szüzsé a fabulát. A különféle narrációs elvek és a szüzsé fabula-információk 
elferdítésére irányuló műveletei ismeretében kellőképpen felfegyverkeztünk 
bármely film konkrét elbeszélő-technikájának vizsgálatára. A Hátsó ablak 
például nyilvánvalóan adott fabula-információk visszatartásán alapszik: 
sematizáló és hipotézisalkotó tevékenységeinket a szüzsé okságról, időről és 
térről kínált jelzései irányítják. A film kezdetének alapozó, felkészítő néző
pontja -  a vizuális jelzések megtételét célzó tendencia következtetéseinek 
levonása, majd megerősítése vagy helytelenítése verbális kijelentések által -  
az oksági információ manipulációjából ered. Nézzünk egy jelenetet! Míg 
Jeff alszik, egy nőt látunk távozni Thorwalddal. Talán a felesége volt? -  a 
szüzsé gyanakvást ébreszt bennünk: Mrs. Thonvald még él, hiszen a rende
ző nem mutatta ezt a nőt (aki nem Mrs, Thorwald) belépni a lakásba. A 
Hátsó ablak szüzséje a behatárolt tér kijelölésével ismereteinket, is korlá
tozza; a fabula szerkesztéséhez csak a belső udvar leszűkített nézőpontja áll 
rendelkezésünkre. A Hátsó ablak a korlátozások, a titkolózások és a feltá- 
rulkozások tekintetében nem számít kivételes műnek. Elméleti szempontból 
néha kényelmesnek tűnhet egy olyan ideális alapeset feltételezése, amelyben 
a szüzsé szerkezete maximális rálátást nyújt a fabulára. Minden szüzsé al
kalmazza azonban a késleltetést a fabula teljes felépítésének elnyújtására -  
de legalábbis a történet végét vagy az oda vezető eszközöket visszatartja. A 
szüzsé ezzel azt célozza, hogy a fabulát ne valamilyen logikailag tiszta mó
don rekonstruáljuk, hanem az inkább sajátosan irányítsa a konstrukciós te
vékenységet: elvárások támasztásával, suspense vagy kíváncsiság felkelté
sével, állandó meglepetésekkel.

Bizonyos esetekben a szüzsé rengeteg olyan elemet tartalmaz, amely 
akadályozza a fabula rekonstruálását, arra bátorítva a nézőt, hogy a szüzsét 
a fabula kommentárjának vagy értelmezésének tekintse. Az Október című 
filmben Kerenszkij és Kornyilov tábornok is az „Istenért és a hazáért” jel
szóhoz folyamodik, majd hirtelen vágással különféle kultúrákból származó 
szobrok képsorozata tárul fel előttünk. Ezek a beállítások nem segítenek 
minket az események közötti térbeli, időbeli vagy logikai viszonyok megál
lapításában; a fabula szempontjából elkalandozásnak számítanak, miközben 
a szüzsé manipulációját szolgálják. A rövid értekezés istenről érzelmileg ki
emeli a vallás kultúránkénti változatosságát, és a szentséghez folyamodás 
gyakran politikai opportunizmust leplező vonását sugallja. A meghatározott 
minták szerint formálódó közbevágott képanyag arra késztet, hogy transz- 
textuálisan, a retorikus érvelés fajaként indokoljuk őket. A regényíró kom
mentárja, bármennyire elkalandozik is a tárgytól, a szüzsé lényegi részét 
alkotja, hasonlóképpen Eizenstein esszéisztikus közbeszúrásaihoz.

A szüzsé tehát a fikciós film dramaturgiája, olyan jelzéskészlet, amely a 
történet információinak kikövetkeztetésére és összegyűjtésére késztet. 
Ahogy a 4.1. ábrán is látható, a film stílusa a szüzsével különböző módon
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léphet kölcsönhatásba. A fiimi kifejezésmód szokás szerint a szüzsé felada
tainak ellátását szolgálja -  információt nyújt, feltételezéseket vált ki stb. A 
„hagyományos” filmben tehát a szüzsé rendszere ellenőrzés alatt tartja a 
stilisztikai rendszert -  a formalisták kifejezésével élve a szüzsé a „domi
náns”. Például a történet információinak megjelenítése a szüzsében megfe
leltethető a stilisztikai mintázatnak -  a film a Hátsó ablak esetében, amikor 
a végére jellemző kameramozgás a kezdő képsorhoz hasonló: a belső udvar 
lakóinak életében végbement változásokat hangsúlyozza.

Mégsem állíthatjuk azonban, hogy a filmes eljárások rendszeres alkal
mazása -  tehát a stílus -  teljességgel a szüzsé eszköze. Amikor egy bizonyos 
szüzsé céljainak megfelelően többféle kifejezésmód létezik, a választás kü
lönféle megoldásokat eredményezhet. Például a szüzsé megkívánhatja, hogy 
két eseményre egymással egyidőben megjelenő jelzések utaljanak. Az egy
idejűség kifejezhető párhuzamos vágással, mélységben komponált képekkel, 
osztott képmezővel vagy bizonyos tárgyaknak a díszletben történő elhelye
zésével (például a televízió „élő” adásaiban). Bármire esik a stilisztikai vá
lasztás, másképpen hat a néző perceptuális és kognitív tevékenységére. A 
stílus ennélfogva jelentékeny, teljes jogú tényező, még akkor is, amikor 
„csak” támogatja a szüzsét.

A film stílusa úgy is formát ölthet, hogy nem igazolható a történet in
formációinak szüzsé-manipulációjaként. Ha a Hátsó ablakban Hitchcock a 
Jeff tekintetébe eső tárgyak után rendszeresen bevágná az olyan félrevezető 
és lényegtelen dolgok közelképeit, amelyeket ő nem láthat, akkor a stiliszti
kai eljárás versenyre kelhetne a szüzsé történetábrázoló feladatával. Igaz, 
ezt a stilisztikai vonást tekinthetnénk olyan szüzsé-manővernek is, amely 
összezavarhatja a nézőben az oksági és a térbeli viszonyokat. Amennyiben 
viszont ez az eszköz a film során rendszeresen ismétlődik, s nem kapcsoló
dik szorosan a szüzséhez vagy a fabulához, akkor a következő magyarázat 
lenne a célszerűbb: a stílus előtérbe került, hogy figyelmünket a szü- 
zsé/fabula kapcsolatokról elvonja. A 12. fejezetből majd megtudhatjuk, mi
képpen megy ez végbe a legkülönfélébb filmekben. Az elemzés érdekében, 
még ha ritkán is fordul elő, lehetőséget kell adnunk a stilisztika és a szüzsé 
rendszere közötti egyenlőtlenségre.

Nyilvánvaló, hogy mind a szüzsé, mind a stílus a 3. fejezetben tárgyalt 
motivációs indoklások alkalmazására késztetik a nézőt. Amikor Jeff és 
Stella visszahúzódik az ablaktól, a néző a szüzsé szintjén az adott eseményt 
lélektanilag elfogadhatóként, és az utána következőket tekintve a kompozí
ció szempontjából szükségszerű mozzanatként értékeli. Amikor Jeff a ház
tömböt kémleli, majd a következő beállítás Thorwald ablakait mutatja, a 
stílus szintjén az utóbbit a kompozíció szempontjából ítéljük meghatározó
nak, egyfajta realizmussal ruházzuk fel (Jeff nézőpontja) és elfogadjuk mű
faji konvenciónak (valószínűleg várakozást keltő szerkesztésmód). A hipo
tetikus példa szerint, amikor a felvevőgép lényegtelen tárgyak bemutatásá
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val „elfordulások” rendszerét hozza létre, az okokat megpróbáljuk a kom
pozícióból kiindulva, realisztikusan vagy transztextuálisan kideríteni. Ha 
mindezek közül egyik sem felel meg a stílus által kitűzött feladatnak, akkor 
beszélhetünk „művészi motivációról”, amely szerint az érdeklődés legfőbb 
tárgyát a médium formája és anyaga képezi.

Ezzel eljött az ideje egy formális definíció megfogalmazásának. A já
tékfilmben az elbeszélés az a folyamat, amely során a film szüzséje és stílu
sa kölcsönös egymásra hatásukban váltják ki és irányítják a nézőben a fa 
bula megszerkesztését. Az elbeszélés tehát nemcsak abból áll, ahogy a fabu
la-információt a szüzsé elrendezi, hanem magába foglalja a stilisztikai fo
lyamatokat is. Természetesen lehetséges lenne a narrációt egyedül a szü- 
zsé/fabula viszonyokból kiindulva kezelni, de így kimaradnának azok a 
módszerek, amelyekkel a fiimi jelleg a nézői tevékenységre hat. Láthattuk, 
hogy a befogadó ugyanúgy rendelkezik stilisztikai, mint másfajta sémákkal, 
és ezek állandóan hatnak a narratív ábrázolás átfogó folyamatára. Ezenkí
vül ha a stílust a narráció részeként értelmezzük, akkor a szüzséből kiindul
va a stilisztikai kezdeményezéseket is elemezhetjük. Visszatérve a korábbi 
példánkhoz, ha a Jeff által látottak után lényegtelen tárgyak kerülnek a kép- 
kivágatba, akkor az ugyanúgy narrációs mozzanatnak számít, mint a fontos 
dolgok megmutatása. A narráció dinamikus kölcsönhatást jelent a szüzsé 
sztoriinformációt közvetítő folyamata és a között a tevékenység között, 
amelyet Tinyanov „mozgásnak, a stilisztikai elemek kiemelkedésének és 
visszahúzódásának” nevezett.

Létezik-e valami az elbeszélő filmben, ami nem narrációs? Bármely kép 
vagy hang hozzárendelhető az elbeszéléshez, de egy adott elemre felfigyel
hetünk a pusztán perceptuálisan kiemelkedő jellege miatt is. Roland 
Barthes a fiimi denotáció és a konnotáció mögött húzódó „harmadik jelen
téséről” beszélt; arról a birodalomról, amelyben az oksági láncok, a színek a 
kifejezések és az alkotóelemek a történet „útitársaivá” válnak. Kristin 
Thompson ezeket az elemeket „többletnek” nevezi; olyan anyagoknak, 
amelyek bár perceptuálisan feltűnhetnek, nem illeszthetők sem a narrációs, 
sem a stilisztikai mintákba. (Ld. ábra.) Korábban láthattuk, hogy a nézői 
kategóriák a befogadót kezdetektől fogva a tárgyak és a denotációs jelentés 
megalkotására késztetik. A kanonikus történeteknél különösen fontos a 
történet világának uralkodó jellege. Innen nézve mintha semmi más nem 
lenne fontos, csak a narráció. De a Hátsó ablak első beállításánál jogunk
ban áll választani: nem szerkesztjük meg a történet világát, hanem helyette 
a ritka színeket, gesztusokat és hangokat ízlelgetjük. Ezek a „többlet
elemek” teljességgel igazolatlanok, még esztétikai motivációval sem indo
kolhatóak. Nos, ezt az attitűdöt meglehetősen nehéz hosszú időn át meg
őrizni, mivel igen csekély perceptuális és kognitív eredménnyel szolgál. A 
trouvaille-ok soha nem összegezhetők. Mindemellett lehetnek a filmnek 
olyan aspektusai, amelyeket nem tulajdoníthatunk a narrációnak. Bizonyos
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esetekben, mint ahogyan azt Thompson a Rettegett Ivánban kimutatta, a 
„többlet” a film átfogó formavilágának feltárásánál válhat hasznossá. „A 
percepció, amely magában foglalja a többletet, maga után vonja a filmben 
működő struktúrák tudatosítását (ideértve a konvenciókat is), mivel a több
let pontosan azokból az elemekből áll, amelyek megmenekülnek az impul
zusok egyesítésétől. A filmnézés ilyenfajta megközelítése lehetővé teszi 
számunkra, hogy jobban belelássunk a műbe, miközben újra életre keltjük 
azt a képességet, amellyel idegenségénél fogva vonz minket.”

Bármennyire termékeny a többlet mint kritikai fogalom, kívül esik je
lenlegi problémánkon. E könyv nagy részét az elbeszélés folyamatának le
írására szentelem. A továbbiakban (most és a következő fejezetekben) a 
szüzsé mintakialakításának alapelveit állítom vizsgálatom középpontjába. 
Tanulmányoznunk kell, hogyan szervezheti a szüzsé a történet anyagát, ho
gyan korlátozhatja vagy gazdagíthatja a fabula információinak megszerzését 
célzó képességeinket. Meg kell értenünk azokat az átfogó narrációs straté
giákat és nagyléptékű célokat, amelyeket a szüzsétaktikák és a filmstílus 
teljesíthetnek. A későbbi fejezetekben arra összpontosítok, hogyan kezeli az 
elbeszélés a fabula idejét és terét, s ekkor majd bizonyos stilisztikai eljárá
sokra is kitérek.

A szüzsészerkesztés taktikái

A narrációs elemzést kezdhetjük azokkal a szüzséeljárásokkal, amelyekkel a 
fabula információit megjeleníti. Meg kell vizsgálnunk, hogy a szüzsé mi
képpen teljesíti alapvető feladatát -  a történet logikai, időbeli és térbeli vi
szonyainak megjelenítését -, ám eközben állandóan emlékeznünk kell arra, 
hogy a fabula összessége mégsem válhat tökéletesen elérhetővé. A szüzsé a 
fabula percepcióját általában úgy formálja, hogy ellenőrzi 1. az elérhető fa
bula-információk mennyiségét; 2. a megjelenített információ helyességének 
mértékét; 3. a formai megfeleléseket a szüzséábrázolás és a fabulaadatok 
között.

Tegyük fel, hogy az ideális szüzsé „megfelelő” mennyiségű információ
val szolgál ahhoz, hogy a fabuláról egységes és szilárd konstrukciót állít
sunk fel. Erről a feltételezett viszonyítási pontról kiindulva megkülönböz
tethetünk olyan szüzsét, amely túl kevés, és olyat, amely túl sok információt 
nyújt a történetről -  más szavakkal egy „ritkított” és egy „túlterhelt” 
szüzséváltozatot.

Nos, egy közönséges elbeszélés bármely pontján az ideálisan feltétele
zettnél több vagy kevesebb információval szolgál. A detektívtörténet a nézőt 
a rejtély kulcsainak áradatával és az indítékok szűkre szabott mennyiségé
vel árasztja el. Az átlagos szüzsé így tehát lecsökken egy olyan igényszintre, 
amely a műfaj vagy az elbeszélésmód hagyományainak megfelelő fabula
konstrukcióhoz elégséges információszint szerint alakul ki. A Hátsó ablak 
visszatart bizonyos adatokat, és olykor „többet” nyújt, mint amennyit abban
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a pillanatban feldolgozhatnánk, de egyébként az adott mennyiség a műfaji 
szükségletek tekintetében „pont elegendőnek” bizonyul. A rejtély-filmek 
egy-egy pillanatra túlterhelt vagy ritkított adatközlése valójában a műfajban 
normális szüzsészerkesztésnek számít. De a mi bűnügyi történetünk eltávo
lodna a műfaj szabályaitól, ha a nyomozás elmesélése vagy a megoldás 
megszerkesztése során bármelyik stratégiát radikálisan alkalmazná. Például 
Antonioni Nagyításat nem tekinthetjük bűnügyi történetnek: túl kevés in
formációval szolgál ahhoz, hogy a főhőst vagy a nézőt képessé tegye a rej
tély megoldására (vagy akár az elkövetett bűn meghatározására). Ebből két 
dolog következik. Bizonyos részleteikben a „közönséges” filmek élhetnek 
akár túlterhelő, akár ritkító eljárással; a különleges filmek pedig következe
tesen és mindvégig követhetik az egyiket, a másikat vagy mindkettőt.

Most pedig feltételezzünk ismét egy ideális, a fabula egységes és szilárd 
szerkezetének megfelelő információval szolgáló szüzsét. Ezzel szemben az 
ilyen konstrukciónak nem megfelelő információkészletben bővelkedő szü
zsét is létrehozhatunk. Például Godard filmjeit gyakran fűszerezik olyan 
idézetek, elferdített utalások, közbevetések, amelyek nem kapcsolódnak szo
rosan a történethez. Ezeket általában elkalandozásnak tekintjük. Természe
tesen egy információ helyességét többnyire nehéz megítélni megjelenése 
pillanatában. Valami, ami nem tűnik helyénvalónak, alkalomadtán ponto
san beilleszthető a fabulába. (Itt érintjük a hézagok kérdését, amiről rövide
sen lesz még szó.) Valamennyi esetben, az információ helyességének és 
mennyiségének megítélésénél egyaránt, az elemzőnek kell meghatároznia a 
műfaji és más transztextuális szükségszerűségeket. A fontosság feltétele 
nem ugyanaz a drámában és a farcc-ban. Bizonyos filmekben pedig (pl. a 
Tavaly Marienbadban vagy a Békéiknek címűekben) nehéz megtalálni a 
fabula azon fő csapását, amelytől az eltéréseket mérhetnénk -  vagyis éppen 
e filmek formai fordulópontjait.

Az elemzés szempontjából a legfontosabb változó a fabula és a szüzsé 
közötti formai megfelelések készlete. Más szóval milyen mértékben felel 
meg az elénk táruló szüzsé az általunk létrehozott fabula logikai, időbeli és 
térbeli természetének? Vannak-e ott egyenlőtlenségek, összeférhetetlensé
gek, elcsúszások? Valamennyi szüzsé szelektálja, milyen fabulaeseményeket 
jelenítsen meg, és azokat bizonyos módon kombinálja. A szelekcióval héza
gokat hoz létre, a kombinációval kompozíciót.

Egyetlen szüzsé sem jeleníti meg a fabula feltevéseink szerint összes 
megtörténő eseményét. A királylány megszületik; a következő jelenetben ti
zennyolc éves. A narráció azzal, hogy hézagot hagy a szüzsében, azt sugall
ja, a közben eltelt években semmi különös nem történt. Feltételezzük, hogy 
a királylány gyermekké, majd felnőtté érett. (A tündérmesék konvenciói 
alapján azt is elvárjuk, hogy valószínűleg hamarosan találkozik a királyfi
val.) Az időbeli hézag a leggyakoribb, de bármely rejtélyes vagy talányos 
elbeszélés tartalmazhat oksági űröket is. (Miért tűnt el Mrs. Thorwald?) A
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szüzsé kialakíthat továbbá térbeli hézagokat, például akkor, ha visszatartja 
a hősök hollétére utaló adatokat, vagy elmulasztja meghatározni a cselek
mény színhelyeit. A nézői tevékenység felkeltésére irányuló jelzések közül a 
hézagok a legvilágosabbak, mivel a sémaformálás és a hipotézisalkotás tel
jes folyamatát indítják el.

Sternberg mutatott rá írásában a hézagok lehetséges ideiglenes vagy 
állandó voltára.22 Azaz a fabulában keletkező információs hézagot be lehet 
tölteni (rögtön vagy alkalomadtán), esetleg végérvényesen üresen lehet 
hagyni. A tündérmesékben az üresen hagyott évek elröppennek: elhagyjuk a 
királylány bölcsőjét, aztán már a fiatal nőt látjuk, tehát az űrt rendkívül 
gyorsan betöltjük. A bűnügyi történetben a lényeges oksági hézag -  mi is 
történt Mrs. Thorwalddal? -  sokkal tovább betöltetlenül marad, de alkalo
madtán ez is megszűnik. Egyes elbeszélésekben azonban mindvégig ott tá
tong az űr. Jágó indítéka erre a klasszikus példa. A szüzsé folyamatait jel
lemezhetjük úgy, hogy azok a fabula-eseményekben keletkező hézagok 
megnyitására, fenntartására vagy lezárására irányulnak.

A hézagot leírhatjuk úgy is, mint viszonylagosan diffúzt vagy koncent
ráltat. Hogyan töltötte a királylány azt a tizennyolc évet -  nincs róla tudo
másunk, az űrt csak általános, jellegzetes feltételezésekkel tölthetjük be. Az 
azonban, hogy Thonvald megölte-c a feleségét vagy sem, pontosan körvona
lazott kérdés, amely egyértelmű választ kíván. Néha a szüzsé csak azért épít 
be diffúz űrt, hogy később egyetlen pontban koncentrálhassa. Például a múlt 
felidézése visszautalhat korábban figyelmen kívül hagyott részekre, és a hé
zagtöltő információk keresésénél fokozottabb összpontosításra késztet.

A szüzsé a fabulában lévő űröket hangsúlyozhatja vagy leplezheti. Ak
kor beszélünk hangsúlyozott űrről, amikor tudjuk, hogy ott valamiről tud
nunk kellene. A tündérmese felhívja a figyelmünket a temporális hézagra, 
és megkívánja tőlünk, hogy a királylány életének a tizennyolc évét konven
cionális feltételezéseink segítségével töltsük ki. Figyelmünket a bűnügyi 
történet is az űrre irányítja: arra késztet, hogy a hiányzó adatokon rágód
junk. Más szüzsék nem figyelmeztetnek. Kirívó esete a leplezett űrnek, 
amikor a Hátsó ablak nem mutatja a Thorwald lakásába lépő szeretőt. Tá
vozásakor nem tudjuk, hogy az érkezéséről lemaradtunk.

A néző konstrukciós tevékenységeit nyilvánvalóan a fabula eseményei
nek szelektálása formálja. Az időbeli hézagok irányítják figyelmünket és 
meglepetéseket készítenek elő; az állandó űrök „fürkésző” stratégiák alkal
mazására, egyszerű epizódok közötti visszamenőleges válogatásra késztet-

22 Sternberg terminusa, a „hézag” nem egyezik meg az elbeszélés fenomenológiai teoretikusai
nak, például Wolfgang Isemek szóhasználatával. lseméi hézag a szövegnek minden olyan 
„meghatározatlan” része, amely „az értelmezés szabad játékára” késztet Hézagokat talál a cse
lekmény szegmentumai, a szereplők gondolatai és cselekedetei, a különböző nézőpontok között. 
Sternberg számára azonban a hézagok csak a szüzsének a fabulához való viszonyában keletkez
nek. Véleményem szerint ezek többnyire egészen jól meghatározhatók, különösen ha adott a tör
ténet szerkesztésének kanonikus sémája.
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nek -  miközben az elmulasztott információk után kutatunk. A koncentrált 
űr kétségtelenül inkább kizárólagos és egynemű feltételezések formálására 
késztet, míg a diffúz űr inkább a nyitott következtetéseknek hagy helyet. A 
hangsúlyozott űr figyelemre int: vagy az elmulasztott fabula-információ lesz 
később fontosabb, vagy éppen félrevezet bennünket a narráció azzal, hogy a 
később jelentéktelennek tűnő részletet hangsúlyozza. Ha az űrt leplezik, 
várhatóan meglepetést okoz, különösen ha az elmulasztott információ való
színűsége kicsiny. Ezek ugyancsak általános elgondolások, de utalnak 
mindazokra a hatásokra, amelyeket az „űrkialakító” taktika elérhet. Jegyez
zük azonban meg, hogy a néző minden esetben az űr jelenlétét a kompozíci- 
ós, a realisztikus, a transztextuális és a művészi motiváció alapelveihez fo
lyamodva próbálja majd igazolni.

A hézagokat úgy alakítják ki, hogy adott fabula-információkat kiválasz
tanak, míg másokat visszatartanak. A választott részleteket a legkülönfélébb 
módokon kombinálhatják. A filmművészetben a narráció a fabula informá
cióit térben vagy időben rendezheti el, amint azt majd a 6. és a 7. fejezetben 
látni fogjuk. Itt egyelőre két olyan alapelvvel foglalkozunk, amelyek bár
mely médiumban irányíthatják a szüzsé-kompozíciót: a retardációval és a 
redundanciával. Mindkettő kiválóan illusztrálja, miképpen hívja elő és 
kényszeríti ki a szövegforma a nézői tevékenységet.

Már szó esett arról, mennyire fontos a retardáció a nézői megértés fo
lyamatában. Csak bizonyos információk feltárásának késleltetésével képes a 
szüzsé a feltételezések, a kíváncsiság, a várakozás és a meglepetés kiváltá
sára. A Hátsó ablak például úgy adagolja a fabula információit, hogy a) a 
gyilkosság lényeges bizonyítékait egyenként közli és meglehetősen lassan 
oldja meg a rejtélyt; b) a gyilkosság kinyomozása várat magára, továbbá 
(valószínűleg) megoldja Jeff és Lisa szerelmi konfliktusát. Az Október című 
film „Istenért és a hazáért” szekvenciája eltávolodik a fabula megjelenítésé
től, és olyan elemet szúr közbe, amely nemcsak késlelteti a történet cselek
ményének végkifejletét (hogyan végződik Kornyilov és Kerenszkij küzdel
me), hanem rendelkezik egy sajátos, miniatűr rctardációs fordulattal is: hi
szen ugyanezt a célt elérhették volna felirattal, sőt ennél hatásosabban is, 
mint egy tucat olyan beállítással, amely -  és akkor még finoman fogalma
zunk -  meglehetősen nehézkes jelenetsort eredményez.

A retardációra való összpontosítás mint alapelv megkívánja, hogy bizo
nyos dolgok között különbséget tegyünk. Mcir Sternberg szerint a retardá- 
ciós elemeket sok szemszögből lehet vizsgálni: az elemek természetéből ki
indulva (cselekmény, leírás, kommentár stb.); jelentőségük, helyük szerint 
(épp ott mennyire bosszantja a nézőt); az ismételt dologhoz való viszonya 
szerint; az indokolhatóság, a működőképesség alapján; a transztextuális 
normákhoz és a médium alapvető sajátosságaihoz való viszony szerint. így 
a Hátsó ablak elterelő manővereit -  az utazóláda és a virágágyás hamis 
nyomait -  jellemezhetnénk olyan retardációs elemekként, amelyek cselek-
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ményközpontúak, nagyléptékűek (minden hamis nyommal több jeleneten át 
foglalkozunk), elhelyezésüket a fokozott várakozás felkeltése szabta meg, 
alkalmazásuk oka kompozíciós és műfaji szempontokban keresendő, s mivel 
a tárgyak és a díszlet felhasználásában testesülnek meg, elkötelezettséget 
jelentenek a film médiumának azon koncepciója mellett, amely szerint 
drámai helyzeteket képes feltárni jelentékeny tárgyak által. (Emlékezzünk 
csak, mennyire ragaszkodott Hitchcock a „plasztikus anyagról” alkotott 
pudovkini tételhez.) Az „Istenért és a hazáért” szekvenciája ettől eltérően 
kommentárt jelenít meg, nem pedig a fabula cselekményét, s bár viszonylag 
rövid időtartamú, nem diegetikus motivációja megfelel a műfaj és az elbe
szélésmód különféle konvencióinak (a szovjet montázsfilmnek), elhelyezése 
is rendkívül bosszantó, de rejtélyes kidolgozása még inkább az, végül ré- 
buszszerű szintaxisa a film igen eltérő koncepciójához kapcsolja (Eizenstein 
„intellektuális filmművészetéhez”). Ezeket a megkülönböztetéseket bármi
kor alkalmazhatjuk annak jellemzésére, hogy a szüzsé miképpen akadályoz
za a nézőt a fabula információinak tudomásulvételében.

A retardáció abban is megnyilvánulhat, hogy a szüzsé elhalasztja a fa
bula-információ adott részleteinek feltárását. Mivel a késleltetés az expozí
ciós szakaszokban a legnyilvánvalóbb, Sternberg ezeket behatóan tanulmá
nyozta. Az ő erőfeszítései nyomán figyelhetjük meg, hogyan járnak a retar
dáció külső mintái perceptuális és kognitív következményekkel.

Az expoziciót ahhoz a ponthoz viszonyítva jelöljük ki, amelyet a drá
maelméletben „támadási pontnak” neveznek, tehát a fabulának azon a ke- 
rcszteződési pontján, amely az első „különálló helyzetet” formálja. Az elbe
szélés befogadójának azonban a kezdő jelenet előtt kell tájékozódnia a fabu
la eseményeiről. Ez az expozíció feladata, ahol különféle lehetőségek közül 
kell választanunk. Az előzetes fabula-információkat a szüzsé bármely pont
ján megkaphatjuk egy adagban. Ezt az eljárást nevezi Sternberg koncentrált 
expozíciónak. A narráció szétszórhatja az információt a szüzsé különböző 
pontjain is úgy, hogy beleszövi a folyamatosan ábrázolt cselekménybe. Ez a 
disztributív expozíció. A Hátsó ablak az első két jelenetben a koncentrált 
expozíciót használja. Az első jelenetsorban csak vizuálisan, a másodikban 
képekkel és hangokkal egyaránt feltárja előttünk Jeff helyzetének valós 
hátterét. Az expozíció elhelyezhető a szüzsé bármely pontján: a kezdetén 
(előzetes expozíció, mint például a Hátsó ablakban), vagy később (kés
leltetett expozíció). így tehát három általános expozíció lehetőségével ren
delkezünk. A klasszikus tündérmese előzetes koncentrált expozíciót alkal
maz, amelyre általában így utalnak: „Hol volt, hol nem volt...”. A populáris 
irodalomra és a filmre az jellemző, hogy az egész expozíciót az első vagy a 
második jelenetbe szövi, ezáltal előzetes, meglehetősen koncentrált expozí
ciót használ. A bűnügy történetét a detektívsztoriban többnyire késleltetett, 
koncentrált expozícióval, a szüzsé vége felé egy hosszú jelenetben tárják fel, 
amelyben elmesélik a bűnügyhöz vezető eseménysort. Ibsen módszere, a
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„folyamatos expozíció” pedig megőrzi a disztributív és a késleltetett expo
zíció alapelveit: a fabula előzetes eseményeire az egész színdarab folyamán 
fokozatosan derül fény.

Sternberg szerint ezeknek a fogalmaknak mindegyike más-más követ
keztető tevékenységet vált ki a nézőben. A koncentrált, előzetes expozíció 
erős elsődleges hatásokat hoz létre, szilárd alapot nyújt a biztos hipotézisal
kotásra. A disztributív, késleltetett expozició az előzetes eseményekre való 
kíváncsiságot ébreszti fel, és az erős vagy abszolút hipotézisek felfüggeszté
séhez vezethet. Van olyan figyelmeztető jelekkel fűszerezett expozíció is, 
amelyet Sternberg „az anticipáló óvatosság retorikájának” nevez. Szélsősé
ges esetekben az elsődleges hatásokat teljesen meghiúsíthatja a fabula 
kulcsinformációinak leplezése, s ezáltal arra kényszerülünk, hogy amikor az 
adatokra fény derül, módosítsuk feltételezéseinket. Sternberg ezt nevezi „az 
első benyomások születésének és kimúlásának”.

A szüzsé ismétel is. A filmekben a képközi felirat leírhat egy olyan 
eseményt, amelyet aztán látunk, vagy olyan jeleneteket ábrázol, amelyek 
képekkel vagy hangokkal már megtörtént eseményekre utalnak. Az ilyen 
ismétlések megerősítik a történet információira vonatkozó feltételezések, 
következtetések és hipotézisek formálását. Nevezzük e funkcionális, lénye
ges ismétlést „redundanciának”.

A narrációs redundancia valamennyi lehetőségéről Susan R. Suleiman 
készített kimerítő vizsgálatokat. Az alábbiakban röviden vázolom és alkal
manként módosítom az ő kategóriáit.

1. A fabula szintjén bármely adott esemény, hős, tulajdonság, a történet
ben betöltött szerep, környezeti elem vagy szereplői kommentár a többihez 
viszonyítva redundáns lehet. Például „A” korhelynek nevezi „B”-t. Az állí
tás redundáns lehet „B” külső megnyilvánulásait (megpróbál nőket elcsábí
tani) vagy a történetben betöltött szerepét tekintve (azért lép színre, hogy 
elcsábítsa a hősnőt), esetleg a nevével, az őt körülvevő dolgokkal, más sze
replők ítéleteivel vagy mindezek együttesével összefüggésben.

2. A szüzsé szintjén a narráció redundanciát eredményezhet, ha ismé
telgeti a befogadóhoz fűződő viszonyát, ha egy eseményre vagy egy szerep
lőre vonatkozó kommentárját újra elmondja, vagy ragaszkodik egy szilárd 
nézőponthoz. Az Októberben Kerenszkij történelmi alakokkal való álhe
roikus összevetése a redundanciát mindezekkel az eszközökkel együttesen 
éri el: ezt a célt szolgálja a közvetlen cim ismételgetése, a szobrokkal, az 
építészettel és a Téli Palota apró díszeivel történő állandó összehasonlítga- 
tása, valamint szatirikus mindentudásának megőrzése egészen a mű végéig.

3. A szüzsé és a fabula közötti kapcsolatok szintjén redundancia érhető 
el az eseménynek egynél többszöri ábrázolásával (Todorov megfogalmazá
sában: „Minden eseményt legalább kétszer beszélnek el.”), vagy ha vala
mely fabulaescményt, hőst, tulajdonságot, a történetben betöltött szerepet, 
környezeti elemet vagy szereplői kommentárt a narrációs kommentárhoz vi
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szonyítva redundánssá tesznek. A Hátsó ablak kezdetén Jeff lakásának be
rendezése elárulja, hogy kalandos életet él; a második jelenetben ő maga 
mondja el ugyanezt a szerkesztőnek (és nekünk).

A legtöbb elbeszélő szövegben a redundancia olyannyira betölti ezeket a 
színtereket, hogy mindaddig alig vesszük észre, amíg nem találkozunk egy 
olyan szöveggel, amely nem ennyire vagy nem a megszokott módon redun
dáns. Suleiman vázlata annak a részletes tanulmányozására is lehetőséget 
nyújt, hogyan támasztja alá a film a fontos információt, és ezáltal hogyan 
irányítja bennünk a szüzsé megfigyelését.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy bármely médium bármely elbeszélő 
szövegében a kapott információ helyességének fokát és terjedelmét a szüzsé 
irányítja. A szüzsé a fabula megszerkesztésekor különféle hézagokat teremt, 
továbbá az információt a késleltetés és a redundancia elvének megfelelően 
állítja össze. Mindezek a műveletek úgy működnek, hogy kiváltsák és irá
nyítsák a néző narrációs tevékenységét.

Tudás, öntudatosság és közlékenység
Az olyan sajátos szüzsétaktikák, mint a szüzsé tartalmának kiválasztása, 
annak eldöntése, hogyan és hol alkalmazzák a retardációt, a nagyszabású 
narrációs stratégiáktól függnek. Hogyan jellemezhetjük ezeket a stratégiá
kat? Meir Sternberg három hasznos kategóriát alkalmazott. Bár meghatáro
zásait többnyire tudatos aktoroknak szánta, a narrációs folyamatokra is 
ugyanolyan joggal alkalmazhatók, ahhoz hasonlóan, ahogy egy festményt 
„méltóságteljesnek” nevezünk. Hozzá kell tennem: ezek a jellemzések ab
ban a tekintetben is pontosan érvényesek a narrációra, hogy nemcsak a 
szüzséfolyamatokat formálják, hanem gyakran stilisztikai fogalmakat is 
magukban rejtenek.

A film narrációja több vagy kevesebb ismerettel rendelkezhet az ábrá
zolt fabuláról. Minden film a lényeges tudás normáit alkalmazza a fabula 
megszerkesztése érdekében. Egy detektívfilmben a múltbeli események kö
rülményeiről nyújtott információ strukturálisan központibb helyre kerülhet, 
mint a szereplő akkori lelkiállapotának leírása. A musicalben és a melod
rámában azonban az adott pillanatban érvényes lelkiállapot elsőbbséget él
vezhet. Ezeket a normákat a műfaji konvenciókban való jártasságunk és az 
adott film minőségi és mennyiségi tényezői révén ismerjük (az információ 
elhelyezése az adott összefüggésben és ismételgetése végig a film során). A 
tudásnak azonban egyéb aspektusai is vannak.

Először is milyen mennyiségű tudás áll a narráció rendelkezésére? A 
tudás olykor többé-kevésbé korlátozott. A Hátsó ablak például szinte telje
sen arra szorítkozik, amit Jeff tud (néhány lényeges kivételtől eltekintve). 
Az Amerika hőskorában ellenben a narráció több információt nyújt a teljes 
történetről, mint amennyivel bármely szereplő rendelkezik.
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Eltérően az irodalmi fikciótól, a játékfilm ritkán szűkíti a narrációt 
egyetlen hős tudására. A leggyakrabban a szüzsé bizonyos részeit a hős tu
dása köré építi, a többinél pedig egy másik szereplő ismereteire szorítkozik. 
Az ilyen korlátozások és megosztások elkerülhetetlenül hézagokat teremte
nek a fabulában. A korlátozott narrációt mégis inkább valószerűnek érezzük 
(„Végül is épp annyit tudunk, mint amennyit valószínűleg ő tudhatna.”), a 
kevésbé korlátozott narrációt ellenben transztextuálisnak („Az ilyen filmek
ben mindig többet tud az ember.”). Természetesen mind a kétféle narráció 
alapjában véve a kompozíciós követelményekkel indokolható.

Feltehetünk még egy kérdést. Mennyire rendelkezik beható ismeretek
kel a narráció? Ez a mélység a szubjektivitás és az objektivitás kérdése. A 
narráció megjelenítheti a szereplő teljes szellemi életét, a tudatosat és a 
nem tudatosat egyaránt; szorítkozhat a hős látási és hallási tapasztalataira; 
elkerülheti -  a viselkedés kivételével -  a lélektani állapotok bármiféle jelzé
sét; sőt mindezt minimálisra is csökkentheti. Bár az Amerika hőskora 
narrációja terjedelmében viszonylag nagy tudásanyaggal szolgál, a szerep
lők lelkiállapotába nem hatol be olyan mélyen, mint mondjuk a főhős ál
mait ábrázoló Egy lélek titkai című film narrációja. Amikor a Máltai só
lyom egy beállítást Spade szemével láttat, kevésbé szubjektív, mint a Hátsó 
ablak a sok optikai nézőpontú beállításával. Az ismeretek mélysége ismét 
kompozíciós, realisztikus és/vagy transztextuális alapon igazolható.

Az információ terjedelme és mélysége többféle módon hozható kapcso
latba. A korlátozott narráció nem biztosít nagyobb mélységet, az egyes 
pontokon elért mélység ugyanígy nem biztosítja a narráció állandó korláto
zását. Hitchcock filmjeiben a nagyobb szubjektivitással bíró és a figyelmün
ket a narráció korlátlan ismereteire felhívó szekvenciák váltakoznak egy
mással. Az elbeszélő filmek általában folyamatosan módosítják a narrációs 
tudás nagyságát és mélységét. Az ilyen váltások erőteljesebben késztetnek 
különféle feltételezésekre.

Új kérdésköröket vet fel, hogy a narráció „retorikusán” is kapcsolódik a 
befogadóhoz. Milyen mértékben reflektál az elbeszélés arra, hogy a nézőkö
zönséghez címzi üzenetét. Ezt nevezhetjük az öntudatosság fokának. Pél
dául Eizenstein filmjei gyakran erősítik fel az érzelmi tetőpontot azzal, 
hogy a szereplők a közönség felé néznek vagy gesztikulálnak. A retrospek
tív hangkommentár a narrációt hasonlóképpen fokozottabb öntudatosság 
felé tolhatja, különösen, ha a feladó nem egy másik fiktív szereplő. A re
dundancia taktikáival is gyakran találkozhatunk, például amikor a szüzsé 
az öntudatosság fokának bizonyságtételeként megismétli a fabula informá
cióit. (Kerenszkij és a szobrok ismétlődő közbeszúrása Eizensteinnél.) A 
Hátsó ablak kezdetén a gyors expozíció céljából a kamera bemutatja a belső 
udvar életét. Ezzel szemben az alakok elhelyezésének művies, ám viszony
lag semleges előtérbe állítása, amelyet az 1.1. képen megfigyeltünk, kevés
bé öntudatos, mint az említett esetek. Amikor arról beszélünk, hogy egy
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Lang-filmben „tudatában vagyunk a manipulációnak”, míg Hawks művei
ben nem, akkor többnyire arra utalunk, hogy a narráció jobban vagy kevés
bé adja tudtunkra: a mesét a befogadó számára jelenítik meg.

Az öntudatosság fogalma különféle előnyökkel szolgál a beszélő
hallgató viszonyok „enunciatív” tanainak, mint például Benveniste nyelv
tani elméleteinek alkalmazásával szemben. Egyrészt az öntudatosság foko
zatok, s nem abszolútumok kérdése (mint mondjuk az „első” és a 
„harmadik” személy). Az összes fiimi narráció öntudatos: az egyik kevésbé, 
a másik jobban. Ezenkívül az „öntudatosság” foka és szerepe az egyes fil
mes típusok és filmműfajok esetében különböző. Groucho Marx félreszólá
sai a közönséghez öntudatosabbak, mint Popeye csendes szitkozódásai, de 
Capra Tudd meg végre, mi történt! című filmjében a hazafias kommentárok 
mindkettőnél öntudatosabbak. A legtöbb hollywoodi beállítás megformálása 
mértékletes öntudatosságról árulkodik: a szereplőket a számunkra legátte- 
kinthetőbb módon helyezi el. A musicalekben a hősök többnyire közvetlenül 
nekünk énekelnek -  ez a műfaj által törvényesített erősebb narrációs öntu
datosság mozzanata. Ezzel szemben Antonioni úgy helyezi el a hőseit, hogy 
elforduljanak tőlünk; kifejezéseik és reakcióik nyilvánvaló leplezése azt 
jelzi, mennyire van a néző a narráció tudatában. A Két-három dolog, amit 
tudok róla benzinkút-ünneplő jelenetsorában Godard hangkommentátora 
hirtelen ráébred a nézőközönség jelenlétére; olyannyira, hogy nem tudja el
dönteni, ezután mit mutasson. Az öntudatosság kritikai fogalma segít fel
mérnünk, milyen mértékben és milyen hatásokkal járul hozzá a film ahhoz, 
hogy a nézői jelenlét felismerése formálja a szüzsét.

Hitchcock A gyanú árnyékában című filmjének egyik jelenetében a go
nosz Charlie bácsi leül újságot olvasni. A film előző részében ismereteink 
az ő tudására korlátozódtak (például az első jelenetben, amikor rájött, hogy 
két férfi követi). Sőt, az ő optikai nézőpontjából fényképezett beállítások 
még a szubjektivitás mélységét is érzékeltették. Nos, olvasás közben, alsó 
gépállításból látjuk, a kiterített újság eltakarja arcát. Csend van. Szivarfüst 
szálldogál. Majd az újságot lassan leengedi, és szemöldökét ráncolva gon
dolataiba merül. Jobbra fordul. Vágás: az ő optikai nézőpontjából látjuk a 
szoba túlsó végét. Senki sem figyeli. Vágás: újra ő van a képen. Ann-t, az 
unokahúgát hívja. Az újságpapírból házat kezd hajtogatni, és miután le
szakít belőle egy darabot, összehajtja és a zsebébe csúsztatja.

E rövid részletből kiderül, hogyan változtatja meg a narráció a tudás 
mélységét (a szubjektivitástól az objektivitásig), és hogyan nyerheti el az 
öntudatosság bizonyos fokát (vö. a Charlie bácsi reakciójának bemutatásába 
iktatott szünet). A jelenet ugyanakkor a narráció egy másik aspektusát is 
illusztrálja Sternberg ezt közlékenységnek nevezi. Bár az elbeszélés számára 
elérhető egy bizonyos tudás, az összes információt a narráció vagy közli, 
vagy visszatartja. Az irodalomban például a napló író-narrátor rendkívül 
korlátozott látókörrel rendelkezik; mindazt azonban, amit tud, teljes egé
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szében tudtunkra adhatja. A gyanú árnyékában című filmben a narráció 
korlátozottsága (amely gyakran Charlie ismereteire szorítkozik) és poten
ciális szubjektivitása (pl. az azt megelőző nézőpont-beállítások) szembetű
nő. Az olvasó Charlie-t ábrázoló alsó gépállású beállítás azonban az újság
cikket mégsem fedi fel előttünk. Nemcsak arról van itt szó, hogy a narráció 
kíváncsiságot ébreszt -  bár ezt mindenképp megteszi hanem éppen azt az 
információt tartja vissza, amely előzőleg még teljesen elérhető volt. Az új
ságos beállítás leplező természetét az még jobban hangsúlyozza, hogy ami
kor Charlie leengedi a lapot, a narráció rögtön a férfi nézőpontjára vált. Ha 
egy pillanattal előbb mi is láttuk volna, amit ő, akkor megismerhettük volna 
a sértő tartalmú cikket. így a film még kis ideig késlelteti a kérdés megvá
laszolását.

A közlékenység foka az alapján ítélhető meg, hogy megvizsgáljuk, a 
narráció mennyire kész megosztani a tudása révén elvárható információt. 
Az Amerika hőskorának korlátlan narrációja rendkívül közlékeny; az 
egyetlen visszatartott információ feszültséget kelt (mi fog most történni). A 
Hátsó ablak erősen korlátozott narrációja hasonló módon általában közlé
keny, amennyiben (az egész filmet tekintve) elmond mindent, amit Jeff ab
ban a pillanatban tud. Ha az Amerika hőskora című film hirtelen eltitkolná 
azt a tényt, hogy a Kis Ezredes megtalálja a Ku-Klux-Klant, vagy ha a Hát
só ablak visszatartaná Jeff bizonyos lényeges tetteit, a narráció a közlékeny
ség alacsonyabb foka felé mozdulna el. Az, hogy a „mindentudással” és a 
korlátozottsággal leginkább jellemezhető narráció ugyanúgy tekinthető 
közlékenynek, mutatja a kontextus fontosságát.

Az öntudatosságból eredően egyik film sem tételezhető (legalábbis ala
csony fokon) egészében közlékenynek; a film átfogó információs normája és 
a titkolózás mértéke között különböző pillanatokban változó lehet a viszony. 
Bizonyos értelemben minden eltérés a film közlékenységének belső normá
jától az elhallgatás jelévé válik. A narráció mondhatna többet, de nem teszi. 
A transztextuális motiváció ellenben kevésbé nyilvánvalóvá teheti a leple
zést. Amikor Jeff alszik, látjuk Thorwaldot távozni a fekete ruhás nővel. Ez 
ellentmond az addig Jeff tudására korlátozott narrációnak, és úgy is értel
mezhető, mintha a film a mostanáig leplezett információt (azaz Thorwald 
céljait) feltárná. Itt azonban a műfaji szabályok kerülnek előtérbe. A rejté
lyes és a bűnügyi történetek konvenciója szerint a narráció a mesét teletűz
deli utalásokkal, a rejtély kulcsaival, hamis nyomokkal, amelyeket a nyo
mozó épp akkor nem ismer fel -  hacsak nem következteti ki, vagy nem fedi 
fel idő előtt. A Hátsó ablak mindkét feltételnek eleget tesz. Szaknyelven fo
galmazva tehát elmondhatjuk, hogy a detektívsztori az alkalmanként hasz
nált leplező műveleteket műfaji konvenciókkal és valóságos motivációval 
gyengíti (azaz a narráció mértékét arra korlátozza, amit a nyomozó valószí
nűleg tud). A közlékenység másfajta szabályaival találkozhatunk a melod
rámában, ahol a hangsúlyozottan mindentudó narráció szívesen hivalkodik
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közlékenységével, hogy a hősök számára ismeretlen ironikus és patetikus 
fordulatokat vethessen be. Általában különbséget kell tennünk a tudás 
mélységében és terjedelmében végrehajtott, műfajilag kódolt váltások és a 
leplezés többé-kevésbé nyílt jelzései között.

A közlékenység kérdését illető legjobb kritikai megoldás az, ha a 
transztextuális normákat a belső strukturális követelményekhez mérjük. A 
kulcsinformáció visszatartása a rejtélyfilm konvenciója: A gyanú árnyéká
ban említett jelenete tehát bizonyos mértékig betartja a műfaji szabályokat. 
A szemetszúró leplezést azonban úgy kell tekintetnünk, mintha különleges 
szerepet játszana az egész formavilágon belül. A film kezdetben Charlie bá
csi tudására korlátozódik, de amikor a férfi számunkra ismeretlen eszkö
zökkel menekül meg a rendőrség elől, hamarosan hozzáfog ennek megvál
toztatásához. A kis Charlie kerül fokozatosan Charlie bácsi helyére; ő lesz a 
tudás fő birtokosa, ő oldja meg a nagybátyját övező rejtélyeket. A vizsgált 
jelenet e folyamat sarkalatos pontja; olyan állapotot jelöl, ahonnan kiindul
va a néző már kevésbé támaszkodhat Charlie bácsi ismereteinek terjedelmé
re. Ezek után a film váltogatja a korlátozottság fokozatait: a nyílt közlé- 
kenységet pillanatokig tartó egyértelmű leplezésre cseréli és fordítva. Bizo
nyos pontokon több ismerettel rendelkezünk, mint a szereplők, s erre a 
tényre a narráció fel is hívja a figyelmünket; majd máskor (pl. az újságolva
sás jelenetében) mi tudunk kevesebbet, és a narráció ezt is hangsúlyozza. 
Ezeknek a manipulációknak kettős hatásuk van: arra késztetik a nézőt, hogy 
egyrészt Charlie bácsi múltjáról és indítékairól egyidejűleg alkotott hipoté
ziseivel játsszon; másrészt gyanakvást ébresztenek a narráció megbízható
sága iránt. Néha az is előfordul, hogy a közlékenység vagy a leplezettség 
nyílt jegyei az öntudatosság fokát jelölik.

Az ismeret, az öntudatosság és a közlékenység kategóriáit használhat
juk két gyakori, de igen pontatlan fogalom tisztázására. A „nézőpont” kife
jezést a filmművészetben -  különösen a mimetikus elméletekben -  többnyi
re hanyagul alkalmazták. Amikor a kritikusok a szereplő nézőpontjáról be
szélnek, általában a narráció által táplált tudás mélységére és/vagy terje
delmére utalnak. A terjedelmet tekintve a Hátsó ablak közel áll Jeff 
„nézőpontjához”. A mélységet tekintve egy olyan film például, mint A há
borúnak vége, mivel belesodorja a nézőt a főhős lelki életébe, Diego szub
jektív „nézőpontjáról” számol be nekünk. Még általánosabban: amikor a 
kritikusok a narrációs „nézőpontot”' (vagy a narrátor nézőpontját) vizsgál
ják, általában utalnak az itt elemzett fogalmak közül néhányra, esetleg va
lamennyire (a tudásra, az öntudatosságra, a közlékenységre). Amikor 
Hitchcock nézőpontjáról azt mondják, ránehezedik a jelenetre, általában bő
séges ismeretekről, magas fokú öntudatosságról, esetleg a közlékenység 
nyílt manipulációjáról van szó. Hogy elkerüljem ezeknek a különbségeknek 
az egybemosását, a „nézőpont” kifejezést csak akkor fogom használni, ami

116



kor egy szereplő optikai vagy hallási enyészpontjára utalok. így a 
„nézőpont-beállítás” az „optikailag szubjektív beállítás” szinonimája lesz.

Ezekkel a fogalmakkal kissé jobban pontosíthatjuk a „megbízhatat
lanság” terminusát is. Ha a „megbízható” a „rövidesen rendelkezésre állót” 
jelenti, akkor minél közlékenyebb a narráció, annál megbízhatóbb. A gyanú 
árnyékában című filmben a Charlie által látott újságcikk leplezése maga 
után vonja a narráció iránti bizalmunk elvesztését, így ezek után különös 
figyelemmel kísérjük azokat a részleteket, amit a film el akar titkolni. A 
„megbízhatóság” objektív hitelességet is magában foglalhat; ebben az eset
ben a tudás mélysége és terjedelme is jelentőségre tesz szert. A szereplők 
intellektuális szintjére szorítkozó narrátor lehet ugyan rendkívül közlékeny, 
de a szavahihetőséget illetően nem nyújt feltétlenül biztonságot. Épp ezt az 
esetet illusztrálja a Dr. Caligari keretes története: vagy rögtön észrevesszük 
a narráció „megbízhatatlanságát”, vagy azután döbbenünk rá, miután tény- 
nyé válik. A vihar kapujában című filmben a múlt felidézését a szereplők 
bíróság előtt tett tanúvallomásai indokolják, és mivel már az első jelenetben 
figyelmeztetnek rá (az expozíció „anticipált intésével”), hogy a beszámolók 
összeegyeztethetetlenek, minden egyes emlékezésre legjobb esetben mint 
átfogó hipotézisre, legrosszabb esetben pedig mint kitalációra tekintünk. A 
szereplőknek felelősséget kell vállalniuk elbeszélésük „megbízhatat
lanságáért”. De a Rémület a színpadon című filmben, amely a klasszikus 
filmművészetben valószínűleg a megbízhatatlan narráció kanonikus esete, a 
múltra való emlékezés vélhetőleg szavahihető és hiteles; csak aztán derül ki 
róla, hogy egy hazugság látható-hallható ábrázolása volt. Azonban nemcsak 
a szereplők meséje megbízhatatlan. A film narrációja saját hamisságát is 
jelzi azzal, hogy semmit sem sugall Johnnie beszámolójának nem megfelelő 
voltáról, ellenben rendkívül közlékenynek tünteti fel magát: nemcsak be
számol a hazug férfi által elmondottakról, hanem igaznak is ábrázolja.

Az információ-közvetítés kategóriáihoz hasonlóan a tudás, az öntuda
tosság és a közlékenység egyaránt magán viseli annak nyomait, ahogyan a 
film stílusa és a szüzsé szerkezete annak érdekében manipulálja az időt, a 
teret és a narrációs logikát, hogy a néző képes legyen a kibontakozó fabula 
megszerkesztésére. Hozzá kell tennem azonban, hogy más, kevésbé köz
ponti narrációs tényezők is jelen lehetnek. Ezek az ítéletalkotás tényezői, 
amelyeket az irodalomkritikusok összefoglaló néven gyakran „hangnem
nek” neveznek. Amikor egy film mondjuk szánni kezdi a szereplőit, vagy 
semmibe veszi a közönséget, akkor pontatlanul bár, de mégis azt állítjuk, 
hogy a film narrációja az adott módokon vagy a fabula, vagy a befogadó fi
gyelembevételével formálja beállítódását. Az Október „Istenért és a hazá
ért” szekvenciája jól illusztrálja a kemény ítéletet hozó szüzsérészletet. 
Ezekről a beállítódásokról nem készíthetünk kimerítő felsorolást, sok 
narrációs mozzanat valószínűleg nélkülözi is ezeket, de hogy vizsgálatunk 
teljes legyen, meg kell említenünk néhány világos esetet.
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A narrációs ítéletet leginkább úgy ismerjük, mint bizonyos stilisztikai 
eszközök funkcióját. A némafilmekben az expozíciós felirat kertelés nélkül 
bemutatja a narráció beállítódását. Az Amerika hőskorában a cím egy öreg
embert a „Cameron Hall kedves mesterének” titulál. A zene is ilyen közvet
len módon jelezheti az elbeszélői beállítódást: sajnálatot kelt (a „Diane” 
dallama a Hetedik mennyországban), ironikus (a „mi még találkozunk egy
szer” a Dr. Strangelove végén) vagy komikus (az ír népzenei dallamok a 
Csendes emberben). Egyes filmekben már közhelyszerűnek tűnik, hogy az 
utolsó jelenet távoli felső kameraállása könyörületes, tárgyilagos beállító
dást jelöl. Adott stílusokon és konvenciókon belül a történet cselekményére 
vonatkozólag sokféle eszköz foglalhat magában ítéleteket.

Általában gyümölcsözőbb, ha a narráció beállítódása mellett a teljes 
filmben működő rendszerek sajátosságait kutatjuk. Például A gyanú árnyé
kában című filmben a Charlie bácsit érintő narrációs beállítódás kevésbé 
tekinthető az egyes pillanatokban kialakított alakpozíció vagy kameraállás 
kérdésének, mint az átfogó narrációs stratégia funkciójának, amely az irá
nyításnak izgalmas, de egyben megmagyarázhatatlan aspektusait jeleníti 
meg. Az Amerika hőskorában a Cameron-házra vonatkozó narrációs beállí
tódást a film teljes narratív ökonómiájában betöltött szerepe vezérli: a csa
lád a film oksági, időbeli és térbeli központja. Hasonlóképpen a befogadó 
irányában kialakuló valamennyi narrációs beállítódás többnyire az elbeszé
lés általános tulajdonságaiból ered. A rendkívüli módon leplezett narráció, 
pl. Lángnál és Hitchcocknál, tekinthető úgy, mint amely lenézi a közönsé
get. A közlékenyebb narráció, amelyet Ford és Capra is alkalmazott, közvet
lenebb és „tisztességesebb” hozzáállást takar. Mivel a narrációs ítéletekre 
vonatkozó kritikai szókincsünk továbbra is szegényes, benyomásainkat 
többnyire a narráció általam felvázolt formai tulajdonságaira alapozhatjuk.

A narrátor és a szerző

Vizsgálataim áttekintése során egy bizonyos kérdés hiánya valószínűleg 
nem kerülte cl az olvasó figyelmét. Nem tértem ki a film narrátorára. Mi
lyen értelemben beszélhetünk narrátorról mint a narráció forrásáról?

Ha egy szereplő a történet cselekményét valamilyen módon (mesél, 
visszaemlékezik stb.) elbeszéli -  mint ahogyan Marlowe teszi a Gyilkosság, 
édesem című film legnagyobb részében -, akkor a film narrátor-hőssel ren
delkezik. Máskor egy olyan személy, aki nem tartozik a történet világába, 
azonosítható a narráció egyes részeinek forrásával. A Jules és Jimben 
hangkommentár tárja fel a diegetikus világot; a Körbe-körbe című filmben 
hús-vér meneur de jeu  címzi mondandóját a közönséghez. Az ilyen filmek 
nyilvánvalóan nem narrátor-hőssel rendelkeznek. De ahogyan azt már 
Edward Branigan bemutatta, az effajta megszemélyesített narrátorokat el
nyeli a film nem általuk létrehozott narrációs folyamata. így tehát ez az ér
dekes elméleti probléma feltételez egy rejtett, nem megszemélyesített narrá
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tort. Beszélhetünk-e még akkor is a filmben jelen lévő narrátorról, ha 
egyetlen hangot vagy testet sem azonosíthatunk a narráció forrásával? Más 
szóval mögé kell-e néznünk a narráció folyamatának, hogy kijelöljük forrá
sának vagy valamilyen meghatározottságának a helyét’?

Egyes elméletírók szerint igen. A diegetikus elméletekben gyakran azo
nosítják a narrátort a kijelentéstevővel, a film „beszélőjével”; de már láthat
tuk, hogy a beszéddel való analógia összeomlik a filmművészet eljárásai és 
a szóbeli rámutatás közötti gyenge megfelelések miatt. Más elméletírók el
képzelései szerint a narráció forrása rokon Wayne Booth „odaértett szerző
jével”. Az odaértett szerző láthatatlan bábjátékos: nem beszélő vagy látható 
jelenlévő, hanem a mű mögött álló mindenható művészalak. Albert Laffay a 
filmről szólva le grand imagier-ről beszél, a képek mesteréről: egy fiktív és 
láthatatlan személyiségről, aki kiválasztja és megszervezi a befogadandó- 
kat. Laffay elméletében az elbeszélőfilmek középpontjában egy kísértet- 
ceremóniamester áll, a Körbe-körbe meneur de jeu-jének láthatatlan ikerpárja.

Mivel valamennyi kijelentés megalkotható egy vélt forrás figyelembevé
telével, igazolható az irodalomelmélet beszélő hang vagy narrátor utáni 
nyomozása.23 A film nézése során azonban ritkán vagyunk tudatában annak, 
hogy egy létező embert idéző entitás mondott el nekünk valamit. Még ha a 
kritikus megkülönböztetett figyelmével nézzük, akkor sem konstruálhatunk 
narrátort Vidor Háború és béke című filmjéhez azzal a pontossággal, 
amellyel az eredeti Tolsztoj-regényben egyes vonásokat a narrátornak tulaj
doníthatunk. Az odaértett szerzőhöz hasonlóan ez a konstrukció sem tesz 
hozzá semmit a fiimi narráció megértéséhez. A film odaértett szerzőjének 
egyetlen olyan jelzés sem tulajdonítható, amelyet nem lehetne egyszerűbben 
magához a narrációhoz tartozónak tekinteni: néha leplezi az információt, 
gyakran korlátozza ismereteinket, kíváncsiságot ébreszt, hangulatot kelt 
stb. Minden filmet narrátorral vagy egy odaértett szerzővel ellátni annyit 
jelent, mint elmerülni egy antropomorf fikcióban.

Ezen a ponton meglehetősen fontos elméleti válaszúihoz érkeztünk. Az 
odaértett szerző irodalmi elméletei, pl. Seymour Chatmané is, a narráció 
folyamatát a klasszikus kommunikációs ábra szerint értelmezik: a feladónak 
a címzetthez küldött üzeneteként. Ezzel az elméletírók elkötelezték magukat 
a nem szereplői narrátorok és az odaértett szerzők felkutatása mellett, nem 
is beszélve a „narrátoltakról” és az „odaértett olvasókról”. Ezeket az entitá
sokat, különösen a két utóbbit, néha igen nehéz megtalálni az elbeszélő 
szövegben. Javaslatom szerint azonban jobban tesszük, ha narrációt a törté
netszerkesztés számára adott jelzések készletének megszervezéseként értel
mezzük. Ez az üzenet befogadóját előfeltételezi, ám a feladóját nem. E séma 
lehetővé teszi azt is, hogy a narrációs folyamat néha többé-kevésbé teljesen

23 De nem feltétlenül. S. Y. Kuroda, Ann Banfield és mások müvei szerint az irodalmi narrációt 
annál a tulajdonságánál fogva is meg lehet határozni, hogy nem tekinthető egyetlen beszélőtől 
származónak.
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utánozhassa a kommunikációs helyzetet. A szöveg narrációja talán elejt 
olyan jeleket, amelyek egy narrátorra vagy egy „narrátoltra” utalnak, lehet 
azonban, hogy nem. Mindez magy arázatot ad a példák sokféleségére, a gya
kori aszimmetrikus struktúrákra: egyes szövegek nem jelölnek narrátort 
vagy narrátoltat, mások az egyiket jelölik, a másikat nem. Például Robert 
Bresson filmje, a Zsebtolvaj olyan prológussal kezdődik, amely kifejti, hogy 
a „szerző” a képeket és a hangokat a történet magyarázatának szánta. Aho
gyan azt majd a 12. fejezetben látni fogjuk, e módszerrel lehet kijelölni a 
szüzsével nyílt, dinamikus viszonyban álló stilisztikai tényezőket. A legtöbb 
film azonban nem teremt semmilyen meghatározható narrátorfélét, és 
okunk sincs arra, hogy ezt elvárjuk. Abból az alapelvből kiindulva, hogy az 
elméleti entitásokat nem kell feleslegesen szaporítanunk, a kommunikációt 
is értelmetlen csak azért az összes narráció alapfolyamatának tekintetnünk, 
hogy a legtöbb filmben aztán kimutathassuk róla: „eltörli” vagy „eltitkolja” 
ezt a folyamatot. Úgy hiszem, sokkal jobban tesszük, ha a narrációs folya
matot felruházzuk azzal a hatalommal, amellyel adott körülmények között 
jelzi: a nézőnek létre kellene hoznia egy narrátort. Amikor ezzel szembesü
lünk, emlékeznünk kell arra, hogy a narrátor sajátos szervezési elvek, törté
neti tényezők és a néző szellemi tartalékainak a terméke. A kommunikációs 
modellből következőkkel ellentétben az ilyen narrátor nem teremt narrációt; 
a befogadás történeti normáihoz folyamodva a narráció teremti a narrátort. 
A harmadik részben majd megfigyeljük, hogyan is történik mindez. Egyelő
re csak azt szükséges jeleznem, hogy nem kell a narrátort elméletünk alap
jaiba beépíteni. Semmilyen célt nem szolgál, ha minden filmet egy deus 
abseonditis-nak tulajdonítunk.
1985, (Fordította: Pócsik Andrea)
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Z o f i a L i s s a

A filmzene esztétikája*

Időproblémák a film ben és a zenében
Tudjuk, hogy a film vizuális és auditív rétegének, különösen pedig a zenei 
rétegnek az időbeli kiterjedése nélkül nem valósulhat meg e két tényező 
együttműködése, mivel a -  mindkettőre nézve specifikus -  mozgás csak az 
időben bontakozhat ki.

Az időbeliség az alapja a zene és a tánc évszázadok óta fennálló sajátos 
összetartozásának is. A tánc -  a néző számára -  ugyanúgy vizuális jelensé
gek folyamata, emberi alakok mozgása, mint a film, még ha ez a mozgás 
megkonstruált és stilizált is, és nem olyan realisztikus, mint a filmben. 
Nem ismerünk a művészetek ezeréves fejlődésében még egy olyan organi
kus kapcsolatot, mint a tánc és a zene összefonódása. A táncmozdulatok 
vagy a pantomim és a hangmozgások közötti egység megvolt már a primi
tív, szinkretikus művészetben is, majd hosszú fejlődési folyamat során 
önálló műfajok váltak ki belőle, amelyek azután később új kapcsolódásokat 
egyesítettek szintetikus műfajokká.

Valamennyi szintetikus műfaj közül ma a hangosfilm az, ahol a hetero
gén elemek a legbensőségesebben összetartoznak; itt egészen mások az ösz- 
szetartozás elvi előfeltételei mint az egyéb művészeti ágaknál: a hangosfilm 
mindkét alaprétegén belül a minőség állandó váltakozásában állnak, s ez a 
minőségváltás csak az időben mehet végbe. De a két rétegben ábrázolt idő 
jellege alapvetően különbözik egymástól.

A filmben az időbeli történés egy meghatározott időt képvisel; ebben az 
időben zajlanak le a vizuálisan ábrázolt események. Nem szabad ezt az időt 
azonosítani azzal, amelyikben a néző a filmet észleli. A történelmi filmek 
például minden lehetséges történelmi időt elénk állítanak. A film befogadá
sa a jelen idő meghatározott darabját tölti be, s ennek semmi köze a filmcse- 
lekménybcn ábrázolt időhöz. Ez az idő a film levetítésének és végignézésé- 
nek az ideje. Ha ugyanazt a filmet kétszer nézzük meg, akkor ez eloszlik 
életünk két különböző periódusa közt, viszont mindkét esetben ugyanarra a 
filmileg ábrázolt időre asszociálunk, vagyis a filmcselekmény képzeletbeli 
idejére.

Egyáltalán nem szükségszerű, hogy ez a képzeletbeli idő megfeleljen 
annak az objektív időnek, amelyikben az ábrázolt események a valóságban

* A film és a többi művészet, 421-437. p.
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végbemennek. Balázs Béla már negyven évvel ezelőtt megállapította, hogy 
a film háromféle időt ismer: 1. egy esemény lefolyásának objektív idejét, 2. 
egy esemény lerövidített filmbeli ábrázolásának idejét és 3. ennek az ábrá
zolt eseménynek a vetítési idejét. A filmben az események lefolyásának jel
lege és tempója teljesen független az események valóságos lefolyásától és 
tempójától, valamint a vetítési tempótól. Azoknak a részleteknek a kiválo
gatásából és összeállításából adódik, melyekből a rendező az illető jelenetet 
felépíti.

