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előszó

A világot már hallgatólagosan meg tudjuk fejteni, még 
mielőtt azt nyelvileg megpróbálnánk kifejezni. Felisme-
rünk egy arckifejezést, és megértjük anélkül, hogy pon-
tosan körül tudnánk írni, hogy mit is fejez ki ez az arc. 
A természetben egyszer csak megpillantunk valamit, 
megragad egy érdekes alakzat. Ez a forma már eleve az 
által kelti fel érdeklődésünket, hogy valamilyennek (speci-
fikusan rá jellemző valaminek) tűnik. Kant fogalmaival a 
szemlélt dolog formája beindítja a képzelőerő spontán se-
matizmusát, ami annak felfogását/megjelenítését lehető-
vé teszi, még mielőtt le tudnánk írni, hogy pontosan mi-
hez is hasonlít – másképp fogalmazva, mielőtt fogalmak 
alá tudnánk hozni ezt a különös megjelenést. A nyelv 
előtti értelemképződés, mint a szemléletek fogalom nél-
küli egységének lehetősége már Kant harmadik Kritiká-
jában jelen van mint az esztétikai beállítódás jellemzője, 
mégis óvatosan kell bánnunk ezzel a kijelentéssel, mivel 
Kant a felfogásnak ezt a módját sohasem különíti el telje-
sen a fogalmaktól, legyenek azok akár az értelem vagy az 
ész fogalmai. A reflektáló ítélőerő működésében megjele-
nő sémaképződés, bár nem az értelem fennhatósága alatt 
áll, mégis összhangban működik vele; ahogyan az érzéki, 
esztétikai eszmék esetében is azt találjuk, hogy az érzéki 
minőségekkel telített értelemtöbblet az ész fogalmaihoz/ 
eszméihez válik hasonlatossá.

A Merleau-Ponty által vizsgált nyers vagy vad érte-
lemképződés lehetőségét szintén valami furcsa kettősség 
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köti a nyelvhez: a nyelvtől teljesen nem elkülöníthető, 
mert nyelvi sajátosságot vagy artikulációt mutat ez a 
kibomlás, mégis a fogalmiság előterében és előidejűsé-
gében, a testi, érzéki közegben képződik meg anélkül, 
hogy a maga közvetlenségében ez hozzáférhetővé válna. 
Nemcsak az új fogalmi vagy nyelvi értelem születésére, 
keletkezésére igaz ez, hanem arra az egész fenomenális 
mezőre, ami észlelésünk, a világban való tájékozódá-
sunk alapját képezi. Merleau-Ponty gondolkodása azért 
jelentős számunkra, mivel egyrészt kiutat keresnek a 
prezencia-metafizika, a tudat számára való jelenlét ha-
gyományából, másrészt olyan távlatot képes nyújtani a 
művészet számára, ami segíthet tematizálni az esztétikai 
tapasztalatban működő nyers/vad vagy velünk szemben 
támadó (idegen) értelemképződés létrejöttét.

Merleau-Ponty A film és a modern pszichológia1 1945-
ös szövegében rámutat arra, hogy a filmművészet – a 
hétköznapi beállítódásunkkal szemben – sokkal inkább 
ráutalt a primordiális észlelési képességünkre, mert eb-
ben az alapvető fenomenális mezőben hozza létre érzé-
ki jelentéseit.2 A filmi megmutatás elsősorban ahhoz a 
képességünkhöz szól, mely hallgatólagosan meg tudja 
fejteni a világot, hogy a film tapasztalatában létrejövő je-
lentések nem lehetnek mások, mint „érzéki ideák” vagy 
emblémák, amelyek alapvetően arról szólnak, amit a film 
sajátos tér-időbeli textúrájában megmutat. A film jelentése 
valamiképpen benne van annak specifikus ritmusában, 
ahogyan egy gesztus jelentése is megérthető magából a 
gesztusból.

1  Maurice Merleau-Ponty: A film és a modern pszichológia. Metro-
polis. 2004: 3, 10–16.

2  Vö. uo. 16.
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Előszó

A kognitív tudományok megközelítésével szemben, 
amelyek a művészetben és annak befogadásában a rep-
rezentációs folyamatokat vizsgálják, a fenomenológia 
és hermeneutika megközelítését részesítjük előnyben. 
A Merleau-Ponty és Lévinas, később Waldenfels és Richir 
nevével fémjelzett kései fenomenológia álláspontja szerint 
a műalkotás nem érthető meg a „megjelenítés” vagy a „rep-
rezentáció” elgondolásaiból kiindulva. Bár megőrzik az 
észlelés elsődlegességének husserli gondolatát, a reflexió és 
annak tárgya, a noézis és a noéma itt már nem állnak korrelá-
cióban egymással. Ezt az elgondolást egyfajta intranzitivitás 
jellemzi, amennyiben az észlelés és annak tárgya eltolód-
nak egymástól. A temporális eltolódás számunkra nem 
pusztán időbeliségében érdekes, hanem a megképződő ér-
telemtöbbletből adódó eltérés lényegi aspektusát fejezi ki, 
amit mi idegen-tapasztalatnak nevezünk. A fenomenológia 
és a hermeneutika megkérdőjelezi a művel szembeni ér-
telmező-kisajátító magatartást, és ennek folyományaként a 
művel szembeni eredendő felelősségre világít rá, arra, hogy 
az értelmezéssel szemben a művel való érzéki konfrontáci-
ót, a tematizáció helyett a megismételhetetlen egyediséggel 
való szembesülést kell a középpontba állítani.

Módszertani megfontolásból mérvadónak tartom Mar-
tin Heidegger megállapítását, miszerint egyedül csakis a 
műalkotás jelöli ki értelmezésének horizontját. Megfogal-
mazásában: „Csak és egyedül a mű alkotja meg és jelöli 
ki helyes megőrzésének módját. […] Mihelyt ama lökést a 
bizonytalanba a megszokás és tudálékoskodás keríti hatal-
mába, a művek rögtön a művészeti ipar objektumai lesz-
nek.”3 A mű ezen értelmezéssel szembeni elsődlegessége 

3  Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa, Budapest, 1988, 
105–106.
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értelmezésünkben azzal is jár, hogy képes kibillenteni a 
mindenkor adott értelmezési horizontokat, mégpedig ép-
pen érzéki textúrája, specifikus stilisztikai kifejezőeszközei 
révén. A mű másságának és eleven működésének megőr-
zése etikai viszonyulást támaszt a befogadó elé: a mű által 
megnyitott nyitottságának a megőrzését, még akkor is, ha 
időnként önkéntelenül belecsúszunk értelmezéseink csap-
dájába.

*

A könyvben – átdolgozott formában – felhasználtam né-
hány korábban, a következő kiadványokban megjelent 
szöveget: Értelemtöbblet a művészet tapasztalatában. In: 
Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Megértés, értelmezés, kultúra. 
Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2014, 123–138; 
Lokális térkoncepció és „elemi” képszerűség a „feke-
te széria” filmjeiben. In: Pethő Ágnes (szerk.): Film. Kép. 
Nyelv. Scientia, Kolozsvár, 2007, 199–228; Népszerűtlen 
mozi. Pasolini (játék)filmjei. Filmtett. (http://www.filmtett.
ro/cikk/3915/nepszerutlen-mozi-pasolini-jatek-filmjei); 
Az emléke zés útvesztői. Alain Resnais-portré 1. Filmtett.  
(http://www.filmtett.ro/cikk/3663/az-emlekezes-
utvesztoi-alain-resnais-portre-1); A vágy alakzatai. 
Alain Resnais-portré 2. Filmtett. (http://www.filmtett.ro/
cikk/3665/a-vagy-alakzatai-alain-resnais-portre-2); A ka-
tasztrófa értelmezése. Jancsó Miklós-portré 1. Filmtett.  
(http://www.filmtett.ro/cikk/2890/jancso-miklos-
portre-1); Hősök tere (és ideje). Jancsó Miklós-portré 2. 
Filmtett. (http://www.filmtett.ro/cikk/2891/jancso-miklos-
portre-2); Az idegenség képei Jeles András filmjeiben. 
Apertúra. 2009: 3, (http://apertura.hu/2009/nyar/gregus).
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ÉrtelemkÉpződÉs a 
művÉszet  

tapasztalatában

Ebben a fejezetben a tapasztalat és kifejeződés azon as-
pektusaira szeretnék rámutatni, ahol megmutatkozik a 
mindenkori értelmezői horizonttól és annak szándéka-
itól függetlenül beinduló értelemképződés. Azaz olyan 
többlet-értelem lehetősége a tét, kiváltképpen a művészet 
tapasztalatában, amelyek az értelmezői magatartással 
szemben, és arra vissza nem vezethető módon képződ-
nek meg. A kései fenomenológia és hermeneutika – szem-
ben a kommunikációelméleti vagy kognitív megközelíté-
sekkel, amelyek a műalkotást reprezentációs formaként 
kezelik – megkérdőjelezi a művel szembeni értelmező-
kisajátító magatartást, és ennek folyományaként a művel 
való érzéki konfrontációt mint egyediséget és az ebből 
fakadó eseményszerű tapasztalatot állítja a vizsgálódás 
középpontjába.1

A tapasztalat gadameri értelmezése, a megértés ön-
magát meghaladó jellege és a kifejeződés spekulatív fel-
fogása jó kiindulást képeznek azon vonatkozási pontok 

1  Vö. Tarnay László: Etika és irodalomtudomány. In: Ármeán Otí-
lia – Fried István – Odorics Ferenc (szerk.): Irodalomelmélet az ez-
redvégen. Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, Budapest–Szeged, 2002, 
245.
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megtalálására, amelyek a kései fenomenológia kulcsfon-
tosságú problémáival rokonítják. Ennek fényében a mű-
vészet tapasztalata olyan (idegen) feleletigényre adott 
válaszként értelmezhető, amely a spontán értelemkép-
ződések révén új nézőpontokra nyitnak rálátást, és ezen 
keresztül valamiképpen megváltoztatják és dinamikusan 
átrendezik korábbi észlelési sémáinkat.

tapasztalat és megértés

Egy naiv olvasatban úgy tűnhet, hogy a megértés 
egzisztenciál-hermeneutikai tapasztalata folyamatos köz-
vetítettséget tart fenn a megértendő dolog és a megértő 
között, hiszen a megértendőben mindig saját létvonatko-
zásaimat értem meg. Ezáltal kérdésessé válik a megér-
tendő egyedisége, azaz az ipszeitásból adódó tapasztalat 
legyűrő, traumatizáló jellege. A háttérben persze azon 
előfeltevés munkál, hogy a megértendő a megértés során 
mindig egy hagyomány értelmezési horizontjába ágyazó-
dik be, azaz mindig egy közvetítettségen keresztül értem 
meg a dolgot: egyfelől a megértő faktikus helyzetéből 
adódóan, másfelől a hatástörténeti tudat horizontján ke-
resztül. Bár ez utóbbi a megértő én korlátozásaként tűnik 
fel helyenként Gadamer szövegeiben, de ez az ellenerő 
mindig csak részlegesnek és áthidalhatónak mutatkozik, 
még akkor is, ha nem tudatosan lép működésbe. Mond-
hatni, az előzetes tudásból adódó értelemvonatkozások 
és a hatástörténeti tudatot érvényesítő nyelv univerzá-
lis struktúrája lehengerlik a megértendő dolgot, elfedik 
annak egyediségét. Ezen képzeletbeli váddal szemben 
fogalmazza meg Gadamer, hogy: „saját nyelvi világunk, 
amelyben élünk, nem korlát, mely meggátolja a magán-
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való lét megismerését, hanem elvileg mindent átfog, ami-
vé belátásunk bővülni s amihez felemelkedni képes.”2

Hogyan érti valójában a világ, illetve benne a megér-
tendő nyelvi konstituáltságát?

A nyelvet s a nyelv által felépülő világot egy min-
dig bővülő és nyitott potenciál jellemzi, anélkül hogy 
feladni kényszerülnénk saját nyelvi világunkat.3 A meg-
értés mint az idegenség sajáttá tevése már eleve nyelvi 
közvetítettségű, avagy másképp fogalmazva „világ-
tapasztalatunk nyelvisége mindent megelőz.”4 Bár 
Gadamer azt emeli ki, hogy az emberi világtapasztalat 
nyelviségében nem valami meglévő tárgyiasság, hanem a 
létező szólal meg akként, ahogy az ember számára meg-
mutatkozik, mégis az életközösségekbe ágyazódó nyelvi 
artikuláció így köztes helyet foglal el az egyedi tapasz-
talatok közvetlensége és a tudomány objektiváló tárgy-
szerűsége között. A nyelv távolságtartó és a dolgok értel-
méhez szükséges horizont megképzésének teljesítményét 
emeli ki, szemben az egyedi tapasztalatok közvetlenségé-
vel: „Úgy érezzük, hogy fenyegető és lesújtó közvetlensé-
gük messze távolodik, arányokat ölt, közölhetővé válik, 
s így pórázra vannak fogva.”5 A nyelv univerzalitásából 
adódó elsőbbség a nem nyelvi értelemképződés lehetősé-
gét a nyelvi artikulációnak rendeli alá. Hogy a közvetlen 
észleléssel szemben mennyire a nyelv képezi a gadameri 
hermeneutika kiindulópontját, azt nem csak a fenti idézet 
támasztja alá, hanem a látással szemben a hallás elsőbb-

2  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Gondolat, Budapest, 
1984, 311.

3  Vö. uo. 
4  Uo. 312.
5  Uo. 315.
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ségét állító többször visszatérő gondolatokban is kifeje-
ződésre kerül.

A tapasztalat hermeneutikai elemzése azonban 
rávilágít arra, hogy a világ nyelvi konstituáltságának 
tézise mégsem egy merev struktúrát fogalmaz meg, 
hanem a dolog mint specifikus értelemegység kifejező-
dését teszi lehetővé. A tapasztalat mibenlétének kifejté-
se a hatástörténeti tudat elemzése kapcsán kerül szóba, 
kiemelve, hogy ennek a tudatnak tapasztalatjellege kell 
legyen. A tudomány módszeres és objektivitást célzó 
tapasztalatfelfogásával szemben Gadamer itt kifejti, hogy 
a voltaképpeni tapasztalat az ember történeti lényegét 
érinti, minden tapasztalatot saját magunknak kell meg-
szerezni, hiszen nem ruházható át másra.6 Ugyanakkor 
produktív negativitás is jellemzi, amennyiben minden 
megszerzett tapasztalat valami újnak mint egyszeri ese-
ménynek a tapasztalata, ami szükségképpen korábbi el-
várásaink ellenében működik,7 átszervezve a tapasztaló 
mindenkori elváráshorizontját: a tapasztaló az új tapasz-
talatok iránti nyitottságra tesz szert.8 Hegelre hivatkozva 
a tudatban beálló törésként vagy megfordulásaként értel-
mezi a tapasztalás ezen dialektikus struktúráját, mely so-
rán a tudat az Idegenben, a Másban ismeri fel önmagát.9

A tapasztalat ezen értelmezése megvilágító erővel bír 
a hatástörténeti tudat működésére nézve, ami ennek fé-
nyében nem pusztán a hagyomány vagy továbbélésének 

6  Vö. uo. 249.
7  Vö: „Minden tapasztalat, amely megérdemli ezt a nevet, valami-

nő elvárást keresztez.” (Uo. 250).
8  Vö. uo. 250.
9  Vö. „a tapasztalat elsősorban mindig a semmisség tapasztalata, 

valami nem úgy van, ahogy feltételeztük.” (Uo. 249).
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a tudatát jelenti, hanem ami akkor is működik, ha nem 
tudunk róla, pusztán azáltal, hogy mindig benne állunk 
egy hagyományban. Miként ezt Gadamer az 1985-ös Ön-
kritika-kísérletében megfogalmazza, inkább léttörténés, 
mint tudat: „a hatástörténeti tudatban a tudat hatástörté-
net általi korlátozását [kiem. tőlem – G. Z.] kell felismerni, 
amelyben mindannyian benne állunk. A hatástörténeti 
valami olyasmi, amin sosem tudunk teljesen áthatolni. 
A hatástörténeti tudat, mint egykor mondottam, »inkább 
lét, mint tudat«.”10 Az Igazság és módszer végén kifejtett 
hozzátartozás fogalmával Gadamer a hermeneutikai ta-
pasztalat ezen történésjellegét igyekszik elmélyíteni, azt 
hangsúlyozva, hogy a megértés nem pusztán az értelme-
ző tevékenysége, hanem egy olyan eseményszerűség, ami 
túlmutat az értelmező tudatos aktusain és intencióin.

megértés és feleletigény

Az értelmezés és megértés mozzanatait a hozzátartozás 
viszonya jellemzi, ami azt jelenti, hogy a megértő össze-
kapcsolódik azzal a dologgal, ami a hagyományban szó-
hoz jut, kapcsolatot teremt azzal a tradícióval, amelyből 
a hagyomány beszél. Ez a hozzátartozás azonban nem 
képez problémátlan egységet, hanem az ismerősség és 
az idegenség köztességében mozog. Az időbeli távolság 
nem valami legyőzendő, hanem a megértés történésének 
alapja, amiben a jelenvaló lét gyökerezik. Egy hagyo-
mány megértése történeti horizontot igényel, ez pedig azt 
jelenti, hogy: „képessé válunk messzebb látni a közelinél 

10  Hans-Georg Gadamer: Fenomenológia és dialektika között. Vul-
go. 2000: 3–4–5, 10.
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és a túl közelinél, de nem azért, hogy eltekintsünk önma-
gunktól, hanem hogy egy nagyobb egészben és helye-
sebb arányokban jobban lássuk a dolgokat.”11 Ez a tör-
téneti horizont, ami a megértő világtapasztalatára épül, 
egy nyitott egészet képez. Bár nem statikus világképről 
van szó, hanem változó és nyitott horizontról, mégis olyan 
értelem-összerendeződést mutat, ami által a megértés 
folyamata mindig megőrzi az egészlegességet, azaz e 
horizontba ágyazva érti meg az egyedi tapasztalatokat. 
Ebben kétség kívül van valami lehengerlő az ipszeitás ta-
pasztalatával szemben, hiszen a horizont által („nagyobb 
egészben látni” a dolgokat) mégiscsak az egész elsődle-
gessége és mértékadó jellege hangsúlyozódik az egyedi 
tapasztalatokkal szemben.

Ugyanakkor kiemelkedően fontos annak észrevétele, 
hogy ez a történés, ami a hozzátartozás struktúrájában 
megmutatkozik, eseményjelleget mutat. Ezt több szöveg-
hely is igazolja az Igazság és módszerben: „ez a történés 
nem a mi tevékenységünk a dologgal, hanem magának 
a dolognak a tevékenysége”12 vagy „maga a dolog jut-
tatja érvényre saját magát”,13 de leginkább a következő 
résszel lehet alátámasztani: „[a hermeneutikai tapaszta-
lat] magának a dolognak valamiféle tevékenysége, egy 
olyan tevékenység, amely a modern tudomány metodi-
kájával ellentétben, elszenvedés, megértés, történés.”14 
A mi szempontunkból azért különösen fontosak ezek a 
szöveghelyek, mert érzékeltetik a történésnek mint kitün-
tetett eseménynek a megértővel szembeni elsődleges és 

11  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 216.
12  Uo. 321.
13  Uo. 322.
14  Uo. 
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azt meghaladó jellegét. Úgy tűnik, hogy Gadamer szintén 
a megértés passzív értelmezése végett folyamodik annak 
játékfolyamatként való bemutatásához. Máshol a megér-
tés passzivitása mellett annak temporális elcsúszottsága, 
késése is megjelenik: „Aki megért, az már eleve be van 
vonva egy történésbe, melynek révén valami értelem ér-
vényesül. […] Mint megértők, egy igazságtörténésbe va-
gyunk bevonva, s úgyszólván késve érkezünk.”15 

Mindez rámutat arra, hogy a tapasztalat és megér-
tés nehezen képzelhető el a tudati konstitúció függvé-
nyeként. Sőt, a megértés eseményszerűsége feltételezi az 
értelmezés folyamatos önmegszüntetését ahhoz, hogy az 
értelmezővel szemben maga a dolog, a megértendő jus-
son érvényre.16 Ahogyan a hagyomány megértése sem 
azt jelenti, hogy a hagyomány problémamentes tovább-
élésének puszta elsajátítása történik, hanem elsősorban 
azt, hogy amikor a hagyomány megszólal, akkor mindig 
valami újat mond számunkra. Az igazi tapasztalatot az 
jellemzi, hogy találkozás valamivel, a megértésben valami 
kimondódik és mond nekünk valamit anélkül, hogy a 
már ismert alá történő aláfoglalásról lenne szó.17 

A megértés dialogikus felfogása kétségtelenül felveti 
a megértendő mássága, avagy idegensége megőrzésének 
kérdését. Egy nem szerencsés megfogalmazás szerint: 
„A szövegnek csak azért lehet mondandója a megérteni 
akaró számára, mert idegenségét le kell győzni, és el kell 
sajátítani. Tehát a szöveg csak azért kerül értelmezésre, 
mert ezt ő maga követeli, s csak úgy kerül értelmezésre, 

15  Uo. 339.
16  Vö. uo. 322–323.
17  Vö. uo. 338.
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ahogy követeli.”18 A megértés folyamatának problémát-
lanságát sugallja ez a megfogalmazás. Az idegenség 
mintha csak a megértés előfeltétele lenne, amire azért van 
szükség, hogy a másban való önmegértés működésbe 
lépjen, de a megértés folyamatában ez megszüntethető, 
amennyiben az idegen értelem az elsajátítás során felol-
dódik.

Lényegében a fenti gondolatra épül Jauss azon 
meglátása, hogy az Igazság és módszer megértésfogalmá-
nak aktív és passzív meghatározása között belső ellent-
mondás feszül: a léttörténetileg orientált önmegértés a 
hagyománytörténetbe való belépésként való értelme-
zése éppen eredeti célját szünteti meg, azaz az időbeli 
távolságban a történeti különbség felfedését.19 Ő amellett 
érvel, hogy a befogadói magatartás csak a horizont-elvá-
lasztás révén képes a másságot elismerni, illetve a már 
ismertet előreláthatatlan, új jelentésben megmutatni.20 
Ezzel szemben Gadamer az Igazság és módszerben azt 
emeli ki, hogy a másik másságának tudatosítása is csak 
a horizontok fúziójában következik be, mert nincsenek 
egymástól tisztán elkülönülő horizontok. Míg Gadamer 
a horizontelválasztást a megértés tudatos munkájának 
egyik fázisaként fogja fel, ahol a múltbeli horizontot min-
dig a jelen megértéshorizontja öleli körül,21 addig Jauss 
szerint e műveletet éppen azért kell reflektáltan szem-
behelyezni a horizont-összeolvadással, mert a megértést 

18  Uo. 327.
19  Vö. Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – iro-

dalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, Buda-
pest, 1999, 282–283.

20  Vö. uo. 283.
21  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 217.
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irányító előítéletek elfogultsága csak a szöveg eredeti 
értelemhorizontjának ellenállásán keresztül bontható le. 
Ennek értelmében az idegenség megőrzése azt feltétele-
zi, hogy ne a hatástörténetben működő, magától értetődő 
értelem-összefüggéseire hagyatkozzunk, hanem egészen 
addig kell eltávolítani, amíg a valamiképpen már mindig 
is ismert a maga idegenségében tűnik fel.

Érdekes, hogy a szisztematikus zavar által sokszor 
maguk a művek hajtják végre ezt a zárójelezést, aminek 
következtében új, váratlan jelentés születhet.22 Jeles And-
rás színházi rendezései és filmjei azért lehetnek mérvadó-
ak e téren, mert a művészi forma roncsolásán keresztül 
képes megteremti azt a nézőpontot, ahonnan az otthonos 
és ismert események ijesztő és idegen mivoltukban tűn-
nek fel.23

Itt valójában ezen értelmezési horizontok zártsága 
vagy nyitottsága a tét, illetve a jelen horizontját képező 
előítéletek hozzáférhetőségének kérdése. Gadamer is 
tisztán látja, hogy a jelen előítéleteit a múlttal való találko-
zásban tudatosíthatóak, és lényegében ezek szüntelenül 
alakítják, formálják a jelen horizontját, de éppen a hori-
zont dinamikusan elgondolt fogalma teszi lehetetlenné a 
múlttól való tiszta elkülönülést.24

Amennyiben a hatástörténeti tudat dinamikus és ön-
magát folyamatosan átrendező tapasztalatjellegét tartjuk 
szem előtt, akkor világossá válik, hogy amikor valami 

22  Jeles András valami hasonló heterogenitást és elidegenítő néző-
pontot kér számon Pier Paolo Pasolini Máté evangéliumában (vö. 
Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Írások filmről, színházról. Kijá-
rat, Budapest, 2006, 37.).

23  Jeles András műveivel kapcsolatban lásd bővebben az utolsó fe-
jezetet.

24  Vö. Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 217.
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megszólít a hagyományból, szóba kerül vagy kifejeződik, 
akkor éppen hogy a hagyományra rárakódott, már ismert 
és megnevezett értelemegységek lebontásáról beszélhe-
tünk, hiszen a tapasztalatban nem a tipikus szólít meg, 
hanem az egyszeri. Ebben Gadamer a korai Heidegger 
„destrukciós” törekvéseit követi.25 Enélkül nehezen lenne 
elképzelhető, hogy miért írja le az Én–Te viszony egyik 
formájaként a hagyomány megszólító jellegét, ami mint 
feleletigény áll szemben az azt tapasztalóval. Az odahall-
gatás, avagy a hagyomány iránti nyitottság azt feltételezi, 
hogy a bennünket megszólító igényét ne eresszük el a fü-
lünk mellett.26 A fentiek értelmében a művel szembeni 
mindenféle figurációval – annak valamikénti észlelésével 
vagy értelmezésével – egyidejűleg felfedezhető egy folya-
matos defiguráció, amiben a szokványos jelentéstársítások 
és tárgykonstitúciók leépítése történik, és amit a mű kö-
vetel meg, felőle indul el.27 

nyelv és kifejeződés

Amint láttuk, Gadamernél a megértendő dolog mindig 
egy nyelvileg közvetített horizontba ágyazódik, ez bizto-
sítja a megértésre váró értelem artikulációját. A mondot-

25  Olay Csaba kvázi szembeállítja e két tendenciát, azt hangsúlyoz-
va, hogy Gadamer számára nem elsődleges feladat a hagyomány 
lebontása, mivel abból indul ki, hogy minden gondolkodás szük-
ségszerűen egy hagyomány talaján áll. (Olay Csaba. Nyelv, ér-
telmezés, gondolkodás Gadamer hermeneutikájában. In: Fehér 
M. István – Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hermeneutika, esztétika, 
irodalomelmélet. Osiris, Budapest, 2004, 220.)

26  Vö. Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 253.
27  Vö. Tarnay László: Etika és irodalomtudomány. Id. kiad., 246–248.
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tak igényt támasztanak velünk szemben, de ez csak akkor 
lehetséges, ha mozgósítjuk saját nyelvi világlátásunkat, 
ami azt jelenti, hogy a nyelvi forma és a megértendő tar-
talom szétválaszthatatlanul összetartozik. A megértés 
szempontjából a nyelv univerzalitását hangsúlyozó tétel 
(„A megérthető lét – nyelv.”) közvetlen közelében hangzik 
el, hogy a nyelv nem valami szilárd adottság leképezé-
se, hanem olyan szóhoz jutás, amiben egy értelemegész 
szólal meg. Ezt a gondolatot bontja ki a nyelv spekulatív 
struktúrájában is, de nemcsak a nyelvet és kitüntetett mó-
don a műalkotásokat jellemzi ezzel, hanem minden léte-
ző, amennyiben valamiként megmutatkozik, a spekulati-
vitás univerzális létstruktúrájával bír, következésképpen 
„nyelv, amely értelmet mond ki.”28 

Amennyiben minden megérthető lét horizontját vala-
miféle nyelv jelöli ki,29 abban az értelemben, hogy artiku-
lált kifejeződést igényel, ezáltal a nyelv fogalma egyenérté-
kű lesz a kifejeződés fogalmával. Az Igazság és módszerhez írt 
6. Exkurzusban, ami „A kifejezés fogalmához” elnevezést 
kapta, Gadamer azt hangsúlyozza, hogy a kifejezés nem 
puszta jel, így nem valami belsőnek mint tőle különböző-
nek a kifejeződése, hanem a kifejezésben maga a kifejezett 
van jelen. A kifejezés eme jellegzetessége ugyanazt a lénye-
gileg összekapcsolódó, de pólusait tekintve mégsem tel-
jesen azonos hozzátartozás-struktúrát idézi fel, mint ami 
a nyelv és a nyelvben kimondott viszonyát is jellemzi, és 
ami a tükröződés spekulatív viszonyában került korábban 

28  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 330.
29  Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Gadamer is elismeri, hogy 

a megérthető lét – nyelv tézisében a hermeneutikai jelenség sa-
ját univerzalitását vetíti vissza a megértettek létstruktúrájára, 
amennyiben azt nyelvként tételezi (vö. uo. 329).
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bemutatásra. Erről a tükörstruktúráról mondja Gadamer, 
hogy olyan megkettőződésnek tűnik, amely mégis valami 
egynek a megjelenése, illetve, hogy ebben a visszaverődő 
megjelenésben „az egyik a másikhoz tartozó egyik, s a má-
sik az egyikhez tartozó másik.”30 

Mindez a hegeli dialektika értelmezésének környe-
zetében hangzik el, tehát nem véletlen, hogy Fehér M. 
István ebben a tükörviszonyban a hegeli „látszás” mint 
az eszme érzéki megjelenésének gondolatát ismeri fel, 
mint a műalkotás megjelenésének/felfénylésének újraér-
telmezését.31 Gadamer értelmezésében ez a viszony nem 
különálló entitások puszta egymáshoz rendelődését je-
lenti, hanem lényegi szétválaszthatatlanságukat, amiben 
lét és megjelenés lényegileg összefonódik. Miként a kép 
létmódját is a bemutatásban ismeri fel, a nyelv spekula-
tív struktúráját is az jellemzi, hogy „önmagában hordja a 
lenni és a megmutatkozni különbségét – olyan különbség 
ez, amely ugyanakkor éppen hogy nem akar különbség 
lenni. […] A szó a maga érzéki létében csak azért létezik, 
hogy megszűnjék a mondottakban. S másfelől, ami meg-
szólal, az nem valami olyasmi, ami eleve, a nyelv nélkül 
is adva van, hanem csakis a szóban kapja meg saját meg-
határozottságát.”32

A művészet tapasztalatának kifejeződésként való 
értelmezése tekintetében is fontos lehet az, ami a szó-
ról (mint kifejeződésről és szóba hozásról) elhangzik: 

30  Uo. 323.
31  Vö. Fehér M. István: „Az eszme érzéki ragyogása”: Esztétika, me-

tafizika, hermeneutika (Gadamer és Hegel). In: Fehér M. István 
– Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hermeneutika, esztétika, irodalomel-
mélet. Osiris, Budapest, 2004, 283–284.

32  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad., 329.
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„Minden szó a nyelv egészét szólaltatja meg, amelyhez 
tartozik, s a világlátás egészét jeleníti meg, amelyen ala-
pul. Ezért minden egyes szó mint pillanatnyi történés fel-
idézi a ki nem mondottat is, melyre mint válasz és utalás 
vonatkozik.”33 Ezzel magyarázható a nyelvi megnevezés 
alapvető nyitottsága, azaz, hogy nem egyértelműsített je-
lentésekkel dolgozik, és reszponzív jellege. Miként a köl-
tői szó elemzéséből is kitűnik, a műalkotás tapasztalata 
olyan újrafelismerés, amelyben mindig többet ismerünk 
fel, mint amit korábban tudtunk vagy megértettünk a vi-
lágunkból. Hölderlin vagy akár Heidegger, gondolataival 
egybevágóan a mű egy ismeretlen világra adott válasz-
ként értelmeződik, s ekként egy specifikusan új kinézet-
ből megképzett új világ letéteményesévé válik.34

Mégis a nyelvi jellegű világtapasztalat elgondolása 
vezetett odáig, hogy Gadamer a történés mint esemény-
szerűség és megértés összefonódásáról beszéljen, mint-
egy megszüntetve ezzel az eseményben megképződő ide-
gen értelemlehetőségek tárházát. Megnevezés és dolog, 
nyelv és lét szoros összetartozásából adódóan, ebben a 
spekulatív struktúrában kevésbé hangsúlyozódik a kife-
jezés és a kifejezett közti elkülönböződés, azaz azon meg-
képződő értelemtöbblet, ami a kifejezés eredeti intenciója 
ellenében következik be. Tengelyi szerint különbség te-
hető, sőt a kifejezés tapasztalatának vizsgálata egyenesen 
megköveteli, hogy felmutassuk azt az eltérést, ami a nyel-
vileg kifejezett értelem és a nyelvi kijelentések értelme között 
húzódik.35 És amint állítja, a nyelv Merleau-Ponty által 

33  Uo. 318.
34  Vö. uo. 326.
35  Vö. Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Buda-

pest, 1998, 261.
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kidolgozott fenomenológiája egyetlen számvetésként ér-
telmezhető azzal a tapasztalattal, ami a kifejezés során 
váratlanul, az eredeti mondandónkkal gyakran ellenke-
ző, új értelemmozzanatok képződéséhez vezetnek.36

A továbbiakban Merleau-Ponty gondolatainak azon 
aspektusait elemzem, amelyek a korábban szóba hozott 
kérdések megvilágításában érvényességgel bírhatnak.

művészet és értelemképződés

A Merleau-Ponty által kidolgozott fenomenológia köz-
ponti kérdése az értelem kialakulásának tematizációja, az 
értelemképződés elevensége és annak testi jellege. Gon-
dolkodásának központi kérdése, hogy mit jelent az ész-
lelés testisége. Már Az észlelés fenomenológiájában rámutat 
arra, hogy az értelem keletkezésének ez a képlékeny álla-
pota minden egyéb szimbolikus rögzítést megelőz. A tes-
ti tapasztalat alapvető nyitottsága egy olyan primordiális 
értelemképződésként értelmeződik, amit a gondolkodás 
alakzatai állandóan elfednek. Ebben az értelemben az 
észlelés a valósággal való olyan eredeti kontaktusként 
gondolódik el, ami minden predikatív különbséget meg-
előz, s amire minden további világhoz való viszony – a 
nyelvi, kulturális, erkölcsi, esztétikai viszonyulás – csak 
utólagosan épül rá.37 

Kiemelkedően fontos lehet annak hangsúlyozása, 
hogy ez az értelemképződés az ember értelmi teljesít-
ményeitől függetlenül, spontán módon megy végbe: „az 

36  Vö. uo. 260.
37  Vö. Ullmann Tamás: A francia fenomenológia kialakulása és 

Merleau-Ponty észleléselmélete. Metropolis. 2004: 3, 72.
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észlelés az alap, amelyen kibontakozik minden aktus, s 
általuk előfeltételezett.”38 Ez a nem reflektált élet képezi 
azt az érzéki mezőt, amiben minden reflexió végbemegy. 
Igaz, hogy már Husserl sem csupán a nyelvi képződ-
mények jelentését nevezte értelemnek, hanem tágabban 
alkalmazta ezt a kifejezést: észleleti értelemről és a ta-
pasztalatok értelméről is beszélt. Problematikussá mégis 
akkor vált, amikor a magától meginduló értelemképző-
dés tudatintenciók fedezete nélkül maradt, ami Husserl-
nél még nem fordult elő.39 

Kései műveiben az észlelést még hangsúlyosabban 
a tudat működésétől függetlenül beinduló diakritikus40 
strukturálódásként, artikuláció előtti artikulációként írja 
le. A dinamikus értelemképződés folyamatát, Saussure 
nyelvelméletéhez hasonlóan, rögzített elemek nélküli, 
viszont az észlelési mezőhöz és egymáshoz viszonyított 
spontán differenciálódási folyamatként értelmezi. Ekképpen 
az új tapasztalat születése az egész észlelési mezőt érin-
tő koherens deformációként értelmezhető.41 A megképződő 
értelem mindig többletértelem, ami azt jelenti, hogy az 

38  Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája (részlet). 
In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudomá-
nyokban. Gondolat, Budapest, 1984, 234.

39  Vö. Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Id. kiad., 30.
40  A diakritikus kifejezés, mint ismeretes, arra utal, hogy a megkép-

ződő artikulációknak mindig csak viszonylagos érvényük van, 
ahogyan a Saussure-i nyelvelméletben a jelölő értéke csak más, 
vele rendszerszerűen összefüggő jelölőktől való elkülönböződé-
se és azok viszonylatában határozható meg.

41  A beszédben jelentkező új értelemképződés vonatkozásában hi-
vatkozik Merleau-Ponty Malraux hasonló kifejezésére, mint a 
rendelkezésre álló jelentések „koherens eltorzítására” (vö. Mau-
rice Merleau-Ponty: A nyelv fenomenológiájáról. In: Uő: A filozófia 
dicsérete. Európa, Budapest, 2005, 97.).
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így nyert értelem soha nem meríthető ki maradéktalanul, 
és nem rögzíthető az értelemképződés folyamatától füg-
getlenül. Szabó Zsigmond Merleau-Ponty kései gondol-
kodásáról szóló könyvében kiemeli, hogy ha az értelem 
nem jelenhet meg másképpen, mint egy sokaság egyidejű 
differenciációjaként, akkor az értelem eleve olyan érte-
lemsokaság, amely nem a képződés folyamatától függet-
lenül adott elemekből épül fel.42

Az értelemképződés kiindulópontját és testszerű-
ségét a láthatóban (az észlelhetőben) lokalizálja, ezért 
minden „tiszta” intellektuális bizonyosság ebben a 
primordiális fenomenális mezőben képződik meg vagy 
ide vezethető vissza. Ezen észlelés leírásában már a mű-
vészet működéséhez folyamodik, ahol aktivitás és pasz-
szivitás kibogozhatatlanul egybefonódik. A festészet, a 
fenomenológiai beállítódáshoz hasonlóan, egyfajta visz-
szatérésként értelmeződik az eredeti látáshoz: „A festé-
szet »testi reflexió«, amely nem gondolati úton, hanem 
a szemlélet alapzatához való visszatéréssel mutatja meg 
nekünk a világ rejtett dimenzióit.”43 Bár Merleau-Ponty, 
az intellektuális lényegiségek kutatásával szemben, ki-
emelt fontosságúnak tartja a közvetlen fenomenális mező 
rehabilitációját, mégis beismeri, hogy a kultúránk mögött 
meghúzódó értelemképződés vad tartománya nem lelhető 
fel a maga közvetlenségében.44 Ezek a megfontolások egy-
részt Merleau-Ponty gondolkodását szembehelyezik a 

42  Vö. Szabó Zsigmond: A keletkezés ontológiája. A végtelen fenome-
nológiája. ELTE BTK Filozófiai Intézet – L'Harmattan – Magyar 
Filozófiai Társaság, Budapest, 2005, 26.

43  Ullmann Tamás: A francia fenomenológia kialakulása és Merleau-
Ponty észleléselmélete. Id. kiad., 70.

44  Vö. Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. L'Harmattan, 
Budapest, 2006, 139.



26 27

Értelemképződés a művészet tapasztalatában 

tudat számára való jelenlétet fenntartó prezencia-meta-
fizika hagyományával, másrészt ezen gondolatok segít-
ségével Merleau-Ponty olyan távlatot képes nyújtani a 
művészet számára, ami segíthet tematizálni az esztétikai 
tapasztalatban működő nyers/vad vagy velünk szemben 
támadó (idegen) értelemképződések létrejöttét.

a tapasztalat önvonatkozása

Kései művének egyik fontos kérdése a láthatóság önvo-
natkozása, avagy a látó és a látható reverzibilitása, ami az 
egész fenomenális mezőt jellemzi. Merleau-Ponty ezen a 
ponton haladja meg leginkább Husserl észleléselméletét, 
ugyanis nemcsak a tudat és tárgy korrelációját hagyja el, 
de a látást sem pusztán az aktus aktivitására vonatkozó-
an írja le.45 A látható és a láthatatlan művében ez a kiazmus-
problematika több helyen is visszatér: „A látható csak 
azért tölt ki, és azért kebelez be engem, mert én, aki e 
láthatót látja, nem a semmi nézőpontjából látja azt, ha-
nem magának a láthatónak a közepéből: én a látó egyben 
látható is vagyok.”46 Ebben kettős reverzibilitás is tetten 
érhető: egyrészt, miközben a látó a látható befolyása alá 
kerül, bele is komponálja magát, illetve saját nézőpontját 
a látványba, amit feltárni igyekszik, másrészt, miközben 
a tekintet letapogatja és feltárja a dolgokat, ezenközben 
idomul is hozzájuk, oly mértékben, hogy eldönthetetlen, 
hogy a látónak vagy a láthatónak van-e nagyobb szerepe 
a látvány kialakításában.

45  Vö. Eliane Escubas: Művészet és fenomén. In: Bacsó Béla (szerk.): 
Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Kijárat, Budapest, 2002, 81. 

46  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 131.
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A szemmozgás, illetve a látáshoz kapcsolódó minden 
elmozdulás ugyanabban a fenomenális mezőben játszó-
dik le, amelyet épp a tekintet akar felfedezni. A látó nem 
maradhat teljesen kívül az általa nézett világon, mivel 
amint látok valamit, e látvány önkéntelenül kiegészül 
önmagam látványával, mint ami a látható felől képződik 
meg: „Aki lát, csak azért kerítheti hatalmába a láthatót, 
mert őt magát ez utóbbi már eleve hatalmában tartja.”47 
Így az otthonos világban felsejlik saját idegenségének 
lehetősége, ami már az észlelés primordiális szintjén 
megmutatkozik: „Az észlelő és a vele együtt észlelő szá-
mára az észlelt mögött megnyílik az idegenség szakadé-
ka, megfosztva az észlelést az egyszerű jelenbelivé-tétel 
karakterétől, mely a dolgokkal és másokkal való tiszta 
érintkezésből táplálkozik.”48 Arról van szó, hogy a látha-
tó mindig más és több, mint aminek mutatja magát, hogy 
a megmutatkozás alanya soha nem merül ki abban, ami 
mutatja magát, ahogyan a látó sem merül ki abban, hogy 
letapogatja a megmutatkozót, hanem látottá válik.

A látást jellemző ezen önvonatkozás címszava alatt 
dolgozza ki – a tudati intencionalitás korrekciójaként – a 
fordított intencionalitás problémakörét, amit a festők ta-
pasztalatából merít. Ez A szem és a szellem szövegében a 
„bűvölet” elnevezést kapja: „A festő bűvöletben él. […] 
Közte és a látható közt a szerepek elkerülhetetlenül fel-
cserélődnek. […] nem tudni már, ki az, aki lát és akit 

47  Uo. 152.
48  Bernhard Waldenfels: A lét szétrobbanása. In: Bacsó Béla (szerk.): 

Kép, fenomén, valóság. Kijárat, Budapest, 1997, 182.
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látnak, ki az, aki fest és akit festenek.”49 A festő „falánk” 
látását folyamatos születésként értelmezi, mely által a fes-
tészet az érzéki minőségek révén „a dolgok eme titkos és 
lázas születését” faggatja, azt, amire a profán, hétköznapi 
látás ügyet sem vet, vagy látásának épp csak a küszöbén 
találhatóak.

Marc Richir hívja fel a figyelmet arra, hogy Merleau-
Ponty gondolkodásában az érzéki értelemképződés – az 
érzékinek az értelmire való nyitottsága – a fenomének lé-
nyegi beteljesületlenségéből fakad, aminek két alapvető kö-
vetkezményét bontja ki. Egyrészt a világot saját helyéből 
kiindulva kell beszéltetni, vagyis az értelemképződés 
folyamatos faggatózás és nyitottság, az artikuláció előtti 
artikulációnak a szakadatlan artikulálása, és másrészt, 
az eszme/lényegiségek és a tiszta egyediség (specificitás) 
mindig egymással összekapcsoltan jelenik meg. Mindkét 
gondolatnak nagy hordereje van a művészet tapaszta-
latának megértésében. Az érzéki értelemképződéshez 
hasonlóan a művészet is folyamatos kérdezésben tárja 
elénk a világot, megőrizve az értelemképződés dinami-
kusságát. Az ideális mezeje, a műben felsejlő láthatatlan 
(elvontabbnak tűnő „eszmék” vagy „gondolatok”) maga 
is részét képezi a megjelenő érzéki fenomenális mező-
nek, mivel minden fenomént áthat egy eredeti torzulás, 
vagyis a benne rejlő nem fenomenális (a láthatatlan) 
fenomenalizációja újra csak egy önmagában teljesületlen 
fenoménhez vezet.50

49  Maurice Merleau-Ponty: A szem és a szellem. In: Bacsó Béla 
(szerk.): Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Kijárat, Budapest, 
2002, 59.

50  Vö. Marc Richir: A fenomenológia értelme. A látható és a látha-
tatlan. Vulgo. 2004: 1, 62–64.
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A testinek és a lényegeknek ezt a sajátos összefonó-
dását Merleau-Ponty egy helyen úgy fogalmazza meg, 
hogy „az ideák is már a test illesztékeibe vannak beékel-
ve”.51 Érzékiség és lényegiségek összefonódásának vizs-
gálata alapvető fontosságúnak bizonyul Merleau-Ponty 
gondolkodásában, hiszen ezen áll vagy bukik az érzéki 
értelemképződés tényleges lehetősége. Ezen a ponton 
nem véletlen, hogy minduntalan a művészet tapasztala-
tára hivatkozik. A festői, zenei vagy irodalmi gondolatot, 
miként a szerelem dialektikáját vagy a tapintásban feltá-
ruló tapasztalatot mind az jellemzi, hogy olyan mélységi 
dimenzióit hordoznak, amely nem különíthető el az őket 
hordozó érzékiségtől. Az érzéki ideák létmódját, mert erről 
van szó, tehát az jellemzi, hogy „csak a látást közvetítő 
ernyőn, a test ellenzőjén keresztül válnak »láthatóvá«.”52 
A mélység-dimenzió ekképpen a nem észlelhető jelenléte 
az észlelésben, ami a világ húsát és a dolgok közét adja.

az értelemképződés reszponzivitása

A közvetlenül megjelenőből kiiktathatatlan az atematikus 
horizont kérdése – ami biztosítja számára azt a távolsá-
got, ahonnan önmaga maradhat – nem pusztán a szem-
lélő világban elfoglalt pozíciójából vagy annak tudati él-
ményeiből eredeztethető, hanem a megjelenő, az eredeti 
vad tartomány sajátossága: „a megélt tapasztalat nem 
mélység és dimenzió nélküli felület, nem egy átlátszatlan 
réteg, amellyel egybe kellene olvadnunk; az eredeti sok 
irányból hív, az eredeti szétrobban, és a filozófiának ezt a 

51  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 132.
52  Uo. 170.
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robbanást, ezt a nem-egybeesést, ezt az elkülönböződést 
kell végigkísérnie.”53 A térbeliség nem üres, kitöltésre 
váró hely, hanem mélység, ami az átélt tértapasztalatban 
saját testünktől számítódik. A világ a maga térbeliségével 
csak nyitott egészként fogható fel, ami sohasem meríthető 
ki teljesen. Már egy kocka észlelése is egymással össze-
egyezhetetlen látványokat egyesít magában. A mélység-
dimenzió „az a hasadás, ami észlelésünk testisége és vi-
lágszerűsége között nyílik.”54 A mélységdimenzió a nem 
észlelhető jelenléte az észlelésben, a láthatatlanul is látha-
tó, de nem pusztán az éppen aktuálisan nem észlelhető 
dologi aspektusokat értve ez alatt, hanem az egész diak-
ritikus és dinamikus rendszert, a világ húsát, ami a dol-
gok közét és az egymáshoz viszonyított állandó elmoz-
dulásukat adja. A zenében kifejeződő jelentéstartalmak 
nem leválaszthatóak a dallam lüktetéséről, ritmusáról, 
dinamikájáról, hiszen ezekben képződik meg. Figye-
lemre méltó például egy hömpölygő fúgatéma hallgatá-
sa, ahogy folyamatosan egymásra tevődnek a más-más 
szólamban megszólaltatott témák és azok ellenpontjai, 
anélkül hogy a tudati reflexió segítségével külön-külön 
szemügyre tudnánk venni, netán elkülöníteni egymástól, 
mégis érezzük az egymás fölött és alatt megszólaló témák 
gazdagságát az egységes dallamfolyamban. A többszó-
lamú témák nem folynak össze, és mégis egy összetartó 
egészként észleljük.

Gadamernél a hagyományban adódó megértése, 
beleértve a műalkotások megértését is, mint az értelme-
ző által feltett kérdésre adott válaszként megy végbe. 

53  Uo. 142.
54  Ullmann Tamás: A francia fenomenológia kialakulása és Merleau-

Ponty észleléselmélete. Id. kiad., 76.
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Ebben a megértés sajátra vonatkoztatottsága kap na-
gyobb hangsúlyt, nekem kell mondjon valamit a mű, 
nem egy általános igazság vagy másra is átruházható 
üzenet közvetítődik. Ezzel szemben Merleau-Pontynál, 
illetve a reszponzitivitás gondolatában a megértendő lép 
fel valamilyen felhívó igénnyel a megértővel/tapasztaló-
val szemben, amire a tapasztalat mint válasz érkezik. Az 
értelemképződés ezen reszponzív jellegét Merleau-Ponty 
szemléletesen példázza egyik lábjegyzetében: „A bár-
sony, a selyem az ujjaim alatt egy meghatározott módon 
áll ellen és engedi át magát egy tapogatózó mozgásnak; 
egy olyan érdes, sima és göröngyös hatalom nyilvánul 
meg bennük, amely egy ismeretlen helyről válaszol hú-
somnak: egyszerre adja meg magát az izmok mozgásá-
nak és vonzza magához a hús lomha tehetetlenségét.”55 
A fenti példa egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a test már mindig megelőzi a tudatot a dolgokkal 
való kapcsolat létesülésében, azaz az értelemképződés 
testi esemény, amelyről a tudat mintha utólagosan érte-
sülne.

