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Bevezető
Kommunikáció- és médiatudományi folyóiratunk a kezdetektől nyi-

tott volt a vizuális művészetek, a filmes témák iránt, második éve azonban 
külön lapszámot állítunk össze a mozgóképpel foglalkozó írásokból. Ennek 
megjelenése nem véletlenül esik a május végi – június eleji időszakra, ilyen-
kor pörög fel ugyanis a filmes élet Kolozsváron, a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválnak köszönhetően. A város megtelik piros-fehér plakátokkal, 
szórólapokkal, újságokkal, nyakba akasztós névjeggyel szaladgáló emberek-
kel, minden a moziról szól ilyenkor – a ME.dok pedig tematikailag is igyek-
szik kapcsolódni a TIFF programjához. 

Aktuális számunkat két erdélyi magyar filmkritikus – Szántai János 
és Papp Attila Zsolt – ajánlója vezeti be, különböző részleteket emelve ki a 
fesztivál új, tematikus szekciójából, amely a sokakat foglalkoztató világvége-
őrület hatására a This is the End nevet kapta. [Interjú] rovatunkban egy rövid 
beszélgetés olvasható Angelo Mitchievici kritikussal, aki 2012-ben tagja volt 
a TIFF FIPRESCI zsűrijének, Lakatos Róbert pedig Prikler Mátyás szlovákiai 
magyar rendezővel beszélget, akinek első nagyjátékfilmjét láthatjuk a feszti-
vál Fókusz Szlovákia szekciójában.

Évről évre megfigyelhető az érdeklődés a kortárs magyar és román 
filmek iránt, különösen a román újhullám immár elfogadottnak tekintett 
irányzata örvend nagy népszerűségnek. Idei számunkban összehasonlító 
elemzés olvasható László Lillától arról, hogyan jelenít meg deviánsnak tar-
tott kapcsolatokat egy román és egy magyar film – mindkettőt láthattuk a 
TIFF-en az elmúlt években –, Bodó Rozi tanulmánya pedig azt mutatja be, 
hogyan reprezentálják a migráció jelenségét a román filmek ’89 előtt és után.

Mindezek mellett filmelméleti kérdésekkel foglalkozó cikkek is helyet 
kapnak: Felméri Cecília a montázsnak (és a montázs hiányának) szerepét 
taglalja a filmes realizmus szempontjából, Timár Kata írása a mozgókép kö-
zösségformáló erejét szemlélteti az internetes közösségi oldalakon.

Tematikus blokkunk idén a modern filmművészet nagy alakja, Andrej 
Tarkovszkij munkásságára fókuszál: Gelencsér Gábor Tarkovszkij és az 
irodalom kapcsolatát elemzi, Szűk Balázs a Solarisról szóló cikkével járul 
hozzá a Tarkovszkij-értelmezésekhez, a témát (és a lapszámot) pedig Buka 
László festészeti megközelítésű esszéje zárja a nagytotál és a felülnézet – az 
„isteni szemszög” jelentőségéről. 

Kassay Réka
szerkesztő
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Személyes apokalipszis
TIFF-ajánló 

PAPP ATTILA ZSOLT
fi lmkritikus, publicista,

a Filmtett Erdélyi Filmes Portál munkatársa

Új tematikus kategóriával bővült az idei TIFF – ezekre a „soron kívü-
li” összeállításokra pedig minden évben érdemes figyelni, mert általában 
egy-egy „közszájon forgó”, közérdeklődést kiváltó témát, jelenséget járnak 
körbe a beválogatott filmek. A This is the End elnevezésű szekció a ma-
napság (a filmben is) reneszánszát élő világvége témát állítja középpontba 
– kérdés persze, mely vonzatain keresztül. Az apokalipszis ugyanis olyan 
téma, amely mindig foglalkoztatta az emberi fantáziát, koroktól, művé-
szeti ágaktól és műfajoktól függetlenül, de százféle megközelítési módja 
lehetséges, az emberi psziché, illetve a világ aktuális állapotától függően. 

A világvégeláz nem véletlenül hágott tetőfokára épp az ezredfordulón: 
az efféle radikális naptári váltásokat szeretjük korszakhatárnak, az „idő” 
megragadhatatlan folyamában beálló baljós fordulatnak tekinteni – ezt 
erősítette fel az ún. maja naptár jövendölései körüli őrület, a legújabb, ez-
úttal 2012-es világvége-forgatókönyv, ami a filmvilág katasztrófagyárosait 
sem hagyta hidegen (Roland Emmerich például igen direkt címmel látta 
el témába vágó opuszát: 2012). Ezt bizonyítja, hogy (a Wikipédia vonatkozó 
listáját1 figyelembe véve) a 2000-es években ugrásszerűen megnőtt az ún. 
posztapokaliptikus filmek száma, a végítélet soha nem látott változatosság-
gal zúdult a jelek szerint erre fogékony mozirajongók nyakába. Ezek jelentős 
része természetesen a globális kataklizmát akciófilmes és sci-fi keretekbe 
helyező alkotás: mindig szerettünk beleborzongani abba a lehetőségbe, hogy 
világunkat valamilyen rettenetes külső erő, világűrből érkező idegenek, 
megelevenedett mitológiai szörnyek vagy tőlünk független kozmikus ka-
tasztrófa hatásai fenyegetik – ilyenkor csak abban reménykedhetünk, hogy 
Bruce Willis ráér megmenteni a Földet, mint az Armageddonban, másként 
elmaradna a(z amúgy elmaradhatatlan) happy ending. 

A repertoár részei továbbá: ismeretlen eredetű, pusztító járvány, be-
tegségek, az ember biológiai struktúrájában végbement végzetes változá-
sok (nem születik több gyerek, mint Az ember gyermekében), technológiai 
vagy genetikai mutáció, nukleáris háború, környezeti-természeti katasztrófa 
vagy… valami teljesen ismeretlen, közelebbről meg nem magyarázott (és a 
film narratívája szempontjából nem is lényeges) történés. Talán ez utóbbi 
verzió a legszerencsésebb, mert a külső okok kifejtetlensége teret ad a bel-
ső, szubjektív folyamatok ábrázolásának, a magánmegváltás-történeteknek, 
mint John Hillcoat Az út című remek Cormac McCarthy-adaptációjában. És 
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van, amikor a külső tényezők 
által kiváltott apokalipszis 
pusztán metaforája a pszi-
chikai leépülésnek, a lelki 
katasztrófának – erre jó példa 
Lars von Trier Melankóliája. 

Az apokalipszis szemé-
lyessége azonban jelenthet 
gyakorlatilag bármit, ami-
nek köze van a véghez, a ha-
lálhoz: a TIFF szervezői, az 
új szekcióba beválogatott 12 
film alapján, ezt a meglehe-
tősen széles körű és nagylel-
kű értelmezést választották. 

Itt is van járvány, mint a pe-
rui Adrian Saba El Limpiador 

című filmjében; vannak mitologikus-mesei elemeket felvonultató alkotások: 
Alekszej Balabanov Me Too című opuszának szereplői a „boldogság tornyát” 
keresik, Jazmín López Leones című filmjének fiataljai egy titokzatos erdő-
ben bolyonganak; felborul a természet rendje, mint Peter Brosens és Jessica 
Woodworth La cinquième saisonjában, amelyben a tavasz nem akar megér-
kezni; a thaiföldi Nawapol Thamrongrattanarit 36 című kísérleti filmje pe-
dig az emlékezet végével vet számot. Ana Felicia Scutelnicu Panahida című, 
dokumentarizmus és fikció határán mozgó alkotása egy besszarábiai falu 
temetési szertartásaiba enged bepillantást – de helyet kaptak a programban 
hagyományos értelemben vett dokumentumfilmek is. Elég ennyi ízelítőnek 
– sőt, talán túl sok is a halálból… 

Jöjjön tehát a vég, ahogyan a TIFF szervezői ígérik: mi, nézők pedig 
csak abban reménykedhetünk, hogy nem lesz túl fájdalmas.

Jegyzetek
1  List of apocalyptic films, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_apocalyptic_films [2013. 05. 09.]

Lukács Róbert fotója
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Világok végei
TIFF-ajánló

SZÁNTAI JÁNOS
író, producer, forgatókönyvíró,

fi lmkritikus, egyetemi oktató

Tudjuk: tavaly volt a Világnak Vége. Alig akadt olyan polgára a civili-
zált világnak, aki bár egy facebookos viccet el ne sütött volna az apokalip-
szis rovására. Úgy tűnik, a filmkészítőket is megihlette a világvége-han-
gulat. Egész sor film készült az utóbbi időben, amely valamilyen formában 
valamilyen kis vagy nagy világvége-történetet dolgoz fel. Nem csoda hát, 
hogy az idei TIFF ötletemberei előálltak a Világvége (This is the End) 
szekcióval, ahol 12 témába vágó film versenyez a rangos FIPRESCI díjért. 
Akinek tehát a tavaly nem lett elege a cécóból, idén május 31 és június 9 
között nyugodtan kidepressziózhatja magát a lehető legkölönbözőbb apo-
kaliptikus víziók láttán. 

Ott van mindjárt Alexej Balabanov (igen, A fivér, a Boldog napok, a Ször-
nyekről és emberekről meg a Bádogkoporsó rendezőjéről van szó) legújabb 
filmje, az Én is (az angol Me Too szabad fordítása, eredetiben nem merem 
leírni). Mire vágyhat egy gyilkos, egy szekondhend zenész, egy alkoholista 
(aki, figyelem,  unalmában vált azzá, ami), egy öregember meg egy prostitu-
ált a mai Oroszországban? Hát a Boldogságra, naná. Csakhogy ez a madár ki-
halófélben van a kommunizmus csupálta, majd vadkapitalizmus szabdalta 
hajdani birodalom romjai között. A bizarr ötösfogat misztikus útra kel hát a 
Boldogság Tornya felé, ahonnan sajnos nincs visszatérés. Végül is a halálban 
mindenki meglelheti a boldogságot, a keresztény tanítás szerint. A rotterda-
mi filmfesztiválon a rendező legszemélyesebb filmjeként felkonferált opuszt 
elsősorban a lassú filmek 
kedvelőinek ajánlom.

Aztán van egy téma-
beli kedvencem a szekció-
ban. Mindig is szerettem 
azokat a történeteket (írva, 
festve, zenélve, fényírva, 
mindegy), amikben egy ha-
gyományosan elfogadott, 
soha meg nem kérdőjelezett 
rendszer vagy szerkezet ki-
billen.  Peter Brosens és 
Jessica Woodworth 2012-
es filmje, Az ötödik évszak 
(La cinquième saison) arról Lukács Róbert fotója
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szól, hogy egy kis 
belga faluba várat-
lanul nem jön el a 
tavasz. Értsd, ott 
marad a tél. Az idő 
persze telik-múlik 
zavartalanul, csu-
pán a természet 
nem hajlandó kö-
vetni az óra járását.  
Vagyis befagy: ki-
halnak a méhek, a 
tehenek nem adnak 
tejet, a magok nem 
szökennek szárba. 
És ez csak a kezdet. 
A környezettől, ter-
méstől nagymér-
tékben függő falusi 
földészközösség 
ugyanis szintén 

megrokkan. És ahogy értelmezhetetlenül vészterhes időkben lenni szokott, 
előbb-utóbb kerül egy bűnbak, akin a célját, méltóságát vesztett, hordává 
vált lakosság kitöltheti bosszúját. Must see, hogy trendi kifejezéssel éljek.

Végül, szimpátia alapon álljon itt az 1981-es születésű, nálunkfelé tel-
jesen ismeretlen argentin rendező, Alejandro Fadel hatodik nagyjátékfilm-
je, A vadak (Los Salvajes). Öt homályos múltú börtöntöltelék (négy fiú meg 
egy lány) kiszökik a sittről és nekivág a világnak, hogy felkeresse egyikük 
keresztapját. Fiatalok, gátlástalanok, gyilkolnak, ha kell, néha akkor is, ha 
nem. A néző eleinte nem is érti, mit keres ez a film a Világvége szekcióban. 
Aztán apránként világossá válik a kép. Az ilyen bandafilmek tétje általában 
a csoporton belüli, illetve a csoport és a külvilág viszonyának ábrázolása. 
Fadel filmje esetében a szökevénybanda és a külvilág eleve harcban áll. Vi-
szont a helyzet természetéből fakadóan összetartásra ítélt csapat tagjai is 
egymás ellen fordulnak az út során. A közösség fokozatosan darabjaira hull, 
ahogy a film stílusa lépésről lépésre távolodik a kezdeti realista megköze-
lítéstől a szürrelizmus felé. A dolgozat lényegében a csoportban-magányról 
szól. Ami szintén egy világ végét jelenti.

Nos, ezt a hármat emeltem ki a világvégi tizenkettő közül, de aki szeret 
apokaliptikusan borongani, az bátran nézze meg mind a tucatot. Ki tudja, 
talán szép új világra bukkan, amikor kilép a moziból.

Jánosi Andrea fotója
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Creasta valului
se vede prima oară la TIFF
Interviu cu Angelo Mitchievici, critic, lector la Facul-
tatea de Litere și Teologie a Universității „Ovidius” din 
Constanța, membrul juriului FIPRESCI al Festivalului 
Internațional de Film Transilvania, ediția 2012.

Ai participat de mai multe ori la festival ca jurnalist, iar anul trecut 
ai fost membru in juriul FIPRESCI. Ce părere ai despre semnificaþia TIFF-
ului in contextul festivalurilor româneşti?