Nem elég azonban megkülönböztetni az ábrázolt időt és az ábrázolt idő 
átélésének idejét. A pszichológia megkülönböztet objektív időt (az órák já
rásának idejét, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e vagy sem) és 
pszichológiai, szubjektív időt (valamely történés átélésének idejét, amelyet 
hosszabbnak vagy rövidebbnek érzünk). Minden zenemű az objektív időben 
keletkezik: az Eroica 1804-ben, Sosztakovics Leningrádi szimfóniája 1941- 
ben és így tovább. Amikor azonban a zeneművet meghallgatjuk, átélésének 
ideje a mi pszichológiai időnk.

Ahogy Ingarden mondja, a zenemű egyes fázisainak meghatározott sor
rendje alapján olyan sajátos időstruktúra jön létre, amelynek időn kívüli 
jellege van. Ez a struktúra az objektív időben jött létre, és nagyon sokféle 
pszichológiai időben észlelhető, fázisainak egymásutánja azonban mindket
tőtől független. Ez a struktúra az alapja a zenemű mindenfajta előadásának 
és átélésének.

Hasonló álláspontra jutott G. Belet (A zenei idő, 1947.) is, amennyiben 
megkülönbözteti a zene pszichológiai idejét, vagyis azt az időt, amelyben a 
hallgató átéli egy mű hangzásbeli lezajlását, és a zenemű autonóm idejét, 
azaz fázisainak meghatározott sorrendet követő egymásutánját, ami kívül 
esik az objektív és a szubjektív időn. (A fázisoknak ez az egymásutánja 
minden mű esetében individuális, és csak az aleatorikus zene legújabb kí
sérletei borítják fel.) Ezt a megkülönböztetést alkalmazni kellene a filmel
méletben is.

Az az elv, hogy a film mindig valamiféle Jelen”, csak a szubjektív, a 
pszichológiai időre vonatkozik. Ha igaz is, hogy a néző mindig Jelen idő
ben” éli át a filmet, ez semmi esetre sem zárja ki, hogy a film egy elmúlt 
időt állítson elő, éspedig valahányszor újra megnézi ugyanazt a filmet, 
mindig más és más pszichológiai időben (Jelenben”).

Mégsem állíthatjuk, hogy egy és ugyanazon film másodszori átélése a 
pszichológiai időnek ugyanabba a szakaszába helyez vissza minket, mint az 
első átélés. Már az a tény, hogy másodszorra éljük át, módosítja ennek az 
élménynek a tulajdonságait. Ezenkívül életünk a szubjektív idő más szaka
szába ágyazódik bele. Tehát a filmcsclckménynek pusztán az ábrázolt ideje 
marad ugyanaz. Ahogy az ábrázolt tér heteronóm a moziterem valóságos te
réhez képest, ugyanígy az az idő, ami alatt a néző az ábrázolt időt átéli, 
heteronóm ez utóbbihoz képest.

122



A néző a film átélése alatt többé-kevésbé elveszti saját pszichológiai 
idejének tudatát, és bizonyos fokig belevetíti magát az ábrázolt időbe. Tuda
tának középpontjában a cselekmény áll, amelyet észlel, és vele a cselek
mény ideje. Ám egyszersmind tudatában van saját pszichológiai idejének is, 
amelyből „kilép”, hogy megértse az elébe tárt jelenséget. Itt az időérzék 
mintegy kettéhasad, hasonlóan a térérzék kettéhasadásához, amiről már ír
tam. Azonban az ember soha nem veszíti el teljesen a két átélt idő -  a 
szubjektív, saját idő és a szemlélt filmcselekmény képzeletbeli ideje -  hete
rogenitásának érzését. Ha a cselekmény távoli történelmi időkben játszódik, 
úgy ez a meghasonlás erősebb, s intenzívebbé lesz a távolság érzése, a szá
zadok perspektívája. A vonatkoztatási pont mindig a saját szubjektív idő, 
életünk ideje. Ezért tud a film a néző számára különböző ábrázolt időket 
megjeleníteni, tehát a jelent is és a múltat is. Elég csak Az éjszaka szépei 
című filmre utalni, ahol a hős az időben a XIX., a XVIII., a XVII. századon 
keresztül fokozatosan visszamegy egészen az őskorig. Ez a hátrálás az idő
ben álomban történik, a hős nappal a (filmben ábrázolt) Jelenben” él, és 
ennek a konfliktusait viszi át az „álmodott” időperiódusra. Az álmok múlt 
ideje éppen olyan konkrét, fotografikus módon van bemutatva, mint a hős 
mindennapi élete. A néző ezt a múlt időt kettős szemszögből éli át: mint áb
rázolt múltat és egyidejűleg mint pusztán „megálmodott” múltat.

Az úgynevezett retrospektív filmek egyetlen filmben különböző ábrázolt 
időket mutatnak be: az első jelenetekben a hőst mutatják, amint a múltjáról 
mesél, a további jelenetek pedig magát a múltat ábrázolják. A retrospektív 
filmekben két ábrázolt idő fonódik össze: az emlékező személyek ideje, és 
azoknak a történéseknek az ideje, melyekre emlékeznek. Például a Nő az 
ablakban című filnjben a cselekményt időbclileg nem összeillő retrospektív 
részletek közvetítik. Időnként összefonódhat a két idő -  az elbeszélő ideje és 
az általa felelevenített idő - , mint például a Kancsal Szerencsé ben, és a né
ző, aki mindkét ábrázolt időt a saját pszichológiai idejében éli át, tökélete
sen meg tudja érteni az ábrázolt időknek ezt a játékát.

A múltat hallucinációk formájában is be lehet kapcsolni a filmbeli 
Jelenbe” (mint például a Haláltánc című filmben).

Minthogy a filmben sokféle ábrázolt idő fonódhat össze, igen érdekes 
rendezői ötletekre nyílik lehetőség, például többször is meg lehet ismételni 
ugyanazt az időszakaszt a cselekmény különböző hőseinek perspektívájából. 
Természetesen ennek a szubjektív idő különböző fázisaiban kell történnie, 
már csak azért is, mert a film az ábrázolt időszakokat csak egymás után 
mutathatja be, soha nem egy időben. A vihar kapujában cimű japán filmben 
a néző ugyanazt az eseményt, tehát az ábrázolt idő egyazon szakaszát több
ször éli át: a gyilkos, az áldozat felesége, a favágó, sőt maga az áldozat 
-  az ő szavait egy transzba esett pap közvetíti -  elbeszélése alapján. 
Ennek a filmnek a konstrukciós eredetisége főként az ábrázolt idő egya
zon szakaszának e megsokszorozásában rejlik, amit a néző pszicholó
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giai idejének különböző szakaszaiban a különböző kommentárok szerint 
él át...

Az ábrázolt idő egy fázisának, a pszichológiai idő, azaz fílmészlelésünk 
idejének két különböző fázisra való felbontásával gyakrabban találkozunk a 
filmben. Elvileg ez nem a realista konvenció műfogása, amely főleg a film 
specifikuma, s rajta kívül csak az irodalomban vihető keresztül. (Olyasmire 
gondolok, mint Thomas Mann Lotte Weimarban című műve.)

A jövő csak a hős elképzeléseinek formájában ábrázolható. Legtöbbször 
a szubjektív képzelet képeiről van szó, és nem arról, hogy a film eszközeivel 
meghosszabbítják a cselekményt a jövő felé. Az efféle műfogások a filmben 
rendkívül ritkák.

Másképpen áll a dolog a tudományos-fantasztikus filmeknél; ezek egy 
olyan időben zajló eseményeket ábrázolnak, amely a mai ember szemszögé
ből nézve csak a jövő lehet; a szóban forgó eseményeket azonban úgyszól
ván mint Jövőbeli jelent” mutatják be...

A filmcselekmény képzeletbeli ideje nem fedi az objektív időt. A leg
több esetben deformálódik, azaz túlnyomórészt lerövidül, ritkábban hosszú
ra nyúlik, vagy -  az előbb említetté vihar kapujában című japán filmben -  
megsokszorozódik. Más szóval: a filmidő tempója nem azonos a fizikai idő 
tempójával. Az ábrázolt idő a filmben sűrített vagy -  ritkábban -  hosszúra 
nyújtott; gyakran betoldásokkal fonódik össze, amelyek egy régmúlt időt áb
rázolnak, vagy különböző tartalmakkal, amelyek ugyanabban az időben, 
párhuzamosan, de a filmbeli tér különböző részein történnek. A filmben az 
időbeli sűrítés az ábrázolt elbeszélés szempontjából legfontosabb tények ki
választásának az eredménye -  legtöbbször e tények töredékeit választják ki. 
Ez analóg a filmbeli tér ábrázolási módjával, hiszen a térnek -  mint azt az 
előző fejezetben hangsúlyoztuk -  mindig csak egy részlete látható (mert a 
vászon kerete korlátozza). Ahogy kiválasztáson alapul a film vizuális rétege 
(az ábrázolt tárgyak rétege), ugyanígy válogatás alapján kerülnek össze 
azok az időszakaszok is, amelyek alatt a filmbeli cselekmény lejátszódik.

E szelekció elvei különbözőek lehetnek, és az egyes rendezők egyéni 
felfogását követik. Az időbeli szelekcióból sokfajta ellipszis származik, 
melyek az alapvető filmkonvenciókhoz tartoznak. Az ellipszisek szükséges
sé teszik, hogy a néző aktív legyen; feltevésekre, a bemutatott részletek ki
egészítésére késztetik, időnként bonyolultabb logikai és gondolkodási műve
leteket kívánnak tőle, a bemutatott részlet olyan szubjektív okozati össze
függéseinek a felismerését, melyekre az emocionális reakciók épülnek stb. 
A cselekmény ábrázolt ideje (időtartamának hosszúságát illetően) szinte so
ha nem azonos a film átélésének idejével. Perspektivikusan le van rövidítve; 
ehhez hasonlót csak a prózairodalomban találunk. Az ábrázolt idő a filmben 
ezek szerint csak „keresztmetszete” az objektív időnek, és a néző olyan idő
beli történésekkel egészíti ki, amelyek nem láthatók. A filmbeli történés: az 
objektív és az „odagondolt” idő összefonódása, amely más-más módon függ
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a történet típusától, a rendező koncepciójától, a film műfajától. A színház
ban az „odaképzelt” idő csak az egyes felvonások és jelenetek között zajlik, 
míg a filmben a legkisebb epizódok közé is beékelődhet.

A másfél órás filmelőadás napokat, hónapokat és éveket, időnként évti
zedeket vagy évszázadokat is átfoghat. Csak nagyon kevés filmben azonos 
az események tartamának objektív idejével (például a Délidő című filmben, 
amelyben a cselekmény időtartama pontosan fedi a filmelőadás időtarta
mát). De itt is ábrázolt, mindig művészileg megkonstruált időről van szó. 
Csak a természetes tempóban haladó dialógusban kell fednie az ábrázolt 
időnek a valóságos időtartamot.

A filmben megvalósítható az időszakaszok hosszúra nyújtása is oly mó
don, hogy egymás után mutatnak be párhuzamosan haladó történéseket. 
Ekkor nem a cselekmény különböző időszakaszait tárják a néző elé, hanem 
(a pszichológiai idő különböző szakaszaiban) olyan jelenségeket, melyek 
egy időben, az ábrázolt idő egyetlen fázisában következnek be... A 
Patyomkin páncélos lépcsőjelenetében... Eizenstein nagy újítása, hogy az 
időt több és különböző oldalról, a cselekményhez tartozó különféle jelene
tekkel ábrázolja; ám az objektív idő csak néhány percig tart.

Ezenkívül a filmben -  akárcsak a zenei, irodalmi vagy drámai műben -  
az időbeli struktúra visszafordíthatatlan (hacsak nem akarják szétrombolni 
egész jelentését). Más a helyzet a zenei inverzió vagy a rákmenet esetében, 
ahol az intervallumstruktúra megfordításáról van szó, ez a struktúra azon
ban éppen az elhangzó történés időbeli struktúrájának folytatása. A film 
fázisainak van egy meghatározott időbeli egymásutánisága, és mindenfajta 
átrendezés az egész értelmét semmisíti meg. A zenében ebből a szempontból 
nagyobb szabadság uralkodik, noha ez sem teljes szabadság. A filmben a 
fázisok egymásra következését a történet fejlődése határozza meg, akárcsak 
az irodalmi vagy a drámai műben. A zenében ez a sorrend elsősorban az 
egész mű struktúrájából adódik. A szvitben az egyes ütemek áthelyezése 
vagy az egyes variációk áttétele más variációs formákba nem semmisíti meg 
az egész kibontakozását (a szonátában ez az áttétel már mélyrehatóbban 
avatkozik be a mű felépítésébe). Itt valószínűleg az is közrejátszik, hogy egy 
zenemű semmi esetre sem képzeletbeli időt ábrázol, hanem csak a saját 
konkrét idejét, vagyis egy meghatározott előadás idejét, amely fedi a pszi
chológiai időt, az átélés idejét.

Ezek szerint a film -  csakúgy, mint az irodalmi vagy drámai mű -  va
lamiféle ábrázolt időt nyújthat, mégpedig kizárólag abban az időinterval
lumban, amelyben levetítik a filmszalagot a néző előtt. Az a tény, hogy a 
filmszalag ezt az ábrázolt időt tetszőleges gyakorisággal exponálhatja, 
anélkül hogy változtatna rajta valamit, ez a tény bizonyítja, hogy a filmsza
lag (mint a film rögzítésének formája) más létezésmóddal rendelkezik, mint 
maga a film. A filmszalag változtatások nélkül „konzerválódik” az időben 
-  az objektív időben -, és csak a filmcselekmény lepergetése hívja elő a
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potenciálisan benne rejlő elképzelt időt, mint ahogy egy zenemű bemutatá
sakor a partitúra alapján idézik fel a kottából magát a zeneművet és vele a 
zenei idejét. Csak a hallgatókkal való érintkezés kapcsolja be a zenei időt 
azok individuális „pszichológiai idejébe”, és teszi a zeneművet élővé a kép
zeletükben. A filmnek és egyes fázisainak ez az időbeli struktúrája, amely a 
reális időben, lényegében változatlanul -  más szóval a filmszalagon rögzít
ve létezik, a film időn túli létformája, ahhoz a létformához hasonlóan, mely 
a partitúrába zárt zenemű sajátja.

A partitúra és a filmszalag valójában nem maga a zenemű, illetve a 
film. Mindkettő az a mindenkori tárgy csupán; amelybe a mű be van zárva, 
és amelyből tetszőleges pillanatban -  különböző objektív és pszichológiai 
időkben -  újra előhívható és áttehető a szubjektív élmény idejébe. Ebből a 
szempontból bizonyos hasonlóság áll fenn a film és a zene között.

Tehát a zenében és a filmben három időformát különböztethetünk meg: 
1. az objektív időt, amelyben a művet előadják, 2. a pszichológiai időt, 
amelyben az adott művet átélik, és 3. az autonóm időt, a film vagy a zenei 
fázisok meghatározott rendjének időn túli létformáját. Épp ez az utóbbi 
időforma teszi lehetővé, hogy a zeneművet mindig újra és újra előadhassák, 
a filmet pedig újra és újra levetíthessék...

További elvi különbségek a zenei idő és a filmidő között: a zenei idő a 
mű normális, természetes időbeli lefolyását ábrázolja, és az objektív idő 
minden pillanatát a hangszövet valamilyen fejlődési fázisa tölti ki. Az idő
beli történés meg az objektív idő egybeesése a filmben csak a filmszalag 
bemutatására érvényes. A filmszalag bemutatása és a film kibontakozása 
egybeesik az objektív idő egymásra következő fázisaival. Azt szoktuk mon
dani, hogy az egész estét betöltő film másfél óráig „tart”, a rövidfilm pedig csak 
fél óráig. De a filmcselekmény ábrázolt ideje nem fedi ezt az időtartamot...

Minden művészet közül a film időábrázolása a legkevésbé realisztikus. 
Az irodalomban is van időábrázolás, de már pusztán az idő közvetítésének 
nem áttekinthető, nem közvetlen módja is az ábrázolt időbeli folyamatok 
szabadabb sűrítését vagy deformálását igényli. A színház minden egyes fel
vonás, illetve jelenet keretén belül az időbeli jelenségek természetes tempó
ját követeli meg. Ezzel szemben a filmben a montázs az időbeli folyamatok
kal való operálás maximális szabadságát teszi lehetővé, és csak a legrövi
debb szakaszokban és epizódokban őrzi meg a film természetes tempóját, 
habár innen is kitörhet...

...a zene a filmben nem változtatja meg a lényegét, megváltoztatja 
azonban egyes sajátosságait. Az egyik ilyen sajátossága, hogy időnként 
megjelenítheti az ábrázolt időt, amely eltér és független az előadás idejétől, 
valamint a meghallgatás élményének idejétől, és hogy olykor az ábrázolt 
filmbeli térnek is sajátos megjelenítést adhat.

A „zene a képben”, más szóval a filmjelenet tartalmához tartozó zene 
mint bemutatott tárgy nemcsak a nézőtéren itt és most hallható zenét jelc-
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níti meg, hanem a mindenkori film teréhez és idejéhez is tartozik. Az idő 
kettéhasítottságának érzését váltja ki a hallgatóból, ugyanúgy, ahogy azt a 
térérzékelés esetében már megállapítottuk...

Három, lényegében különböző időképzet érdekes egymásra rétegződésé
vel találkozhatunk a Hamu és gyémánt című filmben. Abban a jelenetben, 
amikor a varsói felkelés két résztvevője az elesett bajtársak emlékére koc
cint a bárban, a nem látható tér távolabbi helyéről egy énekesnő hangja 
hangzik fel, a varsói felkelés dalát énekli. Ez a dal a néző számára a képpel 
való találkozás pillanatában hangzik fel; az ábrázolt időt jeleníti meg, és 
ugyanazt jelenti a film hősei számára is. Ezen túl azonban ez a dal a néző
ben is és a filmhősben is egy másik időhöz, a varsói felkelés idejéhez kötő
dő asszociációkat kelt. Ebben a jelenetben legalább két ábrázolt idő van: a 
filmcselekmény által megjelenített idő és -  a cselekmény keretén belül -  a 
dallal kiváltott asszociáció útján felidézett idő (közben a néző annak is tu
datában van, hogy mindkét hős ugyanerre az időre asszociál); ez a két idő 
úgy jelenik meg a néző és a film találkozásának tényleges idejében, hogy a 
moziteremben felhangzik a felkelők dala...

Jóllehet a filmben és a zenében az idő kategóriája mindenkor különbö
zőképpen nyilvánul meg, mégis közelebb hozza a két művészetet egymás
hoz, és lehetővé teszi egymásra hatásukat. Sőt, az egymásra hatás okán a 
zene olyan funkciókat is betölthet, melyeket autonóm formájában soha nem 
tudott volna betölteni.

Szeretnénk még utalni a fiimi és a zenei tempó problémájára. Mint 
tudjuk, a film alkalmazhat gyorsított tempót vagy lassított mozgást. Mind
kettő a nyomatékosság vagy a komikum effektusait szolgálja, és a zene 
mindkettőt hangsúlyozhatja. Ha a vizuális mozgások kiegészülnek a zenei 
futamok gyors tempójával, erősebb komikus hatást váltanak ki, noha a 
gyors zenei tempó önmagában természetes. A zenével felgyorsított vizuális 
mozgásoknak viszont megvan ez a hatásuk. A filmzenében a gyors tempó 
ugyanilyen módon kifejezheti a feszültség növekedését is....

Végül meg kell említeni, hogy a tisztán absztrakt filmekben a vizuális 
réteg csak a saját megvalósulásának idejét jeleníti meg; és -  akárcsak a 
tisztán instrumentális zene -  nem tár elénk semmiféle ábrázolt időt. Az 
absztrakt film sok tekintetben közel áll a zene lényegéhez és struktúrájához, 
azzal a különbséggel, hogy a látásra épül. Az ábrázolt idő kizárólag az áb
rázoló művészetekben jelenhet meg.
1964. (Fordította: Sebes Anna)
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Pier Paolo Pasolini

A forgatókönyv mint 

másik struktúra felé törekvő struktúra*

A film és az irodalom közti kapcsolat konkrét megnyilvánulása a forgató- 
könyv. De engem nem annyira a forgatókönyv közvetítő funkciója és az iro
dalmi mű kritikai feldolgozása érdekel. Csak olyan mértékben érdeklődöm 
a forgatókönyv iránt, amennyiben az autonóm „technikának”, teljes és befe
jezett műnek tekinthető. Vessük fel egy olyan írói forgatókönyv problémá
ját, amely nem regényfeldolgozás, és amely -  ilyen vagy olyan okból -  nem 
került megfilmesítésre.

Ebben az esetben autonóm forgatókönyvvel van dolgunk, amely igen jól 
szemléltetheti az író igazi és saját választását: azaz egyfajta narratív techni
ka választását.

Milyen kritérium alapján ítélhetünk meg egy ilyen művet? Ha úgy te
kintjük, hogy teljesen az „írás” területére tartozik -  vagyis nem más, mint 
egyfajta „írástípus” terméke, amelynek alapvető eleme a forgatókönyv
technika szerint való szerkesztés akkor úgy kell megítélnünk, ahogyan 
általában az irodalmi műveket szoktuk, pontosabban: úgy, mint egy új iro
dalmi „műfajt”, a maga prozódiájával, sajátos metrikájával stb. De ha így 
cselekednénk, kritikai műveletünk hibás és önkényes lenne. Ha a forgató- 
könyvben nincsen állandó utalás a készítendő filmre, akkor már nem tech
nikáról van szó, és a mű forgatókönyvjellege egyszerű űrüggyé válik (ez az 
eset egyébként még nem fordult elő). Tehát, ha egy szerző elhatározza, 
hogy a forgatókönyvnek mint autonóm műnek a „technikáját” fogja fel
használni, azt is el kell fogadnia, hogy állandó utalásokat fog tenni a készí
tendő filmalkotásra, mert enélkül a felhasznált technika fiktívvé válna -  és 
rögtön beilleszkedne az irodalom hagyományos formái közé.

Ha viszont elfogadja mint alapvető tényt „forgatókönyv formájú műve” 
struktúráját, a készítendő vizuális műre való utalást, akkor elmondhatjuk, 
hogy műve egyszerre tipikus (ugyanolyan jellegű, mint minden valódi és 
funkcionális forgatókönyv) és autonóm. Ezt a szükségszerűséget minden 
valamirevaló film forgatókönyvében megtaláljuk, vagyis minden forgató- 
könyv autonóm technikává válik valamikor, amelynek alapstruktúrája a ké
szítendő filmalkotásra való belső referencia.

Ebben az értelemben az autonóm technikájú forgatókönyv bírálatához 
különleges feltételekre lesz szükség, bonyolultakra és a hagyományos iro-

’ írók a moziban, 679-685. p.
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dalmi kritikától és filmkritikától egyaránt függetlenül kialakult fejlődés ál
tal meghatározottakra -  ez pedig esetleges új terminológiát igényel.

Lehetséges például a kritikai stílus terminológiáját használni egy forga
tókönyv elemzésekor? Esetleg lehetséges, de csak úgy, ha alkalmazzuk né
hány új jelenséghez, amelyeket ez a terminológia nem látott előre, és ezért 
csak névlegesen láthatja el feladatát. Mert ha egy szövettani vizsgálat 
eredménye, amelyet a forgatókönyv testéből vett mintán végzünk el, hason
latos lenne egy irodalmi művön végzett vizsgálat eredményéhez, megszűnne 
a forgatókönyv sajátos és lényegét adó jellege: a készítendő filmre való 
utalás. A kritikai stílusú vizsgálat kizárólag saját formáját vizsgálja meg: 
hálóját arra is kiveti, amiről már előre mindent tudhatna, amit elképzelhet
ne annak nyomán, amit nem tud igazán: nemcsak fogalom, hanem munka- 
hipotézis is. Ha kritikai stílusban vizsgálnánk meg az analóg részeket -  ami 
a mű történeti-kulturális újraazonosításához vezet - , mindig hiányozni fog 
valami; mégpedig a forma egy belső eleme, egy elem, ami nem benne talál
ható: „a forma akarata”. A forgatókönyv technikai Jelének” fő jellegzetes
sége a következő: két különböző, egymás mellett haladó és egybefutó úton 
tesz utalást a jelzettre. Vagyis: a forgatókönyv jele az írott nyelvek és külö
nösen az irodalmi zsargonok szokásos útján utal a jelzettre, de ugyanakkor 
úgy is utal a jelzettre, hogy visszaküldi a címzettet egy másik jelhez, az el
készítendő filméhez. Szellemünk egy forgatókönyvjel megpillantásakor 
mindig két útra tér rá -  egy gyors és megszokott és egy másik hosszú és 
különleges útra -, hogy eljuthasson a jelzetthez.

Más szóval: a forgatókönyvíró címzettjétől különleges együttműködést 
vár cl, méghozzá azt, hogy a szöveget vizuális kiegészítéssel lássa el, amely 
hiányzik belőle, de amelyre utalást tesz. Miután felismerte a forgatókönyv 
technikai jellegzetességeit, az olvasó cinkos részt vállal az elvégzendő mű
veletben, és képzelete jóval magasabb és intenzívebb alkotó szintre emel
kedik, mint amikor egy regényt olvas.

A forgatókönyv technikája elsősorban az olvasónak ezen az együttmű
ködésén alapul, és világos, hogy tökéletessége ennek a funkciónak a tökéle
tes betöltésén múlik. Formája, stílusa csak akkor lesz tökéletes és befejezett, 
amikor már megértette és beépítette ezt a szükségszerűséget. A tökéletlen
ség és bcfejezetlenség tehát csak látszólagos. Az ilyenfajta tökéletlenség 
vagy bcfejezetlenség nem más, mint stilisztikai elem. A ,jel” különböző 
megjelenési formái közt dráma zajlik le. Ez a forma egyszerre szóbeli, írás
beli és vizuális. Titokzatos kibernetikánk számtalan feltételes reflexe révén, 
mindig egyszerre érezzük a nyelvi jel három különböző aspektusának a je
lenlétét. Ha a kultúrát birtokló osztályhoz tartozunk, és tudunk tehát olvas
ni, akkor a betűjelek sorozata rögtön jeleket közvetít számunkra, amelyeket 
végtelenül gazdaggá tesz formájuk és vizuális jelük jelenléte.

Már a hagyományban is van egy olyanfajta írásmód, amely a fent leírt 
művelethez hasonló műveletet követel meg az olvasótól. így például a szim-
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bolista költészet írásmódja. Amikor Mallarmé vagy Ungaretti verseit olvas
suk, az előttünk levő betűjelek láttán nem szorítkozhatunk egyszerű olva
sásra: a szöveg együttműködésre biztat, arra, hogy úgy tegyünk, mintha 
akusztikusán is hallanánk a betűket. A fonémákhoz utal tehát. S ezek való
ban ott vannak a tudatunkban, még ha nem is olvasunk hangosan. 
Mallarmé vagy Ungaretti egy-egy verssorának értelméhez csak szemantikai 
tágítás vagy egy durva és egyúttal titkos beavatkozás árán juthatunk el: ez 
az értelem maguknak a szavaknak vagy a szavak összetételének feltételezett 
zeneiségének köszönhető. A denotáció tehát nem a jel különleges expresz- 
szivitásán át, hanem fonémája visszaélésének segítségével megy végbe. Ol
vasás közben tehát magukévá tesszük a költő sajátos szókincsétől eltérő jel
zettet, méghozzá két úton-módon: egyrészt a rendes jel-jelzett, másrészt a 
szokatlan jel-jel, mint fonéma-jelzett utat követve. A „szccnoszöveg” kifeje
zés tehát a három alkotó elem közül csak egyet emel ki: a vizuális jelét. A 
vizuális jelek természetesen alapképek, a valóságban nem vagy alig létező 
vizuális monaszok. A kép a vizuális jelek elrendezéséből születik.

íme, tehát a probléma lényege: a vizuális jeleknek ez az elrendeződése 
nem az irodalmi technika területére tartozik. Egy másik nyelvről van itt 
szó, amely vizuális vagy képjeleken alapszik, és amelyre a film metanyelve 
-  az írott vagy beszélt metanyelvhez hasonlóan -  épül. Erről a nyelvről ed
dig mindig úgy beszéltek (legalábbis Olaszországban), mint ami hasonló az 
írott-beszélt nyelvhez (irodalom, színház stb.), és a benne levő vizualitást is 
csak a figuratív művészetek analógiájaként fogták fel. Minden filmelemzés 
tehát már eleve elhibázott, ha az elemző, a vizsgáló a filmnyelvet a nyelv 
másolataként fogja fel. Az „olasz sajátosság” elmélete sem képes másik 
nyelvként, saját és autonóm struktúrával rendelkező nyelvként fölfogni a 
filmet. Inkább egy másfajta, sajátos technikának tartja a filmet (amely ma
gán a nyelven alapszik). Tehát amíg a képjel az írott-beszélt nyelvekben a 
jel egyik eleme -  amelyre egyébként a mindennapi életben a legkevesebb fi
gyelmet fordítjuk, mert az írott vagy beszélt szó inkább hang vagy betű 
formájában jelenik meg -, addig a filmnyelvben a vizuális jel az igazi jel. 
Jobb is tehát, ha képjelt mondunk, miután a szó másik két alkotóelemétől 
elválasztott vizuális jel autonómmá vált.

Mi hát ez az alapvető vizuális monasz: a képjel, és mifélék azok a 
„képjel-elrendeződések”, amelyekből a kép születik? Ebben a kérdésben is 
ösztönösen úgy okoskodtunk eddig, hogy a fejűnkben levő irodalommásolat 
elméletet idéztük, és így állandóan (és öntudatlanul) a film és az írott nyelv 
közti analógiát idéztük. Analógia alapján azonosítottuk tehát a képjelet és a 
nyelvi jelet, majd ebből kiindulva kialakítottunk egy nyelvtant, amely ho
mályosan, véletlenül és bizonyos mértékig érzékletesen is hasonlított az 
írott-beszélt nyelvek nyelvtanához. Tudatunkban tehát a képjel igen homá
lyos fogalmát a szóval azonosítjuk. De a szó lehet főnév, ige, indulatszó stb. 
Vannak alapvetően nominális vagy alapvetően verbális nyelvek. Nyugaton a
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nyelvek lényege a meghatározások (főnévi) és a cselekvések (igei) közti 
egyensúly stb. Melyek a filmnyelv főnevei, igéi, kötőszavai, indulatszavai? 
És főként: fontos-e, hogy az analógia törvényének és a megszokásnak a ha
tására egyáltalán létezzenek? Ha a film egy másik nyelv, nem lehetséges 
vajon, hogy ennek a kevéssé ismert nyelvnek a törvényei teljesen eltérnek 
az általunk megszokott nyelvi törvényektől?

S mi a képjel fizikailag? Fotogram talán? Fotogramák sajátos időtarta
ma? Jelentéssel és időtartammal bíró fotogramák több sejtű együttese? A 
probléma még döntésre vár. De addig semmit sem lehet eldönteni, amíg 
nincsenek meg a szükséges adatok egy filmnyelvtan kidolgozásához. Ha 
például azt mondjuk, hogy a képjel vagy a filmnyelv monasza „sziszta- 
xéma”, azaz a fotogramák elrendezett együttese, önkényesen járunk el. Mint 
ahogy az is önkényes állítás például, hogy a film teljesen verbális nyelv, 
vagyis hogy a filmben nincs olyan főnév, kötőszó vagy indulatszó, amely ne 
lenne elválaszthatatlan az igétől, és hogy következésképpen, a filmnyelv lé
nyege a képjel: meghatározatlan időtartamú, formátlan és magmatikus moz
gó képkeresztmetszet. Ebből létrehozható egy „magmatikus” nyelvtan, 
amelynek fejezetei és szabályai hiányoznak az írott-beszélt nyelv nyelvtanából.

Nem önkényes viszont az az állítás, amely szerint a film jelrendszere 
eltér az irott-beszélt nyelv jelrendszerétől, vagyis, hogy a film egy másik 
nyelv.

De nem úgy másik nyelv, ahogy a bantu különbözik például az olasztól 
-  hogy két nehezen összehasonlítható nyelvet tegyünk egymás mellé - , még 
ha a bantuból való fordítás hasonló műveletet igényel is, mint az, amelyről 
a szcenoszöveggel (és némely írásművei, mint a szimbolista költemények
kel) kapcsolatban beszéltünk; különleges együttműködést igényel az olvasó 
részéről, és jelei két referencialáncon át érintkeznek a jelzettel. Tegyük 
hozzá, hogy szó szerinti fordításról van szó, egyik oldalon az eredeti szö
veg, a másikon a fordítás. Ha az egyik oldalon látjuk a bantu szöveget, a 
másikon pedig az olaszt, az olasz szövegben olvasott jelek olyan kettős ug
rást hajtanak végre, amelyet csak agyunk, ez a rendkívül ötletes gondolkodó 
gép tud követni. A jelek egyrészt közvetlenül (a „tenyér” szó jelzi a tenye
ret), másrészt közvetve mutatnak a jelzettre; a közvetett út a bantu jelhez 
vezet, amely ugyanazt a szót jelöli egy másik pszichofizikai és kulturális 
világban. Az olvasó természetesen nem érti meg a bantu jelet, amely az ő 
számára holt dolog. Mégis rájön, hogy a „tenyér” jellel megjelölt jelzett 
módosítandó, egybefoglalandó -  hogyan? Talán, nem tudni, hogyan, ez ál
tal a titokzatos bantu jel által, és ennélfogva maga az az érzés, hogy mó
dosításra szorul, már némileg módosítja. A fordító és az olvasó közti 
együttműködés tehát kettős: jel-jelzett, és jel-másik (primitív) nyelv jele- 
jelzett. A kettős érintkezés után az ily módon kihangsúlyozott és „funk- 
ciósított” képjel már nem tiszta elem, hanem egy másik nyelvrendszer jele. 
A film pedig, ismétlem, nyelv, legalábbis hipotetikus és potenciális nyelv.
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Ha pedig így van, a forgatókönyvjel a formán kívül nemcsak a „formának 
más formává alakulási szándékát” fejezi ki, hanem mozgássá is alakítja a 
formát: olyan mozgássá, mely szabadon és másképp fejeződik ki az író kép
zeletében, és másképp az olvasó együttműködő és rokonszenvező képzeleté
ben. Mindez rendszerint az írás területén történik, és nem tételez fel egy 
másik nyelvet (amelyben a forma véglegesen beteljesül). Az egész kérdés 
tehát alapjában véve nem más, mint két metanyelv és megfelelő formáik 
egymással való kapcsolata.

Legfontosabb megjegyeznivalónk tehát az, hogy a forgatókönyv egy-egy 
szava egy időben két különböző struktúra jele, abban az értelemben, hogy a 
megjelölt jelzett kettős: egy időben tartozik két különböző struktúrájú 
nyelvhez. Ha -  az írás mesterségesen leszűkített területén megfogalmazható 
meghatározás szerint -  a szceno-szöveg jele úgy jelenik meg, mint egy 
„mozgó formát”, vagyis „egy formának más formává alakulási szándékát” 
mutató jel, a nyelv szélesebb és objektívebb területén megfogalmazható 
meghatározás szerint viszont a szceno-szöveg jele úgy jelenik meg, mint 
egy „mozgó struktúra”, vagyis „egy struktúrának más struktúrává alakulási 
szándéka” jelzettjeit kifejező jel.

A szceno-szöveg jelei nyelvi jelek, amelyek képjellé akarnak válni.
Ha pedig így áll a dolog, melyik a forgatókönyv metanyelvének tipikus 

struktúrája? A „diakronikus struktúra” az, vagy jobb kifejezéssel, Murdock 
kifejezésével, amellyel a strukturalisták a krízist jelölik: tiszta és valódi 
„processzus”. De sajátos processzus, mert nem evolúcióról, A-szinttől B- 
szintig való eljutásról, hanem egyszerűen egy stilisztikai struktúra -  az el
beszélés struktúrája -  és egy másikstilisztikai struktúra -  a film struktúrája 
- , és mélyebben, két nyelvi rendszer közti „dinamikáról”, mozgó „feszült
ségről” van szó.

A „dinamikus”, de funkció nélküli struktúra nem engedelmeskedik az 
evolúció, a szcenoszöveg szabályainak; annak az ellentétnek a teljesen 
adekvát tárgya, amely a struktúra immár klasszikus és a processzus kritikai 
fogalma között fennáll. Murdock vagy Vogt olyan processzussal találnák 
magukat szemben, amely nem halad, olyan struktúrával, amely a procesz- 
szust saját strukturális jellegzetességévé alakítja; Lévi-Strauss nem a 
„vadember filozófia” értékeivel találná magát szemben, amelyek meghatá
rozzák az egy irányú processzusokat, hanem valódi mozgásakarattal, egy 
olyan szerző akaratával, aki miközben egy nyelvi struktúra jelzettjeire 
ugyanennek a struktúrának a tipikus jeléivel mutat rá, egy másik struktúra 
jelzettjeire is rámutat: Itt tehát pontosan meghatározott akaratról van szó. 
Adott tény, hogy a megfigyelő kívülről figyelheti meg azt, aminek maga is 
tanúja. Ez nem egy feltételezett és naiv módon bebizonyított akarat. A 
szcenoszövegek rendszerének szinkróniája alapvető elemként tételezi fel a 
diakróniát. Vagyis, ismétlem, a processzust. Birtokunkban van tehát egy 
morfológiailag mozgó struktúra. Ez pedig ellentmondani látszik Lévi-
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Strauss azon állításának; amely szerint nem lehet meghatározni egyszerre 
és egy időben egy A-szintet és egy B-szintet (ami csak kividről és struktu
rális terminológiával lehetséges), és tapasztalatilag átélni az egyiktől a má
sikig vezető utat (ami a megértés egyetlen módja lenne).

A forgatókönyv „dinamikus struktúráját”, formájának másik formává 
alakulási szándékát vizsgálva, nagyon is jól meghatározhatjuk kívülről és 
strukturális kifejezésekkel az A-szintet (vagyis a forgatókönyv irodalmi 
struktúráját) és a B-szintet (a fdm struktúráját). S ugyanakkor tapasztalati
lag átélhetjük az egyiktől a másikig vezető utat, mert a forgatókönyv struk
túrája épp ebben áll az „irodalmi szinttől a fdmszintig vezető útban”. Ha 
ebben a konkrét esetben Lévi-Strauss tévedett, és Gurvitch-nek és az ameri
kai szociológiának volt igaza, akkor fel kellene vennünk a vitát ez utóbbi
akkal, és azonnal magunkévá tenni azt az eszméjüket, hogy a struktúra he
lyett a processzust kell vizsgálnunk. Egy forgatókönyv egyszerű elolvasása 
azt jelenti, hogy megtesszük az A-struktúra és a B-struktúra közti utat.
1963 (Fordította: Szávai János)

134



Alain Robbe-Grillet

Jegyzetek a szempont lokalizációjáról és 

áthelyeződéseiről a regényszerű leírásban*

Egy regényben a leírás úgy is megtörténhet, hogy semmi gondot nem fordí
tunk a megfigyelő helyzetének pontos meghatározására. Könnyű beszélni 
egy szobáról, egy tárgyról, egy személy kézmozdulatáról, anélkül hogy az 
olvasó valaha is tudná, hogy ezeket a tárgyakat honnan látták. Például: „A 
szobában jelentős számú könyv volt. Amikor a könyvszekrények és különbö
ző polcok megteltek, a köteteket mindenfelé halomba rakták, a bútorokra, 
sőt még a földre is, minden használható sarokba. Jutott belőlük a szekré
nyek belsejébe is, a zsebkendők és az ingek helyére. Még az ágy alatt is 
voltak elfelejtett, hozzáférhetetlen könyvek..." A helyek egymásutánja itt 
logikai sorrendben következik: először azok a könyvek, amelyek normális 
helyükön vannak, azután azok, amelyek máshol láthatók, végül azok, ame
lyek nem láthatók.

Más egymásutánok is lehetségesek, és a vizuális jelzéseknek és a többé- 
kevésbé elvont jelzéseknek vezérelv nélküli vegyülékei is. A híres balzaci 
leírásokban, azokban a díszletekben, amelyeket annyi aprólékossággal he
lyez el, megállapíthatjuk, hogy a szerző igen ritkán törődött magának a 
szempontnak a problémájával, kivéve azt a különleges esetet, amikor arról 
van szó, amit egy meghatározott személy érzékei észlelnek; ugyanabban a 
mondatban találhatunk pl. egy ház leírásakor olyan szavakat, amelyek egy 
belül elhelyezkedő elbeszélőt tételeznek fel, olyanokat, amelyek egy kívül 
elhelyezkedőt tételeznek fel és végül olyan szavakat is, amelyek semmit 
nem tételeznek fel (vagyis határozott orientáció nélkülieket). Ennek a kü
lönbözőségnek az alaposabb tanulmányozása az esetek nagy többségében 
nem vezet a mondat vagy a bekezdés (szakasz) különböző részei közti ellen
tétek valamiféle igazolására. Semmiképpen sincs szó mezőkről, ellenme
zőkről, mozgófelvételekről (travelling) stb. Sőt ellenkezőleg: egyáltalán 
nincs megfigyelő, az elbeszélő (vagyis itt a szerző) mindentudó és egyszerre 
mindenütt megtalálható. Ugyanúgy, ahogy minden tudat belsejét ismeri, a 
dolgokat is minden oldalukról látja egyszerre, egyszerre írja le a helyet, a 
visszáját és a belsejét.

A film ezzel szemben, akár van, akár nincs olyan személy, aki a néző
pontot képviseli, mindig teljes mértékben arra kényszerül, hogy pontosan 
meghatározza e nézőpontot; szükséges, hogy a képet egy adott helyről ve-

* írók a moziban 650-653. p.
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gyek fel, szükséges, hogy a kamera legyen valahol. Ha síkváltozások men
nek végbe a leírás folyamán, ezek nem maradhatnak észrevétlenek, ezeket 
tehát, így vagy amúgy, igazolni kell. Hogy könyvekkel telerakott szobáinkat 
leírjuk, az objektív (a tárgylencse) olyan látószöget fog választani, amely a 
zsúfoltságról összbenyomást adhat, vagy végigsöpör a falakon, hogy egy 
különösen zsúfolt ponton álljon meg, vagy egy sor jellegzetes képet fog 
hozni egymás után stb. Ha a kamera azt akarja megmutatni, hogy a szekré
nyekben és a komódokban is vannak könyvek, e bútoroknak nyitva kell len
niük. Ami az ágy alá dobált könyveket illeti, ezek csak akkor jelenhetnek 
meg a néző előtt, ha valaki vagy valamely esemény napfényre hozza őket.

Egy könyv előhúzása az ágy alól, egy fiók kinyitása, ezek is természete
sen beletartozhatnak egy forgatókönyvbe. Vannak még nehezebb dolgok is. 
Ott, ahol a regényírónak megvan a lehetősége, hogy ezt írja: „E titok nél
küli gyűrűnek a belsejében az eltűnt nő néhány szőke bajszála rejtőzött a 
fém tömegébe olvadva... ”, a filmesnek egy trükköt kell hitelesítenie: egy 
személy kijelentését, a hős álmodozását, aki nézi a gyűrűt, és újralátja maga 
előtt a hajszálakat... stb. A filmen a dolgok csak mint jelenségek léteznek; 
kötelezően alakot nyernek, és ez az alak vagy az egyik, vagy a másik olda
láról mutatkozik meg, sohasem több oldalról egyszerre; ami belsejüket ille
ti, annak csak akkor van valószerűsége, ha sikerül kívülről is megmutatnia 
magát.

A filmelbeszélés ilyenfajta követelményeinek a hatására vagy anélkül a 
regény is, úgy látszik, felismeri ugyanezeket a problémákat. Honnan látjuk 
ezt a tárgyat? Milyen szögből? Milyen távolságból? Milyen világításban? A 
tekintet hosszan időzik-e rajta, vagy csak áthalad, anélkül hogy hosszabban 
megfigyelné? Áthelyeződik-e, vagy egy helyben marad? Az állandóan min
dentudó és mindenütt jelenlevő regényíró így megszűnik. Nem isten az, aki 
leírja a világot, hanem az ember, egy ember. Ha nem is személyiség, de 
mindenesetre egy emberi szem. Ez a mai regény tehát, amelyről szívesen 
ismételgetjük, hogy ki akarja zárni az embert a mindcnségből, valójában az 
első helyet adja az embernek, a megfigyelő helyét.
1964 (Fordította: Németh Miklós)
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Body Gábor

Jelentéstulajdonítások a kinematográfiában*

A hatvanas évek derekán az a veszély fenyegetett, hogy egyetemi hallgató
ból üzemszerűen termelő forgatókönyvíróvá válók. Néhány megvalósult és 
több kéziratban maradt forgatókönyv után azonban úgy éreztem, elegem van 
ebből a munkából. Egyrészt magam is kedvet kaptam a filmkészítéshez, 
másrészt túl könnyűnek tűnt akkor történeteket kiötleni. Barátaimmal 
együtt úgy véltük, többet tudunk már a filmről, mint életünkről és környeze
tünkről, tehát „szociológiai filmcsoportot” alakítottunk ennek a hiányérzet
nek a kiküszöbölésére.

Természetesen elvetettünk minden forgatókönyvet, sőt magát a történe
tet is. A környező élet nagy és általános egységeiből, a gyárakból, iskolák
ból, falvakból kiindulva akartuk a „Valóságot” feltárni. A fiatal filmesek 
számára létesített Balázs Béla Stúdió utat nyitott ennek a szándéknak.

Néhányan, akik előnyösebb helyzetben voltak, rövidesen elkészítették 
az első valóságfeltáró „szociológiai” dokumentumfilmeket. Az irányzat ho
vatovább máig működő, kiapadhatatlan forrásává vált rövidebb-hosszabb -  
olykor nyolc órát is kitöltő -, a valóságról szóló filmek áradatának. Itt 
máris pár kérdés akasztja meg a fogalmazást. Máig sem vagyok bizonyos, 
mit értsek az alatt, hogy „valóság”? És hogyan is „szólhattak” róla ezek a 
filmek? Ha szóltak, kinek? És az mit válaszolt?

Ezek a kérdések persze már akkor, a kezdeteknél kétségeket támasztot
tak többekben. Pedig nem egy, igen érdekes, és mindenképpen hasznosnak 
tűnő film készült ebben a dömpingben. Később komoly kezdeményezések 
történtek forgalmazásukra is. Igazi közegük bár a televízió lett volna, ez 
természetesen fel se merülhetett. Viszont levetítették ellenzékieknek, levetí
tették funkcionáriusoknak, levetítették azoknak, akikről a film készült, és 
ezt újra filmre vették, hogy bevágják a végső változatba. Van egy rendező, 
akivel kétszer is előfordult, hogy röviddel műve befejezése után a 
„szereplője” meghalt. Egyszer megkérdeztem egy vidéki pedagóguslányt 
boncolgató film alkotóit, szerintük mire jó ez az egész. Végülis azt felelték, 
ha másra nem, legalább a lány élete megváltozott a film óta.

De térjünk vissza a kezdetekhez. Egyszerűen rövidzárlat állt be az 
agyamban a „valóság” szó hallatára, amely egy napon egy másik szócská
ban, a Jelentés” kérdésében csattant ki.

* Bódy Gábor életműbemutató, 298-320. p.
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Visszamentem az egyetemre. Sorba bekopogtattam a filozófia-tanszéken 
tanáraimhoz. Kérdésemre, hogy mi is a Jelentés”, csak a vállukat vonogat- 
ták. 1970-et írtunk, mindenki Lukács Györgyöt támadta, vagy védte, ő pe
dig nem foglalkozott ezzel a problémával. Valaki tudott egy könyvről, ami
nek a címe „A jelentés jelentése”. Azt hittem viccel. Végül egy majd min
denki által került, hol dogmatikus sztálinistának, hol fasizoidnak gúnyolt 
professzora az esztétikának adott útbaigazítást. Azt mondta, olvassam el két 
amerikai, C. S. Peirce és C. W. Morris munkáit, ők foglalkoznak jelentés
tannal, idegen néven szemantikádal. Nem tudtam angolul.

Tudatlanságom, vagy jószerencsém az Általános Nyelvészeti Tanszékre 
vezérelt. Itt egy éven át, magyarul hallgathattam Zsilka János (ma már a 
tanszéket vezető tanár) bevezetését a nyelvtudomány történetébe, továbbá 
saját nézeteibe, melyek egy organikus nyelvrcndszer körül forogtak. Bár 
vállvonogatás helyett itt egyenesen kinevettek volna, ha fel merem tenni a 
kérdést, „végtére hát, mi is a jelentés?” -  mégis meg lehetett egy csomó 
dolgot tudni.

Például azt, hogy a nyelvtudományban, bár a hellén kor óta folynak je
lentés-vizsgálatok, viszonylag újkeletűen csak a XIX. században rögződött a 
szemantikai aspektus. Ezzel szemben már az i.u. II. századi Apollonios 
Dyskolos óta jellemző szintaktikai nézőpont, amely nem annyira a szavak 
jelentésével foglalkozik, mint összerakásukkal a mondatokon belül, amint 
etimológiailag is arra utal, ahogy a katonák elrendeződnek a seregben. Vé
gül a XX. században járult még ezekhez a pragmatikainak nevezett aspek
tus, amelyet kétféleképp is értelmezhetünk. Egyrészt mint olyan szempon
tot, amelyből a közlés folyamatát mint praxist, gyakorlatot fogjuk át, más
részt mint olyat, amely a nyelvi jelenségeket a nyelven kívüli tevékenység
gel veti össze.

Minthogy idővel sikerült elolvasnom a jeltudomány (szemiotika) meg
alapozójának, C. W. Morrisnak idevonatkozó passzusait is, fentiek mellé 
állíthatom az ő meghatározásait. Eszerint a szemantika a szemiózisnak egy 
olyan dimenzióját vizsgálja, amely a jelek és azon objektumok közötti vi
szonyt fogja át, amelyekre e jelek alkalmazhatók. A jeleknek az interpretá- 
lóhoz való viszonyát fogja át Morris szerint a szemiózis pragmatikai di
menziója, amit a pragmatika vizsgál. És -  „Bizonyára, ha nem is ténylege
sen, legalább lehetőség szerint minden jel viszonylatban áll más jelekkel, 
mert az, amivel való számotvetésre a jel készteti az interpretálót, csak más 
jelek alapján állapítható meg.” E megjegyzés kíséretében vezeti be a jelek 
egymáshoz való formális viszonyát átfogó szintaktikai dimenziót, illetőleg 
annak vizsgálatát, a szintaktikát.

Máshol, Pierce nyomán szemantikáról, mint a jel objektumvonntfcozdxd- 
ról, pragmatikáról, mint a jel interpretáns vonatkozásáról, és szintaxisáról, 
mint eszközvonatkozásról lehet olvasni.
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Figyelemre méltónak tartom, hogy mindig aspektusokról, viszonyokat 
átfogó dimenziókról és vonatkozásokról van szó, amelyek együttesen vizs
gálják, úgyszólván kiteszik tárgyukat, a nyelvet, vagy a jelek egy rendszerét. 
Akár meg is fordíthatnánk a tételt, mondván, mindaz, amiről szintaktikai, 
szemantikai, pragmatikai aspektusból valami értelmes megállapítható, ki
meríti egy nyelv -  jelrendszer -  fogalmát. Tehát:

Mindig jobban szerettem a hármat, mint a kettőt. Nem azért, mert több, 
hanem mert a kettő néha kínos, lehetetlen választás elé állítja az embert, 
míg a három úgy látszik pozitiven, mint a földmérésben is, vagy legalábbis 
virtuálisan egy területet bezár. Senki sem vitatja, hogy a nyelv „mint olyan” 
létezik. (Vitás, hogy mit értsünk rajta, és idővel majd rá kell térnünk a 
saussure-i langue és parole, Sprache und Rede, ma már kötelező megkü
lönböztetésére.) Az is kétségtelen, hogy állandóan készülnek filmek, vide
ók, a mozgókép különböző fajtái, és ezeket emberek kisebb-nagyobb cso
portja megnézi, hovatovább kultuszok alakultak ki ennek kapcsán. De érde- 
mes-e ezeket a mozgóképeket, a kinematográfiát mint nyelvet megközelíteni?

Szeretném későbbre halasztani a választ. Beszámolóm még a kinema- 
tográftkus Jelentések” utáni kutatás kezdeteinél tart.

A nyelvtudományi tanulmányok idején sikerült vágóasztalon többször is 
megnéznem egy filmet, ami Magyarországon sokakra volt nagy hatással, s 
néhányan Magyarországon kívül is ismerik. Huszárik Zoltán és Tóth János 
Elégiájárói van szó, amely 1966-ban az oberhauseni fesztivál díját nyerte 
el. Nagyon szeretem ezt a filmkölteményt, amely számomra felhívás a sza
badságra, az emberi méltóságra, szól az idő könyörtelenségéről, az élők 
legnemesebb tévedéséről: a hűségről, s további megnevezhetetlen felismeré
sek sorát sugallja. Hogyan? Amikor végülis csak utak, kapuk, földek, né
hány öreg paraszti arc, fák, galambok, sínek és lovak képét rakja össze -  
lovak minden helyzetben, a ménestől a szántóföldekig, igában, lóversenyen, 
vágóhídon és cirkuszban -, némán, minden szó és zörej nélkül, pusztán ze
ne kíséretében?

Alig húsz percnyi terjedelemben ezer feletti snittet tartalmaz ez a film. 
A munkát megkönnyítve is mintegy 300 kisebb „egységről” kellett emlékez
tető szavat feljegyeznem. Ezek némelyike valóban egy beállítást fed, de má
sok 3-10, olykor 30-50 rövid, villanásnyi felvételt tartalmaznak. A némi
képp Ruttmant, Vertovot idéző, vagy még inkább az általuk teremtett med
ret újrakezdő, színes képáramlás jól érzékelhető -  a kísérő zene által is ta
golt -  Jelentés-szigeteket” képez útjában. Ezek felszínesen megfelelnek a

sz'

szemantika (Se)
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fenti „lovak minden helyzetben” felsorolásnak, s mintha még egy pszeudo- 
kronologikus összefüggést is kielégítenének: „a lovak valaha az ember leg
közelebbi társai voltak, munkában, harcban, szórakozásban és a halálban, -  
többek között látunk egy ásatáson feltárt sírt egy ember és egy ló összekeve
redő maradványaival -  de az ember most elhagyja barátját, s miközben gépi 
eszközökre vált, gépies és kegyetlen módon hagyja lemészárolni őket.” 
Feltehetően ez az, amit egy jeles iskolai dolgozatban, mint a film „tar
talmát” el is fogadnánk.

De hol maradnak megnevezhetetlen, vagy csak nehezen körülírható 
felismeréseink, a film egyes képeiben kirobbanó, s az egészet átható 
Jelentések”?

A vágóhídon a lovak szemét egy viaszosvászon-ellenzővel takarják le, 
majd egy rövidfejű csákánnyal egyetlen csapással átütik a homlokcsontju
kat. Ez láthatóan gyors, szinte azonnali halált okoz. Mintegy tucatnyi ló 
letaglózásának képsorozatába más jellegű felvételek is illeszkednek. Az éj
szakában elsuhanó, kivilágított villamosablakok, neonfények, a hold, őszi 
erdőben felhalmozott, ledöntött fatörzsek, majd tuskók, már feldarabolt fa
hasábok, pinceablakok, szűk utca, szinte befelé dőlő házfalai közt, teherau
tón dolgozó rakodómunkások, ugyanitt egy világos ballonkabátban elfutó 
férfi, majd egy villamosablak mögött egy asszony, amint öntudatlan mozdu
lattal homlokához nyúl...

Nem nehéz megmagyarázni, miért élem át különös feszültségben a mé
szárlás eme szörnyű éjszakájának képei közé iktatott, elfutó férfialak riadt- 
ságát. De utólagos, higgadt elemzéssel azt is meg tudom állapítani, érzésem 
támaszkodott az előző képsorokban többször látott felröppenő, s az éjszaká
ban eltűnő fehér galambok képére, s ezeken keresztül talán egy krómlap 
torzított tükrén át fotografált, kikötött s a karó körül riadtan forgolódó fehér 
ló ugyancsak éjszakai felvételére. Az elfutó férfi és a felröppenő galambok 
emlékének összekapcsolását megkönnyíti, szinte kikényszeríti az, hogy a 
világos alakok aránya a sötét képfelület egészéhez, és távolodásuk ritmusa 
megközelítően azonos. A „riadtságnak” egy összetettebb s egyúttal elvon- 
tabb dimenziója inkarnálódik ebben a beállításban.

Ennél is mélyebben érint az asszony képe. Bár itt se nehéz felismerni a 
kiváltó okot. A lovak homlokára mért taglóütések többször elszenvedett lát
ványa után, egy asszony képe, amint öntudatlanul a homlokához nyúl. A 
mozdulat maga is mélyértelmű. Mintha valamit el akarna simítani, ami 
nincs is ott. Vagy mintha valamire emlékezne. A mozdulatot a villamos 
ablaka, és sötétlőn fémes külső fala keretezi. A városi tömegközlekedésbe 
dobozolt álomszerű el- és ráhagyatottság szól le erről a képről. Amikor már 
nem és még nem vagyunk sehol, útközben, a saját bőrünkben, de másokra 
hagyatkozva. Egy filmben, amely az „út” fogalmát előzetesen már felvételek 
szériájával provokálta ki és állította össze fejünkben.
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A film elején a földeken átvezető, keréknyomok-mélyítette utak mint a 
táj szerves gyűrődései jelennek meg; a kettős vágatok közt dagadó sár -  a 
lankák szeméremajkai de ugyanakkor, mint repedések, távoli célt sejtető 
sebek a táj fiziognómiájában. Több különböző, de e jellegükben azonos út
felvételi tartalmaz a film első negyede, közülük némelyiket ismételve, majd 
később is felmutatva a képek sodrásában.

Dobrovics Aladár egy Egyiptomról szóló esszében az ismétlés értelmére 
hívja fel figyelmünket egyes ábrázolások kapcsán. Nehéz elképzelni, hogy a 
Meten fővadász sírkamrájának falfestményein látható 2-3 vadlúd, antilop 
valami számszerű összefüggésben állna az ábrázolás szándékával. Plauzibi- 
lisebb a feltételezés, hogy itt a többes szám, s ezáltal a „vadak” általános 
fogalmának megjelenítési szándékát látjuk, amely a hieroglif kifejezésmód
ban fejlődött tovább.

Pasolini a „költői fílmnyelvet” emlegetve figyelt fel arra, hogyan követ
keznek egymásra ugyanannak a tájnak vagy pár szál lila virágnak -  kissé 
eltérő felvételei, Antonioni Vörös sivataga ban. Egyazon dologra vetett több
szöri tekintet is általánosító erejű, a szubjektivitást önmaga kontrollja alá 
veti és egy magasabbrendű nézőpont kidolgozására készteti.

„Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba” -  igaz, de legalább két
szer kell belépjünk abba a valamibe, hogy általánosíthassuk a folyó fogalmát.

Az Elégia képfolyamában újra és újra olyan felvételek bukkannak fel, 
amelyek valahogyan az „út” fogalmával kapcsolatosak. Az anyaöl-földutak 
képét a betonba dermedt nyomoké váltja fel, majd egy külön kis szériája az 
aszfaltrepedések véletlenszerű, mégis geometrikus rajzolatának. Köztük ha
sonló formátumú csatornanyílások, mint nyomok és vágatok, de ezek 
egyúttal egy másik, rejtett útrendszer lejáratai.

A rcjtettség Jelentése” egy későbbi részletben szinte észrevétlenül kiöb- 
lösödik. Idézek a jegyzetfüzetből

38. Megvilágított, sárgás-barna pinceablak (zöldes-szürkében érvéget)
39. Visszanéző fehér ló -  szem! -  mély önárnyékot vet a nyakhajlatban
40. repedések, csatornanyílás, 8-10 plán, egyszer közben: az ügetőn el

szórt tikettek
41. Visszanéző fehér lovak, kétszer
42. Úttesten közeledő rendőr, karján húzogatja a könyökvédőt
43. szürkéskék pinceablak (38.b)
44. 42. tovább

A repedés, a csatornanyílás, a nyakhajlatot temető önárnyék, az isme
retlent rejtő pinceablak ismét egy öntudatlan, önmagában jelentéktelen em
beri mozdulat szavakban alig kifejezhető Jelentésére” irányítja figyelmün
ket. Mintha valamit rejtene a rend őrének könyökvédője, ez a makacsul fél
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recsúszott darab, amit igyekszik helyére rángatni: egyszerre komikus és 
mélyen szorongató érzés.

Az „út” sárga keramit-kockákban folytatódik tovább, s megjelenik rajta 
egy lópata. (Később ugyanilyen keramitkockák rései közt folyik a letagló
zónak vére.) A közlekedő gépezetek frontális támadása a Rákóczi úton. 
Egymásbafolyó villamosablakok a sötétségben. Egy férfi három lovat vezet 
a síneken, nyilvánvalóan a vágóhídra, a képen látható még egy hadonászó 
közlekedési rendőr. Kiragadott képek ezek a film többszáz beállításának ka
vargásából, beállítások egy-egy szériája, amelyek a felismerést azonos 
irányba terelik. Végül egy hosszú fahrt (a filmnek igen kevés, megválasztott 
helyén láthatunk gépmozgást), a kamera egy éjszakai, fákkal szegélyezett 
úton rohan, felfelé tekintve, egyre vadabb tempóban, a fák csupasz, megvi
lágított ág-bogából időnként megriadt verébrajok szállnak fel: ez a képsor 
keretezi a mészárlás szekvenciáját.

Az az asszony, ott egyszer a villamosban, nem tudjuk, honnan hová 
utazott, s mire gondolt, mikor a homlokához nyúlt. (Ma már képtelen va
gyok másképp látni őt, mint az Elégia „útjai” által kidolgozott jelentésme
zőben.) Az elfutó férfiról történetesen megtudtam, hogy a film gyártásveze
tője volt, aki a felvételt kezdő „Action!” elhangzása után, véletlenül 
„bennmaradt a képben”. Riadtságának ez a magyarázata. S ez képének tri
viális jelentése.

A triviális jelentést valamivel tudományosabban és átfogóan úgy hatá
rozhatjuk meg, mint „aktuálist”, amely a felvétel tényleges helyére és idejé
re (ottjára és mikorjára) vonatkozik, továbbá magába zárja a felvétel készí
tésének tényét, aktusát. A jelentésnek ez a nulla foka egy egyszeri nyomvé
teli eljárás (a fotokémiai vagy mágneses képrögzítés) által konkrétan meg
határozott. A jelentés-tulajdonítás lehetőségeit illetően ugyanakkor artiku- 
lálatlan és úgyszólván kimeríthetetlen. Nyilvánvaló, hogy egy utca képéről 
mást olvas le az, aki benne lakik, mást a várostervező, a kémelhárító és a 
szemetes, és megint mást, aki még soha nem látott hasonlót.

Másrészt egy felvétel aktuális jelentéstartalma ritkán fogható át tudato
san a készítés pillanatában. Ez az oka, hogy a fénykép vagy film készítője 
rendszerint izgalommal, meglepetésre készen várja a kép előhívását. A 
legalaposabb előkészületek után is számolnia kell azzal, hogy valami 
„olyan” jelenik még a képen, amely készítés közben elkerülte a figyelmét, 
vagy egyszerűen értelmileg rcalizálhatatlan volt. Ez a túldetermináció je
lensége, amely épp ezért döntő szerepet játszhat a foto- és kinematográfus 
munkájában. Vele vagy ellenében kényszerül stratégiákat kidolgozni, ha 
nem akarja elveszíteni felelősségét a jelentések birodalmáért. A videó lát
szólag gyökeresen változtat a helyzeten, azáltal, hogy a képet rögzítés előtt 
és közben tükörszerűen kontrollálhatóvá teszi. Az aktuális jelentés azonban 
új és új rétegeit tárja fel az időben, vagy egy céltudatos elemzés számára.
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Az ókori Róma nem ismerte az ólommérgezést, az ólom, kis adagonként 
kerülve a szervezetbe, észrevétlen marad, s csak egy küszöböt átlépve válik 
halálossá. Bátran használták hát vízvezetékek és edények készítésére, nem 
sejtve, hogy ezzel a luxus notórikus élvezőinek útját egyengetik a pusztulás
ba. A reproduktív képrögzítő technikák, éppen mint nyomvételi eljárások, 
bizonyosan számtalan latens információt hordoznak lehetséges diagnoszti
kák számára, mint archeobiológus számára a páfrány-kövület. Együtt el
gondolva a nyomszerűség e túldeterminációjában sejtett lehetőségeket, 
mondhatjuk, hogy az aktuális jelentés, bár (forrásában) meghatározott, de 
(értelmezési tartományában) végtelen.

Az Elégia képsoraiból általában eltűnik az aktuális jelentésnek ez a 
meghatározottsága. Vele együtt az értelmezési lehetőségek a véletlenből egy 
lezártan, gazdagon motivált, de mégiscsak körvonalazható tartományra 
szűkülnek. Ezt a tartományt a jelenségek különféleségében azonosságot ke
reső, azt ismétlésekkel hangsúlyozó, szériákba rendező fílmszerkezet szegé
lyezi és tagolja. Egyes képek -  mint a riadtan elfutó férfi, a homlokát érintő 
nő -  aktuális jelentéséből így pattan ki egy elvont, imaginárius jelentés, 
amit a filmben kidolgozott szériák kölcsönös egymásra vonatkoztatása, fe
szültsége táplál.

A film szemiológiája (a Jeltudomány” francia változata) Hjelmslev 
nyomán a denotáció/konnotáció fogalompárt vezette be az efféle jelentés
különbségek leírására. A denotáció (megjelölés) során a jelentés a kifejezés 
(K) és a tartalom (T) síkját állítja relációba (R) egymással. A (KRT) rend
szer együtt válik egy új tartalom (T) kifejezés síkjává (K') -  ez a konnotáció 
(együttjelölés):

Ezt a tetszetős fogalompárt Barthes még megtoldja a „metanyelv” tü
kördefiníciójával, de nem mélyed bele a konnotáció működésének magyará
zatába. Nyomában a filmszemiotika s napjainkra már a filmkritika is gátlás
talanul használja ezt a fogalmat mindenféle elvont jelentés magyarázatára, 
anélkül, hogy feltenné a kérdést, milyen forrásokból táplálkozik, hogyan is 
jön létre egy mozgóképdarab konnotatív jelentése.