Tengelyi László a tapasztalat eseményét vizsgálva rá-
mutat arra, hogy nem csupán egy másik személlyel szem-
től szembeni viszonyunkat jellemzi az olyan értelemkép-
ződés, amely kivonja magát tudatunk fennhatósága alól, 
hanem minden megszerzett új tapasztalat idegentapasz-
talatként értelmezhető, mivel magában hordozza a saját-
ban eleve ott rejlő idegen tapasztalatát.56 Merleau-Ponty ha-
sonlatával élve, ahogyan a látható megszállja az őt feltáró 
tekintetet, ugyanúgy a jelentés is túlcsordul és visszasugár-

55  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 132.
56  Vö. Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés. Atlantisz, Budapest, 

2007, 32–33. 
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zik saját kifejezőeszközeire.57 A jelentésképződés retrográd 
mozgása egy sajátos előidejűséget feltételez: „A beszéd, 
azáltal, hogy a megnevezhető és a kimondható horizont-
ját feltárja, bevallja, hogy már mindig is meg kellett előz-
nie önmagát, ott kellett lennie már a beszéd megkezdése 
előtt.”58 Ezen előidejűség, hogy a nyelvi értelemképződés 
megelőzi önmagát, több szempontból is megvilágítható: 
egyrészt már említettük, hogy a nyelv előtti tartomány is 
nyelvi sajátosságokat mutat, ezért a nyelvi kifejeződés a 
nem nyelvi artikulációhoz idomul; másrészt a kifejezést 
a kifejezésre váró élteti és segíti kifejeződésre jutáshoz; 
és harmadrészt, mivel a beszéd csak ott lehetséges, ahol 
már van beszéd: a kimondhatóság már valamilyen szin-
ten előirányozva van a nyelv diakritikus rendszerében. 
Az előidejűség ezen aspektusai állandóan visszatérnek 
Merleau-Ponty kései munkásságában, és mélyen érin-
tik időfenomenológiai elemzéseit. Már Az észlelés feno-
menológiájában hangsúlyozza, hogy sohasem egymástól 
elszigetelt eseményeket tapasztalunk, amiket utólag 
szintetizálunk egységgé, hanem már eleve dinamikus 
összefüggések egészével találjuk szembe magunkat, hogy 
az időben nem úgy vagyunk benne, mintha jelenünk egy 
folyamatos múlt meghosszabbítása lenne. Az átélt idő 
a reflexióban egy reflektálatlan alapot előfeltételez, egy 
olyan eredeti múltat, ami múltként soha nem volt jelen.59

Ez az állandó késésben lét, a reflexió lemaradása vagy 
a kifejezés megkésettsége egy olyan eredendő múltat mutat 

57  Vö. Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 
175.

58  Uo. 175.
59  Vö. Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologia perceptiei. Aion, 

Oradea, 1999, 292.
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fel az észlelésben és a kifejezésben, ami a vad és idegen ér-
telemképződés sajátja, hogy soha nem meríthető ki telje-
sen. Fontos, hogy ebben az előidejűségben nem arról van 
szó, hogy valami számunkra még vagy már nem ismert, 
hanem az idegenséghez lényegi módon hozzátartozik a 
távolság és kimeríthetetlenség, miként az eredendő múlt-
hoz az, hogy csak utóhatásaiban ragadható meg, de nem 
tehető sohasem jelenné. Következésképpen a tapasztalást 
és a kifejezést egy tematizálhatatlan és atopiaként műkö-
dő idegen feleletigényre adott válaszként is felfoghatjuk, 
ahogyan Waldenfels teszi. Waldenfels reszponzív feno-
menológiájának alapvonása ugyanis az, hogy a velünk 
szemben támadó, nekünk szóló idegen igény (Anspruch), 
amelyre felelünk, és a feleletesemény maga nem al-
kotnak olyasféle korrelációt, mint értelem és intenció, 
noéma és noézis Husserlnél, és nem képeznek együttesen 
dialogikus értelemegészt sem, mivel ezt az igény–fele-
let viszonyt azon lényegi aszimmetria jellemzi, hogy az 
idegen igénnyel szemben valamiképpen mindig adósok 
maradunk.60 Tengelyi szintén arra a belátásra jut, hogy 
amennyiben saját mondanivalónk idegen igényt szegez 
szembe velünk, nem alaptalan az a felfogás, mely szerint 
a tapasztalat kifejezése feleletként érkezik erre a monda-
nivalónkban rejlő idegen igényre, és hogy saját tapaszta-
latunk olyan igény hordozója, amely nem belőlünk indul 
ki, hanem velünk szemben támad.61 

Tarnay László az Etika és irodalomtudomány tanulmá-
nyában az irodalomtudomány – tágabban a művészetről 
való gondolkodás – területén két nagyobb diszciplináris 

60  Vö. Bernhard Waldenfels: Felelet arra, ami idegen. Egy 
reszponzív fenomenológia vázlata. Gond. 1999: 20, 5–17.

61  Vö. Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés. Id. kiad., 33.
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tendenciát különít el egymástól. Egyfelől a kognitív tudo-
mányok megközelítését, amely a művészetben és annak 
befogadásában a reprezentációs folyamatokat vizsgálja, 
másfelől pedig a radikális fenomenológia és hermeneuti-
ka megközelítését, ami azt hangsúlyozza, hogy a műalko-
tás maga is az észlelés tárgya, és ez a tárgyiság nem érthe-
tő meg a reprezentációból kiindulva.62 Az első tendenciát 
tranzitívnak nevezi, amennyiben minden reprezentáció 
valaminek a reprezentációja, vagy ugyanez a befogadás 
területén a reflexió és annak tárgya – Husserl fogalmai-
val a noézis és a noéma – korrelációban állnak egymással. 
A radikális fenomenológia megközelítését ezzel szemben 
intranzitivitás jellemzi, értelmezésében „az érzékelő vagy 
reflexív aktus és annak tárgya eltolódnak egymástól, 
a kettő közé egy időbeli rés iktatódik”.63 Ez a temporális 
eltolódás a megképződő értelemtöbbletből adódó eltérés 
lényegi aspektusát fejezi ki. Az intranzitív megközelítés 
alapsajátossága, hogy megkérdőjelezi a művel szembeni 
értelmező-kisajátító magatartást, és ennek folyománya-
ként a művel szembeni eredendő felelősségre világít rá, 
ami abban a követelményben fogalmazódik meg, hogy az 
esztétikai tapasztalat dialogikus jellegén belül is meg kell 
őrizni a mű eredendő, abszolút másságát. Ebben érhető 
tetten a művel szembeni etikai viszonyulás kifejeződése, 
ami egyszerűen úgy fogalmazható meg, az értelmezéssel 
szemben a művel való érzéki konfrontációt, a tematizáció 
helyett a megismételhetetlen egyediséggel való szembe-
sülést kell a középpontba állítani.64 A fentiek értelmében 
a művel szembeni mindenféle figurációval (valaminek 

62  Vö. Tarnay László: Etika és irodalomtudomány. Id. kiad., 244–245.
63  Uo. 245.
64  Vö. uo. 246–248.
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észlelése, illetve értelmezése) egyidejűleg felfedezhető 
egy folyamatos defiguráció, a szokványos jelentéstársítá-
sok és tárgykonstitúciók leépítése, ami a mű felől indul 
el. Ilyen értelemben is értelmezhető a látó és látható fo-
lyamatos kereszteződésének Merleau-Ponty-féle elgon-
dolása.

Az idegen igényként adódó tapasztalat a művészet 
működésének sajátja, ahol a műalkotások olyan néző-
pontot nyitnak meg, és ezen keresztül olyan aspektusok 
bomlanak ki, amelyek nehezen összeegyeztethetőek a ko-
rábbi megszokott szemléletekkel vagy tapasztalatokkal. 
Az utolsó fejezetben éppen ezért foglalkozom a kísérleti 
filmek specifikus tendenciáival, mivel ezek az alkotások 
kísérletet tesznek arra, hogy olyan látványkombináció-
kat teremtsenek, amelyek valamiképpen megváltoztatják 
észlelési sémáinkat, amelyek a szem (és az itt megkép-
ződő felfogás) területeinek befolyásolása által új értelem-
képződésekhez juttatnak. Jeles András munkái azért le-
nyűgözőek, mert filmnyelvi kísérleteiben megteremti azt, 
hogy a kultúránk alapjait képező szavak és képek nyelve 
egyszer csak a maguk idegenségében állnak elő. Filmjei-
ben olyan nézőpontot teremt, ahonnan az otthonos és is-
mert események ijesztő mivoltukban tűnnek fel.

a működő nyelv

A közvetlenhez való visszatérés lehetetlensége a nyelvben 
is kifejeződésre jut. Ahogyan a nyelv esetében sem szá-
molhatunk a közvetlen kifejezés lehetőségével, ugyanúgy 
a nyelv előtti tartomány is, ami a nyelvben kifejeződésre 
kerülhet, már eleve a nyelv sajátosságát viseli magán, ami 
strukturális különbségek dinamikus játékában formáló-
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dik. Mindkét tartományt a diakritikus rendszereket jel-
lemző sajátos önvonatkozás jellemzi. Merleau-Ponty nem 
szerkezeti azonosságokról vagy ezek megfeleltetéséről 
beszél, hanem az értelemképződés strukturális hasonló-
ságáról. A néma érzéki tapasztalat tagolódása és a nyelv 
világának működése között egybefonódás vagy kölcsön-
hatás van: „Az észlelés a látó és a látható reverzibilitása 
révén jön létre, azon a ponton, ahol a két ellentétes irányú 
metamorfózis keresztezi egymást. Hasonló reverzibilitás 
működik a beszéd és a beszéd által kifejezett jelentés kö-
zött.”65 A nyelvben is csak úgy képződik jelentés, ha az 
egész dinamikus nyelvi struktúra önvonatkozásaként, 
annak háttere előtt, folyamatos elkülönböződésként raj-
zolódik ki a kifejezett vagy a mondandó, ahogyan az él-
mények is egy diakritikus különbségekre épülő fenome-
nális mezőhöz viszonyítva képződnek meg. Idézem: „a 
nyelv nem egy nyelv nélküli tökéletes közvetlenséget tör 
meg, hogy még a látvány is, a gondolat is, ahogyan mos-
tanában mondják »nyelvszerűen strukturáltak«, artikulá-
ció előtti artikulációk, valaminek a megjelenései ott, ahol 
korábban semmi sem volt, vagy valami más volt.”66 E két 
mező strukturális kölcsönhatásai teszik lehetővé, hogy a 
„működő nyelv” feltárja a megélt tapasztalatoknak azo-
kat a mélyben húzódó erővonalait, amiben a művészet 
nyelve is megképződik.

Talán még ennél is fontosabb az, hogy a nyelvben 
megszülető új artikulációk vagy értelemképződések a 
szavak nyilvánvaló és közvetlen értelmétől függetlenül, 
a nyelvben működő laterális kapcsolatokon (átfordí-
tások és felcserélődések) és hasonlóságokon keresztül, 

65  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 175.
66  Uo. 144.
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a metafora titkos működése révén születnek meg. Ez a 
beszéd vagy megszólalás egész stílusát érintő koherens defor-
máció viszont mindig az el nem gondolt, a még nem artiku-
lált vonzásában jön létre. A művészet nyelve, amennyiben 
benne új értelemképződés megy végbe, csak annyiban az, 
ami, és csak annyiban tesz szert jelentésre, amennyiben 
tartalmaz valami el nem gondoltat, amennyiben megszó-
laltatja ez utóbbit mint néma jelentést.67 Itt is érvényesül 
egyfajta fordított intencionalitás, ami abban érhető tetten, 
hogy nem a beszéd uralja ezt a néma jelentést, hanem 
a jelentés uralja a beszédet.68 És itt korántsem a nyelvben 
önkéntelenül is rögzülő jelentésekre kell gondolnunk, 
hanem a nyelv, a kimondás előtti értelemképződések 
(artikulációk) kihívásának vonzásában működő nyelvi 
értelemképződésre. A műalkotások paradigmatikus vi-
szonyai mentén kibomló „nyelv mögötti nyelv” laterális 
vagy alineáris szervezőelve, eltérően a logikai-szintakti-
kai szerveződésektől, nem a jelentés általánosításában 
merül ki, hanem az ismétlődéseken keresztül egy olyan 
jelfölösleg képződik, ami egyfelől a jelentőre, a mű érzé-
ki textúrájára irányítja a figyelmet, másrészt, a jelentés-
egységek szokványos/statikus értelmének felfüggesztése 
mentén egy dinamikus értelemtöbblethez vezetnek.69 Ezt 
nevezem a koherens deformáció eseményének, amikor a 
korábbiakkal szemben egy új artikuláció születik, a tago-
latlanság renddé változásának tanúi lehetünk.

Az atematikus vonzásában megszülető kifejeződés 
fordított meghatározottsága érvényes a beszélő alany és 

67  Vö. uo. 136.
68  Uo.
69  Vö. Cs. Gyimesi Éva: Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az iroda-

lomba. Pátria Könyvek, Budapest, 1992, 84–92.
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a kimondásra kerülő vonatkozásában is. Ismerős talán, 
hogy az átélt élmények – mint nyelv előtti artikulációk 
– szerencsés kifejezése sokszor még a beszélő alanyát is 
meglepik, mintha olyan értelemképződésekkel szem-
besítené a kifejeződés, amelyek mintha tőle függetlenül 
képződtek volna meg. Merleau-Ponty A közvetett nyelv és 
a csend hangjai című szövegében különbséget tesz az em-
pirikus (a már létrejött vagy készen kapott nyelv) és az 
autentikus nyelvhasználat között. Kiemeli, hogy a terem-
tő kifejezés nem a közvetlen megjelenítés által tesz szert 
jelentésre, hanem akkor, mikor hagyja magát lebontani és 
felépíteni az el nem gondolt által. „A nyelv – írja – kér-
lelhetetlenül szól, amikor lemond magának a dolognak a 
megnevezéséről. […] Ami az empirikus nyelv értelmében 
beszédnek mondható – azaz egy előzetesen felállított jelre 
való alkalomszerű utalásnak –, nem tekinthető annak az 
autentikus nyelv nézőpontjából. Ezzel szemben az igazi 
beszéd, amelyik jelentést hordoz, amelyik végre jelenle-
vővé teszi a »minden csokorból hiányzót«, és feltárja a 
dologban fogva tartott jelentést, az empirikus használat 
szemszögéből csupán csönd, hiszen nem jut el a megne-
vezésig. A nyelv önmagát teszi közvetetté és autonómmá, 
s ha éppen közvetlenül jelöl egy gondolatot vagy dolgot, 
ez csupán belső életéből következő másodlagos képessé-
ge. Az író, miként a szövőmunkás, a visszájáról dolgo-
zik: csakis a nyelvvel van dolga, s így veszi körül hirtelen 
jelentés.”70 Ebben a tekintetben az író tevékenysége nem 
sokban különbözik a festőétől, másrészt hangsúlyozza, 
hogy a teljes kifejezhetőség gondolata nonszensz, hogy 

70  Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. In: 
Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat, Budapest, 1997, 
146. 
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minden nyelv utalásszerű és közvetett, hogy a jelentések 
genezise soha nem ér véget, és éppen ezért a kultúra so-
hasem nyújt számunkra abszolút áttetsző jelentéseket.71 

Merleau-Ponty kései szövegeivel nagyjából egy-
időben Maurice Blanchot a lényegi mondás lehetőségének 
szintén a megnevezésről való lemondást tekinti, ami csak 
a nyelv mormolásának meghasadt bensőségességére ha-
gyatkozik, ami a távollét hajlékát idézi és az eredet gond-
ja terheli. Az irodalmi tér című munkájában a költői beszéd 
kérdését kivonja mindenféle reprezentáció fennhatósága 
alól, szembeállítva azt mind a hétköznapi nyelvhaszná-
lattal, mind a gondolkodás nyelvével. Rámutat arra, hogy 
az irodalom sem a közvetlen megragadására nem képes, 
sem arra, hogy a világot elvont idealitásokba rendezze. 
A költői beszéd inkább a létezők hallgatását fejezi ki: nem 
közvetlenségükben tárja elénk a dolgokat, hanem eltávo-
lítja őket, a hétköznapi nyelv otthonosságában megjelenő 
ismerős „közvetlenséget” mint hamis látszatot, a dolgok 
elleplezett idegenségét – mint felkavaró jelleget – fedi fel.72 
A költő – a hang, az alakzat, a ritmus által – a nyelv érzéki 
közegében és a nyelv követelésére hagyatkozva teremti 
meg tárgyát: „Nyelvi tárgyat teremt, ugyanúgy, ahogy a 
festő sem azt ábrázolja színekkel, ami van, hanem azt a 
pontot keresi, ahol színei megteremtik a létet.”73 Ez a pont 
a megismételhetetlen kezdet, a mélységet és idegenséget 
hordozó új értelemképződés felfakadása.

Orpheusz és Eurüdiké lenyűgöző – a találkozás 
vágyát és lehetetlenségét mozgásba hozó – története 

71  Lásd uo. 144–145.
72  Vö. Maurice Blanchot: Az irodalmi tér. Kijárat, Budapest, 2005, 

25–27. 
73  Uo. 27.
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Blanchot számára az irodalom tapasztalatát (és működé-
sét) példázza. Orpheusz alászállása az alvilágba a vágy 
sajátos, tilalmakat megszegő mozgását közvetíti, ami 
nem pusztán a megszegés élvezetéből táplálkozik, ha-
nem a tekintetben adódó idegentapasztalat mélységei 
mozgatják. Orpheusz miközben megpillantja Eurüdikét, 
ebben a tekintetben azt az elmozdulást és zuhanást élve-
zi, amellyel önmagától a Másik mint rendkívüli és idegen 
hatalom felé száguld. A Másik csábító tekintetének en-
gedve, ebben a visszapillantásban ismétli és radikalizálja 
az alászállást: a mássá válást, az idegen fogadását mint 
a kiismerhetetlennel való találkozás vágyát. Orpheusz az 
odafordulás által szólaltat meg valamit abból a „lehetet-
len reálisból” – miként Tengelyi fogalmaz a vágy lacani 
struktúráját elemezve –, ami a közvetlenül valóságosból 
uralhatatlannak bizonyul. De ugyanakkor ennek ára van, 
ugyanis: „a reális – a reális mint olyan, a reális súlya – soha-
sem válik tevékenységünkben jelenvalóvá a közvetlen és korlát-
lan jelenlétként adódó valóság elvesztése nélkül.”74 Orpheusz 
csak azért szállt le az alvilágba – írja Blanchot –, mert Eu-
rüdikét nem nappali igazságában és hétköznapi szépsé-
gében akarta látni, hanem éjjeli sötétségében és elérhetet-
lenségében. Akkor akarta látni, amikor láthatatlan, mint 
minden otthonosságot kizáró idegenséget: „Műve min-
den dicsőségét, művészete minden erejét, magát a boldog 
élet vágyát, a vágyat, hogy a nappal ragyogó fényében él-
jenek, feláldozza azért az egyedüli célért, hogy megnézze 
az éjszakában azt, amit az eltakar: a másik éjszakát, a meg-
jelenő rejtőzködést. Végtelenül problematikus mozgás ez, 

74  Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Id. kiad. 320.



42

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

melyet elítél a nappal: semmivel sem igazolható téboly-
nak vagy a mértéktelenség büntetésének látja.”75 

Ezért mondhatja, hogy az írás ahhoz a ponthoz kö-
zelít, ahol semmi sem jelenik meg, ahol a rejtőzködés 
mélyén a beszéd a megszakíthatatlan és bevégezhetetlen 
mormolásává válik. Giacometti szobraira utalva azt írja 
Blanchot, hogy van egy pont, ahonnan nézve kivonják 
magukat mindenféle látszat, perspektíva és lehatárolás 
alól: „a tér uraiként, mert hatalmuknál fogva a teret a ke-
zelhetetlen, élettelen mélységgel – a képzelet mélységé-
vel – helyettesítik. Ez a pont, ahonnan lehatárolatlannak 
látjuk őket, és amely bennünket is a végtelenbe helyez, az 
a pont, ahol az itt egybeesik a sehollal.”76 

A látó és látható összefonódása mellett a tökéletes 
reverzibilitás lehetetlenségének hangsúlyozása, a rés, 
a hézag, a távollét beiktatása az értelemképződésbe, 
Merleau-Ponty azon megfontolásait követik, hogy szem-
behelyezkedjék a husserli intencionális reflexió imma-
nenciájától, a tudat számára való jelenléttől. A látást úgy 
határozza meg, mint lehetőség arra, hogy magamon kí-
vül legyek.

az érzéki idea kérdése

Marc Richir hívja fel a figyelmet arra, hogy Merleau-
Ponty gondolkodásában az érzéki értelemképződés – az 
érzékinek az értelmire való nyitottsága – a fenomének lénye-
gi beteljesületlenségéből fakad, aminek meglátásában két 
alapvető következmény bontakozik ki. Egyrészt a világot 

75  Maurice Blanchot: Az irodalmi tér. Id. kiad. 141.
76  Uo. 32.
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saját helyéből kiindulva kell beszéltetni, vagyis az érte-
lemképződés folyamatos faggatózás és nyitottság, az ar-
tikuláció előtti artikulációnak a szakadatlan artikulálása, 
és másrészt, az eszme/lényegiségek és a tiszta egyediség 
(specificitás) mindig egymással összekapcsoltan jelenik 
meg,77 ami A látható és a láthatatlan kiazmus-fejezetében 
az érzéki eszmék kérdését veti fel. Mindkét gondolatnak 
nagy hordereje van a művészet működésének megérté-
sében. Az érzéki értelemképződéshez hasonlóan a mű-
vészet is folyamatos kérdezésben tárja elénk a világot, 
megőrizve az értelemképződés dinamikusságát. Az ide-
ális mezeje, a műben felsejlő láthatatlan (elvontabbnak 
tűnő „eszmék” vagy „gondolatok”) maga is részét képezi 
a megjelenő érzéki fenomenális mezőnek, mivel minden 
fenomént áthat egy eredeti torzulás, vagyis a benne rejlő 
nem fenomenális (a láthatatlan) fenomenalizációja újra 
csak egy önmagában teljesületlen fenoménhez vezet.78 
Szabó Zsigmond az értelemképződés ezen sajátos formá-
ját – amit Merleau-Ponty „vad lényegek”-ként is emleget, 
és többnyire a művészet nyelvében és működésében fe-
dezi fel – „nyílt instanciáció”-nak nevezi, és egy olyan 
egyediséghez tartozó általánosság megjelenését érti alat-
ta, mely nem sorolható a rendelkezésünkre álló fogalmi 
általánosságok alá.79 

77  Marc Richir: A fenomenológia értelme. A látható és a láthatatlan. Id. 
kiad., 62–63.

78  Vö. uo. 64.
79  Szabó Zsigmond: A keletkezés ontológiája. Id. kiad., 112.
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a látható és láthatatlan viszonya

Az aktuálisan látható mindig valami köztes láthatatlan 
szövetnek köszönheti az adottságát, és ez a tematizálatlan 
többletértelem (mint nem látható, máshollevő) vagy „töb-
bet-látás” táplálja, amelyet a látható dolog egyszerre köz-
vetít, és ugyanakkor el is rejt.80 A fenomenális mezőben 
megjelenő variábilis láthatóságokkal szemben a szilárd-
ságot biztosító lényegiségek – amit nem örökkévaló vagy 
kimerevített lényegekként kell elgondolnunk, hanem egy 
sajátos enyészpontként vagy elrendeződésként – nem a 
jelenségek fölött vagy egy transzcendentális szintézis 
egységében rajzolódnak ki, hanem a megjelenőket ösz-
szekapcsoló illesztékekben, amely egymáshoz köti a ta-
pasztalatot és annak variánsait. A Lét vagy a világ nem 
előttem van, hanem körülölel, ebből származtatható a tes-
tinek és a lényegeknek az a sajátos összefonódása, amit 
Merleau-Ponty egy helyen úgy fogalmaz meg, hogy „az 
ideák is már a test illesztékeibe vannak beékelve.”81 

Az érzéki értelemképződés lényegiségét hol Heideg-
ger Wesen-fogalmához mint a létezőt jellemző aktív lét-
módhoz hasonlítja,82 hol pedig Husserl horizontfogalmát 
hívja segítségül, természetesen lényegesen módosítva an-
nak értelmét.83 Az eredetileg az időben kibontakozó ész-
lelések egységét biztosító horizont fogalmának jelentését 

80  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 131.
81  Uo. 132.
82  Merleau-Ponty ezt az aktív lényegiséget a „felső reáliskola” em-

lékezetben adódó létmódján keresztül szemlélteti, ami koránt-
sem meríthető ki egy tárgy ilyen vagy olyan tulajdonságaival, 
hanem inkább egy meghatározott szag jellemzi, mint az épület 
terét betöltő és uraló érzéki minőség.

83  Vö. uo. 168.
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Merleau-Ponty kiterjeszti a dolgokat nemcsak kívülről 
övező, hanem azokat belülről kibélelő „láthatóságra”. 
Itt már a látható–láthatatlan dichotomikus elgondolásai 
nem segítenek, mivel olyan, a porozitásban, az érzéki 
pregnanciában megmutatkozó lényegiségekről van szó, 
amelyek a maguk láthatatlanságában mégis fenomenális 
adottságra tesznek szert. A szem és a szellem szövegében 
mondja, hogy a festő „falánk látása” a láthatóság rejté-
lyét faggatja, és eközben „látható létet ad annak, amit a 
profán látás láthatatlannak hisz”, és hogy ez a látás a Lét 
„vizuális tényeken” túli szövetére nyílik.84 Látható, hogy 
Merleau-Ponty sajátos értelemben használja az idea vagy 
lényeg fogalmát, nem a világból kivont ideális tartalmak 
vagy eszmék értelmében, hanem ami rávilágít arra, hogy 
mi valójában a világ mindenfajta tematizálás és elvonat-
koztatás előtt. Ezért hangsúlyozza már Az észlelés feno-
menológiájában, hogy a reflexiónak a tudat reflektálatlan 
életére kell irányulnia, és idézi Husserlt: „A még néma 
tapasztalást kell eljuttatni odáig, hogy kifejeződjék benne 
sajátos értelme”.85

Az érzékiség és az idealitások lehetséges összefo-
nódásának vizsgálata alapvető fontosságúnak bizonyul 
Merleau-Ponty gondolkodásában, hiszen ezen áll vagy 
bukik az érzéki értelemképződés tényleges lehetősége. 
Ezen a ponton nem véletlen, hogy minduntalan a művé-
szet tapasztalatára hivatkozik. E téren Proust műveinek 
tulajdonít előjogot: „ő ábrázolta legpontosabban látható 
és láthatatlan viszonyát, amikor olyan ideális képződ-
ményeket, gondolatokat állított elénk, amelyek nem el-
lentétei az érzékiségnek, hanem éppenséggel az érzéki 

84  Vö. Maurice Merleau-Ponty: A szem és a szellem. Id. kiad., 58.
85  Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája. Id. kiad., 240.
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anyagot kimélyítő dimenziók, belső horizontok.”86 A ze-
nei vagy irodalmi gondolatot, miként a szerelem dialekti-
káját, a tapintásban feltáruló tapasztalatot vagy a fény ar-
tikulációit mind az jellemzi, hogy a láthatatlannak olyan 
mélységi dimenzióit hordozzák, amelyek nem különíthe-
tőek el az őket hordozó érzékiségtől. Az érzéki ideák lét-
módját, mert erről van szó, tehát az jellemzi, hogy „csak a 
látást közvetítő ernyőn, a test ellenzőjén keresztül válnak 
«láthatóvá». Nem ismerhetnénk meg őket jobban akkor, 
ha eltávolítanánk a közénk álló test és az érzékszervek 
»szűrőjét«.”87 Úgy tűnik, Merleau-Ponty az érzéki ide-
ák jellemzése által kerül talán a legközelebb a művészet 
működésének leírásához, hiszen itt az érzéki tapasztalat 
valósága nem csupán apropóul szolgál valamely elvont 
gondolati tartalom megjelenítéséhez vagy megragadásá-
hoz, hanem: „A kérdéses gondolat súlyát, megbabonázó 
erejét, elpusztíthatatlan lényegiségét éppen az teremti 
meg, ahogyan a konkrét érzéki tapasztalat mögött felsej-
lik, vagy pontosabban, ahogyan az érzéki szívéből szét-
sugárzik.”88 

Nem nehéz felismerni, hogy Merleau-Ponty az érzé-
ki ideák tételezésével szoros közelségbe kerül a kanti, Az 
ítélőerő kritikájában kidolgozott esztétikai eszmék gondo-
latkörével. Az alábbiakban ezt tekintjük át, hogy kimutas-
suk a hasonlóság ellenére fennálló eltéréseket.

86  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 169.
87  Uo. 170.
88  Uo.
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a képzelőerő sematizmusa  
és az esztétikai eszmék

Az érzéki értelemképződés lehetőségét döntően meg-
határozta az a filozófiatörténeti hagyomány, amely a 
szemlélet és a fogalom viszonyát kidolgozta, és amely 
kérdéseivel és fogalmi apparátusának rendszerével máig 
érezteti a hatását.

Arisztotelész A lélekről című művében megállapítja, 
hogy: „a gondolkodás nincs képzelet nélkül – mert ugyan-
az az affekció jelenik meg a gondolkodásban is és akkor 
is, amikor lerajzolunk egy mértani ábrát; hiszen amikor 
háromszöget rajzolunk, nincs szükségünk arra, hogy 
mérete meghatározott legyen, ám mégis meghatározott 
méretű lesz a rajzolt háromszög. Ugyanez a helyzet a 
gondolkodóval: ha nem is valamekkorára gondol, mégis 
valamekkora az, ami a szeme előtt van, csak éppen nem 
mint valamekkorát gondolja el. De már ha természeténél 
fogva mérettel rendelkezik az, amire a gondolkodás irá-
nyul, noha mérete nem meghatározott, mégis valamek-
koraként van a szem előtt, és csupán mint valamekkorát 
gondolja el.”89 Ezekkel a gondolatokkal Arisztotelész 
megsejt valamit a szemlélet és a gondolat közös alapját 
érintő bűvös kérdéskörből, hogy kell legyen itt valami-
nek, ami a kettőt összekapcsolja, mégpedig mindkét 
esetben ugyanaz az affekció vagy képzet jelenik meg a 
lélekben: egy nem meghatározott vagy nem minden tekin-
tetben kitöltött szemléletesség, ami mégis konkretizálja az el-
gondoltat. A szemlélet és a fogalom közvetíthetőségének 

89  Arisztotelész: A lélekről. Lélekfilozófiai írások. Európa, Budapest, 
1988, 211.
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lehetősége Kant megismerés-elméletének is központi kér-
dését képezi.

Az érzéki szemlélet és az általános fogalom, mint két 
különnemű entitás közötti kapcsolat lehetőségét Kant a 
képzelőerő sematizmustanával igyekszik áthidalni. Kant 
eredetisége abban áll, hogy a bármely szemlélhetőség 
lehetőségét és alapját képező képzelőerő sematizmusát 
olyan transzcendentális képi szintézisként gondolja el, 
amiről leválasztható az egyedi szemléleteket biztosí-
tó képzet fogalma. A képzelőerő sematizmusát – amely 
mentén az egyedi sokféleség relációi megfeleltethetőek a 
fogalmi relációknak – a „lélek mélyén rejtőző művészet-
nek” nevezi, aminek igazi rejtélyei soha nem tárulnak fel 
szemünk előtt. Meghatározása szerint: „A fogalom sémá-
ján mármost a képzelőtehetség azon általános eljárásának 
képzetét értem, mely a fogalom számára megalkotja a 
hozzá tartozó képmást.”90 A megfogalmazás kissé félre-
vezető, hiszen azt gondolhatnánk, hogy a képmás a tiszta 
értelmi fogalmak sematizmusának terméke. Kant egyér-
telműen megkülönbözteti a séma és a képmás fogalmát. 
Mindkettő a képzelőtehetség terméke, de míg a képmás 
konkrétan megjeleníthető egyedi szemléletekre vonatko-
zik, addig a séma a priori, bár képi szintézis eredménye és 
csak a gondolatban létező azon szabályt jelenti, amelynek 
nyomán egy általános fogalomnak megfelelően határoz-
zuk meg szemléletünket. A séma Kantnál az intellektu-
ális és érzéki szféra között tételeződik, és ezáltal (köztes 
helyzeténél fogva) képes közvetíteni: „léteznie kell vala-
mi harmadiknak, mely egyfelől a kategóriával, másfelől a 
jelenséggel az egyneműség viszonyában áll, és lehetővé 

90  Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. Ictus, Budapest, 1995, 174.
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teszi, hogy az előbbit az utóbbira alkalmazzuk.”91 A kér-
dés az, hogy megfordítható-e ez a viszony: a szemléletek 
alapján megalkotható-e a séma, vagy már mindig felté-
telezi a fogalmak meglétét? A különféle tapasztalatokon 
keresztül kialakítható-e a kutya intuitív sémája, még mi-
előtt adva lenne a fogalom? Egy kutya képét látva ugyan-
is – a sémának köszönhetően – rögtön felismerjük, hogy 
kutyáról van szó; de csak akkor, ha rendelkezünk a kutya 
fogalmával.

Az ítélőerő kritikájában Kant egy olyan szemléletet he-
lyez az esztétikai beállítódás középpontjába, ahol nem a 
fogalomra való tekintettel vesszük szemügyre a tárgyat, 
hanem pusztán e fogalmiság fele tartó, vele pusztán 
összhangba kerülő (és ilyen értelemben célszerű) for-
májára vonatkozóan. Ebben a szemléleti formában nem 
a dolog (miben)léte és az erre vonatkozó megismerési 
érdek a meghatározó, hanem a megismerési képességek 
egymáshoz viszonyított hangoltsága: egyszóval a tetszés 
vagy nem-tetszés érzése. Miközben az ítélőerő feladata az, 
hogy létrehozza a különösnek az általános alá foglalását, 
itt, a meghatározó ítélőerő működésével szemben – ahol 
ez a szubszumpció meg is történik –, a reflexiós esztétikai 
ítélőerő problémakörében megjelenik a képzelőerő azon 
sematizmusa, amely úgy tűnik, hogy a különöstől a fo-
galom alá nem hozható általános irányába mozdul el a 
célszerű forma látásán keresztül. Bár a spekulatív (megis-
merési) érdek itt már nem mint törvényadó hatalom lép 
fel e sematizmusra vonatkozóan, Kant kiemeli, hogy: „a 
szép és fenséges mégis egyaránt fogalmakra vonatkozta-
tik, noha nem meghatározott fogalmakra, s ennélfogva a 
tetszés a puszta ábrázoláshoz vagy ennek képességéhez 

91  Uo. 172.
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kapcsolódik, amennyiben egy adott szemlélet esetén 
az ábrázolás képessége, avagy a képzelőerő, az értelem 
vagy az ész fogalmi képességével összhangban állónak 
mutatkozik, olyannak, mint ami előmozdítólag hat azok 
fogalmi tekintetében.”92 Itt egy szabad, spontaneitásban 
megvalósuló sematizmussal találkozunk, hiszen nem va-
lamely megadott vagy meghatározott fogalom mentén, ha-
nem a különös és általános közöttiségében, a képzelőerő 
és értelem összhangjában (sensus communis) tételeződik.

Az empirikus fogalmak eleve sémákként működ-
nek,93 ezért őket érzékletesebbé csak példákon és képmá-
sokon keresztül tehetjük, míg a tiszta értelmi fogalmak 
a sémák által kerülnek közelebb az érzékihez: „Fogal-
maink realitásának bemutatásához mindig szemléletek 
szükségeltetnek. Ezeket példáknak hívjuk, ha a fogalmak 
empirikusak, viszont sémáknak nevezzük őket akkor, ha 
a fogalmak tiszta értelmi fogalmak. Lehetetlenre vágyik 
azonban, aki azt akarja, hogy mutassuk be az észfogal-
mak, vagyis az eszmék objektív realitását, mégpedig el-
méleti megismerésük érdekében; mert olyan szemlélet, 
amely az eszméknek megfelelne, semmiképpen nem ad-
ható meg.”94 Kant itt korántsem arra utal, hogy az empiri-
kus fogalmaknak nincs szükségük sémákra, vagy hogy ez 
utóbbiak nem fejeznek ki szemléletességet, hanem inkább 

92  Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Ictus, Budapest, 1997, 172.
93  Vö. A következő megfogalmazással: „A kutya fogalma valami-

lyen szabályt jelent, melynek nyomán képzelőtehetségem általá-
nosságban meg tudja rajzolni egy négylábú állat alakját anélkül, 
hogy akár a tapasztalat kínálta egy-egy különös alakra kellene 
korlátozódnia, akár valamely lehetséges képmásra, melyet in 
concreto meg tudok jeleníteni magam előtt.” (Immanuel Kant: A 
tiszta ész kritikája. Id. kiad., 174).

94  Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Id. kiad., 282.
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arról van szó, hogy a tiszta értelmi fogalmaknak általában 
nem feleltethetők meg képmások vagy példák – gondol-
junk arra, hogy milyen képe lehetne az ezres számjegy-
nek –, szemléletességre csak a sémák által tesznek szert. 
Itt a szemléletessé tétel lehetőségeinek rangsorolásáról 
van szó az érzéki fogalmaktól, a tiszta értelmi fogalma-
kon át az észfogalmakig, ahol az utóbbit még a sematiz-
mus sem illeti meg, csak a szimbolikus reprezentáció: a 
szemléletesség analógiás átvitelének formája. A kanti 
architektonika kvázi fentről lefele halad, az értelmi fogal-
mak megalapozottsága, szemléletes alapja bír fontosabb 
jelentőséggel. Minket ezzel szemben éppen az érdekel, 
hogy az esztétikai szemléletben az értelem fennhatósága 
nélkül is beindul a sémaképződés, mint olyan képi szin-
tézis, ami specifikus szemléletek felfogásához vezet. Az 
sem elhanyagolható tény, hogy a sémákat, a tiszta ide-
ális fogalmisággal szemben, egyfajta rugalmasság jelle-
mez. Umberto Eco meglátásában a kanti sematizmustan 
megengedi a sémák dinamikus átrendeződését: „Ha az 
empirikus fogalmak sémája olyasvalami, ami a termé-
szeti tárgyakat hivatott elgondolhatóvá tenni, továbbá 
ha az empirikus fogalmakról alkotott szintézis sohasem 
befejezett, mivel a tapasztalatban mindig felfedezhetők 
a fogalom újabb jegyei, akkor maga a séma szükségkép-
pen felülvizsgálható, magában rejti a tévedés lehetőségét, 
az idők során fejlődik. Az értelem tiszta fogalmai afféle 
időtlen készletet alkottak, az empirikus fogalmak azon-
ban csakis »történetiek« vagy ha úgy tetszik, kulturálisak 
lehetnek.”95 

95  Umberto Eco: Kant és a kacsacsőrű emlős. Európa, Budapest, 1999, 
124.
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Az ítélőerő kritikája 59. §. értelmében a fenséges tapasz-
talata már átvezet a szimbolikus reprezentációk területé-
re. Kant itt megkülönbözteti a sematikus és szimbolikus 
megérzékítést, és az utóbbit az ész olyan fogalmaihoz ren-
deli, amelyeknek semmilyen érzéki szemlélet nem felel-
tethető meg közvetlenül. Kant szerint nyelvünk tele van 
ilyen közvetett, analógiás ábrázolásokkal, és mint példái-
ból96 kiderül, a metaforákra gondol, amelyek: „nem sema-
tikus, hanem szimbolikus hipotipózisok, melyek nem egy 
közvetlen szemlélet által fejeznek ki fogalmakat, hanem 
csak a szemlélettel való analógia szerint, vagyis a szem-
lélet valamely tárgyáról való reflexió átvitelével egy telje-
sen más fogalomra, mellyel talán soha semmilyen szem-
lélet nem korrespondálhat közvetlenül.”97 A fenséges 
tapasztalatát egyenesen úgy írja le, mint ami a képzelőe-
rőt végső határáig feszíti, és arra készteti, hogy a megjele-
nőt eszmék ábrázolásaként gondolja el, bár a megjelenítés 
mindig őriz egyfajta meg-nem-felelést a szemléleti egész 
egybefogásában. A szimbolikus reprezentációk tehát 
nem egy hozzárendelési szabályt adnak meg, miként 
az értelmi fogalmak sematizmusa, hanem hasonlóságon 
alapuló szemléletbeli egységet vagy összetartozást jelent. 
Ezek a kvázi megjelenítések benyomásai a szemléletek 
kiterjesztését követelik meg, még akkor is, ha a hasonlító 
és a hasonlított semmilyen logikai rendszerben nem fe-
leltethetők meg egymásnak, másfelől a reflektáló ítélőerő 
azon intelligíbilis képességéhez rendeli, ami lehetővé te-
szi az (erkölcsi) eszmék „megérzékítését”. A szimbolikus 

96  Kant itt olyan szavakat említ, mint: alap (támaszték, bázis), füg-
geni (lógni), folyni (következni helyett) és szubsztancia (Immanuel 
Kant: Az ítélőerő kritikája. Id. kiad., 284).

97  Uo.
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reprezentáció tana – a különbözőségek ellenére az azonos 
látása – talán még rejtélyesebb, mint a sematizmusé.

Az ítélőerő kritikájában a szépművészeteknek, a zse-
ninek és az esztétikai eszmék felvezetésében a szépség 
olyan meghatározásával találkozunk, amely ellentmon-
dani látszik a szépség analitikájában megfogalmazottak-
kal, miszerint a szépség/tetszés nem más, mint az értelem 
és a képzelőerő megjelenítései közti szabad játék vagy 
összhang. Itt ugyanis Kant azt állítja, hogy: „A szépséget 
általában véve, legyen akár természeti, akár művészeti 
szépség, esztétikai eszmék kifejeződésének nevezhetjük”,98 
miközben az esztétikai eszmék jellemzője az, hogy „arra 
késztet, hogy sok mindent gondoljunk, de amellyel egyet-
len meghatározott gondolat, azaz egyetlen fogalom sem 
lehet adekvát.”99 Tengelyi hívja fel a figyelmet arra, hogy 
ebben a gondolatkörben a természeti szépség tapasztala-
tát – amennyiben azt esztétikai eszmék kifejeződésének 
tekintjük – a fogalommal szemben ugyanolyan többlet-
szerkezet jellemzi, mint a művészeti szépet. Ezt a feszültsé-
get kétféleképpen lehet feloldani. Egyrészt már az anali-
tikában fogalom nélküli megjelenésként tételezi a szépet, 
amiben az összhang pusztán a képzelőerő felfogása és egy 
nem meghatározott fogalom ábrázolása (kvázi megjeleníté-
se) között jön létre, ami nem zárja ki azt a lehetőséget, 
hogy amit a képzelőerő a maga számára megjelenít, az 
olyan többletet képez egy meghatározott fogalomhoz ké-
pest, ami alá nem foglalható maradéktalanul. Másrészt az 
esztétikai eszmék azért is állhatnak szemben a fogalmak-
kal, mivel a kifejeződésre kerülő eszmék meghaladják az 
értelmi fogalmak körét, és amennyiben az észfogalmakra 

98  Uo. 247.
99  Uo. 240.
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nyílnak, úgy itt már szimbolikus kifejezéssel van dolgunk 
(ezt példázza a művészet vagy a természeti fenséges ta-
pasztalata). Kant itt valószínűleg – a „szépművészet” 
használatából is adódóan – a szépség fogalmának egy 
tágabb jelentését használja, ami nem zárja ki a fenséges 
tapasztalatának lehetőségét.

Bár Kant rendszerében elválasztja a spontán séma-
képződést a szimbolikus megjelenítésektől, Tengelyi 
mégis a reflektáló ítélőerő működése és az észeszmék 
szimbolikus kifejeződése között mélyenszántó hasonló-
ságot vél felfedezni. Az észeszmék szimbolikus kifejezése 
a szemléleteknek egy olyan fogalom nélküli összetarto-
zására utal, ami a reflektáló ítélőerő működésének sza-
bályául szolgál, és ilyen értelemben a harmadik Kriti-
kának tulajdonítja azt a felfedezést, hogy a tapasztalat a 
gondolkodáshoz képest mindig valami értelem-többletet 
tartalmaz. Más szóval Kantnak tulajdonítja azt a művé-
ben elvarratlan vagy kidolgozatlan felismerést, hogy „a 
gazdag kidolgozatlan anyag, amelyet a természet szemléleti 
különfélesége tartalmaz, gondolatok olyan túláradó bő-
ségét képes életre hívni, amelyet a fogalmi kifejezés nem 
meríthet ki.”100 Ekképpen az esztétikai beállítódás jellem-
zőjeként felbukkan a nyelv előtti értelemképződés, mint 
a szemléletek fogalom nélküli egységének lehetősége, 
mégis óvatosan kell bánnunk ezzel a kijelentéssel, mivel 
Kant a felfogásnak ezt a módját sohasem különíti el telje-
sen a fogalmaktól, legyenek azok akár az értelem vagy az 
ész fogalmai. A reflektáló ítélőerő működésében megjele-
nő sémaképződés, bár nem az értelem fennhatósága alatt 
áll, mégis összhangban működik vele; ahogyan az érzéki, 
esztétikai eszmék esetében is azt találjuk, hogy az érzéki 

100  Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Id. kiad., 191.
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minőségekkel telített értelemtöbblet az ész fogalmaihoz/
eszméihez válik hasonlatossá.

Úgy tűnik, Merleau-Ponty a „vad észlelés” elmé-
letével a kanti spontán sematizáció kérdéséhez mint a 
szemléletek fogalom nélküli összetartozásához nyúlt 
vissza. Kétségkívül Merleau-Ponty elindította a harma-
dik Kritikának egy olyan recepcióját, ami nem hagyhatja 
figyelmen kívül a spontán sematizáció és az esztétikai 
eszmék problémakörének fenomenológiai relevanciáját. 
Marc Richir – aki Waldenfels mellett leginkább tovább-
viszi Merleau-Ponty gondolkodásmódját – a kanti eszté-
tikai beállítódás leírásában egyenesen a tiszta fenomének 
fenomenalizációját véli felfedezni: a szép analitikájában a 
fenomének individualizációját, míg a fenséges esetében 
a fenomének dezindividualizációját, és kimutatja, hogy a 
szépet és a fenségest éppen az esztétikai eszmék gondo-
latköre kapcsolja össze egységes fenoménné.101 

Merleau-Ponty újrafogalmazza Kant sematizmusta-
nát, mikét Szabó Zsigmond fogalmaz, az előbbi gondol-
kodót már nem a meglévő általánosságok és az alájuk 
besorolható egyediségek érdeklik, hanem az általánosulás 
folyamata, az általánosságok és az egyediségek köl csö-
nösen függő keletkezése és szétválása, vagyis az értelem-
képződés folyamata.102 Ezen primordiális észlelés vagy ér-
telemképződés Merleau-Pontynál ontológiai jelentőségre 
tesz szert. A sematizmus tekintetében Szabó Zsigmond 
az ontológiai kiterjesztésben látja a két gondolkodó közti 
radikális eltérését. Miközben Kant fölfedezi a reflektáló 
ítélőerő és az esztétikai eszmék jelentőségét az esztétikai 

101  Vö. Marc Richir: A fenomenológiai mozzanat Az ítélőerő kritikájá-
ban. Enigma. 1995: 1, 70–85. 

102  Vö. Szabó Zsigmond: A keletkezés ontológiája. Id. kiad. 32.
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tapasztalat vonatkozásában, ezen felfedezéseknek – a 
rendszertani zűrzavar elkerülése végett – mégsem tulaj-
donít ismeretelméleti, objektív jelentőséget, hanem azt a 
szubjektív, esztétikai viszonyulásra redukálja.103

A fenti állítás lényegi meglátásra épül, mégis némi 
pontosításra szorul. Egyrészt a kanti rendszerben még 
az objektív tapasztalatok vagy ítéletek is csak logikai 
értelemben tekinthetők objektívnek, amennyiben az ér-
telem törvényszerűségeit követve rendeződnek el, tehát 
a logikai objektivitás nem egyenértékű annak ontoló-
giai értelmével. Más szóval a megjelenő sokféleségnek, 
a szemléletek fogalom nélküli egységének is van vagy 
lehet létvonatkozása, csak az erre vonatkozó ítéletek 
nem bírnak logikai objektivitással, mivel nem az értelem 
fennhatósága alatt születtek, nem azon spekulatívérdek-
től függenek, hogy mi a dolog, hanem, hogy milyen a 
megjelenése. E tekintetben mérvadó lehet a célszerűség 
egyik definíciós kísérlete, miszerint „Célszerűnek ugyan-
is akkor nevezünk egy dolgot, ha a dolog létezése előfel-
tételezni látszik a dolog megjelenítését”.104 Ha helyesen 
értjük, akkor itt Kant éppen azt fogalmazza meg, hogy 
az esztétikai beállítódásban a dolog léte kimerül annak 
megjelenítésében.

Másrészt, úgy gondolom, hogy bár Kant mereven el-
különíti az esztétikai tapasztalatot a megismeréstől, attól 
még megengedi, hogy a képzelőerő megjelenítési mód-
jainak ontológiai hozadéka legyen, hiszen a reflektáló 
ítélőerő éppen olyan fenomenális többlettel szembesül, 
amit képtelen fogalmak alá hoznia, és ez nem a képze-
let szubjektív működtetésétől és akaratlagos aktusától 

103  Vö. uo. 55.
104  Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Id. kiad., 36.
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függ, hanem mert ilyennek találja az előtte megjelenőt. 
Ha látunk egy érdekes formát, akkor azt nem azért látjuk 
ilyennek, mert önkényes módon beleképzelünk valamit 
(bár kétségkívül ez is belejátszhat ebbe a kvázi tapaszta-
latba), hanem mert a dolog megengedi, sőt kiváltja, hogy 
célszerű formaként észleljük;105 és bár ezt Kant sehol sem 
hangoztatja, lehet, hogy így „közelebb” kerülünk a ter-
mészethez, mint az értelem tényekbe rendezett objektivi-
tásával. A természet „empirikus egysége”, mint a célsze-
rűség elve alatt a különös tapasztalatok heterogenitásának 
valamiféle rendszert szabó egységének elgondolása talán erre 
enged következtetni. Erről az egységről megjegyzi Kant 
egy lábjegyzetben, hogy bár „nem objektíve határozza 
meg a szintetikus egységet, ám szubjektíve mégis megad 
olyan alaptételeket, amelyek a természet kutatásához ve-
zérfonalként szolgálnak”.106

kép és mozgókép

Mi a kép? Erre a kérdésre elvben sokféle válasz adható, 
de talán egy bizonyos tekintetben egyetértenek a képet 
illető kortárs megközelítések: a kép értelmezését ki kell 
vonni a prezencia-metafizika, azaz a leképezés és kiterí-
tett képzetek birodalmából. Ezt a tendenciát az indokolja, 
hogy a vizuális kép (kiváltképpen a művészi kép) nem 
egy előttünk álló tiszta prezencia, direkt és közvetlen 
megjelenítődés, hanem egy sajátos keveréke a látható és 

105  A fenséges élményével szemben Kant azt hangsúlyozza, hogy 
„A természeti széphez önmagunkon kívül kell az alapot keres-
nünk” (Uo. 165)

106  Uo. 25.
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láthatatlan minőségeknek. Az általunk használt képiség 
kifejezés erre a kettősségre utal.

