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Oféliák mozgóképen: 
Stanley Kubrick Lady Lyndonjától 
Enyedi Ildikó Máriájáig

„Omnis mundi creatura   A világ összes teremtménye
quasi liber et pictura   Mintha könyv vagy festmény
nobis est et speculum   Volna nekünk vagy tükör1

/Alanus Abinsulis/

„Történetében én ráismertem sok más, régebbről ismert vagy útközben hallott 
történetre, sok olyan történetre pedig, amelyet azóta hallottam, most ismerek rá 

Rezumat (Ofelii pe fi lm: de la Lady Lyndon al lui Stanley Kubrick la Mária lui Ildikó Enyedi)
Lady Lyndon este un caracter central în fi lmul lui Stanley Kubrick, Barry Lyndon (1974), iar partea a doua a naraţiunii 

fi lmice este bazată pe prezenţa ei năucitoare. Ea a constituit persoana cea mai importantă a cercetării mele, două motive 
fi ind componente cheie în fi gura ei: liniștea și imobilitatea. Sunt oare lipsa cuvintelor și a activităţii numai elemente ce întăresc 
imaginea scenică în acest fi lm, precum și în alte titluri - The French Lieutenant’s Woman (1981, Karel Reisz), Orlando (1992, Sally 
Potter), On Body and Soul (2017, Ildikó Enyedi), The Shape of Water (Guillermo del Toro, 2017) – sau fac trimitere la conţinuturi 
mai puţin vizibile? În prima parte a cercetării mele analizez scene și locuri în fi lmele menţionate, în care momente și gesturi 
al intimităţii feminine pot să apară. În aceste scene liniștea și imobilitatea caracteristice picturii și sculpturii sunt evocate prin 
diferite metode artistice. Analizele pornesc de la o întrebare aparent simplă: cum vor deveni aceste caractere feminine plutind 
prin apă tema centrală a fi lmelor? Cum devin ele caractere active în loc să rămână într-un rol pasiv, și cum se autoreprezintă 
aceste femei prin oglinda lor?
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Abstract  (Ophelias on Moving Images: from Stanley Kubrick’s Lady Lyndon to Idikó Enyedi’s Mária)
Lady Lyndon is a central character of Stanley Kubrick’s movie, Barry Lyndon (1974), with the second part of the fi lm’s 

narrative based on her haunting presence. She was the most important persona in the case of my research, with two motifs: 
silence and immobility appearing to be the key components in her form. Are the lack of words and of activity only strengthening 
the scenic sight in this and other fi lms like The French Lieutenant’s Woman (1981, Karel Reisz), Orlando (1992, Sally Potter), On 
Body and Soul (2017, Ildikó Enyedi), The Shape of Water (Guillermo del Toro, 2017) - or do they indicate underlying content? 

In the fi rst part of my research I examine such places where moments and gestures of female intimacy appear in the 
mentioned fi lms. In these scenes the stillness of paintings and sculptures are evoked though various artistic methods that I 
examine in detail. The analyses are structured around an apparently simple question: how do women, immersed in water, 
become the central theme of these movies? How do they become active characters instead of being in a passive-status role, and 
how do they depict themselves in their own mirror?
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benne, amiért is nem tudhatom biztosan, nem tulajdonítok-e neki most, annyi idő 
után olyan kalandokat és bűnöket  is, amelyekben őelőtte vagy őutána másoknak 
volt részük, nem csupán most, az én fáradt elmém préseli-e őket egyetlen, összefüggő 
képpé, az emlékezés, mely képes rá, hogy az arany meg a hegy emlékét társítva 
egymással, aranyból való hegyet képzeljen”.2

Stanley Kubrick Barry Lyndon című  lmjének nőalakja, Lady Lyndon inspirált 
a dolgozat megírására. Alakját ködösnek, némaságát érdekesnek találtam. Olyan 
karakternek tekintettem, akit fontos górcső alá venni és elemezni. Ezen dolgozat 
tehát azért íródik, hogy a  lm/  lmkép és a festészet/festmény kapcsolódási pontjait 
összevetve elemezze a Lady Lyndonhoz hasonlóan szótlan, festmény- és szoborszerű 
nőalakokat a  lmelbeszélésben. Esetenként mellékszereplőknek tituláltak, de 
közben ők a főhős legfőbb mozgatórugói. Hol festőien vannak ábrázolva, hol pedig 
konkrétan meg is festik őket. De mi van a vászon mögött valójában? A látványhoz 
adnak hozzá ők, vagy többek annál? 

A Barry Lyndon-adaptáció, és Lady Lyndon alakja
  Első nekifutásra William Makepeace  ackeray  e Luck of Barry Lyndon 

(magyarul Nemes Barry Lyndon úr emlékiratai címmel jelent meg) című pi-
kareszk regényéből, valamint a Stanley Kubrick által 1975-ben adaptált forga-
tókönyvből, illetve az általa meg is rendezett  lmből indulok ki. John Baxter a 
Stanley Kubrickról írott életrajzi regényében úgy tartja, hogy Kubrick ezt a  lmjét 
szánta életműve csúcsának. Azt is megjegyzi Baxter, hogy Barry és Kubrick alak-
ja hasonlóságot is mutat. Hivatkozásként Gavin Lambert forgatókönyvíró sza-
vait idézi: „Stanleyben sok minden megvan Barry jelleméből. Nem a legyőzött 
Barryből, hanem abból, aki  ttyet hány a világra. Erre a legjobb példa, amikor a 
felesége szemébe fújja füstöt”.3 Erre a jelenetre a későbbiek során hosszasan kité-
rek. 

Barry Lyndon élete – az első nagy szerelmi csalódást követően, amely egyben 
a kalandozásainak a kezdetét is jelentette – a pénzszerzés és a hányattatott sors-
ból való kitörés, karrierépítés felé terelődik. Harcol a poroszok oldalán, majd poli-
tikai csatározások kellős közepébe kerül, ahol mint kémet, besúgót alkalmazzák. 
Aztán kiképzett kártyajátékos lesz, aki a csalás összes fortélyát is elsajátítja, és ezt 
mindaddig nagy lelkesedéssel végzi is, amíg meg nem ismerkedik leendő felesé-
gével, Lady Lyndon grófnővel. A hölgy házas ekkor, de férje tolókocsiban közle-
kedik, és, idős korát is számításba véve, Barry Lyndon joggal gondolhatta, hogy 
esélye lehet a ki  nomult Ladynél. Vágyai és elképzelései be is bizonyosodtak, ha-
mar elcsábította a nőt, majd pedig, szerencséjének köszönhetően, annak férjét 
sem kellett erőszakos úton eltávolítani, ugyanis természetes halállal elhunyt. Így 
szerezte meg Barry Lyndon Lady Lyndon kezét és annak minden vagyonát. Győri 
Zsolt Woman Overlooked:  e (Im)possibility of Fatherhood in Two Films by 
Stanley Kubrick című tanulmányában4 úgy fogalmaz, hogy ez a kapcsolat Barry 
részéről nem szerelmen alapult, csak kéjsóvár vagyonszerzés. A könyvet olvasva 
biztosan egyértelműen kiderül, hogy mi az igazság, de ha csak a  lmre hagyatko-
zunk, nem állíthatjuk ezt ilyen magabiztosan, hiszen Barry Lyndon már első lá-
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tásra megigéződik a nő látványától. Nem sok idő jut a  lm nézőinek, hogy elgon-
dolkodjanak, voltaképpen a fér   szereti-e a nőt vagy sem. A  lmben ugyanis in-
nentől, különösen az eddig megszokott tempóhoz képest, felgyorsulnak az ese-
mények. A gyorsan nyélbe ütött esküvő után már a  lm második fejezete kezdő-
dik, amiben láthatjuk, hogy Barry Lyndon, a ház ura, hogyan is birtokolja mind-
azt, ami a házban van: nemcsak az anyagi javakat, hanem a hús-vér személyeket 
is, kiváltképp a feleségét.

 „Szelíd plánok, vad zoomok” című cikkében Jakab-Benke Nándor a követ-
kezőképpen jellemzi Kubrick  lmképeinek festészeti alapozását: “Kubrick nem-
csak újrateremt régi festményeket, hanem szerepelteti is őket. Kép a képben mód-
szert alkalmazva, a belsőkben játszódó jeleneteknél, mintegy kommentálva vagy 
ellenpontozva a képek »alatt« játszódó cselekménydarabkát. Hasonló beállítás 
több is felbukkan Kubricknál, amelyek közül talán a legszebb (és legironikusabb) 
az, amikor egy szinte mozivászon méretű (larger-than-life, ugyebár) festmény 
alatt szinte eltörpül Lyndon és  a, amint a szintén pazar kanapé egyik sarkába 
húzódva olvasgatnak. Fenn a festmény (a mozi), az elérhetetlen álom, lenn ücsö-
rög a valóság, ak(m)i még egy kanapét sem képes kitölteni“.5

Kimerevített festményrészletről ír Jakab-Benke Nándor, és elsősorban a lát-
ványvilággal hozza ezt összefüggésbe, de messzebbre kell, hogy tekintsünk ez-
zel kapcsolatban. Elsősorban a  lm női főszereplőjét emelném ki, Lady Lyndont, 
akit Marisa Berenson alakít, ő pályáját divatmodellként kezdte, majd később vált 
színésznővé. Lady Lyndon karakterén átsejlik a színésznő modellmúltja is: a me-
rev pózba kényszerült Lady lehet egy önként választott női szerep is, amely nem-
csak a látványvilághoz ad hozzá, hanem jellemzi a nő személyiségét vagy annak 
hiányát is. 

Az egy pózba való kimerevített kép fogalmával kapcsolatban két elgondo-
lást idéznék meg. Borisz Uszpenszkij A kompozíció poétikája című munkájában a 
következőket írja: „A revizor (Gogol művére utal Uszpenszkij) mozdulatlan záró 
jelenete szintén azt jelzi, hogy megállt az idő – mindenki szoborrá merevedett –, 
ami keretként funkcionál. (…) A szereplők pózokba merevednek: Gogolnál ez 
jelzi az idő megállását, ami a cselekményt képpé, az élő embereket bábokká vál-
toztatja”.6 Kubrick  lmjében több szereplő, de kiváltképp Lady Lyndon alakja az, 
amely szinte minden jelenet alatt szoborszerűséget mutat, ebből a szerepből ki-
törni nemcsak a  lm cselekménye miatt nem tud, hanem születéséből adódóan 
sem, mivel bizonyos mértékben már kislányként determinálva van a sorsa. A női 
lét mint kelepce bizonyos pózokat, elvárásokat kínál, amelynek megfelelni csak 
úgy lehet, ha a mozgás szabadságáról lemond. Uszpenszkij a megállított képpel 
kapcsolatban az idő megállását is jelzi, ami kiterjesztve azt is üzenheti, hogy ez a 
póz levetkőzhetetlen, időtlenséget mutat mind a  lm diegetikus világának idejé-
ben, mind pedig a nők  lmképernyőn kívül, a valóságban megélt sorsaira vonat-
kozólag is.  