Pedig széles körökben ismeretes Kulesov és Pudovkin montázskísérlete, 
amelyet Mosjukin színész felvételével hajtottak végre a 20-as években. A 
színész azonos közelfclvétele után hol halottaskocsi, hol egy tál gőzölgő le
ves, hol játszadozó gyerek képét vágták. A nézők Mosjukin játék-készségét 
dicsérték, arcának milyen finom rezdüléseivel képes kifejezni hol szomorú
ságot, hol éhséget, hol gyengédséget. Példánknál maradva: az elfutó férfi 
képe a felvételből kimenekülő gyártásvezetőt denotálja, és ezzel konnotálja 
a „rendkívüli riadtság” fogalmát. De vajon, ha e beállítás után egy másik 
következne, amelyben szereplőnk egy konyhába ront be, felüti a jégszek
rényt, és mohón falatozni kezd, akkor a „rendkívüli éhséget” konnotálná 
ugyanaz a kép?
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2 K' R' T'
4---------►

1 KRT
(vö. R. Barthes: A szemiológia elemei, in: Válogatott írások. Európa, Bp. é.n. 85.
1. )

Nem tudok róla, hogy az Elégia alkotóit mélyebb érdeklődés fűzte volna 
a nyelvtudományhoz. Huszárik, akit a film rendezőjeként jegyeznek, pa
rasztfiú, a képzőművészetből „került a filmbe”. Tóth János, aki a kamera 
mögött állt és a filmet vágta, szintén vidéken nőtt fel, vetítőgépek és kame
rák megszállottjaként, egyébként szenvedélyesen érdekli a jazz is. A film- 
történetben ritkán, de szerencsére adódnak ilyen nagyszerű találkozások, 
melyekben Isolierung und Neue Gruppierung (Hermann Paul e kettős moz
gással magyarázza a jelentés-változásokat a nyelvben) vagy Jakobson szava
ival szelekció és kombináció munkája szinte szétválaszthatatlan egységben 
megy végbe. Egyrészről áll a pillanatok meglátásának mélysége, rendkívüli 
hitele, intimitása és sóvár kielégítetlensége (az affirmáció lokalizálása és 
tranzitivitása), másrészről e pillanatproblémák elosztása az időben, a máni
ákus visszatérések és egymást igazoló vonatkoztatások ritmikus rendszere. 
A két oldal kölcsönös kiegészülésében jött létre ez a kis remekmű, amelyből 
a kinematográfia nyelvi megközelítésére is messzemenő következtetéseket 
vonhatunk le.

Akkori következtetéseimet megjelentettem egy cikkben. Lényegét -  sza
badon -  az alábbiakban lehetne összefoglalni: A triviális -  aktuális -  jelen
tések tagolatlan meghatározottságából egyes jegyek (Indexek) az ismétlődés 
és egymásra vonatkozás által kiemelkednek, szériákat alkotnak. A film 
affirmáció-áramlása (az „igenlés” előrehaladása az időben) ezekhez a gyak
ran párhuzamos vagy egymást keresztező szériákhoz kötődik. Egy imaginá- 
rius jelentésmező jön létre a szériák vonatkozásába lépő jegyek kölcsönös 
feszültségében, amely olykor egy beállításon (vagy annak egy részletén) 
belül, közvetlenül, elvont jelentésként pattan ki. Ilyen értelemben beszélhe
tünk szerális jelentésről, amely megszünteti a jelentés aktuális, nulla fokát, 
bár belőle táplálkozik.

A későbbiekben sor kerül még az „affirmáció” fogalmának bővebb kifej
tésére. Most szeretnék még egy szemléletes példát felhozni arra, hogyan 
képzelem a szerális jelentés működését. Mindenki ismeri, hogyan működik 
egy flipper. Helyettesítsük be a kilőtt fémgolyót az affirmáció áramlásával. 
Minden pont, amelyet érinthet, meghatározott számértékkcl rendelkezik, de 
ezek az értékek függnek a golyó útjától is. Ha sikerül átlökni egy kis kapun, 
és utána ütődik egy gombának, kigyullad egy lámpácska, és a gomba két
szer annyit számol, mint különben. Most képzeljük, hogy minden hely össze 
van kötve, a golyó mindegyiket megfelelő sorrendben érintette, és minden 
lámpa ég. Ilyenkor beszélhetünk egy kincmatografikus mű jelentéseinek 
szerális telítettségéről.
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Szakdolgozatomat „A fiimi jelentés attribúciója” címmel írtam meg, 
egy másik filmet választva az elemzés tárgyául. Az Elégia ritka, kristályos, 
áttekinthető példáját adja a szerális jelentésszerkezetnek, de az a benyomá
sunk támadhat, mindez csak addig érvényes, amíg sok apró felvétel 
„montázsával” s az élő beszédet kikerülő filmekkel állunk szemben. Való
ban, hasonló nagy példákat jobbára a némafilm utolsó korszakában talá
lunk: Ruttman Berlin-je és a vele párhuzamos, sajnos forgatókönyvben ma
radt Moholy-Nagy mű, az Egy nagyváros dinamikája vagy Vertov híres 
műve, az Ember a felvevőgéppel, amely egyenesen bizonyítékát adja a tuda
tos szeriális szerkesztésnek. Utóbbi ugyanis betekintést nyújt a készülő film 
vágószobájába, ahol a polcokon egymás alatt sorakoznak üzemanyag- 
szerűen csoportosítva a film szerkezetét alakító felvételek szériái: „ulici” -  
utcák, „zavodi” -  gyárak stb.

Ami a képpel együtt rögzített beszédet, egyáltalán a hangosfilmet illeti, 
Roman Jakobson, a nagy nyelvész már 1933-ban, amikor mindenki a né
mafilm intellektuális vívmányait siratta, megadta a választ. „Amíg a film 
néma, addig anyaga az optikai dolog, ma pedig az optikai és akusztikai dolog”.

A szerális jelentésszerkezet ugyanakkor nagy beállításegységekkel dol
gozó, történeteket bonyolító játékfilmekben is észlelhető. Sőt, egyes nagyha
tású filmeket e nélkül meg sem lehetett volna érteni. Pasolini azzal vádolta 
Antonionit, hogy idegbeteg hősnőit azért vándoroltatja különböző helyszí
neken, hogy saját, esztétikum előtt deliráló szemléletének teret adjon. Ez 
nem más, mint a szerális jelcntéstulajdonításnak egy maliciózus leírása. 
Fellini meséi egy fiktív játéktérbe ugrottak át, Bergman néptelen szigetekre 
és szobákra redukálta történeteit, hogy szinte taxonomikus precizitással 
dolgozhassa fel a mimika, a gesztusok és a lehetséges egymáshoz intézett 
szavak szériáit. Az apró montírozott egységekkel szemben lehetséges 
szerális szerkezetekre éppen a magyar film szolgáltatott szélsőséges ellen
példát Jancsó munkáival, aki kazetta-hossznyi, 10-12 perces beállításokban 
mozgatta ki és be eleven szimbólumait, végletekig fokozva a „belső mon
tázs” elképzelését. A játékfilmen belül ugyanő vonta le a beszéd „dologi” 
oldalának legmerészebb konzekvenciáit azzal, hogy dialógusai anyagát kér
dés-feleletre, parancsszavakra, jelszavakra és dalokra redukálta.

Időközben én is filmhez jutottam, váratlanul szóltak a Balázs Béla Stú
dióból, hogy ha van olyan tervem, amit három nap alatt le tudok forgatni, 
akkor álljak elő vele, azonnal. Tervem nem volt, de természetesen azonnal 
jelentkeztem, hogy a fausti szerepeket szeretném mai közegben mintegy ér
vényességi próba alá vetni. Minthogy a forgatást azonnal el kellett kezdeni, 
összetrombitáltam ismerőseimet és barátaimat az egyetem tetőteraszára (azt 
hiszem, Glauber Rocha „A föld transzban” c. filmje inspirálhatta ezt a ké
pet), néhány homályos szót váltottam velük tudásról, szépségről, és máris 
zümmögött a 16-os BL Arryflex. Nincs helye, hogy részletesebben beszá
moljak a forgatás kudarcáról, -  amikor magamra maradtam a vágószobában
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több kilométernyi, nem tartalmatlan, de teljesen összefüggéstelen és minden 
szokásos szerkezetnek ellenálló „anyag” társaságában, a gyakorlat kény- 
szerített a Jelentések” kutatására.

Minthogy lazán vagy sehogyan sem instruált Jelenetek” alkották a fel
vételek egy részét, magam is csak utólag kezdtem ismerkedni a tartalmuk
kal. Apró mozzanatokra figyeltem fel, amelyek fontossá, kifejezővé válhat
tak volna, ha valahogy sikerül kiszabadítanom őket „aktuális jelentésük” 
fogságából. Ez végülis nagyon egyszerűen sikerült: mint a futball- 
közvetítések során, egyes kockákat megállítottam, olykor többször is, kü
lönböző hosszban és különböző helyeken elvágva őket. Az ismétlés által egy 
felvétel önmagával lép montázsba, és mintegy kidobja általánosítható vo
natkozásait.

A 60-as évek végén már Magyarországon is készült egy-két experimen
tális film, privát erőkből, a művészet totális állami irányításával dacolva. 
Erdély Miklós és Szentjóby Tamás készítették ezeket a filmeket. Az ő estjü
kön láttam először slejfnit -  végtelenített filmet -  vetíteni, mégpedig 
Moebius-szalagként összeragasztva, Erdély „Antiszempont” c. munkájának 
részeként. Ez a ma már elkoptatott, időközben obligáttá vált avantgárd 
gesztus annak idején lélegzetelállítóan hatott. Addigi film-nézési beideg- 
zettségünk egészében azon a feltételezésen alapult, miszerint a filmfelvéte
lek közvetlenül a „valóság” egy olyan darabját adják vissza, mely vissza
fordíthatatlanul halad előre az időben és -  legalábbis egy logikai -  térben. 
Ezt a meghitt és felszínes folyamatosságélményt semmisítették meg a levetí
tett végtelenített szalagok, hasonló megdöbbenést idézve elő, mint amikor 
először hallottuk a lemezjátszó tűjét megakadni és makacsul visszatérni egy 
jól ismert zene valamely darabkájára. A kiszakított részlet ilyenkor mintha 
nagyító alá kerülne, Jelentése” a multiplikációban önmagára halmozódik, 
szinte tűrhetetlenül erős töltést kap, amelyben megsemmisül és egyszerűen 
zavaró vagy megszokható mechanikai kattogássá válik.

A filmgyártásban is használatosak slejfnik a filmek szinkronizálásakor. 
A film egy hosszabb-rövidebb darabját ilyenkor körberagasztva addig vetí
tik, míg a szinkronizáló színész pontosan el nem találja a vásznon látható 
színész szájmozgását. Ma is előfordul néha, hogy a vetítőbe tévedt laikus 
arcán felfedezem azt a döbbenetét, amit annak idején éreztem.

Az Antiszempont-ban, ha jól emlékszem, egy férfi volt látható a képen, 
az utca szélén, kissé bizonytalanul felénk -  a kamera felé -  közeledve. A 
Mocbius-ragasztás következtében hol egyenes állásban, hol fejjel lefelé és 
az oldalakat megcserélve láttuk ugyanazt a képet. Minthogy nem voltam 
beavatva a vetítés technikájába, az első 4-5 ismétlést úgy éltem át, mint 
különböző felvételek egymásutánját. A férfi mozgása mintha mind bizonyta
lanabb lett volna, mintha egyensúlyozna, mintha már lebegne, s mintha egy 
kicsit mind közelebb kerülne hozzánk...
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Az ismétlés által természetesen mind kisebb részletek váltak megfigyel- 
hetővé, ezek montázsba lépve egymással összegződtek, s együttes, szerális 
jelentésüket vetítették vissza ugyanarra a beállításra. Egy ponton túl aztán 
ez az akkumuláció megáll, a beállítás saját egzisztenciájának -  elvont -  je
lentésével telítődik, mely mint egy óriásira nőtt szappanbuborék, szétpattan, 
megsemmisül, s marad helyén a mechanikus kattogás.

„Az ismétlés maga a semmi” -  írta később Erdély egy tanulmányában. 
Olvassuk ehhez hozzá Hegelt, aki Logikájú ban a „semminek egy 
affirmatívba való átcsapásáról” beszél és arról, hogy „egy alapban, okban 
stb., ha így határozzák meg a semmit, affírmáció, lét foglaltatik.” A 
végtelenített filmszalagok megtekintésekor, a jelentések megsemmisülésé
nek e pontján a puszta affírmáció válik átélhetővé, „alap”-ja nyelvi és film
nézési szokásainknak, a motiválatlanságában egyébként megpillanthatatlan, 
meztelen Verbum (Ige).

Fent említett filmem (A harmadik 1971) az eddigiekhez annyit tesz 
hozzá, hogy a -  rendszerint kétszer-háromszor -  megismételt beállítások 
szinkron élőbeszédet tartalmaztak. A hang jakobsoni, dologi elvét nem is
merve, de bátran alkalmazva egyébként többször is kivágtam a beszédből 
részleteket, anélkül, hogy a képhez nyúltam volna. így a filmen elhangzó 
szó mintegy elkülönült a képtől, önálló, részhangsúlyos dologként lépett az 
affírmáció áramlásába. Nem meglepő, hogy ez az elkülönülés a puszta is
métlés által is bekövetkezett, a részletek elválasztásának és egymásra vo
natkoztatásának fent vázolt kényszerpszichózisában, amelynek eredménye
képp a beállítások „aktuális jelentése” egy elvontabb, auto-szerális szintre 
emelkedett.

Kép és hang együttes, dologi artikulációjára később Klaus Wyborny 
76/77-ben készült filmjében, az Ort der Handlung-ban láttam messzemenő 
megoldást.

...Winter in Deutschland...

...Ich...

...Ich...

...natürlich...

...gutes Bier...

....guten Abend...
Mondat-fragmentumok hangzanak el egy fiatal nő szájából, minden sor 

más beállításban, más helyszínen (a kép olykor negatívba fordul át), néha 
pedig csapó (Klappe) áll a beállítások elején.

...regnet...

...regnet...

...machen...

...ist...

...ist...
Klappe
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...Winter in Deutschland...

...es...

...in Deutschland...

...es...

... in Deutschland...

...abends um sechs...

...es...

...im Winter...

... es regnet im Winter in Deutschland...
A fragmentumok ismétlődéséből lassan felismerhetővé válik, hogy a 

felvételek zárt számú -  öt/hat -  változatban felvett szöveget permutálnak 
(talán valamely meghatározott szabály, „struktúra” alapján). A különböző 
verziókból (helyszínekről) vett elemek szinkretikus mondatokká kerekednek 
olykor, mint fent:

Es regnet im Winter in Deutschland.
Wir machen das Licht an abends um sechs.
Leider ist Mill ein Dummkopf wie du wcisst
stb.
Öt-hat banális mondat, mire a szavak és helyzetek végtelen lehetőségét 

indukáló permutációból kibontakozik, jelentésében szinte kozmikussá tágul, 
s belép -  ahonnan valóban származik -  a beszélő, a filmkészítő és a néző 
értelmének közös terébe.

Talán csupa nagy betűvel kéne írni: a hangoskép szerális artikulációja 
nemcsak lehetséges, hanem ezáltal először nyílt igazán lehetősége annak, 
hogy a beszélt -  verbális -  nyelv felé gondolkozzunk, annak jelentéseit 
mintegy a Moore által javasolt, de egészen más jellegű terápiás analízis alá 
vetve.

Ismét világos, hogy itt nem egyedül a vágás az artikuláció eszköze. 
Yvonne Rainer filmjének, a Journeys from: Berlin-nek legfeszültebb képso
raiban egy idősebb hölgy vallomás-szerű monológját az előtér és a háttér 
változásai tagolják szerálisan. Cserélődik a hölgyet hallgató személy -  akit 
csak háttal látni - , a köztük levő íróasztalon heverő tárgyak különböző 
kollekciói és a háttért megmozgató szereplők egy kisebb csoportja, akik hol 
a vallomást színházszerűen hallgató közönségként tűnnek fel, majd egy 
csónakot hoznak be mögé, amelybe valamennyien beszállnak, s később a 
hölgy is követi őket ide.

A játékfilmek óvatosabb, a kultikus tradíciók kötöttségében mozgó 
szerkezete sem tud ellenállni annak a lehetőségnek, hogy a beszédet na
gyobb jelentésegységek részeként újra-artikulálja. Nemcsak arról van szó, 
hogy egyes beszédrészeket olyan képi tartalmakkal párosítanak, amelyek 
„aktuálisan” nehezen igazolhatók, de „szerálisan” kifejezőek. Hanem fi
gyelmet érdemel egy elharapódzott szokás, amely a beszédet „dologias” 
formában applikálja a cselekménybe, például szól a rádió, vagy a televízió,
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és véletlenül épp olyasmi hallható, ami a jelenet dialógusainak értelmét 
más megvilágításba helyezi, egy tágabb jelentés-mezőbe integrálja. 
(Fassbinder egyik filmjének, a „Harmadik generáció"-nak teljes másfél 
órája alatt hireket és kommentárokat hallunk egy láthatatlan rádióból, 
amelyik ilyen módon fontosabb szerepet tölt be a film jelentésvilágában, 
mint a képen látható utcák, lakások, szobák.)

Végül nem lehet említés nélkül hagyni azt a szecskavágószerűen műkö
dő aleatorikát, amellyel a televíziók -  főként hírmagazinjaik és reklám
műsoraik -  naponta nagy mennyiségben produkálják a legelképesztőbb je
lentésvonatkozásokat, szavak és képek között. A videó megjelenésével vi
szont megkezdődhetett ezeknek a jelentésvonatkozásoknak az egyéni kibo
gozása, újraalkotása, sőt, egy közös „szókincsen” folytatott 
kinematografikus diszkurzió. Már Nam June Paik tape-jeiben találunk te
levízióadásokból applikált részleteket, és az in f e r m e n t a l  első kiadásában 
Masscnmedien-analysis címszó alatt -  külön fejezetet követeltek a feljegy
zett adásokat újra-artikuláló munkák. Nemsokára bekövetkezhet, hogy fe
leslegessé válik minden egyéni forgatás, és pusztán a televíziókból vett 
„ready made” képekre, mint szótárra támaszkodva, kifejezhetővé válnak 
gondolataink, ahogy ennek elvi lehetőségét prof. Knilk már 17 évvel ezelőtt 
megjósolta szemiotikái „preliminárien”-jében.

1972-ben, egy Egyetemi Színpadon tartott előadáshoz példafilmet állí
tottam össze a szerális jelentés működésének bemutatására és, mondhat
nám, igazolására. Bementem a Magyar Televízió egyik vágószobájába, is
merősöm, egy vágónő, szabad kezet adott, hogy a „snittkosárban” turkáljak, 
az előző napokban kihullott felvételek között. Hasonló felvételeket keres
tem. Nem volt nehéz -  már akkor sem -  a hulladékban 8-10 olyan felvételt 
találni, amelyek mindegyike valamely utcai demonstrációt, tüntetést muta
tott be. A tudósítások „objektív” stílusában ezek a beállítások tartalmuktól 
függetlenül is nagyon hasonlítottak egymáshoz. (Különösebben egyre em
lékszem közülük, ezen ír iskolás gyerekek tüntetnek a fegyveres brit 
desszantokkal szemben.) További, rövidebb beállításokra bontva, elegendő 
anyag állt rendelkezésemre, hogy felállítsak egy „Demonstrierungen- 
Krawallen” [tüntető tömeg] (D) szériát:

(D) di d2 d3 d4 d5 d6 d7... d„
A „markoló” (M) széria anyagát erőgépeket -  főként markolókat -  mű

ködésben bemutató felvételek alkották (ezek nyilván egy ipari vásárról szóló 
tudósításból hullottak ki nagy számban):

(M) mi m2 m3 m4 m5 mfi m7... m„
Előző filmemből magammal hoztam egy felhasználatlan beállítást, 

amelyen Cscngcry Adrienne operaénekesnő egy áriát énekel. A hangot 
mellőzve, ebből a felvételből több kisebb snittet lehetett produkálni, ame
lyeken a művésznő hol kisebbre, hol nagyobbra nyitotta a száját, továbbá a
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hangmagasságtól függően hol jobban, hol kevésbé erőlködött. Nevezzük ezt 
az ,,ária”(Á) szériának:

(Á) ái á2 á3 á4 ás áö á7 ...á„
A tv-híradóban akkoriban szokásos volt, hogy az egyes híradóblokkok, 

filmbejátszások közé egy mozgó grafikai szignált (S) vágtak be, amelynek 
6 - 8  változata előre gyártva rollnikban ott hevert minden vágónő asztalán:

(S) Sí *2 S3 S4 S5 Sfi S7... s„
Végül valamilyen vadászati tudósítás maradékában egy különös felvé

telre akadtam. Őszi tarlón egy vadász -  puskája a hátán vagy a kezében lóg 
-  össze-vissza rohangál. Idővel kiderül, hogy egy kis állatot kerget. Utolér
ve, nagy erővel belerúg, úgy, hogy az állat -  egy kölyökróka -  mint a labda, 
felperdül a levegőbe, majd a vadász lábai elé hull. Ez az egyedülálló, gro
teszk és kissé brutális felvétel (X) megváltoztatta a tervemet, miszerint ere
detileg csak a szériák permutált jellegű összeillesztésére törekedtem. Ennek 
egyébként számtalan megoldása lehetséges, pl. 

áj »2 á3 sí 
mi m2 m3 s2 

di á4 d2 m4 ás d3 s3 

m5 d4 á6 d5 m6 s4 

d6 á7 s5 

...stb.
Az Egyetemi Színpadon bemutatott változat végére azonban hozzáillesz

tettem a fenti kis soronkívüli jelenetet (X), mint egy „action gratuite”-et, 
amelynek hatására én is kíváncsi lettem.

Az előadást követően meginterjúvolt nézők, kivétel nélkül, valamely el
vont jelentést adtak a látottaknak. Nehéz egy filmélményt szavakban kinyil
vánítani, és még nehezebb ezekre a megnyilvánulásokra pontosan visszaem
lékezni. A verbalizációs lehetőségek ezenfelül rendszerint éppen ott szűkül
nek be, ahol a Jelentés” mint kinematografikus folyamat konstituálódik. Ez 
nyilvánvaló, és többek közt éppen ezért érdemes filmeket készíteni és nézni. 
Azok az interpretációk, ahogy ma mondanánk, „szubverzív vágyak és fé
lelmek” kifejeződését látták a képsorokban, és ezt vonatkoztatták a soron 
kivüli, egyedi, egyébként „aktuálisan” igen erősen motivált utolsó beállítás 
(X) jelentésére is.

A rókácska valamely zsenge szabadság, a vadász a megtorló gépezet 
szerepében tűnt fel, holott el lehetett volna azt is érni, hogy veszedelmes 
kártevő közömbösítését lássák ugyanabban a felvételben. Az egész filmet 
ezen túlmenően egy poetikus általánosságban ragadták meg az interpretá
lok. Az általánosság mindazonáltal nem jelent önkényességet, és belőle 
meghatározott jelentéstulajdonító mechanizmusokra következtethetünk 
vissza.

Mindenekelőtt, mint erről az eddigiekben már szó esett, maga az ismét
lődés általánosításra készteti a gondolkodást. Ezen belül valószínű, hogy
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jelentését olyan értelemben polarizálta, hogy benne a 
demonstrációkkal szembenálló, kontrolláló szereplő
ket általában egy erőt kifejtő gépezet összefüggésében 
látták;
jelentésével csakis olyan vonatkozásba kerülhetett, 
hogy benne az akarat-érzelemkitörés elvont megnyil
vánulását látták;
képeivel történetesen egy ellentét-általi jelentés
integrációra késztet, miután a kinyíló szájak a hang 
kibocsátására, a fémpofák viszont valaminek a óemar- 
kolására szolgának.
jelentése tehát az (M-D), (Á-D), (M-Á) jelentés
vonatkozásokban, illetve az általuk kialakított jelen
tés-mezőben konkretizálódott, miközben általánosuk 
is (ezt az ír kisiskolások szereplése feltehetően még 
egy külön vonatkozással -  fiatal, gyenge -  alátámasz
totta).

Lehetséges, hogy (X) a (D) egy képével szembeállítva is hasonló interp
retációkat váltott volna ki, de bizonyos, hogy olyan általánosító jelentés
mozzanatok nélkül, mint a „szenvedélyes érzelemkinyilvánítás”, amelyet 
(Á) polarizált (D)-ből, vagy a „gépies retorzió”, amely az (M-D) vonatkozá
son keresztül érvényesül.

(M) és (Á) ebben a szerkezetben csak (D) által vonatkozik (X)-re, és ha 
(X)-el közvetlenül konfrontálnánk őket, talán egészen más jelentésvonatko
zásokat eredményeznének. Lehet, hogy
(M) -  (X) vonatkozásában egy területrendezéssel kapcsolatos vadpusztí

tásra gondolnánk,
(Á) -  (X) vonatkozásában pedig a „Bűvös vadász” c. opera paródiájára.

Lényegesebb azonban, hogy a kéttagú, és a szerális jelentésvonatkozá
sok között szerkezeti különbség van, mint erre röviden rá fogok térni. Hát
ramaradt, hogy tisztázzuk:
(S) szerepe a fenti jelentésszerkezetben fakultativ, akár el is hagy

ható. Minthogy intakt a többi széria jelentésvonatkozásában, 
mint afféle szünetjelet, a központozás egy fajtáját láthatjuk 
benne. Ebben a minőségben azonban -  itt alkalomszerűen -  az 
affirmáció tagolásának funkcióját látja el. Kezdeteket és vége
ket jelöl. S ez igen fontos, mert ezekhez hajlik az affirmáció. 
Példánkban:

ms d4 ár, s4 tehát, ha a jelentésvonatkoztatás folyamatossága az énekesnő 
képe után szakadna meg, az mintha felé is hajlítaná az 
affirmációt, azaz az (Á-D)-bcn polarizált jelentésre, a de
monstrációk érzelem- és akaratkinyilvánító oldalára.

(M) széria a (D)

(Á) széria a (D) 

(M) széria az (Á)

(X)
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á6 d5 m6 s4 ezzel szemben (M-D) vonatkozáson keresztül a fe
nyegetettség érzete fog kihangsúlyozódni.

A véghangsúlyosságnak ezt a jelenségét visszavezethetjük arra a 
„természetes” megszokásra, hogy később bekövetkezett eseményekkel ma
gyarázzuk a korábbiak értelmét („akié az utolsó szó, annak van igaza”). De 
lehet, hogy egy logikai beidegződéssel állunk szemben, miszerint a szubjek
tum megelőzi a prédikátumot. (d5-m6) mintha (á6-ds)-ról állítana valamit. 
Ez az alapérzésünk viszont egy konkrét kontextusban könnyen megfordul
hat. A nyelvtudomány Du Marsais (a XVIII. század) óta megkülönbözteti az 
alapvetőbb szintaxist a konstrukciótól, s hasonló jelenségeket az utóbbi kö
rében tárgyalja. A kinematográfia, ha meg is közelíthető a nyelvtudomány 
fogalmaival, csak óvatosan, mint a nyelveknek egy születőben levő, csepp
folyós fajtája.

Hogy felélénkítsem az érvelést, utalnék arra, hogy olykor a legtradicio- 
nálisabb filmekben is találkozhatunk a szeriális jelentéstulajdonításnak, 
vagy a központozásnak fentiekre emlékeztető, csak bátortalanabb megoldá
sával. Amikor egy játékfilmet „hangulatképek” rövid szériájával kezdenek, 
azért teszik ezt, hogy a rövidesen megjelenő szereplőt eleve ennek a vonat
kozásában szemléljük. Gyakori, hogy egyes jelenetek közé oda nem illő ké
peket vágnak, rendszerint nagytotálokat -  tenger, felhők, utcán elsuhanó 
járművek - , amelyeknek a jelentése már olyan általános, hogy szinte 
„semmi”. Ilyenkor az affirmáció megtörése -  a központozás egy fajtája -  a 
cél. Ennek vannak durva formái is, mint pl. az abblende. És vannak egé
szen finomak: egyszerűen az időnek (az affirmáció hordozójának) 
„indokolatlan” megnyújtása. Itt az „indokolatlanság” válik jellé. De erre 
csak olyan feszülten szerkesztett, jelentés-telített filmekben kerülhet sor, 
mint Hitchcock „Psycho"-]a, ahol a jelenetek végét rendszerint az zárja le, 
hogy valaki valaki után néz, és egy kicsit hosszabban néz, mint várnánk...

Előbb ismertetett példafilmem talán jobban is sikerült a kelleténél, azért 
„Vadászat kis rókára” címmel küldtem az 1973-as Párizsi Biennáléra. Fel
vették a programba, de soha nem került vissza, elveszett. Minthogy talált 
felvételekből szerkesztettem, negatívja nincs. Viszont a fenti recept alapján 
bárki megpróbálkozhat szerális „példamondatok” szerkesztésével. Egyre 
kell vigyázni, amiről a Jelentések” mellett eddig kevés szó esett. Nem 
minden azonos „tartalmú” kép alkothat szériát, szükség van bizonyos for
mai jegyek azonosságára, ismétlődésére. Az angol királynő nem feltétlenül 
alkot szériát a holland királynővel, ha egyiküket a kamera second plánban 
mutatja egy lóversenyen, másikukat egy nagytotálban keresztülbiciklizve.

Több „filmelképzclés” és forgatókönyv után igazán akkor tudtam meg, 
mi a film, amikor először vágóasztal mellé ültem, hogy egy főiskolás isme
rősöm leforgatott anyagával „valamit kezdjek”. Mindenki tudja, aki már 
volt hasonló helyzetben: vannak snittek, amiket össze lehet vágni, és van
nak snittek, amiket nem. Végeredményben ilyen egyszerű ez. A filmek
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Jelentésszerkezete” bizonyos formai egyensúlyokat feltételez, amelyek 
megtagadása is tudatos „ellenjelöléseket” feltételez. Ezen belül már tág a 
játék -  a fogalmazás -  tere. A némafilm korában volt egy foglakozás: kül
földi filmeket az importáló ország szokásainak és ízlésének megfelelően új
ravágták, miközben kicserélték és átírták a feliratokat is. Ebben a nyilván 
rendkívül szórakoztató szakmában kezdte filmes pályafutását többek között 
Eizenstein és Magyarországon Korda Sándor, a későbbi Sir Alexander is. 
Ha valaki tanácsot kérne tőlem, hogyan tanulja meg a filmkészítést, azt ja
vasolnám, mindenképpen a vágással kezdje.

Szelekció és kombináció, a „nyelvi viselkedésben használt két alapvető 
elrendezési mód”, ahogy Jakobson nevezte Nyelvészet és poétika c. előadá
sában, lehetne a kinematográfus munkájának tömör leírása is. Mondjuk, 
hogy a szelekció a felvételnek, a kombináció a felvételek összerakásának -  
a vágásnak -  felel meg. A dolog persze nem ilyen egyszerű. A nyelv hasz
nálatában egy szilárdan preformált, lexikonokban és grammatikai szabá
lyokban rögzített eszköz áll rendelkezésünkre, amit évezredek kollektív és 
legalábbis egy pár év individuális munkájával sajátítottunk el. A nyelv a 
nagy ready made. A kinematográfus ezzel szemben, mint már Metz megál
lapította, „konkrét realitás-blokkokkal” dolgozik; jeleit -  ha ugyan lenné
nek ilyenek -  Pasolini szemléletes hasonlatával nem a szótárból vagy a 
szekrényből, hanem a Káoszból kell merítenie. Vágás közben tanuljuk meg, 
hogyan kellett volna „szelektálnunk” -  felvenni az „anyagot” másrészről, 
hogy milyen -  nem is gondolt -  kombinációkra nyílik lehetőségünk. A sze
lekciónak itt magában kell rejtenie az elgondolt kombináció szabályait, és 
azokat preformálnia egy lehetséges jelentésvonatkozás számára.

Nyilvánvaló, hogy egy felvételen belül is felléphetnek szándékoltan 
vagy a túldeterminációból adódóan véletlenül olyan jelentésvonatkozások, 
amelyek a kombinációk lehetőségeit behatárolják. Eizenstein a maga retori
káját illetően ezt így fogalmazta meg:

„A felvételen belüli konfliktus nem egyéb, mint potenciális (lappangó) 
montázs, mely intenzitása fokától függően igyekszik négy oldalról bezárt 
kereteit szétfeszíteni, s mely végülis két montázsrész között létrejött mon
tázsimpulzusban robban.”

Most már nem kerülhetjük el, hogy megvizsgáljuk az egyáltalán lehet
séges jelentés-szerkezeteket, „aktuális” és „szerális” között. Nem fogunk 
sokat találni, akár logikailag, akár történetileg fogunk hozzá. A XVIII. szá
zadi filozófus, Giambattista Vico háromféle nyelvről beszél az Új tudo- 
mány-b&n „Az első a hieroglifák nyelve, azaz egy szent vagy titkos nyelv, 
amely néma cselekedetekből áll, megfelelően azoknak a vallásoknak, ame
lyekben fontosabb a teendők betartása, mint szavak kimondása. A második 
a szimbolikus, vagyis hasonlóságokon alapuló nyelv; ilyen volt, mint az 
imént láttuk, a heroikus nyelv. S végül a harmadik a levelező, vagyis kö
zönséges nyelv; ez életük mindennapi használatára szolgált az cgyiptomi-
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aknak. Ez a három nyelv megtalálható a kaldeusoknál, szkítáknál, egyip
tomiaknál, germánoknál s minden más régi pogány népnél.”

Nem egyértelmű, vajon Vico e három nyelvállapot történeti kifejlődését, 
vagy egymás mellett élést képzelte el. Egy másik helyen így ír:

„Három fajtája volt a nyelveknek.
Az első szellemi, isteni nyelv volt néma vallási aktusok, vagyis istenes 

szertartások által; belőlük maradtak fenn a római polgárjogban a „törvényes 
aktusok”, amelyekkel polgári ügyeik elintézését lefolytatták. Ez a nyelv 
megfelel a vallásoknak amaz örök sajátosság következtében: számukra fon
tosabb, hogy tiszteletben tartsák, mint az, hogy okoskodás tárgyává tegyék 
őket. S szükség volt rá az ősi időkben, amikor a pogány emberek még nem 
tudtak tagoltan beszélni.

A második nyelv heroikus címerekkel élt, amelyekkel a fegyverek be
szélnek. Ez a nyelv, mint fentebb mondottuk, megmaradt a katonai fegye
lemben.

A harmadik nyelv tagolt beszédben áll; ezt használják ma az összes népek.”
Ezekből a fura és távolinak tűnő meghatározásokból azonban kiemelhe

tünk néhány vonást, amely a gondolatmenetet elősegíti. Vico alapján be
szélhetünk tehát a nyelvnek egy helyhez kötött, kultikusan alátámasztott és 
tagolatlan állapotáról; ugyanakkor (vagy ebből adódóan?) egy címerszerűen 
-  emblematikusan -  összefogott kifejezésmódról, amely rendkívüli -  költői 
vagy katonai -  energiával egy imaginárius (Vicónál szimbolikus) pontban 
egyesíti két különböző dolog jelentését -  hasonlat (vagy másutt Vicónál is: 
metafora); végül egy tagolt, kiegyensúlyozott, „levelező” állapotról, amely 
már eléggé clvonatkoztatott ahhoz, hogy a „dolgokról” „beszélni” lehessen 
általa.

Vajon nem cmlékcztct-e az első a kinematográfia korai állapotára, 
amely fennmaradt a televíziók hírmagazinjainak hivatalos aktusaiban, a 
második Eizenstein pátosz- és montázselméletére s a harmadik az intellek- 
tualitás különböző megnyilvánulásaira Vertov és Ruttman, Godard vagy 
Kluge „levelező” filmjeitől a film és videó mozikból kirckcdt, széles spekt
rumú és máig összegezetlen cxpcrimentalista törekvéseiig.

Úgy tűnik, mintha a kultikusan bámult film kétszer is nekilódult volna, 
hogy tagolt beszéddé váljon, egyszer a húszas évek némafilmjeiben és má
sodszor a hangosfilmben, a hatvanas évektől kezdődően. A film szemiotiká
ja szinte érthetetlenül tartózkodott attól, hogy azt a páratlan corpus-t 
(Barthes), amely az emberi kommunikáció történetében először áll kezdetei
től majdnem teljes egészében rendelkezésünkre, történeti összefüggéseiben, 
genezisében vizsgálja. Talán túl rövid ez a történet, vagy zavaróan hat, 
hogy e corpus tagolódásában minden eddigi, eredetével a homályba vesző 
kifejezésmód (a beszélt nyelv, a színjáték, a zene és a mozgásművészet) be
lejátszott? Inkább az indokolja ezt a tartózkodást, hogy a film szemiotikája 
a strukturalista nyelvészet apparátusával együtt annak alapvető dogmáját is
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átvette, a szinkron kutatás elvét, amely elzárkózik a diakron -  történeti -  
összefüggések elől. Ez a dogma talán alkalmas lehetett a nyelvtudomány 
egy fázisában, de megengedhetetlen szűklátókörűséghez vezetett a 
kinematografíkus jelenségek taglalásában, és éppenséggel a kreatív ten
denciák megértésére bizonyult alkalmatlannak. Kapóra jöttek a stupid 
késztermékek, míg nehézséget okoztak éppen azok a törekvések, amelyek a 
kinematográfia mint nyelv használatára irányultak.

A filmtörténetnek ez a Vicóra emlékeztető „hármasa” azonban tisztán, 
logikai szinten is előáll egymásból. Az aktuális jelentésben torlódó, artiku- 
lálatlan jelentésvonatkozások azonnal megjelennek, amint több felvételt 
állítunk egymás mellé. Ha meg akarnánk őrizni azt a meghatározott végte
lenséget, a jelentésnek azt a néma és kultikus misztériumát, ami minden 
egyes felvételből árad, külön jellel el kéne választanunk őket, mint pl. Peter 
Hutton tette azt az „úti-filmjeinek” nevezett képsorokban, ahol minden 
beállítást abblende zár le. Ez azonban még nem nyelv, ez a jelentés „nulla 
foka”. Kultikus nyelvvé akkor kezd válni a kinematográfia, amikor hely és 
idő meghatározottságát konkrét misztériumból elvont leírássá változtatja.

Hogy itt elvonatkoztatással jár a jelentések egymásra vonatkoztatása, 
azt már Kulesov alkotó földrajz néven ismeretes kísérlete igazolta.

1. Egy férfi megy az utcán.
2. Egy nő megy az utcán.
3. Egy lépcső előtt találkoznak.
4. A lépcső egy fehér házhoz vezet.
5. Felmennek a lépcsőn.
6 . Belépnek a ház kapuján.
A felvételeknek ezt a sorát -  mely az affirmációt töretlenül vezeti egy 

tér-idő (topológiai és kronológiai) összefüggésben -  Kulesov szándékosan 
külön helyeken és nyilvánvalóan külön időpontokban vette fel, egyiküket 
Moszkvában, a másikat Leningrádban, a 4. képet pedig, amelyen a wa
shingtoni fehér ház látható, egy amerikai filmből vágta ki. Ehhez nyilván
valóan a felvételek találkozási pontjánál -  akár ellentét általi -  hasonlósá
gokra van szükség, tehát az ismétlés egy fajtájára, amely az egymásra vo
natkoztatást lehetővé teszi vagy kikényszeríti.

Néhány évtizeddel később Renato May A film formanyelve címmel már 
egész könyvet szentelhetett ezeknek a hasonlósági, ismétlődési szabályok
nak, amelyeket a tér-idő összefüggéseket mind magabiztosabban kezelő el
beszélő film fejlesztett ki, s mint a kinematográfia legerősebb tradícióját, a 
mozikon keresztül úgyszólván „köznyelvvé” tett. („Schuss-Gegenschuss”, 
az ún. „tengelyszabály” és a közelítések fokozatainak megállapítása képezik 
e formarendszer alapjait.)

Ebben a megformáltságban a jelentések csak egy -  (fiktív) -  tér-idő 
kontinuumon keresztül vonatkoztathatók egymásra, ezért nevezhetjük ezt a 
jelentés topo-kronologikus fokának (Jj). Ahol ez a kontinuum megszakad,
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lezárul egy affirmativ egység is, hogy esetleg újabb bázison újra elkezdőd
jék, ilyen értelemben beszélhetnénk topo-kronologikus szekvenciákról mint 
kisebb egységekről, epizódokról az elbeszélésben.

A felvételek találkozási pontjánál, mint láttuk, mindenképpen egy fe
szültség lép életbe, amit a szerkezet ismétlődések artikulációjával hidal át. 
Semmi sem kényszerít azonban -  a megszokáson kívül -  arra, hogy ezt az 
áthidalást tér-idő vonatkozással telítsük. Kulesov és Pudovkin fent említett 
A/os/H&m-kísérletében a tér-idő vonatkozás zárójelbe kerül, hogy olyan je
lentések integrációjának adjon teret, mint „éhség”, „gyöngédség”, 
„szomorúság”. Eizenstein ezt a lehetőséget fejlesztette a montázsban kirob
banó konfliktusok elméletévé és gyakorlatává, amelynek során egy más tí
pusú formalizmus eszköztárát is kidolgozta. Az „optikai ellenpont elvéről” 
van szó, mely alatt Eizenstein konfliktuslehetőségeket keresett a vonalak, 
méretek és arányok, tömegek és térfogatok, mennyiségek és minőségek, tér
hatás és síkhatás, sötét és világos között, s ezeket igyekezett összhangba 
hozni egy dialektikus materialista filmesztétikával. Érdemes megjegyezni, 
hogy Wölffiin a „Művészettörténeti alapfogalmakéban már jóval ezt meg
előzően formai ellentétpárokat állított fel, mellőzve minden forradalmi pá
toszt. A verbális nyelv ókor óta ismert, ún. retorikai figurái pedig (a 
synekdoché, a metonymia és a metafora) szintén két oldal lappangó (a ha
sonlatban nyílt) összevetésében alakítják ki jelentésüket, és ezt gondolhatta 
Vico a héroszok nyelvének. Kétségtelen, az affirmációt itt nem átsegíti a 
végpontok közt artikulált ismétlődés, hanem ellenkezőleg, mintegy tükör
csapdába zárja, s egy magasabb energia-szinten egy pontra fókuszálja. Ne
vezzük ezt a punktuális (Vico: emblematikus) állapotot a jelentés retorikus 
fokának (J2).

Ha egy felvétel aktuális jelentésé nek tagolatlan vonatkozáshalmazából a 
retorikus fokon különböző jelentések realizálhatók (lásd Mosjukin-kísérlet 
vagy M jelentésének eltérése az M-Á, illetve M-D páros vonatkozásokban a 
Vadászat... -ban), mi akadályozhatja meg, hogy ezek a jelentések egyidejű
leg lépjenek fel különböző szériák vonatkozásában?

„Az egyes metaforákban mindig van valami primitív és konvencionális” 
-  állapította meg Pasolini, és valóban, a retorikus kifejezésmód gondolko
dásunkat -  az affirmativ áramlását -  heroikusán igyekszik bizonyos pon
tokhoz szegezni, mint a katonai fegyelemben.

A szerális szerkezetben ezek a pontok egy induktive gerjesztett erőtér 
pontjaivá válnak, amely nem állítja meg az affirmációt, hanem különböző 
irányokba tereli. E különbségek interferenciájában lép fel a jelentés szerális 
foka (J3), amely az erőtér telítettségétől függően tagolt és elvonatkoztatott. 
Nyilvánvaló, hogy a formarendszernek itt punktuális ellentétek helyett a 
szériák hálóit kell artikulálnia, s ebben a látás „előtörténetére” éppúgy, 
mint a médiumokban rejlő sajátos formalizációs kézségekre támaszkodhat.
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(Előbbieket illetően vegyük át Kepes György, a MIT professzorának 
meghatározását, aki a Bauhaus kutatásait fejlesztette tovább és általánosí
totta. „A kép felépítése nem egyéb, mint különböző optikai momentumok, 
színárnyalat, tónusérték, telítettség, textúra, helyzet, forma, irány, távolság, 
nagyság lemérése és összefüggésük megteremtése a szem neuromuszkuláris 
tevékenysége révén.” Utóbbiakról voltaképpen már a műszerek használati 
utasításai megadják a listát.)

Az aktuális fokon (J0) az affirmáció tagolatlan, a topo-kronologikus fo 
kon (Jj) lineáris, a retorikus fokon (J2) punktuális, a szerális fokon (J3) 
párhuzamos szekvenciákat tesz felismerhetővé.

Ebből a párhuzamosságból adódik, hogy egy szerálisan ,jól-rendezett” 
műben helyet kaphat a jelentések topokronológikus elrendeződése is, lévén 
maga se más, mint a térbeli összefüggések egy szériája. Ez a „trükk” tette 
lehetővé, hogy főként a hatvanas évektől egyes hagyományosan elbeszélő 
filmekben is megjelenjen a gondolkodás. A topokronologikus és szerális 
jelentéstulajdonítás párhuzamossága ugyanakkor rendkívüli formai fegyel
met -  egy „dramaturgiai kötéltáncot” -  s rendszerint a motívumok és esz
közök redukáltságát feltételezi. Ellenkező esetben könnyen csizma kerül az 
asztalra, azaz az affirmáció összezavarodik, mert a történet esetlegességei 
közt olyan motívumok közé sodródik, amelyeket nem tud a filmben felépí
tett szériák vonatkozásában jelentéssel ellátni.

A retorikus összefüggéseket is tekinthetjük szűk, két-tagú szériáknak, és 
ezek hatása egy szeriális szövetben mérhetetlen energiákkal telítődik. Az 
Elégia asszonya a letaglózott lovakkal összevetve retorikus frázis, de a szé
riák vonatkozásában egy sűrűsödése az affirmációnak, ahol „minden lámpa ég”.

„Az egyszerűbb formákat is az elvontakon keresztül látjuk” -  mondta 
Zsilka, és a szerális vonatkozások felé tapogató affirmációnak a „filmnyelv” 
mai állapotában már az aktuális jelentések is nehezen állnak ellen. A tenger 
Dovernél -  az első filmfelvételek egyikét megtekintve ma már mindenki 
jelentés-vonatkozások után kutatna. Warholnak 48 órán át kellett vetítenie 
az Empire State Buildinget ahhoz, hogy nézői zavarodottan tudomásul ve
gyék, hogy csak „az ott és akkort” mutatja, semmi mást. Ennek igen fontos 
következménye napjainkra nézve, hogy ma már kevésbé szükséges az egyes 
szériák lefektetése a film szövetében, mint a 60/70-es években, amikor ez a 
nyelv még demonstrációra szorult. Helyére lép a nem jelentő vonatkozások 
kihagyása, egy olyan szűkszavúság, amely csak akkor enged teret az ismét
lésnek, ha a „tudott” szériák között egy új rendet kíván felállítani, vagy ki
zárni minden félreértés lehetőségét. Ma már nem lehet „megmutatni, mi 
van”, ma már csak „elbeszélni” lehet. S ez egy új narrativitás J 0 -  J i -  J 2 -  
J3, ezek a fokozatok az „elbeszélésben” nemcsak a jelentések szintjét írják 
le (szemantika), hanem a forma és az affirmáció tagolódásának szekvenciáit 
is (szintaxis). Hogy „mire” használjuk ezt a „nyelv-szerű” rendszert 
(pragmatika), és egyáltalán felismerésünket, hogy a nyelvek egy fajtájával
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állunk szemben, arról egy új fejezet szólhatna, amely gondolatmenetünket 
elölről kezdi.

Tehát: miután úgy éreztem, hogy hozzávetőleges választ találtam a 
Jelentés” kérdésére, nemcsak a „valóságra”, hanem az abból „nyomokat” 
merítő filmfelvételekre is kezdtem úgy tekinteni, mint titokzatos, felderíthe- 
tetlen jeltartományokra, amelyekbe a gondolkodás az artikuláció segítségé
vel hatolhat be...
1983
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II.

„Mintegy harminc éve, az új hullám tetőzésének idején 
szerettük idézni Godard egy híres megjegyzését: 

minden kameramozgás morális kérdés -  mondotta, és 
benne a film  művészi rangjának, sőt küldetésének 

legbüszkébb összefoglalását láttuk. 
Ha ma körülnézünk a piacon, azt kell látnunk, 

a meghatározás fordítottja lett érvényes: 
a morális kérdés puszta kameramozgássá vált. 

Mintha minden gondolat, mondandó felszívódott volna 
a médium barvúr-technológiájában. 

Az eszközök tűzijátékának káprázatában eltűnőben a tartalom. 
Másként szólva, semmi sem veszett el, csak a tisztesség.

A tisztesség elvesztése persze kiábrándító, 
sok esetben a becsületen esett folt, 

de az állítás mást is tartalmaz, utal valamire, ami nem veszett el, és
erre talán nem kevésbé érdemes odafigyelni.

A film  tehetsége ugyanis él, 
hála az előző korszak(ok) ronthatatlan vívmányainak,

kifejező ereje nem csökkent. 
Nem árt emlékezetben tartani azt, 

ami maradandó felfedezésnek bizonyult. ” 
1997. Bíró Yvette
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Janisch Attila

Az én mozim

Psycho
♦

A láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb.
(Herakleitosz)

A véletlen fogalma szinte ismeretlen volt Hitchcock előtt. Filmjeiben min
den mozdulat, tárgy, szín, tónus az előre megtervezett és nagy pontosság
gal, kanonizált könyörtelenséggel végrehajtott munka eredménye. Csakhogy 
ettől Hitchcock még lehetett volna akárki más is, aki keményen, megfontol
tan tud dolgozni. Mert hiába minden -  a pontosság, a tudatos tervezés, ha a 
teremtés pillanata elkerül bennünket. A lélek teremtődéséé. De Hitchcock a 
kiválasztottak közé tartozott. Művei önálló életre keltek, és legyőzve a kö
nyörtelen következetesség nyűgét, igazi lelket teremtettek maguknak, amely 
általa született, de nélküle létezik.

A filmek lelke egy hálózat, amely bonyolultsága okán szétfeszíthetné a 
legelképzelhetetlenebb tér-idő szövedék pontjait is. A film készítése során 
(többnyire a vágószobában) eljön egy pillanat, amikor maga az alkotó is 
felfedez, észrevesz olyan kapcsolódásokat, összefüggéseket a készülő mű
ben, amelyek mintegy tőle függetlenül léteznek, s amelyeknek eredetét hiá
ba is kutatná -  nyomára sohasem bukkanna. Ez a lélek születésének a pilla
nata. Egyszerre csak ott vannak előtte ezek a dolgok, s a felismerés különös 
borzongásával ajándékozzák meg, bárki legyen is szemlélőjük. Ám részlete
ikben még lehetetlen felismerni ezeket a pontokat -  a folyamat során, ami
kor teremtődnek -  csak az egész látható. Ezért is tűnik úgy, hogy ez már 
független az alkotótól. Hiszen ő két elem összeillesztésén át többnyire va
lami elképzelthez kíván eljutni, és elérve a célt többé nem foglalkozik a 
melléktermékkel. Holott ezek a kis forgácsok az épülő lélek elemei. Az a 
különös, hogy a lehulló darabkákat lehetetlen előre megtervezni, mégha a 
készülő formát ismerjük is. Hitchcock legtöbbször nagyszerű formát szabott, 
hihetetlen tudatossággal és eltervezetten, és így gyakran sikerült megidéz
nie -  talán szándéka ellenére is -  mindannyiunk titkos és vágyott remény
ségét, de olykor ellenségét is: a véletlen szellemét.

’ Filmvilág, 1993. október
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1. A film elején pontosan megjelölve az időpont: délután 2 óra 43 perc. A 
kiírás nem ismétlődik soha többé. (Itt és most valami szörnyű kezdődik -  
visszavonhatatlan lesz és megmásíthatatlan.)
2. Nagy svenk a város látképén. Közelítés az ablakokra. A kiválasztott ab
lakot előbb kicsit ferdén mutatja a kamera, majd tengelyben fordul és füg
gőlegesbe hozza a képet. (Azonos motívum: A halott nő -  Marion, Janet 
Leigh -  szeme a gyilkosságot követően az örvénylő lefolyó képéből tűnik 
elő előbb tengelyben kissé ferdén, majd vissza az egyenesbe és a kamera tá
volodik. Ezzel zárul le az ív: a menekülő nő története, aki pénzt lopott. Az 
örvény mindig kiveti magából a testet.) A redőny az ablakon résnyire nyitva 
(szorongás, bezártság). Behatolás a résen át a szobába (voyeur, de nem csak 
nemileg -  behatolás valamely mélyebb rétegbe is. A leeresztett redőny az 
elfojtás képzetét is keltheti.)
3. Az első lépcső: a szerelmespár. Reménytelen tervek, álmodozás. A re
dőny felrántása (szabadulás, vágyakozás a kitörésre). Az ablak magas, és 
nagyon alacsonyan a párkány. A férfi az ablakban -  mintha szakadékként 
nyílna meg alatta a város. (Zuhanás, veszély.) De ez a háttér mégis nyitott. 
A nő mindvégig a leeresztett, szürke redőnyök előtt. (A kitörés lehetetlen
sége. A lezárult, fel nem nyitható út.) Az ablaknyitás előtt mindketten egy 
képben, a redőnyök előtt. Aztán a férfi ellép, a redőnyt felhúzza, a nő a re
dőnyök előtt marad. (Az utak elágaznak, leválasztódnak az azonos háttér
ről.)
4. A nő fejfájása. A belső, ha úgy tetszik: a psziché jelzése.

i
5. Az irodában a két titkárnő. A falakon képek. A Marion (Janet Leigh) 
mögött látható képen a táj sivár, sivatagi. Hasonlít arra, amelyben másnap 
reggel felébred. A másik nő mögött a képeken kellemes tájak. Ez a nő vé
dett (a jegygyűrű). Marion nem. Az öreg kéjenc szabadon flörtöl vele 
(védtelenség, nyitott, támadható felület, csábítás).
6 . Fehér, szakadozott (!) zacskóban a pénz, a fekete kézitáskába gyűrve. (A 
bűnbeesés.)
7. A kezdetkor a nő fehér alsóneműben, fehér ruhában, fehér retiküllel 
(tisztaság). Az elutazás előtt a fekete alsóncműre szürke ruhát ölt. 
(Jellegtelen szín
- a rejtőzés legjobb színe.) A rctikül ekkor már fekete. A kocsi is fekete.
8 . A fekete kocsit fehérré cseréli. (A bűnhődés pillanata már az ártatlanságé 
is.) A kocsicsere helyszíne a választóvonal. Az ő bűne, és a más bűnök és 
titkok felé vezető út között. A rendőrautó, amely követi őt, fekete és fehér. 
A telepvezető irodaépületének fala felül fehér, alul fekete. Ez előtt hosszan 
beszélgetnek.
9. Az első éjszaka. -  Még megvirradhat.
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10. Az ébredés. Üres táj -  a nő egyedül maradt. Védelem nélküli magára 
utaltság. Az érkező rendőr arcán a sötét napszemüveg. A védelem, a bizton
ság már nem létezik. Fenyegető.

11. A második éjszaka az autóúton. A vadul szakadó eső. A szélvédőn két
ségbeesetten -  zuhanó, verdeső madár szárnyaként csapdos az ablaktörlő. 
(„A kitömött madarak szebbek, mert mozdulatlanok.”)

12. Az út a fényből a sötétség felé vezet.
13. Mindvégig a vértől ittas, fülledt, fenyegető éjszakában.
14. Csak az „út” végén jön újra virradat. (Legyen világosság!) Az utolsó 
jelenetben nappal látni a házat. BATES MOTEL.
15. A nő az éjszakai esőben elveszti a látását. A motel a sötétségből, az eső
ből bukkan elő -  fantomként.
16. Beszélgetés Perkins-szel (Norman Bates): „Eltévedtünk.” A nő kocsija 
az üres, halott tájban. Az ébredés. De talán nem a valóságra, hanem egy 
szörnyű, irracionális álomra, amelyben eltéved. Nincs kiút. Eltévedtek 
egymás álmaiban.

17. „ - Ez már nem a/ó'útvonal. Ez a régi út.
-  Eltévedtem.

-  Gondoltam. Ide csak tévedésből jönnek.”
18. Az éjszakai vacsorára hozott fehér kancsó a tálcán. Egy kancsó tej. Pa
rányi fény a környező sötétségben. (A tisztaság.) Talán csak ez a makulát
lanul fehér és tiszta kancsó maradt a valamikori, még egészséges gyermek
ből. Norman (Perkins) mintha ezt a kevéske reményt nyújtaná a nő felé. (A 
nő később nem iszik a kancsóból.)
19. A kitömött madarak. (A szabadság, a kitörés lehetetlensége, elpusztítá
sa, elfojtása.)
20. Csapdában vagyunk.”

21. Az autó csomagtartója -  a csapda, amely bezárul.
22. Perkins (Norman szeme leskelődve a rés előtt. (Voyeur.) A durván 
szakított rés szélei fenyegetően hasítanak a fénybe. (Szemek: Perkins sze
me, a halott nő szeme, az anya üres szemgödrei.)
23. Perkins szeme a rés előtt. (A belső én mohón, kitörésre várva figyel.)

24. Perkins szeme a Ieselkedés közben hatalmas, míg a nő kicsi -  egész 
alakban látjuk. (Perkins hatalma tébolyult hatalom.) (Hasonló mozzanat a 
Bostoni fojtogató című filmben, ahol egy kis makett-házba benéző férfiben 
születik meg a perverz uralkodás vágya. A torz, a hatalmassá növő, és min
dent elborító elfojtott én.)
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25. Két szint: a Motel és a Ház. A sötét ház a súlyos, de gyorsan futó éjsza
kai fellegek alatt -  magasan. A bagolyvár. Odalent a motel, a ráció lehető
sége -  a második tudatszint. De a ház uralja, és befolyása alatt tartja az alsó 
szintet. (Irreálisan közelről hallatszik az anya és Perkins veszekedése.)
26. Az éjszakai házban csaknem mindig két ablak világit. De nem egymás 
mellett, hanem a sarok két oldalán. (A két én.)
27. Az anya szobája fent. (A győzedelmeskedő titkos én.) A pincébe /evinni: 
az elfojtás vágya.
28. A „gyümölcspince”. Már a szónak is rothadás szaga van. Édeskés, és 
perverzen kellemes-kellemetlen.
29. A „gyerekszoba”. (Eldugottan, de az anya szobájához közel. Az elfojtás 
legmélyebb szintje. Az anya szobájának kiegészítője.) Képek: egy kopott 
baba, egy koszos mackó. Az ágy mocskos, és betegesen fülledt. Mindenütt, 
a házban és a motelben görcsös igyekezet a rendre és tisztaságra. De itt 
nincs szükség a látszatra. Otthon vagyunk. A soha vissza nem hozható 
valamikori tisztaság. A lemezjátszón egy lemez. Az Eroica. Vágy az erő 
után. Egy díszes könyv, melyet kívülről részletesen látunk, de soha nem 
tudjuk meg, mit tartalmaz belül. (Norman Bates)

30. A hatalmas kés (fallikusjelkép). Ugyanígy a lépcső is, amely a moteltől 
fel, a házhoz, és a házban fel, az anyához vezet. Az anya szobájához.
31. A gyilkos a nylon függöny mögött. Homályosan, de jelenlévőn. (Valami 
feltör, előtör; valami, amit sohasem lehet igazán eltörölni.) (Hasonló jelen
téssel bír a nő hullája a nylon függönybe csomagolva.)
32. A lefolyónyílás közeli képe. A beleörvénylő véres víz. Behatolás -  mint
egy a nőbe is. -  A legnagyobb bűn. („Halál.” -  A válasz csak ez lehet rá.)
33. Kéz a felmosóronggyal a fürdőszoba padlójának fehér kockakövein. 
Rács a fehér alapon. (Rend, de betegességet sugallón. A rács alakzat a bezá- 
ródás képzetét kelti. A felmosás: elmosni a vonalakat, a rácsot. -  Kitörni!)
34. A hangsúlyozottan ocsmány, szennyes vödör a tisztára mosott fürdőszo
bapadlón. (Semmi sem eltörölhető.)
35. A falról lezuhanó kép, közvetlenül a gyilkosság után. (Az egyensúly 
kibillent. Valami mozgásba lendült. Helyrehozhatatlan változás.)

36. Az elsüllyedő autó a mocsárban. Mintha egy arc lenne, amely alámerül. 
Elfojtódik. (A másik én.)
37. Az út a nappalból a sötétségbe vezet. Arbogast (a nyomozó) is késő 
délután indul és miközben Perkins-szcl (Norman Bates) beszélget beestele
dik.

38. Arbogast a bejegyzéseket tanulmányozza a vendégkönyvben. Perkins, 
aki rág valamit (olajos magok), egyszerre behajol a kamera fölé. Most alul
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ról látjuk egy torz, ijesztő képben, amint fölénk magasodik. Rágóizmainak 
zaklatott mozgásában torz fenyegetést érzünk. (Akár egy rovar. -  Hasonló 
érzést keltett még annak idején a leskelődés jelenete is. A levett kép. Mö
götte a lyuk, az áttört kettős fal. Mintha egy rovar mászna a falikép rejteké- 
ben. Párhuzamos motívum: Sam, a megölt nő húgának a barátja, egy rovar
irtó üzlet főnöke.
39. Amikor Arbogast (a nyomozó) visszatér és benyit az irodába, Perkins-t 
szólítja: „Mr. Bates!” A kamera válaszként a falon függő, éles fénynégy
zetben lévő kitömött madarat mutatja. -  Norman Bates (Perkins) nem csak 
az anyját, a madarakat tömte ki, és konzerválta -  magát is megpróbálta 
konzerválni. Ő maga is kitömött madár.
40. Az utolsó lépés. Amikor a két áldozat (Marion és Arbogast) a halálba 
vezető, végső lépést megteszi, a kamera a lábakat mutatja. A jelenet a lá
bakról indul. A nő meztelen, formás lába belép a fürdőkádba.
(A fürdőzés=mezítelenség=testiség -  a tiltott terület. Perkins még a 
„fürdőszoba” szót sem tudja kimondani.) Ugyanígy, később Arbogast lába 
lép egy közeli képben a tiltott lépcső-xt. Innen már egyikük számára sincs 
visszaút. (Ellentmondásnak tűnhet, hogy az iroda falát festmények repro
dukciói díszítik -  szépen keretezve -  amelyek mindegyike dús testű női ak
tokat ábrázol. De passzivitásában -  akár megölve is?! -  már a tiltott gyü
mölcs is szép lehet, hiszen nem veszedelmes többé: mozdulatlan, halott, 
preparátum -  akár a madarak -  csak élőnek látszik.)

41. Arbogast halálát követően Sam és Marion húga beszélgetnek, ők az 
előtérben állnak, a sötétben. Közel a kamerához. A hátterükben egy mély 
üzlethelyiség. A végében fény. Két tanácstalan sziluett az előtérben. (Még 
nincs semmi, ami eloszlathatná a sötétséget.)
42. Sam (a barát) látogatása a motelnél. Kiabál: „Mr. Bates!” -  Messziről 
száll a hangja Perkins-hez, aki a mocsár partján áll. Már nem látjuk e lsü l
lyedni Arbogast
kocsiját. A fiú-arc a mocsár mozdulatlan, fekete tükrével néz farkasszemet. 
(A belső mocsárral, amely mindent elnyel, ami a racionális világból érke
zik.)
43. SAM: „Nem volt ott senki.”
SHERIFF: „Pedig otthon volt. Csak bezárkózott. Úgy él, mint egy remete.”
44. Végül a fiú-én is ebbe a mocsárba süllyed cl. Ezt a tartalmat összegzi az 
utolsó képsor, amikor Perkins torzan mosolygó arcára leheletfinoman, egy 
pillanatra ráúszik az anya mumifikált arcának képe, majd e kettős kép be
leolvad a mocsár zavaros vízébe, ahonnan épp a nő kocsiját húzzák elő egy 
csőrlővel. „VÉGE”. (A végső le- és felmerülés.)
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45. A leleplezés. -  A pincében Perkins teste úgy feszül Sam kezei közt, 
miközben dulakodnak, mint egy gótikus keresztlevételen a Krisztus-test. A 
megváltás, a szabadulás pillanata -  és a szenvedésé. Egy antikrisztus szen
vedéséé.

1993
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Bódy Gábor

Elégia*

Az első hat fáziskép egy néhány perces szekvencia fontosabb motívumait 
rögzíti. A hetedik az Elégia fiimi szintaxisának; egy távolabbi pontjáról 
való. Anélkül, hogy a film jelfolyamatainak gazdagságát visszaadnák, a ki
emelt képekből jól látható: az adott szekvencia egyrészt egy pszeudo-epikus, 
dramaturgiai feladatot lát el (távolba vezető tekintet + földút + városi út + 
pata a kövezeten = a lovakat felvezetik a városba), másrészt k i f e j t  egy 
absztraktnak nevezhető gondolatmenetet. A f i  l m i gondolatról van szó, 
amit a szavak csak körülírnak, de nem helyettesíthetnek. A képek kifejtik, 
megmutatják a funkcióba, az eszközi mivoltba kényszerült életek közössé
gét, ahol minden valami távollevő, továbbtörténő n y o m a t a k é n t  eg
zisztál. A maradékok világa ez, a pusztuló véres kontraverziába kerül az 
egyidejűség funkcióival.

Az Elégia képáradásában mindkét folyamat végig követhető. A film 
triviális jelentéseit szervező dramaturgia azonban (bár a kommentárok 
rendszerint ennek alapján ismertetik a tartalmát) vázlatos, töredékesen ma
rad, háttérbe szorul. Az érzelmi és intellektuális tartalmat, úgy tűnik, egy 
„mélységi dramaturgia” hordozza, s ez voltaképpen a fiimi szintaxis. Az 
Elégia mély-dramaturgiája nem csak a denotátumok (tárgyak) fogalmi in
dexével, hanem mimikus és mozgási gesztusokkal, tónusokkal és színekkel, 
grafikus körvonalakkal, anyaghatásokkal (ahogy ezt a szót az építészet 
használja), anyagfeszültségekkel, tér-modellel (azaz képsűrűséggel) építi ki 
megfelelési rendszerét.

Az egyes beállításokban, „filmszegmentumokban” részt vevő motívu
mok állandó többszólamúságban, különböző szinteken tartják kapcsolatukat 
ezzel a megfelelési rendszerrel. A palánksor parasztasszonya fehérlő arcá
ban, mozdulatlanságában, testtartásában őrzi azt a tekintetet, amit a film 
egy korábbi szekvenciája mutat meg az öreg földműves és a ló döbbenetes 
analógiájában. Ez az önmagában nyugvó tekintet nem közvetít sem energi
át, sem érdeklődést, csupán reflexszerűen kiváltott, remény nélküli, önmaga 
iránt is tárgyilagos halálra elszánt figyelmet.

A film egyik késői pillanata egy dramaturgiailag teljesen irreleváns 
motívumban, a háttér keramitkockáiban adaptálja, illetve folytatja az út
nyom motívumsort összegző fiimi g o n d o l a t o t .  Itt merőben más jelen
séggel állunk szemben, mint a montázs esetében, ahol a montírozott képek

Bódy Gábor életmübemutató 245-247.p
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összegzik, vagy kiadják a hiányzó jelentést. A dramaturgiai, vagy triviális 
jelentésben egyidejűén megjelenő motívumok (a lótetem feje, üveges t e 
k i n t e t ,  k e r a m i t k o c k á k k a l  borított padozat, a kockák réseiben 
szétfutó vér) a filmen belül eltérő „történettel”, különböző mélységű és tar
talmú jelentéssel rendelkeznek. Az appercepció számára a triviális jelentés
ben fellépő motívumfeszültség, mozgás, a tulajdonképpeni f i l m n y e l v i  
j e l e n t é s , bizonyos feszültséghatáron túl vagy elvész, vagy csak fogalmi
lag hidalható át. Ez a fogalom azonban különbözik a denotáfumok fogalom
indexétől, közvetlen motívumában nem jelenik meg, mivel nincs közvetlen 
denotátuma: általánosuk, elvont fiimi fogalom. A film jelentésáramlásában 
azonban tovább hat és a belépő motívumokkal korrelál. Ezen alapul a film 
imaginárius gondolatisága.