TIFF-ul are în România anvergura marilor festivaluri de film din lume 
cu care se poate compara nu atât ca mărime, însă în mod cert ca punere în 
circuit a valorilor cinematografice şi ca mod de organizare. Beneficiază şi 
de un oraş fermecător precum Clujul, în acelaşi timp un centru cultural 
extrem de important care întreţine acum o simbioză perfectă cu fenomenul 
cinematografic. Neîndoielnic, TIFF-ul este cel mai mare festival de film din 
România sub toate aspectele şi a devenit reprezentativ pentru fenomenul 
cinematografic românesc în context european.  

În fiecare an este o secþie nouă, unică. Crezi că tematica acestuia re-
flectă tendinþe actuale din lumea filmului la nivel internaþional? (mă gân-
desc şi la filmele europene, dar şi la eventualele tendinþe din Hollywood)

În primul rând un astfel de festival este asemenea unei mărci înregis-
trate, nu este silit să copieze, ci poate impune direcţii noi şi cred că TIFF-ul, 
fără aroganţă şi cu un firesc de bun gust o face adăugând culoarea locală ce-
lorlalte „culori” ale spaţiului european. În centrul atenţiei se află filmul de 
artă, însă TIFF-ul nu a ignorat şi tendinţele consumeriste începând, evident, 
de la un anumit nivel în sus încercând astfel să ofere întreaga amplitudine 
fenomenului cinematografic internaţional. Nu trebuie uitat că orice festival, 
oricât de bun, reprezintă un decupaj, că nu e niciodată totul. Însă marile 
festivaluri de film reuşesc printr-o tăietură justă să ofere imaginea a ceea 
ce este esenţial în cinematografia actuală. Cum s-a întâmplat şi anul trecut 
când a fost celebrat unul dintre părinţii cinematografului, Georges Méliès 
şi filmul mut, cu vizionarea unor pelicule recondiţionate, o ocazie rară care 
i-a delectat pe cunoscători. Ceea ce doream să spun este că un festival care 
se respectă, şi TIFF-ul se respectă, face loc în cuprinsul lui istoriei cine-
matografului, retrospectivei. În plus, TIFF-ul a găzduit întotdeauna mari 
personalităţi ale lumii filmice iar anul acesta va fi chiar un monstru sacru 
al cinematografiei europene, Jiri Menzel. De-abia aştept.



ME.dok • 2013/2

10

Cum crezi că reprezintă TIFF-ul valurile actuale din filmul româ-
nesc?

Excelent. Cum bine ştim există o secţiune de film românesc, actuali-
tatea filmului românesc înseamnă TIFF. Valul filmului românesc continuă, 
însă de data aceasta fără sentimentul că suntem o excepţie, că e un accident. 
Ceea ce mi se pare important este că lucrurile s-au nuanţat, că există mai 
multe registre şi că nivelul nu a scăzut. Oricum ar fi, creasta valului se vede 
prima oară la TIFF.

Ce aştepþi cel mai mult şi ce recomanzi din ediþia 2013?

 Aştept să-l văd şi să-l ascult pe Jiri Menzel care nu are nevoie de reco-
mandarea mea, pentru orice iubitor de cinema, ocazia e unică. A nu se rata!

Interviu realizat de Kassay Réka

Kassay Réka fotója
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Dokumentumfi lmes és játékfi l-
mes rendezői módszerek köl-
csönhatása
Alkotófolyamatbeli indítékon1 alapuló elemzés Prikler 
Mátyás Köszönöm, jól… című első nagyjátékfi lmjében

LAKATOS RÓBERT ÁRPÁD

„Az, hogy egy filmben (játék- vagy dokumentumfilmben) hogyan ala-
kul a fikciós (a kitaláltság) és a tényszerű elemek aránya, viszonya, a néző 
számára nem követhető nyomon. E kérdés eldöntésében egy-egy filmnél 
pusztán az alkotók közléseire (áttételesebb módon pedig a filmnyelvi kon-
venciókra) támaszkodhatunk.” 2

Rezumat (Interferența metodelor de regie folosite în fi lme documentare și artistice) 
Matyas Prikler este un regizor ungar din Slovacia, care a debutat la festivalul International de 

Film din Rotterdam cu un fi lm artistic de 136 minute in stil realist, in care folosește metode din 
fi lme documentare. În interviu vorbește despre metodele sale de regie, despre narație, folosirea 
elementelor vizuale etc.

[Filmul va fi  prezentat la Cluj în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania – 31. 
05. 2013.–09. 06. 2013. – în secțiunea Focus Slovacia – red.]

Cuvinte cheie metode de regie, fi lm documentar, Prikler

Abstract (The interaction of directing methods in documentaries and artistic fi lms) 
Mátyás Prikler, Hungarian fi lm director living in Slovakia made his debut on the International 

Film Festival at Rotterdam with a 136 minute fi lm is realist style using the esthetical approach of the 
documentaries. The following interview is about his special directing methods, narration, the use of 
visual expressions and directiong the actors.

[The fi lm will be presented in Cluj at the Transilvania International Film Festival – 05. 31. 
2013.–06. 09. 2013. – in the Focus Slovakia section – ed.]

Keywords directing methods, documentary, Prikler 

Lakatos Róbert Árpád, Kolozsvár, a Sapientia EMTE Film-fotó-média sza-
kán főállású oktató, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem doktorandusa 
lakatrob@yahoo.com
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Első nagyjátékfilmed, a Köszönöm, jól… egy kis digitális kamerával 
készült. Hogy döntöttél amellett, hogy egy olyan kamerával forgassatok, 
amelyiknek nem is cserélhető az optikája? Anyagi kényszer szülte ezt a 
helyzetet, vagy tudatos döntés eredménye?

Először is előzményként ott volt a kisjátékfilm, melyet 2009-ben forgat-
tunk, és az eljutott Cannes-ba. Nem az volt a tervünk, hogy ez egy kisjáték-
film lesz, hanem mi már tudtuk előre, hogy egy nagyjátékfilmet akarunk 
készíteni, de le kellett diplomáznom, ezért úgy döntöttünk, hogy megcsinál-
juk a filmtervből az egyik sztorit, ami 40 perc, azt leadom, lediplomázok, 
megyek haza és gyártom tovább a nagyjátékfilmet. Abban az évben miénk 
volt az egyetlen diplomafilmterv, amelyik nem kapott támogatást a Kulturá-
lis Minisztérium pályázatán, mert akkor nem is volt még Szlovák Filmalap, 
csak a Kulturális Minisztériumtól lehetett pénzt kapni – és egyedül mi nem 
kaptunk támogatást. A filmiskola adott 65oo eurót – az egész 8 napos forga-
tásra (ami nagyon kevés), viszont barátaink cégében volt egy ilyen kamera, 
és akkor azzal forgattunk – egyrészt. Másrészt nekem az nagyon fontos volt, 
hogy minél egyszerűbben csináljuk. Hogy ne legyen az, hogy élesítünk, vilá-
gítunk, optikát cserélünk. Elejétől kezdve az érdekelt, hogy lehet ezt a filmet 
úgy elkészíteni, hogy játékfilm legyen, de minél kevésbé legyen játékfilm 
szagú.

Mit értesz azon, hogy játékfilm szagú?

Játékfilm szagú az, amikor a színésznek jeleket rajzolsz, hogy hova áll-
jon, hol az élesség, hol a fény, várj, most menj a büfébe, mert most világí-
tunk, s akkor most bevilágítottunk, gyere vissza és játszd el, ha tudod! És 
akkor fura módon nem autentikus a dolog. Egy adott pillanatban én megun-

Köszönöm, jól...
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tam ezt a klasszikus játékfilmcsinálást, hogy vagyunk húszan–harmincan, 
és hogy annyi falat építesz magad köré, hogy a szabadságodból így önként 
lemondasz dolgokról – hogy mondjuk, szebb lesz a fény, és szebb lesz a kép, 
de nem lesz annyira autentikus. 

Felplánoztátok a jeleneteket, mielőtt felvettétek?

Alapvetően szituációkban gondolkodtunk. Nekem régebben egy taná-
rom azt mondta, hogy a játékfilm és a dokumentumfilm között egyetlen kü-
lönbség van – mert nem attól lesz dokumentumfilm valami, hogy rezeg a 
kamera, és kézből van felvéve, hanem attól, hogy a játékfilmben minden, 
ami történik, a kamera miatt történik. Ahhoz van rendezve, hogy az jó le-
gyen nekünk. A dokumentumfilmben pedig a kamera nélkül is történik. 
Mondjuk ez egyszerűsített felfogás, és most ne menjünk bele abba, hogy ahol 
kamera van, ott már általában minden kicsit másképp történik, mint aho-
gyan az történni szokott – de mi ebből indultunk ki. Ez azt jelenti, hogyha 
a filmben van egy jelenet, ami mondjuk 6 perc, és megismételtük 15-ször, 
az 15x6 perc. Szóval nem volt olyan, hogy, na várjál, most a színésznőt ve-
gyük közeliben, te meg játssz el egy reakciót – ahogy az egy játékfilmben 
történni szokott, hanem a színészek nem is tudták, hogy mi pontosan mit 
is veszünk fel. Tehát nem tudták, hogy milyen plánban vannak. Úgy, mint 
egy dokumentumfilmben, hogy ment a jelenet, és akkor mondtam az opera-
tőrnek, hogy né, ott érdekes az a gyerek, gyorsan vedd fel, akkor felvettük, 
majd megint visszamentünk totálba. Ők nem tudták, hogy közeliben van-
nak, vagy totálban, vagy egyáltalán képben vannak-e. És egészben vettük 
fel a jeleneteket – ez nagyon fontos. Nem állítottuk le a színészeket jelenet 
közben. Végigjátszották a jelenetet elejétől a végéig. 

Tehát gyakorlatilag, miközben a színészek játszottak, te közben inst-
ruáltad az operatőrt, hogy mit vegyen fel?

Mint az egy klasszikus dokumentumfilmben lenni szokott. Előtte 
mondtam neki, hogy most ezt a szereplőt figyeljük. Kézi kamerát használ-
tunk. Találunk a filmben egy-két beállítást, aminél nem. De alapvetően kézi 
kamerázás az egész.

Mekkora stábbal forgattál? Dokumentumfilmezésre jellemző, kis lét-
számú stábbal?

Rajtam kívül volt egy operatőr, egy hangos, egy gyártásvezető, egy dísz-
letes-jelmezes. Tehát általában öten voltunk, állandó jelleggel. Voltak olyan 
jelenetek, ahol két kamerát használtunk. És akkor voltak még stábtagok, se-
gítők, akik a színészeket hordták autóval, meg minden egyebet csináltak. Az 
esküvőjelenetnél voltunk a legtöbben. Ott tíz–tizenketten voltunk, de ebbe 
már beleszámolom azt a gyereket is, aki mentette le a kártyákról az anya-
got, meg a sofőröket is. Tehát ez olyan volt, hogy barátokkal dolgoztunk. Az 
operatőr nem hőbörgött, hogy nincs asszisztense, én sem duzzogtam, hogy 
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nekem nincs, illetve 
sokszor a gyártás-
vezető volt az asz-
szisztensem, ha úgy 
kívánta a helyzet. A 
hangmérnök is min-
dent egyedül csinált, 
csak egy-két jele-
netnél volt mikrofo-
nosa. A díszlet-jel-
meztervező egyben 
kellékes is volt.  

Mihez kellett két kamera?

Két kamera volt a halotti toron, a kuratóriumi jelenet – ami nagyon lerö-
vidült – meg amikor az öreglány hisztizik a balkonon. Plusz még az esküvőn 
– ahol 12 óra alatt játszódott le 35 percnyi film. Ott a hang miatt sem nagyon 
lehetett vágni, ezért kellett két kamera, vagyis egyik vette totálban, a másik 
közeliben – egyrészt, másrészt pedig a B kamera vette fel az atmoszféra jel-
legű cselekményeket, meg a kis érdekes jeleneteket, miközben én meg az A 
kamerás operatőrrel vettem fel a fővonalat.

Improvizáltak a színészek? 

Nem improvizáltak túlzottan, mert meg volt írva a szöveg. Viszont nem 
ragaszkodtam hozzá, hogy ugyanazt mondják, ami le van írva, de kilenc-
ven százalékban ugyanazt mondták. Például az esküvőn a párbeszédek meg 
voltak írva, ezt tudtuk, de ott történt egy sor olyan dolog is, amit nem tud-
hattunk előre. Az esküvő egyrészt nagyon meg volt szervezve előre, meg vé-
gig volt gondolva, másrészt, viszont ott ténylegesen mindenki be volt rúgva, 
ezért akkor nem tudhattuk pontosan előre, mi fog történni.

Valós időben vettétek fel az esküvőt?

Délután 5-kor elkezdődött az esküvő, és reggel 5-kor ért véget. Tehát ők 
elhitték, hogy esküvőn vannak. Ez volt a feladatuk.

Tehát elindult az esküvő, ti odamentetek és mondtátok, hogy na, ak-
kor most vegyük ezt és ez a részt, és akkor próba nélkül csináltátok?

Amikor párbeszédes jelenet volt, akkor odahívtuk azt a három színészt, 
és mondtuk, hogy csináljátok, és akkor csinálták. De volt egy vőfély, aki a 
filmbe bele sem került igazán, és ő volt, aki mondta, hogy mi fog történni. 
Most leves, most menyasszonytánc stb. Ezen kívül voltak olyan beépített 

Köszönöm, jól...
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embereim is, akik úgy irányítottak, hogyha pl. a színészek kiestek a szere-
pükből – pl. a színésznő arról kezdett el beszélni, hogy ő most sorozatban 
fog szerepelni, és kérdezte a színészkollégát, hogy ezért neki mennyit kéne 
kérnie – akkor a beépített emberem rászólt, hogy: kuss! – ez nem tartozik a 
szerephez, és álljon vissza a szerepébe. Mert én mondtam nekik, hogy bu-
lizzanak, érezzék jól magukat, csak egyrészt ne essenek ki a szerepből, és 
felejtsék el, hogy ők most színészek, másrészt pedig mindig tudják, hogy 
szerepük szerint most kicsodák. Tehát ha két színésznő ismerte egymást a 
civil életben, de az esküvőn két másik családból származnak, és nem isme-
rik egymást, akkor ne kezdjenek el ott bratyizni – például. 