A  lm második részének az első felében jutunk el Barry Lyndon életének a 
csúcspontjához, ugyanis Lady Lyndonnal kötött házasságával nemcsak egy fe-
leséget, hanem vagyont és birtokot is szerzett. Az addig kártyajátékból nap nap 
után élő Barry (nem mellesleg kártyajáték közben ismerte meg a jövőbeni fele-
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ségét is) a semmiből szinte az egekig emelkedett. Bukását követően – a szeren-
cse forgandóságának köszönhetően – a  lm végén szintén a kártyához tér visz-
sza, képekben ezt már nem látjuk, csak a narrátor közli velünk.7 Az utolsó kép, 
amit Barry Lyndonról látunk, az, ahogy a hazafelé (Írországba, ahonnan a  lm 
elején elindult) tartó hintóba – ekkor már a párbajban elvesztett fél lábával – be-
száll. A fér  t hátulról mutatja a kamera, a két mankót, amin addig elbicegett, hát-
ra hagyja a kocsisnak. Ekkor Kubrick beleközelít a képbe, és ennél a mozdulat-
nál meg is állítja azt. Barry Lyndontól úgy búcsúzunk, mi, nézők, hogy még az ar-
cát sem látjuk.

Ezzel szemben Lady Lyndon ugyanazt csinálja, amit akkor, amikor megis-
mertük, azt leszámítva, hogy most már nem a férjei zsarnokoskodnak felette, ha-
nem a  a. Ha az arcán nem látnánk a megtörtségét, azt hihetnénk, hogy ő az 
egyetlen szereplő, akin még az idő sem hagy nyomot, s aki ugyanaz maradt, mint 
a kezdetek kezdetén. Az ő karakterének időtlensége az, ami igazán megmutatja, 
hogy bizony a női szerep az időszakok váltakozásával is ugyanaz marad, s a Lady 
hallgatásában benne van minden elfojtott indulat, ami felszínre törni még képte-
len. Vele zárul a  lm utolsó jelenete. A következőkben megpróbálom felfejteni az 
ő alakjának a rejtélyét és az okot, hogy miért ő lett a Kubrick-életmű kakukkto-
jásszerű darabjának a központi  gurája. 

A tükör másik oldala
“ (...) Csillag, oltsd ki a tüzed,
Ne lásd sötét, sóvárgó szívemet;
Csukódj be, látás; hadd tegye kezem
Amit, ha megvan, fél látni a szem”. 8

A lakodalom utáni költözködés során Barry a hintóban ülve pipázik, a fele-
sége mellette foglal helyet, de a fér   tudomást sem vesz róla. Kifelé tekint, a tá-
jat nézi, és közben megállás nélkül eregeti a füstöt. A nő szemrebbenés nélkül 
tűri, csak a füstöt legyezi el maga elől meghatározott időközönként, majd miután 
megunja, férje felé fordul és megkéri, hogy ne folytassa tovább a pipázást. Barry 
Lyndon csak a második felszólítás után fordul a felesége felé, majd annak arcába 
fújja a füstöt, végezetül pedig szájon csókolja. A nő nem viszonozza ezt, de  zika-
ilag sem utasítja el, nem mond semmit. Az utazás fojtott feszültséggel telítve foly-
tatódik tovább, már előkészítve a jövőbeni kon  iktusokat.

Ennél a pontnál szeretném Laura Mulvey szavait idézni „A vizuális élvezet 
és az elbeszélő  lm” című írásából, amelyben a nő  lmbéli megjelenésének for-
máit és jelentéseit elemzi. „A patriarchális kultúrában a nő tehát a fér   (mint a 
másik) jelképeként áll, egy olyan szimbolikus rendbe fogva, melyben a fér   nyel-
vi hatalmán keresztül kiélheti fantáziáit és rögeszméit a nő néma képmásán, ahol 
a nő mint a jelentés hordozója, s nem mint a jelentés megteremtője áll”, fogalmaz 
Mulvey.9 A Barry Lyndonból említett példa alátámasztja Mulvey kijelentését, mi-
szerint a fér  , már csak puszta létezésével is, a nő felett áll, szavakkal még csak 
jeleznie sem kell ezt, úgymond válaszra sem méltatja. A nő csak a látvány része, 
tárgy, akár füstöt is fújhatunk a szemébe, mert nem érzékeli, nem feladata az ér-
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zékelés, a reagálás vagy akár a cselekvés. Helyette tűr, jelen példánkban, szavak 
nélkül.

A nonverbális kommunikáció, ahogyan az életben, úgy a  lmekben is átü-
tőbb erővel hat. François Tru  aut szavait kell idéznem e vonatkozásban: „A  l-
mekben, miként a színdarabokban is, a párbeszéddel csak a gondolataikat közlik 
a szereplők, holott nagyon is jól tudjuk, az életben ez egészen másképpen történik 
(különösen társasági életben). Ha ilyen alkalmakkor szemlélődőként vagyunk je-
len, hamar megérezzük, hogy a kimondott szavak csak másodlagosak, a lényeg 
egészen másutt bujkál, például a meghívottak gondolataiban, melyeket nagyon is 
jól megértünk, ha a tekintetekre irányítjuk a  gyelmünket”.10 Tru  aut a tekinte-
tek erejéről általánosságban beszél, mármint nem tér ki arra, hogy mit is jelent a 
nő és a fér   nézésének különbözősége, ami egy újabb fontos, mindamellett prob-
lematikus tényezőt vet fel. Voltaképpen a női tekintet puszta nézésből látássá ala-
kulását. Mary Ann Doane „Film és maszk” című tanulmányában hosszasan kitér 
a női látás megjelenítődésére a  lmekben: „Az intellektuális nő néz és analizál, és 
mivel a tekintetet bitorolja, fenyegetést jelent a reprezentáció egészére nézve”.11 Ha 
ebből a szempontból vizsgáljuk Lady Lyndon alakját, akkor a verbális kommu-
nikáció hiánya és a nézéssel történő kommunikáció valójában a párbeszéd leg-
magasabb formája, hiszen a nő már rendelkezik a látásából következő tudással, 
aminek megszerzésével az is együtt jár, hogy többé már nem lehet vak. Azáltal, 
hogy férjével úgymond farkasszemet néz a megcsalás pillanatában, a fér   számá-
ra is jelzi mindezt, tudtára adja saját tudását. A megcsalással Lady Lyndon pellen-
gérre állítódott, áldozattá vált a férjével szemben, vesztesként tüntetődik fel. De, 
és ebben áll a  lm legnagyobb erénye, Lady Lyndon reakciója egy magasabb di-
menzióba emeli őt. Mikor a férjét rajtakapja egy másik nővel, csak vet egy hatá-
rozott, sokáig kitartott szempillantást a férjére, majd lassú, kimért mozgással tá-
vozik a tett színhelyéről. Semmi kiabálás, rágalmazás, esetleg tettlegességig elfa-
juló bosszú, semmi hiszti vagy könnyek. Így válik a saját tekintetének, a férjének 
és a  lm egészének is az uralkodójává. Nemcsak a jelenet erejét venné vissza az-
zal, ha ebben a szituációban megszólalna, hanem az önmagáról addigra már fel-
állított, misztikusnak tűnő, szoborszerű női attitűdöt is kerékbe törné. Mary Ann 
Doane ezt így fogalmazza meg: „Olyan ez, mintha a nő erőszakosan átment vol-
na a tükör másik oldalára”.12 

A látás privilégiumának megszerzésével a nő nemcsak saját határait terjesz-
ti ki, hanem a fér   pillantását is birtokolja. A fér   pillantása pedig (általánosság-
ban sok más  lmben is így van) egyben a néző pillantása is. A  lm címe is, a Barry 
Lyndon, utal arra, hogy ez az ő története, tehát az ő szemszögéből látjuk az ese-
ményeket, végig vele utazunk. Ezt még azzal is kihangsúlyozza, hogy a  lm alat-
ti narrációban is végig fér  hangot hallunk. John Baxter, Stanley Kubrick életrajz-
írója szerint „a hangalámondás idővel Kubrick kedvenc narratív eljárásává vált 
(…) a Barry Lyndonban  ackeray (a  lm alapjaként szolgáló regény írója) kime-
rítő tűnődését hallgathatjuk”.13 John Baxter tehát konkrét személyt jelöl meg a 
narráció mögött. Így egy fúzió születik a  lm diegetikus világa, továbbá a regény, 
vagyis az irodalom világa, és végezetül a nézők világa között, a kapcsolatot pedig, 
a kiinduló gondolat szellemében, a nő tekintete biztosítja. Így amikor a nő jelen-
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tőségteljesen a férjére néz, ránk, nézőkre is pillant. B. Varga Éva tanulmánycikké-
ben a következőket fogalmazza meg: „A maszkulinitás szemszögéből ábrázolt nő-
iség hatása tehát kettős/kétes: egyszerre elismer és megbénít, megjelenít és meg-
merevít”.14 Lady Lyndon alakja Barry Lyndon és Kubrick szemszöge alapján válik 
előttünk kimerevített képpé, a fér  alkotó látja így az ábrázolt nőt, nemcsak Lady 
Lyndonét, hanem az ő szemében eszményített női alakok összességét is.

S mit is jelent átmenni a tükör másik oldalára? Laura Mulvey is utal rá cik-
kében Freudra hivatkozva, miszerint az önmegismerés a tükörbe nézés e  ektu-
sához hasonlatos, melynek lényege, hogy elvárjuk, hogy valami tökéletes tekint-
sen vissza ránk. A mozi is voltaképpen ilyen, a mozi tükörként hat a nézőközön-
ség számára. Az élet metaforáját látjuk a képkockákon, de tökéletesebbet annál, 
mint amit a mindennapokban megélünk. Lady Lyndon alakjára vonatkozólag pe-
dig úgy értendő, hogy a nő lelki szemeinek felnyitásával (ezt a  lmben a nézésé-
vel érzékeltetve) már nemcsak puszta tükröződő felület és látvány, hanem maga 
is tükröt tart a másik fél, jelen esetben a férje felé. S amint azt fentebb kifejtettem 
– Barry Lyndon és a nézők közös szemszöge kapcsán – ezáltal tart tükröt a nézők 
felé is. Már ő maga is láttat, a passzív, feminin jelleg így mozgásba lendül, aktív ré-
szese a történéseknek. A tekintete, a mozgása beszélnek helyette. 

A szavak elkorcsosulásáról és egy magasabb kommunikációs szintről ír Ba-
lázs Béla A látható ember című, mára már klasszikusnak mondható írásában, ami 
az én munkámhoz is nagy inspirációt jelentett. Balázs Béla így fogalmaz: „Az új, 
az eljövendő mozdulatbeszéd abból a fájdalmas vágyakozásunkból születik, hogy 
tetőtől talpig, egész testünkkel (és ne csak szavainkkal) emberek lehessünk, ne 
kelljen testünket, mint valami idegen tárgyat, praktikus, használható szerszámot 
magunkkal hordoznunk. Ez a vágy az elnémult, elfelejtett, láthatatlanná vált tes-
ti ember felébresztéséből fakad”. 15 Élek Balázs Béla terminusával és mozdulatbe-
szédnek hívom azt, amit Lady Lyndon alakjával kapcsolatban a fentiekben meg-
fogalmaztam. 