Az Elégia nem „lovakról” beszél, hanem azoknak a végső vereségéről, 
akik békét kötöttek és megkerülték a szabadságot. Fájdalma az élők legne
mesebb tévedésének: a hűségnek szól.

A film egyik kulminációs pontját, s egyben a filmtörténet egyik leg
szebb pillanatát már kidolgozott jelkapcsolatok, mélyen -  fogalmilag is 
-  dimenzionált jelentések szintaxisában éljük át. A lovak letaglózásá- 
nak képsorához egy pármásodperces beállítás kapcsolódik közvetlenül. 
Egy fiatal a s s z o n y  áll a v i l l a m o s  ban. A kép keretét a b á 
d o g d o b o z  ablaka szolgáltatja. A lovak halálának órájában ez az 
ember bádogdobozba csomagolva, tömegben, de mégis egyedül jelenik 
meg. Egyik oldalán egy férfi áll háttal. Csaknem érintkező alakjukat 
éles fekete r é s  választja el. A kép alján egy elmosódott, m a g a  
e l é  m e r e d ő  f e j .  Együtt vannak, de nincsenek egymás tudatá
ban. Nincs tudatuk magukról sem. Az asszony m o z d u l a t a  ősi, ön
tudatlan. Egyik kezével a fogantyúba kapaszkodik, a másikat homloká
hoz emeli, abba a magasságba, ahol a lovak koponyáját átreccsentettc a 
vaskalapács. Ez az öntudatlan gesztus egyszerre szól az emlékezésnek, a 
védekezésnek és a szorongásnak, hogy valami nincs rendben, vagy 
esetleg semmi sincs rendben. Megigazítja azt a hajtincset, amely ugyan 
a helyén van, mégis a homlokába hullt.

Ebben a másodperces beállításban, amely a film legmagasabb rendű 
fogalmi szintézisét adja, minden motívumnak, a denotátum minden in
dexének nyelvi jelentése van, azaz a kép minden indexével részt vesz a 
film jelentésáramlásában, s a megelőző jelkapcsolatok tartalmával ter
hes. A fiimi jelentés attribúciója felfogható úgy, mint egy üres 
affirmációáramlás, amely az idővel halad és a rögzített tárgy 
(denotátum) jelentéseit felveszi, közvetíti. Ezzel a művelettel mindig 
konkrét realitás-blokkokat izolál (triviális jelentés) és rögzít, de ezek a 
realitás-blokkok csak indexeik egy részével vesznek részt a jelkapcsola
tokban, melyek a nyelvi jelentést attribuálják. A jelentés-áramlásba fel 
nem vett indexek a nyelvi jelentés szempontjából redundáns motívu
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mok. így magyarázható, hogy a fiimi jel annak ellenére, hogy mindig 
motivált, elvont gondolatok közvetítésére és k i f e j t é s é r e  képes.

Huszárik-Tóth Elégiá-ja az első magyar film, amely valóban a film 
nyelvében gondolkozik.

1970.
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Pilinszky János

(A) (M) (X)*

Ezzel a zárójelbe tett három betűvel jelöli Alain Robbe-Grillet filmjének há
rom szereplőjét. (M)-et Sacha Pitoeff, (A)-t Delphine Seyrig, (X)-et Giorgio 
Albertazzi „alakítja”. A rendező: Alain Resnais. A vágó: Henri Coipi (az 
Ilyen hosszú távoliét rendezője) és Jasmine Chasney. A film címe: Tavaly 
Marienbadban.

Mint már a névsorból is kitűnik, a francia avantgárd legjava fogott ösz- 
sze, hogy Robbe-Grillet művét előadja. A szereplők neve után a szó, 
„alakítja”, szándékosan került idézőjelbe, de hogy miért, azt csak a későbbi
ekben tudom elmondani. Hasonlóképp nem elírás műve, hogy Robbe-Grillet 
filmjét említettem, s nem forgatókönyvét. Ez az irodalmi (nem technikai) 
forgatókönyv ugyanis oly pontos és determinált, akár egy partitúra. Nem 
előképe egy filmnek, hanem maga a film.

1 .

Because I do not hope to turn againe 
Because 1 do not hope 
Because I do not hope to turn...

Eliot kezdi így Hamvazószerda című hatalmas, több részes költeményét. 
Ez az ismétléses, jellegzetesen lírai nyitás egyedül a vers szövetében érvé
nyes, az ismétlés mint a sűrítés, a szuggesztivitás eszköze, egyedül lírai 
struktúrában él. Miért kísértettek hát e sorok bennem, miközben a filmet 
olvastam? Nyilván azért, mert a Tavaly Marienbadban jellegzetesen lírai 
konstrukciójú, a vershez hasonlóan egyszerű és bonyolultan összetett alko
tás. Lényegében húsz-huszonöt elemből épül fel, mindössze mintegy húsz
huszonöt Játékkockából”, miket aztán „unalmon és szédületén” át a káprá- 
zatig variál.

Először csak egy kockát mutat meg: egy barokkosán túlzsúfolt szálloda
folyosót. Aztán még egyet: a koncerttermet. Aztán, első variánsként: a fo
lyosót, a koncerttermet, s megint a folyosót. Aztán (A) jellegzetesen távoli 
arcát, a folyosót, a koncerttermet, a koncertdobogót, s kissé elmozdulva (A) 
jellegzetesen hideg alakját. Ahogy azt Baudelaire ismert hármasszabálya 
előírja, miszerint minden jó versnek legfőbb erénye: a harmónia, a mono
tónia és a meglepetés.

’ Írók a moziban, 656-667. p.
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S itt álljunk meg egy pillanatra. Robbe-Grillet lassan és óvatosan eresz
kedik a játszmába, nem siet eldobni lapjait. Aki nyerésre áll, az nem siet. 
Aki kezében tartja a játszmát, az ráér, mint Csehov alakjai a rivaldafény
ben. A művészet gyorsasága nem a tempója, hanem a minősége.

Ezek után térjünk vissza Robbe-Grillet szisztémájához. Egyes „tétjei” 
észrevehetően végig elkülönülnek egymástól, de már kezdetben átszíneződ
nek maguk is, kereszteződik velük egy-egy új „elem”. A szállodafolyosók 
mellé odaszegődik narrátorként (X) hangja, a koncertterem képéhez egy 
szeriális zene foszlányai, (A) arcához a tökéletes, realitáson kívüli némaság. 
Majd újabb variáns: a kísérő hangok önállósulva elhagyják helyüket, (X) 
hangja (A) arcához vándorol, a szeriális zene átszáll egy másik terembe, s 
most a folyosó lesz csendes. Azaz nem is a folyosó, hiszen egészen más 
történik itten. A játszma két különböző „tétje” találkozott: az egyik, aminek 
szállófolyosó, s a másik, aminek irreális csönd a neve.

Mire megy ki ez a végletekig fejlesztett montázs-játszma? Erre maga a 
szerző ad szabatos választ könyve bevezetőjében. Gondolatmenete a követ
kező. A filmnek, akár az álomnak, örökös jelen az ideje. Praesensben pe
regnek a jelent, de jelenben a múltat idéző képek is, és hasonlóképp a felté
teles, pusztán ábrándértékű, fiktív képsorok. A filmnek ebből a gyöngéjéből 
igyekszik Robbe-Grillet erényt formálni.

Ha a vásznon a múlt és az ábránd képeinek jelen értéke van, akkor 
fordított érvénnyel: a jelen képeiben a múltnak és az ábrándnak is ott kell 
lennie. S ahogy ez a megfontolt kirakós-játék tovább halad, egyszerre csak 
valóban megszűnik körülötte az idő: emlékezet, ábránd és jelen képei 
egyenértékűen illeszkednek egymásba. Egymás mellé és nem egymás után. 
Mert ezeken az idő keretéből kiszabadult képeken egyszerre van ott a jelen 
mezítelen közvetlensége, az ábránd és nosztalgia légszomja s az emlékezet 
párája. Ezzel együtt, persze, megszűnik a képek közötti okozati összefüggés, 
a történés egyenes vonala s mindenfajta analitikus pszichológia. De Robbe- 
Grillet boldogan hagyja veszni e józan értékeket, hiszen épp ezt akarta, ezt 
a nyomasztó, álomszerű szabadságot. „Az egyenes vonalvezetésű, elaggott 
filmeket, mikből a történet egyetlen láncszeme se marad ki, túlontúl jól is
merjük -  írja. -  A telefon cseng, a férfi fölveszi a kagylót, látjuk a hívót a 
drót másik végén, a férfi megígéri, hogy mindjárt ott lesz, visszateszi a 
kagylót, kimegy az ajtón, autóba ül, áthajt a városon, megáll egy kapu előtt, 
fölmegy a lépcsőn, csenget, egy inas ajtót nyit neki... A valóságban szelle
münk sokkalta gyorsabb -  vagy olykor épp hosszadalmasabb. Útja többféle, 
gazdagabb s kevésbé megnyugtató: átugrik jó néhány részt, s aprólékosan 
regisztrál »jelentéktelen« semmiségeket, ismétli önmagát, s egy darabkát 
ismét visszafele lép. Megszállottságaival igazában ez a belső idő érdekel 
bennünket, mert egyedül ez az idő hordozza szenvedélyeinket, egyedül ez -  
az életünket.”
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Ez az időtlen szövet, mely nélkülözi a lineáris pályán futó történetet s 
az időben kibontható pszichológiát, szorosan rokon, ha ugyan nem azonos a 
vers szövetével. Belső ideje még irányában se esik egybe a külső időével, 
ahogy lényege szerint nincs köze ahhoz a másfél órához se, ami alatt a fil
met leforgatják. S természetesen: ahol emlék, képzelet és valóság egyenér
tékű, ott megszűnik az ettől eddig, s helyette a történet elemei önálló min
tákba tömörülnek, mintha csak csendes feszültségben kibontakozó paszián
szot figyelnénk.

„Az a néző vagy olvasó, aki bármiféle karthéziánus sémába, mely a le
hetőségig lineáris és racionális -  próbálná visszaerőszakolni azt, amit lát 
vagy olvas, az a néző bizonyára zavarosnak, sőt értelmetlennek ítéli filme
met.” De... „az előadott történetet nagyon is reálisnak és igaznak találja, 
mihelyt lemond a mesterséges előítéletekről, az analitikus pszichológiáról, s 
a többé-kevésbé nyers kifejezésbeli sémákról, miket a szabvány regények és 
filmek az unalomig ismételgetnek, s mik nem egyebek semmitmondó abszt
rakcióknál”.

íme Robbe-Grillet „szisztémája”. S most lássuk a többit is: a „szerep
lőket”, a film színterét és stílusát, majd magát a „történetet”, s befejezésül 
Robbe-Grillet filmelméletének néhány fontosabb részletét.

2 .

Már az eddigiekből is láthatjuk, milyen következetességgel aknázta ki a 
szerző a filmálom-líra lappangó összefüggéseit, s alkotott belőlük törvényt 
és szabadságot érzékenysége számára. De vajon ebben az új közegben mi
ként mozognak a szereplők, milyen funkciója marad szavaiknak, gesztusa
iknak, vágyaiknak? Van-e még sorsuk? Látható-e még személyiségük kör
vonala?

„Mivel egyiküknek sincs neve -  írja róluk - , forgatókönyvemben már 
csak praktikus okokból is egy-egy nagybetűvel jelöltem őket. A férfit, aki 
valószínűleg a férj, (M) betűvel, az asszonyt (A)-val s az ismeretlen férfit 
(X)-szel. Kik ők, és mi az életük? Minderről semmit se tudunk. Azok, és 
csak azok, aminek mutatkoznak: vendégei egy hatalmas luxushotelnek, 
mely elszigeteltségével leginkább fegyházra emlékeztet. Hogy e vendégek 
mivel töltik idejüket, ha történetesen máshol vannak? Erre legszívesebben 
azt felelném: semmivel: Máshol egyáltalában nem léteznek.”

Nem, egyáltalában nem véletlen, s elsősorban nem gyakorlati oka van 
annak, hogy az író pusztán egy-egy betűvel jelölte őket; alakjai merő látvá
nyok a pillanat merevítő fényében. Valójában nem is személyek. Oly üre
sek, mint egy szobor, s éppoly súlyosak is önnön ürességük márványától. 
Életük semmivel se más, mint a hotel parkjában sorakozó szobroké, „ezeké 
a négyszögletes, meglehetősen magas talapzaton álló királyoké és királynő
ké, kiknek félúton elakadt magasztosan határozott jelentésű gesztusai 
mindvégig tisztázatlanok maradnak a szemlélő számára”. A szobrok e leírá
sa akár a „hősök” jellemzése is lehetne, mint ahogy ők is, akár a kert szob
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rai igazában csak játékelemek, bűvös elmélyültséggel mozgatott „kivá
gások” a nagy montázsban, mellyel Robbe-Grillet a kauzalitások világát kí
vánja lefedni és kioltani.

„Szereplői”, ezek az összefüggések szövetéből kimetszett figurák, igy, 
tökéletesen kiürítve, most már a legszélsőségesebb szenvedélyeknek adhat
ják át magukat, s felölthetik akár a legpatetikusabb gesztusokat. Ürességük 
őrzi őket. Pátoszuk sehova se fog mutatni, legelszabadultabb gesztusaikat 
enyhítőn fegyelmezi nihiljük eleganciája. Sorsuk a montázselemek sorsa. 
Bár elvesztették jelentésüket, csak annál vakítóbb felületük brutális puszta
sága. Nem színészek és szereplők többé, hanem szuggesztív tárgyak, melyek 
önmaguktól is elidegenülve, és épp ezért: egyedül saját magukkal hatnak.

Itt már valóban nem beszélhetünk a szokásos értelemben vett színészi 
„alakításról”. E szó bevezetőmben ezért került jó előre idézőjelbe.

Most pedig lássuk a színhelyet s a film egyéb kellékeit.
3.

Hol áll meg az idő, ha nem a kastélyokban és luxushotelekben, a kastélyok 
és luxushotelek kertjében, egy napverte franciakért geometrikus örökkéva
lóságában? Az időtlenség játszmájához Robbe-Grillet nem találhatott volna 
megfelelőbb színteret.

Persze a nagy montázson belül a tárgyak jelentése is más. Az egyik ba
rokk díszről vagy ballusztrádról meg is jegyzi a szerző: „akár egy kultúr- 
filmben”. Kövek és emberek nála nagyon is hasonlót jelentenek, egyformán 
izzóak és hűvösek, szuverének és hazátlanok, sebzettek és sebezhetetlenek. 
Nem véletlen, hogy a filmben a legszemélyesebb és a legszenvedőbb a hosz- 
szú parki sétány, amikor levelek borítják. Két oldalán szegletesre nyírt sö
vénysor s az összekarmolászott úton tökéletes ellentétben a szétvert levelek
kel szélcsend lakozik és nyugalom, amilyen csak közvetlenül eső után le
hetne. A felvétel közeli, s a kamera úgy hátrál, hogy az út nem fogy ki aló
la, s a kastély homlokzata a háttérben semmivel sem kisebbedik. A geomet
rikus rend teszi, vagy az átlátszó technika, hogy az út egyszerre úgy kezd 
hatni ránk, ahogy csak egy szeretett lény utolsó arca, mielőtt elmosódna 
szemünk előtt? Nem tudom. De törvényszerű és természetes, hogy mire (A)- 
t látjuk futva feltűnni, kezében cipőjével ezen az úton, ő is és az út is meg
őrzik a maguk szuverén, külön-külön jelentőségüket. A környezet itt, ezen a 
szisztémán belül mindig több és autonómabb mint szokásos környezet, s a 
„hősök mindig kevesebbek és önállótlanabbak a megszokott „hősöknél”. A 
felszín mitológiájának nevezhetnénk Robbe-Grillet-nek azt a felületbe vetett 
maradék hitét, melyen belül örök kiegyenlítettségben egzisztál minden, élő 
és élettelen, ahol nincs hierarchia, se összefüggés, csak geometrikus rend 
van és csillapíthatatlan nyugtalanság.

Valóság ez még -  vagy már a nihil? Az anyagi világ utolsó párkányán 
egyensúlyozunk, vagy fájdalmas erőszaknak lettünk tanúi, mely vállával kí
vánná áttuszkolni a matériát egy elvesztett transzcendencia helyébe? Arco
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kát látunk magunk előtt, vagy fölizzó köveket? Szállófolyosókon bolyon
gunk gránitpihenőkön vagy egy alvilági kőtár örökkévalóságában?

4.
Robbe-Grillet száműzte stílusából a hasonlatot. A hasonlat, szerinte, hamis, 
nem létező összefüggésekre utal, alaptalan bizalom és hiszékenység jele, 
felületes és elavult kifejezési forma, s tökéletesen alkalmatlan emberek és 
tárgyak egzisztencialista magányának megragadására. A hasonlatokban 
való beszéd, szerinte, olcsó érzékletesség, egy divatjamúlt irodalom hatás
vadász eszköze. Robbe-Grillet-t szinte kizárólagosan a „felület” geometri
kus variánsai érdeklik, a magányos elemek közti mértani viszonylatok és 
feszültségek. Metaforának itt nincs helye. Mondatai önállósult geometrikus 
konstrukciók maguk is, mértani pontosságú megfelelői a képeknek, mik 
egyedül önmagukkal kívánnak azonosulni, egyedül önmagukból kívánnak 
táplálkozni, egyedül önmagukra kívánnak hasonlítani.

E direkt felületek és direkt mondatok azonban kioltanák egymást, ha a 
film nem keverné őket kétszeres, sőt háromszoros aszinkronitással egymás
ba. Kép és szöveg, kép és jelentés a legritkábban esik egybe, s amikor még
is, hatása ettől többszörösen felülmúlja a valóság látványának megszokott 
erejét.

Egy példa. A vásznon (A) és (X) beszélget, de mi (X)-et csak mint nar
rátort halljuk, amint valami harmadik dologról beszél. Aztán kinagyítva (A) 
arcát látjuk, de nyaka körül a dekoltázs most egészen más, mint az előbbi 
beszélgetésben volt. Aztán (X) arca következik, de az ő ruhája nem válto
zott meg. Akkor viszont hogyan került egymás mellé e két portré? Közben 
(X) narrátor hangja tovább szól, s szavaira (A) felel. De honnét, melyik 
időből, melyik szituációból? Mellékes. A többszörösen indirekt és aszinkron 
képsorok után (A) arca és hangja egy pillanatra most szinkronba kerül -  s 
az álomszerű folyamatban egyedül ez a jelentős -, amitől oly szuggesztív 
lesz, akár egy túlexponáltságában kialvó álomkép.

Röviden: direkt képekből indirekt képsorok, direkt mondatokból indi
rekt szövegek, miket olykor fölvált egy-egy váratlan erejű egybeesés, ez 
Robbe-Grillet stílusának alapritmusa.

S ezzel úgy-ahogy föl is fejtettük a film szövetének egyes szálait. A 
„történet” fölvázolásával kíséreljük meg részek helyett most már együttes 
hatásában látni az egészet.

5.
Végeérhetetlen barokk folyosókon át érkeztünk meg a filmbe. De vajon 
öröktől ismerősbe érkeztünk, vagy mindörökre idegenbe találtunk vissza? 
Folytatása ez a nyitás valaminek? Vagy befejezése? Vagy éppen kezdete?

A távoli szózörejből kitisztul (X) hangja. Arról beszél, amit magunk 
előtt látunk, szava még sincs szinkronban a kárhozatig zsúfolt folyosókkal, 
s az érkezéssel. Túl kész ahhoz s túl végleges. Mániás makacssággal keres
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valakit a kihalt épületben, a fénykép üres folyosókon, s keresi akkor is, 
amikor a kamera (A)-t már rég megtalálta a koncertteremben. (A) kissé me
rev, patetikus tartással áll a vendégek között, hol ott látjuk különben (X)-et 
is. De ugyan melyik időből szól akkor hangja? Talán a múltból? Talán a jö
vőből?

És hová tart a parkban a mozdulatlan szoborpár, az ifjú király és ki
rálynő? Körülöttük nyári verőfény; mögöttük oszlopos korlát. Sürgeti a férfi 
a nőt, vagy inkább visszatartja?

És mióta szól a koncertteremben az ódivatú keringő, lassan, nagyon 
lassan, s táncol együtt (A) és (X) a dallamára, mióta, amikor (X) hangja 
még mindig csak útban van, még egyre csak közeledik (A) felé?

S ha igazában nincs is itt még, akkor honnét (A) váratlanul direkt vála
sza, és mikor ejti le a bárpultnál állva poharát, mit szerencsére senki se vesz 
észre a vendégek közül? Annyit látunk, hogy a pohár összetörött s azt is, 
amint egy pincér sietve eltakarítja a földről. De mikor ejtette le (A), és mi
kor törött a pohár össze?

A fölgyülemlő kérdésekre néma válasz (A) szobája, mit Robbe-Grillet 
„imaginárius” szobának is nevez, mivel minden egyes alkalommal más és 
más. Először például tökéletesen kopár és néma. Ide, ebbe a szobába igyek
szik (X) visszatalálni.

Mondottuk, hogy Robbe-Grillet az időt minden eszközzel kirekesztette. 
De a kiűzött kísértet visszajár. Ilyen kísértet lenne (X) ostroma is?

(X) a jövőt és a múltat, a szabadulást és az emléket kínálja fel az asz- 
szonynak: a szenvedélyt és a múlandóságot. Hogy valóban találkoztak már 
„tavaly Marienbadban”, és szerették egymást, egymáséi voltak már egyszer, 
ahogy a férfi mondja? Nem, Maricnbad nincs is a térképen, és nincsen tava
lyi év se, míg csak a szenvedély meg nem teremti a nőben az időt, a jelen
nek együtt a múltat, a halált és a szabadságot.

E küzdelemben (X) az, aki sürgeti az asszonyt, és (M), aki visszatartja. 
(M) a díszletek mögé húzódva igyekszik a nyíltszíni játszmát befolyásolni. 
Mindig a szélén áll, a dráma határán posztok Övé a „történet” mélyeiből, 
ismeretlen kazamatáiból fölmerülő képsor is: fekete ruhás férfiak éjféli 
pisztolygyakorlata. S övé a változatlan idő, mely csak a játékot és a szertar
tást ismeri. A kártyaasztalnál nem tud veszteni. Irreális csendben rakja ki 
lapjait a zöld posztóra.

Közben a feszültség nőttön-nő, s a vágások is mind meredekebbek, 
mintha a történet „vízszintese”: már régcs-rég befejeződött volna, amikor 
még egyre tart az egy es fejezetek, a történet „függőleges” omlása.

Innéttől kezdve nagyon nehéz közvetíteni az „eseményeket”. Ugyanaz a 
történet egyszerre több szakadékban zuhan alá, külön-külön minden egyes 
fejezet szakadékában a végkifejlet felé. De aminek többféle vége van, annak 
lényegében egy sincs. Azaz mégse. A befejezés, többféleségébcn is kivehe
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tőén, elhajlik bizonyos irányban, ha lassan és észrevétlenül is, akár egy több 
ágra szakadozott folyam.

(X) monoton szenvedélye megszállja a házat, a kertet, a jelent és a 
múltat. Megtörtént vagy megtörténik (?): (X) végre bejut (A) szobájába, az 
idegesen változékony, „imaginárius szobába”. Az asszony megtorpan, és 
(M)-et hívja segítségül, amikor már elveszett.

Az imaginárius szobában pisztoly dörren, de csak néma füstjét látjuk 
kígyózni a cső végén. (A kép különben azonos az éjféli pisztolygyakorlaton 
készült felvétellel). (A) a földre zuhan, egy hófehér medvebőrre, ami idáig 
nem is volt az ágya előtt.

A montázson most már egyre fenyegetőbb képek jelennek meg. (M) 
pisztolylövésének csak látszatra ellentéte, egyensúlypárja, hogy közvetlenül 
a lövés „után” együtt látjuk (A)-t és (X)-et. A film végére teljes a varázslat: 
mostanra már az okozati sorrend kísértése az, ami zavar, s épp nem a hiá
nya.

(A) és (X) egy kőkorlátnak dőlve áll. (A) telve félelemmel. (M) a sza
lonban kártyázik. A kavicsos úton léptek közelednek. (A) leejti a köpenyt a 
válláról, (X) fél lábbal Fölkúszik a kőkorlátra. A léptek zaja elviselhetetlen.

(M) áll a kép közepén. Mosolyog. Csönd van. Majd hirtelen mázsás kö
vek zuhannak, s egyedül látjuk (A)-t a teraszon. (X) sehol. A kőkorlát le
szakadt, a romok több emelet mélységben hevernek. Az újabb, tökéletes 
csendben (A) sikoltását halljuk.

Vágás. (A) zavartan áll a bárpult előtt, mintha az előbb kiáltott volna. 
Mellette (X)-et látjuk s távolabb néhány vendég meghökkent arcát. Kezében 
frissítővel (M) siet a nő felé. (A) lábánál összetört italospohár.

Vágás, vágások: (A) a kisszalonban ül, amely összeköti az ő és (M) szo
báját. Szökik és védelemre vár; egyszerre vár (X)-re és (M)re. Múlandóság. 
Halljuk az óraketyegést, azt, hogy (A) „elmegy”. Éjfél van, de az asszony 
már a második óraütésre felemelkedik székéből, s megindul (X) előtt a szo
ba kijárata Felé. (X) bizonyos távolságban követi őt, mint királyi rabot a kí
sérője. „A kép megszakad, mielőtt még kiérnének, de az óra ütéseit tovább 
hallani.”

„Váltás: továbbra is a kisszalon, az előbbi szögben (arccal az ajtónak, 
amelyen [X] belépett). A nyitott ajtón át a folyosókra látunk. A szoba üres. 
Néhány pillanat múlva (M) tűnik fel a háttérből, s a nyitott ajtóhoz siet. 
Kimerült, távoli és kísérteties az arca, s telve aggodalommal. Körbejár, mi
közben egy pillantást vet a hamutartóra. Az óra ütni kezd. (M) megfordul, s 
határozatlan pillantást vet az óramutatóra: öt perccel múlt éjfél (a falióra 
ugyanis úgynevezett ismétlő óra, mely kétszer üt, egyszer egészkor, és má
sodszor öt perccel egész után). (M) visszamegy a szobájába. (A szalonnak 
három ajtaja lehetne. Egy, ami [A) lakosztályát köti össze [M]-ével, egy 
másik, az ellenkező oldalon, amelyen át az előbb [X], majd kisvártatva [M)
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is belépett s végül egy harmadik, amely felé [X] és [A] megindultak, hogy 
elhagyják a hotelt.)”

Aztán -  „befejezésül” -  ismét (X) hangja. De honnan szól és kihez és 
melyik időből, ha egyszer elment?

„(X) hangja: A hotel parkjában, a franciakertek mintájára, nem volt 
egyetlen fa, egy szál virág, szinte semmi növényzet...”

6 .
Ezek volnának a nyers vonalak, de szinte fölsorolni se lehet a rengeteg va
riánst, árnyalatot, mellyel Robbe-Grillet maga is megszállja néző-olvasóit. 
Hogy hány finom „abszurditás” fogantyúján emeli ki helyéből az időt, arra 
hadd mondjam még el utoljára egy-két játékosan közbevetett „trükkjét”.

(A) ágya szélén ülve fényképeket nézeget. Ki készítette őket és mikor? 
A képek a filmből kinagyított egyes felvételek, részben olyanok, amiket már 
láttunk, másrészt olyanok, amiket csak azután fogunk látni.

Vagy: (A) kinéz szobája ablaka mögül a parkra. Odalenn ő és (X) sétál
nak. De mire ideérünk, már nem arra gondolunk, hogy „(A) most arra gon
dol, hogy lent sétált (X)-szel a kertben”. Nem, az ablakban is ő áll, és ő sé
tál a parkban is -  anélkül hogy ez bármiféle fejtörést okozna.

7.
A művészet nem maga teremti meg problematikáját. Vajon tehet-e a hírnök, 
ki a vesztett csata hírét meghozza, a pusztulásról?

A jó művészt mindig a lakatlan területek vonzzák. Pionír, ki ismeretlen 
csillagokat száll meg, s vcszélytelenít az utódok számára. Nemcsak föltárja 
a sivatagos vagy zavaros világot, de föl is parcellázza, miközben a közepe
sek legjobb esetben is csak a konyhanövényeket kapálják.

De nem lehet Robbc-Grillct-t sznobizmussal se vádolni témaválasztása 
miatt, mert ilyen téma nincsen. Munkájának láza, szívóssága, elmélyültsége 
és következetessége avatják művét -  minden művet -  valódivá.

Egy azonban bizonyos: ez a film, mely időt és rációt, minden úgyneve
zett zavaró keretet lebontott, hogy egyedül a lényeget közvetíthesse, miután 
elolvastuk, egyetlen mélységes kérdést, szomjúságot hagy bennünk valami 
után, ami leginkább forrásra emlékeztet: tehát épp a lényegre.

Se szomjúság, úgy érzem, jogosult, s még sokan fogják fölvetni e kér
dést többé-kevésbé hasonló formában, s próbálnak majd jól-rosszul vála
szolni is rá. De gondoljuk meg előbb: vajon nem Robbe-Grillet az, akit e 
kérdés elsőnek gyötör, s hogy „Marienbadja” nem is egyéb talán, mint épp e 
szomjúság regénye?

8 .

Egyet azonban föltétlenül el kell mindenkinek fogadnia. A „Tavaly 
Maricnbadban” magas szinten megírt alkotás, s az első valódi film, mely 
már a papíron végleges művészi formát öltött. Kotta, és nem nyersanyag, 
szuverén alkotás, és nem félkész áru. Vele Robbe-Grillet a forgatókönyvet
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végérvényesen önálló irodalmi műfajjá avatta, mely akkor is teljes értékű, 
ha történetesen nem filmesítik meg.

író ezentúl nehezen adhatja alább. Ebből a szempontból roppant tanul
ságos Robbe-Grillet finom logikával és iróniával megírt előszava. A dilet
tantizmus kérdése egyedül a művészet felől érdekli, hiszen a szakma szük
ségszerűen mindig csak a tegnap művészete. Kérdése így szól tehát: beér
heti-e író, mondjuk egy regényíró azzal, hogy puszta „mesét” szállít a re
dakcióba, ahol majd megfelelő szakemberek megírják, és formába rendezik?

Hogy e téves gyakorlat a filmírásban kialakulhatott, annak nyilvánvaló
an történeti magyarázata van. Előbb volt meg ugyanis a film, s csak később 
lett a filmirodalom. Szükségből a vállalkozók a készhez nyúltak, a kész no
vellákhoz és regényekhez, s azokat „ültették át” a film nyelvére. Idők fo
lyamán ebből a szükségből mégis szokás lett, műfaj, sőt szakmai követel
mény.

Robbe-Grillet szerint azonban a filmírás is lehet művészet, ha nem 
mond le saját elidegeníthetetlen eszközeiről, a legfinomabb formai árnyala
tokról se, sőt épp azokról nem, ahogy a költők se mondanak le rímeikről s a 
rajzolók ceruzavonásaikról. Hogy mi feladata marad akkor a rendezőnek? A 
fegyelem fantáziája, az, ami Toscanininek vagy Stokowskinak maradt, ami
kor „munkába vettek” egy-egy Bartók- vagy Beethoven-partitúrát. A jövő 
rendezője kétségtelenül ilyen lesz, vagy pedig maga lesz filmje kizárólagos 
szerzője, mint Fellini vagy a dokumentumfilmek rendezői. Az egyik fajta 
film nyilván spontaneitásával, „esetlegességeivel” fog hatni, a másik fajta 
viszont a filmben idáig ismeretlen elmélyültségével, formai szigorával.

S ez természetes is. A filmnek, ahogy felnő a többi művészet szintjére, 
vállalnia kell a művészet minden fegyelmét, rész és egész legbelső egységét. 
Hogy is mondja Robbe-Grillet a művészi filmirodalom elengedhetetlen föl
tételeiről írva? „Egy filmtörténetet megírni, azt jelenti, hogy eleve képek
ben írjuk meg, méghozzá nemcsak a gesztusokra és a szcenírozásra, hanem 
a felvevőgép állására és mozgására vonatkozó legfontosabb utasításokkal 
együtt...”

Robbe-Grillet írásának leglényegesebb eleme: a kamera. Marienbad: 
fordulat. Vagy -  bármilyen szintű irodalmi bizonyíték is -  oly nyomtalanul 
merül majd el, akár egy finom rögeszme? Mint (A) emlékezetében 
Marienbad, s a tavalyi év emléke?

1963.
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Janisch Attila

Az én mozim

Psycho*

A láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb.
(Herakleitosz)

A véletlen fogalma szinte ismeretlen volt Hitchcock előtt. Filmjeiben min
den mozdulat, tárgy, szín, tónus az előre megtervezett és nagy pontosság
gal, kanonizált könyörtelenséggel végrehajtott munka eredménye. Csakhogy 
ettől Hitchcock még lehetett volna akárki más is, aki keményen, megfontol
tan tud dolgozni. Mert hiába minden -  a pontosság, a tudatos tervezés, ha a 
teremtés pillanata elkerül bennünket. A lélek teremtődéséé. De Hitchcock a 
kiválasztottak közé tartozott. Művei önálló életre keltek, és legyőzve a kö
nyörtelen következetesség nyűgét, igazi lelket teremtettek maguknak, amely 
általa született, de nélküle létezik.

A filmek lelke egy hálózat, amely bonyolultsága okán szétfeszíthetné a 
legelképzelhetetlenebb tér-idő szövedék pontjait is. A film készítése során 
(többnyire a vágószobában) eljön egy pillanat, amikor maga az alkotó is 
felfedez, észrevesz olyan kapcsolódásokat, összefüggéseket a készülő mű
ben, amelyek mintegy tőle függetlenül léteznek, s amelyeknek eredetét hiá
ba is kutatná -  nyomára sohasem bukkanna. Ez a lélek születésének a pilla
nata. Egyszerre csak ott vannak előtte ezek a dolgok, s a felismerés különös 
borzongásával ajándékozzák meg, bárki legyen is szemlélőjük. Ám részlete
ikben még lehetetlen felismerni ezeket a pontokat -  a folyamat során, ami
kor teremtődnek -  csak az egész látható. Ezért is tűnik úgy, hogy ez már 
független az alkotótól. Hiszen ő két elem összeillesztésén át többnyire va
lami elképzelthez kíván eljutni, és elérve a célt többé nem foglalkozik a 
melléktermékkel. Holott ezek a kis forgácsok az épülő lélek elemei. Az a 
különös, hogy a lehulló darabkákat lehetetlen előre megtervezni, mégha a 
készülő formát ismerjük is. Hitchcock legtöbbször nagyszerű formát szabott, 
hihetetlen tudatossággal és eltervezetten, és így gyakran sikerült megidéz
nie -  talán szándéka ellenére is -  mindannyiunk titkos és vágyott remény
ségét, de olykor ellenségét is: a véletlen szellemét.

* Filmvilág, 1993. október
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1. A film elején pontosan megjelölve az időpont: délután 2 óra 43 perc. A 
kiírás nem ismétlődik soha többé. (Itt és most valami szörnyű kezdődik -  
visszavonhatatlan lesz és megmásíthatatlan.)
2. Nagy svenk a város látképén. Közelítés az ablakokra. A kiválasztott ab
lakot előbb kicsit ferdén mutatja a kamera, majd tengelyben fordul és füg
gőlegesbe hozza a képet. (Azonos motívum: A halott nő -  Marion, Janet 
Leigh -  szeme a gyilkosságot követően az örvénylő lefolyó képéből tűnik 
elő előbb tengelyben kissé ferdén, majd vissza az egyenesbe és a kamera tá
volodik. Ezzel zárul le az ív: a menekülő nő története, aki pénzt lopott. Az 
örvény mindig kiveti magából a testet.) A redőny az ablakon résnyire nyitva 
(szorongás, bezártság). Behatolás a résen át a szobába (voyeur, de nem csak 
nemileg -  behatolás valamely mélyebb rétegbe is. A leeresztett redőny az 
elfojtás képzetét is keltheti.)
3. Az első lépcső: a szerelmespár. Reménytelen tervek, álmodozás. A re
dőny felrántása (szabadulás, vágyakozás a kitörésre). Az ablak magas, és 
nagyon alacsonyan a párkány. A férfi az ablakban -  mintha szakadékként 
nyílna meg alatta a város. (Zuhanás, veszély.) De ez a háttér mégis nyitott. 
A nő mindvégig a leeresztett, szürke redőnyök előtt. (A kitörés lehetetlen
sége. A lezárult, fel nem nyitható út.) Az ablaknyitás előtt mindketten egy 
képben, a redőnyök előtt. Aztán a férfi ellép, a redőnyt felhúzza, a nő a re
dőnyök előtt marad. (Az utak elágaznak, leválasztódnak az azonos háttér
ről.)
4. A nő fejfájása. A belső, ha úgy tetszik: a psziché jelzése.
5. Az irodában a két titkárnő. A falakon képek. A Marion (Janet Leigh) 
mögött látható képen a táj sivár, sivatagi. Hasonlít arra, amelyben másnap 
reggel felébred. A másik nő mögött a képeken kellemes tájak. Ez a nő vé
dett (a jegygyűrű). Marion nem. Az öreg kéjenc szabadon flörtöl vele 
(védtelenség, nyitott, támadható felület, csábítás).
6. Fehér, szakadozott (!) zacskóban a pénz, a fekete kézitáskába gyűrve. (A 
bűnbeesés.)
7. A kezdetkor a nő fehér alsóneműben, fehér ruhában, fehér retiküllel 
(tisztaság). Az elutazás előtt a fekete alsóneműre szürke ruhát ölt. 
(Jellegtelen szín
- a rejtőzés legjobb színe.) A retikül ekkor már fekete. A kocsi is fekete.
8. A fekete kocsit fehérré cseréli. (A bűnhődés pillanata már az ártatlanságé 
is.) A kocsicsere helyszíne a választóvonal. Az ő bűne, és a más bűnök és 
titkok felé vezető út között. A rendőrautó, amely követi őt, fekete és fehér. 
A telepvezető irodaépületének fala felül fehér, alul fekete. Ez előtt hosszan 
beszélgetnek.

9. Az első éjszaka. -  Még megvirradhat.
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10. Az ébredés. Üres táj -  a nő egyedül maradt. Védelem nélküli magára 
utaltság. Az érkező rendőr arcán a sötét napszemüveg. A védelem, a bizton
ság már nem létezik. Fenyegető.
11. A második éjszaka az autóúton. A vadul szakadó eső. A szélvédőn két
ségbeesetten -  zuhanó, verdeső madár szárnyaként csapdos az ablaktörlő. 
(„A kitömött madarak szebbek, mert mozdulatlanok.”)
12. Az út a fényből a sötétség felé vezet.
13. Mindvégig a vértől ittas, fülledt, fenyegető éjszakában.
14. Csak az „út” végén jön újra virradat. (Legyen világosság!) Az utolsó 
jelenetben nappal látni a házat. BATES MOTEL.
15. A nő az éjszakai esőben elveszti a látását. A motel a sötétségből, az eső
ből bukkan elő -  fantomként.
16. Beszélgetés Perkins-szel (Norman Bates): „Eltévedtünk.” A nő kocsija 
az üres, halott tájban. Az ébredés. De talán nem a valóságra, hanem egy 
szörnyű, irracionális álomra, amelyben eltéved. Nincs kiút. Eltévedtek 
egymás álmaiban.
17. Ez már nem a/óutvonal. Ez a régi út.
-  Eltévedtem.
-  Gondoltam. Ide csak tévedésből jönnek.”
18. Az éjszakai vacsorára hozott fehér kancsó a tálcán. Egy kancsó tej. Pa
rányi fény a környező sötétségben. (A tisztaság.) Talán csak ez a makulát
lanul fehér és tiszta kancsó maradt a valamikori, még egészséges gyermek
ből. Norman (Perkins) mintha ezt a kevéske reményt nyújtaná a nő felé. (A 
nő később nem iszik a kancsóból.)
19. A kitömött madarak. (A szabadság, a kitörés lehetetlensége, elpusztítá
sa, elfojtása.)
20. Csapdában vagyunk.”
21. Az autó csomagtartója -  a csapda, amely bezárul.
22. Perkins (Norman szeme leskelődve a rés előtt. (Voyeur.) A durván 
szakított rés szélei fenyegetően hasítanak a fénybe. (Szemek: Perkins sze
me, a halott nő szeme, az anya üres szemgödrei.)
23. Perkins szeme a rés előtt. (A belső én mohón, kitörésre várva figyel.)
24. Perkins szeme a leselkedés közben hatalmas, míg a nő kicsi -  egész 
alakban látjuk. (Perkins hatalma tébolyult hatalom.) (Hasonló mozzanat a 
Bostoni fojtogató című filmben, ahol egy kis makett-házba benéző férfiben 
születik meg a perverz uralkodás vágya. A torz, a hatalmassá növő, és min
dent elborító elfojtott én.)
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25. Két szint: a Motel és a Ház. A sötét ház a súlyos, de gyorsan futó éjsza
kai fellegek alatt -  magasan. A bagolyvár. Odalent a motel, a ráció lehető
sége -  a második tudatszint. De a ház uralja, és befolyása alatt tartja az alsó 
szintet. (Irreálisan közelről hallatszik az anya és Perkins veszekedése.)
26. Az éjszakai házban csaknem mindig két ablak világít. De nem egymás 
mellett, hanem a sarok két oldalán. (A két én.)
27. Az anya szobája fent. (A győzedelmeskedő titkos én.) A pincébe /evinni: 
az elfojtás vágya.
28. A „gyümölcspince”. Már a szónak is rothadás szaga van. Édeskés, és 
perverzen kellemes-kellemetlen.
29. A „gyerekszoba”. (Eldugottan, de az anya szobájához közel. Az elfojtás 
legmélyebb szintje. Az anya szobájának kiegészítője.) Képek: egy kopott 
baba, egy koszos mackó. Az ágy mocskos, és betegesen fülledt. Mindenütt, 
a házban és a motelben görcsös igyekezet a rendre és tisztaságra. De itt 
nincs szükség a látszatra. Otthon vagyunk. A soha vissza nem hozható 
valamikori tisztaság. A lemezjátszón egy lemez. Az Eroica. Vágy az erő 
után. Egy diszes könyv, melyet kívülről részletesen látunk, de soha nem 
tudjuk meg, mit tartalmaz belül. (Norman Bates)
30. A hatalmas kés (fallikusjelkép). Ugyanígy a lépcső is, amely a moteltől 
fel, a házhoz, és a házban fel, az anyához vezet. Az anya szobájához.
31. A gyilkos a nylon függöny mögött. Homályosan, de jelenlévőn. (Valami 
feltör, előtör; valami, amit sohasem lehet igazán eltörölni.) (Hasonló jelen
téssel bír a nő hullája a nylon függönybe csomagolva.)
32. A lefolyónyílás közeli képe. A beleörvénylő véres víz. Behatolás -  mint
egy a nőbe is. -  A legnagyobb bűn. („Halál.” -  A válasz csak ez lehet rá.)
33. Kéz a felmosóronggyal a fürdőszoba padlójának fehér kockakövein. 
Rács a fehér alapon. (Rend, de betegességet sugallón. A rács alakzat a bezá- 
ródás képzetét kelti. A felmosás: elmosni a vonalakat, a rácsot. -  Kitörni!)
34. A hangsúlyozottan ocsmány, szennyes vödör a tisztára mosott fürdőszo
bapadlón. (Semmi sem eltörölhető.)
35. A falról lezuhanó kép, közvetlenül a gyilkosság után. (Az egyensúly 
kibillent. Valami mozgásba lendült. Helyrehozhatatlan változás.)
36. Az elsüllyedő autó a mocsárban. Mintha egy arc lenne, amely alámerül. 
Elfojtódik. (A másik én.)
37. Az út a nappalból a sötétségbe vezet. Arbogast (a nyomozó) is késő 
délután indul és miközben Perkins-szel (Norman Bates) beszélget beestele
dik.

38. Arbogast a bejegyzéseket tanulmányozza a vendégkönyvben. Perkins, 
aki rág valamit (olajos magok), egyszerre behajol a kamera fölé. Most alul
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ról látjuk egy torz, ijesztő képben, amint fölénk magasodik. Rágóizmainak 
zaklatott mozgásában torz fenyegetést érzünk. (Akár egy rovar. -  Hasonló 
érzést keltett még annak idején a leskelődés jelenete is. A levett kép. Mö
götte a lyuk, az áttört kettős fal. Mintha egy rovar mászna a falikép rejteké- 
ben. Párhuzamos motívum: Sam, a megölt nő húgának a barátja, egy rovar
irtó üzlet főnöke.
39. Amikor Arbogast (a nyomozó) visszatér és benyit az irodába, Perkins-t 
szólítja: „Mr. Bates!” A kamera válaszként a falon függő, éles fénynégy
zetben lévő kitömött madarat mutatja. -  Norman Bates (Perkins) nem csak 
az anyját, a madarakat tömte ki, és konzerválta -  magát is megpróbálta 
konzerválni. Ő maga is kitömött madár.
40. Az utolsó lépés. Amikor a két áldozat (Marion és Arbogast) a halálba 
vezető, végső lépést megteszi, a kamera a lábakat mutatja. A jelenet a lá
bakról indul. A nő meztelen, formás lába belép a fürdőkádba.
(A fürdőzés=mezítelenség=testiség -  a tiltott terület. Perkins még a 
„fürdőszoba” szót sem tudja kimondani.) Ugyanígy, később Arbogast lába 
lép egy közeli képben a tiltott lépcső-rc. Innen már egyikük számára sincs 
visszaút. (Ellentmondásnak tűnhet, hogy az iroda falát festmények repro
dukciói díszítik -  szépen keretezve -  amelyek mindegyike dús testű női ak
tokat ábrázol. De passzivitásában -  akár megölve is?! -  már a tiltott gyü
mölcs is szép lehet, hiszen nem veszedelmes többé: mozdulatlan, halott, 
preparátum -  akár a madarak -  csak élőnek látszik.)
41. Arbogast halálát követően Sam és Marion húga beszélgetnek, ők az 
előtérben állnak, a sötétben. Közel a kamerához. A hátterükben egy mély 
üzlethelyiség. A végében fény. Két tanácstalan sziluett az előtérben. (Még 
nincs semmi, ami eloszlathatná a sötétséget.)
42. Sam (a barát) látogatása a motelnél. Kiabál: „Mr. Bates!” -  Messziről 
száll a hangja Pcrkins-hez, aki a mocsár partján áll. Már nem látjuk e lsü l
lyedni Arbogast
kocsiját. A fiú-arc a mocsár mozdulatlan, fekete tükrével néz farkasszemet. 
(A belső mocsárral, amely mindent elnyel, ami a racionális világból érke
zik.)
43. SAM: „Nem volt ott senki.”
SHERIFF: „Pedig otthon volt. Csak bezárkózott. Úgy él, mint egy remete.”
44. Végül a fiú-én is ebbe a mocsárba süllyed el. Ezt a tartalmat összegzi az 
utolsó képsor, amikor Perkins torzan mosolygó arcára leheletfinoman, egy 
pillanatra ráúszik az anya mumifikált arcának képe, majd e kettős kép be
leolvad a mocsár zavaros vízébe, ahonnan épp a nő kocsiját húzzák elő egy 
csőrlővel. „VÉGE”. (A végső le- és felmerülés.)
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45. A leleplezés. -  A pincében Perkins teste úgy feszül Sam kezei közt, 
miközben dulakodnak, mint egy gótikus keresztlevételen a Krisztus-test. A 
megváltás, a szabadulás pillanata — és a szenvedésé. Egy antikrisztus szen
vedéséé.

1993
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Francois Truffaut

Hitchcock*

...Ezzel a suspense kérdéséhez érkeztünk. Egyesek, bár nem tagadják, hogy 
Hitchcock mestere ennek az eljárásnak, úgy vélik, hogy csupán a látvány 
egy alantasabb formájáról van szó, holott a suspense önmagában maga „a” 
látvány. A suspense mindenekelőtt a Film narratív anyagának drámaivá té
tele, vagy méginkább a drámai helyzet lehető legintenzívebb ábrázolása.

Vegyünk egy példát. Az egyik szereplő elmegy hazulról, taxiba ül, hogy 
majd a pályaudvaron felszálljon egy vonatra. Szokványos jelenet egy átla
gos filmből.

Ha viszont, mielőtt beülne a taxiba, emberünk az órájára pillant és ezt 
mondja: „Úristen, ez borzasztó, nem érem el a vonatot, akkor újra a 
suspense legtisztább jelenetévé válik, mivel minden egyes piros lámpa, 
minden útkereszteződés, minden jelzőtábla, minden fékezés, minden sebes
ségváltás a jelenet érzelmi töltését növeli.

A kép egyértelműen meggyőző ereje ekkor lehetetlenné teszi, hogy a 
néző azt mondja: „Tulajdonképpen nem is siet annyira”, vagy „Majd fel
száll a következő vonatra”. Hála a képek teremtette erőszakos feszültség
nek, kétségünk sem támadhat az esemény sürgősségét illetően. A drámaiság 
ilyen kezelése persze valóban önkényesnek látszik, de Hitchcock művészete 
éppen abban rejlik, miképpen hasznosítja ezt az önkényes megoldást, mely 
ellen a józan elmék gyakran lázadoznak és valószerűtlenséget emlegetnek. 
Hitchcock többször is kijelentette, hogy fütyül a valószerűségre, elbeszélés
módja mégis ritkán valószerűtlen. A cselekményt általában az események 
valamilyen szembeszökő véletlen egybeeséséből indítja cl, s ezzel sikerül 
eljutnia ahhoz a rendkívül erős hatású helyzethez, amelyre szüksége van. 
Ebből bontja ki a drámát, ezért tudja később a lehető legszorosabbra cso
mózni a szálakat, miközben a lehető legnagyobb feszültséggel és legna
gyobb hitelességgel itatja át az egészet, hogy végül egy lázrohamszerű kitö
rés után villámgyorsan feloldja az egész szövevényt.

Általános szabályként tekinthető, hogy a suspense jelenetek egy film 
kiváltságos pillanatai, ezek maradnak meg a néző emlékeiben. De 
Hitchcock munkamódszerét figyelve észrevehetjük, hogy egész pályáján 
olyan filmeket próbált felépíteni, melyeknek minden pillanata kiváltságos 
pillanat -  mint ahogy ő mondja, „hézag- és foltmentes” filmeket. Ez a min
denre elszánt törekvés, mellyel bármi áron ébren akarja tartani a közönség

’ Hilchcoock, 13-18., 157-167. p.)

181



figyelmét, és megteremteni, majd megőrizni a film érzelmi töltését a fe
szültség fenntartása érdekében, ez teszi páratlanná és utánozhatatlanná al
kotásait. Rendezői jelenléte és uralkodó hatása nemcsak a történet legerő
sebb pillanataiban érződik, hanem a bevezető és átvezető jelenetekben is, 
sőt, a filmek leghálátlanabbnak ígérkező képsoraiban.

Sohasem köt össze két suspense jelenetet egy köznapi jelenettel, hiszen 
számára a horrorban rejlik a köznapiság. A „Suspense Mestere” egyszer
smind az abnormalitás mestere. Csak egy példa: egy ember, akinek baja tá
mad az igazságszolgáltatással -  de akit mi ártatlannak tudunk - , feltárja 
esetét egy ügyvédnek. Mindennapi helyzet. Hitchcock előadásában az ügy
véd már a kezdet kezdetétől meglehetősen borúlátó, sőt esetleg -  miként a 
Tévedésben (The Wrong Man) történik csak úgy hajlandó a védelemre, 
hogy előbb bevallja jövendő ügyfelének: általában nem vállal hasonló ügye
ket, és nem biztos abban, hogy ő erre a megfelelő jelölt.

Jól látható mindebből, hogyan is támad az a lappangó, kínos érzés, bi
zonytalan, ingadozó helyzet, melyből aztán olyan erősen fejlődhet ki a drá- 
maiság.

Vegyünk például egy másik hitchcocki eljárást, mellyel a mester sem
mivé foszlatja a mindennapiságot. Egy fiatalember bemutat anyjának egy 
nemrég megismert lányt. A fiatal lány nyilvánvalóan tetszeni akar a mamá
nak, hiszen talán jövendő anyósáról van szó. A fiú könnyedén, természete
sen mutatja be őket egymásnak, míg a lány pirulva, zavartan közeledik. Az 
idős hölgy arcán láthatjuk az érzelmek megváltozását (a bemutatás utolsó 
pillanatainál a fiú „képen kívül” -  „off maradt), és most egyenesen szemé
be néz a lánynak (minden filmértő ismeri ezt a tisztán „hitchcocki tekinte
tet”, mely csaknem a kamera objektívjába néz). Ekkor a fiatal lány enyhe 
visszahúzódása jelzi először meghökkenését: mi pedig csodálhatjuk a jele
netben, hogy Hitchcock egyetlen arckifejezés ábrázolásával máris elénk 
tudta állítani ama rettenetes és hatalmukkal visszaélő anyák egyikét, akik 
oly gyakran tűnnek fel filmjeiben. Ettől kezdve a film minden „családi” je
lenete feszült és görcsös lesz, teli kitörni készülő konfliktusokkal: műveiben 
minden olymódon történik, mintha a rendező szándéka az volna, hogy a ba
nalitást végleg száműzze a vászonról.

A suspense létrehozásának művészete abból áll, hogy a nézőt „éles 
helyzetbe” hozzuk, az események részévé tesszük. A látványteremtésnck e 
módszerével a film nem kétszemélyes játék többé (a rendező+filmje), ha
nem háromszemélycs (a rendező+filmjc+a közönség), és a suspense, miként 
Hüvelyk Matyi fehér kavicsai vagy Piroska sétája, költői eszközzé válik, hi
szen az a célja, hogy minél inkább megragadjon érzelmileg, minél erőseb
ben megdobogtassa szívünket. Hitchcock szemére vetni azt, hogy a 
suspense-t alkalmazza, annyit jelentene, mintha azzal vádolnánk, hogy a 
világ legkevésbé unalmas rendezője; annyit jelentene, mintha egy szeretőt 
azzal vádolnánk, hogy partnere örömével is törődik, nemcsak a saját gyö
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nyörével. A Hitchcock által kidolgozott fílmtípus arra törekszik, hogy a kö
zönséget összpontosításra késztesse, hogy a néző tekintetét a_vászonra szö
gezze^ oly erővel, hogy az arab nézők megfeledkezzenek az amerikai mo
gyoróról, az olaszok a cigarettájukról, a franciák a szomszédnőjük simoga- 
tásáról, a svédek arról, hogy a széksorok között szeretkezzenek, a görögök 
pedig... és így tovább. Még Hitchcock ellenzői is egyetértenek abban, hogy 
technikai szempontból ő a világ első számú filmrendezője, de vajon azt is 
megértik-e, hogy a forgatókönyv kiválasztása, felépítése és tartalma milyen 
erősen kötődik e technikai tudáshoz? Minden művész joggal háborodik fel 
és méltatlankodik, ha a kritikusok elválasztják egymástól a tartalmat és a 
formát, s ha ezt a módszert alkalmazzuk Hitchcock művészetére, a további 
vita lehetetlenné válik. Eric Rohmer és Claude jühabrol nagyon helyesen 
határozta meg, hogy Alfred Hitchcock nem történet-mesélő, sem esztéta
rendező, hanem „a filmtörténet egyjk  ̂legnagyobb Jormai_újítója, aki mellé 
talán j ^ak-Murnaut és Eizensteint állíthatjuk. A forma nála nem feldíszíti a 
tartalmat, hanem megteremti.”

~A~film különlegesen nehéz művészet, hiszen művelőitől speciális, néha 
egymással ellentétes adottságokat követel.

Az, hogy annyi intelligens és művészi képességekkel rendelkező ember 
belebukott már a rendezésbe, azzal magyarázható, hogy nem tudták 
egyidőben alkalmazni az analitikus és a szintetikus módszert. E kettő állan
dó és együttes alkalmazása teszi ugyanis csak lehetővé, hogy elkerüljük azt 
a számtalan csapdát, mely a technikai forgatókönyv, a forgatás, majd a vá
gás során jelentkezik -  a filmkészítés folyamatainak széttöredezettsége, fel- 
aprózódása miatt. Valóban, a filmrendezőt fenyegető legnagyobb veszély, 
ha menet közben elveszíti ellenőrzését a film fölött. Ez a hiba gyakrabban 
előfordul, mint gondolnánk.

A film minden egyes beállítása -  tartson három vagy tíz másodpercig -  
a közönségnek szánt információ. Sok rendező homályos, vagy csak többé- 
kevésbé megfejthető információkat közöl a nézővel, vagy azért, mert szán
dékai már eredetileg is zavarosak voltak, vagy azért, mert bár pontosak 
voltak, nem tudja őket helyesen megvalósítani. Talán most megkérdik: „Va
lóban olyan fontos tulajdonsága egy filmnek a világosság?” A legfontosabb...

Vegyünk egy példát: „Ekkor Balachov, megértvén, hogy Carradine át
verte, elindult megkeresni Bensont, hogy javasolja neki a kapcsolat felvé
telét Tolmacheffel, és hogy elosszák a zsákmányt maguk között... stb.” 
Számtalan filmben hallhattak már efféle dialógust, s a szöveget figyelve 
minden érdeklődésüket elvesztették, hiszen hiába tudták az alkotók, hogy ki 
is az a Balachov, Carradine, Benson és Tolmacheff, s hiába jelentek meg 
előttük a nevekhez tartozó arcok, Önök még akkor sem tudják, ha a rendező 
a dialógus előtt már háromszor bemutatta őket; mégpedig azért nem, mert a 
film alapvető törvénye szerint a moziban minden elvész a néző számára, 
amelyről csak beszélnek, ahelyett hogy bemutatnák őket. Hitchcocknak te
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hát semmi dolga az efféle Balachov, Carradine, Benson és Tolmacheff 
urakkal, hiszen ő úgy döntött, mindent képekkel fejez ki.

Úgy képzeljük talán, hogy az áhított világosság igénye durva egysze
rűsítésekre, gyermeteg helyzetek megfilmesítésére kényszeríti? Éppen ez az 
a vád, amellyel a leggyakrabban hibáztatják, s amit most rögtön el is hárí
tok, bebizonyítva az ellenkezőjét: Hitchcock jelenleg az egyetlen olyan ren
dező, aki képes dialógusok alkalmazása nélkül közölni a nézővel egy vagy 
több szereplő gondolatait is. Ez a tény feljogosít arra, hogy realista rende
zőnek tekintsem.

Hitchcock, a realista? A filmekben, miként a színdarabokban is, a pár
beszéddel csak a gondolataikat közük a szereplők, holott nagyon is jól tud
juk, az életben ez egészen másképpen történik (különösen a társasági élet
ben, ha például olyan társaságba kerülünk, melynek résztvevőit alig ismer
jük: fogadáson, nyilvános ebéden vagy vacsorán, nagyobb szabású családi 
összejövetelen stb.). Ha ilyen alkalmakkor szemlélődőként vagyunk jelen, 
hamar megérezzük, hogy a kimondott szavak csak másodlagosak, a lényeg 
egészen másutt bujkál, például a meghívottak gondolataiban, melyeket na
gyon is jól megértünk, ha a tekintetekre irányítjuk a figyelmünket.

Tegyük fel, hogy meghívtak egy fogadásra, ahol a szemlélődő szerepét 
játszom. Y úr meséli éppen három személynek a feleségével együtt Skóciá
ban töltött vakációja történetét. Figyelmesen vizsgálva az arcát, tekintetét 
követve észreveszem, hogy tulajdonképpen X asszony lába köti le a figyel
mét... Most X asszonyhoz közelítek... 0  két gyermekének kínos iskolai vi
szontagságairól beszél, de hideg tekintete újra meg újra a fiatal Z kisasz- 
szony elegáns alakjára téved...

Tehát a jelenet lényegét nem a társasági élet üres közhelyeit visszhang
zó párbeszédekben fedezhetjük fel, hanem a szereplők gondolataiban: 

a/ Y úr szexuális vágya X asszony iránt 
b/ X asszony Z kisasszonyt érintő féltékenysége
Hollywoodtól Cinecittáig e jelenet valódi emberi tartalmát jelenleg 

egyetlen más rendező sem tudja filmre vinni, csak Hitchcock. Negyven év 
óta minden egyes filmje ennek az alapmegfigyelésnck a különböző változa
tait példázza, tehát a kép és a párbeszéd eltolódásának elvére épül. A jelen
séget párhuzamosan ábrázolja: az elsöf Ti (nyilvánvaló) helyzetet és a má
sodik (rejtett) tartalmat egyidőben ragadja meg, hogy tisztán vizuális eszkö
zökkel bonthassa ki a jelenet drámaiságát. Következésképpen Hitchcock ma 
az egyetlen olyan rendező, aki a gyakorlatban képes arra, hogy érzelmeket -  
gyanakvást, féltékenységet, vágyat, irigységet -  közvetlenül, a dialógusok 
mankója nélkül ábrázoljon. így jutunk el a következő paradoxonhoz: 
Hitchcock, a nagyközönség számára leginkább megközelíthető, és munkájá
nak világossága révén legjobban érthető rendező -  ugyanakkor a lehető lcg- 
árnyaltabban tudja ábrázolni az emberek közötti mégoly bonyolult kapcsola
tokat.
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Amerikában a filmrendezés művészete 1908 és 1930 között tökéletese
dett a legnagyobb ütemben, elsősorban Griffith jóvoltából. A némafilm
rendezők nagy részét befolyásolta Griffith művészete, így Stroheimet, 
Eizensteint, Murnaut, Lubitsch-ot, akik már meghaltak és másokat, akik 
még élnek, de már nem dolgoznak. Azok az amerikai rendezők, akik 1930 
után kezdték alkotói tevékenységüket, még a tizedrészét sem próbálták 
megművelni a Griffith által már feltárt termőföldnek.

Úgy érzem, nem túlzók, ha azt mondom, hogy a hangosfilm feltalálása 
óta Hollywood Orson Welles kivételével egyetlen nagy vizuális képzeletű 
alkotót sem adott a világnak.

Őszintén hiszem, hogy ha a filmnek máról holnapra ismét le kellene 
mondania mindenfajta hangcsíkról, és visszaváltozna azzá a néma mozgó
képművészetté, ami 1895 és 1930 között volt, akkor a mai rendezők nagy 
részének pályát kellene változtatniuk. Ezért aztán, ha Hollywoodra figye
lünk, 1966-ban Howard Hawks, John Ford és Alfred Hitchcock tekinthetőek 
a griffith-i titkok egyedüli letéteményeseinek. Hogyan is gondolhatnánk 
melankólia nélkül arra, hogy pályájuk végeztével „elveszett titkokról” kell 
majd beszélnünk...

Tisztában vagyok vele, hogy az amerikai értelmiségiek egy része rop
pantul csodálkozik, ha az európai, és különösen a francia filmrajongók 
Hitchcock-ot „szerzői filmesnek” tartják, s ugyanolyan értelemben említik, 
mint Jean Renoirt, Ingmar Bergmant, Federico Fellinit, Luis Bunuelt vagy 
Jean-Luc Godard-t.

Az amerikai kritikusok más neveket állítanak szembe Hitchcockkal, 
olyanokét, akik már hosszú évek óta nagy becsben állnak Hollywoodban, s 
anélkül, hogy erről vitát volna érdemes kezdeni, azt elmondhatjuk, hogy 
épp ilyenkor látszik a legélesebben a New York-i és párizsi kritika szem
pontjai közti nagy különbség. Ezek a hollywoodi „nagy nevek”, az Oscar- 
díjak szorgos gyűjtői valódi tehetségek vagy sem, de hogyan beszélhetnénk 
róluk másképpen, mint egyszerű kivitelezőkről, ha azt látjuk, hogy a divat
igényeknek megfelelően hol bibliai filmet, hol lélektani westernt készíte
nek, majd egy háborús freskó leforgatása után válási komédiába fognak? Mi 
különbözteti meg őket színházrendező kollégáiktól, ha épp úgy, mint azok, 
évente filmre visznek egy William Inge színdarabot, hogy rögtön utána egy 
vaskos Irwin Shaw-regény adaptációjába fogjanak, miközben már készítik is 
elő valamelyik Tennessee Williams Picture-t?

Az ilyen rendezők semmiféle leküzdhetetlen vágyat nem éreznek arra, 
hogy saját munkájukban saját gondolataikat mondják el az életről, az embe
rekről, pénzről és szerelemről. Valójában csak a show-business specialistái 
ők, egyszerű technikus mesteremberek. De vajon nagyszerű technikusok? 
Makacs önmegtartóztatásukat látva a rendkívül gazdagon felszerelt holly
woodi stúdiókban, azt látva, hogy a lehetőségek tárházából csak nagyon ke
veset használnak fel, még ebben is kételkedhetünk. Miben is áll a munká
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juk? Beállítanak egy jelenetet, vagyis elhelyezik a színészeket a díszletben, 
•és hat vagy nyolcféle kameraállásból felveszik az egészet -  vagyis a dialó
gusokat -  szemből, oldalról, fölülről stb. Utána az egészet újra kezdik, csak 
most az objektíveket cserélgetik, s az egész jelenetet felveszik nagytotálban, 
aztán az egészet félközeliben, aztán mindent külön közelképekben. Nem is 
lehet kérdéses, hogy Hollywood nagy neveit szélhámosoknak tekintsük. Kö
zülük a legjobbaknak van bizonyos specialitásuk, valamit jól meg tudnak 
csinálni. Az egyik csodálatos érzékkel irányítja a sztárokat, a másiknak jó a 
szimata, hogy új arcokat fedezzen fel. Néhánynak tehetséges forgatókönyv
írói vannak, mások a rögtönzéshez értenek. Egyesek kiválóan rendezik a 
csatajeleneteket, mások pedig az intim vígjátékokat.

Szerintem Hitchcock mindegyiket felülmúlja, mert tehetsége sokkal 
teljesebb. Ő is specialistája a filmnek, de nem ilyen vagy olyan szempont
ból, hanem értője minden egyes képnek, beállításnak, jelenetnek. Kedveli a 
forgatókönyv megszerkesztésének fogásait, de a vágást, a fényképezést, a 
hangosítást is. Mindenről teremtő gondolatai támadnak, és mindennel tö
rődni tud, még a reklámmal is, de hiszen ez ma már közismert dolog...

Mivel a film minden egyes eleme fölött uralkodik, és a rendezés minden 
stádiumában egyéni ötletekkel él, Alfred Hitchcock valóban saját stílussal 
rendelkezik, s mindenki elismeri, hogy egyike annak a három-négy mai 
rendezőnek, akiknek bármely filmjéből elég egy percet látnunk ahhoz, hogy 
felismerjük az alkotót.