Kép (látvány) és képiség ontológiai különbsége a 
husserli nyelvezetben tételeződő „noematikus értelem-
mag” és a „thetikus jelleg” közti analitikus különbségére 
utal vissza. E különbségtételre azért van szükség, mert e 
művészetben bejelentkező kép nagymértékben függ, je-
lentésességén túlmenően, annak hogyan adottságától, ami 
a képiséggel való kitüntetett szembekerülésre késztet. 
Eugen Fink, a husserli vizsgálódások mentén, pontosan 
ezen elemi struktúra figyelmen kívül hagyásának tulaj-
donítja a képfenomén folytonos félreértését: „Az elemző 
pillantás leginkább mindig arra esik, amire a képtudat 
intencionalitásában a tematikus érdeklődés irányul: a 
képi világra. A kép azonban – először tézisszerűen fogal-
mazva – a reális hordozó és az általa hordozott képvilág 
egységes, értelmileg összetartozó egésze. […] A temati-
kus érdeklődés magában rejti a hordozó »mellőzését«. Ez 
a »mellőzés«, amely szükségszerűen szintén hozzá tarto-
zik a képtudat apperceptív struktúrájához, valójában az 
a fenomenális mód, ahogyan a »hordozó« a kép nézője 
számára jelen van. Hiszen bizonyos rendellenességet jelent, 
ha magára a hordozóra irányul a tematikus pillantás. Ez az 
anomália azonban állandóan lehetséges, sőt szerepe van 
bizonyos összefüggésekben [kiemelés tőlem – G. Z.].”107

Az adottság e képi módjának vizsgálata természe-
tesen nem mellőzheti a képfaktum mint a „reális képi 
hordozó” és a „képvilág” egységével mint a képfeno-
mén valóságos és nem-valóságos mintha-jellegével való 

107  Eugen Fink: Megjelenítés és kép. Adalékok a nem-valóság feno-
menológiájához. In: Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Ki-
járat, Budapest, 1997, 93. 
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számvetést sem, amiben kifejezésre jut a megjelenő körül 
szerveződő eredendően nem jelenlevő utalások rendsze-
re, a képtárgy tiszta prezenciájának elvi lehetetlensége. 
E célkitűzés a kép és képzetalkotás Merleau-Ponty által 
kitűzött kritikáját követi, a képiség leválasztását és elha-
tárolását a képzetektől, a képi azon felfogástól, ami a kép 
abszolút jelenlétére épít és e prezencia-metafizika köve-
telménye alatt áll. A képinek a fenomenológiával ötvözött 
ontológiai megközelítését azért tartom szerencsésnek, 
mert általa felmutatható az a paradoxális jelleg, hogy 
miközben az esztétikai beállítódás nem a valóságra van 
beállítódva, nem a leképezettre irányuló tematikus aktus 
vezérli, hanem a megjelenítés hogyanja érdekli, mégis, 
ha a kép képes egy adott színt, létezőt vagy viszonyrend-
szert minden mással szemben kiemelten érvényre juttat-
ni, akkor a léthez való egyfajta viszonyról beszélhetünk. 
A kép, mint a valóságos „imaginárius szövedéke”, bár 
radikálisan nem feleltethető meg semminek, de egy olyan 
belátáshoz visz minket, mondhatni olyan horizontnyerés-
re teszünk szert, amely által valamit látni tudunk. A tisz-
ta megjelenés, amely így felkínálja magát, specifikus 
érzéki jelenlevő. De ez a jelenlét ugyanakkor távollét is. 
A realitás képpé semlegesítődik, miközben a megjelenés 
létezővé válik a műben, megszüntetve minden általunk 
tételezett eredendőséget és érvényre juttatva a semleges-
ségmodifikációt, a mű valóság-megvonását és -adását.108

108  Vö. Bacsó Béla: Naivitásunk határpontján. In: Uő: Határpontok. 
Hermeneutikai esszék. T-Twins–Lukács Archívum, Budapest, 1994, 
146–147. 



60

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

a festő látásmódja

Hogyan ismerhetjük fel a festői látásmódot? Mindenek-
előtt a műalkotásokból: „A művészet egész története a 
vizuális észlelés módozatainak története. Azoknak a vál-
tozó szemszögeknek a története, amelyekből az ember 
látta a világot.”109 A művészi látásmód azonban elkülö-
níthető a mindennapi látásmódtól, bár ez utóbbi a mű-
vésznek is sajátja. Mondhatnánk két világ embere, mivel 
az alkotás egy olyan szellemi diszpozíciót igényel, amely 
szoros kapcsolatban áll a kifejezéssel és megkövetel bizo-
nyos feltételeket az appercepcióra vonatkozóan. Például 
ha egy tájképfestő egy fehér virág visszaadásához fehér 
színt használ, akkor nem lesz mit kezdjen a tűző Nap fé-
nyességével. A kép egysége érdekében kénytelen módo-
sítania azon, amit lát, a rendelkezésére álló közeg függ-
vényében. Ezek szerint találóbb Gombrich megjegyzése 
„a művész inkább azt akarja látni, amit lefest, és nem azt 
akarja lefesteni, amit lát”,110 mindig azokat az aspektuso-
kat keresi, amelyeket a vásznán érvényesíteni tud.

A természetes beállítódásban magát a fényt és nem a 
tónusok különbségét vesszük észre, ahogyan azt a festő 
teszi. Azt látjuk, hogy egy arc felderül, és nem azt, hogy 
módosult rajta az izmok összehúzódása. A benyomások 
közvetlensége megakadályozza számunkra a részletek 
elemzését. A festő feladja ezt a közvetlenséget, és egy 
fordított úton a részletek módosulásából építi fel a derűs 
arcot. Még a realista festészet esetében is megfigyelhető 
az, hogy mennyire meghatározza a képi közeg azt, ami 

109  Herbert Read: A modern festészet. Corvina, Budapest, 1972, 10.
110  Erich H. Gombrich: Művészet és illúzió. Gondolat, Budapest, 1972, 

85.
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látható a képen, s ez nagymértékben különbözik attól, 
amit a valóságban „látunk”. A reneszánsz dicsőített „is-
teni perspektívája” még nem adja vissza azt, amit látunk. 
A képen egy távoli alak a perspektíva törvényei szerint 
jóval kisebb, mint az előtérben látható tárgyak, s ez érzé-
kelteti a távolságot. Valójában ezt mi fordítva észleljük. 
Ha egy távolabb levő embert meglátunk, akkor nem arra 
figyelünk, hogy ez menynyivel kisebb, mint a közelünkbe 
eső tárgyak – sőt, ezt észre sem vesszük –, hanem a tá-
volságot becsüljük fel, az eleve-értelmezett életvilágunk 
alapján, melynek appercipiálása nem redukálható egyet-
len érzékszervre sem. Arnheim kifejezésével élve „látó uj-
jal” mozgunk a környező világban, úgymond „letapogat-
juk” a szemünkkel a dolgokat (alakjukat, felépítésüket, 
érdességüket stb.).

A festő a vizuális minőségekre, a formák és a szí-
nek dinamikájára kell, hogy építsen. Ezek megtalálása 
azt igényli, hogy feladja a természetes beállítódást – a 
környező világ eleve-értelmezettségét. A festő a látható 
érzéki minőségekből építi fel a látványt. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy képes lenne egyfajta „romlatlan szem-
mel” – minden tudástól és értelmezéstől mentesen – te-
kinteni a világra. Látásunk mindig valamilyen értelme-
zésen alapul – egész énünk reakciója olyan fénymintákra, 
amelyek ingerlik retinánkat, s nem csupán színérzet-in-
gerek puszta rögzítésével azonos. A látás fiziológiájával 
kapcsolatos vizsgálatok rámutattak arra, hogy az ingerek 
voltaképpen semlegesek s csak a felfogásban működő ak-
tív észlelés, értelmezés révén válnak azzá, amik. A kog-
nitív elméletek azt hangsúlyozzák, hogy életvilágunkban 
szervesen összefonódik a látás és a tudás. Azt, hogy mit 
látunk, mindig meghatározza az, ahogyan értelmezzük 
a látottat. Olyannyira, hogy egyes esetekben nem tudjuk 
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megkülönböztetni a valóban látottat attól, amit csak látni 
vélünk, amikor csak tudjuk, hogy mit kellene látnunk, de 
valójában nem látjuk – belelátjuk. Ugyanez megfigyelhető 
a hallás esetében is: az óra ketyegését hallhatom tik-tak-
nak, de belehallhatom azt is, hogy tiki-taki, tik-tik-tak, s 
mindez itt is az értelmezés függvénye. A kérdés továbbra 
is fennáll: minek tulajdonítható az értelemképződés, hol 
képződik meg ez az összerendeződés? Merleau-Ponty 
egész munkássága azt bizonyítja, hogy itt érzéki értelem-
képződésről van szó, ami alapvetően nem egy tudati be-
látás vagy intenció alapján szerveződik, hanem egy ész-
lelési, fenomenális mezőben, az észlelő és az észlelt világ 
sajátos összefonódásában.

A Művészet és illúzió című könyvében Gombrich rá-
mutat arra, hogy az észlelés nem valaminek az egyszeri, 
passzív felfedése, hanem lényegében prognosztikus jel-
legű folyamat, ami a „séma és annak kijavítása” elvére 
épül. Például egy ismeretlen tárgy észlelésekor a kezdeti 
sémát, melyben a tárgyat megragadjuk, a kitöltetlenség 
és határozatlanság legmagasabb foka jellemzi. Úgy jele-
nik meg, mint valami, aminek van hátoldala és belseje, de 
anélkül, hogy ezeknek közelebbi, pontosabb minősége is 
adott lenne. A tárgy megragadása közben a kezdeti séma 
fokozatosan kitöltődik és differenciálódik, az észlelt szí-
nes alakminőségeknek megfelelően, s így újabb és fino-
mabb sémák lépnek működésbe.111 Az alkotási folyamat 
során a festő egy tágabb séma (pl. egy nagyobb színfolt) 
fokozatos tagolásával és javítgatásával jut el a fantázia-
kép vagy az észlelt fenomének szemléletre hozásáig, az 
ezekben megjelenő specifikus lényegiségek kiemelésé-
vel. Az alkotás és észlelés összehasonlítása rámutathat 

111  Vö. uo. 75.
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arra, hogy a festő festés közben sajátítja el azt az észlelési 
módot, amit festői látásmódnak nevezünk. A művészet 
pedig pontosan akkor lép fel, ha képes leküzdeni a hét-
köznapokban működő sematizmusokat, és olyan sajátos 
értelmezéseket nyújtani, amelyek kibővítik a dolgok és 
ezen keresztül a világ számunkra való adottságmódjait.

Gombrich elgondolásában a művészet egész tör-
ténete – az impresszionizmussal bezárólag – a látható 
minőségekre irányuló egyre fokozottabb törekvésként 
és reflektálásként értelmezhető. Ez egyrészt a hétközna-
pokban működő sematizmusoktól való megszabadulást 
jelenti; másrészt a kifejezőeszközök tökéletesítése, vagyis 
a sémák fokozottabb differenciálódása, ami a látható vi-
lág újabb értelmezéseihez vezet. Így alakulnak ki a festé-
szetben is a különböző stílusok, s ezen korstílusokon be-
lül a festők egyéni stílusai. Mindenütt működik egyfajta 
„nómikus apparátus”, mely már meglévő sémák, kifejező-
eszközök rendszeréből áll, de a művész ezeket csak akkor 
tudja felhasználni, ha össze tudja egyeztetni saját látás-
módjával, ha pedig ez nem sikerül, akkor újakat teremt. 
Elmélkedés egy vesszőparipáról avagy a művészi forma gyöke-
rei című jelentős, a későbbi képelméleteket meghatározó 
írásában Gombrich ezt „minimum képmásnak” nevezi. 
Ezt a képi minőség azon minimális feltételével azonosítja, 
ami által valaminek a helyettesítőjévé válhat – illetve az ő 
megfogalmazásában –, ami folytán beleillik a befogadói 
attitűd pszichológiai „zárjába”.112 A kép minimális jegyei 
szintén csak egy séma felidézésének képességében, egy 
bizonyos használatra felhívó szabály viszonylatában van 

112  Vö. Erich H. Gombrich: Elmélkedés egy vesszőparipáról. In: Ho-
rányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek 
logikájáról. Typotex, Budapest, 2003, 33.
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értelmük, tehát egy olyan séma előhívásaként, ami szabá-
lyozza a reprezentáció aktusát. A reprezentáció itt olyan 
sajátos aktusként jelenik meg, amely az alkotás oldalán 
mindig feltételezi az alapvető sémák/formák konvencio-
nális szótárát, míg a befogadás oldalán a vágyak és elvá-
rások függvényében történő artikulációt. Mindkét olda-
lon, a Művészet és illúzió könyvéből is ismerős, „érintetlen 
szem” lehetetlenségének gondolata hangsúlyozódik: „az 
»érintetlen szem«, amelynek a világot újként kellene lát-
nia, egyáltalán nem látná ezt, csupán szenvedne a for-
mák és a színek kaotikus összevisszaságának fájdalmas 
benyomásaitól.”113 Az előbbi előfeltevés eredményezi azt, 
hogy: „Még az »illuzionista« meggyőződésű művésznek 
is az ember alkotta konvenciókból álló »konceptuális« 
képmásból kell kiindulnia. Bármilyen furcsának is tű-
nik, a művész egyszerűen nem tudja »utánozni a tárgy 
külső formáját«, csak ha már megtanulta, miként is kell e 
formát létrehozni.”114 Azonban Gombrich nem tud meg-
győzően érvelni amellett, hogy hogyan is születnek meg 
ezek az új látásmódot kialakító sémák. Elgondolásában a 
sémaképződés túlságosan is a szerzői intenció fennható-
sága alatt áll, és kissé mechanikusan képzeli el a sémák 
összevetését a látvánnyal, mintha ezen utóbbiakat vala-
miféle készenkapottság jellemezné.

Az alkotáshoz szükséges szellemi beállítódás több-
nyire azt igényli, hogy a festő legyőzze a dolgok ismert 
jelentésére és megjelenési formájára vonatkozó tudását, 
ami a kategoriális szemlélet sémaképződésének fenn-
hatóságát jelenti. Nem az értelem által felépített való-
ság visszaadására törekszik, hanem egy valóságosabb 

113  Erich H. Gombrich: Művészet és illúzió. Id. kiad., 34.
114  Uo.
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valóság megalkotására. Az alkotás még csak nem is a 
hétköznapi szemlélet számára adott „valóság” reprodu-
kálása, hanem sajátos lényegi minőségek felszínre hoza-
tala azokból a jelenségekből, amelyek a művész számára 
a képzeletben, a felidézésben vagy a szemléletben adot-
tak. Mindez az eleve értelmezett világ „zárójelbe tételét” 
jelenti, ami erős hasonlóságot mutat a fenomenológia 
módszerével. Mindkét esetben az eleve ismerttől való 
eltekintésről van szó, ami a tiszta szemlélés, husserli 
kifejezéssel élve az „abszolút önadottságok” területére 
helyezi át a szubjektumot. Leginkább az impresszionis-
ta festészettel tör be az a felismerés, hogy a dolgok nem 
egyszerűen csak ott vannak a szemünk előtt, s éppen 
csak szemlélni kell őket, hanem ez az „ottlét” bizonyos 
sajátos és változó felépítésű élmények sorozata. A dol-
gok ezekben a változó fenoménekben konstituálódnak, 
de egyik megjelenő aspektus sem tartalmazza egymaga 
a dolgot. Így lesz tudatossá az, hogy a szemlélés tárgyai 
számunkra adott tárgyiságformák kontinuumában adód-
nak. Az impresszionizmus csak az egyedi fenoménekre 
reflektált, ezeket ragadta meg és adta vissza a színek és 
visszfények gazdagságában, a szemlélő helyzetétől függő 
pillanatnyi fény-árnyék hatásokban, és egyre bizonytala-
nabbá vált a tárgyfelismerés magától értetődő volta – a 
tárgyiság maga. Cézanne problémája éppen az volt, hogy 
ha minden részletében hűségesen ragaszkodunk ezekhez 
az egyszeri szemléleti benyomásokhoz, akkor az elemek 
nem olvadnak össze egy meggyőző egésszé. Az egyedi 
szemléletek nem rendelkeznek objektív érvényességgel, 
mint a tárgyak, de minden egyedi kogitációnak meg-
van a maga tárgyi vonatkozása, az intencionális tárgya, 
amelyre így vagy úgy irányul. A feladat tehát az, hogy 
nem az egyes fenoméneket kell figyelembe venni, hanem 



66

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

összetételeiket és összefüggéseiket. „Ezek az összefüg-
gések nem puszta alaktalan konglomerátumok, hanem 
sajátosan kötött, mintegy egymást fedő egységek és az 
ismeret egységei, amelyeknek mint ismeret-egységek-
nek megvan a maguk egységes tárgyi korrelátumuk.”115 
A posztimpresszionizmus legfőbb jellegzetessége Gehlen 
szerint az, hogy megtalálta a módját annak, hogyan lehet 
a tartós reflexiót bevonni a képbe, és ugyanakkor meg-
tartani a tárgyábrázolást A képnek ez a „kétrétűsége” 
Husserlnek a Párizsi előadásokban kifejtett tudatfluktuáció 
fogalmához köthető, amely folytonos ingamozgást jelent 
a különböző diszperát tudattények és az ezekben jelent-
kező tárgyiság-egységek között A kép egyrészt egy saját 
jogú ingerfelületet önállósít, kibontakoztatva a jelenségek 
színes formabeli gazdagságát, másrészt egy, a változó 
fenoménekkel szervesen összekapcsolt tárgyi egységet is 
megjelenít. A posztimpresszionisták a szemlélő tekintetet 
úgymond bevezették a tárgyba, nem engedvén tovább-
siklani azt egy ábrázolt, illuzionista világba, hanem hagy-
ták, hogy megragadja a képfelületet. Ezáltal eltűnik a tö-
rekvés egy tökéletes térhatás felkeltésére, inkább egy, az 
idődimenzióhoz igazodó, elemeiben megbontott tér tárul 
fel. Gondoljunk itt például Cézanne csendéleteire, ahol az 
asztal és a rajta található különböző tárgyak úgy vannak 
elhelyezve, ahogy különböző nézőpontokból láthatnánk. 
A mozgás ilyenféle „bevitele” a képbe kitörést jelent a 
jelenség most-pontjából, és rámutat arra, hogy a tárgyat 
csak ezen a horizonton belül, az időben egymást követő 
és összefüggő fenomének szintéziseként lehet felmutatni.

115  Edmund Husserl: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 
1972, 41.
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Cézanne festészete egyfajta szintézist teremt az imp-
resszionista szenzualizmus és a szintetikus kubizmus 
konceptuális művészete között, abban az értelemben, 
hogy az egyedi látványokat igyekszik összehozni a tár-
gyak adottságformáival. Törekvése az, hogy valamilyen 
módon összekapcsolja a különféle látványokat azokkal a 
viszonylag állandó és egyetemes minőségekkel, amelyek-
ben számunkra adottá válik a tárgy. Cézanne naplójában 
olvasható, hogy: „Mindennek úgy kell összeilleszkednie 
minden mással, hogy az érzés, a fény, az igazság ne il-
lanhasson el. Értse meg, az egészen dolgozom, egyszerre 
valamennyi részen. Egyetlen impulzussal, osztatlan hit-
tel rakom össze az összes részt és darabot. Minden, amit 
látunk, szétesik, elenyészik, nemde? A természet mindig 
ugyanaz, de semmi sem tartós benne, ami megjelenik 
előttünk. Művészetünknek a természet állandóságát kell 
ábrázolnia az elemekben, a megjelenő változatokban.”116 

A művésznek az észlelési minőségek közegében kell 
kialakítania egy szerkezeti rendet, és ezzel a rendező te-
vékenységgel „realizálja” a tárgyat. Husserl tanítványa, 
Ingarden megjegyzi, hogy egy „dologhoz tartozó látvány 
egysége rendszerint nem azáltal konstituálódik, hogy 
tartalma élesen, kontúrszerűen elválik az összlátvány 
többi elemétől, hanem azáltal, hogy a benne lévő ele-
mek összetartoznak, s maga ez az összetartozás egyaránt 
következménye a különféle, és egészen meghatározott 
módon elrendezett látványok egymásutánjának, és a 
hozzájuk tartozó, tartalmilag szintúgy meghatározott 

116  Idézi Max Raphael: A műalkotás és a természeti minta. Athenae-
um. 1993 (1): 4, 43.
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észlelési aktusok végrehajtásának.”117 A festő, akárcsak 
a szobrász vagy az író, ha meg akarja őrizni a dologi 
mozzanatot, akkor nem az egyszeri alkalommal átélt lát-
ványokat kell visszaadnia, hanem tevékenysége folytán 
bizonyos idealizációkat kell, hogy teremtsen, amelyek 
valamiféle sémáját vagy erővonalát képezik a tovaáramló 
látványoknak. Ezen úgynevezett „sematizált látványok” 
olyan elemeknek az összességéből állnak, amelyeknek 
azonosságát nem érinti a konkrét látványok most-pil-
lanata. Cézanne képei nemcsak ilyen sematizált „látvá-
nyok”; olyan konkrét látványokkal „tölti ki” őket, ame-
lyek bár különböző aspektusokban realizálódtak, mégis 
összhangjukból maga a szemléletre hozott tárgyi egység 
kerekedik ki. A reneszánszban a kép az egymás mellé 
rendelt homogén színfoltok harmóniájára épül fel, míg 
Cézanne-nál az egymásba átcsapó színek küzdelméből 
nő ki. Talán a portré példájával szemléltethető a dologi 
mozzanat megteremtése, mint a tárgyak sajátos, lényegi 
minőségeire való reflektálás. A portré az individuálisat 
nem esetlegességében mutatja be, hanem éppen esetleges 
vonásaitól megtisztított specifikus lényegiségének megje-
lenítésén keresztül. Ez a lényegszemlélet nem az elvont 
általánosságok területére vezet, hanem mindig egy egy-
szeri személy vonatkozásában tárul fel.

Cézanne úgy realizálja a motívumot, hogy a képbe 
beiktatott gyújtópontra vonatkoztatva építi fel az észle-
leteket, és az így nyert látványokat az ábrázolás kizáró-
lagos anyagába, a színbe fordítja át. Szerinte a festőnek 
olyan szemmel kell rendelkeznie, amely a színben látja 
meg tárgyát, ahol a színminőség egy egész sor feltételnek 

117  Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Gondolat, Budapest, 
1977, 278.
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kell eleget tegyen: fényt, levegőt, tárgyat, karaktert, kom-
pozíciót, rajzot, stílust kell nyújtania. Gottfried Boehm 
értelmezésében a „realizálás” fogalma Cézannál az ele-
mek szabad szemléleti szintézisét jelenti, amely sohasem 
ér véget: a kép nem valami látnivalót nyújt, hanem benne 
maga a látható keletkezik.118 Ezért ragaszkodik Merleau-
Ponty kései művében ahhoz, hogy az érzéki minőségek, 
így a színek is, sohasem tekinthetőek egymástól elkülö-
nült érzetatomoknak, hanem a világ húsából – az egyidejű 
és egymást követő események szövetéből – kiemelkedő és 
összecsomósodó lenyomatai a látható világnak. „A szín – 
írja – mindig a világ illékony modulációja, nem is annyira 
önmagával azonos árnyalat, mint inkább színkülönbség, 
meghatározott ritmusú differenciálódás dolgok, illetve 
színek között: a látható vagy színes lét pillanatnyi kikris-
tályosodása.”119 Bármekkora tapasztalattal is rendelkezik 
egy festő a színek módosulásait illetően, nem tudja előre 
pontosan megállapítani, hogy hogyan fog hatni egy szín 
a kép befejezése után. Cézanne számára a színek nem má-
sodrendűek, nem a dolgok tartozékai, hanem éppen a lé-
nyeget jelentik – a dolgok belőlük épülnek fel. Ezért a ké-
pet nem úgy építi fel, hogy az egyes, kimunkált részeket 
egymás mellé helyezi, úgy sem, hogy először megrajzolja 
a tárgyakat, majd pedig kifesti, hanem éppen fordítva: a 
határozatlantól halad a konkrét felé. Először felviszi a vá-
szonra a nagyobb, még differenciálatlan egységeket, szín-
foltokat, majd ezeknek a fokozatos tagolásából, és a szí-
nek „viselkedéséből” alakulnak ki a konkrét, részletesebb 

118  Gottfried Boehm: Látás. Hermeneutikai reflexiók. Vulgo. 2000: 
1–2, 229.

119  Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad., 150.
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egységek. Ez az alkotói folyamat hasonlóságot mutat a 
„vad értelemképződés” diakritikus folyamatával.

Merleau-Ponty A szem és a szellem című művében 
azt állítja, hogy a festészet (és ez itt elsősorban Cézanne 
festészetét jelöli) szétrombolja az összes filozófiai kate-
góriánkat, beleértve a lényeg és létezés, képzeletbeli és 
valóságos, látható és láthatatlan viszonyát, miközben 
ezeket hús-vér lényegiségekkel és néma jelentésekből 
szőtt világával helyettesíti.120 Ha komolyan vesszük ezt a 
kijelentést, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
19. század második felében a modernizmussal egy olyan 
törekvés indul el a festészetben, amely megváltoztatja a 
világhoz való odafordulásunk feltételeit. Ezzel egybe-
hangzóan Gottfried Boehm egyrészt azt hangsúlyozza, 
hogy „A XIX. század közepe óta a művészek számára (fá-
radtságosan feltárt és tisztázott) kötelező kiindulóponttá 
lett, hogy a látószöget és a látványt, a megfigyelőt és a tár-
gyat, jelölőt és a jelöltet egy hatékony interaktív viszony 
formájában kell megragadni”,121 másrészt arra figyelmez-
tet, hogy e művek egyre inkább folyamatstruktúrát, vala-
miféle időbeliséget mutatnak. Mindkét jellegzetesség arra 
a tapasztalatra utal, hogy nem a világ mint kulissza előtt 
élünk, hanem benne vagyunk a világban, olyan realitások 
közepette élünk, amelyekhez sokféle szállal kötődünk.122 

Az impresszionisták törekvésével kezdődően – ti. 
hogy beemeljék és a kép fontos szervezőelvévé tegyék 
mind a fény- és atmoszféraviszonyok esetleges tényezőit, 
mind a képvilág lehatárolásának esetlegességét – az itt és 

120  Vö. Maurice Merleau-Ponty: A szem és a szellem. Id. Kiad., 60.
121  Gottfried Boehm: Absztrakció és realitás. Művészet és művészet-

filozófia a modernitás korában. Athenaeum. 1991 (I): 1, 109.
122  Vö. uo.
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mostból adódó fragmentált láthatóságnak köszönhetően 
a szemlélő kvázi a képben találja magát. A reprezentáció 
felhagy a képvilágon kívülre helyezett objektív, semleges 
és örökérvényű nézőponttal, és egy olyan modell rajzoló-
dik ki, amely nemcsak a nézőpontot emeli be a képmező-
be, hanem a képek is egyre inkább eseményszerűséget és 
folyamatstruktúrát mutatnak, gondoljunk Claude Monet 
sorozataira vagy az absztrakt expresszionizmus gesztus-
festészetére.

a nézőpont és az idő kérdése a film 
jelentésképződésében

Amint már említettük a bevezetőben, Merleau-Ponty 
filmről szóló korai szövegében123 rámutat arra, hogy a 
filmművészetben megjelenő világ – a fotografikus rögzí-
tés mechanikusságából adódóan – bármennyire is hason-
lónak tűnik a minket körülvevő világhoz, az észlelés és 
értelemképződés szintjén lényegi eltéréseket mutat. Gon-
dolatmenetének alaptézise talán abban a kijelentésben 
foglalható össze, hogy a filmnek tömöttebb szemcsézett-
sége [grain plus serré] van, mint a való életnek, hogy a film 
a valóságnál valósabb/konkrétabb térben játszódik.124 Azt 
a fenti gondolatot fogalmazza meg, hogy a film, a többi 
művészethez hasonlóan, a való élettel szemben sokkal 
inkább ráutalt a primordiális észlelési képességünkre, 
mert ebben az alapvető fenomenális mezőben hozza létre 

123  Maurice Merleau-Ponty: Le cinéma et la nouvelle psychologie. 
In: Uő: Sens et non-sens. Gallimard, Paris, 1996, 61–75. [Magyarul: 
A film és a modern pszichológia. Metropolis. 2004: 3, 10–16.]

124  Vö. uo. 73–74.
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jelentéseit. A film elsősorban érzékelődik, és nem gon-
dolatokat közöl.125 A filmi megmutatás ahhoz a képessé-
günkhöz szól, mely hallgatólagosan meg tudja fejteni a 
világot, hogy a film tapasztalatában létrejövő jelentések 
nem lehetnek mások, mint érzéki ideák vagy emblémák, 
amelyek alapvetően arról szólnak, amit a film sajátos tér-
időbeli textúrájában megmutat. A film jelentése benne van 
annak specifikus ritmusában, ahogyan egy gesztus jelen-
tése is megérthető magából a gesztusból: „A születő gon-
dolat úgy bontakozik ki a film időszerkezetéből, mint egy 
képen a részletek egymásmellettiségéből. A művészet 
szerencséje, hogy megmutathatja, hogyan kap valami je-
lentést”.126

Merleau-Ponty a film kifejezőeszközeit vizsgálva 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a film nem képek vagy 
beállítások halmaza, hanem mindig is tagolt, időben kibom-
ló forma.127 Hogy egy képet mennyi ideig látunk, egy beál-
lítás időtartama vagy a beállítások sora milyen ritmusban 
követik egymást, a csend és a párbeszéd váltakozásának 
ritmusa stb. mindezek nemcsak hozzájárulnak a jelentés-
képződéshez, hanem alapvetően meghatároznak minden 
értelemképződést. Hiszen ezekből az érzéki rezdülések-
ből bomlik ki egy mozgás lassúsága vagy gyorsasága, 
egy arckifejezés vagy egy lelkiállapot jelentése vagy egy 
születő „gondolat”. A képi és hangi ritmusok mind egy 
időtartamnak és azok váltakozásának rendelődnek alá, 
ahogyan a beállítások és a nézőpontok ritmusa felépíti és 

125  Uo. 74.
126  Maurice Merleau-Ponty: A film és a modern pszichológia. Metro-

polis. 2004: 3, 15.
127  Uo. 13.
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bejárhatóvá teszi a film időtől elválaszthatatlan terét és 
mélységét.

Vivian Sobchack több könyve128 is foglalkozik a 
film befogadásának fenomenológiai értelmezésével. El-
sősorban a filmélmény azon aspektusait vizsgálja, ahol 
egyrészt az érzékelési, észlelési mezők átfedik egymást – 
hogy a filmélmény messze túlmutat a látás tapasztalatán, 
amennyiben abban más érzékszervek, tapintás, hallás 
stb. is aktívan részt vesznek –, másrészt, a jelentéskép-
ződéseknek a megélt testben jelentkező alapjait vizsgál-
ja. Ezért nevezi a filmélményben részt vevő befogadót 
cinesztéziai szubjektumnak [cinesthetic subject], egyszer-
re utalva a szinesztézia és a koenesztézia jelenségére.129 
Az észlelés testi reverzibilis minőségeit vizsgálva – pél-
dául egy erotikus filmben látott érintés miként hat vissza, 
vagy miként realizálódik a befogadó testi élményeként 
– reflektál ugyan az észlelő és az észlelt Merleau-Ponty 
által kidolgozott összefonódására, mégis némi hiány-
érzetünk támadhat. Elemzései nem vetnek kellőképpen 
számot azzal, hogy a filmélmény miben különbözik más 
érzéki vagy szenzuális élményünktől, vagyis hogy a hét-
köznapi észleléssel szemben mi tünteti ki a filmes percep-
ciót. Inkább a befogadóban végbemenő lehetséges testi 
reakciókat veszi számba, és ezeket elemzi Merleau-Ponty 
szövegeinek hátterében, mintsem azt vizsgálná, hogy a 

128  Ezek közül a fontosabbak: The Address of the Eye. A phenomenology 
of the film experience. Princeton University Press, Princeton, 1992; 
Carnal Thought: Embodiment and Moving Image Culture. University 
of California Press, Berkeley, 2004.

129  Vö. Vivian Sobchack: Amit az ujjaim tudnak. A cinesztéziai szub-
jektum, avagy a testi tekintet. Metropolis. 2004: 3, 26. A koenesztézia 
itt azt a percepciót jelöli, amikor valaki testi-lelki állapotának egé-
szét szomatikus érzékelésformák összegeként ragadja meg.
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filmélmény hogyan módosítja fenomenális mezőnket, ho-
gyan fedezteti fel velem a tér és az idő vonatkozásában 
a bemutatott világot, mint az érzékek és az imaginárius 
szövedékét.

Merleau-Ponty A film és a modern pszichológia című 
szövegének főbb gondolatai a következőképpen össze-
gezhetők:

1. A film befogadásának elemezése azért tarthat szá-
mot filozófiai érvényességre, mivel ebben felmutatható, 
hogy a test és a lélek, külső és belső egymástól elkülönülő 
kategóriái érvényüket vesztik, mivel ezek szétválaszt-
hatatlanok. Hogy a belsőről a külső által tudunk, és for-
dítva. Ez a gondolat az értelemképződés érzéki oldalára 
fekteti a hangsúlyt, az érzéki megjelenő válik a valóság 
megnyitásának feltételévé. A külső és a belső szétválaszt-
hatatlanságának gondolata továbbá az önmagunkhoz 
hozzáférés problematikáját is felveti. Saját érzelmeinkről 
és vágyainkról is csak olyan mértékben tudunk, amennyi-
ben ezt mások elbeszélései és gesztusai hozzáférhetővé 
teszik számunkra. A saját tematizációjába már mindig is 
mások megnyilatkozásai játszanak bele, ezeken keresztül 
szemléljük önmagunkat is. Ennek befogadás-esztétikai 
relevanciája, hogy mindenféle beleélést a mű világába 
megelőz ez a hallgatólagos, néma tapasztalat, sőt ez ké-
pezi a lehetőségfeltételét. Nem egy másoktól elzárt belső 
vagy szubjektív világon keresztül látjuk a műben kibon-
takozó sorsokat, nem ezt a belsőt helyezzük a külsőbe, 
hanem már mindig is a külsővel átitatott belsőt szembe-
sítjük a külső belsőjével.

2. A film mindenkori tér-idő szerkezete a megjelenő 
artikulációját szolgálja már az érzékelés/észlelés szintjén. 
A kiemelés, a keretezés (a folyton változó plánok hasz-
nálata), a kameramozgásnak és a bemutatás tempójának 
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változó, modulatív nézőpontja állandóan felülírhatja a 
noématikus értelemképződést, ami a tárgyiasítás ellen-
mozgásaként is értelmezhető, mint a bemutatás folya-
matban születő eredendő tapasztalat megképződése.

3. Motívum/ember és környezet vonatkozásában 
is új lehetőségeket vet fel a film. Nemcsak abban az ér-
telemben, hogy a motívum mindig egy bizonyos háttér 
vagy környezet vonatkozásában értelmeződik (mutatko-
zik ennek vagy annak), hanem hogy a film nézőpontja 
nem válik le a bemutatott világról, nem válik külsővé ez 
utóbbihoz képest, jelzi, hogy nem lehetséges egy ilyen 
nézőpont, ahonnan minden áttekinthetővé válna, hanem 
maga is foglya a bemutatott világnak, ami bizonyos érte-
lemben meghaladja őt. Fliegauff Benedek Tejút című film-
je kiváló példa erre, de a képkivágaton kívüli tér hiátusá-
nak aktívvá tételén keresztül a film folyamatosan élt ezzel 
a lehetőséggel. Ezek a bemutatásban keletkezett rések és 
kitöltetlen helyek mint aktív, az észlelést alakító erők, 
éppen a reprezentáció lehetetlenségére világítanak rá. 
A filmművészet kihasználja a nem megmutatásban rejlő 
„megmutatás” potenciálját, a csak képi jelzések/lehatá-
rolások vagy hangban történő utalások által megidézett 
hiátusok értelemképző erejét. A nézői jelentéstulajdonítá-
sokat itt a mű felől érkező irányítottság vezérli.

Deleuze kétféle filmképet különböztet meg, a mozgás-
képet és az idő-képet, eszerint különíti el a filmtörténet két 
nagy korszakát, aminek vízválasztóját Olaszországban 
a neorealizmus (1948), Franciaországban pedig az újhul-
lám megjelenése (1958) képezte. Az új filmes képiség (ami 
a mozgás-kép és az amerikai álom válságát jelenti) öt jel-
legzetességeként Deleuze a diszperz szituációt, a gyenge 
kapcsolatokat, a kóborlásformát, a klisék tudatossá válását és 
az összeesküvés leleplezését említi, ahol a kamera-öntudat 
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egyre nagyobb formai meghatározottságra tesz szert.130 
A Deleuze-i felosztásból most csak azt kell figyelem előtt 
tartanunk, hogy a mozgástól és a történésektől függetle-
nül, az idő egyre nagyobb kitüntetettségre tesz szert a film-
művészetben. Természetesen az időre fektetett hangsúly 
nagy eltéréseket mutat a film különféle irányzataiban. Míg 
a kameraöntudat az idő-képre kihegyezett filmformákban 
többnyire a megszállott keretezésben áll, mint pl. Antoni-
oni vagy Godard filmjeiben, Tarkovszkijnál ezzel szemben 
inkább a dolgok és események dramaturgiától függetlení-
tett idejének megragadásában és megformálásában áll.

Az újabb filmformákról elmondható, hogy a kame-
ra nem egyszerűen csak a cselekményvilág bemutatását 
szolgálja, hanem egy másik látásmódot is kínál, amely-
ben az előbbi átalakul és önmagára reflektál. E láttatás ön-
reflexiós jellege kapcsán, és az ebből fakadó megkettőző-
désre vonatkozóan Deleuze Pier Paolo Pasolini elméleti 
szövegeire hivatkozik, azon szöveghelyekre, ahol a ren-
dező kifejti a szabad függő szubjektivitás lehetséges műkö-
dését a filmben: „Nagyon különleges filmforma ez, amely 
szereti »éreztetni a kamerát«. Pasolini elemez néhány sti-
lisztikai eljárást, amelyek erről a reflektáló tudatról vagy 
erről a sajátosan filmi cogitóról tanúskodnak: a »kitartó 
és megszállott keretezés«, ahol a kamera megvárja, hogy 
a szereplő belépjen a képkivágatba és mondjon valamit, 
majd kilépjen, miközben továbbra is a kiüresedett kere-
tet veszi, és »hagyja, hogy a kép visszanyerje tiszta és ab-
szolút képjelentését«; »különböző optikák váltakoztatása 
ugyanazon a képen belül«, és »a zoom túlzott használa-
ta« – ezek az eljárások mind megkettőzik az észlelést egy 

130  Gilles Deleuze: A mozgás-kép. Film 1. Osiris, Budapest, 2001, 104–
106; 274–275.
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független esztétikai tudat által… Egyszóval, a percepció-
kép akkor nyeri el státuszát mint szabad függő szubjekti-
vitás, amint egy függetlenné vált kameratudatban tükrö-
zi vissza tartalmát (»költői film«).”131 Deleuze ezt nevezi a 
kameraöntudat megkettőződésének, ahonnan egyenesen 
a neurotikus szereplők (az önmagáról folyton leváló Én) 
szükségszerű jelenlétének gondolatáig jut el.132

A fenti gondolatokat összegezve elmondható, hogy 
Merleau-Ponty kései fenomenológiájában kísérletet tesz 
az új értelemképződés létrejöttének magyarázatára. A ta-
pasztalás ebben az értelemben nem feleltethető meg egy 
noétikus-noématikus korrelációnak, és nem is pusztán az 
észlelési mező egységes elrendeződése, hanem ennek az 
észlelési mezőnek a dinamikus átrendeződése jellemzi, 
amely újjászervezi az érzéki egység egyensúlyát. Ebben 
az értelemben az új tapasztalat születése refigurációként, 
az egész észlelési mezőt érintő koherens deformációként 
értelmezhető, és ebben a mozzanatban találkozik az érzéki 
értelemképződés és a műalkotások működése. A festészet, 
a fenomenológiai beállítódáshoz hasonlóan, egyfajta visz-
szatérésként értelmeződik az eredeti látáshoz. A festészet 
tehát nem gondolati úton, hanem a szemlélet alapzatához 
való visszatéréssel mutatja meg nekünk a világ rejtett di-
menzióit.

131  Uo. 104.
132  Vö.: „Az előre létrehozott keret az önmaga cselekedetét szem-

lélő szereplő érdekes leválását eredményezi. A neurotikus férfi 
vagy nő képe ily módon a szerző látomásává válik, amely hős-
ének fantazmagóriáján keresztül fejlődik ki és tükröződik. Vajon 
emiatt volna ilyen nagy szüksége a modern filmnek neurotikus 
szereplőkre, akik a jelen világának szabad függő beszédét vagy 
»populáris nyelvét« szólaltatják meg?” (Uo. 105).
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Merleau-Ponty bár szembehelyezkedik az intellektuá-
lis lényegiségek kutatásával, és törekvésének egyik kitün-
tetett célja a közvetlen fenomenális mező rehabilitációja, 
mégis az értelemképződés vad tartományáról azt tartja, 
hogy az nem lelhető fel a maga közvetlenségében. Arról 
van szó, hogy a látható mindig más és több, mint aminek 
mutatja magát, hogy a megmutatkozás alanya soha nem 
merül ki abban, ami mutatja magát, ahogyan a látó sem 
merül ki abban, hogy letapogatja a megmutatkozót, ha-
nem látottá válik. Egy olyan festészet, amely megkísérli a 
képben láthatóvá tenni ezt az önmegmutatkozást, a látha-
tatlant, mint egymással összeegyeztethetetlen látványok és 
nézőpontok mélységét teszi láthatóvá, anélkül hogy meg-
fosztaná azt láthatatlan mivoltától. Az észlelésben jelen-
levő mindig kiegészül egy nem fenomenális távolsággal, 
amivel együtt észlelődik, anélkül azonban, hogy ez az ész-
lelésben tematizálható lenne, és mégis befolyásolja a min-
denkori észlelést. Merleau-Ponty és Boehm egybehangzó 
véleménye szerint a szemléleti világ bősége egy olyan op-
tikai potenciált képvisel, aminek hátterében a látás artiku-
lációi végbemennek. Ebben az értelemben a látható profilja 
a láthatatlan holdudvarában mint a háttérbe vesző inaktív 
impulzusok mentén alakul ki. Ebben a mozzanatban az 
értelemképződésnek reszponzivitásként való értelmezése 
tűnik fel, mintha a tapasztalat egy idegen hatalomra adott, a 
tudat működésétől független válasz lenne. A test már mindig 
megelőzi a tudatot a dolgokkal vagy általában az érzéki-
vel való kapcsolat létesülésében. Másként fogalmazva: az 
értelemképződés testi esemény, amelyről a tudat mindig 
utólagosan értesül. A fentiek értelmében mikor egy képet 
szemlélünk, akkor nem pusztán egy képet látunk, hanem 
a kép által látunk. A képzőművészet alkotásai segítenek ab-
ban, hogy kvázi új módon lássunk ki/meg valamit; úgy 
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vegyünk szemügyre valamit, hogy még nem tudjuk, mi is 
az, amit látunk, hanem mint olyat szemléljük, ami ebben a 
folyamatban bomlik ki. Bár Boehm a látás folyamatának re-
dinamizálása végett nagyobb hangsúlyt fektet annak aktív 
tevékenységére, mégis elismeri azt, hogy eldönthetetlen, 
hogy mi szervezi/irányítja a vizuális figyelmet. Merleau-
Ponty éppen a tudati aktivitással szemben emeli ki az ész-
lelésben működő, a szemléleti világ felől érkező aktív im-
pulzusokat, amelyek a látás tevékenységét is szervezik, és 
így jut el a látó és a látható reverzibilis viszonyához.

A művészetben megszülető új artikulációk vagy ér-
telemképződések a jelölők nyilvánvaló és közvetlen ér-
telmétől függetlenül, a műalkotásban felépített nézőpon-
tok, érzéki modulációk (ismétlések és felcserélődések) és 
ritmusok mentén, a mű specifikus szövetéből születnek 
meg. A mű mint lényegi beszéd – és annak tapasztala-
ta – mindig az el nem gondolt, a még nem artikulált vonzá-
sában jön létre. A művészet nyelve annyiban tesz szert új 
jelentésre, amennyiben tartalmaz valami el nem gondoltat, 
amennyiben megszólaltatja ez utóbbit, mint néma/idegen 
jelentést. Az idegen értelemképződés sajátja, hogy soha 
nem meríthető ki teljesen. Fontos, hogy ebben az előide-
jűségben nem arról van szó, hogy valami számunkra még 
vagy már nem ismert, hanem az idegenséghez lényegi 
módon hozzátartozik a távolság és kimeríthetetlenség. 
A tapasztalást és a kifejezést egy tematizálhatatlan ide-
gen feleletigényre adott válaszként kell felfognunk, aho-
gyan Waldenfels teszi. Felfogásában a velünk szemben 
támadó idegen igény, amelyre felelünk, és a feleletesemé-
nyek nem alkotnak olyasféle korrelációt, mint értelem és 
intenció, noéma és noézis. Ezt az igény–felelet viszonyt 
egy lényegi aszimmetria jellemzi: az idegen igénnyel 
szemben mindig adósok maradunk. Az idegen igényként 
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adódó tapasztalat hangsúlyosan a művészet működé-
sének sajátja. A műalkotások olyan nézőpontot nyitnak 
meg, és ezen keresztül olyan aspektusok bomlanak ki, 
amelyek nehezen összeegyeztethetőek a korábbi meg-
szokott szemléletekkel vagy tapasztalatokkal. A művek 
érzéki textúrájuk vagy stilisztikai paramétereik mentén 
olyan koherens (látvány)kombinációt teremtenek, ame-
lyek valamiképpen megváltoztatják észlelési sémáinkat, 
és ezen keresztül újjászervezik világhoz fűződő viszo-
nyainkat. A művek fenti sajátossága ugyanakkor a művel 
szembeni eredendő felelősségre világítanak rá, arra, hogy 
a tematizáció helyett a megismételhetetlen egyediséggel 
való szembesülést kell a középpontba állítani.

az észlelés elsőbbsége Jaime rosales  
filmjeiben

Rosales filmjeinek stilisztikai sajátosságát leginkább a mi-
nimalizmus határozza meg, az európai modernizmus ha-
gyományából ismerős sokszor kitartott, hosszú beállítás, 
amely legtöbbször fix kamerához vagy kézi kamerás fel-
vételekhez kapcsolódik. Bár első nagyjátékfilmjében még 
használ hagyományos értelemben felsnittelt jeleneteket, 
később már egyre ritkábban látunk beállításokra és ellen-
beállításokra épített dialógusokat vagy jeleneteket. Az is 
jellemző, hogy viszonylag ritkán látunk látványos kame-
ramozgásokat, kocsizásokat, és ha igen, akkor ezeknek 
dramaturgiai funkciója van, hangsúlyokat teremtenek 
az elbeszélésben. Minimalista sajátosságnak tekinthető 
az is, hogy nem alkalmaz zenei aláfestést a jelenetekhez. 
A környezetzajokon kívül, ha zenét hallunk, akkor annak 
a forrása is jelen van.



80 81

Értelemképződés a művészet tapasztalatában 

Az elbeszélésmód gyakran kihagyásos szerkesztést 
követ, és többször előfordul az is, hogy a dramaturgia 
szempontjából fontos motivációkról vagy akár teljes je-
lenetekről maradunk le: azaz vagy takarásba kerülnek a 
néző számára, vagy pedig csak később osztja meg a film 
az ezekre vonatkozó információkat. A hétköznapi rutin 
bemutatása, az amatőr szereplők használata, az improvi-
záció megjelenése a dialógusokban, a dramaturgiai szer-
kezet gyengítése (pl. a kulcsjeleneteknek nincsenek előké-
szítve és nem történik meg azok drámai fokozása), vagy 
az, hogy legtöbbször hiányoznak a cselekedetek mozga-
tórugói, mindez értelmezhető lehetne egy valamiféle re-
alista ábrázolásmódra törekvésként is. Azonban Rosales 
filmjei alapvetően mégis egy játékfilmes formát működ-
tetnek, csak szokatlan, ha tetszik, minimalista módon. 
A felsorolt jellegzetességek inkább azt szolgálják, hogy 
egy semleges, távolságtartó nézőpontból szemléljük az 
eseményeket, amely nem enged rálátást, azaz értelmezési 
keretet a történésekre. Filmjei nem rángatják be a cselek-
ménybe, nem akarják annak részévé tenni a nézőt.

Jó példa erre első nagyjátékfilmje, A nap órái (Las 
horas del día, 2003). A film egy középszerű ember visel-
kedését kíséri, akinek kis ruhakereskedése van és teljesen 
hétköznapi, bár kissé lapos életet folytat. A mindennapi 
rutint támasztják alá a többnyire belsőkben játszódó, né-
hány helyszín ismétlődésére felépített jelenetek is, ami 
formailag a tévéfilmekre emlékeztet. Úgy tűnik, hogy hő-
sünk nehezen viseli a változásokat, ragaszkodik rögzült 
szokásaihoz. Még a barátnője is többször a szemére veti, 
hogy soha nem akar semmit, nem dobja föl semmi. Ábel, 
a főhős mégis rendelkezik egyetlen megkülönböztető 
sajátossággal: időnként szenvtelenül gyilkol. Mivel nem 
értjük az elkövető motivációját, nincs a bűnnek mélysége, 
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mégis, éppen mivel felfoghatatlan, az elkövetés aktusa 
még kegyetlenebbnek tűnik. Az ismeretlen áldozatok so-
káig küzdenek az életükért, hosszan kitartott plánokban. 
Az értelmetlen szenvedést az ember nehezebben tűri, s 
ez a nézőt is igénybe veszi. A film erénye abban mutat-
kozik meg, hogy olyasmivel szembesíti a nézőt ezekben 
a jelenetekben, ami sem „külső”, a történet kontextusá-
ból, sem „belső”, a hős motivációjából nem érthető, mivel 
semmilyen szinten nem volt előrelátható az előzmények-
ből kiindulva, és utólag sem legitimálja semmi ezeket az 
akciókat. Itt a néző pusztán az észlelésére hagyatkozhat, 
és a beinduló másodlagos, az összefüggéseket firtató ér-
telemképződés minduntalan zátonyra fut.

a kamera tekintete

Az Álom és csend (Sueño y silencio, 2012) története arról 
szól, hogy hogyan szól bele a mindennapok életébe egy 
traumatikus tapasztalat. Egy kisgyerekes család korábbi 
élete teljesen felborul, amikor egy autóbaleset következ-
tében elveszítik egyik lányukat. A film további részében 
a család részéről érkező „válaszokat” látjuk. A történet 
már ezen a lecsupaszított szinten is felveti azt a kérdést, 
hogy „feldolgozható-e” egy traumatikus esemény, vagy 
hogyan lehet együtt élni vele. A hiánytapasztalatra a 
filmben két választ látunk. Oriol, az apa a munkájába 
menekül, amit szimbolikus helyreállításnak nevezhet-
nénk. Ebben a felejtés dominál, mivel nem emlékszik, 
hogy volt még egy lánya, s ezzel együtt a családhoz kap-
csolódó egész korábbi közös életük is zárójelbe kerül. 
Yolanda, felesége magatartásában pedig az imaginárius 
helyreállítás elve működik, ami a képzeletében fenntart-
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ja a közös élettörténet továbbélését. Úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy míg az apa figurája a múlt nélküli jelen-
be menekül, addig az anya a jelen nélküli múltba, azaz 
egyikük sem képes szembesülni az idő folyamatosságát 
megtörő eseménnyel. Az alapszituáció megfeleltethető 
egy elvi, az eredendő tapasztalatot érintő problematiká-
nak, miszerint a különös tapasztalatot az általános alá 
foglalható-e, avagy az észlelt beágyazható-e egy értel-
mezési keretbe úgy, hogy közben ne vesztődjön el a he-
lyi, specifikus értéke. A film talán ezért is fektet különös 
hangsúlyt az észlelés elsődlegességére, és hátráltatja a 
kognitív értelmezési sémákat.