A mozdulatbeszéddel nemcsak saját érzéseinket kommunikáljuk, hanem 
nagyobb érzelmi intelligenciát várunk el attól is, aki felé „szólunk”. Lady Lyndon 
esetében elsősorban Barry Lyndonról van szó, de ha Kubrick művészi munka-
módszerét vizsgáljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, a rendező tőlünk, nézők-
től is elvárja, hogy lássuk és érezzük a szavak nélküli, képekbe komponált cselek-
mény jelentőségét. Kubrick további  lmjeiben is fontos szerepet kap a látás, gon-
dolhatunk a Tágra zárt szemekre, ami már a címében is utal erre, vagy a Mecha-
nikus narancs főszereplőjére, Alexra, akit a szemén keresztül próbálnak átnevelni 
egy másik fajta viselkedési módra. Ne felejtsük el azt sem, hogy Kubrick a pályá-
ját fotográfusként kezdte, ami előfeltételezi, hogy érzéseit üzenet formájában el-
sősorban nem a szavak megnyilvánulásán keresztül fejezte ki, hanem fotókban, 
képek által. John Baxter így ír Kubrick korai fotográ  ai munkásságáról: „A ké-
pek gyarapodó hozzáértésről tanúskodnak, valamint arról, hogy szerzőjük képes 
egy arckifejezésbe vagy testtartásba belesűríteni a jellemet”. 16 Kubrick tehát a fo-
tózást már a kezdetektől sem csak a technikai oldaláról közelítette meg, hanem 
megpróbálta azt a mozdulatot megörökíteni egy bizonyos emberről, ami össze-
foglalja annak lényegét. 
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A füst jelentősége
A füst megjelenését a szimbólumok szintjén is vizsgálhatjuk, a  lm második 

része kezdődik ezzel a jelenettel, amely Barry Lyndon hanyatlásáról szól. A füst 
egyfajta előrejelzése ennek a hanyatlásnak, a pusztulás kezdetének, de egy másik 
oldalról vizsgálva, a füst a fér   és a nő között egyfajta összekötő elem, “a föld és 
az ég közötti kapcsolat jelképe; az ember imáját, hódolatát viszi fel az égi istenek-
hez”.17 Ahogy viszont Barry Lyndon cselekszik, ennek pont az ellenpólusát képe-
zi, hisz alantasan bánik azzal a nővel, akinek a felemelkedését köszönheti. A fér   
ezen viselkedését egy külön tanulmányban lehetne elemezni, erre most nincs le-
hetőségem, mindenesetre megemlítendő, hogy Barry Lyndon tudatában van an-
nak, hogy a nő anyagilag, és a későbbiek során erkölcsileg is, felette áll. Ezt a hely-
zetet az is kitűnően szimbolizálja, hogy a fér   veszi fel a nő családnevét – Barry 
Lyndon születési neve ugyanis Redmond Barry volt –, s nem pedig fordítva törté-
nik. A fér   tehát a hintóban zajló cselekedetével egyfelől csak kompenzálni akarja 
a kettejük közötti, anyagiakból és egzisztenciális alapokból fakadó szintkülönb-
séget. 

A füst viszont a jelenet festőiségét is megtöri, a nő itt is a látvány része, hisz 
úgy fest a hintóban, mintha odafestették volna, azáltal viszont, hogy a szemébe 
füst kerül, kimozdul a kép kompozíciójából, hisz a zavaró tényezőt el kell, hogy 
legyezze maga elől. A kép ezáltal – s nemcsak a hintó alapvető mozgásától, hanem 
a szereplők pózváltásától is – megmozdul.  Ezt a drámai hangulatot tovább erő-
síti a zene, amely Kubricknál mindig nagy jelentőséggel bíró narrációs eszköz, és 
egy semleges18, mindentudó, egyes szám harmadik személyben beszélő narráto-
ri hang, amely a  lm egészén végigvezet minket. Fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy ez a bizonyos kommentátor bravúrosan készít fel minket az elkövetke-
ző jelenetsorra. Flash-forwardként működik, hiszen a szavak szintjén megelőle-
gezi a jövőben majd bekövetkező eseményeket. Ha másképpen fogalmazok, úgy-
mond lelövi a „poént”, de ezzel szemben még inkább fokozza a kíváncsiságun-
kat. Győri Zsolt szerint a helyenként ironikus vagy szarkasztikus hangot megütő 
narrátor manipulálja a nézők reakcióját azáltal, hogy a kommentár megelőlegezi 
a rákövetkező képet.19 Visszatérve az előbbi füstös jelenetre, a  lmben a követke-
zők hangoznak el a láthatatlan narrátor szájából ezalatt: „Lady Lyndon hamaro-
san arra volt rendeltetve, hogy Barry életében nem sokkal fontosabb helyet foglal-
jon el, mint egy elegáns szőnyeg vagy festmény, mely kellemes érzetet biztosított 
életének”.20 A kép és szöveg felerősítve adja a tudtunkra a látottak jelentőségét. A 
narráció viszont nem oltja ki azt, amit látunk a képen, és nem is árul el mindent 
a jövőbeli cselekményekről, sőt fokozza a nézőben a várakozást azzal kapcsolat-
ban, hogy mi is fog majd következni. Ez a történet során még többször ismétlő-
dik, és kimondottan fontos lesz Barry Lyndon  ának halála előtt. Ezzel a narrátor 
nemcsak minket, nézőket világosít és készít fel az esetleges váratlan fordulatok-
ra, hanem a  lm festményszerűségét is erősíti, hiszen mintha galériában, múze-
umban lennénk, ahol a tárlatvezető adja tudtunkra az adott képre vonatkozólag a 
legfontosabb információkat. Ezáltal a  lmben kevesebb is a dialógus, nem a sze-
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replők szájából tudjuk meg a legfontosabbakat, és mindez még inkább hozzáad a 
 lm egységes, festményszerű mivoltához.

A dialógusokkal kapcsolatban Alfred Hitchcockot idézném, aki a saját  lm-
jeire gondolt, ugyanakkor meglátása helytálló lehet a most tárgyalt  lmmel kap-
csolatban is. “A dialógus csak hange  ektus, ugyanolyan zaj, mint a többi, de el-
mesélni cselekedeteikkel meg a tekintetükkel mesélik el a vizuális történetet”.21 
Ehhez hasonló kijelentést maga a  lm rendezője is megfogalmazott, John Baxter 
ezt így összegzi: “Ám Kubricknál hamarosan meggyőződéssé vált, hogy a szavak 
felettébb pontatlan közvetítő eszközei az igazságnak. Vannak világok, állítják a 
 lmjei újra és újra, ahol a nyelv, mint kommunikációs eszköz másodlagossá válik 

a látottakhoz képest”.22 Jogosan tehetnénk fel tehát Hitchcock és Kubrick gondo-
latai alapján azt a kérdést, hogy mi történik olyankor, amikor a Barry Lydonban 
olyan állóképeket látunk, amelyekben a szereplők egyáltalán nem mozognak, s 
még a szemüket sem mutatja a kamera? Miképpen mesélnek nekünk ezek a ké-
pek, amikor pont a mozgás és a cselekvés hiányát látjuk? 

Erre a kérdésre kétféle felelettel szolgálhatok. Egyfelől ezeknél a jeleneteknél 
halljuk azt a bizonyos láthatatlan narrátort, aki ismerteti velünk a legfontosabba-
kat, fentebb már részletesen kitértem rá. Másodsorban viszont a képek nem vélet-
lenszerűen válnak állóképpé, jelentésük van. Több esetben is arra utalnak, hogy 
a szereplők az adott helyzetükben mozgásképtelenek, megrekednek valamiben, 
vagy, hogy nem ők alakítják a sorsukat, hanem valami magasabb rendű hatalom, 
amivel szemben tehetetlenek, részesei annak, ami történik, de nem ők hozzák azt 
mozgásba. Ebből az aspektusból a  lm szereplői hasonlatosak a  lm nézőihez, 
akik szintén mereven, a székükben ülve néznek valamit, amit nem ők irányíta-
nak, csak passzív részesei az eseményeknek. 

Mozgás, kép, idő 
“Mert megtörtént a lehetetlen: a történelem élő ponttá, testi valóságú fénykép-

felvétellé zsugorodott össze”.23

Lady Lyndon fokozatos leválasztódását abból a társadalmi rétegből, melybe 
egykoron tartozott, majd pedig a férje hűtlensége kiváltotta féltékenységét és ma-
gányosságát is a narrátor adja tudtunkra, kiegészítve a képeket, amelyeken belül 
a szereplők vagy nagyon keveset, vagy egyáltalán semmit sem mondanak. A ver-
bális kommunikáció hiánya egyes jeleneteken belül ugyancsak a festményszerű-
séget szolgálja. A szereplők helyett a cselekedeteik és a megkomponált kép „be-
szélnek”. Lady Lyndon nem kiabál, nem tajtékzik, vagy fordul meg fölényesen, 
amikor férjével találkozik a pillantásuk a megcsalás percében, csak egy tekintetet 
vet rá, amelyben minden benne van, majd ugyanazzal a lendülettel, lassú, kimért 
mozgással távozik a helyszínről. Azáltal, hogy a mozgás – a szereplők mozdulatai, 
járásuk és a kamera mozgása is – ennyire minimális, sokszor állóképekbe vannak 
kimerevítve a képek, amelyek a festményszerűséget erősítik. Minden kép egy fest-
ménynek hat, ezt a mozdulatlanságot sok esetben csak a szereplők tekintete töri 
meg. Mindez Lady Lyndonban összpontosul a leginkább, a nőben, aki valójában 
irányítja a szálakat. Ha néha nem pislogna, vagy emelkedne ütemesen a mellka-
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sa, el is felejtenénk, hogy mozgóképet nézünk, nem pedig festményt.  Ezek az apró 
gesztusok, pillantás, sóhajtás, emlékeztetnek minket, hogy élő alakról van szó. 