Ezt igazolandó nem szükséges feltétlenül sM-s/^wse-jelenetet választa
nunk. A „hitchcocki” stílus olyan jelenetből is felismerhető, ahol két sze
replő beszélget: egyszerűen a képkivágat drámai minőségéből; abból az egé
szen egyedülálló módból, ahogyan a szereplők tekintetét meghatározza, 
ahogy a leegyszerűsített gesztusokkal bánik; abból, ahogy egy párbeszéden 
belül elosztja a csendeket. Abból a művészetből, mellyel megérezteti a né
zőkkel, hogy két szereplő közül az egyik uralkodik a másik felett (vagy sze
relmes a másikba, vagy féltékeny a másikra), abból, ahogy a dialógustól 
függetlenül sugallja a jelenet pontosan megfelelő drámai hangulatát, végül 
abból a művészetből, mellyel saját kedve szerint juttatja el nézőjét az egyik 
érzelemtől a másikig. Hitchcock munkáját azért is találom ilyen összetett
nek, mert kutatásokat és felfedezéseket látok mögötte, a konkrét és az el
vont dolgok tudását, gyakran nagyon erős drámát, s néha finom humort. 
Életműve egyszerre kommersziális és kísérleti jellegű, mindenkihez szóló 
mint William Wyler Ben Hur-ja, és kevesekhez, mint Kenneth Angers Tüzi- 
játék-a.

Egy olyan film, mint a Psycho, mely a világ minden táján nézők töme
geit vonzotta, merészségével és őrületével felülmúlta némely fiatal művész 
tizenhat milliméteres kis avantgarde filmjét, melyeket semmilyen cenzúra 
nem engedélyezne. Az Észak-Északnyugat valamelyik makettja vagy a Ma
darak valamelyik trükkje a kísérleti filmművészet hasonló költészetét

186



árasztja, mint a cseh Jirí Trnka marionettfigurái vagy a kanadai Norman 
MacLaren közvetlenül nyersanyagra rajzolt filmjei.

Szédülés, Észak-Északnyugat, Psycho. Az utóbbi néhány évben ezt a há
rom filmet utánozták a leginkább, és meg vagyok győződve arról, hogy 
Hitchcock munkássága -  még azokat a rendezőket is bele értve, akik nem 
szívesen vallanák be -  hosszú ideje már a világ filmművészetének nagy ré
szére erős befolyást gyakorol. Közvetlenül vagy rejtetten, stílusjegyeivel 
vagy tematikájában, jótékonyan vagy rosszul megemésztve hatott egymástól 
mégoly különböző alkotók műveire. Hadd említsem Henri Verneuil Alag
sori melódia, Alain Resnais Muriel, A háborúnak vége, Philippe de Broca 
Riói kaland, Orson Welles Az óra körbejár, Vincente Minelli Rejtett 
áramlás, Henri Georges Clouzot Ördöngösök, Jack Lee Thompson A rette
gés foka, René Clément Tűző napon, A nap és az óra, Mark Robson Az ár, 
Edward Dmytryk Délibáb, Robert Wise Ház a domboldalon, Kisértő emlék, 
Tedd Tetzlaff Az ablak, Robert Aldrich Ki ölte meg Baby Jane-t?, Akira 
Kurosawa Ég és föld között, William Wyler A lepkegyűjtő, Otto Preminger 
Bunny Lake eltűnt, Roman Polanski Iszonyat, Claude Autant Lara A balek, 
Ingmar Bergman Börtön', Szomjúság, William Castle Gyilkosság, Claude 
Chabrol Unokafivérek, A gonosz pillantása, M-Ch dr I Ca ellen, Alain 
Robbe-Grillet A halhatatlan, Paul Paviot Robotkép, André Delvaux A 
borotváltfejű, Francois Truffaut Fahrenheit 451 című filmjét. De ne feled
jük az egész James Bond-sorozatot sem, mely a hitchcocki életmű, s külö
nösen az Észak-Északnyugat ügyetlen és közönséges karikatúrája.

A legtehetségesebbektől a nagyon középszerűkig a világ rengeteg film
rendezője tanulmányozza gondosan Hitchcock műveit, mégpedig azért, mert 
érzik, hogy egy döbbenetes embert és alkotói pályát fedezhetnek fel, olyan 
életművet, melyet csodálattal vagy irigységgel szemlélhetnek, de meríthet
nek is eredményeiből.

-Am ikor nem erőszakos cselekedetről van szó, csaknem mindig ugyan
azt az expozíciós elvet alkalmazza, vagyis távolról indít, és csak ezután 
megy közelebb: előbb a város, aztán egy bérház, majd egy lakás... A 
Psycho is így kezdődik.

-  A Psycho legelején szükségét éreztem, hogy kiírjam a vászonra a vá
ros nevét, vagyis azt, hogy Phoenix, meg azt is, hogy melyik nap és hány 
órakor kezdődik a cselekmény, ugyanis ki akartam emelni azt a tényt, hogy 
két perc múlva háromnegyed három van, és hogy ez a szegény lány, vagyis 
Marion csak ekkor tud lefeküdni a szeretőjével, Sammcl. Az időmegjelölés 
tehát azt sugallja, hogy Marion az ebédelésről mondott le, csak hogy szeret
kezhessen a férfival.

-  Rögtön az az érzése az embernek, hogy titkolt kapcsolatról van szó.
-  És be is avatjuk a közönséget ebbe a titokba.
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-  Jean Douchet filmkritikusnak volt ezzel kapcsolatban egy érdekes 
megjegyzése: „A Psycho első jelenetében -  írja -  John Gavint meztelen fe l
sőtesttel látjuk, Janet Leigh viszont melltartót visel, és ezért a jelenet csak 
a közönség egyik felének igényeit elégíti ki. ”

-  Ez igaz, Janet Leigh-vel le kellett volna vetetni a melltartót. Ezt a je
lenetet én nem éreztem erkölcstelennek; énrám nem volt különösebb hatás
sal -  én ebben a kérdésben agglegénynek számítok, vagyis tartózkodom a 
szavazástól - , az viszont kétségtelen, hogy a jelenet sokkal érdekesebb lett 
volna, ha a lány melle hozzáér a férfi mellkasához.

-  Tudom, hogy a Psychóban megpróbálta hamis nyomon elindítani a 
nézőket, ezért azt feltételezem, hogy ennek az erotikus kezdetnek az volt a 
nagy előnye, hogy a szexre irányította a nézők figyelmét; később, már a 
motelban ebből a jelenetből kiindulva, amelyben Janet Leigh-et melltartó
ban látni -  arra gondol a néző, hogy Anthony csak leselkedni fog. Melles
leg, ha nem tévedek, Ön eddig ötven filmet forgatott, de ez az egyetlen 
melltartós jelenet az életművében.

-  Azért éreztem szükségét, hogy így forgassam az első jelenetet, vagyis 
melltartóval, mert a közönség is változik, a közönség is fejlődik. Az egész
séges csók klasszikus jelenetét ma már kinevetnék, „marhaságnak” tartanák 
a fiatalok. Tudom, hogy ők is azt csinálják, amit John Gavin meg Janet 
Leigh, és azt kell megmutatni nekik, ahogyan ők maguk is viselkednek az 
életben. Másrészt arra törekedtem, hogy a látvány a kétségbeesés és a ma
gány érzését keltse a nézőben.

-  Igen, nekem is az volt az érzésem, hogy a Psycho már tudomásul ve
szi, hogy a moziközönség teljesen megváltozott az utóbbi tíz évben, és hogy 
a film csupa olyan dologgal van tele, amit régebben aligha csinált volna a 
filmjeiben.

-  Pontosan így van, és erre a Madarakban is sok a példa, abban is sok a 
technikai újítás.

-  Én is elolvastam a Psycho című regényt, de szerintem szégyenletesen 
mesterkélt mű. Ilyen mondatokkal van tele: „Norman odaült öreg édesany
ja  mellé, és beszélgetni kezdtek. ” Ez az ósdi elbeszéléstechnika engem ret
tenetesen zavar. Most, hogy újra megnéztem, látom, hogy a film sokkal na
gyobb hűséggel meséli el a történetet. Tulajdonképpen mi ragadta meg Önt 
a regényben?

-  Azt hiszem, egy dolog tetszett benne, és emiatt határoztam el, hogy 
filmre viszem, ez pedig a zuhany alatti gyilkosság; ez a gyilkosság teljesen 
kiszámíthatatlan, ez keltette fel az érdeklődésemet.

-  Ez a gyilkosság felér egy nemi erőszakkal... A regényt, gondolom, 
valami újsághír ihlette?

-  Igen, egy fickó, valahol Wisconsin államban, odahaza őrizte az anyja 
hulláját...
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-  A Psychóban a rémület teljes fegyvertárát megtalálja az ember, 
mindazt, amit Ön általában messziről elkerül, van benne valami temetői 
hangulat, valami rejtélyesség, az ódon ház például...

-  A házat körüllengő titokzatosság, azt hiszem, teljesen véletlen, Észak- 
Kaliforniában nagyon sok egyedülálló házat talál, és ezek egytől egyig 
olyanok, mint amit a Psychóban látni; „kaliforniai gótikának” nevezik ezt a 
stílust, a legcsúnyább változatait meg úgy hívják, hogy „kaliforniai mézes
kalács”. Amikor belefogtam a munkába, egyáltalán nem állt szándékomban 
újra felidézni az Universal-féle régi horrorfilmek hangulatát, csak a hiteles
séget tűztem ki célul magam elé. Márpedig a ház egy valóságos ház hiteles 
mása, ehhez nem fér kétség, és a motel is hiteles mása egy valóban létező
nek. Azért választottam ezt a házat meg ezt a motelt, mert rájöttem, hogy a 
történetnek nem ugyanaz a hatása, ha mindez közönséges bungalóban tör
ténik; ez az építészeti stílus illett valahogy az atmoszférájához.

-  Meg aztán kellemes látvány is ez az épület, és a ház vertikalitását a 
motel vízszjntessége ellensúlyozza.

-  Igen, ez volt a kompozíciós elv... Egy vertikális meg egy horizontális 
tömb.2,1

-  Mellesleg nincs egyetlen rokonszenves hős sem a Psychóban, amely- 
lyel a néző azonosulhatna...

-  Mert nem is volt rá szükség. Azért azt hiszem, a nézőt mégiscsak el
fogja a szánalom, amikor a férfi meggyilkolja Janet Leigh-t. A történet első 
része csak afféle „vörös hering”, már ahogyan Hollywoodban nevezik az 
ilyesmit, vagyis közönséges figyclcmelterelő trükk, amelynek az a célja, 
hogy még jobban felerősítse a hatást, hogy a nézőt még váratlanabbul érje a 
gyilkosság. Ezért volt szükség arra, hogy a kezdet olyan hosszadalmasJe-_ 
gyen, szántszándékkal hosszadalmas, már ami a pénzlopást és Janet Leigh 
menekülését illeti; mindennek az a célja, hogy azzal a kérdéssel foglaljam 
el a nézőt: vajon elfogják-e a lányt vagy sem? Biztosan emlékszik rá, hogy 
mennyire előtérben van a negyvenezer dollár; már a forgatás előtt, de a for
gatás egész ideje alatt is sokat dolgoztam azon, hogy miképpen lehetne még 
nagyobb nyomatékül adni ennek a pénzösszegnek.

Tudja, a néző mindig előszeretettel próbálja kitalálni a későbbi fejlemé
nyeket, a néző szereti tudni, hogy mi fog történni a következő pillanatban. 
Mármost nem csupán számolni kell ezzel, arra van szükség, hogy mi ve
gyük át a vezetést, hogy mi irányítsuk a néző gondolatait. Minél részlete
sebben mutatjuk meg a lány menekülését az autóval, annál inkább csak ez 
köti le a közönség figyelmét: ezért adunk olyan nagy jelentőséget a fekete
szemüveges motorbiciklis rendőrnek meg az autócserének. Később Anthony 
Perkins elmeséli Janet Lcigh-nek, milyen is az élete ebben a motelban, be- 24

24 Hitchcock a Bates-házat (amely ma is áll a Universal stúdióvárosban Los Angelesben) a mé
rethelyesnél kb. háromnegyedszer kisebbre építtette, hogy Anthony Perkins magasabbnak, 
„fenyegetőbbnek” tűnjön mellette. (A szerk.)
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szélgetnek egy kicsit, de még ekkor is a lány problémája áll a párbeszéd kö
zéppontjában. Már már arra gondolunk, hogy a lány úgy határozott, szépen 
visszaszolgáltatja a pénzt. Lehet, hogy ekkor a közönség találgatni szerető 
része erre gondol: „Lám, ez a rokonszenves fiatalember megpróbálja jobb 
belátásra bírni”. Mindebből az következik, hogy a nézőt jól meg kell dol
gozni, alaposan el kell szédíteni, hogy a lehető legtávolabb kerüljön mindat
tól, ami majd történni fog a mozivásznon.

Le merném fogadni, hogy egy átlagos filmben a másik szerepet kapta 
volna meg Janet Leigh, az eltűnt húga után nyomozó nővérét, hiszen igazán 
nem szokás a sztárt mindjárt a film legelején eltüntetni. Az persze, hogy 
éppen a sztárt ölik meg, nálam szándékos, így még váratlanabb a gyilkos
ság. Ezért kardoskodtam a későbbiekben amellett, hogy a film kezdete után 
már senkit se engedjenek be a nézőtérre, a későn jövők ugyanis azt hihetik, 
azután is látni fogják még Janet Leigh-t, hogy vízszintes helyzetben levitték 
a mozivászonról!

Ennek a filmnek nagyon érdekes a szerkezete; meg kell mondanom, so
hasem élveztem ennyire, hogy lóvá teszem a közönséget. A Psychóval pon
tosan úgy irányítom a nézőket, mintha orgonán játszanék.

-  Részemről nagyon csodálom ezt a filmet, mégis, az az érzésem, hogy 
van benne egy kis törés, mégpedig a második gyilkosság után: arra a két 
jelenetre gondotok, amelynek a sheriff lakása a színhelye.

-  A sheriff azért került bele a történetbe, mert -  ahogyan beszéltünk is 
róla -  mindig ott az elkerülhetetlen kérdés: „Dehát miért nem mennek a 
rendőrségre?” Erre többnyire így szoktam válaszolni: „Azért nem, mert tá
vol akarják tartani magukat a kellemetlenségektől.” Egyszer már meg akar
tam mutatni mi is történik, ha a szereplők mégis elmennek a rendőrségre.

-  De ezután egy-kettőre visszatér a régi feszültség. Az az érzésem, hogy 
a közönség nem ugyanazokkal az érzelmekkel nézi végig a filmet. Az elején 
mindenki azért drukkol, hogy Janet Leigh-nek bár csak sikerülne egérutat 
nyernie. Aztán ott a gyilkosság döbbeneté, de miután Anthony Perkins 
gyorsan eltünteti a nyomokat, a néző szinte pártfogásába veszi, abban a 
reményben, hátha megússza a dolgot. Később, amikor a sheriff szájából 
megtudjuk, hogy Perkins anyja már nyolc esztendeje halott, a néző hirtelen 
Anthony Perkins ellen fordul, és kíváncsian várja a fejleményeket.

-  Már beszéltünk arról, hogy minden nézőben egy leselkedő veszett el. 
A Gyilkosság telefonhívásra esetében is egy kicsit ez volt a helyzet.

-  Csakugyan. Amikor a gyilkos már elunta várni Ray Miland telefonhí
vását, és úgy csinál, mintha már nem is akarná meggyilkolni Grace Kellyt, 
mintha el akarna menni a lakásból, a néző erre gondol: „Bárcsak várna 
még egy kicsit...'

-  Ez alól a szabály alól nincs kivétel. Beszéltünk már erről, méghozzá 
annak a betörőnek a kapcsán, aki egy ismeretlen lakásban kutat a fiókok 
mélyén: a közönség ilyenkor mindig a fickónak drukkol... Ugyanígy, ami
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kor Perkins a tóban elmerülő gépkocsit nézi, a néző tudja, hogy a hulla ott 
van az autóban, de hiába: amikor az autó, amelynek még mindig látszik a 
teteje, már nem süllyed mélyebbre, a néző mégis erre gondol: „Bárcsak tel
jesen elsüllyedne!” Ez ösztönös dolog.

-  Igen, de az Ön legtöbb filmjében a néző az igazságtalanul megvádolt 
hős sorsáért aggódik, nem pedig a bűnösért. A Psychóban viszont előbb egy 
sikkasztó fiatal nőért izgulunk, aztán egy közönséges gyilkosért, végül, 
amikor tudomásunkra jut, hogy a gyilkosnak van egy nagy titka, azt kíván
juk, bárcsak kerülne hurokra, csakhogy végre megtudjuk a történet csatta
nóját!

-  Biztos benne, hogy ennyire azonosul a közönség a szereplőkkel?
-  Nem is annyira azonosulásról van itt szó, de valahogy olyan gondos

sággal, olyan alapossággal tünteti el Perkins a nyomokat, hogy a nézőnek 
megesik rajta a szíve. Mindig csodálatot érdemel, aki jó l végzi a munkáját. 
A stáblista díszbetűi mellett Saul Bass ugye, más rajzokat is csinált a filmhez?

-  Csak egy jelenethez, de nem tudtam használni őket. Úgy volt, hogy 
Saul Bass csinálja meg a stáblistát, s mivel nagyon érdekelte a film, bele
egyeztem, hadd rajzolja meg az egyik jelenetet, azt, amikor Arbogast, a 
nyomozó felmegy a lépcsőn, és a lépcső tetején leszúrják. A forgatás alatt 
megfáztam, és két napig lázasan feküdtem, úgyhogy meghagytam az opera
tőrnek meg az asszisztensnek, hogy Saul Bass vázlatai alapján forgassák le 
a jelenetet. Nem a gyilkosságot, csak azt, ami közvetlenül megelőzi, csak 
annyit, hogy a nyomozó felmegy a lépcsőn. Volt egy beállítás a detektív ke
zéről, amint végigcsúszik a lépcső karfáján, meg egy kocsizás a lépcsőkorlát 
mentén, oldalról mutatva Arbogast lábát. De amikor megnéztem a musztert, 
kiderült, hogy nem illik a jelenetbe; mindez nagyon tanulságos volt szá
momra. A lépcsőn való felmenetel, legalábbis így tagolva, nem ártatlansá
got sugallt, hanem bűnösséget. A jelenet tökéletesen megfelelt volna, ha 
történetesen egy gyilkos megy fel a lépcsőn, csakhogy a jelenetnek más volt 
a lényege, egészen más.

Emlékezzék csak vissza, milyen alaposan készítettük fel a nézőt a jele
netre; abból a feltevésből indultunk ki, hogy él egy rejtélyes hölgy a házban, 
és hogy az szökött ki, és ölte meg több késszúrással a zuhanyozó fiatalasz- 
szonyt. Ebben van a jelenet minden feszültsége, ezért olyan izgalmas, ami
kor a nyomozó felmegy a lépcsőn. Mindebből az következik, hogy a jelene
tet a lehető legegyszerűbben kell felvenni, elég megmutatni a lépcsőt meg a 
férfit, amint a lehető legegyszerűbben felmegy rajta.

-  Biztos vagyok benne, hogy a rosszul forgatott jelenet is segítségére 
volt, hogy elmagyarázza a lépcsőn felmenő detektívnek, hogyan kell alakí
tania a szerepét. Az ilyen helyzetre azt mondják mifelénk, hogy „ úgy kerül 
bele, mint Pilátus a krédóba”.

-  Itt nem is annyira szenvtclenségről, sokkal inkább valamiféle jóindu
latról van szó. Csináltam tehát egy beállítást Arbogastról, amint felmegy a
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lépcsőn, majd, amikor már majdnem felért, szántszándékkal felülről irányí
tom rá a felvevőgépet, mégpedig két megfontolásból: az egyik, hogy verti- 
kálisán filmezhessem le az anyát, mert ha egyszerűen csak hátulról közelí- 
tek~~ra7 annak olyan látszata lett volna, mintha szándékosan akarnám elrej
teni az ábrázatát, és akkor a néző azonnal gyanút fogott volna. Ezért olyan 
szögből vettem fel a jelenetet, hogy a néző érezze, nem akarom előle az 
anyát elrejteni.

De van egy másik oka is annak, hogy olyan magasra helyeztem a felve
vőgépet, és ez a fontosabb; arról van szó, hogy csakis ezzel a magas kame
raállással lehetett úgy megcsinálni a jelenetet, hogy a lépcsőről készített 
nagytávoli éles kontrasztban legyen azzal a nagyközelivel, amely abban a 
pillanatban mutatja Arbogast arcát, amikor a kés lesújt rá. Pontosan olyan 
ez, mint valami zene, a magasan elhelyezett kamera tölti be a vonósok, 
majd a hirtelen megjelenő fej a rézfúvósok szerepét. A fenti beállításban 
megvolt az előrohanó anya, és megvolt a lesújtó kés. Megmutattam a lesújtó 
kést, vágás, majd ráközelitek Arbogast arcára. Ráragasztottunk a fejére egy 
kis csövet, tele hemoglobinnal. És amikor lesújt a kés, gyorsan meghúztam 
a zsineget, a vér egyszerre kiserkent az arcon, és -  előre meghatározott 
irányban -  végigcsurgott rajta. Majd a férfi hátrahanyatlott, és hátrálva le
zuhant a lépcsőn.

-  Ez a jelenet, amelyben a nyomozó hátrazuhan a lépcsőn, sokat fog
lalkoztatott. Tulajdonképpen nem is esik hátra. A lábát nem látni, mégis 
olyan benyomása van az embernek, mintha lehátrálna a lépcsőn, holmi 
parkettáncos módjára csak lábujjheggyel érintve minden egyes lépcsőfo
kot...

-  Csakugyan ez a látszat. Tudja, hogy csináltuk?
-  Fogalmam sincs róla. Azt jó l látom, hogy egy kicsit el akarja nyújtani 

a jelenetet, de nem tudom, hogyan csinálta.
-Trükk az egész. Először is lefilmeztük a lépcsőt felülről lefelé haladva, 

de szereplő nélkül. Majd Arbogastot beültettem egy külön erre a célra készí
tett székbe, a háttér-vetítővászon elé, amelyre rávetítettük a lépcsőn való 
lejövetelt. Ekkor jól megrángattuk a széket, Arbogastnak meg csak annyi 
dolga volt, hogy kinyújtott karral kalimpáljon egy kicsit a levegőben.

-  Le a kalappal! Később még egyszer alkalmazza a filmben ezt a na
gyon magas kameraállást, amikor Perkins leviszi az anyját a pincébe.

-  Igen, ahogy Perkins elindul felfelé a lépcsőn, azonnal felemelem a 
felvevőgépet. A fiatalember belép a hálószobába, ekkor látni már nem lát
juk, csak halljuk: „Mama, le kell hogy vigyelek a pincébe, mert ide fognak 
jönni szaglászni.” Majd Pcrkinst látni, amint viszi le az anyját a pincébe. 
Ezt a beállítást nem lehetett snittel befejezni, akkor a néző gyanakodni kez
dett volna: vajon mi lehet az oka a felvevőgép hirtelen eltűnésének? Ezért 
alkalmaztam a magas kameraállást, a felfüggesztett kamera Perkinsre irá
nyul, amikor felmegy a lépcsőn, a fiatalember bemegy a hálószobába, ekkor
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kilép a látómezőből, a kamera azonban minden snitt nélkül tovább emelke
dik, és amikor már az ajtó fölött vagyunk, megfordul a tengelye körül, és 
megint a lépcső alját veszi célba, sőt, hogy a közönség el ne gondolkodjék a 
kameramozgás funkcióján, az anya és fia közti vitával tereljük el a figyel
mét. A közönség csak a dialógusra összpontosít, a kameramozgást figyel
men kívül hagyja; mi azonban, kihasználva a pillanatot, ismét vertikális 
helyzetben vagyunk, és a néző már nem is csodálkozik rajta, hogy a felülről 
mutatott Perkins a karjában leviszi az anyját a lépcsőn. Semmi sem élveze
tesebb dolog, mint arra használni a kamerát, hogy lóvá tegyük vele a nézőt.

- A z  a jelenet is nagyszerű, amelyben Janet Leigh-t agyonszúrják.
-  Hét teljes napig tartott a forgatás, és eközben nem kevesebb mint het- 

ven kameraállást alkalmaztunk, és mindezt egy negyvenöt.másodperces je
lenetért! A jelenethez csináltattunk egy csodálatos mű felsőtestet, amelyből, 
ahogyan beléhatol a kés, kiserken a vér, de végül úgy döntöttem, mégsem 
élek vele. Inkább meztelen modellel forgattam, aki hasonlított Janet Leigh- 
re. Az igazi Janetből nem látni mást, csak a lány kezét, vállát meg a fejét. A 
többit a modellel csináltuk. A kés természetesen egyszer sem éri a testet, 
montázs az egész. A női testnek egyetlen olyan részét sem látni, ami tabu 
lehetne, az egyes beállításokat lassított felvétellel forgattuk, hogy a mell 
véletlenül se kerüljön a képbe. A lassítva forgatott beállításokat azután ké
sőbb sem gyorsítottuk fel, egyszerűen beillesztettük őket a többi beállítás 
közé, a néző úgysem érzékeli, hogy sebességkülönbség volna a kétféle be
állítás között.

-  Elképesztően durva jelenet.
-  Igen, ez a legdurvább az egész filmben, és később, ahogyan pereg a 

cselekmény, a filmben egyre kevesebb a durvaság, mert ennek az első gyil
kosságnak az emléke bőven elég, hogy a későbbiekben is fenntartsa a fe
szültséget, és elegendő szorongást keltsen a nézőben.

-  Csakugyan leleményes ötlet, igazi újítás. Részemről azonban sokkal 
jobban szeretem a gyilkosságnál azt a jelenetet, amikor Perkins seprővel és 
felmosóronggyal igyekszik eltüntetni a nyomokat. Ennek a filmnek a szer
kezete engem az abnormitás skálájára emlékeztet: házasságtöréssel indul, 
majd ott a sikkasztás, aztán egy gyilkosság, majd még egy, végül a pszicho
pátia; és mindegyik állomás újabb lépcsőfok felfelé. Erről van szó?

-  Erről, bár Janet Leigh az én szememben minden szempontból átlagos 
polgárlány, semmi több.

-  Igen, de mégis az abnormitás felé vezet bennünket, Perkinsnek meg a 
kitömött madarainak világába.

-  A kitömött madarakkal sokat foglalkoztam, valamiféle jelképet láttam 
bennük. Magától értetődik, hogy Perkins madárpreparálással foglalkozik, 
hiszen a tulajdon anyját is „preparálta”. De ezeknek a jelképeknek másik 
jelentésük is van, főleg a bagolynak; ezek a madarak az éjszaka birodalmá
hoz tartoznak, állandóan lesben állnak, állandóan figyelnek, ez pedig jól il-
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lik Perkins mazochizmusához. Perkins jól ismeri a madarakat, és azzal a 
tudattal él, hogy azok állandóan nézik. Saját bűnösségérzése tükröződik az 
őt néző madarak tekintetében, és annyira szeret madarakat preparálni, hogy 
az anyját is teletömi szalmával.

-  Nem lehetne kísérleti filmnek tekinteni a Psychót?
-  Talán lehet, nem tudom. Csak annak örülök, hogy a film hatással volt 

a nézőkre, ezt én minden másnál fontosabbnak tartottam. A Psychóban a 
téma nem túlságosan fontos, a szereplők se olyan fontosak, csakis az a fon
tos, hogy úgy illesszem össze a film alkotóelemeit, a fényképezést, a 
hangeffektusokat meg a többi tisztán technikai kifejezőeszközt, hogy a kö
zönségnek végül égnek meredjen minden hajaszála. Azt hiszem, nekünk az 
a legnagyobb elégtétel, ha a filmművészet fel tudja rázni a legszélesebb tö
megeket. És a Psychónak ez sikerült. Nem a film üzenete hatotta meg a né
zőt. Nem is egy nagy színészi teljesítmény. Nem egy sikerkönyv filmválto
zata ejtette rabul. A film, a színtiszta mozi hozta izgalomba...

-  Ez igaz...
-  Azért vagyok olyan büszke a Psychóra, mert ez a film szőröstül- 

bőröstül a miénk, filmrendezőké, a magáé meg az enyém, mégpedig sokkal 
nagyobb mértékben, mint az összes többi filmem. De mai napság úgyszól
ván vitatkozni se lehet erről a filmről, mert egyszerűen megközelíthetetlen 
a ma használatos fogalmakkal. Az emberek ilyesmiket mondanak: „Ezt 
vagy azt nem szabad csinálni, szörnyűséges a téma, egyetlen nagy színész 
sincs a szereplők között, a filmben nincs igazán nagy szerep.” Ez mind 
igaz, és mégis, elsősorban az határozza meg a néző reakcióit...

-  ... érzelmi vagy fizikai reakcióit...
-...érzelmi reakcióit, ahogyan a történet meg van szerkesztve, az, aho

gyan elmesélem a történetet. Hogy a kritika milyennek tartja a filmet, jelen
téktelennek-e vagy remekműnek, az nekem édesmindegy. Nem azzal az el
határozással vágtam bele, hogy na, most csinálok egy nagy filmet. Arra 
gondoltam, hogy kellemesen eltöltőm az időt egy érdekes kísérlettel. A film 
mindössze nyolcszázezer dollárba került, és éppen ez volt benne a kísérlet: 
azt szerettem volna vele kitapasztalni, hogy vajon lehet-e ugyanolyan felté
telek mellett mozifilmet forgatni, mint televíziós filmet? Tévéstábot válasz
tottam, csak hogy minél gyorsabban menjen a munka. Csak a zuhany alatti 
gyilkosságnál, a takarításnál meg egy-két olyan jelenetnél fogtam lassabbra 
a forgatás ritmusát, amelyek az idő múlását jelzik. A film többi részét úgy 
forgattam, mint egy tévéfilmet.

-  Úgy tudom, hogy a Psychónak Ön volt a producere. Nagy siker volt?
-  Mindössze nyolcszázezerbe került, és a mai napig körülbelül tizenhá

rom millió dollárt hozott a konyhára.
-  Fantasztikus! Eddig ez a legnagyobb sikere?
-  Ez, és magának is azt kívánom, hogy egyszer maga is csináljon egy 

ilyen jövedelmező filmet. Olyan műfaj ez, amelyben a  munkának -  nem a
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forgatókönyv szempontjából, hanem technikailag -  tökéletesnek kell lennie. 
Az ilyen filmekben a felvevőgép a siker kulcsa. Persze lehet, hogy a kritiku
sok fanyalognak majdT^HceTűgyanis semmi más nem érdekli, csak a forga
tókönyv. Nekünk úgy kell megszerkesztenünk a filmjeinket, mint ahogyan 
Shakespeare építette fel a darabjait, vagyis kizárólag a nagyközönségre 
összpontosítva.

-  A Psycho már csak azért is egyetemes, már csak azért is minden nem
zet számára egyformán érthető mű, mivel felerészt némafilm. Két vagy há
rom tekercsben például egyáltalán nincs párbeszéd. Egyszóval nem lehetett 
nehéz szinkronizálni vagy felirattal ellátni.

-  Thaiföldön például -  nem tudom, hallott-e róla -  nincs se szinkron, 
se felirat, ott egyszerűen kikapcsolják a hangot, odaállítanak valakit a mo
zivászon mellé, és az olvassa fel, más-más hangon, a dialógust.

1962 (Fordította: Ádám Péter és Bikácsy Gergely)
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Sas Tamás

íme, a Kép*

Valahányszor úgy alakul, hogy képet kell készítenem, az az érzésem, lehe
tetlen újat, soha nem látottat, egyénit, különöset, egyedit csinálnom. Mint 
ahogy hihetetlen, hogy 42 betűből leírható Balzac Emberi színjátéka úgy, 
hogy egyetlen mozzanat sem ismétlődik. Ám ha a variációk száma véges, 
márpedig az, akkor egyszer minden le lesz írva. Ha egy képet könyvlapnak 
tekintünk, akkor egy háztartás 2 0  tévé-csatornája naponta könyvtárnyi ké
pet közöl. Hogyan tovább?

Moszkvában járva, ahogy az illik, elmentem a Vaszilij Blazsennijbe. 
Megálltam az ikonosztáz előtt, mellettem öreg anyókák imádkoztak, néztem 
a hatalmas falat, tele egyforma ikonnal, és azon gondolkoztam, mi hajtja az 
embereket arra, hogy újra és újra elmondják azt, amit már egyszer elmond
tak. És akkor hirtelen kiragyogott a sok hasonló közül néhány, ami valami 
miatt egészen más volt. Azonos, és mégis más. Rubljov festette őket.

Könnyen lehet, hogy meghaladja erőmet egy filmkép elemzése. A moz
gókép megállíthatatlan, csak az Időben létezik. Akár a zene. Ha egyszer 
majd megáll az idő, két nagy veszteségünk lesz: a zene és a film.

A perspektíva
Ha valamit meg akarunk tudni a perspektíváról, nem kell mást tennünk, 
mint megnézni Hitchcock Vertigo (Szédülés) című filmjének azt a jelenetét, 
amelyben a főhős, miközben rohan fel a templomtoronyba, lenéz a lépcső
házban. Mit látunk? Szinte semmit, a kamera lefelé néz, a képkivágás nem 
változik, a tárgyak, a korlát, a lépcsők, a fények és árnyékok mind a képha
táron belül maradnak. És mégis minden megmozdul. Szétszakadnak a vona
lak, a kép alkotóelemei frenetikus mozgásba kezdenek. Úgy érezzük, mint
ha zuhannánk. S valóban zuhanunk is.

E képsor a filmtörténet egyik legrafináltabb beállítása. A felvétel titka a 
változtatható gyújtótávolságú objektív (zoom, varió). Ez a felvevőgép fix 
pozíciójából is különböző képkivágásokat képes nyújtani annak árán, hogy 
a perspektivikus összefüggéseket megváltoztatja.

Tegyük fel, hogy egy alak áll egy fal előtt. Az alak nagyságát a képen 
belül varió használatával megváltoztathatjuk. Láthatjuk egészen kicsinek, 
de láthatjuk a teljes vásznat betöltve. Ha változó méretű képet kívánunk ké
szíteni róla, ezt kétféle módon tehetjük meg. Vagy közelebb megyünk a ka-

* Filmkultúra 1994.2.
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merával, vagy nem mozdítjuk el a kamerát, hanem megváltoztatjuk objektí
vének látószögét. A két megoldás azonban közel sem azonos látványt ered
ményez.

Mi a különbség? Remélem, egyértelműen látszik, hogy az 1. és 2. ábrán 
nem változtattuk meg a kamera látószögét, az alak úgy került közelebb hoz
zánk, hogy a kamerát vittük hozzá közelebb, így azonban a háttér mérete 
csak kis mértékben módosult. A 3-4. változatban azonban, bár az alak mére
te közel azonos a 2 . ábráéval, a mögötte levő tér a szűkebb látószög folytán, 
látszólag nagyobb lett, így az az érzetünk, mintha az alak és a háttér közti 
távolság aránytalanul lecsökkent volna. Az alakot mintegy kiemeltük a tér
ből, és belepréseltük a síkba. Térérzetünk megváltozott.

A gyújtótávolság megváltoztatásával együtt jár az úgynevezett mély
ségélesség változása is. A mélységélesség az a tartomány amelyben az ob
jektív élesen mutatja a tengelyéhez mérten a térben egymástól különböző 
távolságban lévő síkokat.

A) az objektív élességi pontja

B) az a tartomány, amelyben még 
éles a kép

C) már életlen a látvány
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A mélységélesség alapvetően a kamera látószögének függvénye. Egy 
nagylátószögű objektív (18-24 mm) mélységélessége nagyon nagy. Több 
méter is lehet az élességre állított ponttól, ha az elég távol helyezkedik el az 
objektívtól. Egy szűk látószögű objektívnél (75, 100, 250 mm) ez a mély
ségélesség már csak centi vagy éppen milliméterben mérhető. Az előbbi áb
ráknál maradva tehát a fal nemcsak közelebb kerül az alakhoz, hanem köz

ben életlenné is válik, ami még erőteljesebben meg
változtatja a perspektíva érzetet. A nagylátószögű 
objektív a kompozíció középpontját a térbe helyezi, 
a centrum és a környezet viszonya jól érzékelhető, a 
néző így mintegy a film terébe kerül. Szűklátóterű, 
úgynevezett teleobjektíwel fényképezett képnél vi
szont a néző anélkül kerül a kép centrumával kap
csolatba, hogy a középpontot körülvevő térről pon
tos információt szerezne. A teleobjektív kiemeli a 
kép centrumát (arcot, emberi alakot), és minden 
egyebet ennek rendel alá. A Vertigo képsorához 
visszatérve, a fenti két módszert itt egyszerre al
kalmazzák az alkotók. A kamera úgy közelít a ha
rangtorony padlójához, hogy közben egy Vario
objektiv növeli a látószögét. így a kép centrumában 
lévő padló mérete azonos marad, azonban a centru
mot körülvevő tárgyak egymástól való virtuális tá
volsága, perspektivikus viszonya megváltozik.

Hitchcock egy filmes technikát aktivizált művészileg.
Egy kompozíció elemzése meglehetősen kockázatos feladat, mint min

den, aminek nincsenek egzakt szabályai. A fílmkép megállíthatatlan. Nincs 
olyan jelenet, amely tökéletesen mozdulatlan lenne. Ha egy tájat látunk, és 
a gép mozdulatlan, akkor is fújhat a szél, megmozgatja a faleveleket, vagy 
átszáll egy madár az égen; de még ha alvó arcot mutatunk is, a szemhéj 
megrebben, vagy árnyék vetül rá. Nem is cél azonban, hogy a kép mozdulat
lan legyen. S ha megmozdul akármelyik alkotóeleme, már elemezhetetlenné 
válik, mert nincs két azonos pillanat, mert ami lényeges a beállítás elején, a 
végére érvényét vesztheti.

Néhány kivételtől eltekintve, a fikciós filmek beállításainak nagy része 
mesterséges megvilágításban kerül felvételre. A világítás funkciója kettős. 
Egyfelől a filmnyersanyag szemünkhöz mérten szerény érzékenységének 
áthidalása, másfelől a fény mint alapvető információ-hordozó tudatos, cél
irányos felhasználása.

A világítás technikai értelemben vett alkalmazásáról az előző számban 
már beszéltem. Röviden felidézve: a nem filmes célú mesterséges megvi
lágítás a szem hihetetlen érzékenységét, kontrasztátfogó képességét fel
használva működik. A szemnek elegendő akár egy szál gyertya is ahhoz,
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hogy egy nagyméretű helyiségről is viszonylag pontos képet alkosson. Ez a 
helyiség távoli részében csupán néhány lux megvilágítást jelent, ami a 
filmnyersanyag esetében már messze nem elegendő. A szem kontrasztátfogó 
képességét egyszerűen szemléltetheti az a helyzet, mikor egy szobába besüt 
a nap, megvilágít egy arcot, míg a szoba többi része a sötétben marad. Ek
kor a kontraszt, azaz a legsötétebb és a legvilágosabb pont közötti különb
ség több ezerszeres is lehet. Ez a szem számára nem jelent problémát.

A filmnyersanyag (vagy a video) ennek csupán a töredékét tudja átfog
ni. Tehát a filmes világítás második technikai feladata a kontrasztnak a 
nyersanyag számára elfogadható mértékűvé szelídítése.

A korszerű nyersanyagok egyre szélesebb megvilágítási tartományban 
használhatók (Kodak Eastman Color 4393, 4397), de persze távoli annak a 
lehetősége, hogy a filmforgatás kellékei között a lámpák feleslegessé váljanak.

Röviden ki kell térnem a videokép-rögzítés megvilágítási igényére is. 
Egy tévhit következtében, és a reklámok megtévesztő információi miatt 
legtöbbünk tudatában úgy él a video, mintha alkalmazásakor már-már szük
ségtelenné válna a mesterséges megvilágítás.

Egy videokamera alapérzékenysége valójában 200-400 ASA közt van. 
Ezzel a véleménnyel lehet vitatkozni, tapasztalataim szerint azonban ez az 
érték az elfogadható. A professzionális videokamerákban létezik egy 
videojelet erősítő funkció, ami elektronikus manipuláció a kamera érzé
kenységének növelésére, de a jel-zaj viszony kárára. Azaz a kép életlenebb, 
sötét részeiben zavaros lesz, a színek kifakulnak, megnő a kép kontrasztja, 
egyszóval komoly minőségvesztés árán válik a kamera érzékenyebbé.

A video kontrasztátfogó képessége, mely az érzékenység mellett az 
egyik legfontosabb tényező, a filmének csupán töredéke. így válik érthető
vé, miért forgatják az igényesebb vidcoklipcket és a reklámfilmeket film
nyersanyagra.

A világítás a filmkészítők számára az egyik legfontosabb lehetőség, 
hogy helyszíneiket, szereplőiket, a szituációkat képileg értelmezzék.

1 + 1 = 3 2 *

A kinematográfia pedig, elsősorban és mindenekfelett: montázs.
Eizenstcin

A montázs ugyanis gyakorlatilag szinte semmilyen szerepet sem játszik 
filmjeinkben, s ha igen, ez a szerep teljesen negatív...

Bazin

* Filmkultúra, 1994. 9.
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A mozgás a filmnek egyik legtöbbet tanulmányozott és 
legélesebb vitákat kiváltó eszköze.

Lotman
A montázs a film formanyelvének, egész belső struktúrájának középponti

kérdése akkor is,
ha ez a fogalom a film fejlődése során lényeges pontokban módosult.

Bíró Yvette

Egy biztos. A film forgatása során operatőr és rendező között a legtöbb szó 
a vágásról esik. Úgy fonákról.

A forgatás reggelén, a rendező és az operatőr, kidörzsölve szemükből az 
álmosságot, körbenéznek a helyszínen, (díszlet, eredeti belső helyszín -  la
kás, külső) majd kérdő pillantást vetnek egymásra. Hogy mi történik majd a 
jelenetben, nem lehet kérdés, hogy hol, az sem, csak egy valami: hogyan 
fogjuk felvenni? Ez a három bűvös szó, amint a fenti idézetek is mutatják, a 
filmművészet egyik legjelentősebb kérdésére utal. A montázs, azaz a vágás 
időben csak sok-sok hét múlva következő munkafázis, de lehetőségeit a for
gatás messzemenően meghatározza.

Hogyan fogják felvenni?

A snittelés a gépállások és a képkivágás megválasztása. Variációinak száma 
végtelen, de egyetlen döntés is kényszerpályára lökheti az alkotói fantáziát.

Tegyük fel, hogy a napi penzum 
egy jelenet, melyben a főhős (F.H.) 
belép a szobába, és meglátja, hogy ott 
ül a mellékszereplő (M.Sz.), akivel fe
szült viszonyban van. Erre a jelenetre 
mondjuk 60 másodperc áll rendelke
zésre, ami persze módosulhat az utó
munkák során. A helyszín a követke
zőképpen néz ki: az ajtó, amelyen 
majd belép F.H., szemben van az ab
lakkal, ahol erősen besüt a nap. (Ez a 
későbbiekben még fontos lehet.) M.Sz. 
az íróasztalnál ül és olvas valamit. Amikor nyílik az ajtó, becsukja a könyvet.

Ennél egyszerűbb szituáció nem nagyon létezik.
Most azt fogjuk bebizonyítani (ha ez szükséges), hogy egyedül a beállí

tások megválasztásával, valamint a beállítások egymásutániságának, hosz- 
szának és egyéb jellemzőinek alakításával mennyire eltérő jelentést lehet 
adni ugyanannak a jelenetnek.

Ha az ajtót mutatjuk közeliben, és nem történik semmi, már világos, 
hogy ezen az ajtón be fog lépni valaki (feszült zene).
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Ha a szobát nagytotálban mutatjuk és látjuk benne M.Sz.-t, aki olvas, 
azt sejtetjük, hogy rövidesen feláll esetleg kimegy az ajtón.

Ha az ajtó közeli képe után M.Sz.-ről is adunk egy közelit, amint eset
leg várakozóan felnéz, a két kép kapcsolatba kerül egymással, és a tapasz
talt filmnéző azonnal tudja, hogy most nyílik az ajtó.

De ha az a célunk, hogy fokozzuk a feszültséget, akkor felvehetjük első
ként, hogy valaki az ablakon beszűrődő erős ellenfényben ül az íróasztal 
mögött. Nem tudni, kicsoda, hiszen így csak a sziluettjét látjuk.

Közelire vágunk, a sziluettet képező figura (M.Sz.) tesz egy mozdulatot, 
kihajol az ellenfényből, a kamera követi mozgását, ami láthatóvá teszi vo
násait. Felnéz.

De nem az ajtót mutatjuk, hanem a falon lévő órát, amelynek nagymuta
tója a 12-esre ugrik. M.Sz. valakire vár, de a szoba valószínűleg nem az 
övé, sőt, talán illegálisan tartózkodik benne, hiszen megjelenése nem szok
ványos, hanem feszültséggel teli.

Ha az óra helyett egy üres totált mutatunk a szobáról, akkor valószínű
leg valakinek a hiányát fogjuk érzékeltetni.

Ha a kamera kinéz az ablakon, tekintetünk egy várakozó gépkocsit fog 
kutatni.

Ha a könyvet pásztázzuk, M.Sz. valami titok után kutat; ha egy beszű
rődő hangtól megriad, nyilván rosszban sántikál.

E tapasztalatok összességét és használatát nevezzük filmnyelvnek.
Mindebből következik, hogy a helyszínre érkező rendezőnek pontosan 

tudnia kell, miről szóljon a jelenet, hiszen enélkül nem lehet elindulni 
egyetlen irányba sem.

Ha az alkotóknak határozott elképzelésük van a jelenetről, akkor is 
számtalan megoldás kínálkozik. Lehetséges, hogy már megállapodtak ab
ban, miként kezelik a Teret, az Időt, és milyen Ritmusban építik fel a jele
neteket.

A Tér

Ha belépünk egy helyiségbe, vagy kiszállunk az autóból és körbenézünk, 
akármilyen bonyolult is a térszerkezet, azonnal kiismerjük magunkat. 
Megállapítjuk saját koordinátáinkat, felmérjük a tér nagyságát, kiterjedése
it, megállapítjuk a vízszinthez mért eltérését, a függőlegesek beesési szöge
it, a térhatároló síkok egymáshoz való viszonyát, tőlünk mért távolságát. 
Mindez másodpercek alatt megtörténik. Tapasztalatunk, térlátásunk, test
méretünk elegendő információt ad hozzá.

Hogyan történik ugyanez a film síkjában? Hogy egy teret pontosan leír
junk, viszonyítási pontokat kell találnunk. Ezeket a tér leírásának módja és 
célja szabja meg. Ha a kiterjedési viszonyokat akarjuk megragadni, akkor a 
szereplőt körbejáratjuk, eltávolítjuk a kamerától, ami megítélhetővé teszi az 
adott tér mélységét. Ha 360 fokra van szükségünk, miután eltávolodott a
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szereplő, utána ugrunk a kamerával, de már a tér másik irányát pásztázzuk, 
ahonnan esetleg visszaindul. A távolodó-közeledő test és a háttér arányaiból 
viszonylag pontosan fel tudjuk mérni a helyszín kiterjedését.

Nagyon óvatosnak kell azonban lennünk, ha egy viszonylag bonyolul
tabb térről van szó, ami lehet akár egy közönséges lakás is. Könnyen elke
veredhetünk, ha nem következetesen, azonos módon követjük a lakásban 
mozgó szereplőket. Találkozásaik illogikusak lehetnek, összezavarhatják 
térérzetünket, ami megneheziti a film megértését.

Visszatérve előző példánkhoz, mi történne, ha a szobában ülő embert 
(M.Sz.) nekünk jobbról balra nézve vennénk fel, mikor felpillant, mert 
mondjuk zajt hall, és a következő képen valaki belép az ajtón, szintén jobb
ról balra. A két ember nem azonos térben mozogna, mert a fiimi konvenci
ók szerint az egymás felé irányuló mozgásoknak a filmben is egymás felé 
kell irányulniuk, azaz ha valaki jobbról balra nézve fogad valakit, annak, 
akit vár, balról jobbra kell megérkeznie.

A történéseket folyamatosan követő, hosszú beállításokkal dolgozó film 
eltérő térélményt okoz, mint egy rövid, gyors vágásokat alkalmazó alkotás.

Ha hosszú beállításokat alkalmaznak, nekem mindig az az érzésem, a 
film alkotója jelen van, és végigvezet a jeleneten. Nem tud, nem akar ki
hagyni semmit, így aztán kevésbé fontos információk is eljutnak a nézőhöz. 
A több vágást alkalmazó felvételi mód strukturálja a teret, azokat a részle
teit mutatja csak, melyek a tér-mozgás összefüggésében fontosak. Ezeket a 
megoldásokat koncentráltabban éljük meg, és a térről pontosabb képet nye
rünk.

Az Idő
Az összes művészetek közül talán a film bánik a legnagyvonalúbban az idő
vel. Három időformáról lehet beszélni vele kapcsolatban:

1. A valós idő a vetítés időtartama, mely alatt leperegnek a filmet alko
tó képsorok.

2. A filmidő a film cselekményének az időtartama, mely a filmbeli tör
ténés valós idejének tekinthető.

3. A szubjektív idő a jelenetek megtekintése, befogadása folyamán érzé
kelt időtartam.

E három időforma szorosan összefügg egymással, az elbeszélés módjá
val, stílusával, technikájával, és legfőképpen a vágással.

A valós időről nincs mit mondanunk, folyik a maga módján, nehezen 
megállítható, mai tudásunk szerint vissza nem forgatható, előre még kevés
bé. Egy test fénysebességre történő felgyorsításakor furcsa dolgok történ
nek, de egy ideig még nem valószínű, hogy ez megesik, mert állítólag a 
Föld teljes energiakészletére lenne szükség egy biliárdgolyó felgyorsításá
hoz, meg aztán minek, itt van erre a film.
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A filmidő kezelése a történet elbeszélésének a módja. Ez pedig maga a 
vágás.

A vágás képes sűríteni a valós időt. Kihagy a történet szempontjából lé
nyegtelen elemeket, a mozgások lekövetésénél nélkülözhető momentumo
kat. Nem szükséges végigunatkoznunk a lakásba belépő férfi sétáját a lép
csőházban, mert ez történetünk szempontjából közömbös, sőt ha F.Sz. az 
ajtó felől megközelíti a szoba másik sarkában lévő íróasztalnál ülő M.Sz.-t, 
az ott megtett utat sem kell bevágni a filmbe, sokkal fontosabb bármi, ami 
F.Sz. arcán tükröződik, mint az a tíz lépés. Persze lehet, hogy a tíz lépés a 
fontos, mert akkor történik valami. A párhuzamosan zajló történések közti 
válogatás a dramaturgia alapmozzanata.

A filmidőt nemcsak sűríteni érdemes, hanem nyújtani is. Ez bizonyos 
dramaturgiai csúcspontoknál alkalmazható megoldás. Ilyenkor a reálisan 
elmúló pillanatot megállítjuk, szemlélődve körbejárjuk, miként ezt sokszor 
jó volna valójában megtenni.

A szubjektív idő a fílmidő és a valós idő eredője. Ha sűrű vágásokkal 
valamilyen pergő esemény tanúi vagyunk, sőt még az idősűrítés trükkjét is 
bevetik, változatos képeket tálalnak elénk, időérzékünk csapdába kerül: az 
események lefolyását pillanatoknak éljük meg. Azonos időtartamban vi
szont egyetlen lassú gépmozgást hosszan tartónak, akár unalmasnak fogunk 
érezni. Más kérdés, de lényegi, hogy visszaemlékezve a látottakra melyiket 
tudjuk majd pontosabban felidézni.

A Ritmus

A lét minden szeletét messzemenően jellemzi a ritmus, az egymást követő 
azonos vagy különféle motívumok időbelisége.

A szív dobogása vagy az évszakok változása egyaránt ritmikus folya
mat, hogy e két távoli jelenséget említsük.

A film makrostruktúrája is ritmikusan meghatározott, ha mással nem, 
már önmagában azzal, hogy kezdete, közepe és vége van.

A vágás a ritmizálás alapvető eszköze. A képek egymásutánisága, egy
máshoz viszonyított hosszuk, plánméretük változása, a bennük zajló mozgá
sok tempója mind meghatározza a film ritmikai képletét. Emeljünk ki közü
lük egyet, a plánok méretét.

A kompozíciók megteremtésén túl az operatőr elemi feladata, hogy a 
képek egymáshoz való viszonyát majdani valószínű sorrendjüknek megfele
lően ritmizálja. Minden jelenetben belső lüktetést kell létrehozni, ami a ké
pek és a mozgások kölcsönhatásának eredménye.

A jelenetben történő mozgások bizonyos mértékig meghatározzák a plán 
nagyságát. Nagyívű mozgások, fizikai jellemzőik folytán, csak nagyobb ké
pekben férnek el. Szűkebb kivágásoknál a mozgást le kell követnie a kame
rának, ami indokolatlanul megnöveli a mozgás sebességének érzetét.

Vegyünk például egy fiút, aki elhajít egy labdát.
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Egy teljes alakos képnél a lendülő kéz a kompozíció kis részét foglalja 
el, a gép lehet statikus, megfelelő kameraállás esetében még a labda útját is 
végigkísérhetjük. Mi történik akkor, ha a dobó kéz közelijét vesszük fel. A 
mozdulat ívét követve a gép mozgása gyors, emiatt a háttér a megnöveke
dett szögsebesség folytán életlenné válik, a kép egésze rendkívüli dinamiká
ra tesz szert, bár lehet, csak annyit szerettünk volna vizuálisan közölni, 
hogy egy gyerek eldobott egy tárgyat.

Fordított esetben, egy lassú, kisterű mozgás ábrázolásánál közeli képet 
kell használnunk, hogy egyáltalán érzékelhető legyen a mozgás. A sóhajok 
vagy a doboló ujjak fontos dramaturgiai szerepet játszhatnak, amennyiben 
láthatóak.

Az ábrázolandó mozgás folyamatosságának biztosítása, a tér pontos le
képezése és az idő szükséges érzékeltetése érdekében meghatározó jelentő
ségű a képek egymáshoz valóviszonya. A kompozíciók egymásutánisága 
nem lehet önkényes. A vágás nem kerülheti meg az emberi gondolkodás, a 
megfigyelés, a megértés mechanizmusát.

Ha egy szobát figyelünk meg -  ne legyenek benne bonyolult terek -, 
akkor először körbenézünk, az egészről próbálunk általános benyomást sze
rezni. Ez egy fiimi totálképnck feleltethető meg, esetleg egy leíró gépmoz
gásnak. Ezt követően a nagyobb részleteket vesszük szemügyre, egy-egy 
sarkot vagy bútoregyüttest, amit a filmen kistotálokkal végzünk el. Végül 
közel megyünk a tárgyakhoz, körbejárva szemléljük őket -  erre valók a kö
zeliek. Ha minden más szándék nélkül akarunk bemutatni egy helyiséget, 
akkor ajánlatos ezt a fokozatosságot alkalmazni.

Egyéb célok érdekében természetesen eltérhetünk, sőt, el kell térnünk a 
fenti recepttől. Ha a szobában az első leíró totál után egy nagyközelire vá
gunk, ennek jelentése lesz. Az a tárgy ami a közelibe kerül, kiemelt hang
súlyt kap.

Totálra nem ildomos totált vágni, ez minden filmiskola első intenciója. 
Nem szép. De miért nem? Mert ritmustalan: a két kép kapcsolatának nincs 
dinamikája. Óvatosan kell azonban bánni a túl nagy ugrással is, mert a né
ző elvesztheti térbiztonságát. Ha a szoba totáljából ráugrunk egy cigaretta 
parázsló végére, a néző nem fogja tudni, hol van, és nem ismeri meg a tár
gyat, mert gondolkodásmódjában egy ilyen ugrás nem rendszeres.

Dziga Vertov és a klip

Eddig a vágás klasszikusnak nevezhető alkalmazásáról beszéltünk. De le
hetséges egy egészen másfajta, nem a tér-idő dimenziójában mozgó vágási 
módszer is: nevezzük asszociatív vágásnak.

Ha képeket egymás után vágunk, úgy azok saját jelentésükön túlra mu
tató jelentést hozhatnak létre (1+1=3).

1929. Európában és a Szovjetunióban dúl az avantgárd. Egy fiatalember 
balos hevületében kiönti a fürdővízzel a gyermeket, a hitelesség oltárán
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feláldozza a fikciót, és megteremti a FILMSZEMET. Csak a valóság való
ságos és igaz, mintha a fikció nem is a valóságból táplálkozna.

Dziga Vertov veszettül tekeri felvevőgépének kurbliját, és egymaga 
megteremti a filmtrükkök és a vágás, a kompozíció és a gépmozgás mai 
napig korszerűnek ható enciklopédiáját.

Dokumentumfilmes tapasztalatai ráébresztették, hogy minden érdekes, 
ami a kamera elé kerül, és a vágás során minden forgács értelmet nyerhet.

Felszabadítja a kamerát, amelynek most már nem színészek pontosan 
koreografált mozgását kell „képben tartania”, hanem önálló életet élhet. 
Cikázhat, rohanhat tűzoltó kocsi után, gyárkéményeket helyezhet el átlósan 
a képben, gyorsíthat és lassíthat. Szökőkút alá állhat, egymásra fényképez
het egy felvevőgépet meg egy hegyet mászó operatőrt, elbújhat vasúti talp
fák között. Mindent megtehet, mert nem köti a klasszikus értelemben vett 
dramaturgia kőkemény fegyelme.

Vertov nem akarja letagadni a filmezés tényét, megmutatja magát min
denhol, ha másként nem megy, egy ablaküvegben.

De hiteles dokumentumnak tekinthető-e az a közeli kép, amelyen a do
kumentálandó embertől egy méterre egy ugyancsak testes kamerát teker 
valaki?

A fikciós film vágásánál rendszerint fontos követelmény, hogy a vágá
sok „láthatatlanok” legyenek. Hogy mozgások, fények, egyebek érzékelhe- 
tetlenné tegyék a vágópontokat.

Vertov nemhogy eltüntetni nem akarja a vágást, azaz nem óhajt folya
matos tér-idő képzetet adni, hanem éppen ellenkezőleg: minden egyes felvé
tele más és más helyszínre visz. A képeknek nem külső, hanem tartalmi, 
gondolati összefüggései vannak.

Kompozíciói és trükkjei olyanok, mint egy kamaszfiú, aki mindent ki 
akar próbálni, mindent, amiről azt gondolta, hogy tilos.

Dziga Vertov elementárisán tárta fel a vágás lehetőségeit Ember a fel
vevőgéppel című művében. A film egészére adott vele a mai napig ható vá
laszt. Az Ember a felvevőgéppcl tulajdonképpen dokumentumhalmaz. 
Vertov környezetének számtalan jelenségét örökítette meg, rögzítette a 
rögzítés aktusát is, majd a vágás segítségével összefüggés-hálózatot hozott 
létre.

Feltehetően elsőként alkalmazta azt a technikát, melyben 1-2-3 kockán
ként vágja a különféle jelenettöredékeket. Egy jobbra-balra tekintő szem 
néhány kockáját összemontírozza a legkülönfélébb képekkel mintha ez a 
szem látná őket. A gyors vágás következtében ráadásul tulajdonképpen 
együtt egy időben látjuk a szemet és amit „néz”!

Vertov vágástechnikájában mindaz szerepel, amit ma felhasználnak a 
klip korszerűnek tűnő kísérleteiben.
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Alig hihető, hogy egy filmes gondolkodásmód önálló iparágat hozzon 
létre. Márpedig napjainkban teamek százai, szakemberek ezrei foglalkoznak 
egyetlen műfajjal, a zenei klipek előállításával.

A klip nagyon fiatal műfaj, kockázatos lenne általános igazságokat 
megfogalmazni róla. Legfőbb jellemzője a zenei meghatározottság. Jelenleg 
három fontosabb típusa létezik.

Az első szigorúan a zenélésre épül. Rövid koncertfilmnek is lehetne te
kinteni. Az ilyen klipekben gyakoriak az extravagáns gépállások, a kamerá
ba verő, képporlasztó fények, a rángatózó variózások illetve gépmozgások. 
A kamera úgy viselkedik, mint a zene rajongója, önkívületben van. A vá
gást a zenei metrum vezérli. A klip nem lép ki a színpadi térből, nem al
kalmaz képi (video) trükköket, megelégszik a zenész állapotának bemutatá
sával.

A második típusba olyan klipek sorolhatók, amelyekben a zenészeken 
kívül a zenét hallgató rajongók egy csoportja is jelen van. (Általában tán
colnak.) Ezek a klipek erős erotikus töltéssel rendelkeznek, a zenélést és a 
táncot is azok archaikus, szexuális jelentésével ruházzák fel. Felvételtech
nikájuk megegyezik az előző csoportéval. A kamera többször döntött. A vá
gás itt is alárendelődik a zenei ütemnek. Nem célja, hogy a teret leírja, 
hogy az idővel bármit is csináljon. Kizárólag zenei.

A harmadik típus a zenélés aktusa mellé asszociációs mezőt rendel. A 
képek egészen rendkívüli technikával készülnek, az alkotók mesterségbeli 
tudása sokszor lenyűgöző. Az asszociációk azonban inkább gyermekiek, 
nem jellemző rájuk a művészi kiérleltség.

A klip tehát annak ellenére, hogy rengeteg vágást tartalmaz, filmes ér
telemben nem vág. Nem tartozik szorosan feladataink közé a klipek zenei 
világának kritikája, mégsem tekinthetünk el attól, hogy általában igencsak 
kétséges zenei teljesítményekről van szó. Nem tekinthetünk el mert igazi 
kép és zene ilyen mérvű összefonódása csak valamelyik (vagy mindkettő) 
kárára történhet. Az igényes zene leveti magáról ezt az erőteljes és agresz- 
szív világot, s egy esztétikus kép sem tűri az efféle hangtámaszt.

Behatóbb elemzés céljából, találomra kiválasztottam egy opust az MTV 
(Music TV) irtóztató klipkavalkádjából. The Jesus & Mary Chain: 
Somitimes always.

Jesus (egy másik) és Mary egy tipikusnak nevezhető amerikai kocsma 
hosszú pultjánál ülnek, körülöttük sűrű tolongás.

A beállítások bármelyik igényes amerikai westernben megállnák a he
lyüket, pontos kompozíciók, klasszikus vágások jellemzik őket. Hol Mary, 
hol Jesus énekel, az opera műfaja ezt duettnek nevezné. A lány panaszko
dik, hogy a fiú elhagyta őt, a fiú bocsánatért esedezik. Közben a kocsma éli 
a maga életét, senki nem figyeli a párt, valaki épp kidülöngél az ajtón.

A párbeszéd feldolgozása a lehető legklasszikusabbnak tekinthető, job
bára az látszik, aki énekel. A zene maga meglehetősen melankolikus, a vá
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gások tempója ehhez igazodik. Ám egyszer csak elszabadul a fantázia, és 
megelevenednek a fiú elutazásának körülményei. Kiugrunk az eddigi térből 
és időből, s egy végtelen országút mentén landolunk, ahol Jesus feltehetően 
barátaival stoppol. De mielőtt pontosan kiderülhetne, mi történik, már ro
hanunk is tovább. A klip nem tartja szükségesnek, hogy informáljon, meg
elégszik hangulattöredékek közvetítésével, de ezt igen nagy hatásfokkal teszi.

Az országúti kép kompozíciója, fényviszonyai olyanok, hogy néhány 
kocka alatt megértjük, megérezzük, miről van szó. Azokat a toposzokat mű
ködteti, melyeket az évtizedes mozinézés már elültetett a nézőkben. Mintha 
pavlovi reflexszel lenne dolgunk.

A következő képek alig-alig appercipiálhatok. (A videót sem tudom 
megállítani rajtuk.) Ez a néhány bevillanás mégis egyértelműen a szabadság 
érzetét váltja ki a fenti módszerrel. Talán egy elsuhanó kamiont láttunk, 
egy férfit, aki egy zongora klaviatúrájára dől, talán egy kocsmát is, persze 
egy másikat, valaki biliárdasztalra hajolva gurít egyet, aztán mintha egy 
férfi dülöngélne részegen egy üres lakásban, távoli amerikai tájtöredékek 
tűnnek fel.

30 beállítás 10 másodperc alatt. Egy másodpercre 3 beállítás jut. Nem 
tudhatom, ki mennyit fog fel ebből, de azt hiszem, a befogadás, 
információfeldolgozás mai tempója egészen bámulatos mert nyilván ilyen 
sebességgel olvasnak azok, akiknek ezeket a klipeket szánják. Az alkotóktól 
ellenben nagyon pontos fogalmazást kíván, hogy érhető legyen az üzenet.

Az információsűrítésnek ezt a fokát azonban önmagában a zene már 
nem indokolja, hiszen az „lassúnak” számít, bőven lenne idő mindenre. Mi
ért akkor ez a vágtatás?

Könnyű válasznak ígérkezik, más magyarázatot mégsem találok, mint 
hogy a divat nyomásának kénytelen eleget tenni a klip. A divat pedig az 
informatika társadalmában nem lehet más, mint a rohanás, a gyorsaság, az 
adatátvitel sebességének növelése, 386, 486, PENTIUM.

A klipek hatalmas mennyiségű információt halmoznak fel napjainkról, 
és megformálásuk módjai is dokumentumértékűek. Végtelenül eklektiku
sak, mindent felhasználnak, amihez csak hozzáférnek, mindent, ami szel
lemi terméknek tekinthető: az avantgárdot, a szürreált, a konstrukciót, a 
minimált, a dadát, a kísérleti filmet, a technológiát. A video- és filmtechno
lógia minden új eredménye itt jelenik meg először.

Ha azonban egy lépéssel eltávolodunk tőlük, egyetlen sziporkázó masz- 
szává olvadnak össze, mert nincs már klip önmagában, csupán egy megze
nésített képfolyam létezik napi 24 órában.

Vertovot is megettük. Eredményei nem a Parnasszuson pihennek, beke
belezte őket a filmipar. De hát arra jó a múlt, hogy táplálékul szolgáljon a 
jövőnek. Nem más ez, mint az élet folyamatossága.

1994.
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B. Nagy László

A Jancsó-dilemma*

A kritika létföltétele a vita, a vitáé pedig -  a megértés. Azé a nyelvé, jelzés
rendé, amin a művész szól hozzánk. Ha ezt nem értem, a mondandójához 
sem tudok közelférni. Ha tetszik, ha nem, köteles vagyok e nyelvet megta
nulni. így már bizonyosságot nyerhetek például arra, hogy a kifejezésmód 
avantgárd gyűjtőnéven ismert forradalma nemcsak formákat rombolt, de új 
formákat is teremtett. S rendjük nem kevésbé szigorú, mint a klasszikái ha
gyomány. Legföljebb más -  a „matematikája”.

Jancsó pályája s életműve kiváló demonstrációs anyag. Bizonyos érte
lemben összefoglalása az avantgarde egész történetének, a Goldmann film
től a Sirokkóig, a formabontástól a formák -  ha úgy tetszik -  megmerevüléséig.