A vágópontok nem voltak előre eltervezve?

A vágópontok nem teljesen véletlenszerűek. Nagyjából tudtuk előre, hol 
szeretnénk vágni, habár voltak olyan jelenetek, hogy milliméter pontosan 
nem volt kitalálva a vágópont. A legtöbb jelenet eleve egy vagy két beállítás-
ból lett felvéve, csak levágtuk az elejét és a végét. Voltak egysnittes jelenetek, 
és voltak nagy jelenetek, ahol bele lehetett vágni – ilyen volt pl. az esküvő. 
Oda kellett a két kamera, mert a hang (zene) folytonossága miatt nem állhat-
tunk át, vagyis nem szakíthattuk meg a jelenetet, hogy egy másik szemszög-
ből is felvegyük, hogy aztán vágható legyen.

A kis mélységélességet nem használod kifejezőeszközként. Ez azért 
van, mert eddig csak olyan technikákkal forgattál, ahol alapvetően nagy 
a mélységélesség? –, mert azért a super 16-osnál sem olyan kicsi, mint a 
35 mm-esnél. 

Én pont azt az időszakot fogtam ki, amikor az átállás volt. Az elsős fil-
memet digitálisan forgattam, és VHS-en adtuk le, a másodikost meg super 
16-ra forgattuk, és digit beta volt a végtermék, és így tovább. Egyébként az 
átélesítést nem nagyon szeretem.

Milyen megvilágítást, lámpaparkot használtatok a nagyjátékfilmed-
ben?

Semmilyent. Egy lámpát sem. Egyszer, még az öregemberes sztorinál 
kivittünk két Kinoflot, rájöttünk, hogy nem jó, és kikapcsoltuk. És a ha-
jón, ahol a reklámot forgatják, ott voltak lámpák, 
de hát azok játszottak. De persze az operatőr azt 
kigondolta – vagyis kicserélte a helyszíni lám-
pákban az izzókat erősebbekre. Olyat csináltunk, 
hogy bekapcsoltuk az összes helyszíni kislámpát, 
amik közül csak egy világított volna természetes 
körülmények között, amikor az öregember otthon 
fekszik a tévé előtt, de mi bekapcsoltunk hármat. 
Filmes lámpa viszont nem volt, csak a játszó lám-
pák. Meg az izzókkal szórakoztunk. Ahhoz képest 

Nagyjából tudtuk előre, hol 
szeretnénk vágni, habár 
voltak olyan jelenetek, 
hogy milliméter pontosan 
nem volt kitalálva a vágó-
pont. A legtöbb jelenet ele-
ve egy vagy két beállításból 
lett felvéve, csak levágtuk 
az elejét és a végét. 
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elég jól néz ki ezzel a kis Panasonic kamerával 
– amivel egy ingatlanos tévéműsort forgatnak ál-
talában.

A színészeket hogyan válogattad?

Mindenkit másképp. Mokos Attila nekem 
barátom, és kisfilmeket forgattunk együtt – tehát 
rá volt írva a szerep. Alapvetően a főbb szerepek 
közül mindegyik konkrét emberre lett írva. Ami-

kor írtuk, már tudtuk, kié lesz a szerep. Az öregembert nem tudtuk, azt úgy 
találtuk. A tesó a Vlagyimorov, az nem volt meg előre – őt is utólag találtuk. 
Az a bizonyíték rá, hogy ha megnézed a filmet és összeveted a szereplők 
neveivel, akkor van Attila, Pista, Miroslav, vagyis mindenki a saját nevén 
szerepel a forgatókönyvben is, aki megvolt előre. A többieknek pedig, akik 
nem voltak meg, azoknak kitalált nevük van. Ezért Vlagyimirt Borisnak hív-
ják a filmben.

Marek Lescaknak, a forgatókönyvírónak ez a stílusa, hogy konkrét 
emberekre írja a szerepet?

Szerintem ez nem igazán stílusa. Nem szokta ő konkrét emberre írni. 
De én nem hiszem azt, hogy az úgy van, hogy először szinopszis, aztán meg 
treatment, meg forgatókönyv, aztán meg helyszínelés… Ez legyen egyben! 
Szóval az, hogy a Kijev Szállóban lesz az esküvő, azt tudtuk, amikor írtuk.  
A helyszín is szereplője a filmnek. Ilyenek, hogy a lakás, az nem volt, de azt 
nyilván berendezed. De az ilyenek, mint atmoszférák, hogy hogyan parkol-
nak az autók a lakótelepen, az megvolt. Mert hát az életből jönnek ezek a 
dolgok. 

A történet honnan származik?

Sok történet van. Mindegyik megtörtént eseten alapul. Semmi sincs ki-
találva. Csak össze lettek kombinálva. Vannak olyan történetek, melyekben 
én vagy Lescak szereplők voltunk, vannak olyanok, amelyeket láttunk, hal-
lottunk, loptunk. Mindig azt mondjuk, hogy körülnéztünk a világban, hogy 
mi történik, és arról csináltunk egy filmet. Mondok egy konkrét példát. Ez 
kedvenc történetem. Van a filmben az a jelenet, amikor karácsony van, és a 
válófélben lévő Attila próbálja menteni a menthetetlent. Kicsomagolják az 
ajándékokat, és Attila azt mondja, hogy van itt még egy ajándék. Megtalálják 
a dobozt, kibontják, látják, hogy egy kutya, örülnek a gyerekek, hogy kaptak 
egy kutyát. Mondja a feleség, hogy nem lehet megtartani, mert asztmás a kis-
lány. Akkor feldühödik Attila, fogja a kutyát és kilógatja a balkonról, hogy 
akkor most dobjam ki, vagy ne dobjam ki? Na, ezt úgy találtuk ki, hogy be-
szélgettünk gyerekkori dolgokról, és nekem volt egy olyan sztorim, hogy az 
apám egyszer mondta, hogy rossz voltál, ezért most beszállsz az autóba, és 
elviszlek a cigányokhoz és otthagylak. Én akkor 8 éves gyerek voltam, és em-

Sok történet van. Mind-
egyik megtörtént eseten 
alapul. Semmi sincs 
kitalálva. Csak össze lettek 
kombinálva. Vannak olyan 
történetek, melyekben én 
vagy Lescak szereplők 
voltunk, vannak olyanok, 
amelyeket láttunk, hallot-
tunk, loptunk.
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lékszem, hogy nagyon féltem, ahogyan az autóval mentünk egész Pozsonyon 
keresztül, mert elhittem neki. Bementünk egy panelházba, és felmentünk 
a tízedik emeletre, és akkor én nagyon meg voltam ijedve. Apám valahova 
becsengetett, én meg azt hittem, hogy a cigányokhoz, de akkor egy ismerős 
kinyitotta az ajtót, és kérdezte, hogy: jöttetek a kiskutyáért? És apám mond-
ta, hogy ha–ha-ha, kapsz tőlem egy kiskutyát, nem is a cigányokhoz jöttünk, 
és akkor volt egy kutyám. Lescaknak pedig volt egy olyan sztorija, hogy ami-
kor gyerek volt, akkor a karácsonyfa alatt volt egy nagy doboz, és amikor azt 
kibontották, abban volt egy színes tévé. A gyerekek örültek, hogy kaptak 
egy színes tévét, és akkor az anyuka elkezdett káromkodni, hogy ez milyen 
sokba került, és ezt nem így beszélték meg. Szentestén az anyuka ott ugatott, 
hogy minek egy ilyen drága tévé, és akkor az apa feldühödött, fogta a tévét, 
kiment a balkonra, kilógatta a balkonról a tévét, és azt mondta, hogy még 
egy szó, és elengedem. Ebből a két történetből lett, hogy kutyát kaptak a gye-
rekek, és az apuka kitartja a kutyát a balkonról. Akkor ez most kitalált, vagy 
nem kitalált? Tulajdonképpen két valós történetből lett egy harmadik. Csak 
nem egy az egyben ugyanazok a szereplők. Én tényleg ismertem valakit, aki-
nek két családja volt párhuzamosan – mint a film egyik történetében. Volt 
egy másik felesége és egy másik gyereke (mint a filmben is), de ugyanakkor 
ennek az embernek nem halt meg a gyereke – az másik ember története volt. 
Az írás tulajdonképpen arról szólt, hogy Lescak pár megállóra lakott tőlem, 
amikor felkeltem, elmentem hozzá, és akkor beszélgettünk. Vagy írtunk egy 
oldalt, vagy a fociról beszélgettünk, és nem írtunk. Olyan is volt, hogy el-
aludtam a kanapén, aztán felkeltem és hazamentem. Legtöbbször csak be-
szélgettünk, látszólag a semmiről. Ha valaki figyelt volna bennünket ipari 
kamerával, akkor nem éppen úgy néztünk volna ki, mint akik dolgoznak.

A film történetmesélése nem egy klasszikus lineáris dramaturgiát kö-
vet.

Van két vagy inkább három történet. Attila végigmegy a filmen. Az 
egyik történetben csak statiszta, a másodikban mellékszereplő, a harmadik-
ban pedig főszereplő. Ezt pár ember felvetette, hogy ehhez nem vagyunk 
hozzászokva. Alapvetően jók a kritikák, de a szlovák kritika két dolgot szo-
kott általában felróni, ami pl. Hollandiában vagy Franciaországban senkit 
nem zavart. Az egyik, hogy 134 perc – amitől általában megijednek. Mert 
senki, aki végignézte a filmet nem mondta azt, hogy hosszú lenne vagy 
unatkozna, de ha olvassák a katalógusban, akkor megijednek a hosszától. 
A másik pedig az, hogy a negyvenedik percben gyakorlatilag elkezdődik 
egy új film – ami szerintem nem így van egyrészt, másrészt pedig ezt már 
Hitchcock megcsinálta a Psycho-ban, hogy nézed a filmet, és a negyvenedik 
percben már nincs film, mert a főszereplőt előtte kinyírják, és eddig tulaj-
donképpen az orrodnál fogva vezetett. Szóval ez olyan, hogy ezt lehet így 
is csinálni, meg úgy is. Lescak azt mondta a sajtóértekezleten, hogy ez nem 
egy klasszikus dramaturgia meg nem klasszikus történetmesélés, de miért 
is kéne annak lennie?
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A történet alakította ezt a dramaturgiát vagy 
volt valamilyen előzetes konstrukció a fejetekben?

Az elején úgy volt, hogy volt három főszereplő: 
Miroslav, Béla, Attila. Volt egy olyan verzió is, hogy 
30 perc mindegyiknek, majd 30 perc esküvő a vé-
gén. De aztán erről lemondtunk.

Honnan jött az alapötlet?

 Onnan, hogy annakidején a Lescakkal, aki forgatókönyvíróként a szlo-
vák filmgyártás egyik alappillére, mindketten fura időszakunkat éltük. 
Barátok voltunk, de soha sem dolgoztunk még együtt. És akkor 2009-ben 
elmentem hozzá, és kezdtünk beszélgetni a filmről, utána meg mondtam, 
hogy holnap jövök, és akkor mentem megint. Ez a film inkább egy életér-
zésből jött. Most nem azt akarom mondani, hogy terápia volt, mert az olyan 
bután hangzik. Ez olyan, hogy körülnézel, látsz valamit… Lescak szokta 
mondani, hogy ez egy kiáltás. Tarr Bélának volt egy olyan mondata, amikor 
csinálta a Családi tűzfészket, hogy első filmnél nem akart csöngetni meg 
kopogtatni, hanem be akarta rúgni az ajtót. Ezt ilyen pontosan megmondta 
ezelőtt negyven évvel. Hát ez is valami ilyesmi akart lenni. Vagy, ahogyan 
Lescak mondja, egy ilyen ordítás. 

Milyen filmek voltak meghatározóak az életedben?

Ezt mindig megkérdik, és én ezt nagyon kerülöm, mert nagyon sok van, 
és mindig félek, hogy kifelejtek valakit. Szerintem a rendezőknél úgy van, 
hogy vannak a gyenge rendezők, aztán az átlagos rendezők, aztán jönnek 
a jó rendezők, aztán vannak a nagy iparosmesterek, és aztán szerintem a 
csúcs, azok a rendezők, akiknek saját nyelvük van. Kiveszel egy kockát a 
Kubrickból és akkor látod, hogy az Kubrick. Én ezeket szeretem.

A román újhullámot az egyik legizgalmasabb dolognak tartom, ami itt 
a térségben folyik. És izgalmas Tarr Béla, mert eljutott valahonnan vala-
hova, és ő is kifejlesztett egy saját nyelvet. Lehet szeretni, és nem muszáj 
szeretni, de izgalmas. Például hitelesség szempontjából az ő első filmjei tet-
szenek. De érdekes, amit a dogmások kitaláltak, érdekes a hatvanas évekből 
a csehszlovák újhullám, és korábbról az olasz neorealizmus akár, és aztán 
vannak ezek a nagy mesterek, akiket nagyon szeretek, pl. Hertzog – tőle 
majdnem mindent. A Stroszek (Babszem Jankó) szerintem nagy film. Sokkal 
jobb, mint amennyire számon tartják. Vagy a Fitzcarraldo, ami egy nagy 
mű – olyan, mint a Sixtusi-kápolna. De a román újhullám, is nagyon érde-
kes. Pl. Munteanunak a Kedd, karácsony után az egyik kedvenc filmem, de 
mindegyiket szeretem, mert, ha már filmet csinálsz, akkor ne hülyeségekről 
csinálj filmet, hanem arról, hogy mi folyik a világban, mi van körülötted, 
mi folyik itt?! Nem szeretem az olyan filmeket, hogy rendező vagy, kitalálsz 
valamit, és arról forgatsz filmet, mert az milyen érdekes, hogy most filmet 
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csinálsz! A román újhullám praktikus dolgokról szól. Arról készít filmet, 
hogy meguntam a feleségem, beleszeretek egy kiscsajba, és akkor most mi 
lesz? – és ezzel vége a filmnek. Nagyon szeretem, ha látok egy filmet, és az 
nem hülyeségekről szól. Szeretem, ha minimalista, ha nagyon autentikus 
– tehát, ha nem arról szól, hogy a színészek elmondják a szöveget egy bevi-
lágított szobában.