Ezzel kapcsolatban szeretném megidézni Christian Metz gondolatait 
Virginás Andrea parafrázisában. Ezek, bár a fotográ  át állítják szembe a moz-
góképpel, helytállóak lehetnek a festményszerű kép mozgóképpel való összeve-
tése kapcsán is. “A nem digitális, azaz hagyományos fényképezés aktusa egysze-
ri és végleges módon ragadja magával a múlt adott részletét, akárcsak az elmúlás, 
ehhez képest ugyanennek  lmezett verziója minden egyes újranézés alkalmával 
élőként jeleníti meg a holtat”.24 Tehát a kép, a fotó és a festmény az adott pillana-
tot egyszerinek ábrázolja, az elmúltat megidézve, míg a mozgókép a mozgás ál-
tal teszi a képet át a jelenbe, s válik az adott pillanat, ahogy az elnevezés is plaszti-
kusan jelzi ezt, „jelenet”-té. John Baxter Kubrick kapcsán ezt Enrico Ghezzi olasz 
kritikus szavait idézve fogalmazza meg: „Kubrick a  lmjeibe csak »holt« időt bal-
zsamoz be”.25 

A mozgás által tehát felmerül egy másik nagy kérdés is, vagyis az idő kér-
dése. Bokor Pál A  lm mint mozgás című tanulmánykötetében a következőkép-
pen fogalmaz: “Deleuze-nél eszerint az idő a szubsztancia, s a mozgás a mérték. 
Margaret Mitchell számára a szubsztancia nem az idő, hanem az élet, azaz a leg-
magasabb rendű mozgás. Tarkovszkij szerint a  lmkép az időben él, az idő pedig 
őbenne”.26 A megörökített pillanat, ha festmény vagy fotó formájában ölt testet, 
megállítja az időt, konstans képet mutat, és ezáltal jelzi is, hogy a múltban történt, 
lezárt eseményt tükröz. Jack Nicholson a Kubrickról készült dokumentum  lm-
ben a rendező szavait megidézve nyilatkozza a következőket: „A  lmekben nem 
a valóságot próbáljuk fotografálni, hanem a valóság fotográ  áját”.27 Ezzel a ren-
dező a fotográ  át mint a mozgókép ősét is magasabb szintre emeli. A mozgókép-
ben viszont az időt újrapergetjük, az egymást követő képek tudatják velünk, hogy 
az is az elmúlás része, de a mozgás által feléled és mi is újra vagy éppen először, de 
átéljük, amit látunk, s nagyobb érzelmi involváltságot érzünk.  

A fénykép és a festmény ellentétének mibenléte a következő idézetben 
foglaltatik össze, amelyet egy  lmből idéznék, amit Julian Jarrold rendezett, Evelyn 
Waugh regényét véve alapul. A  lmdráma, miként a regény is, az Utolsó látogatás 
( 2008) címet kapta. Az idézett kijelentés pikantériáját erősíti az a tény is, hogy 
a  lm egyik, festői babérokra törő szereplője fogalmazza meg a következőket: 
“A fényképezőgép egy mechanikus szerkezet, ami a pillanatot rögzíti, de nem a 
pillanat jelentését, vagy a kiváltott érzelmet, viszont a festmény, legyen az bármily 
tökéletlen, mégis érzelmeket mutat, áhítatot fejez ki, nem valami másolat”. 28 
Az előbbi idézet egyértelműen a festményt emeli nagyobb piedesztálra, de nem 
esik szó a mozgóképről vagy egy még komplexebb ötvözetről, a festményszerű 
mozgóképről vagy mozgó festményről. A tárgyalt  lm, Kubrick Barry Lyndonja 
ennek az ötvözetnek egy kitűnő példája, amely magában foglalja a mechanikus 
szerkezettel készült fotószerű állóképet és a festményszerű látványvilágot, tetézve 
ezt azzal, hogy mindez mozog is. Dupla vagy akár tripla érzelmi töltetet adva ezzel 
a  lm, nemcsak látványának, hanem jelentésének is. A mozgókép megjelenése a 
következő fejezetben még nagyobb hangsúlyt fog kapni, erre az alábbiakban fogok 
kitérni.
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A víz szimbolikája
Lady Lyndon megaláztatásának csúcspontjához érkezünk a  lmben, amikor 

a kádban ülve, premier plánban látjuk a nő arcát, amely egy porcelánbabához 
hasonlatos. Mozdulatlan, pislogni sem pislog, ráadásul fehér márványarca 
van, feltehetőleg a kihűlt víztől, amelyben már régóta feküdhetett. Metaforikus 
jelentést tulajdoníthatunk ennek, ha arra gondolunk, hogy a nő kapcsolata a 
férjével visszafordíthatatlanul egyre csak kihűltebb lesz, ahogy a kádban lévő víz 
is ezt sugallja. A víz mint egyetemes szimbólum is jelentőséggel bír. “Az alaktalan, 
formátlan víz általában női princípium, maga az ősanyag. (...) amely, noha 
belseje áramlik, nem indul sehonnan és nem mozog semmilyen cél felé”.29 Ezzel 
ellentétesen a formát öltött víz (folyó, csörgedező patak) mindig mozgásban lévő, 
cselekvő, ezáltal maszkulin, fér   princípium.  

Nem véletlen az sem, hogy a nőket a  lmekben és voltaképpen festményeken is, 
sok esetben fürdeni látjuk. A fürdés mint motívum sok jelentéssel rendelkezik. „Az 
eredethez való visszatérés, a reintegrálódás”30, de szélsőséges esetekben „egyaránt 
magában foglalja a halálnak, a régi élet megszűnésének és az újjászületésnek a 
lehetőségét”31 is. Erre történetileg talán a leghíresebb példa John Everett Millais 
Ophelia halála (1850) című festménye, amely örök mintát és visszacsatolási 
lehetőséget szolgáltat minden ilyen jellegű ábrázolásnak. Állandó hivatkozási 
alapja lehet minden, ehhez a témához hasonlatos, festményben és  lmben lévő 
képi kompozíciós megoldásnak. John Everett Millais egyike volt a prera  aelita 
művészcsoport alapítóinak. A festményt William Shakespeare Hamlet, dán király   
című tragédiája ihlette, és a prera  aelita stílus egyik remekművének tartják.  A 
történet szerint Ophelia egy napon a folyópartra ment, vadvirágokból kötött 
koszorúját egy fűzfa ágára akarta akasztani, ám az ág letört, és Ophelia a vízbe esett. 
Ruhája fenntartotta egy darabig, énekelgetett, mintha nem lenne tisztában azzal, 
ami vele történt, ám az átázó ruha lassan lehúzta a mélybe.  John Everett Millais 
azt a pillanatot választotta megfestésre, amikor a vízbe esett Ophelia teste kezd 
alámerülni, sápadt arca békés, nyugodt, félig nyitott ajkai között még ott remegnek 
énekének hangfoszlányai, aranybarna haja sodródik a vízben, átnedvesedő ruhája 
már húzza lefelé. A festmény is azt mutatja, és a történetből is az derül ki, hogy 
Ophelia egy cseppet sem küzdött az életéért, hanem hagyta, hogy a természet 
magához vegye őt. 
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Ophelia vízben történt halála egyben egyfajta visszakerülés is az 
anyatermészetbe, abba az ősanyagba jut vissza, amelyből vétetett. Egyrészt ez 
újraegyesülést jelent, másrészt viszont a halála ábrázolásával a bukását is láthatjuk. 
A szimbólummagyarázat úgy tartja, hogy a vízből kiemelkedett nő „formát kap, 
vagyis megszületik, behatárolhatóvá válik, s elkezdi önálló életét”. 32 Ha ezt a 
tematikát követjük, akkor Lady Lyndon – lentebb láthatjuk majd – a félig élet és 
félig halál közti állapotot jeleníti meg, ellentétben azzal a megsemmisüléssel, amit 
Ophelia halála szimbolizál. 

A nő vízbe süllyesztésének egy drasztikusabb példájaként szolgálhat néhány 
szekvencia az 1992-es Sally Potter által rendezett Orlando című  lmben, amelyet 
Virginia Woolf regénye ihletett. Orlando fér  ból nővé alakulása korokon és 
helyszíneken átível, a rendezőnő ezt a  lm fejezetekre bontásával is megerősíti. 
„A szerelem” címmel nyitja meg a  lm második ilyen felvonását, amely azonnal 
egy erőteljes képpel kezd, egy nőt látunk megfagyva egy korcsolyapálya jege alatt. 
A jégpáncélon keresztül látjuk a  atal nőt, ahogy egy kosár almával a kezében a 
befagyott tó vizében rekedt, miközben körülötte fér  ak nézik, s nevetnek rajta. 
Ez a szituáció, vagyis, hogy fér  ak nevetve körbeveszik a nőt, „A társadalom” 
című fejezetben visszatér, az arisztokrata fér  ak szemben ülnek a már nővé 
átalakult Orlandóval, és a nők szerepét próbálják megvitatni vele, ironikus, 
fennkölt stílusban. Az alma egyébként “szerelmi és termékenységi szimbólum (...) 
a megismerés gyümölcse”.33 Ahogyan sok más gyümölcs is szintén ezt jelképezi. 
Erre egy másik  lmes példát hoznék hivatkozási alapul. A rajzoló szerződésében 
(  e Draughtsman's Contract, Peter Greenaway, 1982) központi helyszínt képez a 
kert. A megbízott rajzoló feladata, hogy a kastélyt a kerttel együtt megörökítse. 
Ha a kertről a bibliai paradicsomra asszociálunk, joggal tesszük, hisz egyfajta 
bűnbeesés történik a rajzoló és a  lm központi nő  gurái között, aminek a 
következménye a rajzoló halála lesz majd a  lm végén. A  lm részletes elemzésére 
és szimbólumainak értelmezésére most nincsen lehetőségem, de a történetben a 
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gyümölcsök vissza-visszatérő elemek mind a szavak szintjén, mind pedig konkrét 
megjelenési formájukban. A narancs, az eper és gránátalma is a nők szexuális 
érettségét jelképezik, bujaságra hívják fel a  gyelmet. A rajzoló eszköz a két nő, 
anya és lánya nemi vágyának megélésére (a lány esetében, hiszen vele a férje 
nem foglalkozik) és a nemi élet pótlására (anya, akit a férje elhagyott). A rajzoló 
szerződést köt, és párbeszédet folytat mindkét nővel. Ezen találkozások alkalmával 
a víz kétszer is előtérbe kerül. Az anya a  lm 40. percében a kastélyhoz tartozó tóról 
mesél, amelyet az apró békalencsék teljesen elleptek, így használhatatlan, a férje 
mégsem tisztíttatja ki. A lányát a  lm 57. percében a rajzoló dézsába invitálja közös 
fürdésre, de a lány gyermekesen inkább kifelé kukucskál a fürdő ablakából, végül 
őt nem látjuk a vízben, csak a fér  t. Ezáltal egyik nő sem bontakozik ki igazán 
előttünk, lényegi részük fedve marad.  

Az Orlandóból kiemelt képre visszatérve pedig elmondható, hogy ez az egy kép, 
vagyis a befagyott nő, elvontabb értelemben egyfajta  ash-forwardként működő 
metafora is lehetne. Orlando sorsát vetíti elénk összetömörítve egyetlen képbe. 
Orlando szerelme ugyanis nem talál viszonzásra, becsapottnak, megsemmisültnek 
érzi magát, és ez sorsára is kihat, nemcsak érzelmei, de cselekvőképessége is 
megbénul. Az önmegismerés és a világ megismerése felé fordul, ezt a fejezetek 

címe is jelzi: Költészet, Politika és Társadalom. 
A fér  ból nővé alakulásának folyamata is ezeken a részeken keresztül 

megy végbe, amihez szintén kapcsolódik a víz mint a megtisztulás, az átalakulás 
szimbóluma. A  lm 56. percében ugyanis egy tál vízben mossa meg az arcát, 
majd egy egész alakos tükörbe néz, s ekkor látjuk meg meztelen testét, amely nővé 
változását bizonyítja be. Orlando ezután a kamera felé fordul, s abba belenézve 
közli velünk, hogy ő maradt ugyanaz az ember, csak a neme lett más. Ez a fajta 
technika, mármint hogy Orlando szembenéz velünk a kamerán keresztül, a 
 lm egészén végigfut, minden jelentős esemény végén “összekacsint” a nézővel, 

olykor kommentárt is fűz hozzá. A víz még egyszer megjelenik, A szex elnevezésű 
fejezetben, ahol a nővé válás kiteljesedése megy végbe azáltal, hogy Orlando 
megismerkedve a várt fér  val, szexuális aktust folytat. A jelenet lezárásaként, a fér   
távozása után, elered az eső, és Orlando szemét behunyva hagyja, hogy elázzon. 
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A  lm utolsó egysége A születés címet kapta, amelyben Orlando már 
anyává válik, és élete ezzel beteljesedik. A víz mint ennek az átalakulási és 
beteljesedési folyamatnak a szimbóluma eltűnik a szó legszorosabb értelmében, 
de a  lm zárlatában Orlando szemében könnycsepp formájában visszatér. A nő 
önmegismerésének másik fontos szimbóluma a tükör, ennek jelentőségére még a 
későbbiek során visszatérek. 