Mert új filmje első látásra kedvezőtlen, sőt, riasztó hatású. Pár jelenet 
kivételével minden képe „visszaköszön”. Némelyek világhírű mesterek mű
veiből idéznek -  Jancsó ebben is önellátásra rendezkedett be. A nyitójelenet 
a Fényes szelek kezdetét idézi, aztán jönnek a Szegénylegények subái és gu
bái (ezúttal fasiszta betyárokon), a Csillagosok, katonák vetkőzőszáma, 
Törőcsik Mari lengyelbundája a Csend és kiáltás-ból, csak most Marina 
Vladyn a vitézkötés. Itt erdőben teszik, amit előbb a puszta vagy a sztyeppe 
füvén, s ami előbb sánc, alföldi tanya, pravoszláv kolostor, katolikus papi 
város főtere volt, most úri vadászkastély, usztasa kiképzőtábor. Ám a bolt
íves hombárban ott a jól ismert fapalánk, a helyhez illőn barnára pácolva. 
Mögéje megy két nő, s ezúttal nem lehet kétségünk, mint a Csend és kiál
tás-bem még volt, a kapcsolatuk természete felől.

A Jelek” tehát ugyanazok, s a történet is hasonló mintát követ. Ha 
ugyan van történet. Egy váz, egy szerkezet helyettesíti, amiben a szereplők 
csak csavarok és kerekek; mindenből kifosztották őket, ami az embert em
berré, az egyéniséget egyéniséggé teszi. A szerkezet is csak puszta ábra, hi
ányzik belőle az élet burjánzása, lenyűgöző spontaneitása. Lehetne hát 
szörnyülködni, mint a külföldi „szobrászati” tárlatok ravaszul forgó
csillogó, scmmirevaló masinériáin. S kimondani, ami a Csillagosok, kato
nák óta a levegőben lóg. Monománia. Agyrém. Zsákutca.

De várjunk még a dobbantással: párszor már pórul jártunk -  Jancsó 
ügyében is -  az efféle hebehurgya, egyszavas minősítésekkel. A Sirokkó-t 
tovább vallatva ugyanis kiderül, hogy nemcsak az „önismétlésben” unikum, 
de azzal a példátlan formai bravúrral is, ahogyan ismétel. Csak jelzésül: a

* A látvány logikája 364-368. p.
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film összesen 12 jelenetből áll. összehasonlításképp: egy „átlag” játékfilm
jeleneteinek száma 300 körül van. Itt egy beállítás 10-12 percig tart, köz
ben a felvevőgép a legváltozatosabb utakat járja be, amíg csak ki nem fogy 
belőle a nyersanyag. De addigra pontosan a kijelölt célba jut. Még ha tudjuk 
is, hogy Hitchcock csinált már ilyesmit, akkor is olyan bravúr ez, mint a 
mesterszonett vagy a bal kezes zongoradarabok. Öncélú virtuozitás? 
Hitchcocknál talán igen, Jancsónál egészen más szerepe van. Ő a tiszta 
filmi formákat keresi. „Poéte pur.”

A Szegénylegények óta arra törekszik, hogy mondandóját alapelemekre, 
a legegyszerűbb s kizárólag a film természetéből eredő jelekre bontsa. Innen 
az „ismétlések”. Furcsa volna, ha egy zeneszerzőt megvádolnánk, hogy csak 
a skála tizenkét hangjából el. Valójában ezt is sokalljuk, ha egyenértékűek
nek tekinti őket. Persze, a film más, de Jancsónak is több „hangja” van, 
mint tizenkettő. Értelmükről pedig a rendjük világosít föl. Újdonság, hogy 
Jancsónál e rendben -  divatos szóval: struktúrában -  a történet, a dialóg 
sem egyéb jelnél vagy jelcsoportnál. Szakított a „gyöngyfűzés” módszerével, 
a történet szerinti építkezéssel -  besorolta a többi „hang” közé. S vele 
mindazt, ami a filmen az irodalom közvetlen hozadéka volt. Akadt elődje 
persze ebben a „trónfosztásban” is. Ám ő ezt összekapcsolta a tiszta film- 
formák fölépítésével. A Csend és kiáltás óta -  a „monomániával” együtt -  
egy másik, kissé tán fura és tudóskodó meghatározás is formálódott ben
nem: avantgárd klasszicizmus. Fából vaskarika? Tessék egy pillantást vetni 
a társművészetekre. Ott már jó ideje ezen a fából vaskarikán fáradoznak. 
Nem kevesen, nem akárkik, és nem sikertelenül.

Jancsó azonban másféle „fából vaskarikával” -  szelíden szólva: anta- 
gonizmussal -  is szolgál. A „poéte pur” -  politizál. Életművének ez éppoly 
lényeges tényezője, mint a művészi tisztaságra való törekvés, összefér ez? 
írhatott volna Valéry közvetlenül politizáló verseket? Ő bizonyosan nem, de 
egy múlt századi előde -  nem kevésbé tiszta költő -  már megtette. Petőfi 
Sándornak hívták. Miért ne sikerülhetne ugyanez más műfajban és másoknak?

A Jancsó-dilemma mélyebb még az arisztokratikusan elvont forma és a 
közvetlen politikai mondanivaló ellentmondásánál is. Ő mindig a történel
met -  a politikai történelmet -  vallatja, egy dinamikus folyamatot fejez hát 
ki zárt és statikus szerkezetekkel. Ilyen értelemben filmjei: pillanatképek. 
Alapos a gyanúm, hogy éppen ezért mozgatja annyit a kamerát, csinál táv
gyaloglót a szereplőiből. Át akarja hidalni a struktúrák merevsége és a tör
ténelem folyamatjellege közötti esztétikai ellentmondást. A forma dina
mizmusát sikerült elérnie, és a Sirokkó-ban a tökélyig fokoznia. A szerkezet 
azonban -  a szimmetriák változékonysága, az ellenpontok és a komplemen
ter motívumok gazdag variációi ellenére is -  áll még. Innen az egyhangú
ság érzete, s innen az a félreértés is, hogy Jancsó mindig ugyanazt mondja.

Mert nem ugyanazt mondja. Mondanivalójának kétségkívül éppúgy 
megvannak a visszatérő motívumai, ahogy a jelek is egymásnak felclgctnck,
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s életművét szoros egységbe foglalják. Vitathatatlan, hogy Jancsót egyetlen 
probléma érdekli. Ám a probléma árnyalatokban éppoly gazdag és kimerít
hetetlen mint jeleinek variációi.

A Sirokkó „struktúrája” a kelet-európai fasiszta mozgalmak, tekintélyu
ralmi rendszerek, a vakhitre épülő szervezetek természetet tárja föl. Miért 
csodálkozunk, hogy az efféle szituációban báb lesz az ember, s ami másutt 
abnormálisnak számít, az itt szükségszerű következmény? Például a nemi 
perverzitás, az aberrált kapcsolat két, martalócbandába keveredett nő kö
zött. A terrorizmusra fogott angyalképű suhancok boldogan fürödnek a dé
zsában -  amiben egykor a Szegénylegények betyárja - , utána pedig célba 
lövést gyakorolnak Sándor király -  mindegy, hogy ki -  portréjára. Nem 
többet mond ez az „ismétlés” minden szónál?

Csak a teret és nem a bizonyítékaimat merítettem ki. A többivel sem 
maradok adós -  a szaksajtóban. Előlegül: kezdem érteni (jobb későn, mint 
soha) Jancsó nyelvét, így lassan azt is, hogy hol vannak módszerének tény
leges határai, szemleletének valóságos egyoldalúságai. A lényeg azonban, 
hogy a Sirokkóban (mely nem a regény filmváltozata) „rossz szél” fúj 
ugyan, de ,jó szél” fúj, kedvemre való, fejeket tisztító a Sirokkóból. Ma
gyarán: ha a filmet jól értjük, kizárt dolog, hogy sanda célzásokat fedezhes
sünk föl benne. Ez a film nem holmi allegória. S gyanakodni kezdek, hogy 
a zsákutca, melyen Jancsó oly elszántan menetel, ott ér majd véget, ahol a 
párhuzamosok találkoznak.

1969
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Jancsó Miklós

Rövid szavak és hosszú snittek*

A „Csillagosok” évében** még egy filmet készítettem, a Csend és kiáltás 
címűt. A film értékítélete, elhelyezése a pályámon belül nem az én dolgom. 
Számomra azért kiemelkedő jelentőségű ez a film, mert itt szedtem szótárba 
és nyelvtanba véglegesen azt a nyelvet, amit azóta is beszélek. A kritikusok 
,jancsói” stílusnak vagy „Jancsó nyelv”-nek nevezték. Magam számára ez 
munkamódszert jelent. Ahogy én képzelem el a filmet, ahogy otthonosan tudok 
dolgozni benne. A módszer, a „hosszú snitt” és a dialógus tudatos alárendelése a 
képnek. Nagyon egyszerű de nagyon fontos felfedezés:XFÍLM?^ÉP. j-

Magát a történetet már nagyon régóta tapogattuk Gyulával . Eredeti
leg a férjeiket arzénnal láb alól eltevő asszonyokról szerettünk volna filmet 
csinálni. Közvetlenül a Szegénylegények után kerestük „sztorit”. Gyulával 
mi mindig úgy dolgoztunk, hogy beszélgettünk Ötleteket dobtunk fel és 
azokból születtek a forgatókönyvek. Nagyon sokszor először én vázoltam föl 
a szinopszist. Volt idő, amikor erre a pár oldalra kaptunk pénzt. A Csend és 
kiáltás is így született. Maga a sztori misztikus módon pattant ki az agyam
ból. Majdnem szó szerint. Gyulával állandóan beszélgettünk róla és egy éj
jel megálmodtam a sztorit. Megálmodtam és szerencsére nem felejtettem el. 
Reggel fölébredve azon mód fölírtam a töredékeket, amelyek megmaradtak 
az emlékezetemben. Nem a részletes történetet, de az alaphelyzetet. Régóta 
kavargóit bennünk mindenféle variáció, úgy látszik összeállt.

Olcsó film volt, gyorsan -  három hét alatt csináltuk. A Szegénylegények 
5-6 millió forintba került, ez pedig kijött egymillió forintból. Kunszcnt- 
miklós mellett forgattuk. Később visszatértünk ide, és itt készítettük a 
Bajcsy-Zsilinszky parafrázis filmet . Késő ősszel volt, kutya hideg, de hál 
Istennek nem volt sár, így nem akadályozott a munkában. A rettenetes hi
deg pedig nem jött át a filmen.

Amikor Gyulával színházat csináltunk, mindig kiabált velem, hogy mi
ért irtom ki állandóan a párbeszédeit? Egyszer Kecskeméten Csengey Dé- 
nesnek megrendeztük egy monodrámáját. Gyula kissé féltékenyen dühbe 
gurult: „Bezzeg a Csengey Dini marhaságait nem húzod meg, úgy ahogy 
van, eljátszatod. Ha én írok valamit, akkor azt mindig meghúzod, átalakí
tod.” Bevallom: a dialógusfilmeket rühellem. Ehhez az amerikaiak értenek 
nagyon, és a régi magyar filmesek. Számomra a dialógus: manipulál. A 
manipulációt elkerülendő -  gondolom én -  kevesebbet kell beszélni. A ké

* Csendes kiáltás, 31-36. p.
” Csillagosok, katonák, 1967. (szerk. Hernádi Gyula (szerk.) *""* Magyar rapszódia -  Allegro 

barbaro (szerk.)
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pék és a szituációk beszélnek. Ez extrémista álláspont a mai napig, és nem 
is sikerült mindig megvalósítani.

A lecsupaszított szöveg hívta elő a szereplők mozgásának -  hogy diva
tos szót használjak -  „elidegenedettségét”. Azt a hagyományostól eltérő 
funkciót, hogy egy-egy színész egy-cgy adott jellemet jelenít meg. Az én felfogá
somban a színészi játék többet, vagy inkább mást jelent: magát a történelmi 
helyzetet mint teljességet vagy folyamatosságot kell visszaadnia. Ebben a kon
textusban az egyéni tulajdonság, jellem: partikularitás. Ki kell lépnie a színész
nek a hagyományossá merevedő szerepből, abból hogy ő egy színész egy film
ben, mert e séma szerint minél jobban játszik, annál jobban manipulál.

Michelangelo Antonioni filmjeiben is felismerhető ez az elidegenedett 
vagy elidegenítő színész és történet mozgatás. Az Oldás és kötésre készülve 
sokat tanulmányoztam Antonionit. Különösen az Éjszaka című filmjét. On
nan vettem át a hosszú snitteket is, bár én később másként használtam, 
mint ő. Ő mindig realistán használta a hosszú snitteket, később én már 
nem, vagy kevésbé. Ebbe az elidegenítő effektusba az is beletartozik, hogy a 
közönséget is beavatom. Hozzá fordulok. Hagyom, hogy eldöntse: hagyja-e 
magát manipulálni vagy nem. Az első pillanattól kezdve eláruljuk, hogy mi 
filmet csinálunk. Ha az ember filmet néz akkor valami módon szükségsze
rűen manipulálva van. Engem máig is manipulálnak a filmek. Izgulni tu
dok különböző marhaságokért, amelyekről tudom, hogy körülbelül hogy ké
szülnek. Én közönség vagyok. Jó közönség. Meg tudok hatódni vagy nagyo
kat tudok röhögni filmeken. A folyamatos távolságtartás a manipulációval 
való szembenállás igényét jelenti. Lehet, hogy utólag csinálok mindebből 
ideológiát. Gyulával inkább együtt éreztünk rá, hogy azt kell csinálni, amit 
csinálok. Megszállottjai lettünk ennek a stílusnak, amit aztán majdnem 
húsz éven keresztül végigvittünk. Ez volt az első film, amelyben ennek a 
stílusnak leraktuk az alapjait, Gyulával és Kendével.

Kende Jancsinak -  aki már több filmemben is asszisztenskedett -  ez 
volt az első játékfilmje. Velem és úgy általában is. Együtt alakítottuk ki a 
hosszú-snittes stílust. Egy nap egy jelenet. Tizenegy perc van a kazettában, 
ez meghatározza a jelenet ökonómiáját. Ha rövidebb, lehet hogy kifoldoz- 
zuk. Ha a jelenet hosszabb, semmiképp se fér be egy snittbe, mert lehet, 
hogy olyan vágást kellene alkalmazni, amelynek más a helyszíne. Michael 
York-nak, aki a Hajnal című filmemben egyetlen egy jelenetet játszik, egy 
angol tisztet, akit a film főhősének meg kell ölnie -  a jelenete tizenhat perc 
volt. York, aki egyébként a világ egyik legkeresettebb filmszínésze valójá
ban színházi elkötelezettségű ember, azért vállalta el a szerepet kevés gázsi
ért, hogy egy tizenhat perces hosszú snittben játszhasson. Alig tudtam 
megvigasztalni a csalódottságáért, amikor a jelenetet technikai okokból 
ketté kellett vágni.

A klasszikus montázst -  lehet, hogy gyengeség ez részemről -  valahogy 
soha nem tudtam megtanulni, úgy mint például Keleti Marci. A
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blikkváltást, a folyamatos figyelmet, hogy ne ugorjam át az optikai tengelyt. 
Túl merevnek is tartottam. A hosszú snitt ellenben nagy szabadságot ad. A 
mozgás állandó. Mint egy balett: mozog a kamera, a színész, változik a táj. 
És az sem megvetendő szempont, hogy rettentő gazdaságos is. Olcsóbbá te
szi a filmet. Egy nap alatt tíz percet meg lehet csinálni. Ezzel a módszerrel 
forgattam a legutóbbi filmemet, a Dunakeringőt, is amelyet két és fél hét 
alatt csináltam meg.

Jól összeszoktam Kendével. Sokan kérdezik, hogy miért nem dolgozok 
fiammal, Nyikával, aki az egyik legkeresettebb magyar operatőr lett azóta, 
és Márta is az összes filmjét vele készíti. A stílust, amit a Csend és kiáltás 
alkalmával kitaláltunk, Kende tudja a legjobban. Azóta sokan megtanulták, 
Nyika is tudja már. De Kendének már alig kell mondani valamit; pontosan 
tudja, hogy mit szeretnék. Hiszen ott ült a stílus születésénél, hallott min
dent, amit Gyulával beszéltünk. Dokumentumfilmet azonban sohasem csi
náltunk. Kivéve egyet. Jelenlét a címe. Harminc percnyi hosszúságú az 
egész film. Harminc év alatt csináltuk. Átfogta mindkettőnk életét.

A Szegénylegények-nek kerestünk helyszínt. Akkorra már kitaláltuk, 
hogy a legfontosabb díszlet egy nagy sánc lesz, egy várszerű jelenség. To
kajtól nem messze található egy avar gyűrű, egy földsánc. Kende akkoriban 
segédoperatőr volt és velem jött a felvevőgéppel, hogy rögzítse, amit látott. 
A bodrogkeresztúri pap ajánlotta, hogy menjünk el Olaszliszkára és néz
zünk meg egy pusztulásában is megrendítően szép, romos zsinagógát. Elég 
szomorú látvány volt a zsinagóga, és a két olaszliszkai maradék zsidó, két 
öregember.

A Bodrog-menti tájat a magyar történelem sokszor jegyzi. Ahogy ironi
kusan szokták emlegetni: több magyar forradalmat finanszírozott már, az itt 
lakók és a táj gazdagsága. A magyar zsidók akik itt éltek, elkötelezettjei 
voltak a magyar progressziónak. A másság miatt. Vagy a kitörés lehetősége 
miatt. Amiatt, hogy minden ember érzi, hogy ember. Mint a fekete, aki 
tudja, hogy ő épp olyan ember, mint a fehér. Nyilván a zsidó is úgy érezte, 
hogy legalább annyira ember, mint a Mátyás-féle vagy a János Zsigmond- 
féle magyarok vagy akár Werbőczy István. A táj amely annyiszor finanszí
rozta a magyar függetlenség ügyét, azt sugározta magából, hogy aki itt él, 
az tudja: minden ember egyenlő. Akár jiddis az anyanyelvűk, akár magyar, 
tudták, hogy nekik a magyar progressziót kell képviselni. Hát ezért csodála
tosan varázslatos ez a Tokaj-környéki táj. Itt bukkantunk fel látszólag vélet
lenül. De a véletlent is irányítja valami. Nem is hiszek az abszolút véletle
nekben. Ezt is irányíthatja valami. Mindenki ismeri a viccet: külföldi zsi
dók érkeznek Budapestre, sétálnak a Dob utcában, találkoznak a kis paje- 
szos Mojsével és megkérdezik: nem tudod véletlenül, merre van a zsinagó
ga? „Véletlenül” hangzik a szomorúan széttárt kezű válasz.

’ Mészáros Márta filmrendező, Nika közös gyermekük (szerk.)
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Mindjárt fel is vettük a faluban, Olaszliszkán és Bodrogkeresztúron a 
Jelenlét első részét 1965-ben. Sokáig dobozban állt a film, Aczél* nem 
akarta, hogy bemutassák. Egyébként a címe egy el nem készült játékfilm 
címét örökölte. Egy orvosról szólt volna a történet, akit szintén Latinovits 
alakított volna. Megtudja, hogy rákos és. levonul az olaszliszkai zsinagóga 
környékére. Elhatározza, hogy öngyilkos lesz, mégis véletlenül hal meg. A 
Hernádi-sztorinak volt a munkacíme: Jelenlét. Tíz évvel később vissza
menni filmes trükk, ha már megcsináltuk nézzük meg, hogy most mi van. 
Emögött az is meghúzódott, hogy Kende is, én is jól tudtuk, hatásos időkö
vetés lesz, mert ezt a zsinagógát nem fogják helyreállítani. A templom nem 
fog megtelni hívekkel, nem fog újra felépülni mint ama jeruzsálemi a mes
siási hitben.

A második részt a Még kér a nép előkészítése költségére forgattuk. Mi
re a végére értünk a két öreg közül az egyik meghalt, a másik Pestre költö
zött aggok házába. Két rabbinövendékkel tértünk vissza. Mind a kettő azóta 
már főrabbi, az egyik a Hegedűs Gyula utcai templomban, a másik Debre
cenben, de megjárta Amerika több hitközségét is. Akár az első részben, nem 
csináltam egyebet, mint akkor a két öreggel, most pedig a két növendékkel, 
megkértem őket, hogy imádkozzanak. És kilátogattunk az olaszliszkai és 
bodrogkeresztúri csodarabbik sírjaihoz, azokat fényképeztük le. Végül a 
harmadik részt 1986-ban úgy csináltuk, hogy ebbe már Kőbányai János is 
belefolyt, aki beat és marginális témák írójából átváltott zsidóba. Ezt a té
mát kezdte el írni és belekezdett a Múlt és jövő című zsidó folyóirat feltá
masztásába. Járta az országot, zsidó emlékeket, nyomokat keresett. így ju
tott el Tokajba, ahol találkozott az utolsó túlélő zsidó fiúval, akinek van ott 
egy kis boltja. A szintén romokban álló tokaji zsinagóga megmentésére szö
vetkeztek. Eljutottak Olaszliszkára is, a zsinagógából, az én zsinagógámból 
már csak egy falat talált. Ezt ő Magyar Siratófalnak nevezte el. Fényképeket 
is készített és elhozta nekem. Ilyen fájó pusztulásra nem számítottam. 
Sukkotkor, azaz a zsidó sátoros ünnepek alkalmával tértünk vissza a 
„Magyar Siratófal” elé. Banovich Tamás egy sátrat épített közvetlen a fal 
szomszédságába. Magunkkal hoztuk Raj Tamás rabbi barátomat és az általa 
vezetett Talmud Tora gyerekeit is. Ott tartottuk a szertartást, azt filmeztük 
le. Az én kisfiam az akkor 6 éves Dávid is részt vett benne. A gyerekek 
Jelenléte” nyújt valami pozitív kicsengést, mert az ő nemzedékük színrelé
pése egybeesett a zsidó tradíciók reneszánszával Magyarországon. Az ilyen 
fajta jelenlét jól mutatta azt a pozitív erjedést, amelyek már előjelezték, 
hogy milyen változások zajlanak le a magyar társadalomban, amely aztán 
89-ben robbant valódi változásokká.

1994.

* Aczél György
216



ViDovszKY György

A videokép mint a belső vágás eszköze 

Jancsó Miklós filmjeiben*

1992. december elején az olaszországi L'AquIiban Az új audiovizuális nyel
vek címmel nemzetközi kongresszust tartottak, ahol elsősorban a mozifilm 
technikai eszközeiről volt szó. Jancsó Miklós újabb filmjeiben a videokép 
feltűnésével olyan formai, dramaturgiai és technikai megoldások láthatók, 
amelyek elemzése tanulmány-kísérletként is bekerülhetett e kongresszus 
tematikájába.

A belső vágás

Az az állítás, amely a címben áll, vagyis hogy a videó Jancsó filmjeiben a 
belső vágás új eszköze lenne, nem azt a kérdést veti fel, hogy Jancsó Miklós 
hogyan, milyen ötlet alapján jutott el a videó alkalmazásáig, és nem is azt, 
hogy technikailag hogyan oldja meg a bonyolult képkoreográfiát (bár ezek 
is nagyon izgalmas témák lennének), hanem azt, hogyan illik bele addigi 
filmjei sorába az új képhordozó által teremtett dramaturgia. Másrészt: ho
gyan jut el a technikai újítástól mint képhordozótól a dramaturgiai, tartalmi 
újításig mint gondolathordozóig? Vagyis hogyan válik el az egyszerű kép
ismétlődéstől (kép a képben) a későbbi képfolyamatosság (kép kép után).

A kérdés tehát az, hogy a videokép milyen korábban ismert, és Jancsó 
által is alkalmazott formai-tartalmi megoldásokba illik bele. Az egyik leg
ismertebb -  Jancsóval kapcsolatban már közhelyszámba menő -  fogalom 
kívánkozik ide: a hosszú beállítás. Hosszú, lassú tempójú képkompozíciói
ban állandó mozgás látható: a szereplők ellenirányú járkálását, csoportok 
vonulását, lovak, később helikopterek, autók keringését rögzíti a mozgó 
kamera. A néha több percen át tartó snittek külön egységeket alkotnak, ösz- 
szesűrítve több, „hagyományos” vágással feldarabolható jelenetet. Vagyis 
nem arról van szó, hogy egy snitt azért hosszú, mert az adott jelenet hosszú
ságához igazodik, hanem azért, hogy különböző (akár időben, térben eltérő) 
jeleneteket különös koherenciába hozzon egymással. A kamera vágás -  
„fölösleges megszakítás” -  nélkül fordul vagy gurul át egyik jelenetből a 
másikba, ezért az idő múlása és a tér változása nem feltétlenül egyezik az 
objektív, „kiszámítható” tér- és időváltozással. Jancsó filmjeiben a szokat
lan idő- és térkezelés különös filmrendezői technikát hozott létre: több per
cen át tartó „koreográfiát” követel a színészektől, ami sokszor inkább szín-

' Filmkultúra 1994/3.
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házi vagy táncelőadásra hasonlít. A hosszú beállítás -  bár Antonionitól 
származik -  egészen egyedülálló vágástechnikával párosul: a belsők, a 
díszlet, kicserélődnek a szereplők (olykor halottak „támadnak fel”), a színé
szek -  a megszakítás nélküli mozgás miatt -  váratlan irányból vagy hely
zetben tűnnek fel. A néző sokszor a hagyományos vágás ritmusát, vagyis a 
töredékek folytonosságát érzékeli, pedig a folytonosság töredékeit látja. A 
megfigyelés és annak ideje állandó, a megfigyelt és annak ideje azonban tö
redékes. Tehát egy jeleneten belül -  és nem technikailag összekapcsolt jele
netek egymásutániságával -  kitágul a tér és az idő. A rendező nem „zavar 
össze” a különböző nézőpontok gyors váltakoztatásával (a vágással), hanem 
a folytonosságot fenntartva végez szemfényvesztést. A történések persze 
nem mindig folytatódnak a következő jelenetben, a színészek sem feltétle
nül ugyanazokat játsszák azonos idősíkban: a dolgok, személyek visszatéré
se vagy vissza nem térése tehát esetenként cáfolja az egyszerű folytonossá
got.

A videokép megjelenése 
(Omega, Omega)

Az utóbbi tíz évben készült Jancsó-filmekben a tér és az idő kitágításának, a 
jelenetek tartalmi folytonosságának megoldása elsősorban a video (kép és 
kamera) megjelenésével kap új formai, tartalmi és dramaturgiai jelentése
ket. A „videokép” nem a filmkép fajtáját jelöli, hanem a környezet egy da
rabját. Vagyis a helyszín díszletei között elhelyezett tv-monitorokon megje
lenő képet, amely a filmkép szerves részévé válik. Nem a díszlet szükség- 
szerű elemeként kerül a többi tárgy közé, hanem abból kiemelkedve -  
önálló életet élve -  működik.

A monitorok, tv-képernyők -  mint díszletek -  elsősorban természetesen 
a televízió különböző műsoraiban tűnnek fel. A videokép itt az adott hely
színt tágítja, új tért nyit meg. Tiszta formai megoldás: „kép a képben”. A 
megnyílt új tér monitorhoz van kötve, nem olvad össze a helyszínnel, 
mindvégig világos különbség érezhető az eredeti és a virtuális kép között. 
Ezt az is bizonyítja, hogy párhuzamosan soha nem történik esemény a két 
helyszínen, vagyis nemcsak térben, hanem időben is elválnak egymástól.

Jancsó Miklós Omega, Omega című filmjének (1982-84) néhány jelene
tében hasonló alapokról indult. A koncertbejátszások között beszélgetéseket 
látunk a zenekar tagjaival, akik mögött egy tv-képernyőn folytatódik a meg
szakított koncertfelvétel. Tehát míg a zenekar tagjai nyilatkoznak, a képer
nyőn is láthatók zenélés közben. Vagyis a szereplők megkétszereződnek 
időben és térben. Formailag mindez az egyszerű televíziós helyszínkapcso
lásokhoz hasonlít, ám nem az a célja, hogy a külső helyszín bekapcsolódjon 
az adott térbe, hanem hogy a kettő egyszerre létezzen. Nem egyszerűen a tér 
és az idő átjátszásáról van szó, hanem terek és idősíkok különös kapcsoló
dásáról, párhuzamosságáról. Mintha egyszerre több helyszínen lennének a
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szereplők: nyilatkoznak, mialatt koncertjük látható a képernyőn; esznek, 
miközben ledér hölgyek haladnak el előttük arra a színpadra tartva, ahol ők 
zenélnek. Értelmetlen a képsorok egymásutániságában vagy párhuzamossá
gában, akárcsak más, korábbi Jancsó-fílmek belső vágással kevert tér- és 
időkompozicióiban az idő és a tér kronológiáját feltételezni. Itt -  új elem
ként -  a zenekart állandóan közvetítő (reklámozó) videokép, a televízió az 
egy jelenetén belüli „vágás”-technikákhoz kapcsolódik, nemcsak formailag, 
hanem tartalmilag is.

Jancsó ebben a filmjében más megoldást is talál a videokép alkalmazá
sára. Ez elsősorban térbeli felbontást jelent: a videó egyfajta „tükörként” 
működik. Sőt, néha a riportalanyokat nemcsak monitorok, hanem tükrök is 
körülveszik, melyek a tér különböző irányaiból láttatják a beszélgetőpartne
reket. A videó tehát itt a teret bontja fel és megnöveli a perspektívát. Nem 
egyszerűen a „képből nyíló azonos kép” technikája tér vissza, hiszen az ép
pen az azonos nézőpont segítségével egy végtelenbe vezető képismétlést hoz 
létre. Itt viszont mindig más szemszögből ismétlődik az adott személy vagy 
tárgy a videoképen. Az objektum a helyszín különböző pontjain tükröződik 
-  plasztikusan és perspektivikusan. A szereplők nemcsak önmagukkal néz
nek olykor szembe (a felállított tükrökbe vagy monitorokba tekintve), ha
nem a néző számára is körüljárhatok lesznek: Jancsó egyszerre láttatja őket 
elölről, oldalról, alulnézetből stb. Az egész mintha a kubista festmények 
furcsa reinkarnációja, az adott nézőpont könyörtelen áthágása, a tárgy kü
lönböző oldalainak egyszerrelátása, „kiterítése” lenne.

Az Omega, Omega című filmben látható videó ugyanakkor az önműkö
dő, áttekinthetetlen technika uralmának „díszleteként” jelenik meg. Auto
matizált, technikával zsúfolt környezetünk szerves része, amely a vizuális 
média eszközeinek állandó jelenlétét érzékelteti. A videokép funkciója 
azonban -  főleg Jancsó későbbi filmjeihez képest -  itt még nem teljesen vi
lágos. Bár új technikai eszköz jelent meg, néhol zseniális képkompozíciókat 
teremtve, alkalmazása megmaradt a mozdulatlan kamera és monitor egy
szerű, könnyen áttekinthető kapcsolódásánál, tartalmilag önmagánál: 
egyelőre elsősorban a videóról, a technikáról szól.

A videokép, amely láttat 
és megfigyel (Szörnyek évadja)

Az 1986-os Szörnyek évadja eszközeiben, dramaturgiájában, stílusában 
sokkal jobban kapcsolódik Jancsó hetvenes években készült filmjeihez. A 
helyszín, a szereplők is Jancsó korábbi munkáira utalnak. A videokép meg
jelenése tehát igazából ebben a filmben válik súlytalan kísérletből szimbó
lumokkal terhelt motívummá. A videokép itt már nem korlátozódik többé a 
tükör, vagy az egyszerű ismétlés, visszajátszás szerepére, ennél sokkal ösz- 
szetettebb megoldások láthatók:
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1. Legtöbbször valamilyen külső, az eredetihez egyáltalán nem kapcsol
ható helyszín kerül a monitoron keresztül a térbe. A két tér egyszerre látása 
és párhuzamos játéka során kitágul a perspektíva.

2. Egy-egy részlet látható felnagyítva, kiemelve környezetéből, más 
szemszögből fényképezve. így különös hangsúlyt kap a kiemelt részlet, vagy 
éppen felfed valamit, ami különben nem látható.

3. A tv-monitor tv-készülékként is funkcionál az adott helyszínen, va
gyis a környezet szükségszerű, a szereplők által is felismert elemeként köz
vetít képeket. Tehát a korábban említett esetektől eltérően a szereplők 
Játszanak” a monitorral (tudomást vesznek jelenlétéről).

Lássunk egy példát a filmből. A külföldről hazaérkezett professzort 
(Madaras József) -  veszélyesnek találván -  bezárják a tanyasi épület egyik 
kicsi helyiségébe. Mindenki legnagyobb megdöbbenésére néhány perccel 
később mégis helikopteren érkezik meg (vágás nélküli jelenet!) a tanyára. 
Amikor megmutatják neki, hová zárták be, hol kellene most lennie, belép a 
helyiségbe, s az ott elhelyezett monitoron önmagát pillantja meg, a szoba 
azonban üres. A betekintő -  a nézőnek háttal álló -  emberek a monitoron 
szemből láthatók, arcukról leolvashatjuk megdöbbenésüket. A monitoron 
látható kép nézőpontja azonban mégis kétségbeejtő. Kinek a „szemével” 
láttatják ezeket a képeket? Ki rejtőzik a helyiségben, kinek a szemszögéből 
„tükröződnek” a belépő emberek? Ki az, aki bentről figyel, és akinek a te
kintetét nem látják a szereplők? A láthatatlan láthatót produkál: a szemé
lyek a helyiségbe lépve nem veszik észre, hogy figyelnek rájuk bentről. Va
gyis a bezárt ember nézőpontja megmarad, miközben ő maga hús-vér való
jában eltűnt. Amikor a fehér ruhába öltözött lány (Nyakó Juli) becsukja az 
ajtót, még ő látható a videoképen, amikor újból kinyitja, már a film másik 
főszereplője (Cserhalmi György). Ő azonban már nem a megszokott néző
pontból (bentről figyelve) tűnik fel, hanem beleolvadva a háttérbe. Bent 
van, nem kint. Ő lett a fogoly. Végül a fekete ruhás lány zárja rá az ajtót. 
Jancsó itt a videoképet már nemcsak az eszközért használja, hanem szerve
sen képes beleilleszteni a filmbe, a díszletek, kellékek, színészek sajátos 
jancsói dramaturgiája szerint. Ezekben a jelenetekben a videokép a koráb
ban használt motívumok rangjára emelkedik, képes főszereplővé, a legfon
tosabbá, gondolathordozóvá válni. Már nemcsak önmagát jelenti, hanem 
azt, ami rajta keresztül látható. A belső vágás itt technikai (video) vágással 
párosul. A folyamatosság, a megszakítatlanság látszata mellett különböző 
időben és térben játszódó események, különböző irányból felvett pillanatok 
torlódnak össze, vagy követik egymást. Jancsó a végtelenség abszolút felté
teleit teremtette meg a racionalitást sugalló folytonosság és az irracionali
tást mutató tér- és időfclbontás egybekapcsolásával. A videokép ennek a 
művészi látásmódnak újabb állomása: a tér és az idő felbontása meghatvá
nyozódik, kiegészülve „hagyományos” jancsói technikákkal. Az objektivi
tást, állandó jelenlétet, megfigyelést sugalló videokép a szubjektív narráció
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részévé válik. A két helyszín (vagy idő) mindkét irányban átjárható, a szí
nészek szabadon „közlekedhetnek” egyikből a másikba, a terek egysége 
végtelenné tágul.

A videokép tartalmilag legtöbbször egy adott szereplő gondolatait, ér
zelmi megnyilvánulásait, és nem valamilyen külső „rendező” tudatosan 
táplált jeleit sugározza. A videokép mindig személyhez kapcsolódik: az ő 
jelenléte, vagy éppen feltűnő hiánya összefügg a kép tartalmával. Mivel a 
szereplők nem mindig vesznek tudomást a képernyőről, néhol úgy tűnik, 
mintha önmagától jönne működésbe és közvetítene víziókat, néha pedig 
egyértelmű utalás hangzik el, hogy kit, mit, miért mutatnak. A videokép 
minden jelenetben külön értelmezendő, alkalmazása tartalmilag nem álta
lánosítható. Ez is bizonyítja, hogy a videokép túljutott fétisjellegén.

A videokép mint főszereplő  
(Isten hátrafelé megy)
Az 1990-ben készült Isten hátrafelé megy című filmben -  a témából követ
kezően -  uralják a játékteret a tv-monitorok. A történet filmfelvétellel kez
dődik, később pedig egy több monitorból álló videolánc jut főszerephez, 
melyen különböző országok híradásai, illetve a helyszínen felvett jelenetek 
láthatók. A „nagy történelemről” szóló bejátszások közé vegyülnek a saját 
„kis történelmüket” élő magyar politikusok ironikus „bábjátékának” felvéte
lei. A videokép és a film kapcsolódásának legtöbbször előforduló megoldá
sai a következőképpen csoportosíthatók:

1. A külső helyszín a videoképen keresztül bekerül a belső helyszínbe. 
Ez a külső és a belső helyszínen történő események szinkron hatását teszi 
lehetővé.

2. Egy esemény vagy mozgás adott fázisa ismétlődik a videoképen. Ez
zel nemcsak kiemelkedik ez a részlet, hanem a visszajátszás miatt az állan
dó megfigyelést sugallja.

3. Hírek, más filmek, vagyis „idegen” jelenetek bejátszása.
4. Ugyanaz látható megkettőzve: videokép a videoképben.
A videokép legizgalmasabb tartalmi és formai kihasználása az alább 

leírt jelenetben látható: a pártállami csoport -  fogva tartva az új demokrati
kus kormány híveit és tagjait -  videofelvételt mutat be, mondván: „Mi tu
dunk titokban is dolgozni. Ekkor bejátszás következik a film elején készült 
filmből, melyben az új kormány egyik tagja (Balázsovits Lajos) olvassa fel 
programbcszédét. Az első mondat után azonban megszakad a kép. A vissza
tért kommunisták egyik katonáját (Derzsi János) látjuk egy tv-készülék 
előtt: a monitoron az előző jelenet megismétlődik, majd megszakítás nélkül 
folytatódik. Mi is történt valójában? Azáltal, hogy a jelenet átkerült a 
videoképbe, újra kezdődött, és csak így folytatódott, nemcsak a nézőpont 
változott meg, hanem a néző meghatározása (meghatározhatósága) is. Ed
dig egyértelmű volt a mozinéző helyzete: beletekinthetett egy baljós törté
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netbe, videoképek, színészek, katonák koreográfiájába, amit Isten hátrafelé 
megy címmel foglaltak össze. Most azonban a filmben megjelenik a ő néző
pontja is: a tv-monitoron a néző perspektívájából rögzített film előbb látott 
jelenete ismétlődik meg. A film hirtelen kilépett az adott térből, hiszen tel
jes hosszában átkerült a már nemcsak a néző, hanem a szereplők által is né
zett, figyelt és megfigyelt videoképbe. Jancsó kizökkent a mozinézés egy
szerű játékszabályaiból, ahol tisztázott a néző és a film viszonya. Szerepü
ket egyszerre kérdőjelezi meg. A néző is lehet megfigyelt, a film pedig a 
néző szemszögéből felvett -  eddig látott -  film kerete csupán. Tehát az ed
dig látott és az ezután látható képsorról még mindig nem lehet megállapí
tani, hogy ez már a film, vagy csak annak egy része. (Külön érdekesség, 
hogy a fázisismétléssel nemcsak a film került be a filmbe, hanem a 
videokép is a videoképbe, ami azután meg is kétszereződik.) Ez a váltás a 
film tartalmát is megváltoztatja: a megfigyelők, akik képesek voltak min
dent titokban rögzíteni, most maguk is megfigyeltekké váltak. A filmkép 
kitágulásával a szovjet híradó képei is bekerülnek a képkompozícióba: a 
magyar kommunisták hatalomvisszavétele és a szovjet puccs a képi infor
mációlánc egyenrangú része. Jancsó ezzel mintha saját, mostanáig látott 
filmjét is a híradások szintjére csökkentené, krónikává, vagy annak látomá
sává alakítaná. Másrészt pontosan érzékeli, hogy mindenki és minden csak 
elektronikus úton létrejövő képben látható: szinte kizárólag képi informá
ciócsere létezik.

Jancsó filmjeit uralják a monitorok, a videók, minden képben jelenik 
meg, szinte kaotikus, áttekinthetetlen, kiismerhetetlen zsúfoltság érezhető 
bennük. Ezt állandó hangmontázsra emlékeztető hangzavar egészíti ki, 
amivel teljessé válik a kor kifejezésének legtisztább eszköztára. A kaotikus
sá formált világot a rendező nem realista módon rekonstruálja: a különböző 
elemeket művészi önkénnyel használja filmjeiben. Ez a „kettős tükröztetés” 
' érezhető itt is: minden reális elemekből, már-már túl triviálisnak ható egy
szerűséggel épül fel, mégis álomszerű, fiktív mozgásokba, történetbe tor
kollik.

A videokép tehát technikai újításból, képi érdekességből a belső vágás
ba már tartalmilag is szervesen illő motívummá érett. A hosszú beállítások 
tér- és időjátékaiba kapcsolódva a videokép különös vizuális és tartalmi 
fordulatokat hozott létre. Egy beállításon belül lehengerlő képi hatást keltve 
olyan eseményeket, részleteket láttat, amelyek egyidejűleg önmagukat 
szimbolizálva (mindent rögzítő, mindenütt jelenlevő, a megfigyeltet állan
dóan leleplező vizuális tömegtermékek) e filmek dramaturgiai eszköztárá
nak legfontosabb részét alkotják.
1994.
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Luis Bunuel

Az andalúziai kutya*

Ez a film két álom találkozásából született. Dali meghívott, hogy töltsék 
néhány napot Figuerasban, és amikor megérkeztem, elmeséltem neki, hogy 
nemrég egy keskeny felhővel álmodtam, mely kettévágja a holdat, és egy 
borotvával, mely belehasít egy szemgolyóba. Erre ő elmesélte, hogy az előző 
éjszaka hangyákkal teli kezet látott álmában. Hozzátette: „Mi lenne, ha csi
nálnánk egy filmet ebből kiindulva?”

Nem tudtam, mit válaszoljak az ajánlatára, de aztán nemsokára dol
gozni kezdtünk Figuerasban.

A forgatókönyvet nem egészen egy hét alatt írtuk meg, egy nagyon egy
szerű szabály alapján, melyet mind a ketten elfogadtunk: egyetlen olyan öt
letet, egyetlen olyan képet sem vehetünk be, melyet racionális, pszicholó
giai vagy kulturális alapon meg lehet magyarázni. Szabad teret kell enged
nünk az irracionálisnak. Csak olyan képet szabad elfogadnunk, amely min
den magyarázható ok nélkül lenyűgöz bennünket.

Soha egyetlen részleten sem vitatkoztunk. Teljes egyetértésben dolgoz
tunk ez alatt az egy hét alatt. Egyikünk, mondjuk, azt mondta: „Egy férfi 
nagybőgőt húz maga után.” „Nem jó”, mondta erre a másik. És erre az, 
akinek az ötlet az eszébe jutott, nyomban belenyugodott a visszautasításba. 
Mert indokoltnak találta. Ha viszont valamelyikőnk egy-egy gondolatát a 
másik is elfogadta, az a gondolat azonnal világosnak tűnt számunkra, és 
azonnal be is vettük a forgatókönyvbe.

Amikor a forgatókönyvet befejeztük, rájöttem, hogy teljesen szokatlan, 
provokatív filmről van szó, melyet egyetlen normális gyártó cég sem lesz 
hajlandó támogatni. Ezért aztán pénzt kértem az anyámtól, hogy én magam 
legyek a film producere. A jegyző közbenjárására meg is kaptam tőle a 
pénzt.

Visszamentem Párizsba. Amikor az anyám pénzének a felét elköltöttem 
azokon a szórakozóhelyeken, ahol az estéim legnagyobb részét töltöttem, 
úgy gondoltam, ideje lenne, hogy megkomolyodjam és csináljak is végre 
valamit. Felvettem a kapcsolatot a színészekkel, Pierre Batcheff-fel és Si
mon Mareuil-jel, az operatőr Duverger-vel, a Billancourt stúdióval, ahol két 
hét alatt le is forgattuk a filmet.

Csak öten-hatan voltunk a stábban. A színészeknek halvány fogalmuk 
sem volt róla, hogy mit csinálnak. Azt mondtam például Batcheffnek:

'U tolsó leheletem, 114-121. p.
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„Nézz ki az ablakon, mintha Wagnert hallgatnál. Még patetikusabban.” De 
hogy mit lát, hogy mit néz, azt nem tudta. Technikai ismereteim akkor már 
voltak, elegendő tekintélyem is, és tökéletesen megértettük egymást 
Duverger-vel, az operatőrrel.

Dali csak a forgatás befejezése előtt három-négy nappal jött meg. A 
stúdióban ő öntött szurkot a kitömött szamárfejek szemüregébe. Az egyik 
felvételben ő játszotta a két marianista szerzetes egyikét, akiket Batcheff 
olyan nehezen vonszol, de végül nem ezt a jelenetet vágtuk be (már nem tu
dom, miért). Egy pillanatra az is látszik, ahogyan messziről odaszalad a 
menyasszonyommal, Jeanne-nal együtt a főhős halálugrása után. Dali a for
gatás utolsó napján is velünk volt, Le Havre-ban.

Kész lett a film, össze is vágtuk, de most aztán mi legyen vele? Egy 
szép napon a űő/we-ban Thériade a Cahiers d'Art-tói, mivel hallott Az an- 
dalúziai kutyá-ról (a montparnasse-beli barátaim előtt félig-meddig titok
ban tartottam a dolgot), bemutatott Man Raynek. Ő éppen akkor fejezte be 
egy film forgatását Hyéres-ben, Noaillesék birtokán. A kastély titka volt a 
címe (dokumentumfilm volt Noailles-ék kastélyáról és a barátaikról), és kí
sérőfilmet keresett egy vetítéshez.

Man Rayjel pár nap múlva a La Coupole-ban találkoztam (egy-két évvel 
azelőtt nyílt meg): bemutatott Louis Aragonnak. Tudtam, hogy mind a ket
ten a szürrealisták csoportjához tartoznak. Aragon három évvel idősebb volt 
nálam; francia szokás szerint nagy ceremóniával mutatkozott be. Beszélget
tünk egy kicsit, és én azt mondtam neki, hogy szerintem a filmem bizonyos 
szempontból szürrealistának mondható.

Man Ray és Aragon másnap a Studio des Ursulines-ben meg is nézte a 
filmet. Utána határozott hangon közölték, hogy nem szabad tovább késle
kedni: életre kell kelteni a filmet, be kell mutatni, meg kell szervezni a 
premiert.

A szürrealizmus mindenekelőtt felhívás volt, melyet itt is, ott is meg
hallottak, az Egyesült Államokban, Németországban, Spanyolországban, 
Jugoszláviában olyan emberek, akik már azelőtt is ösztönösen és irracioná
lisán fejezték ki magukat, hogy ismerték volna a többieket. Azok a versek, 
melyeket én Spanyolországban publikáltam, amikor még nem is hallottam a 
szürrealizmusról, szintén erről a felhívásról tanúskodnak, mely mindannyi
unkat Párizs felé irányított. Dali és én, amikor Az andalúziai kutya forgató- 
könyvét írtuk, az automatikus írás bizonyos formáját űztük, szürrealisták 
voltunk, bár nem volt rajtunk a címke.

Valami benne volt a levegőben, ahogy lenni szokott. Hadd tegyem rög
tön hozzá, hogy a csoporttal való találkozás nekem nagyon lényeges volt, 
egész életemre meghatározó.

Ez a találkozás a Cyrano presszóban történt, a Blanche téren, ahol a 
csoport mindennap ülésezett. Man Rayt és Aragont már ismertem. Bemutat
tak Max Ernstnck, André Bretonnak, Paul Éluard-nak, Tristan Tzarának,
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René Charnak, Pierre Uniknek, Tanguynak, Jean Arpnak, Maxime 
Alexandre-nak, Magritte-nak; szóval mindenkinek, csak Benjamin Péret
nek nem, mert ő akkor éppen Brazíliában volt. Kezet fogtam velük, meghív
tak egy pohár italra, és megígérték, hogy eljönnek a filmem premierjére, 
melyről Aragon és Man Ray olyan sok jót mondott.

Az andalúziai kutya első nyilvános vetítése az Ursulines-hen volt, a 
meghívottak belépti díjat fizettek, és ott volt mindenki, aki akkoriban az 
úgynevezett párizsi előkelő társasághoz tartozott, vagyis néhány arisztokra
ta, néhány akkor már híres író és festő (Picasso, Le Corbusier, Cocteau, 
Christian Bérard és Georges Auric, a zeneszerző) és természetesen az egész 
szürrealista csoport.

Én érthetően nagyon idegesen álldogáltam a vászon mögött, egy gramo
fon mellett, és az egész előadás alatt hol argentin tangókat játszottam be, 
hol meg a Trisztán és Izoldá-i. Volt néhány kavics a zsebemben, hogy bukás 
esetén legyen mivel megdobálnom a közönséget. Nem sokkal azelőtt a szür
realisták kifütyülték Germaine Dulac filmjét, A kagyló és a lelkész-t 
(melyet Antoine Artaud forgatókönyve alapján rendezett); nekem tetszett. 
El voltam készülve a legrosszabbra.

Nem volt szükség a kavicsokra. A film végén a vászon mögül hallgat
tam a hosszan tartó tapsot, úgyhogy meg is szabadultam a lövedékeimtől: 
leraktam őket a padlóra.

A szürrealisták csoportjához való csatlakozásom nagyon természetesen, 
nagyon egyszerűen történt. Mindennap eljártam a gyűléseinkre, a Cyranó- 
ba, és olykor Bretonhoz, a Fontaine utca 42-be.

A Cyrano igazi Pigalle környéki presszó volt, kurvák és stricik törzshe
lye. Általában öt és hat közt értünk oda. Pernod-t ittunk, mandarin-curacaót 
és sört (egy kis gránátalma-szörppel). Ez utóbbi volt a festő Tanguy ked
venc itala. Megivott egy pohárral, aztán még eggyel. A harmadikat már 
csak úgy bírta meginni, ha közben két ujjal befogta az orrát.

Olyasmi volt az, mint a spanyol pena. Felolvastunk és megvitattunk 
egy-egy újságcikket, folyóiratokról beszélgettünk, arról, hogy végre kellene 
hajtani valami példás cselekedetet, levelet kéne fogalmazni, felvonulást ké
ne szervezni. Mindenki elmondta a véleményét. Ha valami bizalmas dolgot 
kellett megbeszélni, Breton műtermében gyülekeztünk, nem messze a 
Cyranó-tói.

Ha az utolsók közt érkeztem, csak azokkal fogtam kezet, akik a köze
lemben voltak, akik mellé leültem, André Bretont pedig -  ha messze ült 
tőlem -  csak egy kézmozdulattal üdvözöltem, úgyhogy végül meg is kérdez
te a csoport egyik tagjától: „Van valami baja velem Buftuelnek?” Azt a vá
laszt kapta, hogy nincsen vele semmi bajom, csak utálom azt a francia szo
kást, hogy mindenkivel mindig kezet kell fogni (ezt a szokást később a 
Hajnalodik forgatásán meg is tiltottam).

225



Mint a csoport minden tagját, engem is vonzott a forradalom eszméje. 
A szürrealisták nem tekintették magukat terroristának, fegyveres aktivistá
nak; elsősorban a botrány fegyverével harcoltak a társadalom ellen, melyet 
megvetettek. A társadalmi egyenlőtlenség, a kizsákmányolás, a vallás nép
butító tanai, a militarizmus és a gyarmatosítás ellen a botrány sokáig hatha
tós fegyver volt a szemükben, mely leleplezi a megdöntendő rendszer titkos 
és gyűlöletes mozgató rugóit. Egyesek aztán nagyon gyorsan hátat fordítot
tak a cselekvés ilyen formáinak, és átpártoltak a „tiszta” politikához: első
sorban ahhoz a mozgalomhoz csatlakoztak, mely a mi szemünkben akkor az 
egyetlen igazán forradalmi mozgalom volt, vagyis a kommunista mozga
lomhoz. Ebből aztán viták, szakadások, állandó veszekedések születtek. A 
szürrealizmusnak valójában nem az volt az igazi célja, hogy új irodalmi, 
festészeti vagy éppen filozófiai mozgalmat hozzon létre, hanem hogy szét
robbantsa a társadalmat, megváltoztassa az életet.

A forradalmárok közül legtöbben -  csakúgy, mint azok a senoritó-k, 
akikkel Madridban összejártam -  jó családból származtak. Polgárok lázad
tak a polgárság ellen. Ez rám is vonatkozott. Ehhez járult még az én ese
temben egy bizonyos negatív, destruktív ösztön, melyet én mindig is erő
sebben éreztem minden alkotó tendenciánál. Az az ötlet, például, hogy fel
gyújtsak egy múzeumot, mindig is jobban vonzott, mint hogy kultúrházat 
nyissak, vagy kórházat avassak fel.

De elsősorban az erkölcsi kérdések voltak nagy hatással rám a Cyrano- 
beli beszélgetéseken. Életemben először találkoztam olyan következetes és 
szigorú erkölccsel, amely rendszert alkot. A szürrealistáknak ez az agresz- 
szív, tisztán látó erkölcse persze gyakran szöges ellentétben volt a mi erköl
cseinkkel, melyet megvetendőnek találtunk, és melynek lábbal tiportuk el
fogadott értékeit. A mi erkölcsünk más alapokon nyugodott, a szenvedélyt 
magasztalta, a misztifikációt, az agressziót, a feketehumort, a szédítő sza
kadékot. De ezen a napról napra táguló határú új területen belül már min
den gesztusunk, minden reflexünk, minden gondolatunk helyénvalónak 
tűnt, a kétely árnyéka se merült fel bennünk. Minden szilárdan állt a lábán. 
A mi erkölcsünk kérlelhetetlen és veszélyes erkölcs volt, de egyszersmind 
zártabb és koherensebb, sűrűbb, mint a másik.

Hadd tegyem hozzá -  Dali hívta fel rá a figyelmemet - , hogy a szürrea
listák szépek voltak. André Breton ragyogóan és feltűnően szép volt, szép, 
mint egy oroszlán. Aragon kifinomultabb szépség volt. De szép volt Éluard, 
Crevel és maga Dali is, meg a világoskék szemű, madárarcú Max Ernst, 
meg Pierre Unik is, és mindenki más: minden tagja ennek a lángoló, büsz
ke, feledhetetlen csoportnak.

Az amlcilúziai kutyá-l, „diadalmas premierje” után Mauclair vette meg a 
Studio 28 számára. Először ezer frankot adott, és aztán, mivel a filmnek si
kere volt (nyolc hónapig volt műsoron), még ezret, és még ezret, összesen, 
azt hiszem, hét-nyolc ezer frankot. A rendőrségen vagy negyven-ötven bc-
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súgó is jelentette: „Be kell tiltani ezt az obszcén, kegyetlen filmet.” Ekkor 
kezdtek el sértegetni és fenyegetni, ami aztán egészen öregkoromig elkísért.

A vetítések közben két spontán vetélés is történt. A filmet mégsem til
tották be.

Auriol és Jacques Brunius ajánlatára elfogadtam, hogy a Gallimard ki
adásában megjelenő Revue du Cinéma közölje a forgatókönyvet. Nem tud
tam, mit teszek.

A Variétés című belga folyóirat éppen akkor készült rá, hogy egy egész 
számát a szürrealista mozgalomnak szentelje. Éluard megkért, hogy közöl
jem a forgatókönyvet a Variétés-ben. Meg kellett mondanom neki, hogy 
legnagyobb sajnálatomra éppen most adtam oda a Revue du Cinémá-nak. 
Ebből aztán olyan incidens keletkezett, amely lelkiismereti válságba kerge
tett, és amely egyébként nagyon jellemző a szürrealista mentalitásra, a szür
realista gondolkodásmódra.

Néhány nappal azután, hogy Éluard-ral beszéltem, Breton megkérdezte 
tőlem:

-  Feljönne hozzám ma este egy kis beszélgetésre, Bunuel?
Gyanútlanul megígértem, hogy elmegyek, és mikor beállítottam, már

mindenki ott volt a csoportból. Szabályos pert folytattak le ellenem. Aragon 
vállalta az ügyész tekintélyes szerepét, nagyon hevesen támadott, hogy egy 
burzsoá folyóiratnak adtam oda a forgatókönyvemet. Az is egyre gyanúsabb 
volt, hogy miért lett Az andalúziai kutya kasszasiker? Hogy játszhatnak telt 
házzal egy ilyen provokatív filmet? Meg tudom magyarázni a dolgot?

Ott álltam egyedül, és megpróbáltam valahogy védekezni az egész cso
port ellen. Breton azt kérdezte:

-  A rendőrséggel van, vagy mivelünk?
Valóban drámai dilemma előtt álltam, még ha ezek a súlyos vádak ma 

már nevetségesnek tűnhetnek is. Ez volt életem első lelkiismereti válsága. 
Otthon nem tudtam elaludni, folyton az járt a fejemben: igenis, azt csiná
lok, amit akarok. Ezek az emberek nem parancsolhatnak nekem. A pofájuk
ba vághatom a forgatókönyvemet, és kész; nem vagyok köteles engedelmes
kedni nekik. Semmivel sem különbek, mint én.

Egy másik hang viszont azt súgta: igazuk van, el kell ismerned. Azt hi
szed, hogy csak a lelkiismeretednek kell felelned, de nagyon tévedsz. Hi
szen szereted ezeket az embereket, megbízol bennük. Befogadtak maguk 
közé. Nem vagy szabad, hiába hangoztatod. Szabadságod csak szellemkép, 
csak kísértet, mely ködlepelben rohan végig a földön. El akarod kapni, de 
elszalad előled, csak néhány vízcsepp marad meg az ujjad hegyén.

Sokáig vívódtam. Még ma is gyakran az eszembe jut, és ha megkérde
zik tőlem, hogy mi volt a szürrealizmus, mindig azt válaszolom: költői, for
radalmi és erkölcsi mozgalom.

Végül is megkérdeztem újsütetű barátaimat, hogy mitévő legyek. Azt 
válaszolták, hogy intézzem el Gallimard-nál, hogy ne közölje a szöveget.
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De hát hogy menjek el Gallimard-hoz? Hogy beszéljek vele? Még a címét se 
tudom. „Éluard majd elkíséri” -  mondta Breton.

Na, elmentem Éluard-ral Gallimard-hoz. Azt mondtam, hogy meggon
doltam magam, lemondok róla, hogy a Revue du Cinéma közölje a forgató- 
könyvet. Azt válaszolták, hogy erről szó sem lehet, hogy szavamat adtam, 
és a nyomda vezetője hozzátette, hogy már kész a szedés.

Visszamegyek a csoporthoz, és beszámolok a történtekről. Újabb hatá
rozat: szerezzek egy kalapácsot, menjek el a nyomdába, és verjem szét a 
szedést.

Újra Éluard kíséretében visszamegyek Gallimard-hoz, az esőkabátom 
alatt hatalmas kalapácsot rejtegetve. Késő. A folyóiratot kinyomtatták. Az 
első példányok már az utcára kerültek.

Erre aztán a csoport úgy döntött, hogy a Variétés folyóirat mégis kö
zölni fogja Az andalúziai kutya forgatókönyvét (közölte is), én pedig 
„felháborodott tiltakozólcvclct” fogok küldeni tizenhat párizsi újságnak, s 
megírom, hogy aljas burzsuj manipuláció áldozata lettem. Hét vagy nyolc 
újság közölte is a levelemet.

Ráadásul a Variétés-be és a Révolution surréalista-ba előszót is írtam, 
melyben kifejtettem, hogy a film szándékom szerint gyilkosságra való nyil
vános felhívás.

Egy idő múlva felajánlottam, hogy elégetem a filmem negatívját a 
Montmartre-on, a Tértre téren. Esküszöm, habozás nélkül meg is tettem 
volna, ha elfogadják az ajánlatom. Elképzelem, amint tüzet rakok kis ker
temben, és elégetem a filmjeim minden negatívját és kópiáját. Egy csöppet 
se szomorkodnék miattuk.

De az ajánlatomat elvetették.

1982.
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Eörsi István

Kitérő: Bunuel*

Esszénaplómban két kitérőre szántam el magam. Az első Kleistről szól 
(Holmi, 1992. január), a második, az itt olvasható, Buhuelről. (E. I.)

Első bejegyzés
Két hónapja készültem el ennek a könyvnek az utolsó fejezetével, tudva, 
hogy az utolsó előttivel még tartozom magamnak. Keserűen ültem a géphez 
1990 szeptemberében, most pedig kielégítetlenül, csaknem kétségbeesetten 
bámulok a kézirathalomra.

Azért folyamodtam ehhez a rendhagyó műfajhoz, melynek alapanyaga 
az ösztönök mágneses mezejébe szórt eszme-vasreszelék, mert a hagyomá
nyos műfajokra -  a szubjektív töltetű líra és publicisztika kivételével -  nem 
éreztem magamban erőt. Összeomlott a kváziszocializmus építménye, mely 
egyre titkolhatatlanabb undorral töltött el a kádárizmus évtizedeiben, de az 
undor nem oszlott el. Torzító indulatok kavarognak bennem, a viszolygástól 
a gyűlöletig, és még csak meg sem szabadulhatok tőlük, mert tartásomat 
veszteném el, melyet nevetséges igazság-mániámnak köszönhetek.

A formaadás: játék. A játékhoz nyugalom kell, távolság még önmagunk
tól is. Ezt a formátlan formájú könyvet annak reményében kezdtem el, hogy 
írása közben megnyugszom, letisztul bennem a véletlenszerűen együtt ka
vargó anyagok energiája, és így szert teszek a továbblépéshez szükséges 
szabadságra.

Egyszóval: szabad akarok lenni. „Szabadság.” A Rákosi-korszakban így 
köszöntek egymásnak a rendszer hívei. A viccgyártó Budapest ezt persze 
nem hagyta szó nélkül. X megkérdi Y t: miért kívánunk egymásnak szabad
ságot? Y válasza: az ember mindig azt kívánja, amije nincs.

Mivel szabadságot kívánok magamnak, el kell ismernem, hogy szabad
sághiányban szenvedek. A belső szabadság a görcstelenség állapota. Gör
csösen kívánom a görcstelenséget.

A szabadságnak egy másik feltétele az a képesség, hogy nehéz helyze
tekben is azonosak maradjunk önmagunkkal. Civilizációnk kevéssé díjazza 
ezt a képességet. József Attila metaforájával élve: születésünkkor már vár
nak ránk az öntőformák, amelyekbe belelöttyintenek bennünket. A család, 
az iskola, az állami intézmények, az egyházak, a pártok, a szokásrendszerek

" Filmvilág, 1994. május
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mind azt a célt szolgálják, hogy ellenállás nélkül, lehetőleg jó lélekkel ve
gyük fel öntőformáink alakját.

Bizonyos normákhoz persze feltétlenül idomulnunk kell. Nyilván lakha
tatlan volna az olyan társadalom, melyben magunkévá tehetünk mindenkit 
és mindent, amit megkívánunk. De a modern diktatúrák és demokráciák 
egymástól eltérő módszerekkel az élet minden aspektusára kiterjedő, apró
lékosan kidolgozott „elvárásokkal” bombázzák személyiségünk burkát, míg 
át nem törnek rajta, és tartalmát kívánalmaikhoz nem igazítják. Ha pedig 
egy-egy nemzedék a gyors történelmi változások következtében egymással 
összeegyeztethetetlen követelményrendszerek bombazáporába kerül, és bol
dogulása függ attól, hogy -  esetleg többször is -  alkalmazkodik-e hozzájuk, 
akkor az emberek, mint többnejű férj egy bordélyházban, lassacskán azt sem 
tudják, hogy kit-mit csalnak meg, árulnak el. Énjük, mint valami álmodott 
táj, elmosódik, elveszti kontúrjait. Az ilyen nemzedékek reprezentánsainak 
érdekükben áll a felejtés: akinek a személyisége feloldódik az éppen idősze
rű állapotokban, az végül már árulónak sem tekinthető, mert per 
definitionem valóban az, amivé a kisebb ellenállás irányában tempózva válhat.

Gombrowiczhoz, mihelyt belekukkantottam a Naplójába, az vonzott a 
leginkább, hogy roppant ellenállást fejlesztett ki magában az idomító törek
vésekkel szemben. Lengyel katolikus ősnemesnek született, és már kora if
júságától elutasította azt a hármas követelményrendszert, melyre származá
sa predesztinálta. Sohasem emigrált volna e lázadás nélkül. Az emigránsi 
lét azonban nemigen csökkenti a lázadó ember különállását. Gombrowicz 
huszonnégy argentin évének egyetlen napja sem képzelhető el ellenállásra 
serkentő energiáinak szinte beteges felfokozódása nélkül. A lengyel hazai 
normák, az emigráns lengyel normák és az argentin létfeltételek olyan kü
lönállásra kényszeritették, melyben csak önmagára hagyatkozhatott. Erre a 
defektiv szituációjára agresszivitással felelt, a „legjobb védekezés a táma
dás” elve alapján. Belülről ismerem és szívből szeretem ezt az agresszivi
tást, mely stílus (az ironikustól a szarkasztikusig) és eszmei hadállás is (a 
megszentelt tradíciókkal szemben). De azt is látnom kell, hogy az ilyesfajta 
agresszív önvédelmi háború nem úszható meg nehezen gyógyuló sebek nél
kül. Az kerül veszélybe, ami a leginkább szorul védelemre: képességünk és 
állandó készenlétünk a boldogságra. Civilizációnk ijesztő állapotára mi sem 
jellemzőbb, minthogy ezt a szót szentimentális aura lengi körül. Boldognak 
ugyanis azt tekintik, aki nem veszi tudomásul vagy megszépíti létfeltételeit. 
Ehhez ki kell térnie a konfliktusok elő. A konfliktusok elvtelen elhárítása: 
önfeladás.

Elképzelhető-e korunkban olyan ember, aki következetesen megvívja 
önvédelmi háborúját a világgal szemben, és nem keseredik meg? Aki nem 
huny szemet a világ iszonyatos állapota előtt, és mégis megmarad a tehet
sége arra, hogy élvezze, ami a világban élvezhető? Ilyen kérdések vezettek 
el Bunuelhez. Ő is -  akárcsak Gombrowicz -  katolikus országban született,
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ráadásul igen vallásos anyától: Gyerekkorában (nyolc éven át) jezsuita kol
légiumban lakott. Az ő felnőttkora is emigrációban telt el, legtöbbet ő is az 
amerikai kontinensen tartózkodott, igaz, nem Argentínában, hanem Mexi
kóban. 6 is gazdag családból származott, a privilegizált létezésből szakadt 
ki a gyakran nélkülözésekkel és gondokkal járó szabadságba. Mindketten 
anarchista alkatok voltak, anarchista szimpátiákkal, mindketten ateistának 
vallották magukat. Különc polgárpukkasztók voltak, mások érzékenységé
nek gyakran fittyet hányó tréfamesterek. Mint művészek, mindketten kita- 
posatlan úton jártak, önálló, csak rájuk jellemző formavilágot alakítottak ki. 
Gombrowicz vonzalma az éretlenséghez, és Bunuel szabadasszociációs, 
álom-logikát követő szerkesztési módja egyaránt a költőietlen rációra épülő 
világrend elutasításából táplálkozott. Kezdő éveiről írva a Lengyelországi 
emlékezésekben Gombrowicz részletesen ábrázolta, milyen küzdelmek árán 
jutott el saját stílusáig. Buftuel pedig, amikor megkérdezték tőle, hogy mit 
tanácsolna kezdő filmrendezőknek, azt felelte, hogy stiláris tanácsot egyál
talán nem adna, stílus mástól nem tanulható el. A stílus mindkettőjük sze
rint a személyiség lenyomata, ezért utánozhatatlan és folytathatatlan. 
Mindketten rokontalanul állnak műfajuk fejlődéstörténetében.