A szokatlan, takarásba helyező nézőpont használata 
már a Magány (La soledad, 2007) címet viselő filmjéből 
is ismerős lehet. Itt gyakran osztott képmezőben látjuk 
a jeleneteket, ahol egymás mellé helyez különböző, egy-
mástól hangsúlyosan eltérő nézőpontokat ugyanazon 
helyszínről. Ezek mentén például egy lakás több szobájá-
ba kapunk bepillantást, amelyek között a szereplők köz-
lekednek, vagy ugyanazon szobát mutatja két (külső és 
belső) nézőpontból. A nézőpontok megkettőzése nem a 
cselekményre való jobb rálátást szolgálják, hanem mind-
untalan bizonytalanságot teremt a térbeli eligazodásban. 

Az Álom és csend című filmjére is jellemző, hogy gyak-
ran csak különféle nyílásokon, résnyire nyitott ajtónyílá-
sokból vagy folyosó végéből van rálátásunk a jelenetre, 
amelyekben a szereplők folyamatosan részleges vagy 
teljes takarásba kerülnek. Ilyen beállítást látható rögtön a 
nyitókép133 után, ahol az egyik főszereplőt, az anyát látjuk 

133  A nyitókép valójában nem illeszkedik szervesen a történetbe, hiszen egy 
ismeretlen festőt látunk alkotás közben, ami keretként szolgál a filmhez.
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résnyire nyitott ajtónyílásból, amint egy fürdőszobai tü-
körben sminkeli magát (1. kép).

1. kép

Ehhez hasonló beállításban látjuk nagyon sokszor a 
tragikus baleset előtt a családot a hétvégi nyaralóban (2. 
kép). A kamera ezekben a jelenetekben távolról szemlé-
lődik, mintegy távolságot tartva a hősüktől, illetve azok 
intimszférájától.

2. kép

Ilyen beállításban látjuk perceken keresztül azt a 
lányt is, aki később meghal az autóbalesetben. A lány – 
akiről szinte semmit sem tudunk meg a filmben, kivéve 
azt, hogy zongorázik, és egyszer felolvas egy meséből az 
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apjának – éppen arra vár az autóban, hogy hazaindulja-
nak (3. kép).

3. kép

Az is előfordul, hogy nem a térbeli távolság vagy a 
térben furcsán elhelyezkedő kamera helyezi takarásba a 
szereplőket, hanem azok egymást takarják ki (4. kép). Ez 
a jelenet azért is fontos, mivel a film csak a 15. percben 
mutatja egy térben a család összes tagját. Bár korábban 
is láttuk vagy a nőt, vagy a férfit a gyerekekkel, mégsem 
kapcsolta össze a szereplőket, tehát visszatartotta azt az 
információt, hogy egy egymással együtt élő családról van 
szó.

4. kép
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A dialógusokhoz kapcsolódó jelenetekben gyakran 
csak az egyik résztvevőt látjuk a képen, míg a beszélgető-
partnernek csak a hangját halljuk. Az ilyen formai megol-
dások a film első felében inkább a munkahelyi viszonyok-
hoz köthetők, de a baleset után a családi beszélgetésekben 
is többször előfordul. Első előfordulása az apához kapcso-
lódik, aki tervező irodájában egy megrendelővel beszél-
get, anélkül hogy látnánk az utóbbit (5. kép).

5. kép

Csak a beszélgetés „folytatásakor”, egy jóval későb-
bi, másik beállításban mutatja meg a film, hogy ki is volt 
a feltételezhető beszélgetőtárs (6. kép). A két jelenet ösz-
szekapcsolásában – azaz, hogy úgy észleljük, hogy ezek 
valamilyen módon összefüggnek – a nézőt a spanyoltól 
elérő beszélt nyelv (angol) és a beszélgetőtárs hangorgá-
numa segíti, tehát egy specifikus észlelési minőség aktuá-
lis észlelése és annak korábbi felidézése. 
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6. kép

Az autóbalesetet megelőzően percekig monoton be-
állításokat látunk az elsuhanó tájról az autó ablakából, 
anélkül hogy bármivel is jelezné a film, hogy mi fog tör-
ténni. Valószínűleg az apa nézőpontjába helyezett szub-
jektív kameráról van szó (7. kép). Egyedül az lehet gya-
nús, hogy nincs környezetzaj, teljesen néma felvételeket 
látunk, és időnként zavaró fényhatás töri meg a felvétel 
monotonitását, szó szerint roncsolttá válik időnként a lá-
tótér folyamatossága.

7. kép

Mivel a filmben zömével fix beállítások vannak, élesen 
elkülönülnek azok a jelenetek, amelyekben meg mozdul 
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a kamera. Több helyen látunk motiválatlan, látványos 
kocsizásokat, amelyek nem követik le a szereplők moz-
gását, inkább elhagyják őket, és a kiismerhetetlen teret 
fürkészik, mint a készülő épületcsarnokot bejáró vagy a 
természet sötét bozótjába érkező kamera esetén. A ko-
csizásokhoz képest még ritkább az, amikor kézi kame-
rás felvételeket látunk. A kocsizások beazonosíthatatlan 
nézőpontokhoz kapcsolódnak, amelyek leginkább a film 
nézőpontjának feleltethetőek meg. Ezzel szemben a kézi 
kamerás felvételek jelentősebb hangsúlyokat teremte-
nek, mivel szubjektív (vagy ehhez közeli) nézőpontok-
hoz kapcsolódnak. Ilyen felvételeket látunk, amikor az 
anyának látomásai (hallucinációi) vannak, találkozik és 
beszélget a játszótéren halott lányával. Itt természetesen 
a lány nézőpontjához közeli szemszögből látjuk a jelene-
tet, így nem kell a filmnek megmutatnia a kislányt. De 
hasonló kézi kamerás felvételt látunk abban a jelenetben 
is, amikor felesége unszolására az apa kimegy a játszótér-
re, hogy találkozzon halott lányával. Nézelődik és sétál 
egy játszótéren, de úgy tűnik, semmi érdekeset nem lát. 
A kamera távolról követi, mígnem egy furcsa illesztésnek 
köszönhetően a következő beállításban, amit kézi kame-
rával vettek fel, az alvó apát látjuk egy padon, mintha va-
laki közelről figyelné. A gépállás is nagyjából megfeleltet-
hető a pad mellett álló gyerek nézőpontjának. Vágás, az 
apa hazaindul, miközben a kamera közvetlen közelről és 
hátulról követi őt. Egy idő után az apa kissé eltávolodik 
és visszafordul, mintha megérezte volna, hogy valaki kö-
veti. Távolról belenéz a kamerába, de úgy tűnik, nem lát 
senkit (vagy esetleg nem ismeri fel). A kamera nézőpont-
ja mégis kísértetiesen hasonlít egy diegetikus szubjektum 
(talán a halott kislány) nézőpontjára. Ennek a jelenetnek a 
fordítottját látjuk a film utolsó kézi kamerás jelenetében, 
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ahol a nézőpont szintén érezhetően egy személyt képvi-
sel, aki egy parkban hosszasan sétál, majd a dombolda-
lon megpillantja az egymással játszó lányokat és végül 
az őket figyelő anyán állapodik meg. Míg korábban azt 
hihettük, hogy talán megint az anya képzelődéséről van 
szó, a film nyomatékosítja, hogy ez nem lehet az anya né-
zőpontja. Akkor talán az apáé? Csak találgatni tudunk, 
de a hiánytapasztalat valamiképpen betöltődik. Az apa 
múlt nélküli jelene és az anya jelen nélküli múltja mintha 
összeérne ebben a nézőpontban. Valószínűleg már nem 
pusztán egy szubjektív nézőpontról van szó,134 akárkié is 
legyen az, hiszen mi is viszontlátjuk a halott kislányt – azt 
látjuk, amit nem lehet látni.

Ennek a filmnek külön érdekessége, hogy a szülők-
nek a traumatikus eseményre adott válaszai a filmnézé-
si aktusra is vonatkoztathatóak. Mindkét válasz, az apa 
emlékezetkihagyása, illetve az anya magatartásában a 
hiánynak a fantáziával való kitöltése, konkrétan megje-
lenik a film befogadásában: a néző szükségszerűen konf-
rontálódik a kihagyásokkal és a fantáziakitöltésekkel, 
tehát a néző saját magatartásának analógiás rendszereit 
fedezheti fel a főszereplők viselkedésében. Tehát a nézői 
tevékenységben mindkét magatartás tetten érhető: egy-
részt a fantázia segítségével szükségszerűen kiegészítjük 
az észlelési minőségeket, másrész elfelejtjük azokat az 
észlelt minőségeket, amelyeket nem tudunk beépíteni a 
film értelemegészébe. Itt konkrétan azokra a felvételekre 
gondolok, amelyek nehezen illeszthetőek a történetbe, pl. 
amikor csak a tenger/víz hullámzását mutatja közelről a 

134  A fenti értelmezést erősítheti az is, hogy amikor az anya képzelő-
dik elvesztett kislányáról, akkor nem látjuk a kislányt, itt viszont 
többen is látják, az anyát is beleértve.
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kamera, illetve egy mozdulatlan hegyvidéki táj nagyto-
tálját, anélkül, hogy ezeket a film beágyazná a történetbe.

Észlelés és értelmezés viszonya

A Lövés a fejbe (Tiro en la cabeza, 2008) című film egy 
2007 decemberében történt eseményre épül, amikor egy 
véletlen találkozásnak köszönhetően három terrorista 
lelőtt két fiatal rendőrt Franciaország déli partján. Erre 
a bűnügyi szálra a filmben csak a végén derül fény, hi-
szen több mint egy órán keresztül figyelünk egy szim-
patikus férfit és még néhány szereplőt, akikkel érintke-
zésbe kerül. A férfiről csak a film végén derül ki, hogy 
feltételezhetően az ETA-hoz tartozik, amikor hidegvér-
rel gyilkolni kezd egyik társával közösen. Mivel a film 
hagyományos értelemben vett cselekménye igazából 
csak az utolsó tizenöt percben kezdődik, ezért annak 
terjedelmes részében alapvetően egy megfigyelő kame-
ra érvényesül, amelynek stílusa valahol a cinéma vérité 
és a direct cinema közé helyezhető. A történésekben 
nem érezzük a megrendezettséget vagy irányítottságot, 
mivel rejtve van azok célszerűsége. Csak valamiféle hét-
köznapi rutin tűnik fel, és ez sokkal nagyobb türelmet 
igényel a nézőktől. A tényleges cselekmény, az érezhető 
dramaturgiai beavatkozás az összenézésekkel kezdődik 
a film utolsó húsz percében – a terroristák és a rendőrök 
között egy gyorsétkezdében –, de ez is csak minimális 
előkészítés, mivel nem vetíti előre az eseményeket. Ezért 
váratlan az egész gyilkosság. Az erőszakról készült film 
nemcsak a történet szintjén, hanem stilisztikai rendsze-
rében is az erőszakot hordozza, mivel erőszakot tesz a 
játékfilmes formán. A játékfilmekben megszokott konst-
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rukciókhoz képest itt egy eltérő „valóság” észlelése tűnik 
fel. A rendező nyilatkozatából tudni lehet, hogy szándé-
kosan alkalmazták munkamódszerként az állatvilágról 
készült dokumentumfilmek formanyelvét: „A stábnak 
– összesen kilenc embernek – meg kellett találniuk azt 
a módot, hogy észrevétlenek maradjanak forgatás köz-
ben. El kellett érnünk azt, hogy mind a – nem professzi-
onális – színészek, mind pedig a valódi emberek, akik 
körülvettek bennünket miközben forgattunk, elfelejtse-
nek vagy ne érzékeljék a jelenlétünket. A színészek soha 
sem tudták, vagy szinte soha, hogy mikor veszi őket a 
kamera. A nagy gyújtótávolságú teleobjektívek hasz-
nálata lehetővé tette számunkra, hogy messze legyünk 
attól a körtől, ahol a cselekmény történt, és így nem vet-
ték észre, annak ellenére, hogy 35 mm-esre forgattunk. 
Mindemellett ez egy nagyon lapított képet eredménye-
zett, amit esztétikailag is vonzónak találtam.”135

Mivel hiányoznak a párbeszédek, és a fel-feltűnő 
figurák bemutatása is elmarad, a film nézésekor alapve-
tően csak az észlelési minőségekre alapozhatunk. Jófor-
mán csak környezetzajok vannak a filmben és távolról, 
legtöbbször fix kamerával felvett jelenetek. A szereplőket 
vagy belsőkben látjuk kintről filmezve, vagy az utcán 
látjuk őket, de távolról filmezve, és ez ahhoz vezet, hogy 
gyakran autók és egyéb járművek takarnak bele a háttér-
ben látható történésekbe (8. kép). 

135  Vö. Pressbook. Bullet in the Head. San Sebastian International Film 
Festival, 2008. http://www.the-match-factory.com/films/items/bullet-
in-the-head.html
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8. kép

Paradox szituáció tűnik fel a filmben: a távoli dolgokat 
látjuk, de nincs hangjuk, csak a kamera közelében található 
környezet zaját halljuk, addig a közeli dolgokat nem látjuk, 
de van hangjuk. A képi és a hangi regiszterek mezeje nincs 
összekapcsolva, hanem eltolódnak egymáshoz képest. 
A térbeli elcsúsztatásból adódóan egyfajta aszinkronitás 
figyelhető meg, még akkor is, ha egyidejűségről beszélhe-
tünk. Ez az aszinkronitás egy sajátos mélységet biztosít a 
lapos képeknek. A film kétharmadánál ez némileg megvál-
tozik, hiszen hangban közelebb kerülünk a szereplőkhöz.

Bár akkor sem vehető ki, hogy miről beszélnek, de leg-
alább hallhatóak a kiszűrődő nevetések. A kamera ebben a 
jelenetben a ház udvaráról veszi a benti beszélgetést. A lá-
tott és a halott mező egymástól való elcsúsztatására való-
színűleg azért van szükség, hogy a film belehelyezhessen 
egy olyan környezetbe, amire nincs tökéletes rálátásunk. 
Bár a látásban mindig működik egy implicit hatalmi kér-
dés – ki az, aki lát? –, ebben a filmben a látó nem szolgáltat-
ja ki a látottat, annak ellenére, hogy a nézőpont sokszor sú-
rolja a másik intimitását megleső voyeur tekintetet (9. kép). 
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9. kép

Ez tipikusan egy mediatizált, ha úgy tetszik, hatósá-
gi nézőpont is lehetne, itt viszont a megfigyelés alatt álló 
alany, akit a látókörünkben tartunk, nem fedi fel magát. 
Például azt sem tudjuk eldönteni, hogy ki ő, elkövető-e 
vagy áldozat. Azt lehet mondani, hogy a látó nem ural-
ja teljes mértékig a látottat. És ez fokozottabb mértékben 
igaz a közeli, közvetlen környezetre vonatkozóan, ami-
re nincs is rálátásunk. Itt bármikor érhetnek meglepeté-
sek.136 Csak diegetikus, atmoszférahangokat hallunk, de 
csak részben látjuk ezek forrását, például az elhaladó jár-
művek esetében. Annak ellenére, hogy a hang szorosan 
kötődik a dolgokhoz, legtöbbször csak következtetünk a 
hang forrására egy kiismerhetetlen környezetben.

136  Ha ezt a filmnézési szituációt a mindennapi életre vonatkoztat-
juk, akkor megdöbbentő analógiák mutatkoznak a terrorizmus 
és a civil lakosság között: bár mindenki tud a különböző szerve-
zetek működéséről a hírportáloknak köszönhetően, mégis trau-
matikusan érinti, ha közvetlenül implikálódik az egészben.

Értelemképződés a művészet tapasztalatában 
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A semleges, külső megfigyelő tekintetét több min-
den is alátámasztja a filmben.137 Objektív szemszöget és 
teleobjektívet használ, amelyben a mélységélesség foko-
zott hiánya érezhető, mintha nem is ugyanabban a térben 
lennénk, mivel a megfigyelő és a megfigyelt terét nem 
kapcsolja össze a film. A felismerés jelenetében, amikor 
kölcsönösen felismerik egymást a terroristák és a fiatal 
rendőrök, hagyományosan, azaz nézőponti szemszögek 
mentén van felsnittelve a film. Ez a formai megoldás egy-
szerre jelez valami fontos változást a cselekményben, és 
ugyanakkor felerősíti a film fikciós voltát, szemben a ko-
rábbi, a távoli megfigyelő nézőpontjára épített dokumen-
tarista formával.

A film nézőpontja a néző irányában mégsem értel-
mezhető tisztán egy „semleges” vagy „objektív” néző-
pontként, két szempontból sem. Egyrészt a film erősza-
kosan megszervezi, beavatkozik a nézői tekintetbe – a 
nézőnek csak bizonyos információkhoz lesz hozzáférése, 
a kamera korlátozza azt, hogy mit és meddig látunk, azaz 

137  A semleges tekintet úgy is értelmezhető, mint az ideológiákkal 
szembeni távolságtartás. Rosales azt nyilatkozta ezzel kapcso-
latban, hogy: „Egy olyan filmet próbáltam készíteni, amely tá-
volságtartó minden ideológiával szemben, annak érdekében, 
hogy próbáljuk megérteni egy kicsit az egészet. Egy olyan film 
akart lenni, amely az erőszak hatását mutatja meg azokon a sze-
mélyeken, amelyek közvetlen módon implikálódnak egy poli-
tikai konfliktusban. […] Ennek minden következménye nem 
látható a filmen, de nem nehéz elképzelni: tönkretett családok 
mindkét oldalon, és a társadalom, amely különböző ideológi-
ákkal szembesül, képtelen kezelni a helyzetet, hogy békében 
éljenek. Mindez nem jó senkinek. Mindannyian vesztesként ke-
rülnek ki: a terroristák, az áldozatok és az állampolgárok. Akkor 
miért folytatjuk ezt az értelmetlenséget?” (Vö. Pressbook. Bullet in 
the Head. Id. kiadás).
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a kép által látunk (Merleau-Ponty) –, másrészt erősen épít 
a nézői aktivitásra, annak részvételére az észleltek értel-
mezése tekintetében.

a néző tevékenysége

Mivel a Lövés a fejbe című film elbeszélésének szerkeze-
te töredékes, ahol nemcsak a szereplők kiléte nem tiszta, 
hanem a jelenetek közötti összefüggések sincsenek pon-
tosítva, ezért sok rés kitöltésre vár, ami aktív befogadói 
részvételt feltételez. A kognitív filmelmélet fogalmait 
használva azt lehet mondani, hogy itt inkább alulról föl-
felé mennek végbe az észlelési folyamatok; nem sémákat 
és paneleket húzunk rá az észleltekre, hanem az előbbi-
ekhez keresünk értelmezési kereteket. Edward Branigan 
szerint ugyanis „A lentről felfelé haladó érzékelés idő-
szakos és »adat-alapú«, és csak »rövid távú« hatása van. 
Más érzékelési folyamatok azonban, melyek a szerzett 
tudáson, a memórián és sémákon (képeken, forgatóköny-
veken) alapulnak, nem függnek az ingerület idejétől, és 
elsősorban »felülről lefelé« dolgozzák át az adatokat, 
a néző elvárásait és céljait véve az elrendezés alapjául. 
A nézőnek e céljai jelentősen szélesebb skálán mozog-
hatnak, mint az olyan egzisztenciális kérdések megvála-
szolása, hogy mik a dolgok és hol vannak. Például egy 
kiemelt fontosságú, fentről lefelé irányuló adatrendszere-
zési cél a filmben a »narratív« vagy történetbeli világ lét-
rehozása; […] A fentről lefelé haladó folyamatok gyakran 
induktív mintaként kezelik az adatokat, melyeket egy sor 
párhuzamos referenciarendszerbe vetítenek, és ott kipró-
bálnak, míg a lentről fölfelé lezajló folyamatok sorozato-
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sak, nagymértékben specializáltak és atomisztikusak (pl. 
mozgásérzékelés).”138

David Bordwell elgondolásával szemben Branigan 
úgy gondolja, hogy a film észlelésében nem írják egyértel-
műen felül a lentről felfele haladó észlelést az elvontabb, 
fentről lefelé haladó értelmezési sémák. Hangsúlyozza, 
hogy „az emberi megértés nem úgy működik, hogy prog-
resszíven finomítja az érzékelési adatokat alacsonyabbtól 
magasabb fokozatokon át egyetlen gondolat kiválasz-
tásáig. […] Inkább arról van szó, hogy az emberi elme 
moduláris szerkezetűnek látszik, amelynek modulusai 
párhuzamosan működnek, gyakran túlspecializáltak az 
egymással való »kommunikációhoz« (vagy még ahhoz is, 
hogy »szavakat« használjanak), illetve egymást kereszte-
ző végtermékeket hoznak létre, melyek legalább annyira 
szemben állnak egymással, mint amennyire összetartoz-
nak. Az érzékelés egy ingadozó, instabil egyensúlyi álla-
pothoz hasonlít. A filmnézést így inkább úgy lehetne jel-
lemezni, mintha több filmet néznénk egyszerre;”139

A látómező korlátozása vagy takarásba helyezése 
(gyakran az előtérből valami teljesen beletakar a háttér-
ben látható témába), a cselekményvilág bemutatásának 
felfüggesztése, azaz, hogy a szereplőket nem helyezi el 
térben és időben a film, és egymáshoz való viszonyait 
sem ismerjük, ahhoz vezet, hogy a néző számára hiány-
zik a vonatkoztatási, értelmezési keret. Sok mindenről, 
ami pusztán csak az észlelésben adódik, nem tudunk 
meg semmit: kik ezek, milyen viszonyok fűzik egymás-
hoz, milyen motivációk rejlenek a tettek mögött stb. Az 

138  Edward Branigan: Hang, episztemológia, film. Apertúra. 2007: tél. 
http://apertura.hu/2007/tel/branigan2

139  Uo.
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érzékiben megképződő vad értelemképződés ezért tud 
megtörténni például a gyilkosság jelenetében, ahol a lát-
vány és a hang a maga nyersességében előtérbe nyomul, 
sokkolva a nézőt. Ez a jelenet is – ami talán kiterjeszthető 
az egész filmre – azt bizonyítja, hogy már az érzékelés, 
észlelés szintjén is kialakul egy fragmentált, minimális 
narratíva, amihez nem feltétlenül szükséges egy értelme-
zési keretbe ágyazás.

Nyilván a „lefelé” irányuló értelmezési folyamatok is 
megtalálhatóak a filmben, de ezek inkább a film utolsó 
tizenöt percére jellemzőek, amikor kezd körvonalazódni 
a bűnügyi szál. Azonban itt is számtalan, az értelmezés 
szempontjából fontos részről maradunk le – például nem 
tudjuk meg, hogy miként, mikor került hozzájuk a fegy-
ver, első látásra azt sem értjük, ki a rendőr, ki a terrorista 
stb. –, és amelyekre csak utólagosan reflektálhatunk.
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A Z  E L B E S Z ÉL ÉS  F O R M ÁI  
A  M O D E R N I Z M U S  

F I L M J E I B E N

Ma már köztudott, hogy az ötvenes évek végén, a hat-
vanas évek elején sajátos fordulat következett be a fil-
mes elbeszélésben, aminek az egyik összetevőjét éppen 
az újfajta időhasználat képezte. Míg Antonioni vagy 
Agnes Varda megmarad a folyamatos idővezetésnél, de 
ezt maximálisan kiüresítik, addig Alain Resnais és Alain 
Robbe-Grillet felhagynak a lineáris idővezetéssel, és arra 
törekednek, hogy az elbeszélés folyamatában olyan sti-
lisztikai formákat találjanak, amelyek – az emlékezés és 
a képzelet folyamatainak megfelelően – heterogén, egy-
másra rétegződő vagy egymásba csúszó átmeneteket ké-
pezzenek.

az emlékezés útvesztői alain resnais  
filmjeiben

Ha visszatekintünk Alain Resnais hátrahagyott életmű-
vére, akkor azt találjuk, hogy ezek a filmek rengeteg, 
mind stilisztikai, mind műfaji változatosságot mutatnak a 
dokumentumfilmtől a fikcióig, a mentális utazástól vagy 
a melodrámától a sci-fi, a vígjáték vagy a musical világa 
felé kacsintgató alkotásokig. Mégis nehezen lehetne talál-
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ni még egy olyan rendezőt, aki ennyit foglalkozott volna 
az idő és az emlékezés kérdésével, mint ő.

A múlt és az emlékezés témája már Resnais korai 
dokumentumfilmjeiben is megtalálható (és talán pályája 
végéig ott kísért az életműben), de az idő és emlékezés 
formanyelvi problematikája hangsúlyosan csak az ötve-
nes évek végétől a hatvanas évek végéig jellemzi filmjeit. 
Ennek fényében úgy tűnik, legalább három korszakba 
sorolhatóak Resnais alkotásai: a korai dokumentumfilmek, 
amelyek a kulturális emlékezet kérdését vizsgálják; a má-
sodik korszak, amit az időszerkesztés formanyelvi újításainak 
sorozata jellemez az első nagyjátékfilmjétől, a Szerelmem 
Hirosimatól (1959) kezdve az 1968-as Szeretlek, szeretlek 
című alkotásig; és végül a harmadik egységet azon mű-
faji filmek felé kacsintgató alkotások képezik, amelyek a 
kulturális klisék hálózatára épülnek, és bár a töredékes és el-
liptikus elbeszélésmód itt is megmarad, ez mégsem okoz 
nehézséget az időszerkezet megértésében.

Resnais korai, a negyvenes években készített doku-
mentumfilmjei a képzőművészet iránti rajongását és el-
kötelezettségét fejezik ki. Sorozatban készíti a festőkről 
szóló portréfilmeket, amelyekben Lucien Coutaud, Hans 
Hartung, Félix Labisse, Henri Goete, Max Ernst vagy 
Vincent van Gogh képi világa köszön vissza rövid kom-
mentárokkal kísérve. A Van Gogh (1948), a film felveze-
tő szövege szerint, arra tesz kísérletet, hogy kizárólag a 
festményeken keresztül nyújtson betekintést a festő éle-
tébe és szellemi kalandjaiba. A különböző korszakokból 
származó képek önkényes sorrendje és az ehhez ren-
delt elbeszéléstechnika mintha már itt megelőlegezné a 
mentális utazás későbbi kísérleteit. Ugyanis egy sajátos 
időtlenség jellemzi az így sorba rakott képeket. Mintha 
ugyanazon élményfolyam különböző időből származó 
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fragmentumait szemlélnénk, amelyben a múltnak külön-
féle rétegei bomlanak ki.

Hasonló építkezés jelenik meg a Guernica (1950) 
című filmben, itt is merészen kezeli a festő képanyagát, 
de olyan kontextusba ágyazza, ami már nem személyes 
kaland, hanem egy kulturális emlékezet része. A krono-
lógiától eloldott képek viszont itt már nemcsak egy élet-
történetre, hanem egy történelmi múltra vonatkoznak. 
Picasso különféle korszakaiból származó képei közé 
korabeli újságcikkeket, a spanyol polgárháborúhoz ka-
csolódó dokumentumokat helyez. A festményeknek kö-
szönhetően a film elrajzolt stilizáció és kordokumentum 
egyszerre. Ugyanez a kettősség figyelhető meg a képeket 
kísérő narráció hanganyagában is: patetikus, költői szö-
vegek és száraz adatok egymás mellé helyezése. Mintha 
azt mondaná ezzel, hogy az emberiséget megrázó esemé-
nyeket nem lehet objektív módon szemléltetni, mivel a 
számokban eltűnne a traumatikus jelleg.

A kulturális örökség kérdése, ezek átmentése és hoz-
záférhetősége a jelenben, két további dokumentumfilm, az 
Éjszaka és köd (1955) és a Toute la mémoire du monde (1956) 
alaptémáját képezi. Ezekben olyan kérdéseket feszeget, 
hogy mit kezdjünk az átörökölt múlttal, meddig és hogyan 
lehet megőrizni ezeket az emlékezetben. Fontosnak tartom 
ezekben a filmekben, hogy a múlt nem valami olyasmiként 
ábrázolódik, ami leválasztható lenne a jelenről, nem letűnt 
korok puszta megidézése, hanem olyasmi, ami radikálisan 
meghatározza jelenünket. A Francia Nemzeti Könyvtár-
ról (BNF) szóló Toute la mémoire du monde című filmjében 
a múlt dokumentumait nem valami olyasmiként kezeli, 
mint amiről időnként leverjük a port és megcsodáljuk, ha-
nem ami mindig a jelenre vonatkoztatott – s éppen ezért 
mindig formálódó, átalakuló valami –, mert nagyrészt 
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ezek töltik ki a tudatunkat. Az ide látogató emberek ebben 
a felhalmozott nemzeti vagy világemlékezeti közegben ke-
resik boldogságukat. A múltbeli emlékek úgy rétegződnek 
a jelen felszíni burka alatt, mint a tudattalanban megőrzött, 
elfeledett, de fel-feltörő emlékek labirintusa Freudnál.

Az Éjszaka és köd az 1933-ban Dachau-ban létrehozott 
első koncentrációs tábor felépítését és működését mutatja 
be, ami a későbbi megsemmisítő táborok mintaképe lett. 
Ugyanaz az ijesztően formális struktúra jelenik meg itt 
is, mint a nemzeti könyvtár katalógusrendszerében. Ar-
chív felvételek és fotók szemléltetik, hogyan szállítják el 
a zsúfolásig telt marhavagonokban az embereket, majd 
az érkezést követően – borotválás, tetoválás, számozás, 
egyenruha – hogyan válnak egy felfoghatatlan hierar-
chia részévé. A hatalmi apparátuson keresztül újraszer-
veződik a társadalom az összes kellékeivel: kórházak, 
bordélyházak, börtönök és krematóriumok. A semleges 
narrátori hang időnként reflektál a film által létrehozott 
helyzetre: mit keresünk mi itt, milyen nyomokat, meny-
nyi esélyünk van felfogni ezt a valóságot? Az archív fel-
vételek és Dachau néma jelene egymásra vonatkoztatott. 
A múlt itt sem merevedik puszta emlékképpé, hanem a 
képzelet kiegészítését igénylő emlékezés folyamatában 
elevenedik meg. Már nem egészen jelen, de még nem is 
elmúlt. Ez a köztes hely köszön vissza a narrátor hátbor-
zongató mondataiban is: „Színleljük, hogy mindez csak 
egyszer történt meg, egy adott időben és helyen. Nem 
vesszük észre, hogy mi vesz körül bennünket és a füleink 
süketek az emberiség véget nem érő sírására.”
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idő és emlékezés

Alain Resnais a hatvanas években készült játékfilmjeinek 
többsége a pszichoanalízis azon meglátására utal, hogy 
az ember jelene a múlt felől radikálisan meghatározott, 
azaz a mindenkori jelen a múltbeli élettapasztalatok és 
élménytartalmak függvényében artikulálódik. Akkor is 
és leginkább akkor, ha erre a múltra nem is emlékszik. 
Filmjeinek többsége ezért nemcsak visszatérő motívuma-
iban (elsősorban a szerelem és a történelem mint a szemé-
lyes és kollektív traumák terepe), hanem szerkezetében is 
a múltbeli tartalmak rekonstrukciójára törekszik, ahol a 
különféle idősíkok elmozdulnak egymáson. A Szerelmem, 
Hirosima (1959) újszerűségét akkoriban az adta, hogy az 
emlékezés nem merült ki a múlt felidézésében vagy meg-
jelenítésében (flashback), hanem az emlékezés folyamatát 
mutatta be, annak nehézségeit, töredékességével vagy a 
hirtelen feltörő hullámaival együtt. Ez a módszer termé-
szetesen kihatott az elbeszélésformára is, szaggatottá vál-
toztatta, sajátos ritmust adva neki.

A Marguerite Duras forgatókönyvéből készült Sze-
relmem, Hirosima szerelmi kalanddal indul egy francia 
színésznő és egy japán férfi között, akik végig névtele-
nek maradnak a filmben. A film egy olyan emlékezési 
folyamatot idéz, ahol a múlt két egyidejű, de különböző 
– tehát egymással összeegyeztethetetlen – traumatikus 
tapasztalatra vonatkozik: a nő egy Nevers-ben átélt né-
met katona iránti szerelme és szerelmének halála, illetve a 
hirosimai események, amelynek a férfi szülei lettek áldo-
zatai. A hősök – különösen a francia színésznő – egyrészt 
a narratív identitás megteremtéséért küzdenek, hogy őket 
meghatározó történetté formálják a múltat, összefüggése-
ket teremtve a múlt különböző rétegei között, másrészt a 
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személyes élettörténet kommunikálhatóságáért, másokkal 
való megoszthatóságáért küzdenek, mintha ettől függne a 
jelenben való találkozás lehetősége. „Megértettem, hogy 
elveszíthetlek, anélkül, hogy megismerhettelek volna, 
megértettem, hogy akkor kezdtél olyanná válni, mint 
amilyen most vagy” – mondja a férfi. Ez az erőfeszítés ép-
pen azt példázza, hogy a múltbeli tapasztalat nem képez 
egy eleve adott élettörténeti kontinuumot – hanem azt 
létre kell hozni –, és hogy olyan rétegekből áll, amelyek 
között nincs minden esetben átjárás. Az elbeszélés időbeli 
középpontjába helyezett Nevers-i emlék olyan kitünte-
tett múltbeli eseményként adódik az emlékezés számá-
ra, amelyeket megérteni nem, csak felidézni lehetséges, 
s egyben olyan múlthoz köthető, ami soha nem volt teljes 
mértékig jelen. Egyedül ez teszi hasonlatossá, ha nem is 
összemérhetővé a hirosimai eseményekkel.

Persze a kölcsönös erőfeszítésnek köszönhetően 
bizonyos fokig megoszthatóvá válik ez a tapasztalat. 
A japán férfi egy adott ponton a nő hajdani szerelmének 
szerepébe lép, és nemcsak elősegíti a másik emlékeinek 
felidézését, hanem ő is részévé válik az emlékezésnek. 
Ennek a folyamatnak a szépségét az adja, hogy néha el-
dönthetetlen, ki az, aki emlékezik (gyakran a férfi vezeti 
be az emlékek áramlását). Mivel a film jelentős hányadát 
az emlékezésfolyam tölti ki, ennek következtében Nevers 
válik a férfi jelenévé, ahogy Hirosima képezi a nő jelenét. 
Itt a hősök kettős értelemben is az idő foglyai. Nemcsak 
a múlttal, a felejtés ellenében küzdenek, hanem ugyan-
ilyen nyomás nehezedik rájuk a jövő felől is, ami azzal 
fenyeget, hogy hamarosan felülírja a jelent: „Nem akarok 
arra gondolni, hogy holnap elmész.” Az idő mindent fel-
emészt, nemcsak az emlékezetet kezdi ki, hanem ellehe-
tetleníti a jelent is.
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Resnais következő filmjében, a Tavaly Marienbadban 
(1961) a formai bravúr, az idővel való játék a tematika felől 
indokolt. Lenyűgöző, hogy úgy tudja bemutatni a szerel-
met – a másik iránti vágyat s annak sajátos topográfiáját 
–, ami egy olyan jövő ígéretét vázolja fel, ami sohasem 
aktualizálódhat reális lehetőségként, s éppen ezért sajátos 
időformálást igényel. Az emlékezés folyamata és a képze-
let, a fantázia világa nemcsak hogy nem különíthetőek el 
ebben a filmben egymástól, hanem folyamatosan egymás-
ba csúsznak. Az emlékezésfolyam itt folyamatos transzfor-
máció, ami a történteket is felülírja, elmozdulnak korábbi 
helyükről, megelevenednek és átértelmeződnek. Nem egy 
lokalizálható jelen nézőpontjából történik meg a visszaem-
lékezés, és a múlt sem rendelkezik olyan bizonyossággal, 
mint a Hirosima esetében, mivel a nő – igaz, néha elbizony-
talanodik ebben – következetesen tagadja a közös múltat, 
a korábbi találkozás lehetőségét. Inkább a képzelt vagy 
valós időkontinuum különféle, egymástól függetlenített 
részleteinek és rétegeinek a letapogatása történik, ahol a 
múlt, jelen vagy jövő azért mosódik egybe, mert nincs sem-
mi vonatkoztatási pont, amihez mérhetnénk egyiket vagy 
másikat. Így minden múltra vonatkozó kijelentés érvényét 
veszti, lebegni kezd egyfajta eldönthetetlen dimenzióban: 
soha nem tudjuk meg, történt-e valami Marienbadban, 
Karlstadtban vagy a múlt egyéb rétegeiben.

A Muriel, avagy a visszatérés ideje (1963) már címében 
is egy letűnt múlt keresésére utal. Hélene egy kisváros-
ban élő középkorú özvegy, aki együtt lakik mostohafi-
ával, Bernarddal. Bár indítékait nem ismerjük, Hélene 
meghívja magához húsz éve nem látott szerelmét. A film 
azzal indít, hogy Alphonse megérkezik Párizsból, és ma-
gával hozza barátnőjét, Frangoise-t, akit úgy mutat be, 
mint unokahúgát. Ebben a filmben a visszaemlékezést 
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az is bonyolítja, hogy többszereplős folyamattá válik, és 
ezáltal egymással össze nem egyeztethető tartományok 
alakulnak ki. Resnais itt már egyáltalán nem használ 
flashbackeket a múlt felidézésére, csak beszélnek róla. 
Korábbi filmjeitől eltérően nagyobb hangsúlyt fektet a 
cselekményre és a kapcsolatrendszerek bonyolítására, 
igaz, mindenből csak jelentéktelen fragmentumokat ka-
punk, amelyek keresztülhúzzák a néző elvárásait. A film 
szereplői itt is bizonyos értelemben a múlt foglyai marad-
nak, kibogozhatatlan emlékekkel küszködnek – ahogyan 
Hélene nem tud szabadulni fiatalkori emlékeitől, úgy 
Bernard is egy traumatikus emlék hatása alatt él, ti. hogy 
részese volt egy Muriel nevű algériai lány megkínzásá-
nak –, képtelenek a jelenben élni és cselekedni.

A háborúnak vége (1966) hasonló témát feszeget. A főhős 
Diego, aki tizenöt éve egy spanyol ellenállási mozgalom 
embere, folyton az árnyékban dolgozik: metaforikusan, 
mint a múlt árnyékában, és konkrét értelemben, mint a 
hatalom számára láthatatlanul. Hamis útlevéllel, álnéven 
utazik Madridból Párizsba vagy vissza. Mikor egy határ-
ellenőrzés lebukáshoz közeli élményét meséli el, így jel-
lemzi magát: „a név, a cím, a telefonszám, minden létezik, 
az egyetlen hamis elem ebben a történetben én vagyok.” 
A jelenben való élés képtelensége nála kettős kötésből szár-
mazik, ami egyszerre köti egy letűnt történelmi korszak 
és egy eljövendő, hipotetikus vagy képzeletbeli jövőhöz, a 
fennálló hatalom megdöntéséhez. „Olyannak látszol, mint 
aki sűrű ködben tapogatózik, és nem tudná, merre men-
jen tovább” – mondja róla a kedvese. Mintha egyidejűleg 
mozogna az idő több rétegében, s ezáltal legalább három 
történelmi korszakhoz tartozna: a spanyol polgárháború, a 
hatvanas évek közepe és egy azt követő képzelt jövő. A film 
többi szereplői is – akikkel Diego kapcsolatba kerül –, ezen 
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különböző korszakokhoz társítható generációs különbsége-
ket támasztják alá. A film stilisztikai újításai itt elsősorban 
a hipotetikus jövő megjelenítésével kapcsolatosak. Az elbe-
szélést olyan, legtöbbször egymásnak ellentmondó pörgő 
képsorok törik meg, amelyek mintha azt mondanák: lehet, 
hogy ez fog történni, de akár az is történhetne, hogy…

A Szeretlek, szeretlek (1968) ilyen téren nem hoz sok 
újítást, inkább visszatérést képez az emlékezés egysze-
mélyes formájához és korábban látott töredékességéhez. 
Igaz, a múlt bejárását ebben a filmben már nem is az em-
lékezés tudati aktusa végzi, hanem egy időgép, ami nem 
emlékezik, hanem segít újra átélni a múlt egy meghatá-
rozott pillanatát. Az emlékezés terepét a sci-fielemekkel 
átszőtt időutazás veszi át. Egy társaság, aki az időt ta-
nulmányozza, vissza szeretné küldeni a főhőst egy teljes 
percre az egy évvel korábbi múltjába. A kísérlet folyamán 
a főhős egyre több időt tölt a múltban, ugrálva egy olyan 
kitüntetett pillanat körül, amelyben egyszerre érhető 
tetten Catrine iránti szerelme, és ennek a szerelemnek a 
hanyatlása. A főhős újra és újra erőfeszítéseket tesz egy 
számára fontos pillanat átélésére, de minduntalan a múlt 
különböző rétegeiben köt ki: mielőtt még ismerte volna 
Catrine-t, vagy már Catrine halála után. A kísérlet ku-
darca, hogy végül a férfi öngyilkossági kísérletet követ el 
múltjában, már előre megjósolható, hiszen innen indít a 
film, és így a kezdet és a vég – minden időutazás ellenére, 
vagy talán éppen ezért – egy kicsit összeér.

a vágy alakzatai

A hetvenes évektől kezdve feltűnő változás következik 
be Resnais életművében. Filmjeinek formanyelve letisz-
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tultabb és rutinosabb lesz, sokszor a műfaji filmek felé 
kacsintgat. Történetei mintha esszék lennének az emberi 
viselkedés tanulmányozásához, ahol kulturális minták 
vagy slágerek veszik át a hatalmat a hősök cselekedetei 
felett. A történetvezetés olyan lehetőségei foglalkoztatják, 
amelyek műfaji elemek hálózatára épülnek. Filmjeinek 
formanyelve néha túlzott teatralitásba vagy akadémiz-
musba merevedik, a hús-vér emberek klisékké változnak, 
azt példázva, hogy a kulturális készletek hogyan épülnek 
be tudattalanul az emberi viselkedés rendszerébe.

A filmes újhullámot nemcsak stilisztikai újítások so-
rozata, hanem szemléletbeli frissesség is jellemezte. Az 
esetlegesség, a nem eleve adott szerkezetek és laza elbe-
szélési formák a hősök látásmódját is meghatározzák: az 
intézményesült kapcsolatok rendszerét a szenvedély, a 
kaland váltja fel, mint az élet sajátos útvesztője. Resnais 
későbbi filmjeiben is különösen érzékeny az olyan történe-
tek iránt, amelyeket a szerelem vagy a szenvedély mozgat, 
de itt már viselkedési mintákba merevednek. Utolsó kor-
szakában, a filmről filmre visszatérő színészek – Sabine 
Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier, Isabelle Carré, 
Lambert Wilson – mindig hasonló helyzetekbe csöppen-
nek. A párhuzamosan futó történetek kamaradrámái ba-
nális szituációkat vázolnak fel, mint az élet elengedhetet-
len kellékeit. A Melodráma (1986) egy szerelmi háromszög 
kibontakozásának hátterében egyenesen magát a műfajt 
kezeli úgy, mint a mindenkori élethelyzetek alapanyagát.

A Halálos szerelemben (1984) Elisabeth néhány hó-
napja ismeri az archeológusként dolgozó Simone-t, aki 
egy infarktus következtében visszatér a klinikai halálból. 
A cselekményszövésben kezdettől fogva a nézői hipo-
tézisek kijátszása kap hangsúlyt: a „feltámadt” Simone 
úgy jön le a hálószobából, mintha mi sem történt volna 
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a korábbi beállításban. Lassan adagolja az információkat 
a film, a jelenetek közé folyamatosan visszatérő, kortárs 
atonális zenével kísért sötét vágóképek ékelődnek. A film 
középpontjában a szerelem és a feltámadás kérdése áll, 
létezik-e a szerelem kiváltságos, egyedi tapasztalata, ami-
ért akár az életet is érdemes feláldozni. Simone tényleges 
halála után a lány vívódását követjük: nem tud szerelme 
nélkül élni, de bátorsága sincs követni őt a halálba, bár 
egyre elszántabban készül a reményteli találkozásra.1 
Akárcsak a Marienbadban, ebben a korszakban is megma-
rad a nyitott végű elbeszélés alkalmazása, ahol a hősöket 
egyidejűleg érvényes cselekvési lehetőségek csábítják, s 
ha választanak is, döntésük esetleges.

A Szívekben (2006) egymást keresztező történetek 
látunk magánjellegű titkok és közerkölcsök ütközésé-
ről. A párhuzamos szálon futó történetek mindegyike 
kudarchoz vezet, vagy már onnan indul, miként Dan és 
Nicole válságba jutott párkapcsolata. Egy másik történet-
szál egy ingatlankereskedő, Thierry sikertelen ostromát 
mutatja be egy megszállottan hívő kolleganője, Charlotte 
iránt, aki viszont egy szálloda pincérjének apját gondoz-
za éjszakai műszakban. Az ingatlankereskedő húga egy 
internetes társkereső segítségével összejön Dannal, de 

1  Ebben a filmben a szerelem olyan idegen feleletigényként bukkan fel, ami 
teljességgel kivonja magát a tematizálhatóság alól. Bernard Waldenfels 
úgy jellemzi a szerelem tapasztalatát, mint amit a rendkívüli, az idegen és 
a többlet hely-nélkülisége mozgat: „Erósz tehát megvonja magát, vissza-
húzódik egy hely-nélküliségbe (Un-ort), atopiába, amely nem fogható át, 
nem ragadható meg. Ez az atopia tűzfészket alkot; minden rend archéját 
az anarchia pillanata sújtja. […] A normalizált Erósz olyan lenne, mint 
a betervezett vendég, vagy mint a bejelentett ajándék. Nem lepne meg 
bennünket, nem adna szárnyakat, és nem helyezne minket magunkon-
kívül (ent-setzen).” (Bernhard Waldenfels: Erósz idegensége. Vulgo. 
Debrecen, 2004: 1, 137.).
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az ismerkedés és az új kapcsolat lehetősége kimerül egy 
egyéjszakás ivászatban. A film a videofelvétellel példázza 
a felületes kapcsolatok jövés-menését, ahol a visszateker-
hető szalagra bármit fel lehet venni, és ez automatikusan 
törli azt, ami előtte volt. Mivel minden törölhető és újra-
írható, itt már nem köti a hősöket a múlt, kivéve, ha nem 
marad rajta a kazettán a le nem törölt felvétel, miként 
Charlotte sztriptíztánca, ami elbűvöli Thierry tekintetét.

A Les herbes folles (2009) története egy banális, hétköz-
napi táskarablással indul, amit egy narrátor mesél a ké-
pekkel párhuzamosan. A film érdekessége, hogy sokáig 
csak olyan részleteket látunk, amiből nem ismerhető fel 
a történet ágense. A főhős, aki megtalálja a hölgy pénz-
tárcáját az iratokkal, elkezd levelezni a hölggyel, s lassan 
szerelemmé alakul a történet. Hasonló dramaturgiai szer-
kesztés figyelhető meg itt is, mint A háborúnak vége című 
filmben, csak itt a hipotetikus gondolatfolyamok nem ké-
pekben peregnek le, hanem a hősök belső monológjában, 
mint megformálatlan és bizonytalan gondolatfolyamok. 
A film vége itt is nyitott, a szerelmesekkel (és a feleséggel) 
lezuhanó repülőgépet keresi, de nem találja a kamera.

mentális térképek

A hetvenes években készült első játékfilmje, a Stavisky… 
(1974) egy átmeneti korszak sikertelen dokumentuma. 
A film a „Stavisky-ügy” néven elhíresült, 1934-ben tör-
tént korrupciós botrányhoz kapcsolódik, amely zavar-
gásokat és hatalmas felháborodást váltott ki akkoriban a 
lakosság körében. Egyfelől még jelen van a kihagyásokat 
alkalmazó töredékes elbeszélésmód, de ugyanakkor egy 
történelmi korszak felvázolását is megcélozza a film, és 
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e két tendencia inkább centrifugális erőként működik a 
filmben. Resnais utolsó korszakában sokszor az emléke-
zés folyamatától függetlenített történelmi korszakok ve-
tülnek egymásra egy földrajzi helyszín ürügyén (Az élet 
kész regény) vagy egy mentális térkép mentén (Amerikai 
nagybácsim). A mesélés és a narráció közös helyeket te-
remt, ami néha paradox vetületeket eredményez, mint a 
Gondviselés (1977) című filmben. Ez a film egy író álmok-
kal átszőtt fantáziáját meséli el, aki mellesleg utolsó re-
gényén dolgozik. Egy rémálmokkal teli éjszakán, az apa 
képzeletében elszabadul a pokol. Egyik fia, Kevin meg-
öli őt – azaz irgalomból agyonlő egy haldokló öregem-
bert –, minek következtében egy törvényszéki tárgyalás 
keretében féltestvére, Claud az ő halálát követeli. Bár a 
bíróság felmenti Kevint, Claud sértve érzi magát hiúsá-
gában, mivel felesége beleszeret Kevinbe, és lelövi öccsét. 
A rémálomszerű, háborút idéző komor képsorok után 
egy kastély parkjában találjuk magunkat, ahol gyönyö-
rű napsütésben hetvennyolcadik születésnapját készül 
ünnepelni az író, ahova megérkezik családja is. Mintha 
semmi sem történt volna, felhőtlenül csevegnek, és csak a 
párbeszédet megtörő, elhallgatott konfliktusok emlékez-
tetnek a korábbi tébolydára.