Mit jelent számodra, hogy minimalista?

Amikor nagyon kevés eszközzel mondasz el nagyon sokat. Mint pl. a 
Poliţist, adjectivben (Rendőr mint jelző) Porumboiu. Van egy reális problé-
ma, hogy most legalizálják a drogokat vagy sem. És akkor Porumboiu erre 
reflektál egy kezdő rendőr és egy taknyos történetén keresztül. Ha az ame-
rikaiak erről csinálnának filmet, hogy most legyen-e legális a marihuána, 
vagy sem, akkor lenne benne nagyon sok sztori meg nagyon sok rendőr meg 
izé… és a románok ezt el tudják mondani valahogy 30 snittben, konkrétan. 
Ha megnézed a román filmeket az valahogy mind szitu – valós szitu. Nem 
kitalált. Maga a probléma a valós életből való.

Te azért használtál minimális technikát, hogy könnyítsd meg a színé-
szek dolgát, hogy jobban bele tudják élni magukat a szerepbe?

Azért is. Egyrészt, hogy könnyítsek a magam dolgán is, mert mindig 
felteszem a kérdést, hogy mit kapok cserébe? Mert ha van egy jobb kamerád, 
ahhoz már kell egy asszisztens, kell egy élesítő – egy fókusz puller meg ez 
meg az… És mit kapsz cserébe? A kép 5 százalékkal jobb minőségű lesz 
ugyan, de cserében 50 százalékkal lesz kevésbé autentikus az egész. Akkor 
megérte vagy sem? Szerintem nem. Meg számomra fontos, hogy szabad le-
gyek. Történik valami, eszembe jut, hogy valamit nem így kéne felvenni, 
hanem fordítva (a másik irányból), de fordítva nem lehet, mert ott vannak a 
lámpák. Ezt átvilágítani egy fél nap, így meg csettintesz egyet és meg tudod 
csinálni. Másrészt ez így nagyon olcsó volt. De nem ez volt az ok, hogy így 
csináltuk. Ha egymillió eurónk lett volna rá, akkor is így csináltuk volna, 
mert így akartuk.

Mennyi volt a költségvetése a filmnek?

A szlovák filmalaptól kaptunk rá előkészítésre, gyártásra, utómunkára 
összvissz majdnem 260000 eurót. Ezen kívül voltak benne különféle szol-
gáltatásbeli hozzájárulások. Mi azt írjuk, hogy 350000 euro, de ez nem mind 
készpénz, és ebbe már bele van számolva a premier utáni sült malac is meg 
a plakát is meg minden.
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Jegyzetek 

1  Alkotófolyamat-beli indíték: „Elemezni művészek is szoktak. Külö-
nösen olyan környezetben, ahol a műalkotás nem egyetlen ember munkája, 
hanem több ember együttműködésének az eredménye: film, színház, zene, 
tánc. Ezekben az esetekben az együttműködésnek feltétele lehet, hogy a ren-
dező (karmester, koreográfus, író) elmagyarázza munkatársainak, milyen 
hatást szeretne elérni, és ehhez milyen eszközöket tart jónak és célravezető-
nek. Az elemzés természetesen nem feltétele a közös alkotásnak, hiszen el-
képzelhető, hogy a rendező nem magyarázza el, miért szeretné, ha a színész 
épp ilyen, vagy olyan gesztust tenne, sőt az is elképzelhető, hogy ő maga sem 
tud erről számot adni. Mindez azonban nem változtat azon, hogy sok esetben 
folyik ilyenfajta elemzés, amelynek az a sajátossága, hogy nem a már elké-
szült mű elemzéséről, hanem egy elképzelt mű adott esetben csupán elképzelt 
részletének elemzéséről van szó.” Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, 
Palatinus kiadó, 2009, 27–28 old.

2  Hartai László, Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila, Vidovszky 
György: Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona kiadó, Budapest, 2002, 
51. old.
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Performansz és rekanonizáció
Georges Méliès a 2012-es TIFF-en

PÉTER ÁRPÁD

2012. június 3-án különleges élményben lehetett részük a bonchidai 
Bánffy-kastély látogatóinak: a Transilvania International Film Festival 
(Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál) keretében megemlékező vetítést ren-
deztek Georges Méliès francia rendező frissen felújított mozgóképes alko-
tásaiból. 

Azt is állíthatjuk, hogy a telehold előtt egy nappal zajló vetítéssoro-
zaton olyan, a nyugati (populáris) kultúra által is transzcendentális tulaj-
donságokkal felruházott égitest jegyében zajló szertartás részesei lehettünk, 
amelynek során a ceremóniamester beavatta az érdeklődőket a filmkészí-
tés hőskorának titkaiba. Többek közt értesülhettünk a kézzel színezett 

Rezumat 
(Performanță și recanonizare. Georges Méliès la TIFF 2012)
În acest articol autorul analizează actul de recanonizare al lui Méliès, înfăptuit printr-o proiecție 

specială, cvazi mitică (organizată cu o zi înaintea Lunii pline) în cadrul Festivalului Internațional de 
Film Transilvania, la castelul Bánffy din Bonțida.

Articolul conclude că prin recanonizarea operei lui Méliès (prin restaurări complexe și de 
lungă durată ale rolelor), de fapt fi lmul însăși ca gen artistic își reconsideră originile. Proiecția, 
acompaniată live de către strănepotul lui Méliès, poate fi  interpretată ca o afi rmare și o confi rmare 
a atemporalității operei creatorului francez.

Cuvinte cheie  performanță, Méliès, TIFF, Bánffy

Abstract 
(Performance and recanonization. Georges Méliès at TIFF 2012)
The author analyses the role of the TIFF special projection at the Bánffy castle (Bonchida, 

Romania) in Méliès’s recanonization. The article concludes that the successful digital restoration of 
the Méliès’s heavily deteriorated fi lms and the near-mythical event at the castle (voluntarily placed 
before the date of the full Moon) make part of a complex process of raising awareness of the role of 
the French movie-maker’s fundamental role in the history of the “moving images”.

Keywords performance, Méliès, TIFF, Bánffy

Péter Árpád, a BBTE doktorandusa
p_r_ier@yahoo.com
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filmszalagok gyártási procedúrákról, amelyek a 
mai technika vívmányaihoz képest is hihetetlen 
részletgazdagoknak számítanak, hallgathattuk a 
közbeékelt felolvasásokat magának Méliès-nek a 
dédunokájától (Marie-Hélène Lehérissey-től), élő 
zongorakíséretet ükunokájától (Marie-Hélène fiá-
tól, Lawrence-tól), és közben fennakadt lélegzettel 
követhettük a lassan sötétbe burkolózó kastély elé 

kifeszített óriásvásznon felelevenedő évszázados történeteket.
Azért hivatkozunk a Holdra, hisz a francia filmmágus egyik leghíre-

sebb, ikonikussá vált alkotása, a Jules Verne regényéből ihletett Le voyage 
dans la Lune (Utazás a Holdba), amely bemutatójának 100. évfordulóját is 
ünnepelte a lerombolt, de még így is fenséges épületegyüttes tágas udvarára 
összegyűlt több száz fős tömeg. Az először 1902 szeptemberében vetített, 
alig néhány percnyi mozgóképsor joggal vált népszerűvé, hiszen a világ-
történelemben először hozta szenzoriális közelségbe egy idegen égitest fel-
színét, a rajta lakozó, közel sem idegennek ható, antropomorf élőlényekkel 
egyetemben. 

Azáltal, hogy különleges közegben, különleges médium által mediálva 
lehettünk részesei a francia illuzionista és „fénynagymester” százesztendős 
alkotásának, hogy atipikus térben és időben vehettünk részt egy atipikus 
film vetítésén, tulajdonképpen kettős utazást tettünk: ellátogathattunk a 
Holdra, és ellátogathattunk abba a világszemléletbe is, amely létrehozta, ge-
nerálta ezt a műalkotást. A film műfajától idegen térben kibontakozó és a 
mágikus, ciklikus időbe ékelt mozgóképsor amolyan örök jelenbe emelte a 
Bánffy-kastély udvarán ülő-álló nézőket. Ebben a helyzetben a Jauss által 
leírt „kommunikatív esztétikai alaptapasztalat”, a nálalét-élmény által ki-
váltott katarzis1 amiatt problematikus, mert ennek a különleges, multimé-
diás performansznak a felszabadító befogadásához szükséges a közvetlenül 
megtapasztalt műalkotás mítoszának is az értelmezés horizontjába történő 
integrálása. Ez amiatt is nehéz, mert – játékosan fogalmazva – azt is kije-
lenthetjük, hogy ezen alkotás létezésének az egyik „legmitikusabb” szakasza 
pont az ő kibontakozásának (levetítésének) idejében zajlott, így az Utazás a 
Holdba az észlelő számára tulajdonképpen eggyé olvadt saját eredetmítoszá-
val és kanonizációs eseményeivel, procedúráival. 

Ez azért is érdekes, mert Méliès maga is mitikus alakja a filmkészí-
tésnek. David Parkinson kifejti, hogy a hetedik művészet történelme a tra-
gikus sorsú filmmindenest tartja a máig érvényes narratív technikák első 
kidolgozójának és következetes érvényesítőjének,2 emellett ő volt az, aki 
megteremtette a tudományos-fantasztikus és a road movie műfaját,3 emellett 
meg számtalan, ma is használatos filmes trükkelvet dolgozott ki. Legendás 
alakját nem halványítja presztízsének Holdból ledobott rakétaként történő 
zuhanása sem. Szintén David Parkinson számol be arról, hogy, akárcsak 
Edwin S. Porter, a francia képbűvész sem tudott lépést tartani a közönség 
gyorsan változó igényeivel, és az első világháború kedvezőtlen körülményei 
meg a művészi koncepciójának divatjamúlttá válása miatt kényszerűen visz-
szavonult.4
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A szeánszszerű, ünnepélyes 2012-es TIFF-vetítésnek érdekes kontex-
tusa az akkor már kereskedelmi forgalomban lévő – és a TIFF 2012 prog-
ramjában is szereplő –, Martin Scorsese által rendezett Hugo is, amelyben 
egy árva kisfiú „fedezi fel” a párizsi Keleti Pályaudvaron, a híres Gare 
Montparnasse-on tengődő, apróbb javításokból, mechanikus játékok készí-
téséből és forgalmazásából élő, hajdani dicsőségétől megfosztott Méliès-t. 
Kettejük katartikus egymásra találását egy humanoid automaton katalizálja, 
amelyet Hugo javít meg és hoz működésbe egy szív alakú kulcs segítségével. 
Itt érdekes intertextuális (intermediális) viszony lép fel Frank L. Baum Óz, 
a nagy varázsló című regényével, ahol Dorka egyik hű kísérője és segítője, 
a Bádogember valódi szív után vágyakozik, amelyet végül magától Oz-tól 
kap meg. A Scorsese-filmben a szívkulcs tulajdonképpen magától Méliès-
től származik, és szintén egy gyerek jóságának, szeretetének és türelmének 
köszönhetően jut el a helyére, ugyanúgy, ahogy Dorka törekvése „mediálja” 
a Bádog Favágó érzelmeket jelképező szívét.

A 2012-es bonchidai vetítéssorozaton a felfele ívelő Méliès-é volt a fő-
szerep, míg a 2011-es poszt-posztmodern film a lehanyatlott, művészeti ká-
nonból kizárt, de morálisan integer alkotót mutatja be. A két eseménynek, 
tehát a kezdeteket újjáteremtő filmrestaurációs folyamat, és annak eredmé-
nyeképpen létrejövő, klasszikus, eredethű módon megtörténő ünnepélyes 
bemutatónak, valamint a hollywoodi produkciónak gyakorlatilag egy időben 

Kassay Réka fotója
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való lezajlása tulajdonképpen semlegesíti a Méliès-történet hajdani összeom-
lását, és a fennmaradt alkotásaira irányítja a kritika figyelmét. Paradoxális, 
hogy az életműnek csak töredékei maradtak fenn – Parkinson becslése sze-
rint a több mint félezer, általa jegyzett rövidfilmből kb. 140 menekült meg,5 
élte túl a világháborúk, a hozzá nem értők, a közömbösök vagy épp irigyek 
pusztítását, és ezekből alig egy tucat szerepelt a 2012-es TIFF ünnepélyes 
vetítésén. Mindezek ellenére joggal nevezzük a jogtalanul megfakult hírű 
francia szemfényvesztőt a filmművészet első igazi homme orchestre-ájának, 
aminek valószínűleg ő maga is tudatában volt – de ha nem is – az 1900-ban 
bemutatott, egyszereplős L’Homme Orchestre című, ma is kivételesnek szá-
mító technikával kivitelezett filmecskéje saját, paradigmaváltó szerepének 
tudatos megélésére történő utalásként is értelmezhető. 