Az intermedialitás mozzanata
“Kubrick premier plánból, ebből a szűkre szabott plánból lassan tágít kife-

lé az optikával egy tágba, újrakeretezve ezzel a képet” 34 írja Jakab-Benke Nán-
dor, és nem véletlen az sem, hogy a rendező ezt a kameramozgást használja, hisz 
ezzel olyan érzést kelt, mintha a múzeumban az egyes képeket először közelről, 
majd egyre távolabbról vizsgálnánk. John Baxter Kubrick kameramozgását tánc-
hoz hasonlítja: „A kamera nem szenvtelen műszerként reagál az eseményekre, ha-
nem emberi meg  gyelőként: a voyeur táncában olyan bensőségesen összekapcso-
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lódik ember és gép, akár egy valcerben”.  A kamera is él ezáltal, és így válik a cse-
lekmény részéve, egy szemmé, amely mindenhová beférkőzik, még a nő leginti-
mebb szférájába is. Így látjuk meg Lady Lyndont egészében, ahogy meztelen mel-
lei is ki vannak téve a kamerának, a nézőnek, és valójában ez a lecsupaszítás még 
ennél is többet fejez ki, azt a fajta kiszolgáltatottságot, amely egy olyan nőt jelle-
mez, aki szeret, és a férje hűtlenségein felülemelkedve, büszkeségét sutba vetve 
kell tovább élnie. 

A nő fájdalmait, bár nem mutatja ki szavakkal és tettel, ezek helyett a testtar-
tása – a kényszeredett merevség, amely már a hullákra emlékeztet minket – fejezi 
ki a feltehetően benne háborgó indulatokat. Körülötte a komornái ülnek, akik kö-
zül az egyik éppen felolvas. Az eddig semleges narrátori hang megszűnik, helyette 
a  lm diegetikus világában lévő szereplő veszi át a narráció „fonalát”, aki franci-
ául olvas fel egy, a Lumiére testvérekről szóló történetet. Ezzel a rendező egyfajta 
ironikus töltetet is hozzáad a drámai jelenethez. Állóképet látunk ugyanis, amely-
ben a szereplők szoborszerűen vesznek részt. Az egyik komorna viszont pont a 
Lumiére testvérekről, a mozgókép feltalálóiról olvas fel, akiknek a mozi születé-
sét is köszönhetjük. Ennek a szekvenciának a nagyszerűségét erősíti még annak 
a felismerése is, hogy ebben az egyetlen kameramozgásban hogyan integrálódik 
egybe több művészeti ág. Pethő Ágnes szavaival fogalmazva: “A  lm szintetikus, 
más művészetek kifejezőeszközeit integráló jellege jelenítődik meg abban, ahogy 
az egyes művészeti ágak: festészet, szobrászat, színművészet, tánc, zene, fényké-
pezés egyetlen folyamatos kameramozgással kötődnek össze, és ahogyan végül a 
 lmrészlettel ér véget a bemutatás”.   

Egyértelmű tehát, hogy a Barry Lyndon elsősorban a festészetet, a 
festményszerűséget építi be a  lmképekbe. Nem konkrétan egy képet épít be 
a cselekménybe, hanem egyfajta stílust visz végig a  lm egészén: „Kubrickék 
a  lm látványának előkészítése közben William Hogarth angol festő világára 
támaszkodtak” . A fentebb idézett fürdőszobai jelenetnél viszont a festői látványba 
a szereplők szoborszerűsége, továbbá a felolvasás mint az irodalom cselekvésként 
való megjelenítése is beépül. A  lm elsősorban a festészetnek állít méltó emléket, 
de irodalmisága nemcsak az irodalmi adaptációból adódik, hanem, ahogy szintén 
Pethő Ágnes megfogalmazta, “a  lmelbeszélés viszont egészen biztos, hogy nem 
a Lumière-masinából varázsolódott elő mintegy a semmiből, hanem a képi és 
irodalmi ábrázolás/történetmondás legváltozatosabb hagyományainak talaján 
formálódott”.  Erre pedig Kubrick a legszebb rendezői megoldást hozta létre 
azzal, ahogy a komorna franciául a Lumiére  vérekről olvas fel. Irodalom és  lm 
kapcsolata szép fúziót hoz létre ebben a képben, amit még az is tetőz, hogy a  lm 
William Makepeace  ackeray pikareszk regénye alapján készült. 

Fürdőző nő
Visszatérve Lady Lyndon alakjához, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 

 lm egyik központi jelenete az, ahogy a nő némán és mereven a fürdőkádban ül. 
Ha eddig kiemeltem a tekintetének a jelentőségét, akkor most meg kell jegyeznem, 
hogy ennél a résznél szinte nem is pislog, hanem kifejezéstelenül bámul maga 
elé. Eddig nemcsak, hogy felöltözve láttuk, de szinte makulátlan külseje egyfajta 
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magabiztosságot is árasztott. Az, hogy így lecsupaszítva jelenítődik meg előttünk, 
mentesen minden sallangtól és cicomától, vagyis, hogy teljes természetes valójában 
mutatja meg magát, kifejezi azt is, hogy érzelmileg kiszolgáltatott a kamerának is, 
de valójában a férjének. 

Amint azt már fentebb említettem, Kubricknál a statikus kép azt szolgálja, hogy 
a szereplők helyzetének konstans mivoltát jelezze, amin saját akaratukból kiindulva 
nem tudnak változtatni. Lady Lyndonnál is igaz ez, sőt az, hogy vízben ül, még 
inkább ezt a tehetetlenséget erősíti. A víz, amint már fentebb említettem, az élet 
és halál közötti átmeneti periódust is szimbolizálja. Elég, ha csak arra gondolunk, 
hogy a magzat az anyaméhben úszkál. Az is egy átmeneti állapot a születés és a 
nemlét között. Lady Lyndon is ebben a köztes állapotban lebeg, úszik, létezik. Az 
említett kép is, ahogy ül a kádban, félig a vízben és fél felsőtesttel a víz felszínén, 
jól mutatja ezt. Nincs elmerülve a vízben, mint Ophélia, de nincs is a szárazföldön. 
Élete ebben a kettős állapotban leledzik, ég és föld között, ész és érzelem között, 
az élet és a végső megsemmisülés között. Az, hogy a férje megcsalja, és ő tud róla, 
döntés elé kényszeríti őt: tűrjön és várjon, vagy hagyja el. Ám mitévő legyen egy 
nő, a nélkül a fér   nélkül, akit szeret, így hát még a halál is felvetődhet. A fér   uralja 
a szívét, és ezáltal a cselekvőképességét is. 
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A nő állapotát nemcsak a statikus kép, hanem a  lmkép színvilága is fo-
kozza. A sötét, komor szobabelsőt csak a hátulról jövő minimális fényforrás töri 
meg. Mindaddig a pontig, amíg az ajtón be nem jön a férj, akkor ugyanis a szoba 
egészen telített lesz, mintha helyreállna a rend, még úgy is, hogy érezzük, a fér   
olyan helyre lép, amely kifejezetten női territórium, ezt Lady Lyndon körül a ko-
mornái is erősítik, akik gyorsan kiszaladnak a fér   megjelenése után. A nő arcá-
ról készült nagy közeli pedig úgy hat, mintha hátulról a napsütés világítaná meg, 
ami éles kontrasztot eredményez az eddig látottakkal szemben, és nem mellesleg 
pedig újraéleszti a nőt, aki addig holtsápadtan, mozdulatlan pózban ült. A fér-
  megjelenése olyan, mintha az éjszakát hirtelen a nappal váltaná fel. Eldönten-

dő kérdés viszont, hogy a fér  -e a nap és világítja meg a szobabelsőt, vele együtt a 
nőt is, vagy a nő az, aki viszont csak akkor ragyog, ha van kinek, ha van, ki visz-
szaverje a fényét. 

Ennek a jelenetnek az utolsó egységében a férj bocsánatot kér Lady Lyndontól, 
aki ezáltal felenged az eddig megtartott merev pózból, s látjuk, ahogy a mellka-
sa ütemesen újra emelkedni kezd. Megfogja a férje kezét, aki ezután lehajol hoz-
zá (fontos: nem ő emelkedik ki a vízből), majd megcsókolják egymást. Kölcsö-
nös a csókváltás, de olyan érzetet kelt, mintha a nő megmaradna valami miszti-
kus fátyolba takarva, amely, hiába változtat a merev pózon, még élesebben rakó-
dott volna rá. Az égi (női) és a földi (fér  ) szférák találkozási pontja ez a csókvál-
tás. John Baxter Kubrick szerelmi jeleneteiről a következőket fejtette ki: „ Kubrick 
 lmjeiben sosem látunk szerető párokat szeretkezni. A szexuális élmény titkos 

mellékösvényeit kedveli: a voyeurizmust, az uralkodást és az erőszakot”.39 A fér   
szempár leselkedését először a kamera helyettesíti, amely belopózik a nő legben-
sőségesebb szférájába, majd pedig Barry Lyndon alakjával kap ez a szempár konk-
rét megtestesülést is. A fér   megjelenése itt egyfajta betörés is, egy kifejezetten 
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női, a női intimitás megélésének központi helyére, így a szexuális egyesülés meta-
forájának is tekinthető ez a kép. 

A fürdőszoba mint női színtér 
„Hozzám már hűtlenek lettek a szavak...”40

Az idei, 2018-as Oscar-díjra is jelölt két jelentős  lmnek is a központi 
jelenete a fürdőszobában és azon belül is a fürdőkádban zajlott. A  e Shape of 
Water ( magyar címén: A víz érintése), Guillermo del Toro rendezése Oscar-díjat 
kapott a legjobb  lm, rendező, látványterv és eredeti  lmzene kategóriáiban is. 
A  lm, ahogyan a címében is benne van, a vizet nemcsak mint látványelemet 
használja, hanem az életben maradás alapfeltételének is tekinti. A történetben 
ugyanis nemcsak a hal-fér  nak elengedhetetlen életfeltétel a víz, de a  lm női 
főszereplőjének is az. Mit is jelent ez pontosabban, s hogyan kapcsolódik Kubrick 
 lmjének festményszerűségéhez és Lady Lyndon szoborszerű kitárulkozásához? 