Az Amerikai nagybácsim (1980) három tetszőlegesen 
választott életpályán keresztül emberi viselkedésmintá-
kat modellez. Jean Le Gall, aki jó házból született hama-
rosan Párizsba kerül, családot alapít és magas beosztásba 
kerül, de házassága egy szerelemnek köszönhetően vál-
ságba jut. Janine proletárcsaládból származik, fiatalon 
fellázad szülei szemlélete ellen, és egy amatőr színházi 
szereplés során összejön Jean Le Gallal. A harmadik szál 
a paraszt származású René sorsát követi, aki középszintű 
vezető lesz egy textilgyárban, de az egyre bonyolultabb 
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üzemszervezési feladatok következtében munkahelyet 
kell váltania. Az alakok élettörténetének bemutatását „tu-
dományos” szövegek értelmezik. A civilként megjelenő 
Henri Laborit mini előadásokat tart az állatok és embe-
rek viselkedéséről. Néha patkánykísérleteken keresztül 
példázza az emberi magatartás rejtett mechanizmusait, 
például, hogy a menekülés révén sikeresen fenntartha-
tó a biológiai egyensúly. Hogy a megfeleltetés minden 
kétséget kizárjon, a szereplők néha patkányfejjel, de em-
beri alakban jelennek meg, egyben nyilvánvalóvá téve, 
hogy csupán játékos hasonlattal van dolgunk. A film azt 
is szemlélteti, hogy a kudarcélmény miként vezet a szo-
rongásos állapothoz, s ez milyen biológiai elváltozásokat 
okoz, vagy, mint Jean és Janine film végi verekedésében, 
hogyan tör felszínre az elfojtott agresszió. Mivel a filmben 
nagy hangsúlyt kap az örökölt ösztönháztartás és a kultu-
rális minták szerepe, az elbeszélés néha filmtörténeti kon-
textusba is ágyazza hőseinek magatartását. A szereplők 
olyan mitikus hősök gesztusai mögé menekülnek, mint 
Danielle Darrieux, Jean Gabin vagy Jean Marais.

A nyolcvanas évektől kezdve Resnais filmjei felve-
tik az esztétikai, illetve mentális gyarmatosítás kérdését, 
miszerint az ember személyisége néha olyan kacatokból 
áll, amelyet az amerikai gazdaság és kultúrpolitika sajátít 
ki. Erre reflektál a zenés, romantikus vígjátékok szériája, 
mint Az élet kész regény, Megint a régi nóta vagy a Nem kell 
a csók. Az élet kész regény (1983) operabetétekkel ötvözött 
film. Három történet fut párhuzamosan, amelyeket a 
kastély színhelye kapcsol össze. Az első történet az első 
világháború alatt indul, Forbek egy pazar kastélyban egy 
utópikus közösség létrehozására tesz kísérletet az agymo-
sás segítségével, de kísérlete kudarccal végződik. A máso-
dik történet a jelenben játszódik, a kastély egy alternatív 
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oktatás helyszíne, amelynek célja olyan gyerekek felne-
velése, akik létrehozzák a „harmónia és szépség birodal-
mát”. Itt szerveznek nyári konferenciát, de az eredmény 
itt is kétes kimenetelű. Rousseau kisasszony, aki egy vi-
déki óvodában dolgozik, bemutat egy makettet, amit a 
gyerekekkel készített a képzelőerő fejlesztésére. Heves 
vita alakul ki a bemutatás nyomán, miszerint a pontosan 
kidolgozott részletek csak korlátozzák a gyerekek kép-
zeletét. A vita hevében az oktatás alapját képező ember-
eszmény kérdőjeleződik meg, s végül nagy fejetlenségbe 
torkollik az egész: „a civilizált ember egy kizsákmányolt 
kizsákmányoló”, tehát „mindenki rohadék” – éneklik kó-
rusban. A harmadik történet stilizált középkort idéz, és a 
gyerekek képzeletét jeleníti meg, akik a kastélyban foglyul 
ejtett rabok kiszabadulásáról álmodoznak. Mindhárom 
történetben visszatér a boldogság és a szerelem kérdése, 
de úgy tűnik, csak a gyerekek képzeletében teljesedik be. 
A zenés vígjátékok közül talán a legsikerültebb a Megint a 
régi nóta (1997), amely egyben a műfaj formai határait is ki-
kezdi. Két ingatlanközvetítő szerelmi kapcsolatait meséli 
el a film, de a kialakuló bonyodalmakat groteszk, elidege-
nítő elemek húzzák át: a felcsendülő közkedvelt sanzonok 
és slágerek pusztán a színészi mimikára ráhelyezett hang-
sávokként vannak jelen.

A Dohányzó, Nem dohányzó (1993) ikerfilmek sajátos 
történetlabirintust hoznak létre a két film viszonylatá-
ban. A filmek érdekessége, hogy a női főszereplő, Sabine 
Azéma öt női szerepet játszik, Pierre Arditi pedig négyet. 
A Smokingban Mrs. Teasdale, egy kisváros iskolaigazga-
tójának felesége rágyújt a Player’s márkájú cigarettára, 
de ennek nincs különösebb következménye. Szinte csak 
azért gyújt rá, mert a No Smokingban nem gyújt rá, aho-
gyan a Smokingban Celia először a kertészbe ütközik, a 
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No Smokingban viszont a férje kollégájába. Az önkényes 
elbeszélés mintha folyamatosan alternatívákat keresne, 
azt példázva, hogy a történet lefolyása számos lehetőség-
gel bírhat, és egyik sem szükségszerű. A hősök valószí-
nűtlen, stilizált díszletekben mászkálnak, ami az élet egy 
színpad metaforát erősíti fel.

Fikció és élet elválaszthatatlanságára épül Alain 
Resnais két utolsó filmje, a Még semmit sem láttatok (2012) 
és az Aimer, boire et chanter (2014). Mindkét filmben egy 
közeli barát halálos betegségéről szóló hír (vagy éppen 
a halál híre) kavarja fel a professzionális vagy amatőr 
színészközösség mindennapjait. Ezek közül a Még sem-
mit sem láttatok bizonyul az életmű méltó lezárásának, 
mivel a holtakat feltámasztó és szellemeket megidéző 
technika itt természetesen maga a film. A levetített vi-
deofelvételen az elhunyt író arra kéri a darabban valaha 
játszott színészeket – és egyben Resnais kései filmjeinek 
szereplőit, akik saját nevükön játszanak a filmben –, hogy 
ítéljék meg az Euridiké egyik kortárs rendezését. A színé-
szek fokozatosan magukévá teszik a darab szövegét, és 
elkezdik a filmes valóságban is megeleveníteni a történe-
teket, amelyek többszörösen tükrözött játékká alakulnak. 
Sokszor osztott képernyőn látjuk a párhuzamosan futó 
szereposztásokat, ami az alanyokkal szemben a történet 
elsődlegességére helyezi a hangsúlyt. Meglepetésünkre a 
film végén besétál a nappaliba a halottnak hitt drámaíró, 
aki mindvégig arra volt kíváncsi, hogy még mindig elő-
adható-e a darabja. Igaz, a következő zárlatban Orpheusz 
végül mégis találkozik Euridikével, ami nem csak a sze-
replő, hanem az író halálával teljesedik be.
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pasolini népszerűtlen mozija

A korabeli avantgárdra jellemző tendenciák Pier Paolo 
Pasolini munkásságában is visszaköszönnek. Ma már ne-
héz elgondolni, hogy volt idő, amikor a művészet nem 
akart felsorakozni az élvezeti cikkek sorába, hanem az 
ideológiakritika egyik sajátos és tevőleges formáját keres-
te. És ezek a figurák úgy gondolták, hogy az ideológia 
leginkább a nyelv használatába van kódolva, a kifejezés-
formákba. Következésképpen ezeket kell mindenekelőtt 
átrendezni, ha nem óhajtanak behódolni a fennálló tár-
sadalmi és kulturális elvárásoknak. Nem akar a közön-
ség ízlésének kiszolgálója lenni, mivel ezzel legitimálná 
a fennálló előítéleteket és mentalitást (tehát közvetetten 
magát a társadalmi berendezkedést). A piaci logika, az 
adok-veszek viszonyrendszerének megtagadása szük-
ségszerűen oda vezet, hogy valamilyen mértékben vissza 
kell vonni a konvencionális ábrázolásmódokból szárma-
zó filmszerűséget. A filmnek nem szabad élvezhetőnek 
lennie, sőt a normaszegésből adódóan szenvedéssel ke-
vert „élvezetet” kell okozzon.2 Itt már korántsem arról 
van szó, mint a neorealizmus idején, hogy a film azért ta-
gadja meg a stilizált filmszerűséget, hogy közelebb kerül-
jön a valós szituációk bemutatásához – bár a jellegzetes 
pasolinis arcok, a hosszan kitartott amatőrök portréi való-
színűleg a neorealizmus örökségére vezethetők vissza –, 
filmjei inkább elvont koncepciók mentén szerveződnek, 
mondhatni botrányos (politikai) esszék.

2  Vö. egyik programadó szövegével, ahol a filmkészítést a 
szadomazochizmus mintájára jellemzi: Pier Paolo Pasolini: 
A népszerűtlen mozi. In: Uő: Eretnek empirizmus. Osiris, Buda-
pest, 2007, 322–331.
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parabolikus elbeszélés, politikai diskurzus

A film mint politikai diskurzus mindig felveti azt a kér-
dést, hogy ez mennyiben egyeztethető össze az esztétikai 
formával. Hogy célba érhessen az üzenet (azaz legyen 
közönsége), ez utóbbi területén Pasolini mérsékeltebb 
formabontást hajt végre, amely nem annyira radikális, 
mint Godard vagy Dusan Makavejev kísérletei, de te-
matikájukban ugyanúgy ütnek. Persze nem a szereplők 
szájába adja azt, hogy mit gondol a világról – vagy leg-
alábbis ritkán teszi ezt –, a kritikai vagy politikai felhang 
inkább közvetetten, a történések kimozdításában és a 
cselekményvilág elrajzolásában érezteti hatását, és emiatt 
úgy tűnik, mintha két filmet néznénk egyidejűleg. A pa-
rabolikus elbeszélésforma megteremtését gyakran képi, 
kompozíciós utalásokon keresztül éri el, az itáliai rene-
szánsz mestereit idézve vagy mottók, felvezető szövegek, 
megidézett elméleti szövegek jelzik a nézőnek, hogy ne 
vegye szó szerint a történteket A cselekményvilágtól el-
idegenítő hatásként értelmezhető még a kamera – tágab-
ban értve a szerzői intenció – érezhető jelenléte, filmjei-
nek rosszul felsnittelt jelenetei, történeteinek szokatlanul 
darabos összeszerelése vagy gyakran odavetett, remegő 
kamerája. Pasolini a modern film sajátosságának tartja 
azt, hogy „szabad függő elbeszélésmódot” érvényesít, 
ami azt jelenti, hogy a történéseket folyamatosan kíséri 
egy tőle eltérő szerzői hang, azaz legalább két, egymással 
összeegyeztethetetlen nézőpont szólal meg a filmben.3 

Mivel Pasolini úgy tartotta, hogy az igazi művészet – 
az avantgárd pusztán formai és esztétikai kísérletezésével 

3  Vö. Pier Paolo Pasolini: A költői film. In: Uő: Eretnek empirizmus. 
Id. kiad., 211–232.
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szemben – mindig a tűzvonalban áll,4 azaz a bőrét viszi a 
vásárra, a művésznek az életével is a normalitás és közép-
szerűség ellen kell lázadnia, csak így tehet szert egyfajta 
minimális szabadságra. Pier Paolo Pasolini Bolognában 
született 1922-ben és Ostia tengerpartján hunyt el 1975-
ben. Erőszakos halálának körülményei mindmáig tisztá-
zatlanok. Szerteágazó munkássága – filmjei mellett költő, 
prózaíró, műfordító, drámaíró, aki forgatókönyveket, 
nyelvészeti esszéket és publicisztikát is ír, ugyanakkor 
közéleti és politikai aktivista – szorosan összefonódik a 
hatvanas és hetvenes évek olasz kulturális mozgalmaival. 
Pasolini nagyrészt Casarsában, Friuli tartomány egyik 
kisváro sában nőtt fel. Egyetemi évei alatt Poesia a casarsa 
címmel, saját költségén megjelentetett első verseskötetét 
friuli dialektusban írja, ezzel is jelezve csodálatát az egy-
szerű, vidéki emberek világa iránt, és persze elhatárolódá-
sát az olasz polgári szellemiségtől.5 Az egyetem befejezése 
után, a háborút követő években szintén itt kezd el tanítani 
Valvasonéban, egy kis faluban. Ezekben az években kerül 
közel az Olasz Kommunista Párthoz (PCI), de szűk két év 
után, 1949-ben homoszexuális botránya miatt kizárják a 
pártból, amihez élete végéig ambivalensen viszonyult.

1950-ben Róma egyik külvárosi nyomornegyedébe 
költözik, ahol alkalmi munkákból tartja fenn magát. Itt 
kerül közel a társadalom perifériájára szorult emberek 
kilátástalan életéhez. Olyan meghatározó élményanyag-
ról van szó, amelyből első regényei és filmjei születnek. 

4  Pier Paolo Pasolini: Az avantgárd vége. In: Uő: Eretnek empiriz-
mus. Id. kiad., 156–180.

5  Pasolini nyilatkozataiból ismeretes, hogy a filmkészítést is úgy 
élte meg, mint választást, szabadulást az olasz nyelvtől, mint le-
mondást az olasz nemzethez való tartozásról.
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Ugyanakkor itt ismerkedik meg Sergio és Franco Cittivel, 
akikkel szoros barátságot köt, és későbbi filmjeiben gyak-
ran együtt dolgoznak.

Első filmjei a neorealizmus hatásáról tanúskodnak, 
mégis sokkal semlegesebb beszédmódot érvényesít: kevés-
bé használja a lélekábrázolás és a drámai fokozás eszköztá-
rát, nem idealizálja esendő hőseit. Ezen korai filmek vissza-
térő motívuma az olasz társadalmi berendezkedés bírálata, 
amihez Ferrania P. 30-as fekete–fehér negatívot használ, 
amelyekre rendszerint a korabeli híradófilmeket vették, 
hogy annak nyers szemcsézettsége és erős kontrasztossága 
médiumában is erősítse játékfilmjeinek dokumentumjelle-
gét. Az ötvenes-hatvanas években feltörekvőben lévő ipa-
ri forradalom – amely mellesleg a jóléti társadalom elveit 
célozta meg – olyan „gazdasági fasizmusként” jelenik meg 
szemléletében, amely a szegényebb rétegeket elnyomó és 
őket kizsákmányoló erőként működik. Ez a főtéma jelenik 
meg a Csóróban (Accattone, 1961) és a Mamma Roma (1962) 
filmjeiben, de A túró (La ricotta, 1963), Rossellinivel, Go-
darddal és Gregorettivel közösen készített RoGoPaG című 
film részletében is. Krisztus szenvedéstörténete nemcsak 
a Máté evangéliumát (Il vangelo secondo Matteo, 1964) jel-
lemzi, hanem ott húzódik ezen korai filmek mindenik cse-
lekménye mögött. Az újkapitalista gazdasági szerveződés 
Pasolini elgondolásában olyan értékeket propagál, amelyek 
egyrészt elsorvasztják a szellemi és kulturális élet értékeit 
– kiirtva a kritikai magatartás és az egészséges gondolko-
dás lehetőségét –, másrészt a megélhetésért küzdő emberek 
számára elérhetetlen, hamis alternatívát nyújt, mivel azok 
nem tudnak felzárkózni a propagált életmódhoz.

A kizárólag amatőrökkel forgatott Csóró, akárcsak 
első regényei, Róma külvárosaiban élő marginalizált ut-
calányok, stricik és tolvajok – azaz osztálytudattal nem 
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rendelkező lumpenproletariátus – mindennapi nyomorát 
mutatja be, ahol egyedül csak a halál jelenti a megváltást 
ebből az életformából. Minden igyekezetük ellenére e túl-
élésért folytatott harcban csak egyetlen járható út marad 
számukra: egymás átverése és kihasználása. A történetet 
átszövi a standard nyelvhasználattól eltérő zsargonok és 
dialektusok használata a népi énekekben, ami lingviszti-
kailag is alátámasztja az elnyomó-elnyomottak hierarchi-
kus szerkezetét. Hasonló világ köszön vissza a Mamma 
Romában, ahol szintén kudarcot vall ezen lecsúszott em-
berek minden kitörni vágyó kísérlete. Azzal, hogy ebben a 
filmben Anna Magnani kapja a főszerepet, a rendező kife-
jezi tiszteletét a neorealizmus meghatározó korszaka iránt. 
Pasolini itt már tudatosabban használja a keresztény iko-
nográfia kellékeit és az olasz reneszánsz képi eszköztárát, 
amelyekben Mantegna, Leonardo és Caravaggio képei sej-
lenek fel. Bár a gyakori képi utalások a filmek értelmezését 
elvontabb síkra terelik, Pasolini tisztában van vele, hogy 
ezeken a hősökön már nem segít sem a gondviselés, sem az 
üdvtörténet. Ezt leginkább A túró című kisfilm támasztja 
alá, ahol Stracci, az éhbérért szerepet vállaló statiszta egy 
passiótörténet keretében észrevétlenül meghal a kereszten, 
miközben a rendező (Orson Welles alakítja) hatalmas nép-
szerűségnek örvend. És mi más ez, ha nem kemény önkri-
tika a marxizmus talaján.

A Jómadarak és madárkák (Uccellacci e uccellini, 1965) 
eszmetörténeti utazás az ötvenes években népszerű szí-
nész, Totó, Ninetto Davoli és egy varjú társaságában. 
A szereplők különböző történelmi korokat idéző szituáci-
ókban bukkannak fel, ahol az emberi esendőség és a tudat 
kettősségére tevődik a hangsúly. Itt is hangsúlyosan érző-
dik, hogy Pasolinit alapvetően két nagy eszmerendszer 
foglalkoztatja: a kereszténység és a marxizmus.
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testek közelsége

A testek erőteljes ábrázolása végigvonul Pasolini életmű-
vén. A kamera sokszor pásztázza az emberi testet, aminek 
kitüntetett állomásai az arcok vagy a ruha alatt duzzadó 
nemi szervek. A Csóró vagy a Mamma Roma hőseinek ki-
terített testei még a mártírium, a szenvedéstörténet fel-
mutatásának jegyében állnak. Később egyre nagyobb 
szerepet szán a szexualitás hangsúlyozásának, mint a 
másikkal való kommunikáció és kapcsolat alakzatának. 
Pasolini első igazán modernista filmjének a Teoremát 
(1968) tartják, mivel itt érvényesül leginkább egy elvont, 
az elbeszélésmód töredékességéből építkező, vizuális 
vagy akusztikai motívumok ismétlését is magába fogla-
ló koncepció. A történet egy idegen látogatásáról szól, 
amely egy gazdag milánói polgári család széthullásához 
vezet. Az idegen – akinek még a nevét sem tudjuk meg – 
végig nem szólal meg a filmben, így ezeket a jeleneteket 
hangsúlyos csendek uralják, s pusztán a gesztusok, a tes-
tek interakciója, az érzéki-képi nyelv élteti. A fiú a család 
valamennyi tagját magáévá teszi, majd elutazik. A film 
tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy a polgári közegben 
milyen nyomokat és sérüléseket hagy az idegennel való 
találkozás. Igaz, hogy a fiú látogatása bomlasztó erőként 
működik, de ez inkább kétségbeesett önkereséshez és ön-
vizsgálathoz vezet a család életében, mint a másság tény-
leges elfogadásához. Kivéve talán a cselédlány alakját, aki 
a látogatás után mindent feltesz a szentté válás útjára.

Pasolinit hihetetlenül izgatta az elmaradottnak te-
kintett harmadik világ helyzete, és az ehhez kapcsolódó 
gyarmatosítás mint civilizatorikus elnyomás kérdése. 
Több filmjébe is beemeli ezt a tematikát, ilyennek tekint-
hető az Oidipusz király (Edipo re, 1967), a Médea (Medea, 
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1969) és a Jegyzetek egy afrikai Oresztiádához (Appunti 
per un’orestiade africana, 1970). Az Oidipusz történetét 
a közelmúlt fasiszta Olaszországába helyezi, itt szüle-
tik meg a Franco Citti által alakított Oidipusz, és ide tér 
vissza koldusként, miután elveszítette látását. A film az 
európai tudatot meghatározó mítosz gyökeréig szeretne 
visszamenni, egyfajta „vissza a kezdetekhez”, hiszen sok 
jelenete párbeszéd nélkül van megoldva, a rítus és az ez-
zel járó ornamentika szerepe felértékelődik, hangsúlyos-
sá válik a csönd vagy az archaikust hatást keltő kultúrák 
zenéje. Oidipusz király alakja halmozottan felveti az ide-
genség és otthonosság kérdését, hiszen ott válik idegen-
né, ahol korábban otthon volt, és ott talál otthonra, ahová 
idegenként érkezett meg.6 A Marokkóban forgatott, „pri-
mitív” környezetbe helyezett történet egyszerre idézi az 
archaikus (barbár) idegenséget és az európai gyökereket. 
Sokszínű motívumrendszere annyira terhelt különféle 
kultúrák kellékeivel, hogy egymást kioltva elemelik a tör-
ténetet a kulturális beágyazottságtól, és így a film inkább 
a kulturális kódok leépítésére törekszik.

Maria Callast kéri fel a nagyrészt a törökországi 
Kappadókiában forgatott Médea főszerepére, ahol szin-
tén az archaikus-mágikus világ és a racionális-technikai 
világ ütköztetésére futtatja ki a filmet, anélkül, hogy le-
hetségessé válna a két világ kibékítése. Akárcsak az ezzel 
párhuzamosan forgatott Disznóól kannibálja – aki a követ-
kező szavakat ismétli halála előtt: „Megöltem az apámat, 
emberi húst ettem, és reszketek a boldogságtól” –, Médea 

6  Vö. Barkóczi Janka: Valószerű mítoszok. Posztkolonialista néző-
pont Pier Paolo Pasolini művészetében. Kalligram. 2007: január, 
47–54.
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is barbár, anarchikus lázadó, aki a végsőkig szembesze-
gül a totális elnyomással.7

A Disznóólban (Porcile, 1969) a lázadás és kívülállás 
lehetőségeit vizsgálja felül egy dichotomikus szerkezet-
ben. Két történet fut párhuzamosan, egy sivatagban ját-
szódó történet, amely kannibalizmusával a történelem-
előttiséget idézi, és egy gazdag polgári környezet apa 
és fiára kihegyezett családtörténete. A dichotomikusan 
szembeállított történetek között – sivatag, csend, törté-
nelemelőttiség egyfelől, és jóléti civilizáció, sok beszéd 
és történelmi folyamatosság másfelől – a nézőnek kell 
megtalálnia a kapcsolódási pontokat. Az archaikus tör-
ténetben úgy tűnik, hogy még volt értelme a kívülállás-
nak, a rítusnak, az áldozatnak. Ezzel szemben a politikai 
hatalmat gazdasági formába átmentő jelen történetében 
a fogyasztásra tenyésztett disznók mindent felemészte-
nek. Julian, aki bevallása szerint 50%-ban unalmas kon-
formista és 50%-ban felfüggesztett lázadó, amiről egye-
düli titkolt élvezete tanúskodik, hogy disznókkal elégíti 
ki szexuális vágyait, végül a disznók eledele lesz. Nyom 
nélkül felfalják. (Nem kevésbé nevetséges Ida lázadása, 
aki barátaival együtt a berlini fal lepisilésére készül.) Az 
aktivizmus, az ellenállás eszméjével való leszámolás-
ként értelmezhető ez a film, mintha azt jelezné, hogy a 
fogyasztói társadalomban eltűnik minden potenciális 
nonkonformista elem, mivel minden az élvezetekre re-
dukálódik. Olyasmi történik a jelenben, amire nem volt 
példa a történelemben. Nincs már értelme a halálnak és 
az áldozatnak, mivel a termelés és a fogyasztás végtelen 
ciklusai veszik át a helyét, minden újszülött már egy po-
tenciális fogyasztó. Pasolini a filmmel kapcsolatban azt 

7  Vö. Csantavéri Júlia: A csend és a mű. Filmvilág. 1981: 5, 62–63.
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nyilatkozta a '69-es Velencei Fesztivál bemutatóján, hogy 
„Ha leegyszerűsítve nézem, a film üzenete mindössze 
ennyi: a társadalom – minden társadalom – felfalja fiait, 
azokat is, akik lázadnak, és azokat is, akik se nem lázad-
nak, se nem engedelmeskednek.”8

Legnépszerűbb filmjei az élet trilógiájaként ismert, 
pajzán történeteket feldolgozó Dekameron (Il Decameron, 
1970), Canterbury mesék (I racconti di Canterbury, 1972) 
és Az ezeregyéjszaka virágai (Il fiore delle mille e una notte, 
1974). Mindhárom alkotás – nyilván irodalmi alapanya-
guknak is köszönhetően – a kora reneszánsz szellemi fris-
sességére és felszabadultságára emlékeztet. Ezen filmek 
közös szervezőelve a nyílt, tabuktól mentes beszédmód, 
a szexualitás (és erotika) mint örömforrás bemutatása. 
Ráadásul az örömelv és szexualitás viszonyába a trilógia 
filmjei még bekapcsolják a fantáziát – és természetesen a 
művészi teremtés más formáit (Pasolini a Dekameronban 
Giotto tanítványát alakítja, míg a Canterbury mesékben 
magát a szerzőt) –, amelyek szintén hajtóerőként működ-
nek a libidonális késztetések (öröm/gyönyör) kiélésére.

Bizonyosan ennek tudható be, hogy ezek a filmek 
mentesek mindenféle tézisektől és antitézisektől, egysze-
rűen játékként fogta fel a rendező, és élvezte a forgatá-
sokat. A történeteket nagyrészt az amatőrök természetes 
játéka és a helyszínek megválasztása hitelesíti. Ez figyel-
hető meg még az Ezeregyéjszaka csodás meséit illetően is, 
ahol az Iránban, Jemenben, Etiópiában és Nepálban fel-
vett helyszínek és bennszülött statiszták csak gazdagítják 
és közelebb hozzák ezeket a mesés történeteket.

8  Csantavéri Júlia: Itália, 68. Dühösen és szerelmesen. Filmvilág. 
1998: 8, 33–36.
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a biopolitika megjelenítése

Az elnyomó hatalom manipulatív formáit veszi számba 
utolsó filmjében, a Salo, avagy Sodoma 120 napjában (Salo 
o le 120 giornate di Sodoma, 1975). Eredetileg Sergio Citti 
írta a forgatókönyvet, de Pasolini átdolgozta, így került 
bele az Isteni színjáték vertikális struktúrájának megidé-
zése – A pokol tornáca, A mániák köre, A szar köre, A vér köre 
ciklusaiba rendezte a filmet –, ami a pokol köreibe való 
alászállásra utal. De Sade történetét az Észak-Olaszor-
szágban létrejött Salói Köztársaság néven ismert fasiszta 
diktatúra idejére (1944–1945) helyezi, amely akkoriban 
Hitler irányítása alatt állt. Alapvetően de Sade ceremo-
niális szexjelenetei köszönnek vissza a bemutatott szitu-
ációkban, ami kiegészül egy sajátos jelentéssel, a testet 
felügyelő, eltárgyiasító és piaci értékké redukáló hatalom 
metaforájává válnak a filmben. A hierarchikus szerkezet 
csúcsát négy sokatmondó előkelőség – egy bankár, egy 
herceg, egy püspök és egy bírósági elnök – foglalja el. Ők 
képezik az elnyomó hatalom konkrét megtestesülését, 
akik ráadásul ambivalens karakterek, hiszen műveltek-
nek tűnnek, Nietzeschére és Baudelaire-re utaló olvas-
mányélményekkel dobálóznak, és néha Barthes- vagy 
Klossowski-parafrázisok hangzanak el. Mellesleg a film 
főcíme alatt futó képsorok szintén a magasan képzett mű-
veltségre apellálnak, de Sade-hoz és a szexuális tapasz-
talathoz kapcsolódóan a korszak meghatározó könyveit 
jelöli meg a témában (Roland Barthes, Maurice Blanchot, 
Simone de Beauvoir, Pierre Klossowski és Philippe 
Sollers francia kiadásait tünteti fel). Persze a film köz-
vetlenül nem pszichologizál, mentes a lélektani mozga-
tóerők felfejtésétől, bár kétségtelenül ráismerünk a tudat 
ingoványos fundamentumára.
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A háború végének élménye, amelyet Pasolini a náci 
fennhatóság alá tartozó Friuliban élt meg, kétségtelenül 
meghatározza a filmet, de azt is tudni lehet, hogy a há-
ború utáni Olaszország egyik legkritikusabb éve éppen 
1975-re esett. A válsághelyzet nemcsak gazdaságilag 
jelentkezett, hanem megsokszorozódtak a jobboldali 
terrorakciók. A hatalom működésének egy további je-
lentése is felbukkan a filmben, ami már a fogyasztói tár-
sadalom hatalomelvét érinti. Ez pedig Pasolini szemében 
a gazdasági fasizmus agymosása, amely hamis értékein 
keresztül az uniformizmust propagálja, a másság irán-
ti érzékenység hiányát. A filmben megjelenő áldozatok 
mind fiatalok, akik a konformizmus tragédiáját élik, ahol 
választási szabadság helyett a fogyasztói társadalom ha-
mis romanticizmusa szabályozza a magatartási mintákat. 
Emlékezetes a hatalmasságok által celebrált esküvői jele-
net a filmben, amely a heteroszexuális modell kötelező, 
elnyomó erejére hívja fel a figyelmet, vagy egy másik 
jelenet, amelyben a fiatal lánynak az egyik előkelőség 
ürülékét kell megennie, amely szintén átvitt értelemmel 
bír a fogyasztói magatartásra nézve.9 (A pórázra kötött, 
négykézláb mászó meztelen fiatalok jelenetében rejtetten 
a harmadik világ elnyomása is megjelenik, mint a nyugati 
modell hatalomképe.)

9  Maurizio Viano a gazdasági hatalom termékének tekinti az 
ürüléket (Vö. Maurizio Viano: A Certain Realism. University of 
California Press, 1993, 309.). A filmek tekintetében is tanulságos, 
hogy Pasolini megerősíti ezt az értelmezést, szerinte a jelenet arra 
utal, hogy a producerek ma már a szar fogyasztására kötelezik a 
nézőket. Vö. Giuseppe Bertolucci Pasolini prossimo nostro (2006), a 
Salo forgatásáról készült dokumentumfilmjében elhangzó interjú 
a rendezővel.
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Megértem azokat, akik rosszullétük miatt képtelenek 
végignézni Pasolini utolsó filmjét. Van valami szándékos 
emészthetetlenség ebben a filmben, amit nehezen lehet 
pusztán a nácikra vagy más elnyomó hatalomra hárítani 
(például a kínzások lajstromának film végi bemutatásá-
ban a középkori katolikus egyház módszerei köszönnek 
vissza, amit a felhangzó Carmina Burana zenéje is kiemel). 
Mintha csak azt mondaná: ecce homo, ha lehull róla a kul-
túra és a civilizáció leple.10 Van benne valami, ha nem is 
a mélységesen emberiből, de az individualista modell 
hátborzongató logikájából, ahol a másik mindig használ-
ható – akár vágyaim kielégítésére, akár hatalmam fitogta-
tására. Itt az elbeszélés nem csak közvetett, de közvetlen 
síkja is valami borzalomról árulkodik. Ez a film már nem 
az erotikus testek felszabadító erejét mutatja (Dekameron, 
Canterbury mesék, Az ezeregyéjszaka virágai), hanem a test 
fölötti erős társadalmi kontroll jelenlétét. A testi kapcso-
latokat az agresszió jellemzi, a megaláztatás és a roncso-
lás végső alakzataiként tűnnek fel. Ahol a másik teste 
birtokolható, ott a hatalom gyakorlásának terepévé válik, 
megfosztva minden, még a halálhoz való jogtól is. Mind-
ez persze szörnyű és nem pusztán fikció.

10  Vö. Csejk Miklós: Az erotika ábrázolásának problematikája, 
avagy az egyre jobban idegesítő tabuk erdejében – Pier Paolo 
Pasolini-filmek DVD-n. 2005. október. http://www.filmintezet. 
hu/uj/kiadvanyok/muszter/archivum/2005/oktober/dvd.htm
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a folyamatos kameramozgás  
Jancsó miklós filmjeiben

Jancsó Miklós már negyvenkét éves, amikor a magyar 
újhullám kezdetét is meghatározó első szerzői nagyjáték-
filmjét, az Oldás és kötést forgatja. Az akkoriban pályakez-
dő, ún. Máriássy-osztályban végzett fiatal filmesek és a 
még pályán lévő idősebb generáció között foglal helyet, 
ami bizonyos értelemben pályakezdését is meghatározza. 
Ugyanis nem annyira a modern filmek franciás, szubjek-
tív-esszéisztikus hagyományához zárkózik fel, mint so-
kan mások az akkoriban fiatal magyar filmesek közül, ha-
nem sokkal inkább az olasz filmtörténetben megtalálható, 
egyfajta történelemszemléletet modelláló parabolikus 
formaválasztás lesz a sajátja. Igaz, az 1958-as hagyomá-
nyos realisztikus elbeszélésmódot érvényesítő A harangok 
Rómába mentek című első filmje után, az Oldás és kötésben 
ekkor még csak nyomokban van jelen a dinamikus, hosz-
szú beállításokban komponált jancsói formanyelv. Bár 
utolsó egységében már megjelenik a magyar puszta s an-
nak sajátos térformáló ereje, ez a film mind stilisztikailag, 
mind választott tematikájában inkább a korai Antonioni-
filmek hatását mutatja. A specifikus jancsói forma csak 
pár évvel később, a Szegénylegényekben és a Csillagosok, 
katonákban bontakozik igazán ki.

Jancsó életművének formanyelve a viszonylagos azo-
nosság ellenére is többféle stíluskorszakot mutat. Rendezői 
pályáján többször képes váltani anélkül, hogy lényegbe-
vágóan feladta volna sajátos stílusát. A formanyelv esz-
köztára változik, a beállítások időtartama is változik, de a 
beállításokon belüli folyamatosan átrendeződő dinamika 
és az ebben rejlő játéklehetőség mindvégig megmarad. 
Alapvetően két nagy, bizonyos tekintetben egymással 
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szembehelyezkedő korszakot lehet elkülöníteni rendezői 
pályáján: a történelmi helyzetek felelevenítésével emberi 
sorsokat és a világban végbemenő eseményeket és tenden-
ciákat modelláló, „világképet” hordozó filmjei, és az azon 
másik csoportba tartózó filmeket, amelyek lemondanak 
erről a világ bizonyos állapotát vagy annak tendenciáit 
bemutatni képes magatartásról. Az egyszerűség kedvéért 
az egyiket nevezhetjük világképeket modellező filmek kor-
szakának és a másikat a világ(kép) nélküliség korszakának. 
Mindkét forma azonban további egységekre osztható, 
annak függvényében, hogy ez a struktúra milyen stílus-
eszközökkel kerül megformálásra, s ekképpen mindkét 
tendenciában elkülöníthető egy letisztult vagy klasszikus, 
és annak egy fellazított vagy romantikus megvalósítása. 
Következésképpen a stíluseszközök, a használt motívu-
mok és a dramaturgia együttesét tekintve legalább négy 
stíluskorszakba sorolhatóak filmjei: (1) a hatvanas évek 
közepétől az évtized végéig terjedő történelmi parabolák-
kal dolgozó filmjei; (2) ennek romantikus megvalósítása a 
hetvenes évek allegorikus filmjeiben, ahol sokszor elmosó-
dik a történelmi-realisztikus háttér; (3) a világképet feladó 
nyolcvanas évek labirintus filmjei; (4) és végül az ezredfor-
dulón jelentkező Kapa-Pepe bohózatok filmjei, amelyek a 
világtalanság paródiáit rajzolják meg.

Korai filmjei sajátos rendezettséget mutatnak, amiben 
mindig kétosztatú hatalmi rendszer bomlik ki: az elnyo-
mók és az elnyomottak, a manipulátorok és a kiszolgálta-
tottak világa mentén épül fel ez a világszerű struktúra. Eze-
ket a filmeket az teszi izgalmassá, hogy ez a dichotomikus 
struktúra sohasem statikus, mindig kiszámíthatatlanul 
működik, újabb és újabb előreláthatatlan történéseket 
vagy csapdákat rejt magában. A felépített, koreografikus 
rend a hetvenes években fokozatosan deformálódik, és 
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végül a nyolcvanas évek második felében, a Szörnyek évad-
jával megnyíló korszakban ez a rendezettség kifordul ön-
magából. Gelencsér Gábor kifejezésével a „rendszerré for-
málódó káosz”11 veszi át a helyét. Talán éppen az erőszak 
és a hatalom önkényének motiválatlan irracionalitásában 
lelhető fel a kapcsolódási pont a két nagy forma között. 
A rendezettség a hatvanas-hetvenes évek filmjeiben sem 
a struktúra működésében lelhető fel, hanem úgymond 
annak összetevőiben, kellékeiben. Csak a szerepek meg-
létében fedezhető fel konstancia, de hogy éppen hogyan 
oszlanak le ezek, az sokszor csak önkényes beavatkozáson 
múlik. A dramaturgiai szervezőelv már a kezdeti filmek-
ben is az átláthatatlan kiszolgáltatottság, a bizonytalanság 
deklamálása köré épül. A filmek elején akkoriban mindig 
eldördül egy lövés a hatalmi önkény megjelenéseként, és 
ugyanezen kiszolgáltatottság állapotát hozza az imbolygó 
kameramozgás is. Mintha csak azt érzékeltetné ezzel, hogy 
ez a struktúra mindig nyitott fölfelé: nincs olyan nézőpont, 
ahonnan az egész átlátható lenne, és bár vannak előrejelzé-
sek, bármikor érkezhet egy olyan beavatkozás, ami a feje 
tetejére állítja az egészet. Innen már csak egy lépés az, ami-
kor ez a fejetlenség el is uralkodik a filmeken.

az elnyomó hatalom formái:  
világ és világtalanság

Jancsónak a hatvanas években készült történelmi hátte-
reket mozgató realista filmjeit egyfajta történelmi elide-
genedés vagy mítoszrombolás jellemzi. A szabadság-

11  Gelencsér Gábor: Más világok. Filmelemzések. Palatinus, Budapest, 
2005, 166.
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harcok korát idéző filmek éppen a szabadságot teszik 
kérdésessé a mindent átható manipuláció és átverés 
hálózatában. A hatalmi önkény itt úgy jelentkezik, mint 
a történelem, a rendszer mozgatórugóinak átláthatatlan-
sága, mivel nem egy ok-okozatiságra épülő intelligibilis 
tartománnyal van dolgunk, hanem különféle érdekszfé-
rák ütközésével, s az ebből kialakuló csapdahelyzetek-
kel. A hatalom ezekben a filmekben még külső elnyo-
mást jelent, s következetesen kívül kerül a látómezőn is, 
mivel a filmek nézőpontja az elnyomottak oldalán kép-
ződik meg. Itt alakulnak ki a koreografikus mozgások, 
a hatalmi viszonyokat jelző stilizációk öltözetben, moz-
gásban. Ebben a koreográfiában a hatalom képviselői 
tömbösített formákat rajzolnak meg szabályos szögletes 
vagy körkörös, bekerítő alakzatokkal, amit az egyenru-
ha is kiemel. Az elnyomottak oldalán feltűnő karakterek 
bár egyénített figurák, identitásukat mindig egy szűkebb 
közösség vagy csoport eszmeisége rajzolja meg: szó sze-
rint elvtársak, mivel a hit, az eszmeiség kapcsolja össze 
őket, s nem földrajzi vagy kulturális örökség. A Szegény-
legények sajátos motívuma, hogy a nemzet szabadságáért 
vagy annak a jelszaváért mindenkit át lehet verni. A hő-
sök mind színészi játékban, mind koreografikus moz-
gásban általánosabb társadalmi tendenciákat jelenítenek 
meg, s éppen ezért csak az évtized vége felé merül fel a 
szabadság kérdése, az, hogy mi az egyén helye/szerepe a 
történelemben (Fényes szelek).

A hatvanas évek közepén készült filmekben a hatal-
mat szervezettség, katonás fegyelem uralja, később pedig 
egyre átláthatatlanabb formát ölt. A tevőleges, megtorló 
formákkal szemben egyre inkább a (mentális) manipulá-
ciót érvényesíti: A Csend és kiáltásban a magánélet behá-
lózása történik, a Fényes szelekben már meggyőzni akar 
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a hatalom. A hetvenes években az elnyomó rend és az 
elnyomottak még elég világosan elkülönülnek, de már 
szoros közelségbe kerülnek egymással. Míg a Fényes sze-
lekben a hatalomra került népi mozgalom vezetői között 
alakul ki ideológiai konfliktus, addig ugyanez a 70-es 
évek több filmjében már testvéri, rokoni szálak között zaj-
lik (Még kér a nép, Elektra, Allegro barbaro). A hatalom már 
nem lokalizálható a rendszert mozgató fölöttes külső erő-
ként, hanem bekerül a látómezőbe, karakterekben megje-
lenített arcot ölt. Ez a tendencia bár kétségkívül egyénít és 
konkretizál, mégsem vezet a hatalom pontosabb lokalizá-
ciójához, mivel ennek is többféle arca van, egymást váló 
allegorikus hősökön keresztül nyilvánul meg, ami a mo-
bilitás szempontjából elmozdulást jelent a hatvanas évek 
statikus, ugyanazon rendszert fenntartó és folyamatosan 
megerősítő hatalmához képest. A tömbösített, monoliti-
kus hatalom átrendeződik, többféle formát ölt, ami érinti 
a baloldali mozgalmakban kialakuló erőszakos, megtorló 
akciókat is. A közösség szerepe is átértékelődik: a kor-
szak elején készült filmekben, mint az Égi bárányban vagy 
a Még kér a népben a nép még aktív szerepet vállalt, de 
már az Elektrában és az Allegro barbaróban egyfajta pasz-
szív díszletté minősül, mások küzdenek helyettük. A het-
venes évek filmjei erőteljesebben vetik fel a személyes fe-
lelősség kérdését. Az eszmerendszer azonossága ellenére 
is az egyéni és közösségi érdekek önkéntelenül szétvál-
nak, értelmezésre szorulnak vagy ütközésbe kerülnek.

Ha a kádári konszolidációt követő történelmi kor-
szakot rávetítjük Jancsó filmjeire, akkor olybá tűnik, 
mintha a hetvenes években egyfajta puha diktatúra vagy 
laza szerkezetű hatalom képe képződne meg, holott ez a 
hatalom éppoly könyörtelen, mint korábban, csak elvesz-
ti merev, monolitikus formáit, s ennek következtében 
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motivációi is egyre kiismerhetetlenebbé válnak. Már jóval 
korábban, a Csend és kiáltásban feltűnik a hatalom egyre 
képmutatóbbá válásának tendenciája, ahol az hangsúlyo-
san az állandó járőrözésben, a magánélet behálózásában 
nyilvánul meg, és annak kontrolljaként fejti ki hatását. Itt 
az elnyomó szervek tudnak a bujkáló ellenállóról – vala-
mi kideríthetetlen érdekháló biztosít számára menedéket 
–, s így igazából veszélytelenné válik. Megtűrt ellenálló, 
s ebben számára is van valami kényelmetlen. Megtűrik, 
hogy szem előtt legyen, mivel ebben a világban már a ma-
nipulációra, a behálózásra, a tulajdonviszonyok uralására 
kerül a hangsúly. Cserzi ellenállása itt már csak passzív 
lázadás – fegyver nélküli civil öltözete jelzi, hogy nincs 
jelentős hatalom mögötte –, s így az ellenállásnak pusz-
tán csak etikai dimenzióját veti fel, jelezve, hogy a passzív 
magatartás beilleszkedést jelent az elnyomó rendszer 
mechanizmusába. Ez már a lehallgatások, az ügynökök 
sakkban tartó terrora, ami a nyolcvanas évek filmjeiben 
bomlik ki a maga teljességében.

A nyolcvanas években, A zsarnok szívétől kezdődően 
a hatalom egyre arctalanabbá válik, már nem különül el 
barát és ellenség, kiismerhetetlen hatalmi kulisszák kö-
zött vergődnek a filmek akkori hősei. Nincsenek egyér-
telmű elnyomók és elnyomottak, a kiszolgáltató gépezet 
erőteljesen átjárja a magánszférát, s ekképpen belterjessé 
válik. „A katasztrófa görög szó, annyit jelent, hogy a feje 
tetejére állítani” – ezzel a mondattal indul az új formai 
megújulást nyitó Szörnyek évadja rövid katasztrofológiai 
bevezetője. A televíziós közvetítésekkel és riportokkal 
átszőtt video monitorok megfigyelő jelenléte ezekben 
a filmekben a hatalmi apparátus átalakulását jelzik, a 
magánszféra kontrollját, ahol a megfigyelő és a megfi-
gyelt szerepei felcserélhetőek vagy egymásra vetülnek. 
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A túlélésre berendezkedett emberiség vegetálását vagy 
inhumánus vergődését bemutató filmek sorában már a 
filmcímek is valami helyrehozhatatlan katasztrófát sej-
tetnek: Szörnyek évadja, Jézus Krisztus horoszkópja, Isten 
hátrafelé megy, Kék Duna keringő és A nagy agyhalál. A Jé-
zus Krisztus horoszkópjában a főhős, Josef K neve is elég 
beszédes, aki végső eltűnése előtt saját lakásán kerül a 
legközelebb a mindent átható arctalan, irracionális és me-
diatizált hatalomhoz. Ebben a kaotikus, az elbeszélésmód 
motivációs bázisának gyengítésével vagy eltüntetésével 
kirajzolódó, az abszurd felé elmozduló struktúrában egy-
fajta nézőpontvesztés nyer teret.

Az önnön sarkából kifordult világ, az amnézia és a 
nézőpontvesztés következményeinek szélsőségei kerül-
nek bemutatásra egy pátosztól mentes ironikus és gro-
teszk formában a Kapa-Pepe páros paródiáiban. A tör-
ténelem vagy a világ állapotát leíró „nagy elbeszélések” 
helyébe lépő, annak hiányából fakadó kis groteszk elbe-
széléseket jól érzékelteti a legutóbbi stíluskorszakot indító 
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten epizódokra tör-
delése, ahol a főhősök újabb és újabb groteszk szerepekbe 
kényszerülnek. A feje tetejére állított világban minden ko-
rábbi támpont elveszti szükségszerűségét, s ezért minden 
lehetséges. Minden felcserélhető mindennel, és nemcsak 
a társadalmi szerepek, hanem az egzisztenciális és onto-
lógiai elbeszélések nagy pillérei: halál az élettel, ember az 
istennel stb. A történelmi-kulturális támpontjait elvesztett 
világtalan ember túlélni akarása győzedelmeskedik ezek-
ben a filmekben, és a minden lehetséges elvének sokszínű 
vetületét járják körül a helyzetkomikumokra és történelmi 
paródiákra építő, de mégiscsak az új évezred jelenében, 
Budapest kultikus helyein játszódó filmek.
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formaváltozatok: hősök tere (és ideje)

Jancsó a hatvanas években eszencialista, a történelmi ta-
pasztalatokból, az egymást váltó jobb- és baloldalból le-
szűrt princípiumokkal dolgozik. A Szegénylegények, az Így 
jöttem, a Csillagosok, katonák vagy a Csend és kiáltás című 
filmjei sajátos történelemszemlélet jegyében fogantak. 
A dramaturgia szervezője maga a történelem, amely nem 
bomlik jók és rosszak pólusaira, hanem minden pólus 
sokszorosan átszőtt. A rendező meglátásában a film köz-
ponti témája az ideológiai gyilkolás, az egymás pusztí-
tás háborúja, függetlenül attól, hogy melyik oldal kit és 
hogyan gyilkol.12 Ezek folyamatos egymásnak feszülése 
és a hatalom átrendeződése nemcsak a dramaturgiában 
teremt dinamikát és változatosságot, hanem a kamera 
kiszámíthatatlan mozgását is meghatározza. Valami foly-
ton mozog, vagy a szereplők, vagy a kamera, vagy mind-
kettő. Ebben az imbolygó mozgásban sokszor váratlanul 
tűnnek fel szereplők, kimegy az egyik oldalon s bejön a 
másikon. A kameramozgás ilyenkor nem hogy nem ké-
szíti fel a nézőt az elkövetkezendő átrendeződésre, ha-
nem egyenesen visszatart információkat, ekképpen te-
remtve dramaturgiai feszültséget. A film nézőpontja nem 
enged teljes rálátást a történésekre, ezáltal a nézőben az 
eseményekbe való belevetettség bizonytalanságának ér-
zetét erősíti fel. Jellegzetes az egymást keresztező mozgás 
is: az egyik szereplő kisétál a képből, majd a kamera egy 
vele ellentétes irányú mozgást vagy hőst követ, illetve ha-
sonló „keresztezés” figyelhető meg a plánok előterében, 
illetve mélységében kialakuló akciók és mozgások között.

12  Vö. Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgeté-
sei Jancsó Miklóssal. Pelikán, Budapest, 1994. 
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A hetvenes években többnyire megmarad a nyílt te-
rekben mozgó kamera a hosszú beállításokkal, viszont a 
filmek elbeszélésmódjában felerősödnek a dissznarratív 
formák, motiválatlan csodás elemek, allegorikus-képi 
megoldások, időbeli csúsztatások. Az Égi bárány és Még 
kér a nép című filmektől kezdve a koreografikus és stilizált 
rituális mozgások felerősödnek, s ezáltal az elbeszélés is 
motiválatlan, irracionális elemekkel terhelődik. A kamera-
mozgás szintén dinamikusabbá és bravúrosabbá válik. Ez 
részben annak is köszönhető, hogy a Fényes szeleket leszá-
mítva a Csend és kiáltástól a kamera mögötti helyet Som-
ló Tamástól átveszi Kende János, aki a kinti felvételeknél 
nem használ lámpákat, s így felszabadul a fártsín minkét 
oldala: a kamera szabadabban mozoghat, akár teljesen kör-
befordulhat; ezekben a filmekben már a beállítás sokszor 
tényleges jelenetegységeket képez.13 Az 1978-as Allegro bar-
baróban sajátosan keverednek a képzelet különféle rétegei, 
sokszor egyetlen beállításban csúszunk át egyikből a má-
sikba, ahogyan az egyik utolsó előtti beállítása is egyetlen 
mozgással kapcsolja össze a fikció különböző rétegeit, a 
film befejező képsorát annak kezdetével. A történet line-
aritása megtörik, szürreálissá válik. A tömbösített formák 
és individuális mozgások sajátosan átrendeződnek: már 
nem individuális hősök állnak szemben az arctalan hata-
lommal, hanem egyfelől az elnyomó hatalom is arcot ölt, 
másfelől a forradalmi oldalon is megnő a csoportkohézió: 
egyre több csoporttáncot és közösséget kovácsoló éneket 
lehet látni-hallani ezekben a filmekben.