De nemcsak a hasonlóságok jellemzik őket, hanem különbségeik is. 
Gombrowicz magányosan járta útját, Bunuelt azonban -  alkatának és műfa
jának kettős parancsára -  barátok és munkatársak légiója vette körül. 
Mindketten világpolgárok voltak, de Gombrowicz, éppen e tulajdonságának 
megóvása érdekében, folyvást tusázott a lengyelség szellemével, gyógyítha
tatlan lengyelségéről téve ily módon tanúbizonyságot. Buftuel számára spa- 
nyolsága nem okozott lelki traumát. A tízes-húszas évek spanyol avantgar
dista mozgalmai nevelték, de a húszas évek közepén Párizsba költözött, és 
miután 1928-ban Salvador Dali közreműködésével elkészítette első filmjét, 
a francia szürrealisták a keblükre ölelték mindkettőjüket. A Spanyolország
ban, Franciaországban és Mexikóban forgatott Buftuel-filmek ebből a szem
pontból csak azért különböznek egymástól, mert a helyszínekből különféle 
atmoszféra árad; de az otthonosság érzése egyforma bennük. Ezzel szemben 
a katolicizmusból Gombrowicz bújt ki inkább. Számára ez hagyomány volt, 
az ábrázolás és a polémia tárgya, de többé már nem lelki nagyhatalom. 
Buftuel viszont egész életén át birkózott a katolicizmussal. Életművének ép
pen az biztosít példátlan tágasságot és egységet, hogy két igen távoli pólus: 
az ateista anarchista, sőt nem egyszer kommunista ihletésű szürrealizmus és 
az örökkévaló, változhatatlan értéket hirdető katolicizmus közt ver hidat. 
Szatirikus kritikáján, sőt blaszfémikus sziporkáin is folyvást átüt mély kö
töttsége gyerekkora hitéhez. Élete végén így summázza helyzetét: a változó 
világban „csak én nem változtam. Továbbra is katolikus vagyok és ateista. 
Háristcnnek.”

Szembeötlő különbség az is, hogy Gombrowicz csüng a műve sorsán, 
Buftuel viszont pusztán élete folyományának tekinti művét. A lengyel író
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ide-oda kapkodja a fejét, a mezőnyt lesi, és saját el-nem-ismertségét a vi
lágrend sebének tekinti. Bunuel is jól ismeri a maga mezőnyét, de nem 
bajlódik összehasonlításokkal; művének sorsa nem nyugtalanítja. Öregko
rában egyszer azt állította, hogy megsemmisítené összes filmjének kópiáját, 
ha erre kérnék. Ezt ugyan nem hiszem el neki, arról azonban meggyőzött, 
hogy egész életében ő maga volt az úr, művei pedig csak „cifra szolgák”. 
Szabadságát még művével szemben is kivívta, mégpedig nem kínlódva, ha
nem az élvezet segítségével: mindazt, ami fontos volt neki, erőfeszítés nél
kül élvezetének tárgyává avatta.

Második bejegyzés
„Az Aranykor Bunuele olyan ember, aki biztos önmagában és eszményei
ben. Olyan ember, aki elérte célját, megtalálta az igazságot. Harcol az ellen, 
amit gyűlöl, egy igazi anti. Világos, eltökélt film, titkok nélkül. Semmi ti
tok. Nagyon szürrealista természetesen, de titkok nélküli. Gondolataim át
látszóak, mint az üveg. Nem az én gondolataim abszolúte átlátszóak, hanem 
a szürrealista csoportéi. Nagyon világosan, nagyon szilajon fejezi ki a cso
port összes anti-eszményét: anticsalád, anti-haza, anti-vallás, anti-minden. 
Azóta negyven év múlt el, és a véletlen úgy akarta, hogy ugyanaz maradjak, 
aki voltam. Nincs se több, se kevesebb hitem, mint negyven évvel ezelőtt. 
Ugyanaz maradtam, megőriztem eszményeimet, melyek természetesen to
vább fejlődtek. De ma másfajta világgal állok szemben, minden felcserélő
dött benne, a korábban pozitív értékek ma negatívak; a jobb és a bal is he
lyet cserélt. Valószínűtlenül zavaros világban élünk. Nem tudjuk, merre 
megyünk. Az igazság elérhetetlen, és én nem hiszek benne. Nem hiszem, 
hogy az igazság elbújt valahol. Zavarnak az emberek, akik megtalálták az 
igazságot, személyesen vagy intellektuálisan -  mindegy, hogy meghatáro
zott doktrínákban vagy meghatározott társadalmi csoportokban találták-e 
meg...” Bunuel 1900-ban született. Az Aranykort 1930-ban készítette. A 
fenti idézet 1969-ből való, abból a beszélgetéssorozatból, amelyet Max 
Aubbal, a német-francia származású spanyol Íróval folytatott. A benne rejlő 
ellentmondás -  hogy régen megtalálta az igazságot, tilost pedig nem hiszi, 
hogy az igazság megtalálható, noha ő maga semmit sem változott -  csak 
látszólagos: az igazság, amit az Aranykorban megtalálni vélt, anti-igazság, 
minden abszolút igényű igazság tagadása. Ezt a gondolatát 1981-82-ben, 
tehát halála előtt egy-két évvel még nyomatékosabban fejtette ki Pesszimiz
mus című esszéjében: „Mindig azoknak az oldalán álltam, akik az igazságot 
keresik, de elfordulok tőlük, mihelyt azt hiszik, hogy megtalálták. Ilyenkor 
gyakran fanatikussá válnak, amitől undorodom, vagy ideológusokká. Nem 
vagyok intellektucl, és retorikájuk menekülésre késztet. Mint minden reto
rika. Szerintem az a legjobb szónok, akik első mondata közben pisztolyt 
ránt és belelő a publikumába” Ebben a tanulmányában világosabban beszél 
pesszimizmusának politikai okairól: „Volt olyan idő, amikor a jobb és bal
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oldal pontosan meghatározott pozíciókat foglalt el. Akkoriban a harcnak 
volt értelme. Most a Szovjetuniót épp olyan tragikusnak látom, mint a nyu
gati világot. Lehetséges, hogy csak egy választásom marad majd: vagy 
Moszkvába menekülök, amelytől undorodom, vagy New Yorkba, amely nem 
tetszik nekem? New Yorkot választanám, de nagyon szomorúan.”

Ha egy öreg ember fenntartás nélkül azonosul fél évszázaddal korábbi 
önmagával, akkor az esetek többségében kis munkával előbányászhatjuk a 
szóban forgó személyből a tiszta űrt: a filisztert és az alattvalót. Ezek szá
mára a történelem tetszőleges események sorozata, saját történetük pedig 
felcserélhető mozaikkockákból rakódik össze, a személytelen végzet műkö
désének eredményeképpen. Buftuel viszont azért azonosulhat régi önmagá
val, mert értékrendjét, várakozásait szétroncsolta ugyan a történelem, de 
személyiségének kőkemény magjával nem bírt.

Ha szürrealista pályakezdésének két zseniális filmjét, Az andalúziai 
kutyát (1928) és az Aranykort (1930) motívumról motívumra végigkövet
nénk, meglepődnénk, mennyire megtalálható bennük életművének összes 
fontos témája, megszállottsága, meghatározó mozzanata. Ebből a szempont
ból is hasonlít Gombrowiczra, aki korai novelláiban és a Ferdydurkeban 
már megkomponálta azokat a hangkombinációkat, amelyeket később kibon
tott, variált, tovább játszott. Mindketten hittek abban, hogy a valóság bár
mely szelete, váratlan összefüggésbe helyezve, olyan explozív erőt szívhat 
magába, mely szétrobbanthatja a magát értelmesnek feltüntetni óhajtó vi
lágrendet.

A buftueli életmű első képe, ahogy ez a szürrealizmus receptkönyveiben 
írva áll, egy álom: „Hol volt, hol nem volt” -  és egy szemet látunk, melyet 
borotvapenge vág ketté. A szem, a filmművészet befogadásának legfőbb 
eszköze, e példátlanul provokatív és kegyetlen művelet következtében meg
hasad. Felkínálható-e hagyományos értelemben vett szépség az ilyen szem
nek? Idézett tanulmányában, a Pesszimizmusban Buftuel megemlíti, hogy az 
amerikai filmiskolához hasonlóan kerülte filmjeiben a szép képeket. Az 
1958-59-ben készített Nazarint a fényben fürdő, hóborította Popocetepetl 
látványával akarta indítani. A felvételek elkészültek, de Buftuel mégis más 
környezet mellett döntött: Nazarin göröngyös úton baktat, érdektelen, sze
gényes tájon.

A szem-kettévágás egyszerre brutális és szimbolikus aktus. Ez a kettős
ség is jellemző az életműre. Az Aranykorban papok, diplomaták, táborno
kok meg akarják alapítani az örök várost. A magasban sziklákba rekedt, 
aranyos ruhákba bújtatott, szentjelképekkel és hatalmi jelvényekkel ékesí
tett főpapok csontváza. A ceremóniát egy szerelmes pár zavarja meg. Agya
gos gödörben birkóznak tetőtől talpig ruhában, kiclégületlen, állati nyögé
sük az ösztönök kétségbeesésének ad hangot, brutálisan és szimbolikusan, 
olyan világban, melyben a szexualitáshoz bűntudat társul, és az örömhöz a 
mocsok képzete. Az utolsó filmben, A vágy titokzatos tárgyában (1979) a
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főhős végre magáévá tehetné, saját kastélyában, vetett ágyban, az imádott 
nőt. Ezt azonban deréktól lefelé kibogozhatatlan, szoros pólya páncélja 
fogja körül. Ez nyilvánvalóan Buüuel egyik visszatérő álmának változata: 
„Mikor végre-valahára behatolnék a nőbe, kiderül, hogy be van varrva vagy 
tömve a nemi szerve. Vagy egyáltalán nincs is nemi szerve; olyan, mint egy 
szobor sima felülete.” A filmbeli változat humoros hatást kelt, de egyben 
brutálist és szimbolikust is: a nemi aktus tilalmas és bűnös, még ha nem 
láthatók is a szeretők fölött a magasban az elrothadt prelátusok.

Vajon kinek a szemét hasította ketté Az andalúziai kutya és az életmű 
kezdetén a borotvapenge? Tudom, hogy Bunuel és Dali elhessentenék kér
désemet mint valami pimasz piaci legyet. Közös munkájuk előfeltételeként 
megállapodtak abban, hogy csak olyan képeket vesznek fel filmjükbe, me
lyekre nincs racionális magyarázat. Csakhogy az álom és a legclrugaszko- 
dottabb fantázia is a valóságból cseni anyagát, így hát vissza is vezethető a 
valóságra. Ez egyébként a Bunueli életmű különleges realizmusának titka. 
Képzelőerejével felért a valóságérzéke. Ezért kísérletezhetett korlátlanul 
álmaival és vizuális ötleteivel: realitásérzéke az így összesereglett képekből, 
didaktikus magyarázatok nélkül is olyan kompozíciót hozott létre, melyből 
ráismerhetünk valóságos viszonylatainkra. Az andalúziai kutya főhőse fel
gerjedve közeledik a szoba sarkában rettegve mcglapuló nőhöz. (Nota bene: 
Buftucl saját elmondása szerint fiatal korában a világtörténelem legrémsé- 
gesebb szexuális tenorjának áldozata volt.) Hihetetlen erőfeszítéssel nyomul 
előre, maga után húzva a világ akadályait: súlyokat, hálókat, rózsakoszorú
val felszerelt, imákat mormoló katolikus papokat, két zongorát, rajtuk sza
marak dögtetemét. Mielőtt elérné az asszonyt, az elmenekül, és rávágja az 
ajtót a férfi kinyújtott kezére, melynek sebéből hangyák másznak elő. A 
hangyás rémlátomás a film egyik kiindulópontja: Dali álma volt. A többi 
képet kiagyalták. A képsor jelentése azonban nem hétpecsétes titok. „Van 
bűn, mert van vallás, vagy nem?” -  kérdi Bunuel Max Aubtól. Vallás nél
kül nem volna érzékünk a bűnhöz. Minden vallásnak van érzéke a bűn 
iránt, hogy mi tabu és mi nem az. Mindig az volt az érzésem, hogy a nemi 
aktus: tabu. Olyasmi, amit bűnnek vagy megszeplősödésnek nevezhetünk.” 
Bunuel itt nemcsak neveltetése tapasztalatait összegzi, hanem De Sade 
márki idevágó nézeteit is, akinek sokkoló hatása egyetemi éveiben felsza- 
badítóan hatott rá. Ezt mondja De Sade kéjcnc filozófushőse a Filozófia a 
budoárban című tanmesében: „Most már megszabadultunk számos vallási 
téveszme rabságából, és -  sok balítélctet elvetve -  közelebb kerültünk a 
természethez, ezért csakis az ó hangjára hallgatunk, abban a meggyőződés
ben, hogy egyáltalán nincs bűn, vagy ha igen, bűnösebb ellenállni a termé
szet sugallatainak, mint kiélni őket...” Az imént felsorolt képek egyenként 
nem magyarázhatók meg reálisan, de a képsor jelentése magyarázatra sem 
szorul. Amíg vágyaink vannak, ezek terhét vonszoljuk magunkkal, ösztöne
ink mégis legyőzhctetlcnck. Buüuel jezsuita-kollégiumban töltötte azokat az
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éveket, melyekben szexualitása ébredezett. Gyakran mesélte el, hogy egy 
pillanatig sem hagyták a diákokat megfigyelés nélkül. Erotikus érdeklődé
süket részben elfojtották, részben Mária felé fordították, olyannyira, hogy a 
fiúk a Szent Szűz képe előtt maszturbáltak. így lehet egy életre beoltódni 
bűntudattal. Ennek az érzésnek egyik lecsapódása a betöltetetlen vágy 
obszessziója, mely végigvonul Bunuel életművén. A két szürrealista filmben 
az „amor fou” nem bír kielégülni, A vágy titokzatos tárgyában az öregedő 
férfi szerelme. A burzsoázia diszkrét bája ban a szereplőket minduntalan 
megakadályozza a világ abban, hogy étkezzenek. Az Öldöklő angyalban a 
legelemibb szabadságvágy mond csődöt; az Archibaldo de la Cruz bűnös 
életé ben a főhős epekedése, hogy megölje azokat, akiket megkíván. A 
Trislanában a gyámapa vágya nevelt lánya iránt éppúgy át van itatva bűn
tudattal, mint a Viridianában; vagy A szabadság fantomjában az ősz nagy
néni sóvárgása szép gimnazista unokaöccse iránt.

Ha tehát a képtelen képek mögött is fellelhető Bunuclnél a valóság, ak
kor derűlátón térhetek vissza iménti kérdésemhez: kinek a szemébe hatolt 
1928-ban a borotvapenge? A nézőébe talán? A meghasadt szem meghasadt 
világra mered? Pontosabban: konkrétan megvakul, szimbolikusan egy lét
hasadás tanúja?

1929-ben jelent meg, de Az andalúziai kutya évében vagy még egy évvel 
korábban írt Bunuel egy prózaverset vagy fantáziajátékot, a Jégpalotát. Egy 
akasztott ember lóg az öröklét által körülvett szakadék fölött, üvöltve. Ez ő, 
az ő csontváza, melyben csak a szemek maradtak épen. Nyílik az ablak, egy 
hölgy jelenik meg, körmét reszeli. Amikor már elég hegyes, kitépi a csont
vázból és az utcára dobja a magányos szemeket. Az írás így fejeződik be:

„Egy betegápoló nővér bejön és mellém ül, a kávéházi asztalhoz. Felüt 
egy 1865-ből való újságot és megindult hangon ezt olvassa: »Midőn Napó
leon katonái bevonultak Zaragozába, az ALÁVALÓ ZARAGOZÁBA, mást 
sem találtak ott, mint szelet az elhagyott utcákon. Csupán egy pocsolyában 
vartyogtak Luis Bunuel szemei. Napóleon katonái szuronyukkal megadták 
nekik a kegyelemdöfést.«,,

Ez a történet filmben nehezebben realizálható, mint egy borotvapenge 
találkozása egy szemgolyóval.

Harmadik bejegyzés
„Szép mint egy varrógép és egy esernyő véletlen találkozása a boncaszta
lon” Lautréamont-nak ez a definíciója köztudomásúlag a szürrealisták ked- 
veltjclszavává vált. Mivel az összehozható tárgyak száma végtelen, és a ve
lük szervezhető randevúk száma is az, a szürrealista művészet korlátlan 
mennyiségű és tetszés szerinti minőségű anyaggal rendelkezett. Éppen ezért 
fáradt cl viszonylag gyorsan a módszere, fia bármi társítható bármihez, ak
kor ez az eljárás rutinszerűvé válhat, és a rutin éppen az elől zár el a szép
ség elől - , amit elérni szeretnénk.
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A vágy titokzatos tárgya ban a főhős jó burzsoá módjára megvásárolná 
szerelmét ennek anyjától. A tárgyalás akadálytalanul gördül előre a mindkét 
fél számára egyaránt boldogító üzletkötés felé, amikor platty! egy patkány 
zuhan be a fényűzően berendezett szobába, és máris elősiet az inas. A szere
lem, a pénz és egy patkány véletlen találkozásának lehetünk tehát tanúi vá
ratlan helyen. A jelenet 1979-ből való. A szürrealizmus mint mozgalom és 
módszer régóta halott, de nem Bunuelnél. O ugyanis nem pusztán esztéti
kailag értelmezte a lautréamonti receptet. „A szürrealizmusnak két oldala 
van: egy erkölcsi és egy költői -  vallotta 1963-ban. -  A szürrealizmus ráve
zetett arra, hogy az életnek etikai értelme van, amely elől az ember nem 
zárkózhat el. A szürrealizmus segítségével fedeztem fel, hogy az ember nem 
szabad. Hittem az ember abszolút szabadságában, de a szürrealizmusban 
olyan diszciplínát láttam, amelyet követni akartam. Ez életreszóló tanulság 
volt, és egyben csodálatos, költői lépés is fejlődésemben.”

Itt próbálok -  előre tudom: kilátástalanul -  eloszlatni egy közkeletű fél
reértést. Ha egy művész erkölcsi vagy etikai elkötelezettségről beszél, akkor 
ezen többnyire politikai vagy társadalmi elkötelezettséget ért. Ezt a megje
lölést azonban szívesebben kerüli el, mert a megrendelők, sőt a fogyasztók 
többsége is dehonesztálónak véli. Még Buftuel is, akit legjelentősebb szür
realista társaival együtt a polgári életforma elleni lázadás a kommunista 
pártba vitt -  igaz, őt rövidebb időre, mint például Aragont vagy Eluard-t, - , 
olykor azt tudja mondani, hogy életművében semmilyen szerepet sem ját
szott a politika. Ez annyiban igaz, hogy őt etikai kényszer mozgatta, amikor 
műveiben politizál. Ebben azonban nem áll egyedül: a művész ritkán tör 
politikai karrierre. Az igazság vágya motiválja, amikor Bunuel eme nyilat
kozatával összhangban dolgozik: „Az a véleményem, hogy egy filmnek, 
azon kívül, hogy a szórakoztatás szolgálatában áll, mindig képviselnie és 
közvetve terjesztenie kell azt az eszmét, hogy brutális, álszent, igazságtalan 
világban élünk.” Ezt a véleményét még élesebben fejezte ki tíz évvel koráb
ban, 1953-ban a mexikói egyetemen: a filmet az álom akaratlan imitációjá
nak nevezte, olyan művészetnek, mely alkalmas „a tudatalatti kifejezésére, 
melynek gyökerei oly mélyen hatolnak be a költészetbe”. Megjegyezte még, 
hogy a művészetnek más célja van. „Csatlakozom Engels nézetéhez, aki 
szerint a regényíró (ez esetben a filmalkotó) csak akkor végzi el igazán fel
adatát, ha hiteles társadalmi viszonylatok hű ábrázolásával szétrombolja e 
viszonylatok konvencionális megjelenítését, megingatja a burzsoázia opti
mizmusát, és közönségét arra kényszeríti, hogy kételkedjen a fennálló rend 
örökkévalóságában, még akkor is, ha nem kínál közvetlen megoldást, és 
nem kötelezi el magát egyértelműen egyetlen párt mellett sem.”

Ilyen jellegű etikai elkötelezettségét minden esetben szürrealista meg
győződésének tulajdonította. Eszerint „az a tény, hogy ennünk kell, nem 
igazolja erkölcsileg a művészet prostituálódását.” O maga több rossz filmet 
is csinált, „de morális értelemben ezeket sem érheti kifogás.” A fiataloknak
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szakmai tanácsot nem adhat, csak erkölcsieket -  olyanokat, amilyenekből 
jelenleg idézgetek. Ezek közül talán a legpolemikusabb egy 1961-es interjú
jából való: „A polgári morál számomra amoralitás, amely ellen harcolni 
kell. Olyan morál ez, mely fölöttébb igazságtalan társadalmi intézménye
inkre: a vallásra, a hazára, a családra, a kultúrára épül -  egyszóval arra, 
amit a társadalom alappilléreinek neveznek.” A tudatalatti, és különöskép
pen az álmok folyvást lázadoznak ezek ellen az alappillérek ellen, azt bizo
nyítva, hogy fennen magasztalt intézményeink nem felelnek meg énünk tu
dat alá szorított kvintesszenciájának. A Nap szépé nek hősnőjét 
szadomazochista álmai ébresztik rá házassága hazugságaira. Don Lope le
vágott, vérző feje a félrevert harangon, Tristana visszatérő álmában, a tu
datalatti kétségbeesett felkelése a legyőzhetetlennek tetsző valóság ellen. 
Akárhogy ing-leng az álombéli fej, tulajdonosa családfői hatalmával visz- 
szaélve ébren mégiscsak megkaparintja a fiatal lányt. A Tejút történelmi 
képeiben, melyek szintén képzelgések és látomások, a vallási fanatizmus és 
az egyházi intézmények koncentrált emberellenessége fejeződik ki, a tér és 
az idő álomszerű kezelése révén. A reális képek pedig, melyek nem kevésbé 
fantasztikusak -  például az előkelő hotel vendéglőjelenete, ahol a főpincér, 
a társadalom krémjének hivatásos kiszolgálója, vallástörténeti-teológiai 
előadást tart a pincéreknek -, azt mutatják, hogy miként épült be ez az em
bertelen eszmerendszer a modern társadalom hétköznapjaiba. A burzsoázia 
diszkrét bája ban a rémálmok és a konvencionális valóság egymással verse
nyezve tárják fel az összes fentebb felsorolt alappillér hazugságát és brutali
tását. Az Öldöklő angyal teljes feltételrendszere álomjellegű. A kastély 
személyzete a film elején elmenekül, mint patkányok a meglékelt hajóról, 
az előkelő társaság pedig nem bírja elhagyni a kastélyt. A bezártság szoron
gató élménye álom-állományunk közismert tartozéka. Buftuel nagy művé
szetének jellegzetessége az egyensúly, mely úgy jön létre, hogy a roppant 
álom kereteit az úgy nevezett finom kultúremberek elállatiasodásának szo
rongató, humoros, olykor kísérteties, de mindenképpen reális képei töltik 
ki. Az Ő (El) féltékeny főhősének templomi víziójában, a film végefelé, az 
őt gúnyoló imádkozok, és a vihogó, fintorgó pap leleplezik élete nagy ha
zugságát: hogy egy álszent egyháznak és konvencionális, silány képviselő
jének kritikátlan híve, s egyben áldozata is. A szabadság fantomjában feje 
tetejére áll a megbízható alappilléreire oly büszke világ. „A film konstruk
ciója a véletlenen alapul. Engem lenyűgöz a véletlen meghatározatlansága. 
Milyen nagyon fontos dolgok történnek a véletlenek láncolatán keresztül. E 
filmben minden a véletlen törvénye szerint következik be. A film vég nélkül 
folytatódhatna tovább.” Emlékszünk: a varrógépet is a véletlen hozta össze 
az esernyővel a boncasztalon. De ami Bűiméinél a véletlen segítségével ösz- 
szekerül, abból -  gégék sorozatán keresztül, tehát nem-didaktikusan -  egy 
világállapot végsőkig kiürült formalizmusa és brutalitása bontakozik ki. Az 
ebédlőben kakáinak, a vécéfülkében viszont diszkréten esznek: tabusított
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szokásaink tetszőlegesek. Ha egyszer nyomoznak egy eltűnt kislány után, 
akkor a nyomozás fontosabb, mint a kislány: még ennek jelenléte, sőt köz
reműködése sem ébreszti fel a szülőkben és a rendőrökben a gyanút, hogy 
talán mégsem tűnt el. Ha egy bácsi képeket osztogat gyerekeknek, ezek a 
képek akkor is felháborítóak és bűnösek, ha palotákat ábrázolnak. Az em
beri reakciók deformáltak. Az orvost nem azért pofozza meg a beteg, mert 
édeskésen köntörfalazik, hanem, mert végül elárulja neki a halálos igazsá
got. Emberi reakcióra csak egy strucc képes, a film utolsó képsorában. Ide
gesen megrándul hosszú nyaka, ahányszor a nem látható rendőrök a nem 
látható tüntetők közé lőnek.

A véletlenekkel, az ébrenlét és az álom látomásaival szakadatlanul ját
szó Bunuel a filmtörténet egyik legnagyobb humoristája. A társadalom tar
tóoszlopait nevetés ingatja meg, legalábbis amíg a vászonra meredünk. 
Csakhogy Buüuel szerint -  mint ez egy 1975-ös nyilatkozatából kitetszik -  
„a humor mindig fekete humor... De az emberektől nemcsak azt várom el, 
hogy nevessenek, hanem azt is, hogy megértsék a humort. Engem mindig, 
hogy úgy mondjam, akaratom ellenére ejt rabságába a humor.” Vagyis lelki 
mechanizmusai olyan össze-nem-illőnek tetsző képeket hozzanak össze a 
vásznon, amelyek humoros hatást keltenek, mert sokkszerűen tárják fel va
lamely általánosan elfogadott társadalmi vagy lelki hatalom ésszerűtlensé- 
gét. Buűuel idézi André Bretont: „A fantasztikumban az a legcsodálatosabb, 
hogy a fantasztikum nem létezik, minden valóságos.” Ez elsősorban a film
re igaz. A fantasztikusan összehordott szavakkal szemben, ha nincs bennük 
valamiféle rendszer, képzeletem egy idő múlva sztrájkba lép; a festett vagy 
rajzolt ábrák konglomerátumának láttán is bedobja előbb-utóbb a törülkö
zőt. De „minden fényképnek azt a benyomást kell keltenie, hogy a felvétel 
pillanatában a leképezett tárgy éppen olyan volt, ahogyan a fénykép mutat
ja”; így hát: „A filmnek, mivel mindent hihetővé tud tenni, mivel minden 
tárgynak egyforma valóságjelleget kölcsönöz, korlátlan lehetőségei nyílnak 
a fantasztikum ábrázolására is”. Lukács Györgynek ezek az André Breton
idézettel fantasztikusan egybecsengő szavai magyarázatot adhatnak Buűuel 
specifikus, filmrendezői humorára. Ezt minden más műfajnál kevésbé kor
látozza a köznapi értelemben vett valószerűség. A szabadságnak ez a tudata 
is megkülönbözteti Buűuclt más baloldalinak tekintett művészeti irányza
toktól. „A legújabb szovjet film mesterkélt realizmusa olyan rerakciós, mint 
a vallás, haza és család polgári eszménye” -  így Buűuel. De néhány kivéte
les alkotástól eltekintve elutasítja az olasz ncorcalizmust is. „A ncorealiz- 
mus gazdagította a film nyelvét néhány elemmel, de nem többel. A neorea- 
lista valóság hiányos, szavatolt, és főként racionális; de műveiből teljesség
gel hiányzik a költészet, a misztérium, mindaz, ami a kézzelfogható valósá
got beteljesíti és kitágítja, összetéveszti az ironikus fantáziát a fantaszti
kummal és a fekete humorral.” Ez is a Mexikói Egyetemen hangzott el, 
1953-ban. Magyarán a ncorcalizmust túlontúl irodalminak tartja, a szó
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klasszikus értelmében. ítélete bizonyára túl sommás, de szemléletének szer
ves folyománya. Ha az elviselhetetlen világrend racionális folyamatok 
eredménye, és puszta léte igazolja a rációt (és viszont), akkor éppen a film 
specifikus eszközeit felhasználva látomásokkal, véletlenekkel, a tudatalatti 
irracionális energiáit mozgósítva kell kinevettetni és megingatni ezt. Ha 
bármi megtörténhet, akkor nem törvényszerű, hogy éppen az történjen a 
világgal, ami történik. A fantasztikum érzékletesen eleveníti meg az ösztö
nök lázadását, a föld alá szorított, de elfojthatatlan vágyakat: így varázsolja 
a kritikai szemléletet univerzálissá, miközben egy másfajta rend lehetősége 
játékosan realitáshoz jut. Csak a képzelet és a realitás dinamikus egyensú
lyára kell vigyázni, hogy a képek valamiképpen mégis egymásra vonatkoz
zanak a boncasztalon.

Bunuel olykor a szociografikus értelemben vett valóságon próbálta ki 
fantáziáját. Ilyenkor döbbenten tapasztalta az általa kiválasztott létezés
szelet közvetlen és felülmúlhatatlan szürrealitását.

1994.

239



Kovács András Bálint -  Szilágyi Ákos

Az idő élményei*

Tarkovszkij azon kevés filmrendezők egyike, akikről elmondható, hogy 
filmjeikkel önálló poétikát teremtettek.

Poétikát mondunk, holott a filmkritikusi zsargonban meghonosodott 
kifejezés a „filmnyelv” volna. Nemcsak azért használjuk ezt a -  meglehet 
irodalmias -  fogalmat, mert maga Tarkovszkij beszél úgy saját filmjeiről, 
mint „költői” alkotásokról, hanem azért is, mert -  mint bevezetőnkben már 
utaltunk rá -  Tarkovszkij filmnyelve a pravoszláv/ortodox orosz és az euró
pai humanista kultúrából mint köznyelvből táplálkozik, sajátos megformált- 
sága miatt viszont mégsem fogható fel egyetemes „nyclv”-ként. Tarkovszkij 
számára a filmforma alakításának legfőbb célja nem valamely nyelvi, nar
ratív közvetítettség, hanem egy olyan típusú közvetlenség megteremtése, 
amely túl van minden formán és jelentésen. A tarkovszkiji filmformáról be
szélni ezért nem minden ellentmondás nélküli vállalkozás. Olyasvalaminek 
a formájáról kell kijelentéseket tennünk, amely önmagát a legkevésbé sem 
fogja fel formákéul. Olyasvalaminek a jelentését kell értelmezni, ami -  a 
szerző szándéka szerint -- nem jelentéseken keresztül hat. Tarkovszkij nem 
úgy néz a világra, mint jelentés nélküli dolgok halmazára, amelyek arra 
várnak, hogy ő ruházza fel értelemmel őket. Számára a világ nem üres, ha
nem jelentéssel és jelentőséggel telített, a művész pedig nem a világ alakító
ja, hanem szemlélője. Ezért veszi nagyon komolyan annak valóságosságát, 
ami filmjeiben látható. Soha, egyetlen nyilatkozatban, egyetlen tanulmány
ban nem tesz olyan megjegyzést, ami a film és a valóság távolságára utalna. 
Számára a film nem eszköz és nem kísérlet, hanem a szó legmélyebb értel
mében vett valóság és élet. Filmjeinek szakrális atmoszférája abból az eltö
kéltségből fakad, hogy élet és művészet elválaszthatatlan egységét halálosan 
komolyan fogja fel, hogy élet és művészet számára cgv és elválaszthatatlan. 
Az, ahogyan és amit Tarkovszkij filmjeiben látunk, megegyezik azzal, aho
gyan ő a legmindennapibb értelemben vett valóságot látja.

Hogyan is lehetne pontosan megmondani, mi a jelentése a Solaris ele
jén a gyönyörű lónak, benne korhadt farönkökkcl, víznövényekkel, vagy a 
ritmusában tökéletesen megkomponált autós utazásnak; vagy a Sztalker-ban 
a hirtelen előbukkanó hatalmas vízesésnek; a Tükör-ben az erdő közepén 
álló asztalon felejtett tárgyaknak, melyeket a hirtelen végigrohanó szélfu
vallat felborít; az A ndn j Rubljov-ban az esőnek, a patakban szcrteinálló

Taikovszkij, 41-63. |>.

241



festéknek? Miféle képzettársításokkal érthetjük meg ezeket a képeket? Me
taforák vajon vagy szimbólumok?

És miért teheti meg Tarkovszkij, hogy hosszú percekig egy nagyvárosi 
autópályán száguldoztat minket egy autóban, hogy negyedórán keresztül 
csak egy tavat mutat a víz színe alatt meghúzódó élő és halott világgal? 
Hogy egy reggeli felkeléssel elveszi egy film első tíz percét, és a továbbiak
ban is minden „történést” egy-két perccel tovább tart ki, mint egyébként 
elviselhető lenne? Miért fogadjuk mégis el ezt? Vajon minek hatására vál
tozik meg időérzékelésünk e filmek nézése közben?

E gondolatok nem véletlenül fogalmazódtak kérdésekként. Amit leg- 
elementárisabbnak, eddig még sohasem látottnak érezhetünk Tarkovszkij 
művészetében, épp az fogható meg legkevésbé fogalmakkal: az élmények 
közvetlenségének ereje. Tarkovszkijnak nem látomásai, hallucinációi, fura 
képzettársításai vannak, hanem élményei. Tarkovszkij nem meghökkentő 
szürrealista, mint Buftuel, nem vizionárius, mint Fellini, nem intellektuális 
szimbolista, mint Jancsó, nem intuitív pszichológiai zseni, mint Bergman 
és nem tudatos lélekbúvár, mint Resnais; filmjeinek vannak eseményei, ké
pei, melyek -  legalábbis így érezzük -  nem elemezhetőek racionálisan ki
fejthető elv szerint, csak az élmények teljessége és közvetlensége révén kö
zelíthetők meg. Filmjeinek ezeket az elemeit elsősorban átélni lehet, és csak 
mint élményeket -  az átélési módot magát -  lehet őket értelmezni.

Művészetről szólva azonban csínján kell bánni az élmény kategóriájá
val. Mi értelme lehet műalkotások egy bizonyos csoportját az élményszerű
séggel jellemezni, amikor a művészettel kapcsolatban általában is éppen az 
élményszerűség az ember elsőrendű tapasztalata? Ha tehát bizonyos műal
kotásokkal kapcsolatban élményekre hivatkozunk, ennek csak akkor van 
értelme, ha ezeknek az élményeknek a típusát pontosan le tudjuk írni. 
Tarkovszkij művészetében első látásra az hat olyan elemi intenzitással, 
hogy képei az élmények közvetlenségét olyan erővel tudják érzékeltetni, 
ami a kronologikus struktúra akár teljes elhagyása esetén is összetart egy 
filmszerkezetet. Képeit sokszor nem is fűzi össze kronologikus szál. Ugyan
akkor ezek a képek, képelemek, jelenetek mégsem elegendőek önmagukban: 
az élmény közvetlenségével csak egy bizonyos szerkezetben, csak egymás
hoz való viszonyuk révén hatnak. Az Andrej Rubljov esőjét először alig 
vesszük észre. Majd -  ahogy újra meg újra visszatér a motívum -  felfigye
lünk rá, egyszerre ismerős lesz, és végül katartikus hatású. Tarkovszkij ké
pei nem egyszerűen elénk tárulnak, nem pusztán látszanak, hanem megtör
ténnek.

Tarkovszkij poétikájának tanulmányozásához nem témákból, nem figu
rákból, drámai szerkezetből vagy szimbólumokból kell kiindulnunk, hanem 
képekből. Filmképckből. Vagyis valami olyan, közelebbről meg nem hatá
rozott „egységéből, amelyről csak annyi mondható el bizonyosan, hogy ér
telmezéséhez egy egész filmszerkczet környezete szükséges. De hogyan le-
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hetséges -  lehctséges-e egyáltalán -  egy filmképre alapozott filmpoétika, 
amely figyelmen kívül hagyja a filmszerkezetet, az elemek időben való je
lentésváltozását?

Tarkovszkij filmjeit nézve és ars poéticáit olvasva azt kell gondolnunk, 
hogy a „filmkép” önmagában (bármit jelentsen is ez) elegendő kiindulási 
alap lehet egy egész filmi világ megértéséhez. Tarkovszkij -  legalábbis 
amikor filmjeiről és gondolkodásmódjáról -  kizárólag „filmképekre” 
(kinoobraz) hivatkozik25.

Érdemes tehát a filmképből kiindulnunk, annál is inkább, mert így ma
gától a rendezőtől kapunk teoretikus segítséget. így jutunk majd el a film- 
szerkezethez és Tarkovszkij élményeinek pontosabb megértéséhez.

Két világ képei

Abban, hogy Tarkovszkij a filmképről mint a filmi élményteremtés önma
gában is értelmezhető egységéről beszél, sajátos gondolkodásmódja nyilat
kozik meg. Tarkovszkij látásmódja legpontosabban azzal jellemezhető, aho
gyan Mircea Eliade a szakrális szemléletet leírja. „A vallásos ember számá
ra a tér nem homogén. Törések és szakadások találhatók benne... Létezik 
tehát egy fajta »szent«, vagyis, »erővel feltöltött«, jelentőségteli tér, és lé
teznek más nem szent terek, következésképp nincs struktúra és szilárdság 
nélküli, egyszóval »formátlan« tértartomány. ...Mivel a szent hierophania 
révén ad jelt magáról, nemcsak a tér homogenitásában következik be törés, 
hanem ezen túlmenően egy abszolút valóság is megnyilatkozik...” 
Tarkovszkij filmpoétikájának szemléleti alapja az, hogy filmjei két külön
nemű univerzum párhuzamos jelenlétére épülnek. Az ábrázolt földi, törté
nelmi világ töréseiben, hasadékaiban fel-felvillannak egy másik, spirituális 
univerzum fényei. A tarkovszkiji filmforma minden szintjén azt szolgálja, 
hogy ez a spirituális világ érzékelhetővé váljon. Később látni fogjuk, ho
gyan valósul ez meg a filmek elbeszélésének felépítésében, a képkomponá
lásban és a motívumhasználatban. Ebből kiindulva érthetjük meg 
Tarkovszkijnak a „filmképről” szóló gondolatait is.

Minek tekinti Tarkovszkij a képet? Mindenekelőtt olyasvalaminek, ami 
más, mint a szokásos értelemben vett szimbólum, sőt éppen ellentéte annak. 
A szimbólum racionálisan leírható viszonyt jelöl: valami valami helyett áll, 
ami nincs ott. Ez a viszony szerinte szűk jelentéstartományt fog át: a szim
bólum sosem rendelkezik a szimbolizált dolog teljes valóságával, kapcsola
tuk lényege mindig összehasonlításon alapul. Valaminek a képe ezzel 
szemben azt jelenti, hogy a képmás rendelkezik a leképezett dolog teljes 
létével, nem annyira helyette áll, mint amennyire „megtestesülése” annak. 
Ebben az esetben már nem redukálhatjuk a kapcsolatot egyetlen közös vo
násra, ami által megértjük a képet. A kapcsolat észlelése az értelem szintjé

25 Az eredeti forrásokra hivatkozó lábjegyzeteket elhagytuk. (E kötet szerk.)
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ről áttevődik az élmény szintjére, ahol egyszerre „világossá válik” a kapcso
lat, és a kép a dolog egész valóságát bírja. A kép Tarkovszkij számára an
nak az élménye, hogy abban, amit látok, jelen van valami, amit nem látok 
közvetlenül, és a kép nem más, mint e láthatatlan dolog közvetítése, vagyis 
láthatóvá tétele.

A kép ilyetén felfogásának erős hagyománya van az ortodox vallási 
szemléletben, különösen, ami az ikon hoz fűződő kultikus viszonyt illeti. Az 
ortodox vallás számára az ikon csodatevő ereje a képnek éppen abból a 
„tulajdonságából” származik, hogy a szentet ábrázoló ikon nem csupán jele 
a szentnek, hanem a szent jelen is van az ikon ábrázolásában. „Minden ikon 
egy misztérium önmagában, nemcsak mint az isteni világ képe, hanem mint 
annak földön való jelenléte is” -  írja G. P. Fedotov. Tarkovszkij is hasonló 
„csodatevő erőt” tulajdonít a filmképnek (a „kinoobraz”-ból az „obraz” szó 
ikont is jelent), vagyis a kép céljának az élet közvetlen élményének hordo
zását tekinti.

Az ikon a tradíció szerint nem csupán képmás, a rajta ábrázolt szent 
egyszersmind valóságosan is Jelen van” benne. Krisztus ikonja nem egy
szerűen ábrázolja Krisztust, hanem Krisztus maga is jelen van rajta. A kép 
közvetlenül a metafizikai szférához tapad, illetve annak megjelenési formá
ja. Nem véletlen, hogy az ortodoxia az ikonnak csodatevő erőt is tulajdonít. 
A képmásnak mint jelenlétnek ez a felfogása azonban másik összefüggésbe 
helyezve megvilágítja az alapját képező elméleti konstrukciót is.

Ha az ikon hasonlósága Krisztushoz valamilyen azonosságot jelent 
Krisztussal, ugyanúgy az ember istenhez való hasonlósága is valamilyen 
istcnülés. Valóban, míg a nyugati kereszténység inkább megváltásról be
szél, addig a keleti kereszténység az istenülés fogalmát használja előszere
tettel. A keleti kereszténység egyik legalapvetőbb élménye az embernek és a 
földi világnak Istentől átitatott volta, amely többek között az ikonszerűség
ben is megnyilvánul.

Erről Timothy Ware-nek az ortodox egyházról írott könyvében ezt ol
vashatjuk: „A legtöbb görög atya szerint a kép és a hasonlatosság fogalmai 
nem pontosan ugyanazt jelentik. »A képnek megfelelően -  írja damaszkuszi 
János -  racionalitást és szabadságot jelez, míg a hasonlatosságnak megfele
lően kifejezés az Istenbe való asszimilációt jelzi az erényen keresztül.« (Az 
ortodox hitről II, 12. P. G. XCIV, 920 b.) Isten képe -  vagy ahogy a görög 
szót használjuk, ikonja az ember szabad akaratát, rációját, morális felelős
ségérzetét jelenti -  röviden mindazt, ami az embert kiemeli az állatvilágból, 
és személlyé teszi. (...) Azt jelenti, hogy Isten fiai (Ap. csel. 17, 28) vérro
konai vagyunk; azt jelenti, hogy közte és mi közöttünk érintkezési pont, lé
nyegi hasonlóság van. A szakadék Alkotó és kreatúra között nem áthágha
tatlan, mert mivel Isten képmása vagyunk, ismerhetjük Istent és közössé
günk lehet Vele. És ha az ember megfelelőképpen használja az Istennel 
való közösségre szolgáló képességét, akkor »hasonlatossá« válik Istenhez,
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megszerzi az Istenhez hasonlóságot; damaszkuszi János szavaival, Istenbe 
asszimilálódik az erényen keresztül. Megszerezni a hasonlóságot, ez annyit 
jelent, mint istenülni, egy „»második Istenné«, »kegyelemből való istenné« 
válni. »Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyá
jan.« (Zsoltárok könyve 82, 6.)” De maga az ortodox liturgia is az isteni és 
földi világ egymást áthatásának szellemét hordozza: „Az ortodox szertar
táshoz képest a római liturgia a két világ közötti nagyobb távolság benyo
mását kelti, az mintegy a Krisztus utáni, enyhülést találó vágyódás. A keleti 
pátosz más: a mennyország a földön, Isten jelenléte a templomban, miszté
riumaiban, ikonjaiban, ereklyéiben, a szent anyagban” jegyzi meg Fedotov. 
A tárgyak ebben a felfogásban kettős szemléletben látszanak: mint tárgyak 
és mint az isteni kegyelem hordozói. Ugyanakkor a transzcendencia közvet
len földi jelenléte nem csupán a felülről jövő kegyelem megnyilvánulása, 
hanem az ember istenülési képességének bizonyítéka is. „[Az ikon] dinami
kus megnyilvánulása volt az ember azon lelki képességének, hogy megvált
sa a teremtést a szépségen és a művészeten keresztül. Az ikonok színei és 
vonalai nem a természetet akarták utánozni; a művész célja az volt, hogy 
megmutassa, az ember, az állatok, a növények és az egész kozmosz megsza
badulhat jelenlegi deprivált állapotából, és visszanyerheti valódi »Képét«. 
Az ikonok a megváltott teremtés, a bűnbeesett teremtés felett aratott győ
zelmének zálogai voltak... Egy ikon művészi tökéletessége nemcsak az égi 
dicsőség megjelenítése volt -  az ikon konkrét példája volt az eredeti har
móniájában és szépségében visszaállított anyagnak, mely a Lélek hordozó
jaként szolgált. Az ikon az átváltozott kozmosz része volt.”

Később látni fogjuk, hogyan valósítja meg Tarkovszkij a képekhez és a 
tárgyakhoz fűződő szakrális viszonyt filmjeiben. Teoretikus megnyilvánulá
saiban azonban nem említi az ikon problémáját, képfclfogását a japán haiku 
műfaján keresztül világítja meg.

A haiku szerinte „önmagán kívül semmit sem jelent, és végső jelentését 
soha sem lehet megadni”. Ahhoz, hogy megértsük, a „mélyére kell hatol
nunk”, és minél jobban megfelel a kép annak, amire vonatkozik, annál ne
hezebb fogalmilag lefordítani, látványként megfejteni. A haiku nem kifejt 
vagy jelképesen érzékeltet valamit az életből, hanem racionálisan összefüg
géstelen, ám az élmény szempontjából nagyon is összefüggő, közvetlen képe 
magának az életnek. Megérteni annyi, mint „belehatolni”, azaz átélni mint 
az élet egy darabját.

Ennek a képértelmezésnek a végpontja természetesen az, hogy a kép 
egyetlen kontinuumot alkot az élettel. Ez a kontinuitás az élményen keresz
tül jöhet létre: az a kép, amely az élet élményét nyújtja, részesül az életben, 
ő is bírja az élet közvetlenségét. Egy adott tárgy képe azért nem különbözik 
magától a tárgytól -  pontosabban: a tárgy létezésétől - , mert a tárgy az él
mény révén jelen van a tárgy képében. Ezt a felfogását Tarkovszkij azzal az 
érvvel támasztja alá, hogy a kép olyan szinkretikus egység, melyet nem le-
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hét alkotóelemeire bontani, jelentését nem lehet a hatáselemei összességére 
redukálni, hanem csak totalitásként szemlélve lehet közelébe férkőzni, mi
nek következtében az egyetlen viszony, amelyet vele teremthetünk, az él
mény totális viszonya. Ami a képben hat, az nem a szín, a forma stb., ha
nem az ábrázolt dolog közvetlen „léte”.

Hogyan jelenik meg ez a koncepció magukban a filmekben? Ami 
Tarkovszkijnak a filmkép haikuval való összehasonlítását illeti, ezt nem 
tekinthetjük többnek, mint egy olyan metaforának, amely inkább Tarkov- 
szkij szemléletmódjának horizontjára, mint filmjeire jellemző. A haiku a 
17. században divatos japán költői forma, és jellegzetessége, hogy a benne 
felidézett tárgyak, jelenetek nem kapcsolódnak össze európai értelemben 
vett költői képpé, hanem látszólag minden felszíni összefüggésből kiragad
va, mintegy felvillantva helyezi őket a költő egymás mellé. Ezek a villaná
sok nem a tapasztalható világot írják le, hanem a világnak egy a létezés 
gyökeréig hatoló elmélyült szemléletét képviselik, amely a Zenből eredez
tethető. Ezek az európai olvasó számára időből és térből kiszakított -  főleg 
természeti -  tárgyak és látványok csak ebben az elmélyülésben kapnak mé
lyebb értelmet, de ahhoz, hogy ezt az értelmet a kép „áteressze” magán, az 
olvasónak az egész Zen-kultúrára rá kell hangolódnia. Ha igaz is, hogy a 
haiku „végső jelentését nem lehet megragadni”, ez csupán annyit tesz, hogy 
-  az európai kultúrából nézve -  a haikuban nem a felidézés módja, a nyelvi 
közvetítés a jelentés fő hordozója. Maga a megnevezett látvány az, ami a 
haikut élvezni tudó olvasó számára eleve magában hord bizonyos jelentése
ket. Ezért elég csupán felvillantani a látványt mint „éppen ilyet”, minden 
kommentár nélkül. Azt persze mi is érzékelhetjük, hogy a haikuban szerep
lő látványok egymás mellé helyezése is jel-szerepet játszhat, de ezt is csak 
az érti igazán, akinek egy látvány megnevezése önmagában is egy konkrét 
asszociációs teret idéz fel, ezért az „elmélyülés” iránya már eleve adva van 
a számára.

A haiku poétikai elvként való alkalmazásának legfőbb akadálya tulaj
donképpen maga a film műfaja. Nevezetesen az, hogy a látványt valamely 
filmben általában csak nagyon rövid ideig lehet térből és időből kiszakítani 
és elvonatkoztatni valamiféle -  mégoly töredezett -  elbeszélő logikától. 
Tarkovszkijnál -  elsősorban a 70-es években készült filmjeiben -  valóban 
érvényesül az a tendencia, hogy képeiben tértől és időtől elvonatkoztatva az 
„először megpillantottság” élményét teremtse meg. Ezek a képek azonban -  
előbb vagy utóbb akarva-akaratlan -  beilleszkednek egy narratív rendbe, 
tér-idő kontinuumba. A haiku valóban az egymástól elszigetelt rápillantás- 
pillanatok művészete, Tarkovszkij művészete pedig abban áll, hogy hasonló 
pillanatokat képes létrehozni a konkrét időbeli folyamatok ábrázolásának 
legadekvátabb elbeszélő műfajában, a filmben.

Abszurdum volna tehát Tarkovszkij saját filmjeire vonatkozó poétikai 
ideálja? Természetesen nem. Filmjeiben felfedezhetünk olyan vonásokat,
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amelyek -  legalábbis tendenciájukban -  jellemezhetők azokkal a poétikai 
sajátosságokkal, amelyeket Tarkovszkij a haikunak tulajdonít.

Az egyik ilyen sajátosság a szimbolizálással, a szimbolikus jelentés lét
rehozásának a módjával kapcsolatos. Tarkovszkij filmjei hemzsegnek a leg
hagyományosabb értelemben vett szimbólumoktól, amelyek jelentése adott 
kontextusban mindig több-kevesebb pontossággal megadható. Abban azon
ban, ahogyan Tarkovszkij létrehozza bizonyos motívumainak átvitt, szim
bolikus értelmét, közelít ahhoz az eszményhez, amelynek érzékeltetésére a 
haikut hozza például. Anélkül hogy a fiimi szimbólumok teljes tipológiáját 
kívánnánk adni, meg különböztethetünk három szimbólumképzési típust 
(megengedve, hogy ezek még tovább is bonthatók) aszerint, hogy a motí
vum átvitt értelme hogyan viszonyul dramaturgiai jelentéséhez (a konkrét 
cselekményben elfoglalt helyéhez): az ikonográfiái szimbolizálásX, a 
metaforizmust és a jelentéskonkretizálást.

Ikonográfiái szimbolizálásnak azt az eljárást nevezzük, ahol egy motí
vum megjelenésében az átvitt értelem vagy kizárólagos, vagy domináns a 
dramaturgiai értelemhez képest. Ez többnyire egy általános kulturális szim
bólum beépítésével történik. A vörös helikoptert, amely Jancsó Szerelmem, 
Elektrájának a végén száll fel, kizárólag szimbólumként értelmezhetjük, 
különben megjelenését anakronizmusnak kellene bélyegeznünk. A szimbo
likus jelentésnek itt minden dramaturgiai jelentést el kell nyomnia, hogy a 
motívum értelmes legyen. Tarkovszkijnál ritkán találkozunk ezzel a fajta 
szimbólummal. A Tükör-ben megjelenő tengelicemadarat -  amint a kisfiú 
fejére száll lassított mozgással -  tekinthetjük ilyennek. Bár a dramaturgiai 
értelem -  az, hogy a kisfiú fejére szállt egy madár -  itt nem annyira ab
szurd, mint az előbbi példában, de ennek alig van jelentősége, teljesen el
nyomja a kép szimbolikus értelme a megváltás hírnökének eljövetele - , és a 
képet ikonográfiái szimbólummá változtatja.

A következő szimbólumképzési módszer a metaforizmus. Ennek során 
egy kép átvitt értelme a megelőző vagy utána következő képpel való össze
hasonlításban jön létre. Ezzel már gyakrabban él Tarkovszkij. Az Andrej 
Rubljov elején a ballonjával lezuhanó muzsik jelenete után egy rövid képet 
látunk, ahol egy ló haldoklik. A ló motívuma ebben a képben veszi fel az 
életszimbólum jelentését, amit a film a továbbiakban, amikor szükség van 
rá, mozgósítani tud. De ez csak úgy lehetséges, ha a ló először metaforává 
válik: a lezuhanó muzsik és a döglődő ló képéből absztrahálódik a közös 
elem, a „pusztuló élet” eleme, és így a pusztulás vagy életben maradás kér
dését adott esetben -  például a film legutolsó képsorában -  a ló képi motí
vuma már egyedül is képes kifejezni. Ebben az esetben a szimbolikus jelen
tés nem szünteti meg tökéletesen a dramaturgiai jelentést, mégis a kezdeti 
hangsúlyos metaforizmus miatt állandóan jelen van, és így a lovakat 
Jelölt” szereplőkké teszi a filmben annak ellenére, hogy dramaturgiailag ez 
csak időnként kap hangsúlyt.
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A harmadik módszer a jelentéskonkretizálás. Tarkovszkij filmjeire ez a 
legjellemzőbb szimbolizálási eljárás. Lényege olyan motívumszériák beépí
tése a dramaturgiai szerkezetbe, amelyekben a motívumok dramaturgiai je
lentésüket sohasem vesztik el, az állandó, jellegzetes kontextusokban való 
visszatérésük azonban fokozatosan szimbolikus jelentéssel tölti fel őket. Er
re a legtöbb példát az Andrej Rubljov-ban találjuk. A legjellegzetesebb az 
eső motívuma. A történet elején a szerzeteseket a mezőn lepi meg egy zá
por. Andrej megijed tőle, el akar bújni. De nem sokkal később a kobzos 
ugyanebben az esőben felszabadultan áztatja testét. Az eső eláll, és nemso
kára újra megered, mikor a kobzost lóra kötözve elhurcolják; a folyó másik 
partján, ugyanebben az irányban Rubljovék haladnak. Legközelebb akkor 
ered meg az eső, amikor a néma lány betéved a templomba, meglátja a fe
hér falat eléktelenítő mázolmányt, és sírva fakad. Rubljov itt hirtelen rá
eszmél valamire, ez az élmény rcvelációként éri, és most ő megy ki az eső
be. Ezután sokáig nem esik az cső a filmben. Legközelebb akkor, amikor 
Boriszka, a harangöntő hirtelen megtalálja a formához szükséges agyagot. 
Csak a végén tudjuk meg: apja nem árulta el neki, milyen agyagra van 
szükség a harangöntéshez. A film esőben álldogáló lovak képével fejeződik 
be. Az eső itt a filmnek olyan motívuma, amelynek egyrészt több komoly 
dramaturgiai funkciója van, másrészt amely a különféle kontextusok hatá
sára egyre erőteljesebb szimbolikus jelentést kap. Minden egyes előfordulá
sa erősít és módosít is valamit szimbolikus értelmén. Első előfordulásakor 
annyira a dramaturgiába beágyazottan jelenik meg, hogy szimbolikus jelen
tése csak halványan dereng, még abban az esetben is, ha a filmet már az 
egész motívumszéria ismeretében nézzük, jóllehet a dialógus fel is hívja a 
figyelmünket arra, hogy a természeti tárgyaknak a továbbiakban jelentősé
gük lesz. Tovább haladva az eső dramaturgiai szerepe egyre csökken -  csak 
Boriszka jeleneténél erősödik fel újra -, és a film végén egy minden drama
turgiai kontextusból kiszakított képben önállóan is szimbólumként szerepel. 
Az utolsó kép kivételével az eső nem válik ki a dramaturgiából, tehát meg
tehetjük, hogy végig nem értelmezzük szimbolikusan, de az utolsó képet -  a 
zsombékos szigeten esőben álló lovak képét -  már sehogy sem érthetjük az 
eső szimbolikus értelme nélkül. A jelentéskonkretizáló eljárás (de a 
metaforizmus is) végső soron nem tesz mást, mint hogy maga hoz létre 
olyan szimbólumokat, amilyeneket az ikonográfiái szimbolizálás a filmen 
kívüli kulturális ikon textusból merít. A különbség azonban nemcsak ennyi. 
Mind az ikonográfiái mind a metaforaként létrejött szimbólumnak lezárt 
jelentése van: az ikonográfiái szimbólumot a külső kontextus határozza 
meg, a metaforát az egyszeri azonosítás. A fiimi kontextus jelentésükön 
nem módosít, csupán felhasználja, a „kész” jelentést. Ezzel szemben a mo
tívumszériában létrejött szimbólum jelentése egyre gazdagodik, egyre arti- 
kuláltabb lesz, de sohasem állapodik meg egyetlen meghatározott megfele
lésnél. A kiömlő tej motívuma az Andrej Rubljov-ban csak úgy válik a kiol
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tott élet szimbólumává, hogy többször jelenik meg hasonló szituációban, te
hát motívumként egy szituációtípushoz kapcsolódik, ezért jelentése nem 
függetlenedik tőle. Amikor harmadízben megjelenik, nem általában a kiol
tott életet jelképezi, hanem egyben felidézi első és második megjelenésének 
kontextusát, és így a három szituációt is összekapcsolja. Ennek következté
ben jelentése kibővül: a tej nem általában lesz az élet szimbóluma, hanem a 
művész sorsának és a világnak egy meghatározott viszonya foglalódik össze 
benne jelképesen. A tej a Tükör-ben is az élet szimbóluma. De itt metafora
ként jelenik meg -  a kisfiú szívdobogásának ritmusát veszi át hullámzása - , 
és így az élet általános fogalmánál se többet, se kevesebbet nem jelent. A 
motívum jelentése ebben az esetben zárt. Az Áldozathozatal-ban viszont 
már ikonográfiái szimbólumként használja Tarkovszkij a kiömlő tejet, 
amely eddigre már filmjei vándormotívuma lett, s nyilván nem érezte szük
ségét annak, hogy egyetlen filmen belül is felépítse a jelentését.

Látjuk tehát, hogy nincs arról szó, mintha ezeknek a képeknek nem 
volna megfogalmazható jelentésük, mintha csupán az „élet teljes képét” 
nyújtanák. De a motívumszériák révén történő szimbólumteremtés azt a 
tendenciát mutatja, hogy Tarkovszkij valóban nem a jelentések lezárására, 
végső meghatározására törekszik, hanem érzékien konkrét vonatkozásokon 
keresztül akarja azokat egy nyitott horizontba belehelyezni. A motívumszé
riában létrejött szimbólum jelentését nem lehet egyetlen szóban megadni. 
Legpontosabban előfordulási helyeinek általános típusával lehet leírni.

A téridő

A szimbolizálás után nézzük a motívumok térbe és időbe való beágyazottsá
gát (ami nem teljesen független az előbbitől). Nem lehetséges narratív szer
kezet tér-idő szerkezet nélkül, márpedig a képeknek ebben a tér-idő szerke
zetbe kell beágyazódniuk. Minthogy Tarkovszkij filmjeinek van elbeszélő 
szerkezete, van tér-idő szerkezete is. Ennek is van azonban egy sajátossága, 
mégpedig az, hogy képei függetlenedni tudnak ettől a tér-idő szerkezettől. 
Hogy mi módon, annak ezúttal három tényezőjét emeljük ki.

Az első megint csak a szeriális motívumszerkezet. Ha ugyanazon motí
vum különféle helyzetekben jelenik meg, akkor egy idő után kiválik a konk
rét szituációból, és bizonyos önállósághoz jut, tértől és időtől függetlenedik. 
Ez nyilvánvaló összefüggésben áll a motívum szimbolikus jelentésének lét
rejöttével. Amikor a Tükör elején az anya és az orvos alatt leszakad a kerí
tés rúdja, és ők a földre esnek, ennek az esésnek még nincs a szituációtól 
független értelme. De amikor bizonyos gyakorisággal leesik valamilyen 
tárgy a filmben, akkor a „leesés” motívumként önállósul, és már nemcsak 
egy adott szituációban értelmezhető, bár sosem válik tökéletesen elvonttá. 
Harmadszori megjelenésekor már az csőt sem tekinthetjük esetleges meteo
rológiai ténynek: érzékeljük hogy önálló képi motívummal állunk szemben, 
amelynek saját jelentése van, jóllehet fogalmilag sohasem kimeríthető,
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„végleges”, lezárt jelentése. A dramaturgiai szerkezeten belül elhelyezkedő 
szeriális motívumszerkezet tehát azt eredményezi, hogy bizonyos képek 
egyszerre szerepelnek egy tértől-időtől függő univerzumban, és értelmezhe
tők egy ettől függetlenül létező, absztrakt síkon is. Hogy ez pontosan ho
gyan is működik, azt az Andrej Rubljov elemzésekor igyekszünk megmu
tatni.

A második tényező a dramaturgiai szerkezet milyensége. Előlegezve a 
fejezet végén elmondandókat: Tarkovszkij filmjeinek narratív felépítésében 
a tér-idő szerkezet helyenként igen jelentős folytonossági hiányokat mutat, 
így a benne szereplő képek tér-idő függése is szükségképp meglazul. A 
harmadik tényező is az idővel, mégpedig, a jelenetek hosszúságával függ 
össze. Tarkovszkij filmről való gondolkodásának középpontjában a kép 
mellett az idő áll. Számára az idő nem a film, hanem a kép dimenziójában 
létezik. Az idő nem a képek egymás mellé helyezése (a montázs) által, ha
nem az idő „megkomponálása” révén tagolódik. Az idő megkomponálása -  
az eizensteini montázsközpontú gondolkodás számára -  éppen a montázs 
feladata. Ez adja a film ritmusát. Tarkovszkij felfogásában ezzel szemben a 
ritmust nem az idő tartama vagy hossza határozza meg, hanem az eltelt idő 
„karaktere”, azaz feszültsége. Ez a feszültség pedig, Tarkovszkij szerint, 
megint csak nem abból származik, hogy hogyan jönnek egymás után a ké
pek, hanem abból, hogy maga a kép mint monász, milyen feszültséget képes 
sugározni. Az idő tehát maga is a filmkép egy alkotóeleme. Tarkovszkij 
időkezclésének végső elve az, hogy elősegítse a képek valóságélménybe való 
átemelését. „Igyekszem felvételkor figyelni az idő folyását, és ezt próbálom 
újrateremteni” -  írja. Ez az újrateremtés azt jelenti, hogy a tárgyakat olyan 
időbeli viszonyba akarja hozni egymással, amely azokat nemcsak a filmi 
kontextusban teszi értelmessé a néző számára, hanem minden, a dramatur
giai szerkezet által létrehozott összefüggésből kiemelve, önmagukban is él
ményszerűvé avatja őket. A hangsúly itt a dramaturgiai közvetítés hiányán 
van. Ezek szerint ugyanis Tarkovszkij úgy akar hatni a nézőre, hogy ez a 
hatás ne az elbeszélés mentén, tehát egy cselekmény kibontása vagy akár 
bizonyos képek egymáshoz illesztése révén jöjjön létre, hanem a képeknél, 
jeleneteknél, külön-külön úgy, hogy a kép, a jelenet vagy nagyobb részek 
által keltett élmények egymás mellé helyeződve, egyszerre legyenek jelen -  
az egyik ne olvassza magába a másikat - , és így alkossák a film teljes él
ményvilágát. Talán ezért nem beszél sokat Tarkovszkij filmjei felépítéséről. 
Mintha nem is gondolkodna elbeszélésben. Csakhogy, mint majd fejezetünk 
végén kiderül, épp filmjeinek sajátos felépítése az, amiből megérthetjük azt 
a gondolkodásmódot, mely ekkora jelentőséget tulajdonít az egyes képeknek.

Tarkovszkij magára hagyja a nézőt az idővel. Nincs segítségünkre senki 
és semmi, hogy megértsük, mi teszi olyan hosszadalmassá a Sztalker-bm a 
Zónába való behatolást. Nem érthetjük, csupán átélhetjük ez alatt a hosszú 
idő alatt ennek az utazásnak, a racionális világból az irracionális világba
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való átlépésnek a metafizikumát. Azon kívül, hogy ez az élmény létrejöhet, 
semmi sem indokolja a filmben az időnek ilyen szokatlanul nagy egységek
re való tagolását. Tarkovszkij mintha megfosztaná az időt a dramaturgiai 
objektivitástól. Hogyan lehetséges ez?

Térjünk vissza a fejezet elején feltett kérdésünkhöz: miért olyan szokat
lanul hosszúak bizonyos beállításai; hogyan nem válnak unalmassá ezek a 
képek? Közvetlen tapasztalatunk az, hogy Tarkovszkij összes filmje, és kü
lönösen bizonyos beállítások, sokkal tovább tartanak, mint azt cselekmény
beli eseménytartalmuk indokolná. Mi magyarázza ezt a rendkívüli 
„hosszadalmasságot”?

Milyen esetekben találkozunk filmekben hosszú beállításokkal? Ehhez 
először is próbáljuk meghatározni, mit értünk hosszú beállításon. Ha ezt 
időtartamban akarjuk kifejezni, akkor általában a fél percnél hosszabb be
állításokat már hosszúnak kell számítanunk. Ez a formális meghatározás 
azonban nem biztos, hogy minden esetben eligazít bennünket egy plán 
hosszúságának megítélésében. Létezik ugyanis a belső vágás eljárása, amely 
éppen arra való, hogy valamely egyben felvett beállítást, a plán kompozíció
jának elsősorban mélységi megváltoztatása útján, több különböző plánra 
osszon fel. Különösen sikerült esetekben nem is vesszük észre, hogy amit 
percek óta látunk, az ugyanaz a beállítás, főként ha a hatást a kamera moz
gatása is elősegíti. Ezeket a beállításokat nem érezzük „hosszúdnak, mivel 
nem is érezzük őket egyetlen beállításnak. Látjuk tehát, hogy egy beállítás 
hosszúságában nem elsősorban az a releváns tényező, hogy a valóságban 
meddig tart. Egy futballmérkőzés képanyaga még húsz beállításból sem áll, 
holott, játékideje megfelel egy nagyjátékfilm hosszának, mégsem jut senki
nek eszébe, hogy hosszúnak nevezzen egy közvetítést azért, mert esetleg öt 
percen keresztül ugyanabból a beállításból látja az eseményeket. Ha viszont 
a hosszúságot nem az eltelt idő mennyiségén mérhetjük, akkor más kritéri
umot kell keresnünk.