Az alábbiakban erről lesz szó. 
Gaál Szabó Péter Női helyek, fér   terek Zora Neale Hurston  eir Eyes 

Were Watching God című regényében című tanulmányában így fogalmaz: 
„Hurstonnek az a stratégiája, hogy olyan női helyeket jelenítsen meg, amelyeket 
nők konstruálnak, azaz olyan helyeket, amelyek elősegítik az identitás szubjektum 
által való megalkotását , illetve olyan női szociális teret jelenít meg, amelyekben 
a fér  akat kiszorítva a nők maguk teremtik meg identitásukat, például rituális 
cselekedetekkel”.41 A fürdőszoba, bár nem szociális hely, sőt az intimitás és a 
magánszféra egyik legzártabb helyisége, mégis több  lmben is olyan helyként 
szolgál, ahol a nők levetkőzve, megszabadulva a mindennapi „álarcuktól” önmaguk 
tudnak lenni. Filmekben, és nemcsak ott, a nők bizonyos tereken általánosságban 
egy bizonyos fér   oldalán jelennek meg, vagy hozzájuk fűződő az indoka a 
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megjelenésüknek, de nem mint önálló, egyéni szubjektum léteznek az adott helyen. 
A fürdőszoba megmutatása a nő belső világába való beengedést is jelenti. Egy zárt, 
intim, de bensőséges közegbe, ahol a nőnek egy olyan oldalát láthatjuk, amelyet a 
nyilvános térben elfed. Az említett  lmben, A víz érintésében központi helyszín lesz 
a fürdőkád. A nő minden nap ott kezdi meg a napját a reggeli fürdéssel egybekötött 
önkielégítéssel. Majd pedig ebben a kádba viszi haza a munkahelyéről elrabolt hal-
fér  t is, akibe első látásra beleszeret. 

A hal-fér   elpusztul, ha nem lehet vízben, a nő viszont onnantól kezdve nem 
tud élni, hogy nem lehet a fér   mellett. Így válik mindkettőjük életének fontos 
elemévé a víz. Ha még pontosabban akarok fogalmazni, akkor viszont a nő nővé 
válásának a folyamatát mutatja be a  lm, amelynek csak ürügye vagy kelléke 
a hal-fér   szerepe a háborús küzdelemben, mert voltaképpen fő célja az, hogy 
Elisa (Sally Hawkins) végre a szó összes értelmében nő lehessen. A víz, vagyis a 
„teremtésmítoszok őselemeként az univerzális anyaméh”42, a nő érintését jelzi, 
először belül, majd pedig kívül, magát a formát. A nő és a fér   egyesülése, lélekben 
és  zikailag is. A  lmben Elisa néma, már gyerekkora óta nem beszél, a fér  val 
töltött utolsó estéjén viszont nemhogy megszólal, de énekelni kezd. S dalban 
mondja el a fér  nak, hogy mennyire szereti.

A szavaknak és azoknak a hiányáról már fentebb hosszasan írtam, de amíg 
Kubrick csak  noman sejteti a szavak által ki nem mondott érzéseket, addig 
Guillermo Del Toro az arcunkba vágja ezt a tényt. A  lmben Elisa némasága 
nemcsak a női, hanem az emberek – függetlenül a nemüktől – elnyomása elleni 
tehetetlenséget, szólni nem tudást is példaként statuálja. A hal-fér   mint kitalált, 
megkonstruált, egy célra kifejlesztett lény nemcsak Amerikában, de a föld összes 
kontinensén idegen lenne, hiszen nincsen konkrét hazája. A  lm az idegenség 
problémáját is felveti, hogyan is tud valaki önmaga lenni egy idegen országban, 
távol a szülőföldjétől. Hogyan találjuk meg a szavakat, ha nem szólhatunk az 
anyanyelvünkön? Az elhallgatás nemcsak Elisa problémája, aki idegen a saját 
női bőrében, hanem Dimitri, az Amerikába emigrált orosz orvos problémája 
is, hiszen az ő nyelve a tudomány nyelve, azért ment Amerikába, hogy a tudása 
által érvényesüljön, de nem fog sohasem Amerikához tartozni. Ez a két szereplő 
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az, aki védelmezi a hal-fér  t, és nem véletlenül, hisz ők ketten értik meg igazán, 
milyen az otthontalanság. Rajtuk kívül még igazán Guillermo Del Toro értheti ezt a 
problémát, aki mexikói lévén Amerikában alkot, és ahogyan Dimitrit a tudomány, 
úgy Del Torót a  lm köti az országba, de önmagára bevándorlóként tekint.43 Nem 
véletlen tehát, hogy a  lmjében a némaság, a csend, a szavak hiánya kulcskérdéssé 
nőtte ki magát. Ha a fentebbiek során visszaemlékszünk, Hitchcocktól idéztem 
a  lmekben előforduló dialógusokról kialakított véleményét. Hitchcock híres 
volt arról, hogy  lmjeiben a cselekvés felülemelkedik a szavak szintjén. Keveset 
diskurálnak a szereplői, ellenben elvárt a színészeitől, hogy a puszta nézésükkel 
is kifejezzék az érzéseiket. Hitchcock szintén bevándorló volt, elmondása szerint 
Amerikába csak a  lm miatt ment, angol felesége volt, s az angol Times napilapon 
kívül mást egész élete során nem olvasott. A két rendezőben tehát biztosan 
közös pont, hogy idegenségük megélése integrálódott a  lmjeikbe. Del Torónál a 
szereplők kialakítása szintjén, Hitchcocknál a színészekhez fűzött elvárásaiban.  

Del Toro  lmjében a főgonosz, Strickland (Michael Shannon) a feleségével 
töltött, szinte már erőszaknak is nevezhető közösülés közben befogja a felesége 
száját, és azt kéri, maradjon most már csendben. A későbbiek során pedig nyíltan 
kikezd Elisával, aki szemmel láthatóan nagyon tetszik neki, főleg a legfőbb 
jellegzetessége miatt, vagyis, hogy egy szót sem szól, csak a testével és a mimikáival 
kommunikál. Ezzel a  lm egy újabb fontos témát vet fel, mégpedig azt, ahogyan az 
elnyomó fér   (Strickland) megelégeli a fecsegő, szolgalelkű feleségét, s helyette a 
némaságával ellenállást tituláló alkalmazottjára tekint. Elisa nemcsak lerombolja 
majd ennek a fér  nak az imázsát, de győzedelmeskedik is felette, s teszi mindezt 
szavak nélkül, a saját tetteinek erejéből. 

A másik  lm, ugyanis kettőt említettem az idei Oscar-díjátadóval kapcsolatban, 
az Enyedi Ildikó által rendezett Testről és lélekről. Elemzési kiindulópontként a 
fürdőkádban kibontakozó nő identitásának és nőiségének a megélése szolgál 
ez esetben is. A Testről és lélekről, ahogy a nevében is benne van, a testi és lelki 
egyesülés kiteljesedését próbálja a nézőknek megmutatni. A lelki egyesülés a 
tudatalatti, az álmok szintjén valósul meg, a testi, és ez tűnik ebben az esetben 
nehezebbnek, a  zikai dimenzión, a szexualitáson keresztül. A problémát, ahogyan 
azt előző  lmben is, a női lét megélése jelenti. Itt viszont összetettebb a probléma, 
ugyanis a nő hiába találja meg a rá alkalmas fér  t, nem tud kibontakozni, képtelen 
verbálisan és nonverbálisan, a testével is kifejezni azt, amit a fér   iránt érez. Így 
végső kudarcnak éli meg azt, hogy ennyi idősen, biológiailag és lelkileg is megérve 
egy fér   jelenlétére, képtelen arra, hogy kapcsolatot létesítsen a másik nem tagjával. 

Mária (Borbély Alexandra) öngyilkossági kísérlete a kádban zajlik, ahova 
ugyanolyan robotszerű, merev mozgással fekszik be, mint ahogyan az egész  lm 
során mozog. Ez is jól mutatja, hogy még ezen az intim helyen sem tud egy cseppet 
sem felszabadulni, s hiába meztelen, még így is érezzük, hogy a lényegi része el van 
rejtve előlünk. A nő meztelenségét a kamera közelikben is megmutatja, fedetlenül 
látjuk Mária melleit. A fürdőszoba steril, stilizáltan ábrázolt, ezzel is erősítve a 
nő magányát és kietlen életét. A  lm katartikus pillanataihoz jutunk el ebben a 
fürdőkádas jelentben, ahol Mária olyan higgadtan vágja el ereit, hogy a néző azon 
rökönyödik meg, mennyire nem jelent számára semmit a saját teste. Ugyanis ez a 
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test börtönné válik, ha nem tudja funkcióit – nevezetesen, hogy szeressék minden 
értelemben – kielégíteni, és mint ilyentől, meg kell szabadulni. A halál végül nem 
következik be, Enyedi Ildikó happy endet szánt Máriának, de a  lm üzenetében 
valahogy érezzük, hogy ez a küzdelem, nemcsak Mária esete, hanem globálisan 
kiterjesztve minden nőre, még nem ért véget. Enyedi nem a női elnyomást mutatja 
meg a  lmjében, nem azt, hogy a fér  ak hogyan uralják a nőket, hanem hogy 
valójában hogyan tud a nő saját magának a legnagyobb ellensége lenni.  

Nő a felvevőgéppel 
„A fér  , ha alkot, csak nemének alaptulajdonságát teljesíti ki. A nő pedig nőisége 

ellenére, szinte azt legyőzve képes csak teremteni. így is csak ezer közül egy”.44

A női identitáskeresés, válság és önazonosság szép példája ez a  lm, főleg 
úgy, hogy női rendező mutatja ezt meg nekünk. Egyfajta önarckép ez, amit csak 
nő tud nőről alkotni, de amelyben az alkotó is benne van. Zsák Judit Egy vak nő 
önarcképei című írásában hosszasan kifejti a női nézőpont problematikáját. Tőle 
idézem a következőket: „Derrida szerint a nyugati kultúra »illusztris vakjai«, 
önelemzői, önarcképfestői majdnem mindig fér  ak, nem nők, mert mintha a 
nők nem vállalnák az önarcképfestés vak ámokfutásának a kockázatát”. 45 A női 
alkotók elsődleges feladata önmagunk de  niálása, egyfajta tükörbe nézés. Vak 
ámokfutásnak a kockázatával néznek szembe, mondja Derrida. A legnagyobb 
kihívás, és erre Zsák Judit hívja fele a  gyelmet, hogy tisztán lásson az adott alkotó 
nő. A harmadik, küklopszi szem megjelenése és felismerése. Majd pedig, hogy a 
meglátott, kialakított önarckép ne legyen töredezett és darabos vagy homályos 
(tükör által homályosan).