Amint említettük, a korábbi filmekhez képest a nyolc-
vanas évek elejétől a hatalom működése és stratégiái 

13  Vö. Kézdi-Kovács Zsolt: Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca. 
Filmvilág. 1981: 9, 23.
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egyre átláthatatlanabbá válnak: a külső, megtorló formák-
kal szemben egyre inkább mentális alakzatot ölt. A külső-
tevőlegesről a belső-mentálisra váltó hatalomkép mélyen 
érinti a formanyelv változását, mivel az elbeszélés tér-ide-
jébe vág. A kezdeti nyílt terekben, a pusztában forgatott 
filmek helyét az 1981-es A zsarnok szívétől kezdődően átve-
szik a zárt, labirintusszerű, átrendeződő és kiismerhetet-
len terek. Míg ebben a filmben az amorf és kiismerhetetlen 
térkoncepció még a mozgatott díszlet, az egymásra réteg-
zett projekciók és füstfelhők által jön létre, addig a Szörnyek 
évadjával kezdődő filmekben ugyanez a minde nütt jelen 
lévő videomonitorok és többszöri helyszínváltások segít-
ségével teremtődik meg. A mindent behálózó monitorok – 
amellett, hogy jelzik a technikai apparátusok, a mentálissá 
vált hatalom kontrollját – nem pusztán a teret osztják meg, 
hanem az időt is relativizálják. Az eseményeket megelőző 
vagy követő, párhuzamos vagy egyidejűleg megosztott 
videofelvételek a film idejében is hasonló leágazásokat, 
osztott idősíkokat teremtenek. Paradox módon, a több né-
zőpont nem megerősíti az eseményeket, hanem elbizony-
talanítja azok értelmezését.14 Természetesen ehhez hozzá-
járul még az is, hogy a Szörnyek évadjában, a Jézus Krisztus 
horoszkópjában vagy az Isten hátrafelé megyben sajátosan 
keverednek különféle budapesti és vidéki külső és belső 
terek, ahogyan időben is érdekes anakróniák jönnek lét-
re: a videofelvételek mellett a dialógusokba csempészett 
vendégszövegek (Pascal, Kafka, Lenin stb.), különféle 
kulturális törmelékek és időtlen rítusok által. A hatvanas-
hetvenes évek filmjeiben felépített koreografikus tér -és 
időkoncepció a nyolcvanas évek második felében tehát 
kifordul önmagából, és valami kaotikus, labirintusszerű 

14  Vö. Gelencsér Gábor: Más világok. Filmelemzések. Id. kiad., 166.



136 137

Az elbeszélés formái a modernizmus filmjeiben  

struktúra veszi át a helyét. Ha tágítjuk az értelmezést, ak-
kor a radikális fordulat, a struktúráját vesztett hatalom 
ábrázolásához való eljutás Jancsó filmjeiben úgy is tekint-
hető, mint a társadalmi-kulturális konszenzus, a felvilágo-
sodás eszméire visszanyúló rend(ezettség) megrendülésé-
nek vagy eltűnésének lenyomata.15

Bár a filmek javarészt budapesti helyszíneken játszód-
nak, sajátos anakróniák és heterotópiák alakulnak ki az új 
évezred filmjeiben is. A Jancsó–Hernádi páros szándéko-
san olyan helyszínekre komponálja történeteit, ahol a je-
lenre rétegződik a múlt többféle szelete (Hősök tere, Sza-
badság-szobor, Kerepesi temető stb.), s ekképpen különös 
viszonylatokat hoz létre. A történelmi személyiségek és 
események megidézésével szintén hasonló rétegződések 
jelennek meg az elbeszélés idejében. Igaz, mindkét ten-
dencia egyszerre támasztja fel és temeti a holtakat, idézi 
fel és temeti a múltat, hol nosztalgikus, hol pedig ironikus 
paródiáját nyújtva akár a felejtés, akár a történelem önma-
gát ismétlő játékának (Mohácsi vész). A felejtés (emlékezés) 
állandó visszatérő témája ezeknek a filmeknek (Kelj fel, 
komám, ne aludjál!). Jancsó elmondása szerint: „Életünket 
meghatározó tényező volt a személyi kultusz időszaka. 
Minden filmünk tulajdonképpen egy dologról szól: a be-
csapás és félrevezetés művészetéről, a hatalom vissza-
éléseiről. […] Mi emlékeztetni akarunk a sztálinizmusra, 
amely mély nyomot hagyott nemcsak bennünk, hanem az 
emberek többségében. Nehogy jöjjön egyszer egy újabb 
nemzedék, amelyik már nem emlékszik erre, s amelyik-
kel megismételhetik.”16 A tudatban tartás „lesüllyedése” 

15  Uo. 155–159.
16  Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. Mag-

vető, Budapest, 1974, 158.
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a mozgásokban és térszervezésben is megjelenik. Míg ko-
rábban hangsúlyosan horizontálisan szerveződött a filmek 
tér-idő egysége, a Nekem lámpásttól kezdve megjelennek a 
magaslati daruzások, a le-fel mozgások, ami függőlegesen 
szervezi a filmek terét. A vízszintes kameramozgásokat 
többször felváltják a függőleges mozgások, ami szokatlan, 
az ember számára természetellenes tájékozódási formákat 
és élményeket teremt. Az emberi lét hagyományos tér-idő 
koordinátái és támpontjai eltűnnek; ezért lehetségesek 
olyan groteszk találkozások, mint az aradi vértanúk és az 
aranycsapat tagjai, vagy a többször visszatérő Niagara-víz-
esés Budapesttel. Az új évezred filmjeiben kirajzolódó lét-
forma sok tekintetben azonos a Szörnyek évadjában bejelen-
tett katasztrófa értelmezésével: „az emberiség fennmarad 
ugyan, de tönkreteszi magát és életfeltételeit”.

a paraboláktól a paródiákig

Ha az újabb Jancsó-filmek felől tekintünk az életműre, 
akkor kétségtelen, hogy ezek a filmek nem pusztán egy 
amnéziás kórkép paródiái, hanem a korábbi filmekben fel-
épített stilisztikai eszközök paródiái is: egyszerre bontják 
le és – bár fellazított formában, de mégiscsak – folytatják 
Jancsó formavilágát. Ez a sajátos önreflexió viszont nem új 
jelenség nála, mivel már a hetvenes évektől bizonyos motí-
vumok folyamatosan átértelmeződnek, stilizálódnak (csak 
még egy komolyabb hangvétel keretében).

Az Égi bárány különös állomást képvisel e tekintetben. 
A film szokványos módon indul, a felirat még azt is tudo-
másunkra hozza, hogy a történet 1919-ben játszódik, majd 
lassan, a film második felétől fokozatosan elhalványul a 
történelmi háttér (vagy csak alig sejthetően van jelezve), 
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és az elbeszélésmód egyre inkább képi-allegorikus elvont-
ságot mutat. A korábbi filmekből ismert, ott még funk-
cionális motívumok (öltözet, koreografikus mozgások, 
vetkőzés, meztelen nők stb.) erősen stilizálódnak. Már 
nem ágyazódnak be egy konkrét-realisztikus cselekmény-
világba, ezért értelmezésük is nehezebbé válik. Jancsó a 
magyar filmtörténetben a meztelen nők szerepeltetése te-
rén is kivételt jelent: szinte nincs olyan filmje, amelyben 
ne vetkőzne le egy szép lány vagy nő. Már az Így jöttemtől 
kezdve jelen van ez a motívum, igaz, elég visszafogottan, 
nem is látjuk közeliben a fürdőző, majd menekülő lányo-
kat. De míg a hatvanas években a meztelenség többnyire a 
kiszolgáltatottság állapotát húzta alá, addig a Még kér a nép 
után már világosan látható, hogy a hetvenes évek filmjei 
a meztelenség egy másik lehetséges jelentését hordozzák: 
a szabadságot, a felszabadulást. Ez a jelentése már a Fé-
nyes szelek esetében is, amely az anarchikus szabadosságig 
terjed.17 Ugyanez érvényes a Magánbűnök, közerkölcsökre is, 
csak még hatványozottabban.

A hősök is egyre elvontabbá válnak, kevésbé hordoz-
zák magukon az egyénítés lehetőségét, inkább egyfajta 
ideológiai szólamot képviselnek, és ezek függvényében 
cselekednek. Felerősödnek a csoportmozgások, kartáncok 
és énekek, amelyekkel egyre több elemelt szöveg kíséri az 
eseményeket. Jancsó korai minimalizmusa a lecsupaszított 
díszletvilág mellett a szereplők beszédére is érvényes volt. 
A hősök helyett a képek és a szituációk beszéltek, ez hív-
ta elő a szereplők jelentésteli mozgását. A szinte kizárólag 
csak parancsszavakra korlátozódó beszédet a hatvanas 
évek végén felváltja az egyre erőteljesebb érvelő dialógus 

17  Vö. Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről. 
Id. kiad., 94.
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(Fényes szelek), majd később az agitáció, a „szent szövegek” 
kinyilatkoztató és ideológiai beszédmódja (Égi bárány, Még 
kér a nép). A hetvenes évek filmjeiben ez annyira meghatá-
rozó, hogy akár az eszmék csatájaként – a kinyilatkoztató 
szövegek értelmezési (és alkalmazásbeli) konfliktusaként 
– is jellemezhetőek ezek a filmek. Ebből a szempontból 
ide sorolható néhány Olaszországban készült filmje is (pl. 
A pacifista vagy a Magánbűnök, közerkölcsök). A nyolcvanas 
években a dialógusok szövegében is változás áll be. Itt már 
nem egy közösség vagy eszmeiség nevében beszélnek a 
szereplők, hanem az elhangzó szövegek egyéni, magukra 
maradt relativizált álláspontokat vagy szubjektív vélemé-
nyeket tükröznek. A kétely és a konszenzus hiánya meg-
határozó jelenség ezekben a filmekben: senki nem hisz 
senkinek és alogikus érvekbe kapaszkodnak – a világértel-
mezéseket egyéni fantazmagóriák váltják fel.

Míg a hatvanas-hetvenes évek eleji filmek egy balol-
dali kultúra felől fogalmazódnak meg, amelynek didaxisa 
szerint a mindenkori egyén belevetett a történelembe, kö-
vetkezésképpen cselekednie kell, addig a hetvenes évek 
második felére ez az eszmeiség kikopik. A szavak már nem 
válnak tettekké, kétely jelenik meg a helyén, ahogyan az 
individuum számára sem magától értetődő, hogy miben is 
áll benne. A Szörnyek évadja még elég ironikusan veti fel azt 
a kérdést, hogy vajon az ember még mindig az anyatejjel 
szívja-e magába egy nép kultúráját és történelmét. A Ne-
kem lámpástól kezdődően Jancsó filmjei már elég egyértel-
műen azt mutatják, a történelmi emlékezet helyét a felejtés 
veszi át. Talán ez képezi a paródiák és bohózatok tragiko-
mikumát.
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,,[…] a vásznon kívüli térnek minden 
filmben csak töredékes, vagy inkább 

változékony léte van, és e változékony-
ság strukturálása a filmkészítő kezében 

hatékony eszközzé válhat.” 
(Noël Burch)

Nagyon nehéz és vitatható korszakokat, netán irányza-
tokat megjelölni a nyolcvanas és kilencvenes évek fordu-
lójának magyar filmtermésében. Van, aki „metafizikus” 
távlatokat nyitó filmekként értelmezi, de akad olyan meg-
közelítés is, amely egyfajta romantikával átitatott miszti-
cizmus megjelenéseként tárgyalja a kort leginkább fémjel-
ző Tarr Béla, Enyedi Ildikó, Janisch Attila, Fehér György 
és Szász János ez idő tájt született filmjeit. A leghitele-
sebbnek talán a „fekete széria” megjelölés tűnik, ami nem 
pusztán önkényes technikai opcióra utal, hanem formai 
és tematikus érintkezéseket mutató vonulat. Az említett 
filmekben megjelenő fekete–fehér technika használata a 
stilizáció és egy primordiális képi világhoz való visszaté-
rés eszköze, amely a konkrét társadalmi-politikai környe-
zettől való elvonatkoztatásként is értelmezhető. A „fekete 
széria” filmjei a kései modernizmus hagyományából és a 
BBS formaújító kísérletezéseiből építkező törekvést kép-
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viselik. Bár többnyire hagyományosabb filmeket jelent, 
mint a nyolcvanas évek elejének avantgardizmusa, még-
is átveszik belőle a művészet megjelenéséhez szükséges 
egyetemes látásmód radikalizmusát.

Szemben a társadalmi-történelmi szférát bemutató 
globális látásmóddal (amely, úgy tűnik, általában folya-
matos tér- és időkoncepciót implikál), az emberi vágyak 
és belső feszültségek, a kontrollálhatatlan ösztönvilág 
érintése a filmes elbeszélésben lokális formavilágot ered-
ményez, ami nem helyezhető az értelem-összefüggések 
homogén rendszerébe. A fenti filmek elbeszélésmód-
ját a hézagos szerkesztés, tér- és időbeli paramétereit a 
diszkontinuus és divergens formaelemek előtérbe kerülé-
se jellemzi. A továbbiakban globális térnek nevezem azt a 
többé-kevésbé homogén képmezőt, ami egyfajta észlelési 
koherenciát és folyamatosságot mutat, míg lokális térkon-
cepciónak tartom azt, ami egymástól minőségileg külön-
böző terek érintőleges és diszkontinuus kapcsolatából jön 
létre.

a nyolcvanas/kilencvenes évek  
fordulója a magyar filmben 

Kiemelkedően fontossá válik annak észrevétele, hogy 
míg a hatvanas évek filmjei a privát szférát inkább felül-
ről közelítették meg – értve ezalatt, hogy mindig a tár-
sadalmi-történelmi szféra volt fontos, a magánélet csak 
ennek árnyékában jelent meg –, addig a hetvenes évek-
ben a magyar film már „alászállt” a magánszférába, és 
oly módon ábrázolta azt belülről, hogy a nem létező vagy 
elnyomónak érzékeltetett társadalmi közélet szemszögé-
ből leginkább negatívnak tüntette föl. A hetvenes évek 
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képe a magánszféráról a bornírt kispolgáriságé volt, mely 
kezdetben nosztalgikus, kedélyes, később fenyegető, sőt 
pusztító közeggé vált. Kovács András Bálint rámutat 
arra, hogy a nyolcvanas évek magyar filmjeit az jellem-
zi, hogy a hétköznapiság értékeit a lecsúszott, a normális 
világból kizárt emberek szemszögéből, alulról közelíti 
meg: „Ezek a filmek olyan világot ábrázolnak, ahol nem-
hogy a társadalmi cselekvés, a politikai aktivitás értékei 
tűntek el, de mindenféle konvencionális életérték is. Jel-
lemző egyébként, hogy ez a látásmód […] vagy elvont 
stilizáció, vagy a hagyományos narratív eljárások szétzilálása 
által jelenik meg. […] A hetvenes években új perspektíva 
jelent meg a magyar filmművészetben, amelyben sem a 
történelem, sem a politika, sem a szociális motívum nem 
volt kitüntetett tényező. Ez az új szemlélet, amelynek 
megjelenése Bódy Gábor nevéhez fűződik, az emberi vi-
lág jelenségeit kozmikus dimenzióban helyezte el, és ily 
módon relativizálta mindazokat a politikai és társadalmi 
értékeket, amelyek megfogalmazásának a magyar filmek 
társadalmi szerepüket köszönhették. Ez a hang tradícióvá 
vált a magyar filmben, és bár ritkán szólalt meg, amikor 
megszólalt, azok az elmúlt tíz év nagy pillanatai voltak. 
Bódy, Jeles, Erdély, később Tarr, Szirtes, legutóbb Enyedi 
illeszkedtek bele ebbe a vonulatba. Nincs szó itt stílus-
közösségről, csupán egyfajta szellemi rokonságról, amely 
megpróbál túllépni a magyar filmek tematikai és formai 
hagyományain a politikai motiváció szűkkörűségén egy 
egyetemesebb világlátás felé [kiemelés tőlem – G. Z.]. ”1

A különféle nézőpontokat összefoglalva, úgy tű-
nik, hogy a nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóját 
egyrészt (1) a hatalommal folytatott diskurzus feladása 

1  Kovács András Bálint: Új kiúttalanság. Filmvilág. 1990: 4, 5–6.
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jellemzi, aminek következtében az ember és annak vi-
lága közti kapcsolat egy egyetemesebb dimenzióba kerül; 
másrészt (2) új kifejezési formák keresése történik, ami 
gyakran a képi stilizáció eszközeként egy primer képi 
világhoz tér vissza. Valószínű, hogy e két jellegzetesség-
nek tudható be a fekete–fehér technika teret hódítása a 
kilencvenes évek elején. Egy későbbi tanulmányában 
Kovács András Bálint már egyértelműen elkülönít egy 
jellegzetes vonulatot a magyar filmtörténetben, ami egé-
szen a kilencvenes évek derekáig érezteti hatását, és ami 
a „fekete széria” megnevezést kapja. Az irányzat datálá-
sát 1987-hez, Tarr Béla Kárhozat című filmjéhez kapcsolja, 
amivel jelentős fordulat állt be a magyar filmtörténetben. 
Egyrészt a nyolcvanas évek radikálisan újító filmjeivel, a 
film formanyelvével kísérletező filmekkel egyenértékű 
alkotás született, másrészt iskolateremtő módon olyan 
hagyomány elindítójává vált, amely a kilencvenes évek 
egyik legjelentősebb trendjének bizonyult.2 A megne-
vezés egyszerűen arra utal, hogy a Kárhozatot követően 
első filmes rendezők egész sora készíti fekete–fehérben 
filmjeit, amelyek a kilencvenes éveket leginkább fémjelző 
alkotásokká váltak. A következő alkotókról és filmekről 
van szó: Enyedi Ildikó: Az én XX. századom (1989), Sopsits 
Árpád: Céllövölde (1990), Fehér György: Szürkület (1991) 
vagy a későbbi, már Tarr stílusjegyeit hordozó Szenvedély 
(1998), Janisch Attila: Árnyék a havon (1992), Szabó Ildikó: 
Gyerekgyilkosságok (1993), Szász János: Woyzeck (1994).

Amint említettük, a fekete–fehér technika ezek-
ben a filmekben nem érintőleges vagy pusztán kül-
sődleges kapcsolódási pontot hoz létre, hanem formai 

2  Vö. Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. In: 
Uő: A film szerint a világ. Palatinus, Budapest, 2002, 252–254.
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megfontolásokat és tematikus érintkezéseket rejt. Ko-
vács András Bálint a következőkben látja a fent neve-
zett filmek közti rokonságot: „A többnyire nyomasztó 
hangulaton túl mindegyik filmben jelen van egy elvont, 
univerzalisztikus látásmód iránti igény. Nagyon különbö-
ző módon fogalmazzák meg ezt a látásmódot az egyes 
művek, mégis, hosszú idő óta először megjelent valami 
új közös szál a magyar filmben, ha nagyon vékony is: ra-
dikálisan hátat fordítanak a társadalmi-politikai konkrét-
ságnak, egyáltalán, bármiféle politikai hatalommal való 
diskurzusnak, a realista, »beleélős« pszichologizálásnak, 
és főleg, a csillogó-villogó »profi« látványvilágnak. To-
vábbá, mindegyik film valamilyen módon a racionálisan 
kontrollálhatatlan ösztönvilágról szól, az ember nem tuda-
tos életének többé vagy kevésbé pusztító erőiről, az ennek 
megfelelő nyomott hangulatban, de kiterjesztve ezt uni-
verzális látásmóddá [kiemelés tőlem – G. Z.].”3 Bár a fil-
mek formanyelvét illető avantgárd kísérletezés 1987 után 
már visszafogottabbá válik, mégis a fekete széria filmjeit 
a már atipikusnak számító modernizmus kifejezési for-
máinak továbbgondolása, helyenként pedig (amint Tarr 
filmjei tanúsítják) annak radikalizálása jellemzi. A profi 
látványvilág elutasításán túlmenően ezekben a filmekben 
a környezet stilizálása (a fekete–fehér technika által csak 
felerősített nyirkos, szürke, lepusztult környezet) és a tér-
használat kiismerhetetlensége figyelhető meg. Az utóbbi 
kettős értelemben is jellemzi ezeket a filmeket: egyrészt a 
film helyszínei nem kötődnek konkrét, felismerhető he-
lyi jellegzetességekhez (bárhol történhetnek, és ennyiben 
erősítik az univerzalisztikus igényt), másfelől pedig a 
használt terek és helyszínek nem mutatnak szerves kap-

3  Uo. 253.
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csolódási pontokat, inkább egymástól elkapcsolt, szinté-
zisbe nem foglalható terekként jelennek meg. 

Globális és lokális térkoncepciók

Merleau-Ponty az alaklélektan téziseivel összhangban 
amellett érvel a már idézett filmes előadásában,4 hogy 
az észlelés még a legelemibb szinten sem érzéki adatok 
mozaikszerű összessége, hanem már mindig is térbeli és 
időbeli konfigurációk rendszereként működik. Világunk 
vagy észlelési mezőnk teljesen összezavarodna, ha dolog-
ként sikerülne látnunk a dolgok közét, vagy fordítva, ma-
gukat a dolgokat látnánk háttérként. A művészet – már a 
festészet kezdetei is erről tanúskodnak – éppen a hétköz-
napi beállítódás durva kognitív sémáit finomítja és vál-
toztatja meg: a hátteret, a dolgok közét kitöltött szemléleti 
egységekként mutatja be. Idézem: „A művészet szeren-
cséje, hogy megmutathatja, hogyan kap valami jelentést, 
de nem a már megfogalmazott gondolatokon keresztül 
mutathatja ezt meg, hanem az egyes elemek időbeni vagy 
térbeni elrendezése által. A film azt jelenti, mint már ko-
rábban láttuk, amit megmutat. Mind a jelentés, mind a 
megmutatás ahhoz a képességünkhöz szól, mely hallga-
tólagosan meg tudja fejteni a világot és az embereket, s 
együtt tud élni velük. Igaz, hogy az élet többi részében 
aztán már nem figyelünk az apró dolgoknak erre az esz-
tétikai értékére.”5

4  Maurice Merleau-Ponty: A film és a modern pszichológia. Id. kiad. 
10–16.

5  Uo. 15–16.
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A film jelentésképződéseinek finomabb szövése, 
az esztétikai/művészi értékből adódóan, sokkal inkább 
igénybe veszi az észlelést, amennyiben a megjelenő bi-
zonyos ellenállást mutat a készen kapott sémákkal szem-
ben. Ez felveti az érzéki minőségek és a kognitív minták 
szerepét a műalkotások észlelésében. Másfelől a film idő-
beni elrendezettsége hangsúlyosan imaginárius térben 
történik: mivel nincs megmutatva minden beállítások 
közti átmenet és átkötés, a film időben kibomló tere rá-
utalt egy mentális kitöltésre, amiben nagy szerepet kap 
a képzelőerő működése. Már Roman Ingarden, a feno-
menológián nevelkedett lengyel esztéta az irodalom te-
rületén, szűkebben a regények térábrázolásában nagy je-
lentőséget tulajdonít az ábrázolt tér meghosszabbítása és 
a sematikus látványok kitöltése mentén kialakuló „kép-
zettereknek”, amelyek megfeleltethetők a képkivágaton 
kívüli tér fogalmának.6

kognitív minták és érzéki minőségek

A jelentés és érzéki bemutatás szembeállítása lényegében 
az észlelésben együttműködő, a tárgyfelismerést elősegí-
tő kognitív minták és érzéki minőségek viszonyára for-
dítható, és az utóbbi minőségekre fektetett hangsúlyból 
adódóan bizonyul a film tere valósabb térnek. A hétköz-
napi észlelést sokkal inkább irányítják a kognitív sémák, 
amelyek megkönnyítik a világban való tájékozódást. 
A művészet nyilván nagyobb hangsúlyt fektet azon mi-
nőségekre, amelyek egy pragmatikai (pusztán a tájéko-

6  Lásd Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Gondolat, Buda-
pest, 1977, 224–278.
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zódásra törekvő) nézőpontból elhanyagolhatóaknak tűn-
nek. A modern pszichológia a tárgyfelismerés és a térlátás 
kapcsán egy rácselméletre épülő sokcsatornás modellt 
dolgozott ki, melynek értelmében bizonyos neurális me-
chanizmusok a finom téri részletekre vonatkozó informá-
ciókat dolgozzák fel, míg mások a durvább szerkezetűek-
kel foglalkoznak. A többcsatornás modell lényege, hogy a 
formára vonatkozó információ egyszerre több léptékben 
van jelen. Broadbent szerint miután az alacsony frekven-
ciájú mechanizmusok meghatározták egy tárgy globális 
szerkezetét, könnyebben tudunk értelmet adni a magas 
frekvenciájú mechanizmusok által szolgáltatott részletes 
információknak. Bár néhány kísérlet azt igazolta, hogy az 
emberek gyorsabban reagálnak a globális (alacsony frek-
venciájú) információra, mint a lokálisra (magas frekven-
ciájú), mégis az a tendencia tűnik a legvalószerűbbnek, 
hogy a hétköznapi észlelés esetében önmagukban nem 
élveznek előnyt sem a legmagasabbak, sem a legalacso-
nyabbak, hanem valamely köztes frekvenciasávban rep-
rezentált információt dolgozunk fel először.7 Érdekes 
viszont, hogy a tárgyfelismeréssel kapcsolatos kísérletek 
azt bizonyították, hogy a tárgyak otthonos (szokásos) 
környezetben való megjelenése nagymértékben elősegí-
tette azok beazonosítását és emlékezetben tartását, mivel 
a megszokott környezet biztosította a kontextust, ami be-
folyással volt az észlelésre.8

A hagyományos kognitív tudományok reprezenta-
cionalista elméletével szemben Tarnay és Pólya szerzőpá-
ros joggal amellett érvvel, hogy az egyediség (specificitás) 

7  Lásd Robert Sekuler – Randolph Blake: Észlelés. Osiris, Budapest, 
2000, 163–203.

8  Uo. 508.
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észlelése nem vezethető minden tekintetben vissza sem 
az elsajátítható mentális sémákra, kategóriákra, sem va-
lamely kontextusba ágyazódás felismerésére.9 A képi 
ábrázolás alapproblémájaként számon tartott felszín-, 
illetve jelenetlátás kérdését a specificitás felismerésé-
nek képességére vezetik vissza, és kiemelik, hogy „a 
jelenetfelismerés fontosságát hangsúlyozó felfogás óha-
tatlanul elsiklik érzékszerveinknek ama képessége felett, 
mely lehetővé teszi a felületi struktúra (fény, hang, méret, 
forma) egyediségének felismerését, s így afelett is, hogy a 
felület éppoly fontos szerepet játszhat, mint a »mögöttes« 
jelenet, különösen a kísérleti és nem narratív alkotások-
ban. Ez utóbbiak az észleletek integrálása (jelenetészle-
lés) helyett gyakran az azok közti finom különbségtételt 
(a granuláris szerkezet észrevételét) igénylik a nézőtől.”10 
Megfigyelhető, hogy a hétköznapi észleléshez hasonlóan 
a klasszikus filmes elbeszélést inkább az jellemzi, hogy a 
környezetből csak azokat az információkat hagyja meg, 
amelyek támogatják a jelenetben látást (kontextuslátást) 
és előreviszik a cselekmény építkezését.

Több tanulmány foglalkozik a filmes térhasználat 
azon aspektusával, ami a beállítások térmélységét, illetve 
síkszerűségét illeti. Az ilyen irányú elemzések, a film mint 
médium kérdését és intermedialitását, a társművészetek-
kel való viszonyát vizsgáló kutatások, úgy tűnik, inkább 
a festészet felől közelítenek a filmtér kérdéséhez. Amikor 
hasonló intencióktól vezérelve Bazin éles különbséget 
tesz a képzőművészeti kép keretének centripetális jellege 

9  Pólya Tamás – Tarnay László: Egyediség és reprezentáció. In: 
Pléh Csaba – Kampis György – Csányi Vilmos (szerk): Az észlelés-
től a nyelvig.  Gondolat, Budapest, 2004, 131–156.

10  Uo. 139.
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és a filmkép keretének centrifugális funkciója között, egy-
ben felismeri a filmtér azon meghatározó tulajdonságát, 
hogy a mozivászon határai pusztán olyan „takarólapot” 
képviselnek, mely csak a valóság egy részét tudja felfedni, 
de végtelenül kiterjed az univerzum (egy folyamatos és 
nyitott tér) meghatározatlansága irányába.11 A film fenti 
sajátosságából adódóan a filmtér kérdése mindig kettős, 
következésképpen két lehetséges megközelítést vet fel: 
egyfelől a bekeretezett tér, vagyis a keret által meghatáro-
zott szcenografikus látvány terének vizsgálatát, és másfelől 
a képkereten kívüli tér, a mentális kitöltések és konstrukci-
ók mentén kibomló imaginárius tér elemzését. Tekintve, 
hogy a film időben kibomló forma, ezért a filmtér elem-
zésében indokolt a beállítások egymásutániságának kor-
relációját figyelembe venni, tehát a képkereten kívüli tér 
modalitásait vizsgálni.

a filmtér töredezettsége és folyamatossága

Hogyan vizsgálható egy olyan tér, amely a maga totalitá-
sában soha nincs jelen? Milyen jelzések, nyomok mentén 
rekonstruálható ez a láthatatlanságában jelen levő tér? 
Mielőtt elhamarkodott választ adnánk e jogosan felmerü-
lő kérdésekre, nézzük, mit mond a kognitív modell a film 
terének (az egymástól elkülönülő beállítások) töredezett-
ségéről és folyamatosságáról, a jelenetegység és szüzsé 
egységségének vonatkozásában.

A kognitív filmelmélet klasszikusának számító David 
Bordwell elméletében a szcenografikus tér – amely há-
rom összetevőt tartalmaz: a beállítás tere, a vágás tere és 

11  Vö. André Bazin: Mi a film? Osiris, Budapest, 1995, 133; 148.
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a szonikus tér – egyaránt magába foglalja mind a vásznon 
megjelenő ábrázolási terét, mind a képkivágaton kívüli, a 
fikció képzeletbeli terét. Mégis a konstruktivista megkö-
zelítésből adódóan a jelenetegységet megalapozó térele-
meknek kitüntetett szerepet tulajdonít. A film a beállítás, 
a vágás tere és a szonikus tér által – a képkivágaton kívüli 
zónák megszerkesztésének, vagyis a „mentális térképek” 
kialakításának irányításával – vehet részt a nézőtérre vo-
natkozó hipotézisformáló tevékenységében. Bordwell el-
gondolásában, úgy tűnik, minden stilisztikai séma, akár 
a térre vonatkozó ellentmondásos jelzések alkalmazása, 
végső soron a szüzséközpontú sémáknak alárendeltek. 
Következésképpen a néző minden térre vonatkozó hete-
rogenitást képes feloldani egy tágabb szüzsésémában, így 
mindig rendelkezik vagy képes kialakítani egy, a térre 
vonatkozó globális hipotézist.12

Stephen Heath a klasszikus filmek narratív terét ele-
mezve – a kognitív elméletek konstruktivista elemzése-
ivel, elsősorban Bordwell és Branigan elgondolásaival 
összhangban – arra a megállapításra jut, hogy a filmtér tö-
redezettsége csak a lényegi folytonosság kialakulásának feltétele. 
Az intézményesült reprezentációs modellekben a térbeli 
érthetőség és folyamatosság kialakításának jól megha-
tározott kompozíciós szabályai vannak, mint a megala-
pozó plán, a totálok, a két szereplőt egyszerre mutató 
secondplánok vagy a jelenetet újraalapozó plánok. Rá-
mutat arra, hogy a klasszikus elbeszélésmód sem törli el 
teljesen a filmes varratokat, hanem beépíti egy folyama-
tos narrativizálódásba, ami a homogenitás és a szubjek-
tum bevonása érdekében történik: „A film mozgásában, 

12  Vö. David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben. Magyar Filmintézet, 
Budapest, 1996, 126–142.
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keretezésében, vágásaiban és félbeszakításaiban szünte-
lenül távollétet, hiányt tételez, melyet újra és újra meg-
szüntet, bevonja a nézőt mint szubjektumot a filmtér 
megalkotásaiba.”13 Abból az elgondolásból kiindulva, 
hogy a film a váltakozó beállításokon és nézőpontokon 
keresztül a néző mint a filmbeli szubjektum mozgásának 
negativitását is létrehozza, Heath amellett érvel, hogy a 
filmbeli mozgás folyamata és képei mozgásba hozzák és 
szubjektumként elmesélik a nézőt. A klasszikus elbeszé-
lésmóddal szembeállított, az elbeszélés határait feszegető 
térbeli módozatokat tehát az egységes és folyamatos né-
zőpont (az elmesélt néző-szubjektum) leépítésében látja. 
Heath ezt a tendenciát Oshima filmjeiben rögzíti, ame-
lyek bár a narratív artikuláció közvetlen jelenlétével bír-
nak, de e jelenlét minden esetben egy másik film hiányá-
ról tanúskodik, melynek diskurzusa meg-megszakítja az 
aktuális filmet és annak terét, rátalál ellentmondásaira és 
negativitására. A dekonstrukció elméleteire támaszkod-
va kijelenti, hogy: „A narrativizálás folyamán meghasadt 
filmek így egyenetlenné válnak – nem elég egyenesek – 
ahhoz, hogy egyetlen látásmódjuk legyen: a szubjektum 
eloszlik az ábrázolás komplexumaiban és azok ellent-
mondásos viszonyában.”14

A fenti megállapítások nagymértékben emlékeztet-
nek Pasolini elgondolásaira, a szerzői filmre kidolgozott 
szabad indirekt beszéd elméletére, ami szintén több né-
zőpontot feltételez.15 Hasonló nyugtalanító és az elbeszé-

13  Stephen Heath: Narratív tér. In: Vajdovich Györgyi (szer.): A kor-
társ filmelmélet útjai. Palatinus, Budapest, 2004, 161.

14  Uo. 177.
15  Pier Paolo Pasolini: A költői film. In: Uő: Eretnek empirizmus. Id. 

kiad., 211–232.
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lést megakasztó erőt lát abban, ahogy például Bertolucci 
Forradalom előtt című filmjében a maguk zárt és önálló 
életét élő képekre bontja a valóságot: „az egyes képek 
mértéktelen hossza és a képsorok lassú vágástechnikája 
fokozatos, végül egyfajta technikai botrányban kirobbanó 
feszültséggel tölti fel [a filmet]. A részleteknél való ilyen 
elidőzés, különösen a mellékszál bizonyos részleteinek 
esetében, eltérést jelent a film alapvető szerkezetéhez ké-
pest: kísértést egy másik film elkészítésére.”16 

Deleuze, mint ismeretes, az akció-kép két narratív 
formáját különbözteti meg: a nagy formát és a kis formát. 
A „nagy forma” valójában nem más, mint a klasszikus 
epikus szerkezet, azaz SAS’ (szituáció – akció – szituáció) 
típusú, ahol egy kiinduló helyzetet egy cselekvéssorozat 
(bonyodalom) követ, amely egy megváltozott szituáció-
hoz vezet. Mindazok a műfajok tartoznak ide, amelyek-
ben a külső társadalmi környezet az egyént bizonyos 
választásokra kényszerítik. Ezen narratív típus lényege, 
hogy benne az akció-kép a külvilág szervességét mutat-
ja. A „kis forma” ASA’ (akció – szituáció – akció) típu-
sú, ahol a vak, értelmetlen akció létrehoz egy szituációt, 
amire egy újabb akció a válasz, csakhogy itt a külvilág 
nem illeszkedik szervesen az akciók világába, tehát nem 
indokolja azokat.17 Deleuze a narratív típusok konkrét 
megnyilvánulását a matematikai halmazelmélet nyomán 
kidolgozott kétféle térfogalommal hozza összefüggésbe. 
Globális térnek nevezi azt az elrendeződést, amely egy 
adott struktúrájú halmazból indul ki, és a halmazokhoz 
tartozó elemek egyértelmű helyét és funkcióját határozza 

16  Uo. 226.
17  Lásd Gilles Deleuze: A mozgás-kép. Film 1. Osiris, Budapest, 2001, 

189–234.
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meg (még azelőtt, hogy a halmaz természetét ismernénk). 
Ez egy térkörnyezet, amely bizonyos átalakulásokon me-
het keresztül a belévetett alakzatok szerint: tehát SAS’ 
típusú. A lokális térkoncepció ezzel szemben egy végtele-
nül kicsi elemből indul ki, amely térdarabot alkot közvet-
len szomszédságával, de ezek az elemek nem illeszked-
nek egymáshoz addig, amíg érintő vektorok segítségével 
nem határoztuk meg a kapcsolódási pontokat: azaz ASA’ 
szerkezetet mutat.18

A lokális teret tehát az egymástól elkapcsolt terek jel-
lemzik, amelynek részei sokféle módon kapcsolódhatnak 
össze, és egy olyan diszperz szituációt eredményeznek, 
ami az ő elgondolásában az akció-kép válságához és a 
(modernizmus) művészfilmes elbeszélésmód megjele-
néséhez vezet. A hittchcocki késleltetéssel, majd az olasz 
neorealizmussal fémjelzett modern film megszületésétől 
kezdődően a filmes elbeszélésmódban valami egészen 
más történik. Amint azt Deleuze kifejti,19 a neorealizmus 
célja nem bizonyos cselekvéssorok lefuttatása, hanem a 
cselekményt körülvevő vizuális és akusztikus tér ábrázo-
lása. A neorealizmus törekvése attól válik meghatározóvá 
az egész későbbi filmtörténet számára, hogy először tör-
ténik próbálkozás a cselekmény nélküli jelenetek megte-
remtésére. A szenzomotoros séma itt már nem működik, 
ám nem is egyszerűen meghaladott. A hibás illesztések-
nek és a nem lokalizálható viszonyoknak köszönhetően 
a szereplők a tisztán „látvány- és hangszituációkban” 
bolyongásra és kószálásra ítéltetnek, ami Deleuze 

18  Vö. uo. 245.
19  Vö. Gilles Deleuze: Az idő-kép. Film 2. Palatinus, 2008, 53–54.
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értelmezésében az idő közvetlen megjelenítésének lehe-
tőségét kínálja.20 

környezet és táj

Deleuze meglátásaival összhangban globális térnek fogom 
nevezni azt a többé-kevésbé homogén képmezőt, ami 
egyfajta észlelési koherenciát és folyamatosságot mutat. 
Ezzel szemben lokális térkoncepcióról beszélünk abban az 
esetben, amikor egymástól minőségileg különböző terek 
érintőleges kapcsolata jön létre, tehát olyan diszkontinuus 
terek rendelődnek egymás mellé, amelyek ráadásul di-
vergenciát mutatnak. Fontos megjegyezni, hogy a lokális 
és globális terek között fennálló viszony nem értelmezhe-
tő egy rész-egész típusú viszony alapján, hiszen ez utóbbi 
feltételezné a koherenciát, következésképpen beilleszthe-
tő lenne egy globális térkoncepcióba. Lokális terekről ak-
kor beszélhetünk, ha a filmben megjelenő diszkontinuus 
terek nem hoznak létre egységes térélményt, következés-
képpen az egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük loka-
lizálhatatlan marad.

A lokális és globális fogalompáros esztétikai hasz-
nálatának előtörténetéhez mindenképp hozzátartozik 
a szép és a fenséges esztétikai tapasztalatának radikális 
különválasztása. E téren talán elégséges Kant elgondo-
lásait felidézni. Míg a szépség tapasztalata egy nyugodt 
kedélyállapotot implikál, addig a fenségest az otthonta-
lanság jellemzi, abban az értelemben, hogy a képzelőerő 
képtelen szemléleti egységbe foglalni mindazt, amivel 
szembesül. A szép tapasztalatában közreműködő spontán 

20  Uo.
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sematizáció a fenséges esetében felfüggesztődik, ezért a 
megjelenítésben egy olyan fokú önkényesség lép fel, ami 
az ész eszméinek közvetítettségére szorul. Innen érthető, 
hogy amennyiben a modernista filmművészet a töredé-
kes és diszkontinuus formát részesíti előnyben, annyiban 
erősen konceptuális kapcsolódásokat feltételez. Marc 
Richir kiemeli, hogy a fenséges problematikájába beépül 
a szakadék konkrét tapasztalata. „Semmit sem értenénk a 
fenséges illusztrálására felhozott kanti példákból (csilla-
gos ég, elszabadult óceán, sziklás hegyvidéki táj, vulkán-
kitörés stb.), ha nem látnánk be, hogy mindez egy kettős 
fenomenológiai felfüggesztés (époché) érvénye alatt áll: 
egyfelől eltekintünk minden valóságos veszélytől, amely 
a fenséges tapasztalatát átélő szubjektumra leselkedik, 
másfelől minden – a szép értelmében individualizált – fe-
noméntől, vagyis minden olyan fenoméntől, amely alkal-
mas arra, hogy benne valamilyen azonosítható létezőre 
ráismerjünk.”21 A fenséges tapasztalatában a képzelőerő 
szabadon működik, e sematizálás azonban maga is korlát-
lan, kimerül, abban az értelemben, hogy soha nem zárul 
le, nem juthat nyugvópontra egy stabil fenomenális egy-
ségben. A fenséges tapasztalatát szervező fenoméneket 
tekinti Richir „világ-fenoméneknek” – szemben a szép-
ség „individualizált fenoménjeivel” –, vagyis amelyekben 
meghatározatlanságuk révén magának a világnak a ha-
tártalansága fenomenalizálódhat. „Maga a világ – s ez a 
tapasztalás rettenete – nagysága és ereje korlátlanságában 
fenomenalizálódik mint fenomenológiai értelemben vett 
apeiron: lakatlan és lakhatatlan, vad és barbár, elhagyatott 
és elhagyott, öröktől fogva és örökre unheimlich, nyugta-
lanító és különös – maga a mértéktelen. A létező, aki ezt 

21  Marc Richir: A fenséges tapasztalata. Enigma. 1995: 1, 66.
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megtapasztalja, miközben számára hirtelen megszűnik 
minden érdek és ösztönkésztetés, úgy érzi, végtelenül 
meghaladja őt valami, ami soha nem várt és soha nem 
is fogja várni: a világ transzcendenciája, ami nem más, 
mint a saját világból való eltűnésének állandó, fenyegető 
közelsége.”22 Tehát a fenomenológiai értelemben vett fen-
ségesben úgy jelenik meg a világ, mint megjeleníthetet-
len hiátus, mint a globális horizontok kimeríthetetlen és 
egyesíthetetlen sokasága. A tér (a film szüzsévilágának) 
ezen átfoghatatlanságban és szakadékszerűségben ott dereng 
valami a világot a maga számára konstituáló tudat (szub-
jektum) megsemmisülésének fenyegetéséből.

A filmtörténetben kialakult, ember és környezet vo-
natkozásában a táj jelenlétének négy módját különbözteti 
meg Tarnay László: (1) a táj metaforizált használata, ahol 
a táj a szereplők belső lelkiállapotának tárgyi megfelelője 
(pl. az Antonionival fémjelzett tárgyi pszichologizmus); 
(2) a környezet stilizált megjelenése, amikor mint díszlet-
tárgy jelenik meg az emberi lét eseményeihez (például 
Fellini filmjeiben); (3) a táj szimbolikus használata Tar-
kovszkijnál, és végül, amikor (4) a táj főszereplővé lép 
elő, mint a Taviani testvérek filmjeiben.23 Az előbbieket 
továbbgondolva szükségesnek látszik különbséget tenni 
a szereplőket övező, látványvilágként jelenlévő táj kétféle 
használatában. A tájról mint környezetről akkor beszélhe-
tünk, ha a környezetbe beágyazódnak a szereplők, ami 
lehetővé teszi az utóbbiaknak az előbbiből történő ér-

22  Marc Richir: A fenomenológiai mozzanat Az ítélőerő kritikájában. 
Enigma. 1995: 1, 79.

23  Vö. Tarnay László: A káosz gyermekei. Paolo és Vittorio Taviani. 
In: Zalán Vince (szerk.): Filmrendezőportrék. Osiris, Budapest, 
2003, 95–122.
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telmezését; a táj ilyenkor pszichológiailag is jellemzi a 
szereplőket. A második esetben viszont a táj mindenféle 
antropomorfizmus felfüggesztéseként, mint természeti 
fenséges jelentkezik: sem a táj nem értelmezhető embe-
ri jellemzők alapján, sem a szereplők jelleme nem értel-
mezhető a tájból. A táj a maga hozzá nem férhetőségében 
mutatkozik meg, és nem mint már mindig is értelmezett. 
A táj egyszerű jelenlétének többletként adódó túlhatalma 
az egyetlen szál, amely kapcsolatot teremt a szereplővel. 
Amennyiben a környezet a hősökkel egyenrangú fősze-
replővé lép elő, annyiban már elveszti a hősöknek alá-
rendelt viszonyát, mint a szereplők puszta környezete, és 
tájjá válik. 

a letapogató tekintet tarr béla  
Kárhozat című filmjében

Tarr Béla a nyolcvanas évek fiatal filmes generációjához 
tartozóként 1987-ben már az ötödik nagyjátékfilmjét ké-
szítette el. Stilisztikailag három alkotói korszakot szoktak 
megkülönböztetni munkásságában. Az első korszakot a 
társadalmi problémákra érzékeny dokumentarista fikciós 
filmjei fémjelzik, a második korszakot a stilizáció irányá-
ba tett határozott lépés, az Őszi almanach 1984-ben készült 
filmje képezi, míg a Kárhozat (1987) életműve utolsó, talán 
legjelentősebb szakaszának kezdőfilmje. A film története 
egy lepusztult vidéki kisvárosban játszódik, lecsúszott 
alkoholista emberek világában. Az emberi kapcsolatok 
végtelenül instrumentálisak, akárcsak többi filmjeiben, 
amiben a Fassbinder-filmek hatása fedezhető fel. „Min-
denki mindenkit átver, becsap, kihasznál, miközben 
minden szereplő valami nagyról, nemesről álmodik vagy 
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beszél.”24 – jellemzi tömören Kovács András Bálint a sze-
replők közti viszonyokat.

A film formai újításai, a korábbi filmekhez képest, 
legkevesebb három pontban ragadhatók meg: (1) a dia-
lógusok kezelése, (2) a film látványvilága és díszlethasz-
nálata és (3) a kameramozgás és képkomponálás. Ami 
az első jellegzetességet illeti, a Tarr korábbi filmjeire jel-
lemző improvizatív szövegmondás helyett előre megírt, 
költői, elvont szövegeket ad a szereplők szájába, ami éles 
ellentmondásba és feszültségbe kerül a környezet natura-
lista lepusztultságával. A film látványvilága annyiban tér 
el minden addigi hagyománytól, hogy a díszletvilág és 
képi környezet egyszerre tűnik naturalista módon valósá-
gosnak, ugyanakkor, a mindig visszatérő monoton variá-
lás által, valószínűtlennek és szorongatónak. A harmadik 
jellegzetességként szembetűnő hosszú beállítások és fo-
lyamatos kameramozgások célja egy körkörös, önmagába 
visszatérő folyamat képi megteremtése, miközben az elő-
rehaladás illúzióját kelti.25 Bár Tarkovszkij szintén lassan 
„úszó” kamerája nagy hatással volt a rendezőre, itt még-
sem a metafizikus elvonatkoztatást szolgálja. A lassú és 
hosszú gépmozgások, akárcsak a nagy- és kistotálokban 
komponált statikusság, bár kiemelik a tárgyakat és sze-
mélyeket hétköznapi konkrétságukból, inkább a véget 
nem érő monotónia, tehát egy állapot érzékeltetésére 
szolgálnak. Köztudott, hogy a cselekményközpontú fil-
mek többnyire az ellipszisre, a tömörítés egyik válfajára 

24  Kovács András Bálint: Tarr szerint a világ. In: Uő: A film szerint a 
világ. Palatinus, Budapest, 2002, 324.

25  Vö. uo. 328.
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építenek a kihagyás által.26 A Kárhozatban ezzel szemben 
a film kimerevíti és hangsúlyosan érezhetővé teszi az időt 
(olykor már-már elviselhetetlenül kényelmetlen pozíció-
ba hozva a nézőt). A kései modernitás filmjeiből ismert 
radikális folyamatosság a nyolcvanas évek végén már 
atipikusnak számító használata figyelhető meg a filmben, 
ahol az idő nem múlik el észrevétlenül, hanem közvetle-
nül megjelenítődik a nem-történés monotonitásában.

A továbbiakban Tarr Béla kései korszakának néhány 
térre vonatkozó jellegzetességét vesszük számba.

A megalapozó plánok hiánya. Tarr filmjeire jellemző, 
hogy a plánok megválasztása és egymáshoz viszonyított 
használata nem szolgál információkkal és jelzésekkel a 
képkereten kívüli térre, vagyis a kontextuslátásra vonat-
kozóan. A megalapozó plánok és beállítások elhagyása 
azt eredményezi, hogy egy beállításnál általában csak a 
lassú kocsizás végén derül fény arra, hogy egy adott lát-
vány honnan és ki számára látszik ilyennek. Bár a kamera 
szemszöge sohasem esik egybe a hősök szubjektívjével, 
mégis gyakran közelít azok látásmódjához. A Tarr által 
sokszor használt hősök mögé érkező, frontális kamera-
mozgás (ezt analóg szemszögnek nevezhetnénk, hiszen 
„nagyjából” ugyanazt látja a kamera is, mint amit a hősök 
láthatnak) egyszerre mutatja a látó és a látott keresztező-
dését. Ez a megoldás jelentősen eltér az ellenbeállításban 
megszokott, a szereplők válla mögül fotografált nézőpon-
toktól, hiszen itt a kamera mozgása teremt kapcsolatot a 
kétféle nézőpont között: összekapcsolja az analógia men-
tén, de ugyanakkor hangsúlyozza azok eltérést. Lénye-
gében a kamerának a bemutatott látványhoz viszonyított 

26  Lásd David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben. Magyar Filminté-
zet, Budapest, 1996, 93–97.
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helyzete kérdéses, hiszen többnyire nem abban a térben 
helyezkedik el, mint amit mutat. Egy ilyen beállítással 
indul a film kezdő képsora is. A hanghatásokkal is alá-
húzott első képek nagytotáloknak tűnnek, amelyek meg-
alapozzák a későbbi beállításokat, aztán kiderül, hogy 
a „cselekmény” – azaz, hogy Karrer hosszasan kinéz az 
ablakon – egy másik térben, a szobabelsőben játszódik, 
amely még csak nem is része a kezdeti látvány terének 
(10. kép). Bár a látás aktusa összefüggést teremt a két tér 
között, erre csak utólag kerül sor.

10. kép

Haptikus terek. A filmben többször találkozunk olyan 
közeli vagy szuperközeli felvételekkel, amelyek falrész-
letekről vagy a cselekménybe szorosan nem illeszkedő 
tárgyakról készültek. Már az első beállítást követő kép 
is ezt példázza a falrészletet leíró kamerával (11. kép). 
Ezen felvételek érdekessége, hogy egyáltalán semmi 
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információval nem szolgál a globális térre, avagy a lát-
vány kontextusára vonatkozóan, sőt még a tárgyfelis-
merés is nehézségekbe ütközik. Sokkal inkább az érzéki 
megjelenítést, a dolgok egyedi, specifikus textúráját mu-
tatja be. Még akkor is, ha felismerhető, hogy falrészletet 
látunk, nem eldönthető, hogy az milyen térbeli vektorok-
kal rendelkezik, függőleges vagy vízszintes, lent vagy 
fent található stb. Tarr Béla a Kárhozattól kezdődően tu-
datosan, már-már manierista módon készíti „tájfilmeit”: 
„A Kárhozatnál azt mondtuk, hogy van egy történet, de 
ezt a történetet elhagyjuk, és egy falfelület is történet, 
meg az is történet, hogy a söröskorsó ott áll az ablakban, 
és ez legalább olyan fontos, mint a sztori. Mindig a sztori 
ellen dolgoztunk, és lényegében tájfilmet akartunk csinál-
ni, ahol a tájnak, a külvilágnak ugyanolyan fontos szere-
pe van, mint a sztorinak.”27 A következőkkel motiválja az 
alig észrevehető, hosszú, környezetet pásztázó kamera-
mozgásokat: „a filmet lehetetlen egy egyszerű, emberről 
szóló történetként beállítani vagy pontosabban, [bele kell 
helyezni] ezt a történetet a kapcsolatok rendszerébe, […] 
ahol egy falrésznek ugyanolyan drámai jelentősége lehet, 
mint két ember között lejátszódó cselekvésnek.”28 A törté-
netnek a kapcsolatok rendszerébe helyezése mégsem jut 
el egy globális térbe történő beágyazódásig, inkább úgy 
fogalmazhatnánk, hogy a környezetteremtés helyébe az 
egymással érintőlegesen találkozó motívumok és esetle-
ges mozgási vektorok kerülnek előtérbe.