Egy jelenet vagy egy egész film hosszúságát általában annak alapján 
szoktuk megítélni, hogy vajon mi hosszúnak érezzük-e. De ha ez így van, 
vajon nem hull-e szét az időtartam meghatározása a szubjektivitás teljes 
esetlegességében? Vagy van valamilyen közös rugó, mely belső dramatur
giai óráinkat hasonlóképpen mozgatja? Sokszor halljuk, hogy valaki azt 
mondja: „Ez a film azért unalmas, mert nem történik benne semmi”. Kifi
nomultabb nézők ilyenkor eufemisztikusan azt szokták mondani: „ez a film 
túl hosszú” vagy „túl lassú”. Ezek a kifejezések egyértelműen utalnak dra
maturgiai időérzékünk alapjára: a látott jelenet valóságos időtartamának és 
a benne értelmezhető eseménytartalomnak az arányára. Időérzékünk azt fi
gyeli, vajon az eltelt időt kitöltik-e értelmezhető események. Ha úgy ítéli, 
hogy nem, akkor az adott jelenetet aránytalannak, vagyis túl hosszúnak 
fogja találni. De ugyanúgy találhatja aránytalanul rövidnek és természete
sen megfelelő hosszúságúnak is, attól függően, hogy a film a látott esemé
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nyék felfogására hagy-e elég időt. Dramaturgiai időérzékünk tehát egy 
arányérzék, melyben valamilyen módon kódolva van, hogy különböző típu
sú események felfogásához mennyi idő szükséges.

A hosszú beállítások olyan utalásokként értelmezhetők, melyek a filmre 
önmagára vonatkoznak: vagy úgy, hogy mit akar bemutatni (valóság, una
lom, hosszúság stb.), vagy úgy, hogy mi fog történni. E funkciók mindegyi
kéből elvonható egy közös tulajdonság, az, hogy a képben szereplő elemek 
számára kizárólag az idő válik jelentésmeghatározó tényezővé. Ha bekap
csoljuk a televíziót egy futballmeccs közepén, melyet hosszú beállításokkal 
mutatnak, rögtön tudjuk, hogy a mérkőzés közvetítéséről (illetve visszaját
szásáról) van szó, nem pedig összefoglalóról vagy akár oktatófilmről. 
Ugyanígy, ha egy krimiben egy tarkót látunk szokatlanul hosszú ideig, 
rögtön tudjuk, hogy „ezzel a tarkóval valami történni fog”. Könnyen belát
ható, hogy itt valóban jelentésmódosulásról van szó, amely a látható tár
gyaknak vagy egész kompozícióknak sajátos tartalmat kölcsönöz. Ezeknek a 
jelentésmódosulásoknak az iránya elsősorban mégis a film egészétől, illetve 
az adott jelenetnek az egészben elfoglalt helyétől függ. Ezekben az esetek
ben a hosszú részek funkcióinak megértése a film nézési tapasztalatokon 
múlik, így többé-kevésbé mindenki számára könnyű feladatot jelent. Nem 
ilyen egyszerű a dolgunk akkor, amikor a jelenetek vagy beállítások hosszú
ságában nincs közvetlen összefüggés a film cselekményének eseményeivel. 
Még mindig viszonylag egyszerű a helyzet a hitchcocki „suspense” 
(feszültség) esetében, ahol ugyan nem mutatható meg közvetlenül, hogy egy 
jelcnctsor melyik része utal egy jövőbeni eseményre, viszont minden arra 
vall, hogy valami történni fog. De értelmezhető-e a Sztalker első nyolc és 
fél perces jelenete, egy-másfél perces beállításaival, a fentiek szerint? Pedig 
Tarkovszkij még úgy is tesz, mintha ezekkel az eszközökkel élne: visszatérő 
képsora éppen a szereplők tarkójának közelije. Hamar kiderül azonban, 
hogy ezekkel a tarkókkal ebben a filmben semmi sem fog történni. Ha nem 
a cselekményre utal ezekkel a képekkel, akkor mire? Az időtartamnak a ko
rábban általánosított jelentésmódosító szerepét alapul véve, könnyen belát
hatjuk, hogy ez a jelentésmódosulás nemcsak a cselekménybeli események
re, illetve a film egészére vonatkozóan mehet végbe.

Egy valamely kép hosszan tartó szemlélésekor beinduló asszociációsort 
semmiképpen sem tekinthetünk teljesen esetlegesnek, csupán a szemlélő 
szubjektuma függvényének. Az idő jelentésmódosító szerepét a hosszú be
állítások fent említett eseteiben is egy fiimi kontextus szabályozta. Ez az 
értelemadó kontextus azonban nyilvánvalóan lehet művön kívüli is. Bizo
nyos látványokban való elmélyülés iránya eleve adott lehet egy kultúrán 
belül, és ezért szükségtelen, hogy a hozzá fűződő asszociációkat explicitté 
tett formai vonatkozások képviseljék. A bizánci ikonban egy nyugati keresz
tény vagy egy hitetlen csupán egyfajta ábrázolásmódot lát, esetleg meg is 
tudja mondani, mit jelent ez egy ortodox számára, de neki soha nem fog
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megjelenni benne az ábrázolt szent mint jelenvaló, míg az ortodox hívő 
számára ugyanannak az ikonnak a puszta szemlélése is evidenssé teszi a 
szent jelenlétét a képben. Ugyanahhoz a problémához érkeztünk vissza, 
amiből a haiku kapcsán kiindultunk: ami az európai olvasó számára artiku- 
lálatlan, rejtett és átélhetetlen, az a Zen-kultúrához tartozó előtt pontosan 
artikulált, explicit és tökéletesen élmény szerű lehet. A Zenben járatlan em
ber hiába próbál a haiku „mélyére hatolni”, elmélyülésének nem ugyanaz 
lesz az eredménye. Ugyanakkor az, hogy az artikuláltság felfogásához mi
lyen hosszú elmélyülés, tehát mennyi idő szükséges, ugyanúgy hozzátarto
zik a kulturális kódrendszerhez, mint az artikuláció módja. Ezért a látvá
nyoknak ez a kulturálisan szabályozott időbeli tagolása beépíthető egy film 
időrendszerébe mint annak a kontextusnak a része, melyben a látványok 
értelmessé válnak. Magyarán: ha egy film időtagolását a film dramaturgiai 
vagy műfaji sajátosságaiból nem tudjuk megmagyarázni, megérthetővé vál
hat egy filmen kívüli kulturális tradícióból. Úgy véljük, hogy Tarkovszkij 
esetében is erről van szó. Filmjei befogadásában bizonyos jelentésvonatko
zások nem jelennek meg explicit módon, hanem pusztán az „idővel való 
játék”, a képben való „elmélyülés” segít ezeket megértenünk. De ez 
Tarkovszkij műveinél ugyanúgy nem megy magától, mint ahogy a haikut is 
csak a Zenből érthetjük meg. Filmjei befogadásában ezért nagy szerepet ját
szik a ráhangolódás arra a kulturális kontextusra, amelyből a ki nem mon
dott összefüggések pontosan felfedhetők. Ez a kontextus nem más, mint a 
pravoszláv-orosz tradíció. Az tehát, hogy e filmek kulturális kontextusának 
felidézéséhez hosszú időre, a képben való elmélyülésre van szükség, inkább 
e kultúra látásmódjának függvénye, mintsem általános dramaturgiai sza
bályszerűség. Erre a látásmódra -  az időhasználatot illetően -  csupán 
egyetlen példát említünk.

Az ortodox, azaz pravoszláv liturgiáról író szerzők mindig megállapít
ják hogy -  a nyugati liturgiától eltérően -  a szertartások időtartama, mely 
esetenként a 6-8 órát is eléri, szoros összefüggésben van a szertartás aktusa 
és a szertartáson résztvevők közötti viszony létrejöttével. Az ortodox szer
tartás mindig közösségi cselekedet, ahol a jelenlevők nem csupán nézői, 
hanem aktív résztvevői is a rítusnak. A szertartásnak azt az élményt kell 
árasztania, hogy benne közvetlenül a transzcendencia nyilatkozik meg, és a 
résztvevőknek át kell élniük, hogy mindaz, ami körülveszi őket, az ikonok, 
a szent tárgyak, az egész templom nem más, mint Isten földi jelenléte. A 
liturgia időtartama ezzel az élményszerűséggel kapcsolódik össze. Az él
mény megteremtésében fontos szerepet játszik az ortodox templomok belső 
elrendezése. Ennek legfontosabb eleme az ikonosztáz, amely két részre 
osztja a templomot. Az egyikben a hívők állnak, a másik láthatatlan. Az 
ikonfal tulajdonképpen a nem látható teret mint a földöntúli világot takarja 
el, képei viszont mégis megjelenítik ezt a „másik” világot. Az ortodox hívő 
így a templomban közvetlenül egy kettős világban találja magát. A földön
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túli mint láthatatlan tér van jelen, amelyet azonban az ikonosztáz áttetsző 
függönyként szemlélhetővé változtat. Az ikon kiemelt jelentősége, sőt 
szentsége ennek a funkciónak köszönhető. Az ortodox templomban nincse
nek padok, mert az isteni világ közvetlen jelenlétében a hívő nem helyez
heti magát kényelembe. Az állva szemlélés állandó készenlétet és aktív je
lenlétet követel a hívőtől. Hasonló attitűdöt követelnek meg Tarkovszkij 
filmjei is nézőiktől.

A dramaturgiai cselekmény tér-idő szerkezetének fellazításában szere
pet játszó harmadik tényező, a hosszú beállítás jelentőségének megfejtése 
tehát már filmen kívüli motívumokhoz utasítja a nézőt. Ezek szerint kizáró
lag a tradíción keresztül juthatunk el Tarkovszkij filmjeinek megfejtéséhez, 
szemléletébe csak a tradíció ismerete által helyezkedhetünk bele? Vála
szunk legalább is kétértelmű: egyrészt tényként kell elfogadnunk, hogy 
Tarkovszkij időkezclését és tárgyszemléletét elsősorban egy meghatározott 
látásmódból érthetjük meg, és hogy filmjeinek sajátos élményszerűsége e 
látásmódra való ráhangolódás következménye, másrészt ez a ráhangolódás 
nem elsősorban és kizárólag kulturális ismeretek mozgósítása folytán lehet
séges. Éppen azokat az eszközöket keressük, amelyek segítségével 
Tarkovszkij a tradíciót filmbe tudja fogalmazni, és azok számára is befo
gadhatóvá tudja tenni filmjeit, akik egyébként nem részesei ennek a kultúrának.

A tarkovszkiji filmkép egyik legfontosabb eleme a szemlélődés. Számta
lan képet idézhetünk, melyek eseménytartalma nem több bizonyos dolgok
nak vagy dolgok szinte észrevehetetlen mozgásának a megmutatásánál. 
Emlékezzünk a Solaris elején a kert hosszan tartó képére vagy az Andrej 
Rubljovnak arra a jelenetére, ahol az erdő apró élctjclenségcit figyelhetjük 
meg, ahol az ecsetből kimosott festék oldódik fel a patakban, vagy a 
Sztalker elejére, ahol hosszan figyeljük a Sztalkcr reggeli felkelését. Ezek
nek a képeknek egyike sem rendelkezik olyan fontos dramaturgiai funkció
val, amely jelenlétüket különösebben indokolná. Legjobban úgy írhatjuk le 
őket, mint megfigyeléseket, bizonyos dolgok jelenlétének vagy 
„éppilyenségénck” megállapítását. Ezek a képek azonban sohasem 
funkciótlanok. Legtöbbször vagy egy motívumszériába illeszkednek bele -  
és így a dramaturgiai kontextus jelentését módosítják - , vagy metaforikus, 
néha metonimikus utalások egy elkövetkezendő eseményre. A Tükör elején 
az erdő növényzetére vetett futó pillantás egy motívumszéria elindítója, s 
annak jelentésével egészíti ki a képsor alatt elhangzó szöveg jelentését. A 
Rubljovban a lovak patái alatt megzavart és fclfröccscnő víz látványa 
metaforikusán utal előre, Vladimir feldúlására és a kiontott vér képi megje
lenésére.

Ezek a funkciók rávilágítanak a Tarkovszkij-félc szemlélődés jellegze
tességére. Arra, hogy a cselekményben vagy szövegben kibontható és eset
leg ki is bontott eseményeket egyetlen tárgyi motívumban -  többnyire ter
mészeti látványban -  igyekszik összefoglalni, és általa érzékelteti azokat.
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Ezt a dramaturgiai utalásmódot azért nevezzük szemlélődésnek, mert több
nyire úgy jelenik meg, hogy a látványt eltereli a látszólag fontosabb cse
lekményről: ha ketten beszélnek, nem őket látjuk, hanem például rothadó 
gyökereket, ha a lovasok átkelnek a folyón, nem őket látjuk, hanem a vizet 
stb., vagy pedig hosszan elidőz egy látszólag érdektelen látványon, például 
egy reggeli készülődésen.

Ez a képi „elkalandozás” Tarkovszkijnál egy olyan magatartásnak a ré
sze, amelyet a részvétellel jellemezhetünk. Mit értsünk ezen? Legközvetle
nebbül azt, hogy Tarkovszkij kamerakezelése mindig explicitté teszi a ka
mera saját szemszögét. Közvetlen viszonyt teremt a néző és a filmekben áb
rázolt világ között. Ennek a világnak egyetlen jól meghatározott nézőpont
ját teszi explicitté, melyet a néző vagy elutasít, és akkor a film szemszögé
vel együtt -  más szemszögre nem lévén lehetőség -  az ábrázolt világot is el 
kell utasítania, tehát teljesen kívül helyezkedik a filmen, vagy elfogad, és 
akkor a film szemszögét közvetlenül a magáévá téve a világot a film 
„szemével” hajlandó nézni úgy, hogy ez a „szem” saját szeme lesz, és a 
filmhez való viszonyát nem különbözteti meg többé attól a viszonyától, 
mely a filmben ábrázolt világhoz fűzi. így a film mintegy beszippantja né
zőjét. Ez a módszer Tarkovszkijnál, a világban szemlélődő részvétel köz
vetítésének a módja.

Miért fontos Tarkovszkijnak a részvétel érzésének megteremtése? Az 
„elkalandozó” szemlélődés akkor válik a néző számára élményszerűvé, ha 
olyan képeknek tekinti ezeket a félrenézéseket, amelyek puszta megpillan
tása -  természetesen adott dramaturgiai környezetben -  a legmélyebb össze
függéseket világítja meg. A részvétel érzésének megteremtésére azért van 
szükség, hogy a képeknek ezek a megpillantásai a néző saját megfigyelései
vé válhassanak, mivel Tarkovszkij a bennük sűrűsödő összefüggéseket így 
hozza felszínre. A néző vagy ezekben a képekben látja meg azokat, vagy se
hol. A szemlélődő részvétel dramaturgiája a következő: van egy dramatur
giai (csclckménybcli) kontextus, ám ez túl diffúz ahhoz, hogy önmagából 
értelmezhető legyen. Ezért Tarkovszkij ad hozzá egy vagy több képet, fino
man kiemelve ebből a kontextusból, de úgy, hogy azért teljesen ne függetle
nedjenek attól, a néző viszont rájöjjön: ezekben a képekben „észre kell 
venni valamit”. A részvétel dramaturgiájának értelme a néző felkészítése 
arra, hogy a képeket aszerint kell értelmeznie, amit a képek az adott hely
zetben jelen lévő szereplők számára jelenthetnek. Ez akkor nagyon lénye
ges, amikor egy kép nem csupán szimbólumként adja egy szituáció értelme
zését, hanem amikor egy látványjclenléte maga lesz fontos egy adott kör
nyezetben. Ez az idézeteknél vetődik fel élesen. Tarkovszkijnál az idézet 
sohasem önmagában fontos, hanem úgy, mint az adott szituációban jelenle
vő kultúra jele. Ez a jel az egész kultúra auráját rávetíti az adott szituációra, 
de azt nem olvasztja magába mint szimbólum, hanem ennek az aurának a 
szituációban való jelenlétét teremti meg. A Puskin-idézet a Tükörben nem
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önmagában fontos, hanem csak úgy, ahogy az adott pillanatban megjelenik 
a kisfiú felolvasásában, amire a titokzatos öregasszony kérte. Az idézet se 
nem mottó, se nem szimbólum, hanem valaminek a jelenléte. A jelenlét 
fontosságát pedig a jelenlét által lehet megérteni. Tarkovszkij azért vonja 
bele képeibe a nézőt, hogy képes legyen megérteni az egyes látványok jelen
tőségét, melyet az adott dramaturgiai kontextusban jelenlétük hordoz.

Nézzünk erre egy példát a Tükörből. A film elején látható az a kép, ahol 
az anya a kerítés rúdján ül és cigarettázik. Közben a narrátor szövegét 
halljuk. Először hátulról látjuk a nőt, mégpedig úgy, hogy egy erdőből ki
lépve, kocsizással közelítünk hozzá. El is megyünk mellette, most már arra 
a látványra koncentrálva, ami az ő számára is a mi látószögünkben adott. A 
fahrt csak akkor áll meg, amikor az ő szemszöge és a miénk hasonló lett. 
Az érkezővel folytatott dialógust is végig ebből a nézőpontból látjuk, szem
szögváltás nélkül. (Még a dialógus előtt két snittben szemből is látjuk az 
anyát.) Tarkovszkij úgy lépteti be a nézőt ebbe a képbe, hogy látását rögtön 
az anya szemszögével azonosítja. Ha először szemből látnánk őt, és csak 
utána vennénk fel az ő nézőpontját, nem lenne az a benyomásunk, hogy egy 
képben állunk, amelynek jelentését csakis e szemszögből érthetjük meg. 
Tarkovszkij az induló fahrttal szó szerint betolja a nézőt a képbe. Azt, hogy 
az anya szemszöge kitüntetett, bizonyítja az a képsor, melyben hátranéz, 
ellenőrizvén, mit lát az orvos a háta mögött. Rögtön utána nekünk is bevág
ja ezt a látványt a rendező. Ha csak azt akarta volna bemutatni, mit lát az 
orvos, nem lett volna szükség az anya hátraforduló fejére. Minket ez a lát
vány csak akkor érdekel, ha az anya is látja.

A képbe való beléptetés, a szemszög látványos kijelölése hozza létre a 
részvétel érzését a nézőben. Nem kell azonosulnunk az anyával, csupán át
vesszük látószögét, érzéseit és gondolatait. Hasonlóan látjuk a jelenetet, kö
vetjük a tekintetét, ugyanannak a látványnak és ugyanazoknak az érzések
nek vagyunk kitéve, mint ő. A szövegből megtudjuk, hogy ha a közeledő 
letér az útról, akkor az apa lesz az, de apa már nem jöhet. A közeledő azon
ban letér az útról. A jelenet feszültséggel telítődik: tudjuk, hogy akit vá
runk, az nem jöhet, de aki jön, mégis úgy viselkedik, mintha az lenne, akit 
várunk. Ezzel ugyanabba a várakozó feszültségbe kerülünk, mint a filmbeli 
anya, mert ugyanannyit látunk, amennyit ő, és ugyanazt a gondolatmenetét 
halljuk, ami az ő fejében is végigfuthat akkor, amikor megpróbálja kitalál
ni, ki az, aki jön. S mégis: a mi szemszögünk más, mint az anyáé. Mi őt 
magát is látjuk a képben, és a narrátor nem az ő belső szövegét mondja, ha
nem a képet kommentálja. Látószögünk tehát csak hasonló az anyáéhoz, de 
nem azonos vele. E lépéssel mégis hátrébb állunk, mint ő, úgy, hogy ő -  
ezeknek az érzéseknek az igazi átélője -  is a kép része legyen, hogy ezáltal 
maguk az érzések azonosuljanak a képpel. Kívülről látjuk őt mint rég múlt 
emléket -  mintha egy festmény kompozíciójában ülne (a 7. kép lassú kocsi
zása szinte tereptárgyként olvasztja bele a tájba a mereven ülő figurát) - , és
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mégis megelevenedik ez az emlékkép, újra átéljük azt a feszültséget, amit 
ez a várakozás akkor, ott jelentett, de úgy, hogy közben végig érezzük: ez 
egy kép, és a kép közvetíti nekünk az élményt.

A részvétel itt nem egy jelenetben, hanem egy emlékkép megelevenedé- 
sekor való jelenlét. A belépés azt is jelenti, hogy mi kívülről kerülünk be az 
erdő fái az indulásnál szinte képkeretbe foglalják a kerítésen ülő anyát), s 
így hangsúlyossá válik a jelenet kép volta. Ezért érezzük azt, hogy minden 
szemszögazonosítás ellenére a jelenet szubjektuma nem az anya, hanem 
valójában az, aki belépett ebbe a képbe: a visszaemlékező narrátor. Innen 
nézve világossá válik az anya hátrapillantásának funkciója is: Tarkovszkij 
így mutatja meg, hogy a jelenet nem egyszerűen az erdőből indult, hanem 
éppen onnan, ahol a gyerekek, tehát maga a narrátor is, egy függőágyban 
aludtak. Az induló fahrt tehát nem egyszerűen belépés a képbe, hanem a 
nézőnek az akkor jelenlevő és most visszaemlékező narrátor szemével és 
gondolataival való együttmozgása. Ezt a visszaemlékezésben való jelenlétet 
élhetjük át ebben a képben, és ezzel együtt azokat a lelki tartalmakat, ame
lyek az ott szerelő figurákhoz kötődnek. (A dolgot tovább bonyolítja, hogy 
az emlékkép hitelessége is bizonytalan, hiszen látjuk: a gyerekek alszanak, 
tehát jelen is vannak, meg nem is. Az emlékkép így félig-meddig elképzelt 
emlékké válik.)

Ideje, hogy megvizsgáljuk, melyek a szemlélődő részvétel létrehozásá
nak konkrét filmes eszközei.

Többen megállapították már, hogy Tarkovszkij kamerakezelésének 
egyik legfőbb sajátossága a kocsizások gyakori használata. Ennek a kame
ramozgásnak itt két hatását kell kiemelni: az egyiket úgy hívhatjuk, hogy 
együttmozgási élmény, a másikat pedig -  a zoommal szembeállítva -  úgy, 
hogy közeledés/távolodás-élmény. Az elsőnél a kamera úgy követ egy sze
replőt, hogy párhuzamos mozgást végez vele, és ezáltal a mozgó szereplő 
szemszögét, de legalábbis mozgásélményét kölcsönzi a nézőnek, ellentétben 
az álló kamera általi követéssel, amely a mozgó szereplőhöz képest külső 
szempontból láttatja a mozgás által létrejövő környezetváltozásokat. Hason
ló a hatás a második esetben is, mikor egy dologhoz való közeledést nem 
zoommal hajtanak végre -  ami nagyon drasztikus, emberi szemszögből ir
reális közeledéseket és távolításokat tesz lehetővé - , hanem kocsizással, ami 
megint csak azt az élményt kelti, hogy benne mozgunk a játéktérben, mi kö
zelítünk a dologhoz, nem pedig azt közelítjük magunkhoz. Mindkét esetben 
a lényeges az, hogy a néző a látványt fokozottan szubjektív szemszögből 
látja, és az az élménye támad, hogy a kamera önálló életre kelt szemként 
benne mozog a tájban az ott szereplő dolgok között, mintha csak egy való
ságos térbe csöppent volna bele véletlenül, melyet nem is az ő kedvéért

" A kerítésen ülő, dohányzó anya képét Tarkovszkij valójában egy családi fényképről vette. így 
azt, hogy ennyire hangsúlyozza a jelenet statikus képszerűségét, tulajdonképpen a film önélet
rajzi jellege motiválja.
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hoztak létre, és most fölmérné, átvizsgálná, belakná azt. Az álló vagy 
svenkelő kamera egyetlen nézőpontot tűz ki, a kívülálló szemlélő szempont
ját. A mozgó kamera az eseményeknél közvetlenül résztvevő szemlélő néző
pontját képviseli. Hasonló hatást keltenek azok a beállítások, melyekben a 
kameramozgás hol teljesen érzéketlen a szereplők mozgására, hol egyene
sen ellentétes azzal. Az utóbbi Tarkovszkijnál nem olyan nyilvánvaló in
kább Godard-ra jellemző, az előbbivel azonban mindketten szívesen élnek. 
A kamera ezekben a képekben még inkább autonóm módon viselkedik, 
olyan résztvevőként, akinek nem feltétlenül az a feladata, hogy a cselek
ményt egyszerűen végigkövesse, hanem el is kalandozhat, ha éppen úgy 
tartja kedve. Tarkovszkij ezeket az elkalandozásokat arra használja, hogy 
körülnézzen abban a térben, ahol az események zajlanak, átvizsgálja a leg
apróbb szegletig. Minden filmjében számtalan olyan jelenetet találunk, ahol 
a dialógusok alatt nem a beszélő feleket látjuk, hanem azt, ami őket körül
veszi. A Sztcilker első jelenetében pedig a főszereplő ki-be mászkál a képbe, 
és a kamerának esze ágában sincs a mozgását követni. A Tükörben az anya 
kimegy a szobából, de a kamera nem megy utána, hanem az üres szobát 
mutatja stb.

A szemlélődő álláspont leírásához adalék Tarkovszkij panorámaképei
nek az a tulajdonsága -  amelyet Michel Chion írt le - , hogy nem célirányo
sak, nem kitüntetett tárgyakra irányulnak. A kamera végigpásztáz egy vagy 
több dolgon, de nem azért, hogy bemutassa, milyenek, hanem egyszerűen 
végignéz rajtuk, megvizsgálja őket, megállapítja, hogy ott vannak.

Arra a kérdésünkre, hogyan „teszi át” Tarkovszkij a tradíciót filmre, 
illetve hogyan jelenik az meg a filmen, így válaszolhatunk: Tarkovszkij egy 
olyan fiimi kontextust teremt, amely, a néző figyelmét és gondolkodását 
eleve egyfajta szemlélődésre kondicionálja, tehát arra, hogy a látványokat 
ne csak a konkrét dramaturgiai környezetben értelmezze, hanem próbálja 
meg ettől függetlenül észlelni a jelentésüket, amelyhez a filmen kívüli tra
díciót és/vagy a filmen belüli nem dramaturgiai egységet (a motívumszéri
át) veszi vonatkozási rendszerül. Tarkovszkij arra akarja rávenni a nézőt, 
hogy egyetlen látvány megpillantásában lássa meg egész világok jelenlétét. 
Ehhez teremti meg azt a fiimi szövetet, amely a képeket részben függetle
níti a tér-idő szerkezettől, illetve azt az időtagolást, amely az egyes képek 
alaposabb megfigyelésére kényszeríti a nézőt, és azt a komponálási módot, 
amely nem a cselekmény követésére koncentrál s a nézőben a jelenlét érzé
sét kelti, valamint azt a cselekmény szerkesztést, amely a cselekményeié
inek bizonyos összefüggéseit nem a cselekmény szintjén, hanem egy-egy 
képi motívum jelenlétével teremti meg (erre is mindjárt látunk egy példát).

Ezek azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy rögtön felismer
jük -  szinte keressük -  azokat a képi, zenei vagy szövegidézeteket, amelyek 
a tradíció (az európai és orosz kultúra) történetbe ágyazottságának megfo
galmazásaiként értelmezhetők. (Említettük, hogy az idézeteknek nem egy-
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szerűen a felismerése a fontos, hanem annak megértése, hogy mit jelent az 
adott helyzetben való megjelenésük.) De a tradíciót csak akkor kell moz
gósítanunk, ha idézetekről vagy kulturális szimbólumokról van szó. 
Tarkovszkij legtöbb filmje azonban -  a Tükör a legkevésbé -  a tradíció is
merete nélkül is érthető. Tarkovszkij eszközei nemcsak a kulturális idézete
ket képesek ikonként -  azaz önmagukban valaminek a jelenlétét képviselő 
látványként -  használni, hanem minden egyes képet, feltéve, ha beleillesz
kedik egy megfelelő motivikus rendszerbe. Ekkor a látvány már nem a vilá
got írja le többé, hanem a világnak egy fajta szemléletét. Nem a látvány il
leszkedik a világhoz, hanem a világ jelenik meg a látványban. Ezért lehet
séges Tarkovszkij filmjeiben a tárgyaknak ez a sokszínű koegzisztenciája, 
ezerféle megjelenítési módja anélkül, hogy ez bármiféle stílustörést vagy 
eklektikát eredményezne. A tárgyaknak ugyanis nem az ábrázolt világ stílu
sába kell beilleszkedniük, hanem elsősorban önmagukat kell értelmessé 
tenniük a világnak ebben a bizonyos szemléletében.

Lássunk erre egy példát a Sztalkerból, és egyben gondolatmenetünkben 
is lépjünk tovább. A Zóna olyan terület, ahol rejtélyes és veszélyes dolgok 
történnek. Ezt még azelőtt megtudjuk, hogy találkoznánk vele. A rejtélyek 
és veszélyek azonban később is csak szavakban jelennek meg: közvetlenül 
semmi olyasmit nem látunk, ami alátámasztaná, hogy a Zóna tényleg veszé
lyes. Azon a két „furcsaságon” kívül, hogy az író egyszer hallucinál, és 
hogy a Sztalker és a Tudós egyszer eltéved, semmi közvetlen jele nem mu
tatkozik a Zóna rendkívüli működésének. Tarkovszkij az elé a nehéz feladat 
elé állította magát, hogy úgy teremtse meg a Zóna aktivitásának az élmé
nyét, hogy közben a szavakon kívül ezt semmivel sem támasztja alá. A né
zőnek meg kell látnia a tárgyakban a Zóna működését, hinnie kell, hogy 
bennük ott munkál a Zóna, mert közvetlen bizonyítékot nem kap rá. Ezt a 
rendező csak úgy érheti el, ha a Zónát nem homogén tájnak ábrázolja, ha
nem önálló élettel rendelkező dolgok közös lelőhelyének. A Zónáról való 
képekben nem hangsúlyokkal megtűzdelt tájképet kapunk, hanem egyen
rangú, de különböző természetű látványok felsorolását: van aljnövényzet, 
van víz, vannak víz alatti tárgyak, van teherautóroncs, van vízesés, van 
kacskaringós alagút, vannak különféle termek, de mindezeknek nincs átte
kinthető térbeli elhelyezkedésük, nem tudjuk, hogy az egyik a másikhoz ké
pest hol helyezkedik el. A Zóna nem egységes, belátható tér, hanem a dol
gok kiismerhetetlen együttállása, ahol az ember hagyományos tértapasztala
tával nem tud tájékozódni. Itt nem érvényesülnek az euklideszi tér törvé
nyei, például létrejöhet hirtelen egy vízesés, ami addig nem volt ott. 
(Egyébként a hagyományos tér és a Zóna közötti átmenet a labirintus -  
mely ugyan bonyolult, de pusztán térbeli tájékozódással kiismerhető, 
ugyancsak megjelenik a filmben, az autós jelenetben.) Tarkovszkij mindezt 
úgy teszi érzékletessé, hogy a szereplőknek nem a térbeli mozgására kon
centrál -  kivéve a Zónába való behatolást - , hanem egymás közötti inter
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akcióikra, illetve a szereplőket körülvevő mindenkori behatárolt környezet
re, miközben vigyáz arra, hogy térbeli tájékozódásunk, akárcsak a szereplő
ké, bizonytalan maradjon: kevés totálképet ad, és szinte soha nem mutatja 
az egyik helyről a másikra való átmenetet. (A Zónából való kijövetel is 
mintegy varázsütésre történik.) A Zóna tapasztalata a néző részéről se több, 
se kevesebb, mint annak metafizikus létébe vetett hite, amelyet csupán a 
benne levő dolgok összefüggéstelen látványa, a magasabb összefüggésről 
elhangzó szövegek és az a tény támaszt alá, hogy maguk a szereplők is úgy 
mozognak benne, mintha valóban létezne. Ezek pusztán vizuális és gondo
lati állítások a dolgokat szervező transzcendens létezőről, ami a nézőnek 
vagy élményévé válik, vagy nem.

Itt újra eljutottunk az élmény kategóriájához. De ebből a példából lát
hatjuk hogy ez nem általában a művészi élményszerűséghez kapcsolódik, 
hanem egy pontosan megfogalmazható dologhoz: a Zónához mint transz
cendens létezőhöz. Ez, természeténél fogva, közvetlenül nem jeleníthető 
meg, de Tarkovszkij még közvetett jeleket sem igen alkalmaz. Csupán a 
róla való beszéd és az a mód, ahogy a Zónát mint materiális valóságot be
mutatja, képviselik azt, ami a nézőben a Zóna transzcendens valóságának 
élményeként jelenik (vagy nem jelenik) meg. A film eseményei csak akkor 
kapcsolódnak logikusan egymáshoz, ha a néző képes belehelyezkedni abba 
az állapotba, amelyben ezeknek az eseményeknek a Zóna működése értel
met ad. Ha erre képtelen, a film teljesen értelmetlenné válik számára. Ha 
azonban képes erre, az csak a Zóna láthatatlan működésébe vetett hit által 
lehetséges (mivel nincs rá bizonyíték). Ennek a hitnek a létrejötte az az él
mény, amit Tarkovszkij filmjeiben jellegzetesnek érzünk. Minden művére 
érvényesnek tartjuk azt a megállapítást, hogy a történetek világában jelen 
van egy „másik” világ, amely ezekhez képest transzcendens -  a szó szoros 
értelmében nem e világi de amelyet mindig képviselnek a filmek bizo
nyos érzéki elemei. Ennek a „másik” világnak a jelenléte az az élmény, 
amely -  ha a nézőben létrejön -  összetartja a filmek szerkezetét.

Ezt a „másik” világot soha nem teljesen explicit módon jeleníti meg, 
hanem mindig fiimi utalások által közvetíti. Azt, hogy ez hogyan működik 
a Szlalker-ban, már láttuk. Nem mindegyik filmben azonos a közvetítés 
módja és a közvetítettség foka, mégis vannak ennek a közvetítésnek olyan 
általános poétikai eszközei, amelyek mindenütt jelen vannak 
Tarkovszkijnál, és valójában ezeknek az eszközöknek az összessége az, amit 
legáltalánosabban Tarkovszkij poétikájának nevezhetünk. Ezek mind arra 
irányulnak, hogy bizonyos képeket vagy akár egyes tárgyakat kiemeljenek a 
dramaturgiai tér-idő összefüggésből azért, hogy lehetővé váljék ezeknek egy 
nagyobb egységbe való belefoglalása. Ugyanehhez az eszközkészlethez tar
toznak a Tarkovszkij-filmck bizonyos hanghatásai is. Itt alapvetően két sa
játosságot kell megemlítenünk. Az egyik a hang idézetszerű használata. 
Számos alkotásában hangzanak fel zene- vagy szövegrészietek, amelyek
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idézetekként épülnek bele a filmekbe (hasonlóan a képi idézetekhez). Ezek 
szerepe bizonyos képek belehelyezése egy adott kulturális kontextusba, 
amelynek jelentőségéről már volt szó. A másik sajátosság bizonyos zörejek 
vagy hanghatások motívumszerű használata, ami egyrészt hangulati töltést 
kölcsönöz a képeknek, másrészt ugyancsak kiemeli azokat -  a visszatérés 
által -  a dramaturgiai folyamatból. Ilyen például a távoli vonatfütty vagy 
hajókürt a Sztalkerban és a 7Mörben. Ugyanezt a hatást éri el bizonyos 
hanghatások „nagyközelijével”: ilyen a szívdobogás felerősített hangja a 
Tükörben vagy a halk sustorgás, nevetgélés és szöszmötölés zaja az Andrej 
Rubljov egyik jelenetében.

A másik világ

Ezeknek az eszközöknek a vizsgálatán keresztül eljutottunk oda, hogy felte
gyük a kérdést: a dramaturgiai tér-idő szerkezetből kiemelt elemek hogyan 
állnak újra össze a dramaturgiával együtt egységes filmszerkezetté? Egy té
nyezőt már említettünk: a filmen kívüli kulturális kontextust, a tradíciót 
amelyben az utalásszerű elemek értelmet kapnak. A másik tényezőnek, ma
gának a dramaturgiai szerkezetnek a vizsgálata. Mielőtt azonban szemügyre 
vennénk, még valamire ki kell térnünk.

Tarkovszkij azért kárhoztatja az eizensteini montázskoncepciót, mert az 
„intellektuális rébuszokat ad fel a nézőnek”, akinek ily módon nem marad 
más dolga, mint ezeket a feladványokat megfejteni. Tarkovszkij számára a 
néző nem a rendező montázsfeladványainak megfejtője, hanem „maga is al
kotóművész”. Filmről szóló nyilatkozataiban szinte kizárólag a filmképről 
beszél. Arról azonban, hogy ezek a képek milyen rendszert alkotnak nála, 
ritkábban esik szó. Amikor előkerül a képek összefűzésének a módja -  a 
montázs - , Tarkovszkij a nézőre hivatkozik. A nézőre hivatkozik 
Eizensteinnel szemben, mivel szerinte az a koncepció a néző gondolkodását 
túlságosan egy irányba vezeti, és a nézőre hivatkozik saját módszerével 
kapcsolatban mondván: ő az asszociációkat, élményeket a nézőre bízza. 
Saját filmszerkesztési módszeréről csupán annyit jegyez meg, hogy az a 
„költészet logikájának” engedelmeskedik. „Számomra úgy tűnik, hogy ez 
jobban megfelel a filmművészet -  a leghitelesebb és a legköltőibb művészet 
-  lehetőségeinek. Mindenesetre hozzám közelebb áll, mint a hagyományos 
dramaturgia, amely a cselekmény egyenes vonalú, logikailag következetes 
fejlődése útján kapcsolja össze a jellemeket. Az események ilyen túlzottan 
»helyes« összekapcsolása többnyire önkényes számítgatások és spekulatív, 
sőt néha didaktikus elgondolások nyomán jön létre. (...) Ám a filmanyag 
egybefűzésének van egy másik útja is, melynek lényege az emberi gondol
kodás logikájának feltárása, s ilyenkor éppen ez diktálja az események sor
rendjét, összeszerkesztését. (...) A költői képkapcsolások nagyobb emocio
nális hatást keltenek, és aktivizálják a nézőket, partnerré teszik az élet 
megismerésében, s nem csupán kész tanulságokkal árasztják el őket.” E
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költői képkapcsolásokban tehát elsősorban egy gondolkodásmód, egy 
szemlélet tárul fel, melyet ha a néző magáévá tesz, már saját maga teremti 
meg ezeknek a kapcsolatoknak az értelmét.

Vizsgáljuk most meg, hogy e képkapcsolások rendszerében, tehát a film 
szerkezetben milyen vonások hordozzák ezt a lehetőséget. Vegyük először 
szemügyre Tarkovszkij filmjeinek kronologikus szerkezetét. Azt találjuk 
hogy a hét film közül háromnak nincs egységes kronologikus váza, hanem 
ezek különböző dramaturgiai idejű egységekből állnak. Az Iván gyermekko
ra eleje és vége nem kötődik kronologikusan a történethez (amit az is mu
tat, hogy az utolsó képsorban ismét megjelenik Iván, akiről tudjuk, hogy 
már meg halt). Az Andrej Rubljovnak az eleje és a vége ugyancsak nem 
kötődik kronologikusan a filmhez, és itt a két rész már cselekménybeli kere
tet sem alkot, mint az előbbi filmben. Ezenkívül ez a film olyan epizódok
ból áll, melyek nem alkotnak cselekményláncot (legalábbis közvetlen érte
lemben), és a bennük reprezentált idő is tíz-húszéves különbséget mutat. A 
Tükörben teljesen felbomlik a kronologikus szerkezet, és az eseményeket 
térben és időben nagyon nehéz összefűzni egyetlen eseménysorrá, mivel 
semmiféle kerek történetet, de még a film keretét sem alkotják. Csak a 
Solaris-ban, a Sztalker-ban és a két utolsó, külföldön készült filmben talá
lunk egységes kronologikus vázat. Mi az oka ennek a végső kronológiai 
egységet nélkülöző építkezésnek, és miért nem követi Tarkovszkij ezt az el
vet másutt?

A fiimi elbeszélésben a történet lokális-kronologikus egysége biztosítja 
azt, hogy mindig ugyanarról a világról legyen szó, akár valóságos ez a vi
lág, akár nem. Ha ezt az egységet valamilyen formában megtörik, a történet 
világában bizonyos rések keletkeznek, amelyek a világ egységének széttör- 
delésével fenyegetnek. Ez a töredezettség nem probléma akkor, ha a film 
jelentésrendszerének az egységét a rendező valamilyen más eszközzel -  nem 
az ábrázolt világ kronologikus cselekményének a szintjén, hanem például 
egy asszociációs lánccal -  meg tudja őrizni. Tehát amennyiben az ebben a 
világban létrejövő rések nem válnak a dramaturgia hiátusaivá. Hogyan tölti 
ki Tarkovszkij a világaiban keletkezett réseket? Úgy, hogy -  mint már 
utaltunk rá -  filmjeiben kivétel nélkül mindig két világ áll szemben egy
mással. Azokban a filmjeiben, amelyekben a kronológia terén töréseket ta
pasztalhatunk, e törések mentén a cselekmény világától különböző, azzal 
szemben is álló másik világ jelenik meg. Ez a világ a cselekmény gyakorlati 
világához képest mindig szellemi, illetve lelki természetű. Az Iván 
gyermekkorá-ban Iván álmai, látomásai elevenednek meg, időnként függet
lenül attól, vajon Iván a cselekményben éppen álmodik-e (például halála 
után is megjelenik ez a világ). A film kronológiájának megtörését itt ennek 
az álom-emlék-vágykép világnak a megclevcncdésc teszi indokolttá. Az 
Andrej Rubljov a szimbolikus tárgyi motívumoknak olyan rendszerét hozza 
létre, amely állandóan ellenpontozza a cselckménybcli világ történéseit,
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mintegy maga is beleavatkozva ezekbe az eseményekbe. A filmnek azok az 
eseményei, amelyek kronológiailag nem kapcsolódnak a többi eseményhez, 
ezen a motivikus szinten alkotnak egységet velük. A Tükör-ben a gyermek
kor és a nemzeti történelem emlékei közé ékelődnek be egy jelenbeli világ 
eseményei úgy, hogy itt múlt és jelen kontinuitása kérdőjeleződik meg, te
hát megint csak két szemben álló, de legalábbis egységében megbontott vi
lágról van szó.

Mindhárom esetben az a közös, hogy a „másik” világ nem a cselekmény 
világának dimenziójában jelenik meg, ezért van szükség megjelenítéséhez 
az események időbeli egységének feltördelésére. A Solaris-ban, a Sztalker- 
ban és a Nosztalgiá-ban azonban más a helyzet. Ezeknél magában a cse
lekményben adott a másik világ -  a Solaris és a Zóna - , ezért itt nincs 
szükség a dramaturgia megbontására ahhoz, hogy a két világ párhuzamos 
jelenléte érzékelhetővé váljék. Az egyikből a másikba való átmenet a cse
lekmény szintjén történik, ezért itt a két világ sokkal közvetlenebbül értel
mezi egymást, míg a másik három esetben az értelmezés előtt szükség van 
annak az evidenciájára, hogy egyáltalán létezik egy „másik” világ. Az Al- 
dozathozatal-ban pedig a duális szerkezet -  mint később látni fogjuk -  már 
felbomlik. Azt, hogy a fent elemzett poétikai eszközök hogyan tudják végül 
is ezt az evidenciát nyújtani, teljes mélységében csak a konkrét elemzések
ben lehet megmutatni. A fenti eszmefuttatásban főként arra koncentráltunk, 
hogyan teremtik meg a filmek ennek az élménynek az előfeltételét, a dra
maturgiai tér-idő szerkezet felbontásával. Mindazonáltal néhány előzetes 
megjegyzés erejéig felvázoljuk a szintézisnek -  annak, ahogy a két szemben 
álló világ fiimi egységbe foglalódik -  az alapjait.

Hadd utaljunk vissza két korábbi megállapításunkra. Az egyik az volt, 
amikor a másik világot „szó szerint nem e világinak” neveztük, a másik 
pedig az, amikor azt állítottuk, hogy ennek a nem e világnak a látványbeli 
közvetítése az egyes filmekben különböző. Valóban, az Jván gyermekkorá
ban a két világ szinte metafizikusán különül cl egymástól: vannak a történet 
eseményei, s vannak a látomások és álmok. A két réteg sehol sem folyik 
egybe, sőt sok helyen dramaturgiai kontinuitást is találunk közöttük (Iván 
álmai). Az Andrej Rubljov-ban azonban a másik világnak már az e világi 
történetben szereplő tárgyi motívumokban kell megjelennie. A történelmi 
világ és az örök etikai rendet képviselő természeti világ nem különül el 
egymástól látványosan, és így a „másik” világ transzcendens vonásai is fel
erősödnek. A Solaris-ban a két világ megint jól megkülönböztethető egy
mástól, és itt a transzcendens mozzanatot a kettő összeolvasztásának motí
vumai jelentik. A Tükör-ben a két világ a felszínen megint egymás mellett 
jelenik meg -  mint múlt és jelen -, de a másik -  a múltbeli -  világnak 
transzcendens volta csak a kulturális idézetek és szimbólumok tömegén ke
resztül nyilvánul meg. A „másik” világ megjelenése a Sztalker-ban a legke
vésbé közvetített, s így a transzcendens jelleg az összes film közül a Zóna
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világában a legerősebb. Véleményünk szerint a Sztalker Tarkovszkij leg- 
misztikusabb filmje, amellyel a legközelebb jutott egy olyan művészeti ide
álhoz, amelynek tulajdonképpen a vallásba való átlépés a végpontja. Úgy 
tűnik, nem lehetett ezen az úton a művészeten belül maradva tovább menni. 
Ezzel magyarázható, hogy a transzcendens szférát képviselő „másik világ” 
a két utolsó, Nyugaton készült filmjében az előzőkhöz képest bizonyos 
mértékig profanizálódik. A Nosztalgia-ban a két világot két kultúra, két or
szág, két család képviseli, az Aldozathozatal-ban pedig -  ha egyáltalán itt 
még értelmezhető ez a dualizmus -  olyan személyek, mint a boszorkány
szolgáló vagy az okkult tudományokkal foglalkozó postás. A „másik világ” 
a Nosztalgiá-ban szó szerint külsővé vált, már nem egy világ vagy egy tudat 
másik dimenziója, hanem fizikailag elkülönült létező, az Áldozathozatal
ban pedig már elveszti azt az értékdimenziót, amely a korábbi filmekben a 
lényegét jelentette.

1997.
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F e d e r i c o  F e l l i n i

Mesterségem, a film*

Hogyan is lehet megmagyarázni, miként születik egy film? Mikor és hon
nan támad az ötlete, milyen az a gyakran rejtelmes vagy érthetetlen út, 
melyet a film bejár?

Huszonöt éve forgattam az Országútont, jóformán elfelejtettem már. 
Amikor befejezek egy filmet, úgy érzem, örökre eltávolodik tőlem, s magá
val visz mindent, az emlékeket is. Ha azt mondom például, hogy egy film 
születhet valamilyen semmitmondó apróságból, egy szín futó benyomásából, 
egy tekintet emlékéből, egy napokig őrjítő makacssággal visszatérő dallam
ból vagy -  miként te emlékszel -  egy nőalakból, mert Az édes élet egy nő 
képében jelentkezett: a Via Venetón ment egy verőfényes reggelen, valami 
olyan ruhában, amitől egy konyhakertre emlékeztetett, nos, ha ilyesmiket 
mondok, nem bizonyos, hogy őszintén beszélek, s elég nevetségesnek érzem 
magam, ha egy újságíró barátom a fejemre olvassa. Nem hiszem, hogy sok 
ember megoldatlannak látja az életét, mert én nem tudom pontosan meg
magyarázni, miféle kapcsolat van a közt a divatos zsákruha meg a film 
közt, amit később csináltam. Meglehet, azért veszem félvállról az ilyesfajta 
nyomozást, mert egy alkotó folyamat kiindulópontjai gyakran -  különösen, 
ha tisztán azonosíthatók és mint tényleges indítékok köthetők komoly 
szemiológiai vizsgálatokhoz -  valószínűtlenné válhatnak, olykor még kissé 
komikussá vagy kibírhatatlanul nyilvánvalóvá is, avagy egyenesen hamissá, 
esetleg a végén mélységesen, zavarba ejtően indokolatlanná.

Hogy miért ezt vagy azt a filmet csinálom meg, s nem emezt vagy 
amazt? Nem akarom tudni. Homályos, zavaros, megfejthetetlen okokból. Az 
egyetlen tisztességgel állítható ok a szerződés: aláírom, előleget veszek föl, 
s miután visszafizetni nem óhajtom, hát kénytelen vagyok elkészíteni a fil
met. Méghozzá igyekszem úgy, ahogy legjobb tudomásom szerint a film el 
akarna készülni.

Az Országúton eleinte csupán egy zavaros érzés volt, egy bizonytalan 
dallam, amitől csak végtelenül szomorú lettem; valami árnyékszerűen terje
dő bűntudat, mely emlékekből és előérzetekből rakódott egymásra homályo
san, fájdalmasan. Ez az érzés állhatatosan két emberi lény útjáról beszélt, 
akiket a sors kifürkészhetetlen okokból sodort egymás mellé. A mese igen 
könnyen állt össze: a szereplők maguktól jelentkeztek, s hozták a többit is, 
mintha a film már időtlen-idők óta készen állt volna, s csak arra várt, hogy 
valaki rátaláljon. Hogy ki vezetett el hozzá! Elsősorban, azt hiszem,

Fellini, 8 5 -96 .  p.
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Giulietta*. Régóta szándékomban állt már, hogy csináljak egy filmet 
Giuliettának. Olyan színésznek tartom, akit egyedülálló tehetséggel áldott 
meg az Isten: rendkívüli közvetlenséggel tudja kifejezni egy bohóc csodál
kozását, rémületét, kirobbanó vidámságát és komikus szomorúságát. 
Giulietta ugyanis bohóc-színész, valódi női bohóc. Az én szememben ez 
nagy dicséret, sok színész azonban bosszankodva fogadja, lekicsinylést 
gyanít mögötte, nem tartja eléggé méltóságteljesnek, inkább gorombának 
érzi. Tévednek: szerintem a bohóctehetség a legnagyobb adomány, a lehető 
legarisztokratikusabb adottság a színészmesterségben.

Tehát megjelenik előttem Gelsomina a bohócruhájában, s mellette rög
tön -  kontrasztként -  egy vaskos, sötét árny, Zampanó. És természetesen az 
országút, a cirkusz, színes rongyaival, a szívszaggató, fenyegető zene, a me
sének az a kíméletlen, kegyetlen atmoszférája... Sokszor fecsegtem a cir
kuszról, talán nem számít szemtelenségnek, ha lecövekelek nála.

Amikor Pinellinek, még elég zavarosan, pcdzeni kezdtem a dolgot, pi
ros lett a füle, annyira elcsodálkozott, és tüstént elmesélte, hogy nyári pihe
nése alatt, amikor határtalan toszkán birtokán lovagolt, ő is valami ilyesmi
ről ábrándozott: csavargókról, poros országutakról, régi falvakról -  egy pi- 
kareszk történetről, cigányokkal és vándorkomédiásokkal. Lázasan beszél
gettünk egész délután, olyan volt, mintha Gelsomina és Zampanó mesélt 
volna kóborlásairól, találkozásairól, életéről.

Nekem persze e vándorút falvai, hcgyei-völgyei az Appenninek toszkán- 
romagnai tájainak képében jelentek meg. Telente gyerekkoromban ezekből 
az ólmosszürke hegyekből jöttek a miskárolók, övükben éles késekkel, jöt- 
tüket rémült malacvisítás jelezte -  olyan volt az egész, mint egy Bruegel-kép.

Egy ideig noteszba jegyezgettem, ha valamiről úgy véltem, jól jöhet a 
filmhez. Ilyesmiket irkáltam: „Csodálatos csönd, hóesés a tengeren. Fura 
alakzatú felhők. Éjszaka tisztán kivehető fülemülének hangzik fel, majd 
hirtelen elhallgat. Augusztusi dél, koboldok borsot törnek a tölgyfák árnyé
kában eltátott szájjal szundikálók orra alá...” Ilyesfélék voltak az első jegy
zetek. Hogy mire akartak kilyukadni? Hogy miféle filmre készültem? 
Gambettolában egy parasztgyerek mesélte, hogy amikor az istállóban bőg az 
ökör, a falból kilép egy vörös hajú égimeszelő, és mint egy hosszú szőnyeg, 
ellebeg előtte, de a fején is keresztülmegy, a bal szeme alatt, aztán szerte
foszlik a napsütésben. Ez a gyerek mesélte azt is, hogy egyszer látott két 
nagy sötét ezüstgömböt, a harangtoronyról váltak le, amikor az óra éppen 
kettőt ütött, s ezek a gömbök is keresztülmentek a fején. Fura gyerek volt, 
Gelsomina kissé ilyennek készült.

Ha még szemtelenebb volnék, mint amilyen vagyok, azt mondanám, 
hogy más, mélyebb indítékaim is voltak, melyek életre hívták bennem a 
szereplőket, a történetüket: lelkifurdalás, fájdalom, nosztalgia, a rútul cser-

‘ Giulietta Masina, Fellini felesége
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benhagyott ártatlanság meséje, meg a csüggedt álmodozás egy bizalomteli 
kapcsolatokkal átszőtt világról, s az egésznek az elárultatása, az ellehetetle
nülése, egyszóval az a zavaros, homályos bűntudat, melyet a katolikus zsa
rolás szolgáltatott, táplált, hizlalt makacsul és szüntelenül. Ennek kielem
zéséhez azonban zseniális pszichoanalitikus kellene.

Azt hiszem, azért csináltam meg a filmet, mert szerelmes voltam abba a 
félig bolond, félig szent nagy gyerekbe, abba a szerencsétlen, bohókás, zűr
zavaros clownba, akit Gelsominának neveztem, s akinek trombitaszavára 
ma is szomorúság fog el.

Arra viszont emlékszem, hogy a Cabiria éjszakáinak először csak kurta 
meséje volt, illetve egy szerep, amit Anna Magnaninak találtunk ki. A kö
vetkezőképpen történt: Rossellini valami ötletet, kiindulópontot keresett egy 
háromnegyed órás filmhez, a már kész rövidfilmje mellé akarta csatolni, 
amit Jean Cocteau Az emberi hang (magyarul Rónay György fordításában, 
A búcsú címmel jelent meg. A ford.) című egyfelvonásosából forgatott. He
lyesebben -  most már emlékszem -  Anna Magnani szólt rám egy vendéglőben:

-  Ahelyett, hogy eszel és kihízod azt a romantikus éhenkórász képedet, 
inkább írj egy jó kis sztorit annak a bolond Roberto barátodnak.

A sztori természetesen legyen „kacagtató és megindító, kissé, de csak 
kellemesen neorealista történet, olyan jól megcsinálva, mint a háború előtti 
amerikai filmek, hogy vádirat is legyen a társadalom ellen, de sugalljon 
valami reményt is, és mindenképpen legyen benne egy szép római dal”.

Magnani rokonszenves volt nekem, csodáltam, ámbár tartottam is attól 
a baljós cigánykirálynő képétől, váratlanul kirobbanó rekedt nevetéseitől, 
hosszú, hallgatag pillantásaitól, mintha a vesékbe látott volna. És mintha 
állandóan sértődött, unott és gőgös lett volna. Holott az erőszakos, komor 
külső félénk lánykát takart, ártatlanságot, egy vadóc szemérmességét, kópés 
lelkesedést meg igazi női melegséget, mellyel gyakrabban szeretne talál
kozni az ember.

Pinellivel félig tréfából összeütöttünk egy történetkét, nem is volt rossz, 
valami érzelmes, erőszakos kis kurváról szólt, aki éjszaka a Via Venetón 
meglát egy nőt, csodálatos nercbunda van rajta, dühösen ront ki egy bárból, 
nyomában magas, jóképű férfi szmokingban, ismert filmsztár. Hangosan 
veszekszik a nővel -  a szeretője - , s a végén felpofozza. Éppen mérgesen be 
akar szállni óriási Cadillacjébe, amikor meglepetten fedezi fel a kis kurva 
ábrándos, döbbent pillantását, a lány tanúja volt a civakodásnak. Váratlan, 
kihívó, exhibicionista ötlettől indíttatva beülteti a kis kurvát a kocsiba, s 
elviszi a házába, egy csodálatos luxusvillába, pazar vacsorával kínálja, lan
gusztával, pezsgővel. Éppen asztalhoz akarnak ülni, amikor megjelenik a 
szerető, folytatni akarja a veszekedést. A férfi gyorsan bezárja a kis kurvát a 
fürdőszobába, aki onnan figyeli mohón, elragadtatva és kíváncsian a mara
kodást. Csakhogy nem civakodnak már, a hangok egyre halkulnak, hosszú 
szünetek állnak be...
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A fürdőszoba márványpadlóján térdepelve, szemét a kulcslyukra füg
gesztve, mely mint egy filmkamera fogja keretbe a jelenetet, a szerencsétlen 
látja, amint a két szerető egymás karjába veti magát, szenvedélyesen csóko- 
lóznak és szeretkeznek egész éjszaka. Másnap reggel a filmsztár kiereszti, 
kezébe nyom néhány ezerlírást, s a lány álmosan, kábán igazgatva tyúktoll- 
ból készült boleróját, elindul a mesés villa kertjében, a kihalt kavicsos úton.

Nagyjából elmeséltem Magnaninak az epizódot, igyekeztem hosszabban 
időzni azoknál a részeknél, melyeknek meg kellett fogniok egy színésznőt: 
a frizuránál, a ruhánál, a járásnál, s kiemeltem a megrendítőbb avagy mu
latságosabb jeleneteket. Csakhogy Anna Magnani egyre távolibb lett, elmé- 
lyülten szemlélte a körmeit, nagy nehezen elnyomott egy ásítást, nagyokat 
sóhajtott, érezhető volt, se a történet, se a szereplő nem nyerte meg tetszé
sét. Végül röviden elintézett:

-  Federico, miből gondolod, hogy egy olyan nő, mint én, hagyja bezá
ratni magát egy vécébe, ráadásul egy ilyen szar filmsztártól?!

Segélykérőén néztem Rossellinire, aki rögtön rágyújtott, s valami más 
ötletet kért. Más ötletem nem volt, legalábbis akkor.

Csak néhány nap múlva álltam elő az újabb mesével. Egy koldusasz- 
szonyról szólt, egy félkegyelműről, akit teherbe ejt egy szőke szakállas csa
vargó. Az asszony Szent Józsefnek hiszi, s a hegyek közt, egy elhagyatott 
templom harangtornyában magányosan, mint egy kutya, abban a hiszemben 
hozza világra gyermekét, hogy isteni teremtménynek ad életet. Anna 
Magnani férfiasán titkolva meghatottságát, ezúttal így szólt:

-  Ó, ez igen! Remek! Ez nekem való szerep. Gyere ide, hadd adjak egy 
puszit, csókold meg te is, Roberto!

Átöleltük egymást, meg voltunk illetődve. Azt hiszem, Rossellini egyik 
legszebb filmje lett belőle.

Eltelt néhány év. írtam Pinellivel még egy csomó forgatókönyvet. Köz
tük A Fehér Sejket, melyet aztán én is rendeztem. Van benne egy éjszakai 
jelenet, egy szökőkutas kis téren a fenséges, a nyomorult Rómában, amikor 
a nászéjszakáján elhagyott iQú férj zokogva sírja el bánatát két kurvának -  
az idő tájt igen divatosak voltak az olasz filmekben - , s a két nő kissé fásul
tan, ám anyás megértéssel hallgatja és vigasztalja. Egyikük óriás nő, akko
ra, mint a terecskén álló templom homlokzata, a másik apróka, gumicsiz
mát visel a tyúktoll bolcrójához, esernyőjét úgy lóbálja, akár egy kardot, 
tágra nyílt kerek koboldszemében örökös mohó érdeklődés. Forgatás közben 
nevet is adtam neki -  a forgatókönyvben nem volt -: Cabiria. Giulietta 
Masina játszotta, a maga bohócos, szürrealista módján. A férj kitörése, sírá
sa, elkeseredése, melyet Cabiria hol nagy csodálkozással, hol ártatlan gú
nyos vihogással, hol meg határtalan megilletődöttséggel figyel, az együttér
zés, a csúfondárosság fintoraival kísér, ritmust adott a jelenetnek, olyan 
megindító és különös magasságokba emelte, hogy az jutott eszembe: ma éj
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szaka új személyiség született, ugyanolyan erős, megható és magával raga
dó, mint Gclsomina, az Országúton hőse.

Cabiria mellém szegődött, gyakran gondoltam rá. S mindig azzal csil
lapítottam le, hogy megígértem: egész filmet csinálok neki.

Később, amikor a Csalókái forgattam San Felicében, abban a városne
gyedben, ahol a régi római kori vízvezeték húzódik, a viskók közt észrevet
tem egy távolabb álló apró, magányos barakkot, olyan szegényes és nyomo
rúságos volt, amilyet csak a rajzfilmekben lehet elképzelni. Inkább bádog
lemezekből és ócska gyümölcsládákból tákolt kutyaólra emlékeztetett. Hitet
lenkedve mentem közelebb, belöktem a félig nyitott ajtót, s bekukucskál
tam. Bármilyen képtelenség is, lakóhely volt, kínosan takaros: függöny az 
ablakokon (ablakokon?!), a falon szép sorban horpadt, de fényesre suvickolt 
serpenyők, lábasok, kerthelyiségekből ismerős vasasztalka, márványlappal, 
középen hímzett terítő, vázában margaréta. A földön, gyermekmatracon egy 
nő ült, a tulajdonos. Csak azt láttam, hogy virágos fürdőköpenyt visel, hajá
ban csavarók, csipeszek. Amikor megfordult, apró, őrült szempár meredt a 
betolakodóra. Egy pillanat múlva kénytelen voltam lélekszakadva mene
külni, hangos szitkok áradata, kókuszdióhéj és krumpli repült utánam. Az 
egyik helybéli később elmondta, hogy a nő akkor bolondult meg, amikor 
kapott egy hivatalos papírt, hogy lerombolják a vityillóját, mert engedély 
nélkül építette. El kell mennie, itt kell hagynia ezt a kutyaólat, mert nem 
kért rá építési engedélyt, nem mutatott be tervrajzot. A szerencsétlen azt 
hitte, az elöljáróságtól jövök, és lerombolom a viskóját.

Este lett, mire rájött, hogy semmi közöm a hivatalhoz, közben egész 
nap messziről figyelte, hogyan dolgozom a stábbal, megbámulta a színésze
ket, a világítást. Gondterhelten járkált a sötétben a kocsim körül, gyana
kodva, mint aki éppenséggel meg is vehetné az autót, csak még tart tőle, 
hogy becsapják.

Odaköszöntem neki, de mosolytalanul éppen csak visszabólintott, hogy 
tudtomra adja: ekkora bizalmaskodásnak még nem jött el az ideje. Rekedt, 
náthás gyerekhangon érdeklődött, hogy milyen márkájú a kocsi, mennyit 
fogyaszt. Elnézően, jókedvűen, ám szemrehányóan nézett rám, mint aki 
igazán nem érti, mi szükség az olyanokra, amilyen én vagyok.

-  Az életem akár egy film -  mondta, mielőtt elment. -  Mint A három 
testőr.

A következő napokban az életéről mesélt; a kegyetlen, zord valóság, az 
állati lét teljesen egybemosódott a filmekből, képregényekből összelop
kodott világgal. Makacsul, kitartóan zagyváit össze mindent, kínzó szük
ségszerűségből hitte: nyomorúságos élete csakugyan olyan, amilyennek gyere
kes, tudatlan és boldogtalan képzelgéseivel ártatlanul és érzelgősen kiszínezi.

És lassanként megszületett a Cabiria éjszakái.
1976 (Fordította: Székely Éva)
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Barancsuk János: O ktatási segédanyag a mikro- és 

m akroökonóm ia tárgyak tanulm ányozásához 
(szem élyügyi-szervező  képzés)

14. D r. M aróti Andor: A  m űvelődéselm élet alap ja i
15. D r. Koltai Dénes-

Bokor Béla : Szocioku lturá lis  an im áció
16. D r. Agárdi Péter Szöveggyűjtem ény a magyar

m űvelődéstörténet
tanu lm ányozásához

17. D r. Koltai Dénes: Andragógiai o lvasókönyv 1.
18. D r. H idy Péter: Szocio lóg ia i o lvasókönyv
19. Dr. Pintér József: Fe jezetek a statisztika tárgyköréből 1.
20. D r. Pintér József: Fe jezetek a statisztika tárgyköréből II.
21. Szabó Káro ly : Közm űvelődési tanulm ányok 1996.
22. Ü lke i Zo ltán : A  szem élyiség lélektan a lapvonala i
23. D r. Gáspár László : Bevezetés az emberi erőforrások 

menedzselésébe
24. Dr. Ze lle r G yu la : Bevezetés a menedzsmentbe
25. Dr. Kiss György: M unakjog I.
26. Ü lkei Zoltán: A  szociálpszichológia alapvonalai
27. Kiss G y . Kálm án: Magyarország és a világgazdaság
28. Dr. Zinhober Ferenc: Bevezetés a közgazdaságtanba
29. Dr. O roszi Sándor: Ellenőrző kérdések Munkagazdaságtanból
30. Dr. Kaposi Zoltán: Gazdaságtörténet
31. Fekete Sándor: Szociálpo litika
32. Dr. Agárdi Péter: Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II.
33. Dr. Kaucsek György-

34.
Dr. Simon Péter: Szervezetpszichológia
Galam bos Katalin : A  kom m unikáció  elm élete és gyakorlata



35. Hegyi Lórántné dr.: Vezetés és szervezetpszichológia
36. Karo liny Mártonné: A z emberi erőforrások menedzselése
37. Durkó Mátyás: Társadalm i kih ívások
38. Lendvai L. Ferenc: Bevezetés a filozófiába
39. Dr. Barakonyi Károly: Stratégiai döntések
40 . Dr. Kiss György: M unkajog II.



Bodó László egyetemi tanársegéd a 
Janus Pannonius Tudomány- 
egyetem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézetében. 
Műszaki egyetemi tanulmányai 
során  k erü lt k ap cso la tb a  a 
filmművészettel, előbb az egyetemi 
film klub szervezőjeként, majd 
vezetőjeként. Az egyetem elvégzése 
után húsz évig újságíró. Rendsze
resen közölt filmjegyzeteket, tagja 
volt a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége filmkritikusi tagoza
tának, közben továbbra is film
klubokat vezetett. Részt vett a lipcsei 
rövidfilm-fesztivál kritikusi, illetve 
az első kecskeméti animációs 
film fesztivá l zsű rijének  mun
kájában.
A FEEFI-ben a sajtó- és tömeg
kommunikációs kurzusok mellett 
film esztétikai szem ináriumokat 
vezet.