A szinte kitelt Hold és a szinte elfeledett imaginárius holdutazó – Méliès 
– találkozása a szinte elpusztított Bánffy-kastély udvarán olyan egyedi ese-
ményként definiálódik, mely egyfelől szophoklészi drámaként figyelmeztet 
a dicsőség mulandóságára, ugyanakkor azt is elmeséli, hogy a szeretetnek, 
a türelemnek, az összefogásnak és az áldozatnak köszönhetően6 újra az őt 
illető helyet foglalhatja el ez a különleges, világteremtő életmű. 

Jegyzetek

1  Jauss, 1999. 175.
2  Parkinson, 2002. 18.
3  Orgeron, 2008. 33.
4  Parkinson, 2002. 20.
5  Parkinson, 2002. 18.
6  A TIFF sajtóközleménye szerint a filmrestaurációs munkálatok kö-

zel 400 ezer euróba kerültek, és gyakorlatilag a világ minden tájáról szár-
mazó szakemberek implikálódtak a Méliès-örökséget konzerváló és jelenbe 
emelő tevékenységekbe. L. http://tiff.ro/tiff/stiri/magia-filmului-mut-la-tiff-
2012-georges-melies. Letöltés dátuma: 2013. febr. 22.
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Nők, férfi ak a deviancia és 
normalitás határmezsgyéjén,
egy kortárs román és egy 
magyar fi lmben

LÁSZLÓ LILLA

Dolgozatomban a deviancia fogalma felől vizsgálok egy magyar és egy 
román filmet. Tudor Giurgiu Legături bolnăvicioase (Szerelem másképp) 
(2006) és Mundruczó Kornél Delta (2008) című filmje több szempontból is 
felkínálja az összehasonlítás, együtt elemzés lehetőségét. A megjelenített 

Rezumat 
(Bărbați și femei la marginea normalității într-un fi lm contemporar maghiar și unul român)
Lucrarea este o analizǎ a douǎ fi lme recente din perspectiva devianţei: Delta este fi lmul lui 

Kornél Mundruczó, regizat ȋn 2008, iar Legǎturi bolnǎvicioase este fi lmul lui Tudor Giurgiu, regizat 
ȋn 2006. Ambele fi lme prezintǎ iubiri incetuoase ȋn așa fel ȋncȃt ele nu par deviante.

Cuvinte cheie devianţǎ, fi lm, femeie, bǎrbat

Abstract
(Men, Women on the Edge of Normality in a contemporary Hungarian and Romanian fi lm)
This paper is an analysis of two recent movies from the angle of deviance. Delta was directed 

by Kornél Mundruczó in 2008, and Love Sick was directed by Tudor Giurgiu in 2007. Both movies 
present incestuous love in a way that the spectator will not consider it deviant. 

Keywords deviance, fi lm, woman, man
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szerelmek ábrázolásán keresztül mindkét film 
felveti a deviancia/normalitás problematikáját, 
elmosván a határt a kettő között. A következők-
ben azt vizsgálom, hogy milyen eszközökkel kér-
dőjelezik meg e filmek a szerelemre/szexualitás-
ra vonatkozó társadalmi normákat, és hogyan 
bizonytalanítják el a nézőt.

A deviancia biopszichoszociális fogalom, 
mely az úttól való eltérést jelenti.1  Akárcsak a 

normalitás, a deviancia is kultúra- és időfüggő, azaz amit itt és ma deviáns-
nak tekintünk, máskor és máshol lehet, hogy a normalitáshoz tartozik. Pél-
dául a perverzitást, maszturbációt, homoszexualitást egészen másként fog-
ták fel a görögök, mint a ma embere. A homoszexualitás nem volt deviáns, 
úgy gondolták, hogy igazi szerelem csakis két férfi között létezhet.2 A pede-
rasztia elterjedtségének egyik fő oka a „beavatási homoszexualitás” 3 volt, 
melynek két főszereplője egy idősebb és tapasztaltabb férfi, az erasztész, il-
letve a beavatandó ifjú, az erómenosz. Kapcsolatuk révén az ifjú a nők (anya) 
világából a férfiak világába került.

Foucault A szexualitás története4 című könyvében úgy látja, hogy a 17. 
században elkezdődött egy tabusítási folyamat, mely a viktoriánus korban, 
a prüdéria elterjedésének idején tetőződött: ekkor szigorú szabályok közé (a 
családba, a házastársak viszonyába) szorították a testhasználatot, a szexua-
litást. Ami ezen kívül van, a másfajta szexualitás: törvénytelen, bűn. És bár 
mára szabadon választható életforma5 a másság, társadalmunkban mégis lé-
tezik egyfajta ellenérzés a másfajta szexualitásúak iránt.

Lehet-e legitim egy testvérszerelem?

Mundruczó Kornél filmje egy testvérszerelem történetét beszéli el. Bár 
egy utópisztikus bosszútörténetnek készült, a teljes filmet újraforgatták, 
mert a film első főszereplője, Bertók Lajos meghalt a forgatás befejezése előtt.

A cselekmény a Duna-deltában játszódik, alapját egy ősrégi történet ké-
pezi: a régen elköltözött fiú, Mihail (Lajkó Félix) – immár idegenként – haza-
tér szülőhelyére, 
a deltába, hogy 
ott kezdjen új 
életet. A bibliai 
tékozló fiú tör-
ténete éppúgy 
beleíródik ebbe 
a sorsba, mint 
Hamleté.6

A nyitókép 
egy hajót mutat, 
amint távolodik 
a napnyugtában, 
majd hajó kürt 

Ami ezen kívül van, a 
másfajta szexualitás: 
törvénytelen, bűn. És bár 
mára szabadon választ-
ható életforma a másság, 
társadalmunkban mégis 
létezik egyfajta ellenérzés 
a másfajta szexualitásúak 
iránt.

Nyitókép (Delta)
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szól, és hirtelen egy reggeli kép látható: a hajó, amint kiköt. A kiszálló uta-
sokat csak derékmagasságig látjuk, és amint a kamera távolról végigkíséri 
a megérkező főszereplőt, megmutatja a leszegényedett kikötővárosi/falusi 
környezetet.

A fiúról és addigi életéről nem tudunk semmit. Az ő perspektívájából 
látja a néző a teret, ahova megérkezik, és ott épp disznótor van. A kamera 
szemből csak közvetlenül azután mutatja a hazatérő Mihailt, miután láttatja 
a leszúrásra előkészített állatot. 

Kiderül, hogy anyját keresi: hazatért. A fiút nem fogadják örömmel, 
megtudja, hogy anyjának új férje van, és azt is, hogy van egy húga, Fauna 
(Tóth Orsi).

Miután anyja világosan közli, hogy nincs hely számára az otthonában, 
Mihail az apja egykori vízparti kunyhójában húzza meg magát. Hazatérése 
akár véglegesnek tekinthető, mert csak annyit mond anyjának, amikor tar-
tózkodásának időtartamáról kérdi, hogy „maradok”.

Hogy elviselje a hideget, Mihail pálinkát vásárol anyja és mostohaapja 
kocsmájából. Több kocsmai jelenet is van a filmben, mindenikben hang-
súlyozódik Mihail idegensége: a lerészegült emberek fürkésző tekintete el-
árulja, hogy nem szívesen látják a fiút. Egyedül Fauna nevet rá barátságos 
szemekkel, ő az, aki elvezeti bátyját a vízparti kunyhóhoz, majd elkíséri fát 
venni – Mihail ugyanis cölöpházat akar építeni a vízre – , és Fauna segít 
neki majd az építkezésben. 

Apró jelzések, bókok árulják el egymáshoz való közeledésüket: Mihail 
megdicséri húgát, hogy jól főz, a lány pedig megkéri bátyját, hogy húzza 
félre szeme elől a haját, mert szép arca van.

Közeledésük az anyjuk számára a testvéri szeretet megnyilvánulásának 
tűnik, mostohaapjuk viszont elítéli őket, és úgy tesz, mintha aggódna a lány 
miatt, amikor az nem megy haza egyik éjjel, haragjával és agresszivitásával 
azonban egyre növekvő féltékenységét akarja leplezni. Megérzi, hogy sem 
atyai, sem férfiúi hatalma nincs mostohalánya felett, atyai szigora pedig 
eredménytelen. 

Emiatt mostohafiát visszaküldené oda, ahonnan jött, és ő az egyedüli, 
aki házépítési engedély miatt akadékoskodik, kérdőre vonja a fiút. Amikor 
minden előzmény nélkül kiüti a Faunát segítő Mihail kezéből a poharakat, 
durván ráförmed, hogy „ne pakolásszon, és takarodjon”, a fiú szó nélkül 
távozik, a lány pedig utánamegy, bár mostohája meg akarná akadályozni.

Mihail ebben a jelenetben újból a figyelem középpontjába kerül, a te-
kintetek felé irányulnak, pedig a teremben levők addig mással foglalkoztak, 
nem törődtek vele, mintha közülük való lett volna. A feszültséget a zene 
leállása is fokozza. 

A testvérpár igyekszik kizárni a külvilágot életükből: hosszú pallót 
ácsolnak a vízen a szárazföldtől az épülendő házig. Amikor pihennek, a ka-
mera hátulról mutatja őket: előttük a víz és a még félkész palló, amint véget 
ér a vízen. A film zárlata felől olvasva ezt a képet, érthető az előrejelzés, 
hogy kettejük viszonyának nincs, nem lehet jövője.

A faház, ami menedéket nyújthatna számukra, elkülönültségüknek 
szimbóluma lesz. Anyjuk is ironikusan kérdi, hogy „épülget-e a palota”. 
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Egyedül a tetőzetben 
segítő nagybácsi szól 
elismerően a házról, 
de egyúttal a falubeliek 
rosszallását is tolmá-
csolja.

Amikor temetés-
re hívja el anyja Fau-
nát, a lány megígéri 
Mihailnak, hogy nem 
marad sokáig, el is 
készíti bőröndjét, cso-
magol, hogy végleg 
testvéréhez költözzön. 

Anyja „buta kis tyúkocskának” nevezi, de elengedné lányát, a mostohaapa 
szavai viszont elítélőek, úgy tűnik, erkölcstelennek, abnormálisnak találja, 
hogy a lány a testvérével lakjon, mert megsejti, hogy viszonyuk több lesz, 
mint testvéri kapcsolat – a lány után megy, és brutálisan megerőszakolja. 
A kamera csak távolról mutatja az erőszaktételt, majd azt is láttatja, hogy a 
távolban voltak emberek, de senki sem segített. A mostohaapa szigora, til-
tása ekkor válik érthetővé a néző számára: mostohalánya iránti tabusértő 
vágyát rejtette az atyai szigor legitim álarca mögé.

A megbetegedett Faunát Mihail odaadóan ápolja, eteti, közben szűksza-
vú beszélgetéseikből kiderül, hogy állatkertben dolgozott, hogy volt valaha 
egy lány, akire ugyanúgy vigyáznia kellett, mint Faunára. Testvéri kapcsola-
tuk szerelemmé válik, melyben Fauna a kezdeményező: megcsókolja Miha-
ilt. A kamera csak a lábaikat mutatja, amint a lány ágaskodik. Ezen a ponton 
a néző számára természetesnek, sőt, várhatónak tűnik az is, hogy együtt 
alszanak. 

A következő jelenetek akár idillinek is mondhatók: épül a ház, Fauna jó 
feleségként mos, teljes az összhang.

Egyik nap óriási mennyiségű halat fognak, és megvendégelik a falube-
lieket. A vacsora azonban barbár zabálásba torkollik,7 marcangolják a halat 

és a kenyeret a lerésze-
gült vendégek, és meg-
ölik vendéglátóikat. Az 
éjszakai sötétség miatt 
nem látni a tragédiát, 
halálukat a vízbe visz-
szatérő teknős és a vé-
dőmellény jelzi, mely 
épp abban a kanyarban 
úszik, ahol azelőtt a te-
metési menet haladt.

Mindkét főszerep-
lő nevéhez biblikus-mi-
tologikus asszociációk 

Temetési menet (Delta)

A védőmellény a temetési útvonalon úszik (Delta)
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köthetők. A hazatérő 
idegen neve Mihail, a 
zsidó-keresztény ha-
gyományban Mihály 
arkangyal neve (jelen-
tése: ki olyan, mint Is-
ten? / aki olyan, mint 
Isten). A húga Fauna: 
a római mitológiában 
a szüzesség és a nők 
istennőjének neve. A 
tiszteletére tartott ritu-
álékon tilos volt férfiak 
részvétele és a mirtusz 
használata, mert egyszer Faunát lerészegült apja, Faun mirtusszal bántal-
mazta azért, mert nem akart közösülni vele. A filmbéli Fauna is erőszak 
áldozata.

A főszereplő számára már a legelején kijelölődik az áldozat szerepe, 
amikor a disznótorra érkezik. Ehhez további evangéliumi motívumok is 
hozzájárulnak: az ácsolás, az ápolás és mosdatás, a csodálatos halfogás, a 
vendégszeretet, az utolsó vacsora. 

A házépítés mint a természet megszelídítése

A film a házépítés történeteként is értelmezhető. Az új otthon teremtése 
civilizatorikus tett: kísérlet a víz, a táj, a környezet, az emberek megszelídí-
tésére. A ház a szabadság szimbóluma és a teremtés örömének a hordozója. 
Báron György a westernekhez hasonlónak látja ebből a szempontból a fil-
met.8 Akárcsak a westernek hőse, Mihail is meg akarja szelídíteni a deltának 
egy részét. Tette a kolonialista jelképrendszer felől is értelmezhető, mely 
szerint a civilizáció társadalmi nemmel való felruházása fallocentrikus.9

A gyarmatosított földterülethez a megmentésre vágyó nő metaforái kapcso-
lódnak. Bár Mihail nem akarja uralni/leigázni a földet, a falubeliek szemé-
ben kétségkívül betolakodónak tekinthető. Húgával kialakult kapcsolatában 
pedig mindenképp benne van a megmentés gesztusa is.