27  Kovács András Bálint: A falfelület is történet. Beszélgetés Tarr 
Bélával és Hranitzky Ágnessel. Filmvilág. 1994: 6, 13.

28  Idézi Stéphane Bouquet: Tarr Béla tündöklő útja. Metropolis. 1997: 
2. Elektronikus változat: http://emc.elte.hu/~metropolis/9702/
BOU.html
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11. kép

A képkivágaton kívüli tér törései. A texturális képek 
dramaturgiai ellenpárjait képezik a filmben a mélységi 
kompozíciók, ahol feszültség jön létre a kép előtere és 
a háttere, az otthonos és otthontalan között. A végtelenre 
függesztett kamera itt mindig a köddel/homállyal, az ide-
genséggel szembesül, a háttér figurái ebből bukkannak 
elő és ebben tűnnek el (12. kép). A homályba/idegenség-
be tartó beállítások terének képzeletbeli meghosszabbí-
tása, a képkivágaton kívüli tér imaginárius folytatása és 
összekapcsolása ekképpen ellehetetlenül. Ezeket a képi 
megoldásokat érdemes összevetni a Karrer szájába adott 
önreflexív kijelentéssel: „Történetek márpedig nincsenek, 
mert a történetek mindig a leépülés történetei.” A törté-
netek általában az identitás, az otthonos világ megerő-
sítését szolgálják, így szembehelyezhetőek a köd által 
metaforizált idegenséggel. Miként a film minden egyes 
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hőse saját történetükben élve elszigetelődik egymástól, 
úgy a helyszínek és a beállítások terei közt is mintha ijesztő 
idegenség, szakadékszerűség húzódna.

12. kép

A Godard és Antonioni által használt térbeli ambi-
guitás és fragmentáltság hagyományának továbbélése 
jól nyomon követhető a nyolcvanas-kilencvenes évek-
ben is, bár jelenléte elsősorban a független filmek köré-
ben számottevő.29 A Tarr Béla által használt erős térbeli 
stilizáltság és kétértelműség, bár egyértelműen idézi 
a 60-as és 70-es évek filmjeit, mégis – e formai elemek 
radikalizálásán túl – rendelkezik egy olyan többlettel is, 
miszerint nem a vágás segítségével, hanem folyamatos 
kameramozgásban igyekszik feldarabolni és elbizony-

29  Vö. Nicky Hamlyn: Film Art Phenomena. British Film Institute, 
London, 2003, 119–138.
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talanítani a teret. A „Titanik Bár” jelenetében egy folya-
matos, félköríves kameramozgással „mutatja be” a teret, 
mégis a hősök egymáshoz viszonyított pozícióját nehéz 
kiismerni. A gyenge világítás mellett elég nehéz megkü-
lönböztetni, hogy a kamera útjába kerülő látvány közül 
mi tükörkép, és mi nem az, másrészt a nézési irányok ál-
tal kialakuló akciótengely összezavarodik. 

13. kép

Már említettük, hogy a külső és belső terek lassú és 
folyamatos kameramozgással történő egybekomponálása 
gyakori ezekben a filmekben, ahol a nézőpont lokalizáci-
ójára többnyire csak a hosszú kocsizás végén kerül sor. 
Ilyenkor a cselekményhez képest valami „külsődleges-
re” fókuszál a kamera (azt is ráadásul takarásban mu-
tatva), távolról indít, és amikor megérkezik az esemény 
helyszínére, azt is külsődlegessé változtatja a passzívan 
szemlélődő, leíró kameramozgás által. A nem diegetikus 
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elemek előtérbe kerülésével, a „dolgok közét” szemlélő 
aspektusváltással a jól bejáratott hétköznapi tájékozódás 
gyengítése történik (13. kép). A külső környezet bemuta-
tása és (általában) a belsőkben játszódó történés között a 
folyamatos kameramozgás érintőleges kapcsolatokat te-
remt, ami többnyire valamilyen hangulati elemben (eső, 
szürke sivárság, málladozó falak stb.) oldódik fel.

Önmagukba visszaforduló terek. A Kárhozat egyik leg-
szebb jelenete, amikor a kamera egy lerobbant épület 
földszintjét pásztázza, az eső határozottan ömlik lefelé a 
ház falán, miközben minden falközti nyílásban emberek 
összezsúfolt tömege mered a semmibe, majd megint fal 
és újra emberek csoportja (lásd 5. kép). A nagyon lassú és 
folyamatos oldalirányú kocsizás célirányosságát aláássa a 
visszatérő motívumok „körkörössége”, amit néha még a 
megvilágításból és árnyékolásból adódó szögek is kiemel-
nek. Ez a kameramozgás és képi megoldás összhangban 
van a korábban említett harmadik jellegzetességgel: a fo-
lyamatos kameramozgások célja egy körkörös, önmagá-
ba visszatérő folyamat képi megteremtése, miközben az 
előrehaladás illúzióját kelti. A jelenet ráadásul nemcsak a 
linearitás és körkörösség elvével játszik, hanem egymás-
ba játssza a többi téri jellegzetességet is, mint a horizon-
tális-vertikális, kint-bent stb. Egyrészt a jelenetet indító 
képsor a falon lecsorgó víz közelijével egy vízszintes fe-
lület merőleges beállításaként is nézhető, hiszen ezt ille-
tően semmilyen téri információt nem hordoz. Másrészt a 
közeli plánhasználatból fakadó „rövidlátás” – ami nem 
enged rálátást a képkivágaton kívüli térre – azt a fordított 
hatást eredményezi, mintha a kamera körbemenne egy 
épület belsejében és az emberek bámulnának befelé. Kint 
és bent, körkörösség és linearitás egymásba játszásaként 
értelmezhető a jelenet.
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14. kép

Ezen a ponton érdemes egy kitérőt tennünk Tarr Béla 
utolsó filmjére, a magyar, francia, német és svájci kopro-
dukcióban készült A torinói ló (2011) című alkotására, hi-
szen az életmű lezárása letisztult formában hordozza az 
utolsó korszakára jellemző stílusjegyeket. A film már a cí-
mében egy Nietzschéhez kapcsolódó történetet idéz meg 
– amint azt a narrátor is elmeséli a film nyitányában –, mi-
szerint a német gondolkodó 1889-ben Torinóban egy üt-
legelt ló nyakába borult, majd hazaérve így szólt az anyjá-
hoz: „Mutter, ich bin dumm”. Első látásra talán annyiban 
rokon Nietzsche és a film története, hogy mindkettő a 
„világtalanításról” szól, eltűnnek a korábbi vonatkozta-
tási pontok, az első esetben egy elmebaj következtében, a 
fordított teremtés hat napját bemutató filmben pedig nap-
ról napra eltűnik valami: nem akar elindulni a ló, eltűnik 
a víz és végül az is, ami elkülöníti és fényképezhetővé 
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teszi a dolgokat, a fény. A film nagy vízió a túlélni akaró 
emberről, aki képtelen belátni saját végességét.

Friedrich Nietzsche felbukkanása A torinói lóban nem 
véletlen, hiszen a Nietzsche egyik meghatározó gondola-
taként számon tartott „örök visszatérés” rejtetten már ko-
rábban is jelen volt Tarr életművében, elsősorban a filmek 
időkezelésében. Az utolsó korszakra erőteljesen jellemző 
vontatott, hosszú beállításokban komponált filmidő és a 
körkörös mozgások azt a célt szolgálták, hogy a történések 
ellenére érzékelhetővé váljon a semmi sem történés ideje, 
vagyis az örök visszatérés monotonitása. Másrészt az 1984-
es Őszi almanachtól kezdve Tarr filmjei az elbeszélés szint-
jén is az örök visszatérés poklát feszegették egy igencsak 
sajátos, majdhogynem ellentétes értelemben. A filozófus 
életművében az „örök visszatérés” gondolata – a semmi 
sem történik nihilizmusával szemben – az élet olyan érték-
tételező igenléséhez kapcsolt, amely vállalja saját végességét 
és mindenkori döntéseit. Ezzel szemben Tarrnál ez a for-
ma a leépülés történetét jelenti, pontosabban a folyamatos 
tönkremenés állapotát, ahogyan az a Kárhozatban meg is 
fogalmazódik. Karrer egyik dialógusnak álcázott monológ-
jában olyan leépülésről beszél, amelynek sosem lesz vége, 
mivel folyamatos tönkremenéssel számolhatunk. A kétféle 
megközelítés közti látszólagos különbségek lényegi rokon-
ságból fakadnak. Ahogyan Nietzschénél a nyájszellem az 
autentikusan megélt élet hiányáról tanúskodik, hasonló-
képpen Tarr Béla filmjeinek hősei is folyamatosan háríta-
nak és menekülnek önmaguk elől: saját nyomorúságos sor-
sukat mindig a szituációra és leginkább a másikra fogják. 
Képtelenek egzisztenciális döntésekre, a megváltást min-
dig a másiktól (vagy valamiféle rejtélyes csodától) várják.

A két alkotói pálya másik közös motívuma a „meta-
fizika”, a mögöttes világ (részleges) kiiktatása. A torinói 
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történetet nem sokkal megelőző Ecce homo (1888) elő-
szavában Nietzsche ezeket a sorokat írja, összefoglalva 
az egész életművén végigvonuló szólamot: „A realitást 
megfosztották értékétől, értelmétől, valóságosságától, 
amennyiben eszményi világot hazudtak… […] Az esz-
mény hazugsága eleddig átokként ült a realitáson, az em-
beriség a legmélyebb ösztönéig vált hazuggá és hamissá 
általa”.30 Tarr hősei is azzal áltatják magukat, hogy majd 
egyszer jobb lesz, de közben megalkusznak a fennálló-
val; zsigeri módon él bennük a túlélés vágya, akkor is és 
leginkább akkor, ha már semmi remény. Minden olyan 
beszélgetés, amiben megjelenik az értéktételezés csírája, 
kifordul saját tengelyéből, és pontszerű marad egy hamis 
kommunikációs szituációban. A mögöttes világ csak mint 
az önáltatás és hazugságok rendszere tűnik fel, de nem 
mint olyan, ami az igazi világ vagy a megváltás lehető-
ségét hordozná. Az igazi/lényegi világ hiányát sokszor 
a mélységet lehatároló felületeket pásztázó kamera jelzi 
Tarr filmjeiben. Annak ellenére, hogy ezekben a filmek-
ben már nem használja a korai Családi tűzfészekre (1978) 
jellemző rántott kézi kamerázást, mégis a hosszú beál-
lítások jelenléte Tarrnál egyértelműen a dokumentaris-
ta formából nőtte ki magát, és megmarad valami belőle 
éppen a környezet részletes letapogatásában. Ekképpen 
bármennyire elemelt is a beszédmód vagy az a világ, ami-
ben a film játszódik, mégis jelzi a film, hogy nem szakad 
el teljesen a konkrét környezettől, nem egy másik világról 
beszél, csak egyetemesíti az egzisztenciális drámát.

A csönd esztétikája, avagy a művészet minimalista 
formái mindig a lemondás jegyében álltak. A tétje ezek-
nek a műveknek az, hogy hogyan lehet az elbeszélési és 

30  Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Göncöl, Budapest, é. n., 16.
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formai redukció ellenére a figyelem intenzitását fenn-
tartani, azaz a figyelem olyan átalakítását célozzák meg, 
ami az apró változásokkal visszatérő redundanciákban is 
gyönyörét leli. A torinói ló több tekintetben is magán vise-
li a redukció, a minimalizmus sajátosságait: a nyelvhasz-
nálat és a dialógusok lecsupaszítása, a létfenntartáshoz 
kapcsolt mikrotörténetek (öltözés, evés, vízhordás stb.) 
és a süvítő szél monoton ismétlődése, a hosszan kitar-
tott, vontatott kameramozgások, a fekete–fehér stilizáció 
és végül a köztük lévő artikuláció eltűnése mind-mind a 
redukciót szolgálják. Mégis valami hiányzik. Az utolsó 
filmjeire jellemző Tarr-stílus itt mintha modoros formává 
merevedne, szinte ráfagy a filmre. A forma már nem kel 
életre, ahogyan a már többször kimondott „mondaniva-
ló” is üresen cseng a kiüresített világban. És ebben leg-
alább radikálisan következetes a film: a mű visszafordul 
saját magába.

az elkapcsolt terek szász János  
Woyzeckjében

Szász János Woyzeck (1993) című filmje a romantika töre-
dékkultuszához nyúl vissza, amit egy erősen stilizált kör-
nyezetbe helyez. Szemben Werner Herzog Woyzeckjével 
(1978), a dráma hősei és cselekménye itt lényeges mó-
dosulásokat mutat. Míg Herzog filmjében a történet egy 
korhű szociális környezetbe ágyazott, addig Szász Já-
nosnál a 80-as évek Magyarországa képezi a cselekmény 
környezetét, amely azonban a felismerhetetlenségig 
elnagyolt stilizációt mutat. Büchner drámájának elvont 
és parabolikus témájához híven ennek a környezetnek 
az aktuális érvényét erősen korlátozza, pusztán néhány 
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külsőségre redukálja. Az óriási, szürke pályaudvaron a 
425-ös váltó őreként szűk bódéban végzi az állandó, egy-
hangú szolgálatát Woyzeck. Az irányítótoronyból a Ka-
pitány (itt állomásfőnök) tartja folyton szemmel őt és a 
világ rendjét. Időnként meglátogatja a doktor, ellenőrzi a 
rajta folytatott étrendi kísérletet. Mari, Woyzeck asszonya 
egy mosókonyhaszerű lakásban éli napjait közös gyerme-
kük szüntelen sírása mellett. Egyszer enged a rendőr-fő-
törzsőrmester csábításának, aki a pályaudvar környéki 
cigánytelepre felügyel. Woyzeck nem tehet mást: megöli 
az asszonyt, akit szótlanul szeretett.

A Woyzeck irodalmi anyagában a töredékesség nem 
hiányosságnak, hanem egy felvállalt romantikus poétikának 
tudható be. A romantikus töredékkultuszból adódóan nin-
csenek motivációk a tettekre. A motivációk, az értelmes 
kapcsolódási pontok értelmében, már a dráma dialógu-
sainak szintjén sincsenek jelen: a kérdés-válasz struktúra 
csak álca, ami még jobban kiemeli az egymással folyta-
tott monológok érintőleges jellegét: „E műben mindenki 
vizionál és hallucinál. – írja Balassa Péter a drámáról egy 
mindmáig meghatározó tanulmányában – A »Hallod? 
Látod?« lázas kérdése mint egyetlen kommunikációs for-
ma vonul végig a dialógusokon, ez a kérdés az egyedüli 
összekötő kapocs a szereplők között (tehát valami, ami 
mindenkinek a per definitionem közölhetetlen bensejéből 
való!); mert olyat és azt látni-hallani itt és most, amit még 
soha…”31 A lassúság és a rohanás, a pazarlás és a semmit-
tevő erény végül időtlenné és kísértetiessé merevíti ezt a 
világot. A dráma a szituációt az állandó vég állapotába 

31  Balassa Péter: „Mint egy nyitott borotva”. Georg Büchner 
Woyzeck-töredékéről és a szegények antropológiájáról. In: Uő: A 
másik színház. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989, 90.
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helyezi – így válik eszkatologikussá. A vizionárius, az 
apokaliptikára függesztett üres vagy várakozó tekintet 
radikális másságot vezet be, ami mind a térbeli, mind az 
időbeli vektorokat érinti. A tér bemutatásában ez kevés-
bé antropomorf, felső kameraálláshoz kapcsolódik, ami 
a szituáció horizontális síkjával szemben függőleges ten-
gelyt jelöl ki (15. kép), az idő vonatkozásában pedig az 
egyidejűséget erősítő lassításokhoz vezet. 

A késleltetett és lassított mozgások Szász János 
Woyzeckjében a történések alatt feszülő, az előbbieket 
szervező „végidővel” hozható összefüggésbe. Már Büch-
ner töredékes drámájában az időre való reflexió két vég-
letes formában exponálódik: az idő mint lassú, állandó, ki-
töltetlen örökkévalóság, szemben annak másik jelentésével: 
az idő mint sokaság, rohanás és mint pillanat.32 Az időprob-
lematika pedig tovább erősödik Szász rendezésében is, a 
visszatérő óraszerkezetek paradoxonától kezdve – az idő 
múlásának felmutatására hivatott szerkezet egy statikus 
beállításban éppen annak hiányát erősíti –, el egészen a 
filmidő folyamatos manipulálásáig: az alig észrevehető-
től a már jelenlétükkel tüntető lassításokig. A lassítás sze-
repe kettős: egyfelől diegetikus funkciója abban áll, hogy 
tagolja a cselekményt, megadja a cselekmény hangsúlyos 
pontjait, de ugyanakkor éppen az akció-reakció sémára 
épülő cselekménybe vetett hit feladására késztet, előtérbe 
állítva a történésektől eltávolított puszta látványszituáci-
ót: elidőzünk például az idő nyomát hordozó arc baráz-
dáin.

32  Vö. uo. 89–91.
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15. kép

A filmben használt helyszínek és terek folyamatos 
kiüresítés és stilizáció irányába mutatnak. Leginkább Mari 
otthona és közvetlen környezete áll a legközelebb egy 
szociális miliő plasztikus életvilágához (16. kép). A pá-
lyaudvar és Woyzeck bódéja már sokkal stilizáltabb, az 
emberközi viszonyok bemutatása is sokkal formálisabb 
(intézményesített). De az elvontság és lokalizálhatatlan-
ság jegyét leginkább a harmadik helyszín hordozza: az 
elhagyatott bányató kopársága. Már a dráma színeit, tér-
használatát alapvetően két, egymással szembeállítható 
términőség jellemzi: Marie kamrája, odúszerű lakása és 
a kaszárnya nyílt tere, a Szabad térség. Az egyik zárt és 
szűk tér, a másik nyitott és tágas. A film fenntartja a tér-
nek ezt az egymásnak feszülő bipolaritását, de érdekes 
módon mindkét términőséget (szűk és tágas) megismétli 
Woyzecknek a nyílt pályaudvaron elhelyezett szűk bó-
déja kapcsán, amely mindkét jellegzetességet magában 
hordozza. 
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16. kép

Ezzel a térbeli feszültséggel egyben kijelöli a dra-
maturgiai csomópontot is: Woyzeck az, aki az elvont 
pályaudvari és a konkrét cigánytelepi világ érintkezési 
és feszültségi pontjában áll, ami egyben a kultúra és ter-
mészet, a nyilvános és magánszféra, az instrumentális és 
otthonos világ szembenállásait is tartalmazza.

A fentiekhez képest teljességgel más términőséget 
képvisel a gyilkosság/áldozat helyszíne, az elhagyatott 
bányató, ami a táj fenségességét húzza alá. A film végén 
megjelenő táj kiismerhetetlen, fenyegető és otthontalan 
jellegét még inkább kiemeli a fokozatos fény-, illetve 
plánváltások moduláris szekvenciái, ahol a homokdűnék 
közelijétől a nagytotálig tágul a képméret, folyamatosan 
változtatva a néző nagyságbecslését is (17. kép).
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17. kép

A filmben az otthonostól az otthontalan felé, a szo-
cializációtól a társadalmilag nem legitimálható tett felé, 
a vizionárius irányába tart a dramaturgiai váz. Woyzeck 
fellázad a világ ellen, de úgy tűnik, nem pusztán a szemé-
lyes bosszú vezérli, hanem egy olyan magánjellegű őrület, 
ami a világ helyreállítását célozza meg. Nincs értelmileg 
belátható magyarázat arra, hogy miért kellett megtennie. 
A történések és szituációk lokalizálható (globális) terét – 
mint a látható és szükségszerűen kukkolható tények világát 
(horizontális sík) – felülírja egy láthatatlan, a személyest és 
ipszeitást érintő történések (vertikalitás) síkja. Balassa írja, 
hogy: „a Woyzeck-töredék szövege, jelenetei, »története«, 
akciói nem egy valóságos, tudatos, »nappali« játékteret és 
konfliktust konstruálnak, hanem egy belső valóságról, a té-
boly dramatizálta léleknek alogikus, vizionárius világáról, 
annak a megfogalmazhatatlan, vagy az afázia és dadogás 
határán elbeszélhető, »éjszakai«, féltudatos szférának a 

16. kép

Ezzel a térbeli feszültséggel egyben kijelöli a dra-
maturgiai csomópontot is: Woyzeck az, aki az elvont 
pályaudvari és a konkrét cigánytelepi világ érintkezési 
és feszültségi pontjában áll, ami egyben a kultúra és ter-
mészet, a nyilvános és magánszféra, az instrumentális és 
otthonos világ szembenállásait is tartalmazza.

A fentiekhez képest teljességgel más términőséget 
képvisel a gyilkosság/áldozat helyszíne, az elhagyatott 
bányató, ami a táj fenségességét húzza alá. A film végén 
megjelenő táj kiismerhetetlen, fenyegető és otthontalan 
jellegét még inkább kiemeli a fokozatos fény-, illetve 
plánváltások moduláris szekvenciái, ahol a homokdűnék 
közelijétől a nagytotálig tágul a képméret, folyamatosan 
változtatva a néző nagyságbecslését is (17. kép).
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történéseiről tudósítanak, ahol csak a kívülálló tudat szá-
mára léteznek ellentmondások egyáltalán.”33 Ebben az ér-
telemben a dráma és a film architektonikája egy alapvető 
lehetetlenséggel, a megjeleníthetetlennel szembesít.

Bár a film nem tartalmaz egyetlen „víziós” látványt sem 
– és ennyiben következetes a láthatatlan természetét illetően 
–, a láthatatlan és látható térrel kapcsolatos megfontolások 
kitüntetett szerepet kapnak a filmben. Woyzeck és Mari 
egymásnak feszülésében az etikai dimenzió bevezetése 
történik: az önmagunkkal és a másikkal való szembesülés. 
Mindketten az uralhatatlan és kiszámíthatatlan (unheimlich) 
világ legyűrő jellegével szembesülnek. Mari a vágynak való 
kitettségében találkozik az otthontalannal, Woyzeck a vá-
gyott/szeretett lény kiismerhetetlenségével szembesül. Az 
etikai viszony beiktatásával már nem lehetséges egymás ár-
tatlan kukkolása, hiszen a másik másságának a felismerésé-
ben, az ipszeitás megjelenésével törés áll be a tematizálható 
fenomenális egységben. „Minden ember szakadék” – hang-
zik a drámában. A divergens motivációkat tartalmazó gyil-
kosság a táj fenségességébe illeszkedik. Az érzéki szférától 
induló (az utcai tánc jelenete és a gyilkosságot közvetlenül 
megelőző szöveg – „forró ringyó leheleted” – jelzésértékű e 
tekintetben), de attól radikálisan eltérő, a paradox motiváció 
irányába történő elmozdulás (a világ gyilkosság általi hely-
reállítás), és ugyanakkor e két szféra hátborzongató egy-
másra feszülése történik meg a film végén. Az elhagyatott 
bányató tükröződésében a horizontálisra teljességgel merő-
leges sík nyílik meg: a táj a maga bemérhetetlen jellegében 
végtelenül kinyílik, anélkül, hogy hozzáférhetővé válna egy 
szimbolikus konstitúcióban.

33  Uo. 92.
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az ideGensÉG kÉpei  
Jeles andrás filmJeiben

„az idegenség, a kifejezés következetes 
meg nem felelése az adott helyen”

(Jeles András)

A továbbiakban a modern film formabontó stílusjegye-
inek továbbélését és új, egzisztenciális értelemképző-
déseit vizsgálom a hetvenes-nyolcvanas évek magyar 
filmművészetében. Az elbeszélésformákkal kísérletező 
új narrativitás filmjeiben megfigyelhető az a törekvés, 
hogy a filmes médium más, tőle idegen külső alakza-
tok (zene, irodalom, színház) felé törekszik, beteljesítve 
ezáltal azt a modernista eszményt, hogy a film „szabad 
indirekt diskurzussá” válva lerombolja a filmes elbeszé-
lés monolitikus egységét. Jeles András filmjeiben a fenti 
törekvés három súlypontját emelem ki: a dokumentarista 
és fikciós elbeszélésmódok ütköztetését és egymás elle-
ni kijátszását; az elbeszélésnek nem alárendelt képi, és a 
hanganyagban megjelenő jelzések aszinkron viszonyait 
elemezve; és végül a filmszerűség megtörésével beálló 
paradox vizuális mező jelenlétét vizsgálva. Mindhárom 
aspektus a megismételhetetlen egyediség (ipszeitás) és 
másság (alteritás) értelmében vett idegentapasztalat vagy 
eseményszerűség letapogatását szolgálja, ami Jeles mű-
vészetében a filmkép elrajzolása, illetve valamiféle sajátos 
nézőpont beiktatásának eredményeképpen áll elő.



178

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

filmnyelvi kísérletek a hetvenes évek  
magyar játékfilmjeiben

A hetvenes évek végén közös törekvés mutatkozott a 
filmnyelv alapvető megújítására és a filmes konvenciók 
felforgatására. Magyarországi viszonylatban az elbeszé-
lőformákkal történő kísérletezés szemléletbeli rokonságát 
leginkább három név fémjelzi: Erdély Miklós, Bódy Gá-
bor és Jeles András. Kovács András Bálint szerint Erdély 
Miklós helyezkedett szembe legradikálisabban a narratív 
konvenciókkal, Bódy volt a leganarchistább és Jeles bizo-
nyult politikailag a legveszélyesebbnek1 Mindhárman 
az „új-narrativitást” keresték a filmben, de Erdélynél ez a 
konceptuális művészettel, Bódynál a zenével, Jelesnél az 
irodalommal és a színházzal fonódott össze.

Erdély Miklós a nyolcvanas évek első felében kibon-
takozó új érzékenység filmjeinek jellemzésében bizo-
nyos értelemben még Bódynak a hatvanas évek magyar 
filmművészetének klasszifikációját illető meglátásaira, 
a „szubjektív” és „objektív” filmezés hagyományára tá-
maszkodik. Bódy értelmezésében a hatvanas évek ma-
gyar filmművészetében két meghatározó tendencia mu-
tatható fel: a szubjektív filmkészítés, ami a szerzői filmek 
hagyományára megy vissza, és a rendezői személyiség 
fokozott jelenléte és érvénysülése fémjelez; és az objektív 
filmkészítés, amit egyfajta jó értelemben vett realizmus, a 

1  Vö. Kovács András Bálint: A másik hang. Filmvilág. 1989: 2, 2. Je-
les András Álombrigád (1983) című filmjét ugyanis még a bemuta-
tás előtt elkobozták, hiszen az akkori lehető legkényesebb témát 
járta körül, a felülről irányított társadalom embereit, az egyszerű 
munkások helyzetét emelte be filmjébe.
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valóság értése és szeretete, általános és mély emberisme-
ret jellemez.2 

Erdély meglátásainak sajátosságát az adja, hogy 
ezekben a filmekben a kísérletező és a formabontó film-
készítést összekapcsolódni látja a hetvenes évek második 
felében kibontakozó dokumentarista törekvésekkel. Tarr 
Béla Őszi almanach (1984) filmjének elemzése kapcsán 
írja, hogy: „A magyar filmgyártásnak lassan kirajzolódik 
egy sajátos irányzata, melyet egy oldalról a dokumenta-
risták készítettek elő, más oldalról az elszigeteltséget és 
az elfeledettséget kompenzáló, a helyi, nemzeti problé-
mákon messze túlmutató filozofikus becsvágy táplált. 
A mikrorealizmus és a végtelenségig kitágított jelentés 
sajátos ötvözetét képviselik olyan alkotók, mint Gothár 
Péter, Jeles András, Bódy Gábor és mások.”3 Ha általá-
nosítjuk Erdély gondolatait, akkor az derül ki, hogy az 
érintett filmek alapsajátossága az, hogy a bemutatott 
cselekményvilág triviális jelentéseivel ellentétes, azt ki-
oltó vagy más jelentésszintre átemelő reprezentációs fo-
lyamatokként működnek. Vagyis, hogy a mikrorealista 
pontossággal bemutatott tárgyi valóság egy olyan repre-
zentációs (fikciós) keretbe ágyazódik, ami konceptuális 
szinten jelentősen kitágítja és újrarendezi az elsődleges 
jelentésszintet. Korántsem valamiféle „újszimbolizmus” 
hódít teret ezekben a filmekben, éppen ellenkezőleg: a 
primer jelentésszint nem oldódik fel az ábrázolásmód 
által irányított általános jelentésben, hanem a megszo-

2  Vö. Bódy Gábor: Utak és eredmények a magyar film történeté-
ben, 1963–1969. In: Uő: Egybegyűjtött filmművészeti írások. Akadé-
miai, Budapest, 2006, 26–34.

3  Erdély Miklós: A filmről. Balassi – BAE Tartóshullám – Intermedia, 
Budapest, 1995, 260.
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kottól eltérő idegenségében áll elő. Ha mindezt az ész-
lelés működésére vonatkoztatjuk, akkor a kísérleti film 
alapsajátossága abban ragadható meg, hogy nemcsak a 
filmnézési szokások rendszerének átalakítását, hanem az 
érzéki észlelés – kitüntetett módon pedig a látás – „fel-
szabadítását” célozza a kulturális betagozódás és a tudat 
önkénye alól. Ez a gondolat egybevág Beke Lászlónak ez 
idő tájt, a kísérleti filmről alkotott általános definíciójával, 
miszerint az olyan mozgó látványkombinációk létreho-
zására tesz kísérletet, amely által a szem és a tudat eddig 
érintetlen területeinek befolyásolása történik.4 

Bár a filmnyelvvel történő kísérletezés erős médium-
tudatos formát eredményez mindhárom rendezőnél, stilá-
risan mégis erőteljesen elkülönülnek egymástól. A kísér-
letezés Erdély filmjeiben minimalista formához, Bódynál 
analitikus konstrukcióhoz, Jelesnél pedig filmszerűtlen 
filmformához vezet. Jeles filmjeinek stilizált világa sajátos 
formakeresésről tanúskodik, amelynek az irodalomhoz 
és a színházhoz hasonlóan képes kell, hogy legyen elvont 
(szimbolikus), de ugyanakkor egzisztenciális tapasztalat-
ban artikulálódó jelentésszint közvetítésére.

dokumentarista és stilizált filmformák 
kereszteződése

Gelencsér Gábor a hetvenes évek formatörténetének 
középpontjába azokat a műveket állítja, amelyekben a 
dokumentarizmust és a szerzői stilizációt (vagy fikciós 
filmformát) egymásra vonatkoztató transzparens stílus 

4  Vö. Beke László: Médium/elmélet. Balassi – BAE Tartóshullám – 
Inter media, Budapest, 1997, 197–198.
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érvényesül.5 Ennek értelmében Bódy radikális újítá-
sát abban mutatja fel, hogy oly módon ötvözi elsőként 
a dokumentarizmust a filmnyelvi tudatossággal, hogy 
egymásban tükröződjön a film formanyelve és az általa 
bemutatott világ.6 Jeles filmjeiben továbblép ennél, ő 
már nem hisz az egymástól elkülöníthető dokumenta-
rista vagy fikciós filmformák lehetőségében. Amint azt 
Gelencsér összehasonlító elemzése tanúsítja: „Míg Bódy 
és Erdély tézisei és művei dokumentum és fikció ötvözé-
séről, illetve a vegyítés konfliktusairól, az ebből fakadó 
értelemadásról, dokumentum és fikció egymásrautaltsá-
gáról vallanak változatos formában, Jeles egységes film-
víziója nem tudja, és nem akarja elválasztani még az el-
lentmondás, a viszonylagosság, az átjárhatóság kedvéért 
sem egymástól a dokumentumot és a fikciót. Éppen ezért 
Jeles művészetében nem a »dokumentarizmus és/ vagy 
fikció« elvi és gyakorlati kérdése áll a középpontban, ha-
nem a stílusé.”7 Ebben az értelmezési keretben8 mindez 
azt jelenti, hogy Jeles számára a dokumentarista és a fik-
ciós stílus egymás elleni kijátszása a tét.

5  Az „áttetsző” vagy transzparens stílus itt nem a film médiu-
mán történő keresztüllátásra, hanem éppen ellenkezőleg, arra a 
filmszerűtlenségre utal, ahol a film elbeszélői sémái és stílusai 
válnak elrejtetlenné. Vö. Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stí-
lusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, 
Budapest, 2002, 383. 

6  Vö. uo. 389.
7  Uo. 395.
8  Gelencsér elemzése nagyrészt Jelesnek a Teória és akció című szö-

vegére és első játékfilmjére, A kis Valentinóra (1979) épül. Vö. Je-
les András: Teória és akció. In: Fodor László – Hegedűs László 
(szerk.): Töredékek Jeles András Naplójából. Fodor László – 8 és fél 
Bt, Budapest, 1993, 39–43.
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Bódy és Jeles filmjeit olyan kísérleteknek tekint-
hetjük, amelyek egyidejűleg mutatnak érzékenységet 
mind a látványelemek, mind pedig az ezeket szervező 
bemutatásmód iránt. A mindenkori reprezentációt meg-
határozó mit és a hogyan korrelációinak és töréspontjai-
nak kérdése mindkét alkotót foglalkoztatta. A Bódy által 
analitikusnak nevezett eljárás a dokumentarista és fikciós 
reprezentációs rendszer egymásra tevődéséből adódó 
feszültséget emeli ki. Meghatározása szerint: „analiti-
kusnak nevezhetünk minden olyan megoldást, amely a 
filmen rögzített tárgyi valóság és a filmkészítés tényének 
valamilyen kifejezett, együttes dokumentumát alkotja, 
amelyben tehát a »kettős vetítés« tudatos formát ölt.”9 Ez a 
kettősség primer értelemben nyilván minden film alapsa-
játossága: a dokumentumfilmek esetében a rögzített tár-
gyi valóság mellett többek közt a vágás és világítás hor-
dozza a formálás jegyeit, míg a fikciós filmek esetében a 
helyszínek és a színészi jelenlét rögzítése képez alapvető 
dokumentumréteget. Azonban a filmforma sajátossága-
iból adódóan egyik esetben sem kerülhet kifejeződésre 
mindkét oldal, mert az gyengítené a filmmel szemben tá-
masztott elvárások érvényességét.

Figyelemre méltó, hogy Bódynál a dokumentum 
többnyire nem a filmformát vagy a minden felvételnél 
jelen levő tárgyi világ dokumentálását jelenti, hanem 
önreflexív aktust jelöl: elsősorban a kinematografikus 
rögzítés dokumentálását jelenti. Nem a rögzített, hanem 
a rögzítés filmen belüli felmutatása bír hitelesítő érték-
kel. A hagyományos dokumentumforma eszményével 

9  Bódy Gábor: Végtelen kép. Pesti Szalon, Budapest, 1996, 64.
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szemben10 itt nem a kamera előtt lévő esemény, hanem 
az esemény és a kamera viszonya, tehát a kamera meghatá-
rozó jelenléte képezi a dokumentumot. Mikor a kamera saját 
jelenlétét és teremtő erejét dokumentálja, akkor – para-
dox módon – azt hitelesíti „dokumentumként”, amiről 
lehetetlen dokumentumot forgatni. Már első játékfilm-
jében, az Amerikai anzixban (1975) az állandóan módosí-
tott maszkolás és a nézőpont tematizációja (szálkereszt, a 
képre történő rajzolás stb.) keretezi az archaizáló, szem-
csés és fényvágással modulált képeket. Ezáltal előtérbe 
kerül a látás szerkesztő, rendező tevékenysége, szemben 
a dokumentarista stílusjegyeket hordozó látvánnyal vagy 
a történelmi események bemutatásával. Az elbeszélés 
bemutatásának módja oly mértékben emelődik be a rep-
rezentáció rendszerébe, hogy statikussá teszi, szétfeszíti 
és leleplezi azt. Megfigyelhető, hogy itt a dokumentarista 
és fikciós reprezentációs mód hierarchikusan szervezett: 
a dokumentum a fikciónak mint szerkesztési elvnek alá-
rendelt, és ezt többszörösen aláhúzza a film.

Ehhez hasonló, de korántsem ennyire következetes 
elvre épül Bódynak a Nárcisz és Psyché (1980) című műve 
is, ahol a naturalisztikus és „korhű” látványvilágot ál-
landón erős stilizáltságot mutató fikciós elemek rajzolják 
át: elszínezés, mesterséges hang és fényhatások, számí-
tógépen animált hátterek és a szerepeket alakító színészi 
megjelenés időtlensége. A Kutya éji dalában (1982) mintha 
fordítva lenne: a fikciós elbeszélési formát relativizálja a 
dokumentarizmust idéző esetlegességek sora. A valószí-
nű és szükségszerű viselkedési minták és az önazonos, 

10  A hagyományos dokumentumforma máig is érvényes eszménye, 
hogy a bemutatott világ tárgyilagossága úgy érhető el, ha a ka-
mera eltűnik az események mögött.
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tipizálható hősök világát mintha kikezdené a tárgyi vi-
lág, az élet esetlegessége. A filmnézéssel járó mentális 
következtetési formák folyamatosan megcáfolódnak, a 
szükségszerűnek látszó összefüggésekről kiderül, hogy 
véletlenszerű egymásmellettiségek csupán: motiválatlan 
egyidejűségek vagy kauzális összefüggések nélküli egy-
másutániságok. Ezáltal úgy tűnik, mintha a mindenütt 
jelenlevő kulturális beidegződések leépítését szorgalmaz-
ná a film.

Bódynál a filmforma az elvont jelentésképződések ki-
alakítását szolgálja, de mivel az elvont jelentések mindig 
visszakapcsoltak a nyersanyag, az esetlegességeket muta-
tó felvétel médiumába, ezért a fikciós rendszer projektív 
illúziója folyamatos gátoltság alá helyezett. Miközben az 
elsődleges szinten jelenlevő homályos és bizonytalan je-
lentéseket elvont, szimbolikus jelentéshálókba kapcsolja 
be, mégsem oldja fel azokban – a színész karaktere, be-
szédmódja nem tűnik el az általa alakított szerepekben –, 
hanem a fikciós rendszer visszahatása révén a film folya-
matosan reflektál erre a manipulált elsődleges szintre. Ez 
a kölcsönös visszahatás eredményezi, hogy a mestersége-
sen kialakított konstrukció mindkét szinten hivalkodóan 
jelen van: a „dokumentum” oldalán a kép és a hang mé-
diumában megjelenő elidegenítő elemek (hangtorzítás, 
színezés, fényvágás stb.) révén, a fikció oldalán pedig a 
sarkított karakterekben és szituációkban, a díszlet stili-
záltságában. Sokszor még a dokumentarista technikával 
felvett jelenetek, a civilek improvizált szövegei is dekla-
mált, színpadias hatást keltenek, míg ezzel szemben a 
cselekmény fikciós rendszere leleplező esetlegességeket 
mutat. Következésképpen nála sem pusztán két, do-
kumentum és fikció egymástól jól elkülöníthető repre-
zentációs rendszeréről van szó, hanem ezek oly módú 
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rétegződéséről, ahol az egyik reprezentációs rendszer a 
másik jellegzetességeit veszi fel, és fordítva: a dokumen-
tum megkreáltságot, a fikció hol esetleges nyersességet mutat, 
hol túlhajtott és hihetetlen fantasztikummá válik.

A Jelesnél megjelenő stilizációnak két lehetséges ér-
telmezését villantja fel Kovács András Bálint és Gelencsér 
Gábor. Az előbbi szerző Jeles formabontó törekvését az 
ideológia kritika mentén értelmezi, amennyiben ezt az 
igyekezetet elsősorban nem a filmen kívüli, társadal-
mi valóság ideológiáinak lebontása, hanem a művészi 
kifejezőeszközökben meghonosodott, a reprezentációs 
sémák által hordozott ideologikusság dekonstruálása 
vezérli.11 Gelencsér, amint már említettük, Jeles filmjeit 
a konvencionális filmes formák tagadásaként, a fikciós 
és a dokumentumfilmek formai sajátosságainak egymás 
elleni kijátszásaként értelmezi. Bár A kis Valentinó (1979) 
alaphangoltságában dokumentarista játékfilmre utal, a 
helyszínek és a szereplők vonásai alaposan stilizáltak. 
A különféle beszédtorzítások, az abszurdba hajló képi 
megoldások (a felgyújtott kukából előtűnő szobor), a 
képre történő feliratozás vagy a zenei idézetek haszná-
lata olyan mértékű stilizációt mutat, amit nehéz össze-
egyeztetni a dokumentarista szemléletmóddal. Gelencsér 
értelmezésében mindez „a közvetlen életanyag jelentés 
előtti pőreségének megragadására szolgál”, és ennek 
érdekében Jeles a (film)nyelvi konvenciók ellenében sti-
lizál.12 Míg Bódynál a dokumentum az önreflexivitás 

11  Vö. Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. In: 
Uő: A film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002, 269.

12  Vö. Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Id. kiad., 407–409.
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függvényeként mint elérhetetlen tárgyiság jelenik meg,13 
addig Jelesnél a „dokumentum” inkább a filmkép elrajzo-
lása következtében a primordiális tapasztalatban adódó 
(„talált”) jelentéssel van összefüggésben.

Irodalmi érzékenységéből adódóan Jeles András 
előszeretettel ütközteti a filmszerűségből adódó konkrét 
látványvilágot a szövegszerűség stilizált és elvont formá-
ival. Pontosabban a képi megmutatásban és a szövegsze-
rűségben rejlő lehetőségeket egymás ellenében játssza ki. 
Egyfelől menekül a transzparens képektől, a film fotogra-
fikus jellegéből adódó projektív illúziótól, és ebben az iro-
dalom erősen stilizált szövegei és a színházi formanyelv 
nyújt támpontot számára.14 Másfelől viszont a kifejezés 
nulla-fokát keresve, munkássága erős gyanakvást tanúsít 
a kulturálisan meghatározott szimbolikus renddel (vagyis 
a nyelvvel) szemben. A roncsolt kommunikációs formák 
már Jeles első színházi rendezésében, a kaposvári Szabad-
ság első napjában (1975) is tetten érhető, ahol üvegcsere-
peken járatta szereplőit, amelynek többek között az volt 
a hatása, hogy szinte egyáltalán nem lehetett érteni, mit 

13  Hasonló következtetésre jut Török Ervin is a Bódy és Jeles korai 
filmjeit összehasonlító tanulmányában: „A »nyomszerűség« és a 
»véletlen« fogalmai Bódy szövegeiben azért kritikai fogalmak, 
mert a technikai feltételek által lehetővé tett lenyomatszerű rögzí-
tésből nem a közvetlenség ígéretét olvassa ki, hanem annak lehe-
tetlen kihívását” (Török Ervin: Nyomvétel, túldetermináció és a 
látvány allegóriái. Apertúra. 2008: tél. http://uj.apertura.hu/2008/
tel/torok-nyomvetel-tuldeterminacio-es-a-latvany-allegoriai).

14  Vö. Jeles gondolataival: „amint a .szép híves patakra a szarvas 
kévánkozik, úgy áhítozik a film az irodalomra és az igazi színház-
ra. Nincs semmi, ami jobban megzavarta volna a filmesek agyát, 
mint a filmszerűség” (Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Írások 
filmről, színházról. Kijárat, Budapest, 2006, 6–7.).
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mondanak.15 Hasonlóképpen a Senkiföldje (1993) szoba-
lánya dadog, az Angyali üdvözlet (1984) konstantinápolyi 
jelenetében pedig pösze kislány szerepel. A párbeszédek 
töredékesek, az emberek hadarnak, érthetetlen dolgokról 
beszélnek. Miként Nánay írja „jelentésüktől szántszán-
dékkal megfosztott hangeffektusok ezek, melyek inkább 
zenei vagy elidegenítő szerepet játszanak”.16 Mintha nem 
is a beszéd lenne a lényeges, hanem az idő eseménytelen 
múlása, az apró gesztusok, a váratlan, meglepő és olykor 
groteszk egybeesések és véletlenek szerepe. A szövegsze-
rűség érvénytelenítésének hasonló megoldásával találko-
zunk A kis Valentinó gyűrűvásárlás jelenetében, mikor a 
dialógus hangját lefedi a feliratozás, és a rendező egy fel-
tételes nyelvi szerkezettel („mondhatná”) rögtön vissza 
is vonja ezeket. Ez a megoldás szép példája – Gelencsér 
megfogalmazásában – „a filmes transzparencia és a nyel-
vi-logikai tagadás eredendő különbségének.”17 

kép és hang aszinkronitása

Jeles filmjeiben, az Álombrigáddal kezdődően, a doku-
mentarista és fikciós stílus egymás elleni kijátszása mel-
lett a filmkép elrajzolásának feltűnik egy sajátosabb ér-
telme, ami a megismételhetetlen egyediség (ipszeitás) 
és másság (alteritás) értelmében vett idegen tapasztalat 
megteremtésével hozható összefüggésbe. Ennek érde-
kében nem csak a hagyományos filmformák és műfajok 

15  Vö. Nánay Bence: Avantgárd és romantika. Jeles András: Angyali 
üdvözlet. Metropolis. 2004: 4, 44.

16  Uo.
17  Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Id. kiad., 410.
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elbeszélésmódjainak roncsolásán és leépítésén munkál-
kodik, hanem az audio-vizuális médium legegyszerűbb 
elemeit és szokványos kapcsolatait kezdi ki.

A narratív funkcióval szembeállítható szeriális konst-
rukciós elvek használatára, a vizuális és akusztikai para-
méterek variációs ismétlésére épülő szerkesztésre már a 
hatvanas évek második felétől találunk példát a magyar 
kísérleti film történetében. A szeriális szerkesztés – mint 
stilisztikai és formanyelvi elem – elsőként Huszárik Zol-
tán Elégiájában (1965) jelenik meg, de a hetvenes évektől 
egyre hangsúlyosabb szerepet kap Erdély Miklós filmje-
iben. A filmnyelv sajátosságából kiindulva – ti., hogy a 
beállítások egymásutániságából adódóan nem ismeri az 
egymás mellé rendelődéseket – a jelentésképződés folya-
matában Erdély fontos szerepet tulajdonít az ismétlésnek 
mint a paradigmatikus tengely mentén kibomló egyide-
jűségnek. Az ismétlés elvére épülő jelentésképződést a 
zenei téma vagy motívum jelentését állandóan módosító 
zenei moduláció fogalmával rokonítja: „Ahogy a zenei 
modulációk az alapmotívum jelentését módosítják, funk-
cióját más és más megvilágításba helyezik, úgy a filmi 
ismétlések, a halmozódó jelentésvonatkozások, egymás-
ra jelentéstranszformáló, moduláló hatással vannak”.18 
A zeneesztétikákban és az irodalomelméletekben ekkor 
már elfogadottnak számít a variációs vagy modulatív 
ismétlés szerepe a jelentésképződésben, mint az ismétlő-
dések által kialakított elváráshorizontok és az ettől való 
eltérés feszültségében megszülető többértelműség és/
vagy új értelemtöbblet forrása.19 Erdély filmjeiben mégis 

18  Erdély Miklós: A filmről. Id. kiad., 117.
19  Vö. Cs. Gyimesi Éva: Teremtett világ. Id. kiad., 83.
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újdonságnak hat ezen strukturális szervezőelv érvényesí-
tése a film közegében.

Ugyanakkor az ismétlésre épülő jelentésmódosítás-
nak van egy másik szerepe is Erdély munkásságában, 
ami a megszokott, triviális jelentések kiüresítésében 
körvonalazható. A modulatív ismétlés képes egy olyan 
vákuumot teremteni a megismételt képsorok/hangso-
rok vagy beszédtöredékek helyén, amely kikényszeríti a 
frissen látást – az újabb jelentések és összefüggések látá-
sát. A Marlyi tézisek című szövegében a műalkotást olyan 
jelként tételezi, amely az elkülönböződő jelentések egy-
más ellenében történő felerősítésével oly módon oltja ki 
ezeket, hogy a műalkotást megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy (konkrét) jelentéssel bírjon.20 Ezt a szerkesztési el-
vet követi többek közt az Álommásolatokban (1977), ahol 
a folyamatos ismétléseknek köszönhetően az álmok sok-
szoros „rekonstrukciója” oly módon születik meg, hogy 
az eredeti (jelentés) kopása és távolodása ellenére a néző 
kiterjesztettebb jelentésben nyeri vissza azt, amit talán 
örökre elveszített.21 Ebben a filmben az álmainkhoz mint 
saját világhoz való hozzáférés a tét, és ennek kommuni-
kálhatósága, másokkal való megoszthatósága.

Erdélyhez hasonlóan Bódy is nagy jelentőséget tu-
lajdonít a filmről alkotott elképzelésében az ismétlésnek, 
ami az esetleges elemek formába rendeződésének alapját 

20  Vö. Erdély Miklós: Marlyi tézisek. In: Peternák Miklós (szerk.): 
Művészeti írások. Válogatott művészetelméleti tanulmányok. Képző-
művészeti, Budapest, 1991, 126–128.

21  Vö. Erdély Miklós: A filmről. Id. kiad., 191–192.
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nyújthatja.22 Az ismétlés nála elsősorban filmnyelvi arti-
kulációt jelent: hangsúlyozást és szelekciót, új strukturá-
lási és kombinációs lehetőséget. Egyrészt az ismétléseken 
keresztül létrejön a figura vagy motívum konstanciája, 
ami alapja annak, hogy új jelentésképződés történhessen, 
ugyanakkor ez a képződmény többszörösen leválik az 
eredetről. A nyomvétel, a szimbolikus, fikcionális rend és 
az azt megalapozó eredeti rend (a felvétel triviális jelen-
téseinek sora) közti hasadás hordozza azt a feszültséget, 
ami arra készteti a film nézőpontját, hogy saját fikciós 
rendszerét a felvételek rendjére vonatkoztassa és fordít-
va. Ez a médiumtudatos „kettős vetítés” problematikája. 
A kamera egyfelől újra és újra a megjelenő megragadásá-
ra törekszik, másfelől a látó (a kamera) látottá válásának 
öntükröző paradoxona – az egyidejűség kísértéseként23 
– a reprezentációs rendszer szétfeszítését eredménye-
zi. Ez a kudarcokkal terhelt próbálkozás az állandóan 
kívülmaradót mint örök külsőt tételezi, de nem mint 
filmen kívülit, hanem mint a médium közegében jelen 

22  Bódy elgondolásában az ismétlés a jelentésképződés elengedhe-
tetlen feltétele: „akár a sor topokronologikus, akár retorikus, akár 
szeriális komplex-tagolt vonatkozásaira akarom irányítani a figyel-
met, a forma mindig valaminek az ismétlése, ami egy hidat alkot a 
közlés szándéka és a megismerés, megértés között” (Bódy Gábor: 
Végtelen kép. Id. kiad., 75.).