A fér   író, festő és rendező a nő megalkotásában külső nézőpontot vesz fel, 
ahogy ő látja a vágy titokzatos tárgyát, de a női alkotók ezzel szemben magukat 
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vizsgálják, saját tükörképüket értelmezik s fogalmazzák meg, vagy újra az arról 
kialakított véleményüket. Nem tudnak másképp cselekedni, ugyanis egy  lmből 
sem hiányozhat a női karakter megjelenése, de egy női nézőpont másképp 
mutatja meg az átélt valóságot. Erre példát egy másik  lmből hoztam, amelyet 
bár nem nő rendezett, de a női identitás és szubjektum áll a  lm középpontjában. 
A francia hadnagy szeretője (  e French Lieutenant's Woman, 1980) egy azonos 
című regényből adaptálódott, amit John Fowles írt 1969-ben. A  lmet Karel Reisz 
rendezte, aki az angol free cinema képviselője, s említett  lmje Kubrick Barry 
Lyndonját követi az angol  lmtörténetben. 

A francia hadnagy szeretője két idősíkon játszódik, az egyik szolgálja a 
jelent, ahol éppen egy forgatás zajlik, s ezen belül a viktoriánus korabeli Angliába 
csöppenünk, ami egyben a múlt is, és ez a történet másik idősíkja. A két színész 
egymásba szeret, mialatt eljátsszák, ahogyan a viktoriánus korabeli Sarah és 
Charles is egymásba szeretnek. „Múlt és jelen szinte egymásba fonódik, illúzió és 
valóság,  lmbeli és  lmen kívüli világ keveredik egymással”.46 A  lm cselekménye 
nem túl bonyolult, érdekesség Sarah (Meryl Streep) karakterében van, amelyik 
meg is mutatja magát, de aztán el is tűnik. Nem egyszerű női karakter bontakozik 
ki ugyanis előttünk. Nem csak abban áll a nő misztikuma, hogy eltűnik, aztán 
újra megjelenik, hanem, hogy mindezt ő maga irányítja, s önmagát is de  niálja. 
Ez megmutatkozik már az első képkockán is, ahogy Sarah és egyben ugyebár 
az őt alakító színésznő is, magát nézi egy tükörben. Ami, ahogy már fentebb is 
kifejtettem, az önmagára való re  ektálást jelenti, és a tisztánlátás felé vezető utat 
is, ami majd az alkotásban csúcsosodik ki, hiszen a  lm végén kiderül, hogy Sarah 
festő lett (amellett, hogy nevelőnő is). 

A festésre utaló jelenet viszont már a  lm közepén is felbukkan, Sarah önmagát 
rajzolja meg a szökése előtti éjszakán, de látjuk, hogy nem ez az első elkészült rajz 
magáról, hanem több lapon is az ő arca mutatkozik meg. A rejtélyes nőről mindenki 
csak azt tudja, hogy volt egy francia hadnagy szeretője, aki elhagyta, és azóta is őrá 
vár a tengert nézve. A francia hadnagy helyett viszont egy paleontológus, régész-
kutató érkezik, akinek az érdeklődése rögtön felkeltődik a titokzatos nő iránt. 
Charles is megtudja a nőről a pletykát, de mégis barátkozni kezd vele. Sarah pedig, 
bár eleinte visszakozik, mégis megnyílik a fér   előtt, és olyan dolgokat mond el 
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neki, amelyeket senki másnak. Önmagáról is sok mindent megvall. Saját belső 
kételyeit is a fér   elé tárja. A  lmben így hangzik néhány kérdése: „Miért vagyok, az 
ami?” A francia hadnaggyal kapcsolatos történetét is elmondja, de így re  ektál rá: 
„Tisztán láttam a helyzetemet, csak a játékszere voltam.” Ekkor azonban a történet 
egy pontján hazudik, azt mondja, a hadnagy a szeretője volt, viszont – ez csak a 
későbbiek során derül ki – sohasem feküdt le vele. Mert valójában az, akit várt, a 
paleontológus volt, s a hadnaggyal kapcsolatos mítoszt, legendát kerítette maga 
köré, hogy így legyen még izgalmasabb a róla kialakult kép. Ezzel a cselekedetével 
is úgymond önmagát festi meg, a saját önarcképét készíti elő. 

A paleontológussal való találkozását erősíti még az is, hogy a  lm másik 
idősíkján, vagyis a jelenben azt a jelenetet látjuk, ahogy a két színész azt próbálja 
el, amikor Sarah és Charles először megpillantják egymást. Sarah saját eltűnését 
is maga rendezi meg, hiszen a  lm végén ő írja meg a fér  nak a címét, miközben 
úgy tesz, mintha más jött volna rá. A nő eltűnése, majd újra felbukkanása 
ciklikusan jelentkezik a  lmben. Alakja Perszephoné istennőre (latinul Proserpina) 
emlékeztethet minket, aki az évszakok váltakozásával jelenik meg, majd tűnik el 
újra. Tavasszal a földön él Demeterrel, de a telet már az alvilágban tölti Hadésszal, 
s ez mindig így váltakozik. 47 A nő eltűnésével egyfajta hiányt képez a térben is és a 
fér   mellől is, amellyel gátat szab „a női szubjektum maszkulin bekebelezésének”.48 
Ez a fajta menekülés saját női szubjektumának, szabadságának és identitásának a 
kimenekítéséből ered, amit a fér   által való kisajátítás félelme generál a nőben. Az 
alkotó, alkotni vágyó nő tehát tiltakozását fejezi ki művészetével, menekülve abból 
a konvencionális világból, amelybe a társadalom kényszeríti. B. Varga Éva ezt így 
fogalmazza meg: „Esetében már maga az alkotás is szembenállást, szembeszegülést 
jelent a beszűkült, beszűkítő hétköznapisággal. Hiszen szülei, a társadalom egy 
otthonba zárt, mások által irányított, végtelenül kiszolgáltatott életet szántak neki. 
Amit tesz, azt nem a hírnévért, csupán az elfogadásért teszi. Valójában az a vágy 
vezeti, hogy embernek, művésznek, sőt hogy nőnek tekintsék”.  

Sarah tesz is e  éle kijelentést, amikor Charlesnak mesél az életéről. Azt 
mondja, hogy ő sohasem vágyott olyan életre, mint az átlagos nők, akiknek élete a 
családi házon belül, egy zárt térben, a feleség és az anyaság szerepeinek betöltésével 
zajlik. A  lm alapjaként szolgáló regény írója, John Fowles ennek a gondolkodásnak 
az okát így fogalmazza meg: “És ne feledkezzünk meg a viktoriánusok sajátságosan 
egyiptomi természetéről, a klausztro  liáról sem, amelyet kiválóan tükröz 
zárt múmiaruházatuk, keskeny ablakú és folyosójú építészetük, a nyitottól és 
mezítelentől való félelmük. Dugjuk el a valóságot, zárjuk ki a természetet”.  
Ebből a kelepcéből menekül Sarah, s ezt az is erősíti, hogy Charlesszal folyton az 
erdőben, a természetben találkoznak. A nőben már ekkor megvolt az alkotás iránti 
érdeklődés, de a művészi ambícióit még nem ismerte fel, csak a vágyat érezte. A 
vágyódás szimbólumaként is értelmezhető az a momentum, amikor a tengert nézi. 

A víz, ahogy már a fentebbiek során többször is kifejtettem, női princípium, 
egy nálunk hatalmasabb őselem, amelyből kiválasztódtunk, de visszavágyunk 
abba az egységbe. A nő azáltal, hogy folyton azt nézi, kifejezi a vágyát az ősegység 
megtalálására, mind fér   és nő kapcsolat szintjén (vágyik a fér  ra, aki mellett 
végre nő lehet), mind pedig önmagán belül is az önmegvalósítás szintjén (alkotni, 
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és ezáltal önmagát felfedezni). A kettő viszont összefügg, és egyik sem létezik 
a másik nélkül, vagyis a nő csak egy fér   mellett tud igazán nő lenni. „Fér   és 
női együtt létezik, egymásért kiált”.  A nő viszont alkotni is azáltal tud csak, ha 
önmagát megismerve, nőiségének megtapasztalásából kiindulva építi fel a magáról 
a művészet által kibocsátott képet. Párhuzamként visszacsatolva a fentebbiek 
során említett  lmre, az Orlandóra, fontos megjegyeznem, hogy ott is ezt az 
identitáskeresést, önazonosságra törekvést, majd pedig alkotóvá válást erősíti a 
tükörbe nézés e  ektusa, amely többször is visszatér a történet során. A nő kettős 
teremtő erejét (anya és művész) példázza a  lm utolsó jelenete, ahol Orlando 
kislánya felvevőgéppel a tájat, majd pedig az anyját örökíti meg. Az, hogy ez a 
természetben játszódik, egyfelől megerősíti a teremtés ősi mivoltát, s mindamellett 
keretezi a  lm történetét is, Orlando ugyanis a  lm kezdő képsoraiban egy fa 
tövénél ülve alkotni, verset írni próbált. Nem utolsóban pedig a lánya alkotja meg 
őt. Filmalkotás zajlik egy  lmalkotásban, teremtés a már megteremtettben. Az 
utolsó egység címe, vagyis, hogy A születés méltán viselheti ezt a címet. 

 
A francia hadnagy szeretőjéhez visszakanyarodva a nő hiánya az, ami 

még fontos szerepet kap. Sarah eltűnésével, majd létének hiányával ugyanis a 
személye iránti vágyakozást fokozza a fér  ban. Szintén B. Varga Éva fogalmazza 
meg a következőket: „A természet örök körforgásába visszacsatolt nőt csupán a 
(fér  )költői képzelet tartja meg”.  A  lm végén az utolsó forgatási nap jelenébe 
csöppenünk, a záró partin a színészek ünneplik az elkészült  lmet. A Sarah-t alakító 
színésznő korán elmegy a partiról, búcsúzás nélkül hagyja ott a Charlest alakító 
színészt. A fér   hiába keresi a nőt, már csak a nyomát látja az ablakon keresztül, 
mi, nézők és a rendező is a fér  val maradunk. Nem is látjuk a nő távozását, csupán 
a fér   reakcióját, ahogy szembesül azzal, hogy elhagyta a nő, és hogy huzamosabb 
ideig már nem is láthatja. Az, hogy ezt a történetet fér   írta (John Fowles), és, 
hogy egy fér   rendező készítette el a  lmes adaptálást, s végig Charles szemszögét 
látjuk, jól igazolja B. Varga Éva gondolatait, miszerint a fér   képzelet tartja fent a 
nő köré épült misztikumot. S ebből kiindulva, a  lm inkább szól a nőt szemlélő 
„fér   megindultságáról, mint magáról a nőről”.  
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Az aláírás
Kubrick  lmjében eljutunk a  lm utolsó egységéhez, amelyben Barry Lyndon 

bukását és feleségének lelki összeroppanását láthatjuk. Barry Lyndon telhetetlensége 
nőttön-nő. Főnemesi címének megszerzésébe vág bele, ami, ahogyan a narrátor 
megfogalmazza: „A nemesi cím utáni törekvése Barry legszerencsétlenebb 
vállalkozása lett. Nagy áldozatokat hozott, hogy célját elérje. Szórta a pénzt és 
osztogatta a gyémántokat itt is, ott is. Földeket vett tízszeres áron, festményeket és 
műtárgyakat vásárolt anyagi bukást okozó árakon”.  Egy jelenet erejéig láthatjuk, 
amint éppen festményvásárlás céljával nézegeti az alkotásokat. Julien Sorelhez 
hasonló feltörekvési vágyának és a felső körökbe való betagozódásának a 
reményében cselekedett, és tette mindezt a felesége vagyonából, akinek kincstárát 
ki is merítette ezzel. Mindezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert a 
csekkeket a nő írja alá, és vissza-visszatérő motívumként jelenik meg az aláírása a 
lap alján. Erre még visszatérek, de fontos még egy szekvenciára felhívni a  gyelmet 
Lady Lyndonnal kapcsolatban: a  a halála utáni mérgezési kísérletére, ami még 
csak nem is sikerül neki. Ellenben ekkor láthatjuk egyetlenegyszer, önmagából 
kikelve, hálóköntösben ordítva, tébolyult módjára a szobájában “vergődni”. Kiabál, 
miközben bútorokat dönt fel, s a szoba egyik végéből a másikba tart, a kamera 
pedig követi mozgását. Jakab-Benke Nándor így fogalmazza ezt meg: „Kubrick 
megtöri a szinte túlcsorduló, festményszerű állóképáradatot azzal, hogy vállra kapja 
a kamerát”.   Ennek is jelentősége van, hiszen a nő ebben az egy szekvenciában 
töri meg saját mozdulatlanságát, és fordul radikális eszközökhöz élete alakítása 
kapcsán, a statikus képből kimozdított kamera pedig a nő lelkének háborgását is 
jobban felerősíti. 