A cölöpház az elkülönülési szándék megnyilvánulása is, hiszen a part-
tól messze, a vízben készül. A ház gazdái otthont keresnek a vízen, és ha 
nem is úgy, ahogy elképzelték, a víz mégis befogadja őket, akárcsak a folyóba 
visszatérő teknőst és az úszó mentőmellényt.

A ház ugyanakkor kivettetésük szimbólumává is válik. Mihail és Fa-
una egymáshoz hasonló lelkületű, szelíd, halk emberek, kevés beszédből 
is megértik egymást. Mások, mint a falubeliek, és e másság már a legelső 
jelenetekben körvonalazódik. 

Egymásra találás (Delta)
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Ki és mi deviáns?

A falubelieket 
ugyanaz az érzés hajt-
ja, mint a mostohaapát: 
féltékenységből, de a 
természet törvényé-
re hivatkozva bosszút 
állnak saját tehetetlen-
ségükért, elrontott, pá-
linkaszagú életükért. 
Feljogosítva érzik ma-
gukat, hogy büntessék, 
ami számukra deviáns-

nak tűnik. 
Végül olyan drámai helyzet alakul ki, melyben minden félnek igaza 

van. A vérfertőző viszony eleve magában hordozza a kirekesztést. A termé-
szet törvényei ellen valónak érezhetné eleinte a néző is, egyértelmű, hogy 
nem lehet jövője, mégis a testvérpárnak szurkolunk. Hiszen Fauna sem tudja 
rögtön, hogy az idegen fiatalember saját bátyja. Később pedig nála menedé-
ket talál brutális mostohaapja elől.

A film készítői nem akarták a testvérszerelmet devianciának, különös 
esetnek bemutatni. A film ereje épp ebben az elbizonytalanító játékban van: 
elmosódott a határ a normalitás és a deviancia között, nem a testvérszere-
lem, hanem a falubeliek agresszivitása botránkoztat meg. Az emberi bruta-
litást még jobban kiemeli a táj szépsége, kontraszt van a film témája és az 
életörömöt sugárzó természet között. 

A tükör mint metafora

A Deltában az eseményeknek nincs narratív szignifikációjuk, a cselek-
mény a háttérbe húzódik, a táj viszont előtérbe kerül, harmadik főszereplővé 
válik. Ezért a mű alapkonfliktusát nem az idegen és a falulakók összetűzése 
jelenti, hanem az a konfliktus, mely az emberben a kultúra és természet 
között létezik.10

A deltában a sárga és a zöld színek dominálnak, melegséget, otthonos-
ságot érzékeltetve. A tájhoz hozzátartozik a víz(tükör), mely a film egyik 
központi metaforájává válik. Az új élet lehetőségét nyújtja a főszereplőknek, 
ugyanakkor vesztüket is jelenti: a film végén Mihail halálát a vízben úszó 
mellénye jelzi, a Faunáét pedig a vízbe visszamászó, immár egyedül maradt 
teknőse. A delta vize tükröt állít a néző elé, szembesít minket a kirekesztésre 
való hajlamunkkal. Az egyik jelenetben Fauna fésülködik, egyik kezében 
egy tükördarabot tartva, de amikor meg akarja kötni a haját, akkor odaadja 

Vége a közös „útnak” (Delta)
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Mihailnak a tükröt, és a fiú úgy tartja, hogy a néző is láthatja Fauna arcát. 
Ha Fauna nem lenne ott, önmagunkkal szembesülhetnénk.

Szerelem másképp, avagy Legături bolnăvicioase

A film egy különleges szerelmi háromszög történetét beszéli el: egy test-
vérszerelem és két lány közötti kapcsolat történetét. Az események narrátora 
Kiki, Cristina (Maria Popistasu), akinek vérfertőző viszonya van fiútestvé-
rével, Sanduval (Tudor Chirila), emellett egyik évfolyamtársnőjébe, Alexbe 
(Ioana Barbu) is szerelmes. 

A cím, Legături bolnăvicioase „beteges viszonyokat/kapcsolatokat” je-
lent, bár a film magyar címe Szerelem másképp. A román cím, megőrizve 
a forgatókönyv alapjául szolgáló regény címét (Cecilia ªtefănescu: Legături 
bolnăvicioase, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.), előrejelzi a megbélyeg-
zést,11 mely a bemutatandó szerelmekre vonatkozik: betegesnek tartott vi-
szonyokról lesz szó.

A nyitójelenet önmagában nem hordoz devianciát: egy szeretkező párt 
mutat; a sárgás-narancssárgás színek dominálnak, kellemes a kísérőzene, a 
testek szépek. Mindez a következő képsorban úgy folytatódik, hogy ellenté-
tébe fordul át: a lány és a fiú cigarettával a kezükben kinéznek az ablakon a 
sötétbe, egymás mellett ugyan, de az ablak és sötétsége köztük van. 

Azután két fiatal lányt látunk, amint vidáman átszaladnak egy hídon/
felüljárón, miközben esik az eső. 

Ezt követően jelenik meg a filmcím, de a néző még nem tudja, hogy a 
felirat épp az imént látottakra vonatkozik.

Ekkor szólal meg a narrátor, és Alexszel való megismerkedésüktől, első-
éves koruktól kezdi a történetüket, a képek viszont már a másodéves Alexet 
mutatják, amint vidékről visszatér Bukarestbe édesapjával, és beköltözik 
egy albérleti szobába épp a Kikiék lépcsőházába. Apja szavai, melyekkel a 
„bolondokháza”, „bűzös” várost illeti, előrejelző értékűek: ebben a városban 
„romlik el” addig ártatlan kislánya. Kicsit félti is lányát a barátnőtől, akinek 
jól látható tetoválás van a derekán, ha leguggol, és a nadrágja láttatni engedi 
a bugyiját.

Alex beköltözése 
után Cristina el szeret-
ne szakadni bátyjától, 
ki akarna lépni hatás-
köréből, bevallja neki 
egy kávéházi vesze-
kedés közepette, hogy 
szereti Alexet, akiért 
bármit megtenne. A 
kávéházi jelenet azért 
is releváns, mert odaér-
kezik Alex, ott mutatja 
be Kiki Sandunak, és 
ott jelenik meg először 

Ke  esben a barátnők (Szerelem másképp)
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egyszerre a szerelmi 
háromszög mindhá-
rom figurája. A beál-
lítás tükrözi a viszo-
nyokat: Kiki és Sandu 
ülnek, az új „jövevény” 
áll előttük úgy, hogy 
egyúttal közöttük is 
van. Egy későbbi jele-
netben, az ebédnél már 
a két lány fog az asz-
tal egyik oldalán ülni 
egymás mellett, velük 
szemben pedig Sandu, 

aki sértettségében azzal kérkedik, hogy külföldre fog utazni.
A szereplők tisztában vannak azzal, hogy viszonyukat a társadalom 

deviánsnak tekintené, ezért a testvéri szeretet (és harag), illetve a szoros ba-
rátnői kapcsolat legitimitásába álcázzák viszonyukat. A szülőknek, a házi-
néninek nem tűnhet deviánsnak, hogy a lányok egy ágyban alszanak, és az 
sem, hogy Sandu a lánytestvérével egy szobában alszik, hiszen úgy tűnik, 
azért teszi, hogy húga ne féljen egyedül.

Kiki számára saját bátyja jelenti az első szexuális kapcsolatát, talán ez 
is az oka, hogy igyekezete ellenére nem tud elszakadni tőle. Amikor meg-
tudja, hogy bátyja külföldre utazna egy idősebb nővel, féltékeny lesz, később 
telefonos üzenetben vallja be, hogy még mindig szereti a fiút. Alex számára 
Kiki a beavató, az irányító, az ő hatására stílust vált, és vidéki kislányból 
fővárosi lánnyá válik. A szépen befont haját kibontva viseli, festi a szemét, 
és megengedi barátnőjének, hogy lyukassza ki a füleit, melyekben a Kikinek 
ajándékba szánt fülbevalókat fogja viselni. A füllyukasztás férfias gesztusa 
Alex defloreálásának metaforája. Később a közös ebéd közben kétértelművé 
válik, amikor Kiki bátyja azt mondja, azért akar külföldre menni, mert nem 
tud fület lyukasztani.

Az ebéd kellemetlen veszekedéssé fajul, és minden szó tulajdonképpen 
a vendég, Alex felé irányul: miatta igyekszik a boldog család látszatát kelteni 
Kiki anyja, és ő az oka Sandu féltékenységi jelenetének is. Megalázzák szár-
mazását illetően is: az ajándékba vitt házi tojást, zsírt, húst nem akarja elfo-
gadni Kiki édesanyja, hangsúlyozván, hogy ők nem esznek hasonló zsíros 
dolgokat („Ce-i cu sacoşa aia de grăsimi?” – kérdi a lányától az ebéd elején). 
Alex szüleiről eleve feltételezik, hogy földművesek, pedig apja állatorvos, 
édesanyja pedig tanárnő.12

A két lány Alex szüleihez utazik a nyári szünetben. A vidéki ház be-
rendezése a nyolcvanas éveket idézi, fényes furnér bútorokkal, horgolt csip-
kedíszekkel rajtuk. Az otthoni környezetben Alex válik irányítóvá, elviszi 
Kikit a diszkóba, a helyi bárba: itt ő a szebbik, utána fordulnak meg a férfiak.

Alex megérzi, hogy Kiki és Sandu között több van testvéri szeretet-
nél. Már a legelején feltűnik neki, hogy Kiki szobájában két ágy van, de a 
lány azzal indokolja, hogy fél egyedül aludni. És Sandunak is vannak olyan 

Szerelmi háromszög (Szerelem másképp)
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megjegyzései, melyek gyanúsakká válnak: a húga melltartó nélkül viselte 
az ajándékba kapott blúzt. A fürdőruha felpróbálásakor pedig Sandu be-
megy a húgával az öltözőbe. Alex kérdőre vonja Kikit, hogy vonzódik-e 
nőként a bátyjához, de az olyan választ ad, amilyent a társadalmi norma 
megkíván: nem, hiszen a testvére. Alex viszont ekkor világirodalmi példát, 
Chateaubriand Renéjét említi, és kifejti, hogy a testvérek közti szerelemnek 
nincs esélye. 

Saját viszonyukra viszont nem reflektál egyikük sem, a film sem ítélke-
zik egyik szerelem fölött sem, a nézőre bízva a mérlegelést.

A vakáció idilljét Sandu látogatása zavarja meg, a fiú haza akarja vinni 
húgát Bukarestbe. Kísérője egy idősebb, nagyon csinos nő. Kínos hatalmi 
harcok játszódnak le a szereplők között. Sandu „uralja” húgát, és igyekszik 
megőrizni hatalmát a lány fölött (ezért leplezi le önmagát, ezáltal a lányokat 
is Alex szülei előtt), Kiki pedig irányítani tudja Alexet. A dialógusok szint-
jén jelzi a film, hogy egyedül a Sandut kísérő nő képes felülkerekedni a fiún: 
erélyesen rászól, hogy induljanak haza, miután a fiút kiűzi Alex apja az 
udvarukból („Uită-te la tine: mai jos nu se poate! Mergem, am spus – acum!”) 

A másik fölötti hatalom összefügg a térhasználattal is: ha egy térben 
vannak, a szereplők egymás fölötti hatalma is erőteljesebb. Törekvésük is 
arra vonatkozik, hogy a szeretett/akart lény lehetőleg mellettük, velük egy 
lakásban, de legalább egy településen legyen. Emiatt haragszik Sandu, ami-
kor Kiki egyre többször alszik barátnőjénél, emiatt ijed meg Kiki, amikor 
bátyja külföldre készülne, és emiatt megy Kikiért a fiú Alexék falujába. 
A távolság ezzel összhangban az érzelmi távolodást jelenti. A kiábrándulás 
mellett az is hozzájárul ahhoz, hogy Alex végül ki tud állni elhatározása, a 
végleges szakítás mellett, hogy előtte hosszú ideig nem találkozott Kikivel.

A narrátor előrevetíti Alexszel való románcuk végét, azzal a megjegy-
zéssel, hogy nem lesz drámai, mert a kapcsolatuk sem volt az. Ennek ellené-
re a szakítási jelenet egy megviselt, könyörgő Kikit mutat, és egy lemondó, 
de elszánt Alexet: ebben a helyzetben mégis ő kerekedik fölül, nem tudja 
elfogadni barátnője ingatag természetét, és a megingott bizalmával idokolja 
a végleges szakítást. Tulajdonképpen végig úgy tűnik, hogy Alex a fősze-
replő, az ő beavatásáról, életének első nagy szerelméről és csalódásáról szól 
a film. Eleinte őt is za-
varja, hogy enged ba-
rátnője befolyásának: 
kiderül, hogy többször 
inkább moziba mentek 
kurzusok helyett. Erre 
vonatkozóan igazuk 
van Alex szüleinek, 
akik megbotránkozva 
szembesülnek azzal, 
hogy lányuk nem volt 
„jó kislány” Bukarest-
ben (természetesen a 
szülők ekkor a Kikivel A kínos ebéd (Szerelem másképp)
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való viszonyára gon-
dolnak, hozzáállásuk 
hűen tükrözi a társada-
lom elutasítását a más-
fajta, nem heteroszexu-
ális kapcsolatok iránt). 
Apja a füllyukasztás 
miatt van felháborod-
va, édesanyja a Sandu 
okozta cirkusz miatt.