23  Közismert Bódy vonzódása az öntükröző rendszerekhez. Egyik 
megrendítő feljegyzése is erről tanúskodik: „Már régen nincse-
nek fogalmaim magamra, arra, amit csinálok. Az egyidejűség 
kísérlete.” (Uo. 261)
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levő lemondás tárgyát.24 A Kutya éji dala (1982) a külön-
féle technikával készült felvételek modulatív ismétlése 
után lemond a történet kimeneteléről, a hősökről és vé-
gül a megmutatásról. A film utolsó jelenete, a Pilinszky 
álmát megidéző keresztről való (ismétlődő) leszállás és 
„hazasomfordálás” a láthatóság küszöbértékét súrolja. 
Az esetleges szüzsé elemeknek az ismétlődés általi egy-
más mellé rendeléséből kiindulva a film a jelentéskép-
ződés ugyanazon működését állítja a néző elé, mint a 
történtek felderítését célzó filmbeli nyomozás. Akárcsak 
a film nézője, akinek egy korlátozott, a szerzői szándék 
által felajánlott véges és töredékes információk alapján 
kell rekonstruálnia a történteket, hasonlóképpen a nyo-
mozóknak sincs közvetlen hozzáférésük a valósághoz. 
Utólagos kihallgatások (hanganyag) és esetlegesen fel-
vett képanyagok segítségével igyekeznek rekonstruálni 
a történteket. A filmnézéssel járó jelentéstulajdonítások 
analógiáját továbbgondolva a nyomozás folyamata lé-
nyegében szinkronizálási folyamatként is értelmezhető: 
képesek vagyunk-e a kép és a hang aszinkron viszonyát 
szinkronba hozni, új összefüggéseket felfedezni a rendel-
kezésünkre álló lenyomatokban?

24  Vö. Merleau-Ponty gondolataival: „a nyelv kérlelhetetlenül 
szól, amikor lemond magának a dolognak a megnevezéséről,” 
illetve „az igazi beszéd […] az empirikus használat szempont-
jából csupán csönd, mert nem jut el a megnevezésig” (Maurice 
Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. Id. kiad., 
146.). Blanchot a műalkotás jellemzőinek szintén a következőket 
tekinti: a megnevezésről való lemondás; a távollét hajléka; tarta-
lékolt kezdet és így az eredet gondja terheli; meghasadt bensősé-
gesség, amiben a feltárulkozás és rejtőzködés egymásnak feszülő 
ellentétében és szüntelen helycseréjében művészet és szentség 
szoros összetartozása mutatkozik meg. Vö. Maurice Blanchot: Az 
irodalmi tér. Id. kiad., 184–195.
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Kép és hang aszinkron használatával történő kí-
sérletezés magyarországi viszonylatban elsőként 
Szentjóby Tamás Kentaurjában (1976) és Hajas Tibor 
Öndivatbemutatójában (1976) jelenik meg. Hasonló tech-
nikával él Erdély Miklós is a hetvenes években. Jeles az 
Álombrigádban kísérletezik először azon dekonstruktív 
formanyelvvel, amelyben nemcsak a kép és a hang vá-
lik szét és kerül egymással összeférhetetlen kapcsolatba, 
hanem maga a szöveg is párhuzamos szólamokra esik 
szét.25 Ez a technika Jeles sajátos formanyelvévé válik a 
későbbiekben, nemcsak filmjeiben, hanem színházi ren-
dezéseiben is hangsúlyos szerepet kap. Miként a későb-
bi, a Monteverdi Birkózókör társulattal készített Drámai 
események (1985–86) előadásában, ahol a színészek külön 
mondják a mássalhangzókat és a magánhangzókat. Az 
énekelt vagy mondott – néha egymástól teljesen elvá-
laszthatatlan – hangzó szöveganyag kettéhasad artikulált 
és artikulálatlan megnyilvánulásokra. Ezzel a módszerrel 
a film a dráma mögül előhívja mindazt, ami az eredeti 
szöveg ellentéte, a szöveg által elnyomott, elhallgatott 
„másik oldalt”26. Nem „látszat” és „valóság” kettősségé-
ről van szó, inkább azon program felvállalásáról, hogy az 
elfedett látszatban kell felmutatni a valóságot és ugyan-
akkor az ideologikusan megkonstruált valóságot kell át-
látszóvá tenni.

Már első játékfilmjében, A kis Valentinóban (1979) Je-
les a destrukció hangsúlyosan a nyelv ideológiai rétegét 
érinti, a társadalomkritikai hang pedig a nyomor pusz-
ta megmutatásában áll. A film otthonos, realisztikus 

25  Vö. Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai. Id. 
kiad., 271.

26  Uo.
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környezetben játszódik, a stilizáció csak helyenként ide-
geníti el a képet a konkrét környezettől. Mégis a film 
hangja és képi világa szokatlanul érdekes kapcsolatokat 
és kereszteződéseket mutat. Többrétegűsége egyrészt a 
látottak dokumentarista naturalitását teremti meg, más-
részt pedig, az oda nem illő elemek bevonásával, az ab-
szurd stilizáció irányába mutat. Időnként sem a szerep-
lők beszéde (a torzítás és zörejfüggöny végett), sem a 
feliratozás (az írás kihagyásos és széttagolt formája miatt) 
nem áll össze artikulált és tagolt nyelvvé; a képek oldalán 
viszont ott munkál a mindennapiság, a teremtett lét fan-
tasztikumának felmutatása. A stilizált, torzított beszéd 
azonban nem mindig az irónia eszköze Jelesnél, hanem a 
képi stilizációhoz hasonlóan az esztétikai idegen tapasz-
talat élményének megteremtésére szolgál; a filmforma, 
a műfaj vagy a beszéd ideologikus tartalmának leleple-
zésén túlmenően a megszokott kulturális beidegződések 
lehántására szolgál.

A gyakori ismétlések révén sokszor a zörejvilág és a 
beszéd is zeneivé válik. A hangalakjára redukált vagy ért-
hetetlenségével tüntető beszéd önkéntelenül is előtérbe 
állítja saját lüktetését, ritmusát és dallamát. Jeles az em-
beri beszédet, a zenét és a zörejeket nemcsak egymással 
fedi le, hanem időnként egymáshoz közelíti: a tárgyi vi-
lág hangzásának zeneivé válása által kifejező értékre tesz 
szert, másfelől pedig a beszélt hang a torzításon keresztül 
a zörejvilág felé közelít. Ráadásul Jeles filmjeinek hang-
súlyos pontjain sokszor nem szöveget, hanem zenét hal-
lunk. És a zenehasználat nem feltétlenül jelent Mozartot 
vagy Bachot – előszeretettel keveri a magas és populáris 
zenei kultúra elemeit. A zenei anyagot nem hangulatfestő 
„háttérzeneként” használja, hanem idézetként, kulturá-
lis törmelékként, amely az adott szituációban termékeny 
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feszültségeket hoz létre más filmes kifejezőeszközökkel. 
A magasztos jeleneteket általában populáris zenei műfa-
jokkal ütközteti, és fordítva, a közhelyes vagy „unalmas” 
történeteket pedig magasztos zenével robbantja fel.27 Egy 
jellegzetes példa erre A kis Valentinó elhíresült képsora, 
mikor a főhős elégeti a kabátját és egy padon fekve nézi 
a lángoló szemetest. A kameramozgást leszámítva a je-
lenet első látásra teljesen hétköznapi, egy-egy váratlan 
mozzanat mégis átértékeli és „megemeli” a helyzetet. 
A tétlenség hétköznapi hangulatába a templomból kijö-
vő násznép és Bach Pastoraléjának felcsendülése furcsa 
feszültséget csempész. Ráadásul ennek az asszociatív, 
kulturális értékeket és töredékes, hétköznapi gesztusokat 
párba állító technikának az egyik legerősebb példázatává 
válik a jelenet vége, amikor a leégett kuka romjaiból egy 
női aktot formázó szobor kerül elő – ez egyben Jeles ars 
poeticája is lehetne.28 

Jelesnél az ismétlés nem pusztán formanyelvi és 
stilisztikai eszköz, hanem a traumatikus idegen tapasz-
talatot érintő egzisztenciális kérdés. Az audiovizuális 
anyagok ismétlésén túlmenően – gondoljunk az Álombri-
gád próbafolyamataira vagy a József és testvérei hang tech-
nikájára –, a cselekményvezetésben is találkozunk egy 
sajátos ismétlésre épülő körkörösséggel. Balassa Péter 
érzékletesen jellemzi az Angyali üdvözlet szerkesztésében 
megjelenő körkörösséget: „Az ember tragédiájának histori-
kus, evolucionalista és nemzeti, hagyományosan elfoga-
dott problematikáját kimélyíti, feloldja a körkörösségben, 
az ismétlésben; cirkuláló, repetitív létszerkezetet látunk, 

27  Vö. Nánay Bence: Avantgárd és romantika. Jeles András: Angyali 
üdvözlet. Id. kiad., 46.

28  Vö. Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Id. kiad., 413.
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amely egymás mellé rendelt példázatok formájában szin-
te ellejt a szemünk előtt, mint egy vizionált társastánc.”29 
Történetei mintha a szenvedéstörténet örökös ismétlé-
sei lennének, minden kitörési próbálkozás ide torkollik: 
már A kis Valentinó reménytelen kitörési lehetőségeivel 
kezdve, az Angyali üdvözleten (1984) át, a József és testvé-
rei – Jelenetek egy parasztbibliából (2003) egymásra rímelő 
szenvedéstörténetéig. Ez a körív az Angyali üdvözletben a 
születés és halál közé feszül, és a halálra várakozás gond-
ja terheli. A születés és a halál két szféra metszéspontján 
áll, ahogyan a címválasztás is azt a kanonikus irodalmi 
és festészeti toposzt idézi, ahol az égi és a földi dolgok 
kiazmatikusan találkoznak. Még a cselekmény helyszíne 
és díszletvilága is ezt a sajátos kettősséget hozza: a szó 
szerint földszerű környezeti elemek mellett kitüntetett 
hangsúlyt kap a filmben az örökérvényű dolgok néző-
pontját idéző teátrális mozdulatlanság és ornamentális 
formák. Az esendő életszerűség megjelenítése mintha a 
sub specia aeternitas nézőpontból történne, ahonnan min-
den élethez tartozó egyszerre szörnyű és csodálatos – te-
hát tragikus. A nem emberi pillantás nézőpontját a film 
csak jelzi – mint megterhelő idegenség húzódik meg az 
otthonosabb nézőpont hátterében – és egy elmozdulási 
pontot képvisel a dolgok szemlélésében.

29  Balassa Péter: „Ha játszanak a gyerekek…" Jeles András: Angyali 
üdvözlet. In: Uő: A másik színház. Szépirodalmi, Budapest, 1989, 
276. 
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idegen tapasztalat és eseményszerűség

A modern film sajátosságát elsőként Pasolini ismerte fel 
olyan divergens aspektusok függvényeként, ami megtöri 
a klasszikus film „prózai” jellegét – vagyis a tér és idő 
unáris30 folyamatosságát –, és azt kiszámíthatatlan vál-
tozatossággal, „szabad függő diskurzussal” helyettesíti 
be.31 Pasolini több filmjében is azzal kísérletezik, hogy ezt 
a szabad indirekt elbeszélésmódot érvényre juttassa, ami 
nem merül ki a parabolikus diskurzus kétszólamú (direkt 
és indirekt) használatában. Filmjei cselekményvilágát 
általában egy olyan külsőre,32 az adott szituációba nem 
illeszkedő, és ezáltal idegenséget hordozó nézőpontra 
vonatkoztatja, ami egyrészt megkérdőjelezi az elbeszélés 
egységét, másrészt újszerű megvilágításba helyezi azt. 

30  Roland Barthes nevezi így azon fényképek csoportját, ame-
lyek csak nyomatékosítva transzformálják a „valóságot," anél-
kül, hogy szétbontanák, elbizonytalanítanák azt. Egy fénykép 
Barthes számára akkor minősül unárisnak, ha nincs benne sem-
mi indirekt, semmi kihívó és széttartó (divergens) erő. Vö. Ro-
land Barthes: Világoskamra. Európa, Budapest, 1985, 49.

31  Vö. Pier Paolo Pasolini: A költői film. In: Uő: Eretnek empirizmus. 
Id. kiad., 211–232.

32  A reprezentált és a reprezentáló viszonya, a belső és a külső, a 
bemutatott tárgyisághoz képest mindig kívülmaradó és a (kül-
ső) nézőpont kérdése legtisztább formájában a Túró (La ricotta, 
1963) című filmjében tematizálódik. A külsőre való utalás néha 
még nyelvileg is megfogalmazódik, de ezt támasztják alá a fe-
kete–fehér és színes képek váltogatása is. A szenvedéstörténet 
bemutatásában a külső és belső felcserélődését leginkább Stracci 
kereszthalála hozza, miként a film utolsó mondata is erre világít 
rá: „He had to die to show us that he was alive.” Vö. Maurizio 
Viano: A Certain Realism. Making Use of Pasolini's Film Theory and 
Practice. University of California Press, Berkeley–Los Angeles–
London, 1997, 99–110.
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Ez a nézőpont olyan polifonikus jelleget vezet be a vizu-
ális térbe, amely által repedések, rések és összeférhetet-
lenségek jelennek meg a filmképen belül: valami idegen 
jelentésekre nyílnak. Ismerős az a Deleuze-i elgondolás, 
miszerint a modern film egyik alapsajátossága a filmké-
pek totalizációs tendenciájának eltörlése egy közéjük il-
leszkedő külső érdekében.33 Ezzel összhangban Jacques 
Aumont is arra a következtetésre jut, hogy mind Pasolini, 
mind Godard filmművészete – a beállítás-ellenbeállítás, a 
vágás, a sebesség és a nézőpont sajátos használata révén 
– egy olyan kivonulást [transmigration] hajt végre a film-
képen belül, ami az angyali üdvözlet kanonikus ábrázo-
lásainak logikáját követi: két heterogén ontológiai entitás 
egyidejű jelenlétét [coprésence] hozza létre egy paradox 
vizuális térben.34

Jeles András valami hasonló heterogenitást és elide-
genítő/elrajzoló nézőpontot kér számon Pasolini Máté 
evangéliumában. Idézem: „nem volna unalmas, sőt le-
bilincselő lehetne a Jézus-történet, ha – mondjuk – egy 
olyan szemtanú tálalásában ismerném meg az evangéli-
umi epizódokat, aki félreismerte a galileai eseményeket, s a 
megfeszítést mondjuk beavatási szertartásként értelmezi 
stb. Ilyen esetekben […] kioltódnak a kodifikált képekhez 
rendelt beidegződések, s minden jelenet – minthogy az 
elbeszélésmód kvázi merőleges a hagyományos történet 
síkjára – drámai értelemben megvilágosul, s új, váratlan 
jelentést vesz fel.”35 

33  Vö. Gilles Deleuze: Cinema 2. The Time-Image. The Athlone Press,  
London, 1989, 187.

34  Vö. Jacques Aumont: Annonciations (Migrations, 3). Cinémas. 
2002 (12): 3, 64.

35  Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Id. kiad., 37.



198

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

diegetikus és adiegetikus narrátor

Az idegenség tapasztalatának megteremtésére Jeles töb-
bek közt egy hangtechnikai eszközt is használ: a filmes 
elbeszélést időnként narrációval kettőzi meg. De általános 
használatával szemben a narrátor alkalmazása itt nem a 
szüzsé értelmezését segíti, hanem a mesélő külső pozí-
cióját építi le. A narrátor hagyományosan vagy a cselek-
ményvilágot értelmezi – fontos információkat adva a néző 
kezébe –, vagy pedig „kiszólásként” az egész filmre ref-
lektál; ez utóbbi történik a film médiumtudatos használa-
ta esetében. Godard filmjeiben például a narráció a szerzői 
kommentár felé közelít, vagy azzal teljesen egyenértékű: a 
narrációs tevékenység a szüzsétől teljesen független sze-
mélyiség megnyilatkozásaként értelmezhető.36 

Jeles filmjeiben kétféle narrátor forma figyelhető meg: 
a diegetikus és adiegetikus hangnarráció. A diegetikus 
narrátor alkalmazására a szituációban való részvétel és 
involváltság jellemző. A narrátor bevonása a cselekmény-
világba lényegében annak extra diegetikus helyzetéből 
fakadó kitüntetett pozícióját érvényteleníti. Jeles ezt a 
formát leginkább az Álombrigádban használja: a látható-
vá tett és ezáltal leleplezett narrátor újra és újra belefog a 
mesélésbe, de minduntalan eltéved a „csábító” történetek 
lehetőségei és gubancai között; majd átadja a helyét egy 
tárgyilagosabb narrátornak, később újra visszatér, majd 
végképp eltűnik.

A József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából 
(2003) filmjében megosztott és többszörös narrációval 
találkozunk. Mivel az árnyjáték hősei nem beszélnek 
egymással, itt a külső narrátori hang szervesen beépül a 

36  Vö. David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben. Id. kiad., 329–330. 
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cselekményvilágba. Az alaptörténet József történeteihez 
kapcsolódik, amelybe beleszövődnek Jákob és Ráhel, 
Júda és Támár, Izsák és Ábrahám, illetve Jézus történetei. 
A narrátor hangja (Mészöly Dezső) teljesen helyettesíti 
a szereplők beszédét, inkább mesélő vagy adott esetben 
az egyes figurák megszólaltatója. Ugyanebben a törté-
netszálban viszont egy újabb narrátor is feltűnik: a Jó-
zsef-történetbe ágyazott áldozattörténetet – Ábrahám és 
Izsák történetét – egy másik narrátor (Haumann Péter) 
szólaltatja meg. Az ő megszólalásmódja kevésbé archai-
kus, kiszól a nézőnek, beleszól az első narrátor beszédé-
be, reflektál, helyenként még saját szövegére is.37 A film 
alapvetően két szálon fut, az archaizáló elbeszélés mellett 
feltűnik egy jelenkori prostituálttörténet, de a narrátori 
hang használatában lényeges eltérések mutatkoznak.

A másik típusú, adiegetikus narrátor megjelenése Je-
lesnél többnyire azonosulást mutat a szerzői hanggal. Ez 
a forma már első filmjében megjelenik: „Sírni, sírni, sírni” 
– hangzik fel egy külső hang A kis Valentinó egyik kocsmai 
jelenetében. A film végén pedig egy eddig nem hallott, 
halk, bizonytalan hangú narráció nyújt újabb értelmezé-
si lehetőséget. A hanganyag a Titanic elsüllyedésének a 
20. század sorsát példázó történetét összekapcsolja a ki-
mondhatatlanság wittgensteini tézisének parafrázisával: 
„Nem illik mindent kimondani, hát akkor hallgassunk 
Uram, arról, hogy a süllyedő hajón…” – miközben ön-
maga körül kezd forogni, és így egy többszörösen meg-
tagadott és felülírt filmnyelvi struktúra rétegződik egy-
másra.38

37  Vö. Varga Enikő: Az álomlátó. Metropolis. 2004: 4, 65–66.
38  Vö. Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Id. kiad., 411.
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Ehhez képest más jellegű, de szintén adiegetikus nar-
rátor használat figyelhető meg a József és testvérei jelenkori 
prostituált-történetszálában, ahol a narrátor (Kiss Ferenc-
né) szenvtelenül ismétli az elhangzó párbeszédeket. Itt 
a szereplők beszéde és a narrátor hangja redundanciát 
mutat. Valaki fölöslegesen ismétli mindazt, amit a sze-
replők már elmondtak. A film kétségtelenül Erdély Mik-
lós Tavaszi kivégzésének (1985) megkettőzött narrációját 
idézi. Jeles a film végén, a stáblista keretében fontosnak 
tartja feltüntetni, hogy a József és testvérei kerettörténeté-
ben alkalmazott hangtechnika tisztelgés Erdély Miklós 
előtt. A Tavaszi kivégzésben a tárgyilagos narrátori hang 
indokolatlan redundanciájának hátborzongató hatását 
csak fokozza az a tény, hogy a történet középpontjában 
egy kivégzésére váró férfi áll. A József és testvérei jelenko-
ri történetszálának narrátora hasonló tárgyilagossággal 
ismétli a lány és a strici közti zsargonszöveget,39 miköz-
ben sajátos elidegenítő hatást ér el. Még ebben a lecsu-
paszított zsargonszövegben is érződik valami a művészet 
próféciájából, abból, hogy az emberi világ önkinyilatkoz-
tatásának legmélyebb beszédmódja.40 Az áldozatiságra 
és szenvedéstörténetre kihegyezett elbeszélést az árnyjá-
tékból adódó teátrális és stilizált stílusjegyek ahistorikus-
sá teszik. A történések – akár a bibliai, akár a jelenkori 
események – kiemelődnek a konkrét tér-időbeli környe-
zetből, ezzel is jelezve, hogy a történet nem egy kezdet 
és vég közé feszül, hogy a szenvedéstörténetnek nincs, 
nem lehet vége. Az ismétlődő beszédséma ilyenszerű 
használata – a stilisztikai szinten jelentkező zeneiség (rit-

39  Vö. Varga Enikő: Az álomlátó. Id. kiad., 66.
40  Vö. Balassa Péter: Meghívás közben. Részlet egy naplóból. In: 

Uő: A másik színház. Id. kiad., 8.
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mus) mellett – szintén leépíti a „mindentudó” narrátor 
kitüntetett helyzetét: a narrátor pozíciója a diegetikus be-
széd foglya marad, mivel a szereplők beszédéhez képest 
egyfajta temporális késésben találjuk. Kívülállására csak 
semleges és passzív beszédmódja emlékeztet. Mint min-
den ismétlés, ez is az eredet foglya marad, jelezve, hogy 
nincs a szenvedéstörténethez képest külső pozíció. A kül-
ső pozíció hiánya egyben az elmesélhetőség kérdését is 
kikezdi, érvénytelenítve az elmesélés – és ezen keresztül 
a kifejezési forma! – lehetőségét.

a látvány eseményszerűsége

A Jeles által is hivatkozott41 Kozmikus szem című forgató-
könyv-esszéjében Bódy egy olyan, a látást érintő vesz-
teségről beszél, ami csak rendkívüli pillanatokban tárul 
fel az ember szeme előtt, ilyenkor viszont arra készteti 
a képek nézőjét, hogy átadja magát a „feltétlen látvány” 
végtelenre nyíló jelentései eseményszerűségének.42 Bódy 
szövegeinek hátterében az a ki nem fejtett elgondolás fe-
dezhető fel, hogy ilyenkor maga a vizuális nyelviség új 
alapokra helyeződik, azaz a bemutatás tagolási formái-
nak elemzése elvezet a vizuális nyelv alapjainak megújí-
tásához. Ez a gondolat egybevág az új narrativitás eszmé-
nyében fogant filmjeinek törekvésével. A Kozmikus szem 
kísérlete olyan paradox nézőpont elérésére törekszik, 
ahonnan egyidejűleg vizsgálható az aktuális látványt ta-
goló bemutatásmód és a kifejezésformában adódó tárgyi-
ság viszonya. Ez a szemlélet a tagolási formákat átalakító, 

41  Vö. Jeles András: Teória és akció. Id. kiad., 39-40.
42  Vö. Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások. Id. kiad., 204.
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új látványszerveződések (értelemképződések) dinamiká-
ját feltételezi.

Bódy analitikus konstrukciójával részben szembehe-
lyezhető Jeles „technikája”, amennyiben ez utóbbi inkább 
egy várakozó beállítódáshoz hasonlítható, az eseménysze-
rűség fogadásához szükséges nyitottság vagy érzékenység 
alapállásához.43 Jelest éppen az igazgatja, amikor a filmkép 
túllép a szerzői intención, és egy olyan idegen nézőpontot 
képes generálni, ahonnan a korábban látott (a filmkép re-
alitása) eredendően más fénybe állítódik. Szinte minden 
filmje kikényszeríti ezt az idegen nézőpontot, amely a 
cselekményvilágban általában a naiv, gyermeki (angyali) 
tekintetben lokalizálható. A kis Valentinóban ez a nézőpont 
nemcsak a kamasz főhőshöz rendelt, hanem a film szerke-
zetébe is beleíródik. A folyton leágazó és félbemaradó törté-
netszálakban, illetve abban a konstrukcióban érhető tetten, 
hogy mindegy, mit követ a kamera, hiszen akár mást is kö-
vethetne. Ezt leginkább a film utolsó jelenete erősíti meg, 
mikor egy hosszú kocsizásban a film elhagyja a főhőst, 
és egy korábban még nem látott figurát kezd el követni. 
Nem a mindennapi élet részletes bemutatására törekszik a 
film, hanem az élet dolgaiban járatlan, naiv és érdek nél-
küli tekintet konstitúciójára. A gyakorlati és célracionális 
szemlélettől teljességgel idegen nézőpont felépítésében – az 
elbeszélésmód szerkesztése mellett – a filmképi stilizáció 
és groteszk szembeállítások sora kap fontos szerepet. A sti-
lizáció, ebben a gondolatmenetben, már nem a dokumen-

43  Lásd Báron György és Jeles beszélgetését: „A Monteverdi Birkó-
zókörbeli munkánkban alapelv volt, hogy akkor él a produkció, 
ha megteremtjük a váratlanságok lehetőségét” (Báron György: 
Auschwitz működik. Beszélgetés Jeles Andrással. Filmvilág. 1993: 
5, 4.).
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tumforma leleplezését vagy tagadását jelenti, hanem egy 
olyan nézőpont bevezetését szolgálja, ahonnan a jól ismert 
dolgok a maguk idegenségében tűnnek fel.

Az Álombrigád is folyamatosan kísérletezik a látott, 
hallott események idegenségével. A film egy erősen 
fikcionális diskurzustól halad a kevésbé fikcionális, az 
emberi egzisztencia végső „mi végre?” kérdéseit felvető 
rémálom irányába. Igaz, már a film kezdete kilendít a 
megszokott nézőpontból: a kép nélküli hanganyag a sö-
tétben ülő és várakozó néző helyzetére reflektál, a meg-
szólítás közvetlen és ironikus. Még a narrátor megjelené-
sével sem a beígért „mozgó élet” tölti be a vásznat, hanem 
egy fikciós és többszörösen keretezett filmforma jelenti be 
magát. Az elbeszélői nézőpont megjelenítésével a rep-
rezentáció lehetősége válik kérdésessé: egy szó szerint 
megkövült, „életidegen” elbeszélői forma felől kellene 
bemutatni az „életet”. A Prémium címet viselő darab civi-
lekkel (munkásokkal) történő rendezési munkafolyama-
tának követésével a fikcionális keretek sokasága rétegző-
dik egymásra a filmben. Ezzel párhuzamosan, és a fikció 
ellenében, fokozatosan teret kap egyfajta egzisztenciális 
életvalóság, ami a beszédhelyzetek keresetlenségéből, az 
alakítás folyamatába beszűrődő esetlegességekből alakul 
ki. Helyenként a megtévesztésig egymásra tevődnek az 
eljátszandó szerepek/érvelésmódok és az azokat alakító 
munkások helyzete. Ez a többszörösen felülírt és kerete-
zett elbeszélői forma, az elbeszélő-elbeszélt tautologikus 
jellegéből adódóan, fokozatosan lebontja és kifordítja 
saját magát.44 Az elbeszélést folyamatosan áttörik az oda 

44  Ahogyan a film cselekményvilágába is egyre inkább beleíródik a 
konkrét mű (az Álombrigád) kockázatos fogadtatása és cenzurális 
megítélése.
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nem tartozó inkommenzurábilis elemek, amelyek szinte 
minden pillanatban a félreértés veszélyével fenyegetik a 
nézői tudatot, hogy a már-már felépített cselekményvilág 
egyszer csak szétesik vagy radikálisan új irányt vesz. Ez 
az eljárás nem a történetvezetésnek rendeli alá a filmes 
kifejezőeszközöket, hanem a képi és hangban történő 
megjelenítés válik elsődlegessé, sőt problematikussá. Je-
les a filmes elbeszélés alapegységeit kezdi ki, a jelenet-
egységek alkotóelemeit (a beállítások egymáshoz rende-
lését, kép és hang szinkronitását stb.) zilálja szét, ezáltal 
kijátszva a konvencionális értelemképződés lehetőségét.

Az Angyali üdvözletben az események és a gyerekek 
által alakított szerepek groteszk és idegen felhangot kap-
nak azáltal, hogy nem „hozzáértők” mondják és teszik 
azt, amit a szerep megkíván. Ez az idegenség egy fan-
tasztikus rést üt a filmben, jelen van a kiejtett szavakban, 
tétova mozdulatokban. A tragikum kiélezettségét az adja, 
hogy a gyermekek naiv nézőpontjából van láttatva a ku-
darcokkal terhelt madáchi szenvedéstörténet: a vég, a bu-
kás és az értelmetlenség.45 Hozzá nem értő angyalokként 
beszélnek és mozognak ebben a kegyetlen, szenvedéssel 
fertőzött világban, ahol minden elbeszélhető történet 
alapjaként itt a létből a nemlétbe való átmenet sejlik fel. 
A minden színben történő újjászületés szükségszerű-
en a halálba tart. A születés és halál közé kifeszített élet 

45  A filmjeiben gyakori gyermeki nézőpont jelenlétét Jeles egy in-
terjúban a következőképpen indokolja: „Nem tudok hozzászok-
ni, hogy ártatlan lények vannak kitéve mindannak, ami előttük 
már elkészült és végzetes formát öltött. A legnagyobb drámának 
azt érzem, hogy a gyerekek a világra jönnek, és egyből beleke-
verednek valamibe, amihez nincsen semmi közük. […] Ez maga 
az emberi dráma” (Báron György: Auschwitz működik. Beszélgetés 
Jeles Andrással. Id. kiad., 6.).
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reménytelenségét és a két esemény groteszk egymásra 
tevődését érzékelteti a Londoni szín jelenetében, ahol Be-
ckett egyik mondata („Az anyák lovagló ülésben szülnek 
a sírokon”) kerül megrendezésre.

A stilizáltság értelmében vett élettelen, aszinkron és 
mozdulatlan gesztusok, történéssorok eseményszerűsé-
gét az ősi, az ásványi és szakrálissal telített dolgok meg-
idézése adja. Jeles egy félbemaradt színházi előadással, a 
Téli utazással kapcsolatban így nyilatkozik egy meg nem 
valósult elképzelésről: „alig van mozgás, de ha megtör-
ténik, az szenzáció (jelentős és funkcionális), alig van 
beszéd, de ha van, az megrendítő, mintha egy orákulum 
vagy egy elmebeteg szólalna meg. Mozdulat és hang, 
minden teátrális történés olyan, akár egy természeti ka-
tasztrófa, ami azt jelzi, hogy az örök törvények az ember 
számára érthető kifejezéssel próbálkoznak”.46 A stilizá-
ció itt is, miként már az Álombrigádban, az örök dolgokat 
idéző mozdulatlanság felé mozdul el,47ami értelmezhető 
akár a kisemmizettek szenvedéstörténetének örökérvé-
nyűsége felől is. Ebből a nézőpontból minden félre- és fel-
ismerhető: az idegen tapasztalat eseményszerűségét, az 
új értelemképződés lehetőségét hordozza.

E tekintetben figyelemre méltó Török Ervin Bódy és 
Jeles korai filmjeit összehasonlító tanulmányának követ-
keztetése, miszerint: „Ellentétben Bódy filmjével, amelyet 

46  Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Id. kiad., 144.
47  Ugyancsak a Téli utazás kapcsán írja Jeles: „Ne feledjük, a baba (a 

maszk) trükkje az, hogy miközben körülötte minden él, dúl-fúl, 
villódzik, változik: ő mindezekre egyetlen, öröktől fogva létező, 
mozdulatlan arccal (személyiséggel) reagál. […] Olyan ez, mint-
ha kijelentené: csak a változatlan érdekel, csak az örök dolgokat 
érzékelem (élet-halál, mozdulat-mozdulatlanság, lélek-test, sö-
tétség-ragyogás stb.)” (Uo. 143–144.).
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egy transzcendentális kérdésfelvetés szervez, Jeles filmjé-
ről elmondható, hogy arra egy metafizikai kérdésfelvetés 
jellemző, feltéve persze, ha a transzcendentális/metafizikai 
oppozíciót a kanti értelemben használjuk.”48 Pontosítva a 
fenti gondolatot, arra a belátásra jut, hogy a „metafizikai” 
itt nem a lényegi megpillantására, hanem éppenséggel a 
látvány idegenségéből való kiindulásra vonatkozik, amely 
látvány sohasem oldódik fel egy értelem-összefüggésben, 
hanem eltávolított lehetőség marad.49

a filmkép elrajzolása

Jeles András a filmképpel kapcsolatos reflexióiban a for-
makeresés azon aspektusát hangsúlyozza, ami képes a 
filmkép realitásának elrajzolásán keresztül megszüntetni 
annak transzparens és illuzórikus jellegét. E tekintetben 
meghatározó az a gondolat, amit Az ötödik elbeszélő című 
szövegében kiemel: „Invenció a filmben az az elgondolás 
– »játékszabály« –, ami a lebonyolítás során képes »metafi-
zikai« akcentusokkal elrajzolni a filmkép realitását. (Mert a 
filmkép »realitása« itt a bökkenő!) Azt állítom tehát, hogy 
filmszerűtlen (amuzikális) az a film, amely egy alap-elgon-
dolással nem képes elvarázsolni önnön képeit (beállítása-
it). […] Végül is miről van szó? Azt hiszem, arról, hogy 
túl a láthatón, az egyes filmképen, s a filmkép véletlen-
szerűségein is túl – feltűnjön a néző képzeletében valami 
nem-látható.”50 De hogyan érthető a filmkép realitásának 

48  Török Ervin: Nyomvétel, túldetermináció és a látvány allegóriái. Id. 
kiad.

49  Vö. uo.
50  Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Id. kiad., 11.
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elrajzolása? Paradoxális módon a filmkép realitásának 
megszüntetése vezethet el annak lényegi realitásához. 
A lényegi realitás alatt nem spekulatív metafizikai tartal-
makra gondolok, hanem az európai tradíciót meghatározó 
esztétikai értékekre. Úgy tűnik, hogy Jeles elgondolása két-
féle realitás fogalommal operál: a fotografikus rögzítésből 
adódó közvetlen (direkt) valóság, és egy lacani értelemben 
vett lehetetlen valós [Real], vagyis a reális súlya játszik itt 
egymásba.51 A valós a vágyak szimbolikus rendjéhez tarto-
zó idealitásokkal dolgozik, mégis a nyelvi felépítettségnek 
ellenszegülő idegen hatalom, aminek sajátos etikai és tra-
umatikus struktúrája van. A film kontextusában mindez, 
mint a formanyelv rendjéhez tarozó, benne artikulálódó 
és általa adódó reális értendő. Azonban a Jeles filmjeiben 
tetten érhető erős formanyelvi stilizáció sohasem válik ön-
kényes ornamentikává, hanem általa szólaltat meg valamit 
abból a „lehetetlen reálisból”, ami a közvetlenül valóságos-
ból uralhatatlannak bizonyul.52

Egy beszélgetésben az Angyali üdvözlet stilizált, ide-
genszerű világát a következőkkel indokolja a rendező: 
„a film teste két minőségből kellett, hogy összeálljon. 
Az egyik, ugye, a történelmi ismereteink szerint kellett 
hogy alakuljon, a másik minőség ezeknek az álomszerű 

51  A lacani gondolkodás filmelméleti jelentőségéről lásd Todd 
McGowen: The Real Gaze. Film Theory after Lacan. State University 
of New York Press, Albany, 2007, 1–23.

52  Vö. Tengelyi László Lacan etikai szemináriumainak nagyszerű 
elemzésével (Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Id. kiad., 
314–326.). A filmkép realitásának Jeles-féle elgondolásában is se-
gítségünkre lehet Tengelyinek a vágy lacani struktúráját érintő 
meglátása, miszerint: „a reális — a reális mint olyan, a reális súlya — 
sohasem válik tevékenységünkben jelenvalóvá a közvetlen és korlátlan 
jelenlétként adódó valóság elvesztése nélkül” (Uo. 320).
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megjelenítéséből, aberrációjából, elrajzolásából. Ha nem 
veszem is tekintetbe azt, hogy itt valami álmodja a dolgo-
kat, akkor is kötelező egy váratlan elemet belevinni [kieme-
lés tőlem – G. Z.], tudniillik hogy érzékeltessem az élet 
légkörét, az ismételhetetlenség hangulatát, és így tovább. 
Egyszerre kell megmutatnom, hogy ezek az események 
valóságosak, másrészt ezt a valóságot oly módon kell el-
rajzolnom, hogy mindenki számára világos legyen, hogy 
ez az, és mégsem.”53 Az eseményszerűségében ható ide-
genség vagy álomszerűség tapasztalata – ami a rendkí-
vüli pillanatok sajátja – a képminőségben is megjelenik, 
mivel a felvételeknél kisiparilag gyártott speciális objek-
tíveket használtak.54 Ebben a filmben már nem pusztán a 
teremtett lét letapogatása a tét, hanem a teremtődés ritka 
pillanatainak tettenérése: mikor a képen valami kivételes, 
szinte csodaszerű jelenik meg. Itt mind a képek, mind a 
szavak a teremtés/teremtettség lidércnyomásának tra-
umatikus idegenségét hordozzák. Jeles kiváló rendezői 
fogása abban mutatkozik meg, hogy az ismétléseken és 
torzításokon keresztül megfosztja a nyelvet eredendő ar-
tikulációs funkciójától, a filmképet viszont megfosztja an-
nak realitásától – és ezen idegenséghez szoktatja a nézőt.

Miként az Angyali üdvözlet címe és a vele szoro-
san meghatározott film a halál és a „bízzál” ellentétére 

53  Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Id. kiad., 89.
54  Érdekes e tekintetben Kardos Sándornak, a film operatőrének 

a visszaemlékezése: „Amikor az előkészítés során egyszer vé-
letlenül találkoztunk Jelessel, akkor arról beszélgettünk, hogy 
elképzelhetetlen, hogy valaki a Paradicsomban fényképezzen. 
Tehát valami egészen különös képminőséget képzeltem el, hogy 
elfogadtassam valahogy azt a helyzetet, hogy egy kamera került 
az Édenkertbe” (Uo. 88.).
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feszül,55 hasonló tragikus megrendülést idéz a Senkiföldje 
(1993) elbeszélése, ahol a főszereplő kislány naiv tekin-
tete konfrontálódik az auschwitzi deportálással, követ-
kezetesen félreértve a körülötte zajló eseményeket. És 
ebben nem pusztán egy történelmi esemény didaktikus, 
dokumentumokon keresztül történő rekonstrukciója zaj-
lik, hanem kétféle, egymásra merőleges emberi menta-
litás ütközik drámai módon: a Másikra nyitott, és azt a 
maga idegenségében fogadni képes tekintet, és a Másikat 
a maga másságában megszüntető, lehengerlő racionalitás 
helyeződik szembe egymással.56 A József és testvérei bár 
nem jelöl ki a hősök oldalán a korábbiakhoz hasonló naiv 
nézőpontot, az archaikus és népies elbeszélés nézőpontja 
mégis ezt hordozza. Az elbeszélés logikája hangsúlyosan 
felveti egy olyan ahistorikus és külső nézőpont jelenlé-
tét, ami képes kimozdítani a mindennapiság megszokott 
szemléletét. Ráadásul a történetek szerkesztésmódja a fél-
reértés lehetőségét kínálja fel: a pajzán és mesés szenve-
déstörténeteket keresztbe metszi a jelenkori prostitúciós 
történetszál, ami kölcsönös idegenséggel kecsegtet. A két 
történetszálban megjelenő eltérő beszédmódok (és törté-
netek) nem pusztán a stilizált és hétköznapi beszéd egy-
mással szembeni idegenségét exponálják, hanem azok 
időbeni távolságát, anakronisztikus jellegét is. Fontosnak 

55   Vö. Balassa Péter: „Ha játszanak a gyerekek…" Jeles András: An-
gyali üdvözlet. Id. kiad., 275.

56  Vö. Jeles gondolataival: „Auschwitz működik, állandóan meg-
mutatkozik, sokféle látható alakban. […] Ez a mentalitás föl-
fedezhető az európai ember mindennapos tevékenységében. 
Európai emberen azt a felvilágosodáson oskolázott, én-tudattal 
túltelített lényt értem, aki a modern ipari kultúra és csőd meg-
teremtője, haszonélvezője” (Báron György: Auschwitz működik. 
Beszélgetés Jeles Andrással. Id. kiad., 6.).



210

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben 

tartom, hogy az egymással szembefordított anakroniszti-
kus történetszálak nem pusztán az időbeli távolság miatt 
kínálnak fel egymás számára idegen nézőpontot, hanem 
ez az összeférhetetlenség a képi megjelenítés textúrájá-
ban is jelen van: egyfelől a maszkolásban, a monokrom 
színhasználatban és szemcsézettségben, és másfelől a me-
sés, stilizált árnyjáték világában.

A filmkép elrajzolásának van egy másik értelme is 
Jeles művészetében. Az idegenség esztétikai értelme szá-
mára nem más, mint a kifejezés következetes meg nem 
felelése egy adott helyen,57 tehát szisztematikus zavar, a 
művészi forma roncsolása. A művészi forma roncsolása 
viszont sohasem esztétikai vagy pusztán ornamentális 
kérdés, hanem az emberi egzisztenciát érintő sorsproblé-
ma: ebből fakad művészetének sajátos tragikuma. Idézem 
Jeles idevágó gondolatait: „ez a korszak a bűnösség álla-
potában van. […] Most lehet, hogy a Valentinó egy sajátos 
dokumentálása, főként a külső élettel való dokumentálá-
sa ennek az érzésnek, az Álombrigádnál is valami ilyenről 
van szó, de már mintha benne lenne a megváltásnak a 
fájdalmas hívása és szükségessége, […] az Angyali üdvöz-
letnél pedig mintha arról lenne szó, hogy az, akit áthatott 
ez az érzés, az elfordul a jelen valóságtól, és ennek a vi-
lágnak az ellentettjét mutatja meg egy olyan filmközeg-
ben, amelyik nem tagadja le a bűnt és a megváltás szom-
júságát.”58 

Megvilágító lehet e tekintetben Adornónak a mű-
vészi formát érintő ideológiakritikai észrevétele, misze-
rint: „Minél kevésbé lehet eseményeket önmagukban 
értelmeseknek feltételezni, annál inkább illúzióvá lesz 

57  Vö. Jeles András: Teremtés, lidércnyomás. Id. kiad., 144.
58  Uo. 98.
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az esztétikai alakzatnak mint megjelenés és elgondolás 
egységének az eszménye. […] Még sohasem hangzott 
ennyire igaznak az iszonyat”59 Miként a Drámai események 
előadásban vagy a hajléktalanokkal készült Revizorban, 
Jeles művészetére általában is kiterjeszthető, hogy a ron-
csolt kifejezőeszközökben és inadekvát használatukban 
az emberi lét iszonyata szólal meg. A nyelvi kifejezésre való 
képtelenségben, az artikulációtól való megfosztottság-
ban, az inadekvát gesztusok és groteszk stilizációk so-
rában egyszerre van valami kifinomult kultúrkritika, és 
ugyanakkor felszínre tör a nincstelenek, a kisemmizettek, 
és ilyen értelemben a szegények világának megfosztott-
sága.60 Éppen ezért nem nevezhető Jeles stilizált világa 
ornamentálisnak, bármennyire is közel érezzük időnként 
Paradzsanov filmjeihez. Balassa megítélésében Jeles bra-
vúrja abban áll, hogy művészetének tradicionális eszkö-
zei – a direkt idézetektől kezdve a stilizált ornamentális 
formákig – egy teljes kultúra végzettörténetének stációira 
mint a tragikum forrására utalnak.61

A modern film egyik alapsajátossága, hogy olyan 
divergens aspektusokat működtet, amelyek megtörik a 
klasszikus film unáris jellegét, és azt kiszámíthatatlan vál-
tozatossággal helyettesíti. Ehhez hasonlóan Jeles András 
is azzal kísérletezik filmjeiben, hogy az eseménysorokat 
az adott szituációba nem illeszkedő és ezáltal idegen-
séget hordozó nézőpontra vonatkoztassa, ami egyrészt 

59  Theodor W. Adorno: Kísérlet „A játszma vége” megértésére. In:  
Ungvári Tamás (szerk.): A dráma művészete ma. Gondolat, Buda-
pest, 1974, 327.

60  Vö. Balassa Péter: Drámai események: félelem és részvét a nyolc-
vanas évek mávészetében. In: Uő: A másik színház. Id. kiad., 289–
290.

61  Vö. uo. 299–300.
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megkérdőjelezi az elbeszélés egységét, másrészt újszerű 
megvilágításba helyezi azt. Ez a nézőpont olyan polifoni-
kus jelleget vezet be a vizuális térbe, amely által repedé-
sek, rések és összeférhetetlenségek jelennek meg a film-
képen belül, amelyek idegen jelentésekre nyílnak.

Jelest éppen az igazgatja a filmképben, mikor az 
egy olyan idegen nézőpontot képes generálni, ahonnan 
az ismert váratlanul más fénybe állítódik, amit helyen-
ként a filmkép „elrajzolásának” nevez. Szinte minden 
filmje kikényszeríti ezt az idegen nézőpontot, amely ál-
talában a naiv, gyermeki tekintettel azonosítható. A kis 
Valentinóban ez a nézőpont nemcsak a kamasz főhőshöz 
rendelt, hanem a film szerkezetébe is beleíródik. A foly-
ton leágazó és félbemaradó történetszálakban, illetve ab-
ban a konstrukcióban érhető tetten, hogy viszonylagos-
sá válik az, hogy mit követ a kamera, hiszen akár mást 
is követhetne. A gyakorlati és célracionális szemlélettől 
teljességgel idegen nézőpont felépítésében – az elbe-
szélésmód szerkesztése mellett – a filmképi stilizáció és 
groteszk szembeállítások sora kap fontos szerepet. A sti-
lizáció, ebben a gondolatmenetben, már nem a dokumen-
tumforma leleplezését vagy tagadását jelenti, hanem egy 
olyan nézőpont bevezetéseként értelmezhető, ahonnan a 
jól ismert dolgok a maguk idegenségében tűnnek fel. Az 
Álombrigádban az amúgy is összekuszált cselekménybe 
illesztett heterogén és anakronisztikus elemek révén pa-
radox vizuális és akusztikai teret hoz létre. Ez a technika 
nem a történetvezetésnek rendeli alá a filmes kifejező-
eszközöket, hanem a megjelenítés válik elsődlegessé, sőt 
problematikussá. Jeles a filmes elbeszélés alapegységei-
nek szétzilálásával, a filmszerűség megtörésével ellehe-
tetleníti a konvencionális értelemképződés kialakulását. 
Az Angyali üdvözletben az események és a gyerekek által 
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alakított szerepek groteszk és idegen felhangot kapnak 
azáltal, hogy nem „hozzáértők” mondják és teszik azt, 
amit a szerep megkíván. Ez az idegenség fantasztikus 
rést üt a filmben, jelen van a kiejtett szavakban, tétova 
mozdulatokban. A tragikum kiélezettségét az adja, hogy 
a gyermekek naiv nézőpontjából van láttatva a kudarcok-
kal terhelt madáchi szenvedéstörténet: a vég, a bukás és 
az értelmetlenség. Ebben a filmben már nem pusztán a 
teremtett lét letapogatása a tét, hanem a teremtődés ritka 
pillanatainak tettenérése. Itt mind a képek, mind a szavak 
a teremtés lidércnyomásának traumatikus idegenségét 
hordozzák. Jeles kiváló rendezői fogása abban mutatko-
zik meg, hogy az ismétléseken és torzításokon keresztül 
megfosztja a nyelvet eredendő artikulációs funkciójától, a 
filmképet viszont megfosztja annak realitásától – és ezen 
idegenséggel szembesíti a nézőt.

A Merleau-Ponty által vizsgált nyers vagy „vad ér-
telemképződés” azért tűnik megkerülhetetlennek az 
esztétikákban vagy a művészetfilozófiákban, mivel az 
értelmezés és értelemképződés azon aspektusaira reflek-
tál, amelyek a fogalmiság előterében képződnek meg, a 
műalkotás érzéki közegében. Ez az érzéki értelemtöbb-
let anélkül, hogy a maga közvetlenségében bármikor is 
hozzáférhetővé válna, irányítja/szervezi a művek későbbi 
értelmezését, tematikus leírásait. Merleau-Ponty gondol-
kodása értelmezésünkben olyan távlatot képes nyújtani 
a művészet számára, ami rávilágít az esztétikai tapasz-
talatban működő, velünk szemben támadó (idegen) ér-
telemképződés létrejöttére, ami nem az általános felől 
képződik meg, hanem az egyedi, a műben kibomló észlelhető 
felől szerveződik. A művészet nyelve, amennyiben ben-
ne új értelemképződés megy végbe, csak annyiban az, 
ami, amennyiben tartalmaz valami el nem gondoltat, de 
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amennyiben ezt mint néma jelentést a mű sajátos, érzéki 
médiumában szólaltatja meg. A műalkotások paradigma-
tikus viszonyai mentén kibomló „nyelv mögötti nyelv”, 
eltérően a logikai-szintaktikai szerveződésektől, nem a 
jelentés általánosításában merül ki, hanem egy olyan jel-
fölösleg képződik, ami egyfelől a jelentőre, a mű speci-
fikus érzéki textúrájára irányítja a figyelmet, másrészt a 
jelentésegységek szokványos/statikus értelmének felfüg-
gesztése mentén dinamikus értelemtöbblethez vezet. Ezt 
neveztem a koherens deformáció eseményének, amikor 
a korábbiakkal szemben a mű formanyelvében egy új ar-
tikuláció születik, mikor a tagolatlanság renddé változá-
sának tanúi lehetünk. A filmkép elrajzolásának van egy 
sajátos értelme Jeles művészetében, ami nem más, mint 
szisztematikus zavar, a művészi forma roncsolása. A mű-
vészi forma roncsolása viszont sohasem esztétikai vagy 
pusztán ornamentális kérdés számára, hanem az emberi 
egzisztenciát érintő sorsprobléma: ebből fakad művészeté-
nek sajátos tragikuma. A nyelvi kifejezésre való képtelen-
ségben, az artikulációtól való megfosztottságban, az in-
adekvát gesztusok és groteszk stilizációk használatában 
az emberi lét iszonyata szólal meg.
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