Az aláírásra visszatérve pedig megemlítem, hogy először a  lm ezen részén, 
majd még egyszer és végül a legvégén ismétlődik meg ez a folyamat. A nő keresése, 
értelmezése és ábrázolása kapcsán az aláírásának a megjelenítése egy újabb 
kísérletet mutat a nő misztikumának a megfejtésére. Mit rejthetnek ezek a szikár, 
de kacskaringós betűk? Ki van az aláírás mögött? B. Varga Éva a következőket írja: 
„Nancy J. Chodorow  A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet című művében 
elemzi, hogy a fér  ak nőktől való elkerülhetetlen pszichés rettegése miképp 
írja felül szándékaikat a műalkotások nőábrázolásában (Chodorow 53–54). Az 
eredmény a két ábrázolástípus valamelyikéhez vezet: vagy eltorzult anya, illetve 
nő  gura, vagy légi tünemény jelenik meg a műben”.56 Lady Lyndon alakjában 
mindkettő megvan, hiszen mint anya is különösen viselkedik a  aival, ez egy 
külön tanulmányt érdemelne, részletesen nem térek ki rá, mindenesetre első 
házasságából született  a mintha beteges vonzalmat érezne az anyja iránt. Ha a nőt 
légi tüneménynek nem is lehet nevezni, az viszont megállapítható róla, hogy a  lm 
elejétől végéig folyamatosan rárakódó fátyol, ködszerű réteg mintha földönkívüli 
lény benyomását kölcsönözné az alakjának. Megfoghatatlan és megközelíthetetlen, 
mint egy nimfa, angyal vagy akár boszorkány. Azáltal viszont, hogy a neve a 
papírra kerül, létezésének mintha egy bélyegét is, valós lenyomatát is látnánk. John 
Baxter Kubrick kapcsán ezt a következőképpen fogalmazza meg: „A kimondott és 
írott szavak Kubrick és a nézők számára is biztos kapcsot jelentenek a valósághoz”.57 

A kimondott szavak, vagy azoknak a hiányáról dolgozatomban már 



99

KAMERA

többször is szót ejtettem, ebben az esetben viszont a leírtak kapnak hangsúlyt. 
Történetesen Lady Lyndon neve, ami ismétlődően meg-megjelenik, s a végén, 
ezzel a folyamattal, az aláírással zárul a történet és a  lm is. Kubrick a nők előtti 
tiszteletét is kifejezi azáltal, hogy egy női szignóval fejezi be ezt a  lmjét. Ennél még 
messzebb tekintve, egy cikket olvasva a rózsakeresztes szimbolizmusról és a tarot-
kártya szimbólumrendszerének párhuzamairól, szembesülhetünk azzal, hogy 
Kubrick ennek a szimbolizmusnak megfelelően alakította ki a képek kompozícióit 
elemzett  lmjében.58 A cikk írója arra is felhívja a  gyelmet, hogy Lady Lyndon a 
tarot-kártyának megfelelően a  e World karakterét testesíti meg. De  níciója így 
hangzik: „A Világ (elnevezésű kártya kulcs  gurája) véget vet egy élet ciklusának, 
egy szünet az életben a következő nagy ciklus előtt. Az alak egyszerre lehet fér   és 
nő, fent és lent, egy köztesség az ég és a föld között. Egyben a teljesség”.59

Barry Lyndon csak kis ideig tudta ezt a teljességet, Lady Lyndont és ami vele 
jár, az életében fenntartani, majd sorra mindent elvesztett. Nem véletlen az sem a 
 lmben, hogy Barry előrelépései kártyajátékkal kezdődtek, egy olyan szakmának 

nem nevezhető tevékenységgel, amelyet nagyrészt a szerencse forgandóságának 
irányelvei működtetnek. Egyszer fent és egyszer lent. Nagy nyereség után nagy 
bukást is tartogathat a következő lap. S ez akár utalhat a fentebb említett tarot-
kártya misztikumára is. A Lady megjelenése is ekkorra tehető, egy korszakot 
jelentett Barry Lyndon életében, és a  lmben is egy fordulópont. Fordulópont 
olyan szempontból, hogy eddig Barry Lyndon karaktere uralta a  lm cselekményét, 
de a nő megjelenésétől kezdve már Barry Lyndon mintha eltörpülne, s helyébe a 
nő karaktere lép, hozzáigazodik minden, s már az ő drámáját látjuk kibontakozni, 
ahogyan azt a fürdőkádas és füstös jelenetek kapcsán részletesen kifejtettem. 
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A  lm utolsó jelenete ez a képkocka, amely az év, a Barry Lyndon-korszak és 
a  lm lezárásaként jelenítődik meg. Lady Lyndon a csekkeket írja alá automati-
kus, monoton módon, rezzenéstelen arccal. Számára nincs jelentősége ennek az új 
kezdetnek, hisz itt most már a  a veszi át a “hatalmat” minden felett, beleértve az 
anyját is. A papírokat is ő nyújtja oda Lady Lyndonnak, jelezve felé azt, hogy a nő 
feladata csupán annyi, hogy szignózza őket. Amikor azt a számlát teszi az anyja 
elé, amely Barry Lyndon számára íródott, Lady Lyndon kezében megáll a penna, 
elidőz, majd aláírja. Ekkor premier plánban láthatjuk a nő megfáradt arcát, a né-
zését, halljuk halk sóhajait. Majd újabb lendületet vesz, és folytatja tovább ugyan-
úgy a levelek aláírását. Ha a nézőben felmerült volna a kérdés azzal kapcsolatban, 
hogy ez a nő el sem olvassa, mit is ír alá, ez a jelenet választ ad arra, hogy de bi-
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zony igen. Sőt, merem állítani, hogy Lady Lyndon végig tudatában volt élete ala-
kulásának, és nem naivitásból nem adott hangot a véleményének. Talán ő az a sze-
replő, aki része a diegetikus világnak, de közben fél lábbal egy másik valóságszint-
be lép át, minden egyes tekintetváltással. Erről a 2001-ben készült Amélie cso-
dás életének egy része (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, rendezte, Jean-Pierre 
Jeunet) jut eszembe, amelyben az üvegember évente egyszer lefesti az Evezősök 
reggelije című Renoir-alkotást. A huszadik elkészült festmény kapcsán az üveg-
ember ezt mondja Amélie-nek a képet elemezve: „Egyetlen  gura van, akit még 
mindig nem sikerült megfejtenem, ez a lány a vizespohárral. A kép közepén van, 
de valahogy mégis kívülállónak érzem”.   A vizespohár motívumában újra visz-
szaköszön az, amit már a dolgozatom során többször is megemlítettem, vagyis a 
nőiség és a víz szoros összekötő mivolta. 

Zárszó
Dolgozatomban a nő és fér   kapcsolatát mutattam be, majd pedig a 

magányosság, a női lélek elszigeteltségének központi helyére fókuszáltam, vagyis 
a fürdőszobára. John Everett Millais prera  aelita festő Ophelia halála című 
festményét vettem az elemzés alapjául. A vízbe süllyedt nő  lmképi változatait 
rendeltem mellé példának, olyan  lmekből merítkeztem, mint  A víz érintése 
vagy a Testről és lélekről. A nők nővé alakulásának folyamatát és nőiségüknek a 
megélésére való vágyakozásukat állítottam párhuzamba a víz megjelenésével. A 
tengert folyamatosan  gyelő nő A francia hadnagy szeretőjében, a jégbe fagyott 
nő kiolvasztása az Orlandóban, a fürdeni képtelen nők A rajzoló szerződésében. 
Különösen hasonlít egymásra A francia hadnagy szeretőjének főszereplője, Sarah és 
Orlando, akik mindketten a “természet menyasszonyainak”  tartják magukat, ezzel 
megint csak visszautalva Opheliára, aki a természetnek adja magát halálával. Sarah 
és Orlando abban is közös, hogy mindketten művészi, alkotói babérokra törnek, 
ehhez viszont az önmaguk megismerése szükséges, ezt jelképezi a tükörbe való 
pillantásuk, Orlandónál pedig a kamerával való szembenézés is. A természet, kert 
és a gyümölcsök is a nemi identitás felismerését, megélését és a termékenységet 
szimbolizálják. Leghangsúlyosabban ezt A rajzoló szerződésében láthatjuk, de az 
Orlandóban is van erre utalás. 

Az elsüllyedt vagy a maszkulin hatalom elnyomásából következően 
elsüllyesztett nő nemcsak a képiség szintjén, hanem a szavak, a kommunikáció 
vagy annak hiányának a szintjén is megjelenik. Lady Lyndon, továbbá Elisa A víz 
érintésében vagy Mária a Testről és lélekről-ben ugyanúgy a szótlanság problémájával 
küzd. Szavaik helyett a mozdulataik, testtartásuk, mimikájuk és a szemük beszél. 
A nő idegensége a saját testével kapcsolatban Máriánál öngyilkossági kísérletben 
csúcsosodik ki, s bár nem olyan drasztikusan, de Lady Lyndon is megkísérli az 
öngyilkosságot, őt az anyai szerepben megélt kudarca vezérli idáig. 

A legtöbb alkotást fér  ak készítették, és bennük a nő misztikumát fejtegetik, 
vannak olyanok, amiket női alkotók hoztak létre, ezáltal saját nemüknek 
értelmezését is célként kitűzve, önmagukat de  niálva kellett létrehozni az alkotást. 
A felsorolt  lmek közül mindegyikben fontos szerepet töltöttek be a nők. Jelenlétük 
szükséges és nélkülözhetetlen. Legyenek benne passzíva, vagy aktívak, esetleg 
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maguk is alkotók, egy biztos, nélkülük a  lm nem lenne egész, s hiányuk csak arra 
szolgál, hogy még jobban felhívják a  gyelmet fontosságukra.  
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