Azonos nevű vetélytársak

Sandu és Alex vetélytársakká válnak, pedig tulajdonképpen köz-
tük létezhetne olyan szerelem, mely a társadalmi normához igazodna, de 
mindkettejük vágyának tárgya Kiki, és ezt meg is fogalmazzák a fürdőruha 
vásárlásakor: mindketten különlegesnek tartják Kikit. Cristina egyébként 
mindenkit az ujjai köré csavar, irányítani tudja a sokat beszélő házinénit, 
szerelmei pedig mindent megtesznek érte. Kacér, szépségének tudatában 
van, az ő kegyeit igyekszik megnyerni barátnője is, bátyja is: mindketten 
ajándékokat vesznek neki. 

Testvér és barátnő neve megegyezik: Alex fiúnév (az Alexandra becé-
zett változata), de ugyanúgy az Alexandru névnek is becézett formája lehet, 
akárcsak a Sandu. A nevek szintjén is jelzi a film a kettősséget, a határok 
elmosódását a férfi/nő, deviáns/normális, heteroszexuális/homoszexuális 
között.

A cím keltette nézői elvárás ellenére nem érezzük betegesnek, perverz-
nek a bemutatott szerelmeket. Kikinek a történethez fűzött kommentárjai 
jelzik, hogy szoros kapcsolatuk olyan volt, mint két elválaszthatatlan lány-
testvéré, a képsorok, melyek közös tevékenységeiket (a bukaresti sétákat, 
a hétvégi kiruccanásokat a hegyekbe, a tömbház tetején való napozást, a 
pallókon való szaladást) ábrázolják nem visszatetszést, hanem inkább szim-
pátiát, együttérzést keltenek a nézőben. A Sanduval való kapcsolat a fiú ag-
resszivitása miatt tűnik deviánsnak, nem pedig amiatt, hogy Kiki bátyja. 
Az együttléteket bemutató jelenetekben a meleg színek dominálnak, elérve, 
hogy a néző ne idegenkedve tekintsen a megjelenítettekre. 

Összegzés

A Deltában a közösség, amibe Mihail visszakerül, a világ végén él, zár-
tan, elmaradottságban, szegénységben, a Szerelem másképp szereplői vi-
szont napjaink Bukarestjében élnek, ennek ellenére másságukat titkolniuk 
kell. A társadalom reakciója a deviánsnak tartott magatartásra sokkal hang-
súlyosabb a Deltában, mint Giurgiu filmjében. 

A fürdőruha (Szerelem másképp)
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Érdemes lenne más kortárs magyar és román filmeket vizsgálni abból 
a szempontból, hogy hogyan jelenítik meg a nem heteroszexuális kapcsola-
tokat, és ez mennyire van összhangban azzal, amit a társadalom is tükröz. 
Ugyanakkor másfajta devianciák (az elmebaj, a bűnözés stb.) filmbeli repre-
zentációja is érdekes terepet jelenthet a további vizsgálódásra.
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Az emigráció jelensége a román 
újhullámos fi lmekben

BODÓ ROZI

Az emigráció és imigráció az utóbbi néhány évben egyre aktuálisabb 
és feldolgozottabb témává vált, amelyre nemcsak a szociológusok figyel-
tek fel, hanem a média és a filmgyártók is. Tanulmányomban a migráció 
témájának filmes jelenlétét vizsgálom a 2000 utáni időszakban, a román 
újhullámos filmekben.

Romániában az emigráció 1989 előtt olyan téma volt, amelyről nem 
lehetett nyíltan beszélni, nem foglalkozhattak vele sem az újságok, sem a 
televíziós műsorok, csak ismerősök közt hangzott el néha valakiről, hogy 
„kiszökött”, a korábbi szocialista filmekben erről a témáról kizárólag negatív 
konnotációs feldolgozásokat találunk. A rendszer változásával a migráció-

Rezumat 
(Emigrația în fi lmul românesc modern)
Înainte de 1989 cenzura a interzis prezentarea emigrației în fi lme. Această temă a apărut numai 

prin conotații negative. Studiul prezintă apariția temei emigrării în opera regizorului Nae Caranfi l, 
cât și alți autori ai noului fi lm românesc.

Cuvinte cheie emigrație, fi lm, noul fi lm românesc

Abstract 
(Immigration in the New Romanian Cinema)
Before 1989 the theme of immigration was forbidden for decades in the Romanian cinema, if 

presented it appeared in a negative approach. The essay deals on how Nae Caranfi l and other 
directors of the new Romanian cinema are presenting the problem of immigration in their fi lms.

Keywords immigration, fi lm, new Romanian cinema

Bodó Rozi, a Sapientia EMTE végzős hallgatója
bodorozi@yahoo.com
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ról formált vélemények 
is megváltoztak, a fil-
mekben a téma egyre 
nagyobb teret hódított.  
A román filmesek kö-
zött pedig az újhullá-
mos rendezők azok, 
akik alkotásaikban 
fő- vagy mellékcselek-
ményszálként egyre 
gyakrabban nyúltak a 
migrációhoz kapcsoló-
dó történetekhez. 

A migráció jelenségének hiánya a román filmekben

A migráció témája hosszú idők óta népszerű a filmgyártók világában, 
ez könnyen magyarázható azzal a ténnyel is, hogy a film születésének idő-
pontja egybeesett egy óriási amerikai bevándorlási hullámmal. Romániában 
az első fikciós filmet 1911-ben forgatták Amor fatal címmel, ezt követően a 
további alkotásokban a határátlépések főleg a történelmi csaták alkalmával 
kerülnek vászonra, amelyek nem hozhatók kapcsolatba az emigráció gon-
dolatával. A külfölddel, pontosabban Amerikával foglalkozó első film 1927-
ben készül el Alo, America! címmel, egy szkeccsfilmről van szó, amely egy 
vegyes színház- és filmes műsorban került bemutatásra Nagyváradon1.

A kivándorlás nem jelenik meg a filmekben, 1944 után pedig a ható-
ságok tiltják a téma boncolgatását. A kivándorlás vagy kiszökés a romániai 
rendezők számára a 70-es évek szigorú megkötései idején sem ábrázolha-
tó, az elöljárók jóváhagyásával viszont megrendelésre elkészült két film: a 
Trecătoarele iubiri (Malvina Ursianu – 1974) és a Rătăcirea (Alexandru Tatos 
1978). Alexandru Tatos naplófeljegyzésében az írta: „a Rătăcirea megrende-
lésre készült a párt jóváhagyásával” – ezért a rendezőnek minden rendelke-
zésére állt, a legjobb társulat és kitűnő technikai körülmények.2 Mindkét 
filmben azok, akik elhagyni készülnek az országot, majd a későbbiekben el 
is utaznak, ismerőseik elhidegülésével szembesülnek, és új környezetükben 
is csak boldogtalanságra találnak. A Rătăcirea (Tévelygés) már a címével is 
arra utal, hogy hogyan kell kezelni az emigráció problémáját: a külföldre 
való kivándorlást nem lehet másképpen tekinteni, mint tévelygést, amelyet 
kötelezően a megbánás és hazatérés követett. Dan Piţa és Mircea Veroiu há-
rom westernfilmjében, amelyet 1978–1981 között forgattak (Profetul, aurul şi 
ardelenii; Artista, dolarii şi ardelenii; Pruncul, preotul şi ardelenii)  a három 
Brad testvér, akik a 19. század végén végre eljutnak a Vadnyugatra, ott is 
arról álmodoznak, hogy hazatérnek Romániába.  

A rendszerváltás sem hoz jelentős változást, ’89 után a kivándorlás té-
mája még sokáig nem került filmvászonra, csupán néhány egyetemista diák 
végzős filmjében foglalkozik a gondolattal. Az, aki a téma kezelésére először 

Kihajolni veszélyes



39

FÓKUSZBAN A HAZAI FILMEK

vállalkozott, Nae Caranfil a Kihajolni veszélyes (E pericoloso sporgersi – Nae 
Caranfil, 1993) című filmjével.3

A román újhullám és Nae Caranfil

A tanulmány-
ban az újhullámos al-
kotások mellett Nae 
Caranfil két filmjével 
is foglalkozom, ame-
lyek az emigráció té-
máját is érintik. A 
rendező a kissé eltérő 
stiláris megközelítései 
miatt – líraisága, gyen-
gédsége és érzelmessé-
ge – nem felel meg az 
újhullámos filmek „új re-
alizmusának”, Caranfil, az „aranykor” és az „újhullámosok” közötti rendező 
marad, aki stílusa letisztultságával és témáival közelebb áll az újhullámosok 
mozijához, ezért a kritikusok e filmes stílus elődjének is tekintik. 

Románia néhány kiemelkedő mű kivételével sokáig hiányzott a film-
világ térképéről. A román újhullámosoknak nevezett fiatal filmesek voltak 
azok, akik visszahoztak egy bizonyos hangvételt – ez egy olyan igazságba 
való belekóstolást jelentett, amely hosszú ideig tiltott volt. Olyan történetek 
elmondását kellett bepótolni, amelyeket a kommunizmus ideje alatt nem le-
hetett közönség elé vinni – és ezzel felkerültek a „térképre”. Már nem foglal-
koztak az úgynevezett „parabolikus” filmekkel, amelyek nehézkes stílusúak 
és „szimbólumokkal” terheltek voltak, hanem a természetes nyersességet, 
egyszóval a realizmust választották.4  

A román újhullámos mozi 2000-ben kezdett körvonalazódni Cristi Puiu 
(2001), Cristian Mungiu (2002) és Radu Muntean (2002) rendezők első film-
jeit követően. A „nullás”5 év után Cristi Puiu befejezte első filmjét, a Marfa 
şi baniit, amelynek Cannes-ban nagy sikere volt. A filmben durva és kényel-
metlen realizmus, valósághű, élő karakterek, hiteles párbeszédek (károm-
kodásokat beleértve), a teatralitás hiánya, a román filmekben addig nagyon 
ritkán előforduló kézi kamerás forgatás, illetve a nondiegetikus zene megta-
gadása jelezték az új stílus megérkezését.6 Az újhullámosok előnyben része-
sítették a gúnyolódó hangvételt, a tragikomikus jelleget, a minirealizmust 
és az 1989-es év körüli események feldolgozását. A stílus további jellemzői: 
az állatok jelenléte a filmben (gyakran kóbor kutyák), rögeszmés, kimerült, 
zavart karakterek. A rendezők elutasítják az esztétizmust, lemondanak az 
állványról, a kamera főleg vállon van, a színészi játék pedig minimális és 
egyszerű. Mindezek egy olyan kvázi-dokumentarista világ megteremtéséhez 
járulnak hozzá, amely hiteles, koherens és könnyen felismerhető. 

Korábban a filmesek kerülték a valóságot, példázatokra és metaforákra 
hagyatkoztak, túldíszítették vagy elcsúfították a realitást, az újhullámosok 

Morgen
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újratanulták a valóság 
ábrázolását, egy olyan 
realizmusét, amely 
révén „kozmetika nél-
küli” eseményeket és 
karaktereket mutatnak 
be, így műveiket bi-
zonyos szinten a múlt 
rekonstrukciójának, 
dokumentálásának te-
kinthetjük. 

Hiánypótló alkotások

A román újhullámos rendezők főleg 2006 után kezdtek el foglalkozni a 
migráció témájával, ettől kezdve évente megjelent legalább egy film, amely-
ben az országon belüli, vagy határon túli migráció gondolata valamilyen 
formában előfordult. A román filmekből 12 alkotást emelnék ki: Kihajolni 
veszélyes (E pericoloso sporgersi – Nae Caranfil 1993), Aszfalt tangó (Asfalt 
tango – Nae Caranfil, 1995), Nyugat (Occident – Cristian Mungiu, 2002),  Ho-
gyan éltem túl a világvégét (Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii – Cătălin 
Mitulescu, 2006), California Dreamin' (Vég nélkül)  (California Dreamin 
(nesfârşit)) – Cristian Nemescu, 2007),  A sárga arc, amelyik nevet (Fatza 
galbenă care râde – Constantin Popescu, 2008), Boogie (Radu Muntean, 
2008), Oli lakodalma (Nunta lui Oli – Tudor Jurgiu, 2009), Francesca (Bobby 
Păunescu, 2009), Felicia, mindenekelőtt (Felicia înainte de toate – Răzvan 
Rădulescu és Melisa de Raaf, 2009), Fütyülök az egészre (Eu când vreau să 
fluier, fluier – Florin Şerban, 2012), Morgen (Marian Crişan, 2010).

A filmekben az emigráció korosztálytól függetlenül mindenkit foglalkoz-
tat, a 7 éves Lalilutól kezdve – aki a Hogyan éltem túl a világvégét című filmben 
egy olyan tengeralattjáróról álmodozik, amellyel az ismerősök, szomszédok 
és a családtagok átlépik a Duna határát és Európába mennek – az idősebbekig 
– a Morgenben 
egy korosodó 
személy az, aki 
a családjához 
igyekszik Né-
metországba. 
A filmekben 
tehát nem ki-
zárólag a fiatal 
korosztály az, 
amely lehető-
ségként kezeli a 

Hogyan éltem túl a világvégét?

Aszfalt tangó
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külföldön való letelepe-
dést. 

A szereplők min-
den lehetséges eszközt 
felhasználnak arra, 
hogy kijussanak az or-
szágból: 1989 előtt a 
Duna átúszása (Kiha-
jolni veszélyes, Nyu-
gat, Hogyan éltem túl 
a világvégét) a leggya-
koribb módszer, majd 
autóbusszal, vonattal, 
személygépkocsival, repülővel és improvizált kellékekkel távoznak az or-
szágból – a Nyugatban guminővel, a Morgenben útjelzéseket festő autóval 
próbálnak túllépni a határon. 

Az említett filmekben a szereplők 7 esetben törvényes módon, 4 eset-
ben pedig illegálisan hagyják el az országot, de több olyan alkotás is van, 
amelyben a szerző nem tartotta fontosnak bemutatni a határátkelés módját 
(a határátlépések száma meghaladja a filmek számát, mivel egyes alkotá-
sokban több átkelési kísérlet is van). Az illegális határátkelés az újhullámos 
alkotásokban filmidő szerint az 1989 előtti időszakra jellemző, ezt követően 
egyetlen olyan esettel találkozunk, ahol törvényellenességhez folyamod-
nak. A Morgenben több szempontból is kivételes helyzettel állunk szemben, 
ugyanis a török, aki Románián keresztül szeretne Németországba jutni a 
családjához, nem európai uniós állampolgár, így terve kivitelezéséhez tör-
vényszegésre kényszerül. 

A filmidő szerint az 1989 előtti korszakban háromból két alkotásban 
fiatal fiúk szöknek külföldre, akiket a rendszerváltás után, a sikeres próbál-
kozás példáján felbátorodva lányok is követnek. A kivándorlók többnyire 
egyedül hagyják el az országot, de két ellenpéldát is találunk, az Aszfalt tan-
góban szervezett csoportban fiatal lányok szegődnek el táncosnőnek Fran-
ciaországba, a Morgenben pedig egy Magyarországra utazó romániai szurko-
lócsapatban szöktetik külföldre a törököt. 

Két filmben egy-egy családi tragédia bekövetkezése, a rutinból való ki-
zökkenés kiváltó vagy éppen megakadályozó oka az otthon elhagyásának. 
A Francesca című filmben a főszereplő miután megtudja, hogy vőlegényét 
megölték, leszáll az Olaszországba tartó buszról és hazaindul, már nincs 
értelme elmenni, hiszen a fiú volt az, akinek az adósságát törleszteni kel-
lett volna. A California Dreamin' (Vég nélkül)-ben a fiatal lány, miután apját 
megölik, elhagyja a vidéki környezetet és a fővárosba megy egyetemre, eddig 
sem találta a helyét periférikus környezetében, és apja is azt szerette volna, 
ha folytatja tanulmányait.

A kiemelt filmekben kivándorolni vágyó személyek célpontja leggyak-
rabban Amerika, ezt Németország és Olaszország követi, a spanyolországi 
hullám kimarad az alkotásokból. Az egyéni történetekben a nők és férfi-
ak szinte egyenlő számban tervezik az ország elhagyását, de ha figyelembe 
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vesszük az Aszfalt tan-
góban a Franciaország-
ba induló jövendőbeli 
táncosnő csoportot, a 
nők jóval meghaladják 
a férfiak létszámát. 

A migránsok 
nagy részt nukleáris 
családokból7 származ-
nak és személyes okok, 
önmegvalósítás, ma-
gasabb életszínvonal 
motiválja őket ottho-

nuk elhagyására. A család érdekes módon nem a kivándorlás oka – kivétel a 
Morgen, ahol a szökésben lévő török családjához igyekszik, illetve a Fütyülök 
az egészre lehetne egy hasonló példa, bár a kivándorolt nőnek két gyereke 
van itthon, az Olaszországban való tartózkodásával inkább az önmegvalósí-
tás a célja, fiait jóformán teljesen magukra hagyja. 

Azokban a filmekben, ahol a fiatalok közlik szüleikkel kivándorlási 
szándékukat a szülők többnyire lebeszélni vagy más módon megakadályozni 
próbálják gyermekeiket – a Francescában és a Nyugatban, ahol lányok hagy-
nák el az országot, az apák ellenzik a szándékot, az anyák viszont buzdítják 
a fiatalokat. A California Dreamin' (Vég nélkül)-ben ahol monoparentális a 
család, a lányát nevelő apa kifejezetten ellenzi az amerikai katonával való 
kapcsolatot, gyerekkori csalódása miatt mindenféle segítséget és közeledést 
megpróbál elhárítani az amerikaiak részéről. Az Oli lakodalmában az egy-
szülős családban nevelkedő fiú Amerikába költözését nehezen fogadja az 
amúgy is utolsó pillanatban tájékoztatott apa, bár abban reménykedik, hogy 
külföldön olyan lehetőségek adódnak fia számára, amelyeket ő Romániában 
nem tudna megteremteni. A Kihajolni veszélyesben a nagyszülőkkel élő még 
középiskolás lány a filmben apjával csak telefonon keresztül tartja a kap-
csolatot, otthonról való távozása hirtelen ötletnek tűnik, amelybe látszólag 
senkinek sincs beleszólása. A Hogyan éltem túl a világvégétben a szintén kö-
zépiskolás diákok éjjel szöknek meg, tervükről csak a lány kisöccse Lalalilu 
tud, aki nővére tette ellen öngyilkossági kísérletekkel lázad. 

Az Aszfalt tangóban és a Nyugatban a feleségek azok, akik egy jobb élet 
reményében férjüktől „megszökve“ indulnak a határon túlra. A kivándorlók 
közül külföldön szinte egyiküknek sem sikerül magasabb funkciót betölteni 
– ebben az esetben is vannak kivételek: a Nyugatban a korábban kiszökött 
személynek nyomdája van, a Felicia mindenekelőttben pedig a romániai nő 
könyvtáros, a többiek viszont óvónőkből és balerinákból táncosnőkké, re-
cepciósokká, hajós stewardesseké, sofőrökké, illetve néha a feltörlőt is meg-
ragadó „menedzserekké“ válnak. Az újhullámos filmek közel mindegyike 
véget ér azelőtt, hogy a szereplők külföldi életét is megismernénk, így csak 
a romániai vetületet, a tervezést, a készülődést, esetenként a szökést láthat-
juk. A Hogyan éltem túl a világvégétben néhány hazaküldött képből sejtjük 
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a kivándorlók helyzetét, a Felicia mindenek előttben pedig a főszereplő ha-
zatelefonálásaiból tájékozódunk külföldi életéről. 

A Boogieban a Svédországból hazalátogató Iordache (Adrian Văncică) 
barátainak elmondja: „Nem nagyon szeretek ott élni, az ő hidegükben. Nem 
érzem úgy magam, ahogy kellene“, de talált ott egy élettársat, Ingát akit ren-
desnek, igaz kicsit butácskának tart, és akit talán hamarosan feleségül is 
vesz, mert „nehéz egyedül lenni egy olyan országban, ahol úgy néznek rád, 
mint az utolsó szemétre“. A Romániában élő két barát a kivándorló háta 
mögött megbeszéli, és nem találja túl bíztatónak a „svédországi román“ hely-
zetét.8

A kommunikáció az itthon maradottak és külföldön tartózkodók között 
a román filmek rendezői szerint akadozva működik, a családok elhidegül-
nek és olyan helyzetekben, amikor találkoznak is, nehezen tudják megérteni 
egymást. A Felicia mindenekelőttben az anya irritáló túlgondoskodással ra-
jongja körül hazalátogató lányát, de nem veszi figyelembe óhajait, kérdéseit. 
Az események mintegy fele a repülőtéren játszódik, Felicia a két otthona 
közötti kapcsolathelyen reked, amikor lekési a repülőgépet, ebben a helyzet-
ben próbálja tisztázni lehetetlen viszonyát anyjával, aki a szeretetethiányát 
udvariaskodással próbálja leplezni.

A sárga arc, amelyik nevetben és az Oli lakodalmában az Amerikába 
kivándorolt gyerekek és családjuk között az eltávolodás mellett a technika 
is nehezíti a kommunikációt. A huszonéves fiatalok itthon maradott szülei 
nem jártasak a számítógép és internet világában, így a kapcsolattartás is 
nehézkessé válik. 

A határátlépések pillanatai

A határátlépés momentumát legtöbbször akkor láthatjuk a filmekben, 
amikor ez illegálisan történik. Az említett alkotások közül a Kihajolni ve-
szélyes, az Aszfalt tangó, a Hogyan éltem túl a világvégét és a Morgen című 
filmekben találjuk meg ezt a jelenetet. Az Aszfalt tangó kivételével minden 
esetben illegális módon lépik át a határt, a kiemelt filmben a határátlépés a 
család felbomlásának a pillanata is egyben, amikor a férj hosszas keresés és 
üldözés után lemond feleségéről, az ország elhagyása ebben az esetben a há-
zasságból való kilépést 
is jelenti. A férj a sze-
retett nő utáni hajszá-
jában több alkalommal 
is törvényszegést követ 
el, felesége távozását 
már megbilincselve 
nézi végig. Kitartása 
mégsem marad ered-
ménytelen, egy lány, 
aki a feleséggel együtt 
ugyanazon a buszon 
Franciaországba in- Aszfalt tangó
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dult, lemond külföldi terveiről, leszáll a járműről, és a férfi kedvéért újból 
vállalja románságát, végre románul is megszólal.

A Morgen című film története keretben, úgy is fogalmazhatnánk, ha-
tárok között van elhelyezve, határátkeléssel kezdődik és ezzel is ér véget. A 
román főhős, Nelu gyakran átjár a határon, Magyarországra megy halászni, 
focicsapatának szurkolni, de nem fogalmazódik meg benne az áttelepedés 
gondolata, számára a határ annyit jelent, hogy az átkelőnél a vámosoknak 
megmutatja személyi gazolványát, adott esetben pedig bosszúságára nem 
vihet át egy halat. 

A hatóságok elől bujkáló török abban a patakmederben rejtőzködik, 
ahol Nelu horgászik, és megsajnálja a vizes, idegen nyelven hadaró férfit, 
akit hazavisz magával a határvidéken elterülő kis településre. „Vidéken job-
ban kidomborul a migránsok illegális helyzete és a láthatatlanságba burko-
lózás még nagyobb szükségletté válik, a közösség kevésbé tudja befogadni 
az idegen elemet”9 – az elmélet részben érvényesülni látszik, mindenki tud 
a „Nelu törökjéről”, ahogy egymás közt nevezik, de a fenyegetőzéseken kívül 
senki sem tesz semmit annak érdekében, hogy eltávolítsa. Még a rendőrök 
is kifogásokat találnak arra, hogy miért ne tartoztassák le az illegális be-
vándorlót. Hosszas halogatás és többszöri sikertelen határátkelési kísérlet 
után Nelu újabb hajnali halászatra indul, szimbolikusan fejszével szétver 
egy határjelző sorompót, és Magyarországra érkezve útjára engedi a törököt.

Zárszó

Az újhullámos filmekben, ha a rendezők nem is tekintik „tévelygésnek” 
az emigrációt, a kivándorlók az otthon elhagyása után vagy akár útközben is 
legtöbb esetben újabb viszontagságos körülmények közé kerülnek. A törté-
netek vége, ha megnyugtató is, de sosem happy end.
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Realizmus versus realitás. A fi l-
mes realizmus különböző állo-
másai és a montázs 

FELMÉRI CECÍLIA

Bevezető

Minden filmnek célja „azt az illúziót kelteni bennünk, hogy magunk 
is részt veszünk az előttünk folyó eseményekben, akárcsak a mindennapi 
valóságban”.1 

„Mindaz, ami a vásznon történik, a realitás értékével hat, olyan mér-
tékben, amilyen fokot semmilyen más ábrázolási technika nem ér el. Úgy 
érzékeljük, mint a valóság egy szeletét.”2

Rezumat (Realism versus realitate. Montajul și fazele realismului în fi lme)
Orice estetică trebuie să decidă ce elemente ale realității intenționează să păstreze. Întrucât 

estetica fi lmului dorește să păstreze illuzia realității, se crează o contradicție. Pentru un realist 
selectarea între elementele realității este de neconceput, dar totodată și o necesitate, dat fi ind 
că arta există prin luarea acestor decizii. La sfîrșitul acestui proces de selectare realitatea va 
fi  înlocuită de iluzia realității. Studiul prezintă cum s-a transformat relația între realitate și iluzia 
realității în dealungul istoriei fi lmului.

Cuvinte cheie limbaj fi lmic, realism, realitate, montaj, adâncimea câmpului, cadru lung

Abstract (Realism/Reality. Stages of realism in fi lms and the montage)
Aesthetics have to decide what elements of the reality will be declined and what will be kept. 

As fi l aesthetics is essentially wishing to preserve the illusion of reality, we come to a contradiction. 
For a realist is unconcievable to select among the elements of reality, but it is also necessary, as art 
can exist only through this decision. At the end of the selecting process reality will be replaced by 
the illusion of reality. The study deals on how the relation between reality and its illusion changed 
through the history of the cinema.

Keywords fi lm language, realism, reality, montage, deepness of fi eld, long take
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Mivel a filmnek a lényegéhez tartozik a va-
lóság ábrázolása, és egyben ez az egyik alapvető 
kihívása is, ezért a film stílusát ebből a megkö-
zelítésből fogjuk vizsgálni. Ugyanakkor ez a film 
paradoxonja is, „hogy elvont eszmét csupán a re-
alitás egészében és konkrét ábrázolásának eszkö-
zével tud kifejezni”.3 A film esetében (akár a többi 
művészeti ág esetében) is szoros összefüggés van a 
téma és a forma között. „Ha tudjuk azt, hogy a film 
hogyan mondja el mondanivalóját, talán azt is job-
ban megértjük, hogy mit akar mondani.”4 Minden 
téma más formát követel, és minden forma a fil-
mi realizmus másféle fokozatát vagy árnyalatát 
jelenti. Ahhoz, hogy ne vaktában és összevissza 
alkalmazzuk – akár filmkészítőként kódoljunk, 

akár kritikusként dekódoljunk –, tudnunk kell, milyen eszköz mit jelent, 
milyen hatást vált ki. A filmnyelv fejlődésének során a filmes realizmus 
felfogása többször is számottevően módosult. Ahhoz, hogy filmalkotóként 
a filmnyelv lehetőségeivel élve pontosan tudjunk fogalmazni, a témánkhoz 
a legmegfelelőbb stílust válasszuk, tisztában kell lennünk a forma lehetősé-
geivel, jelentéseivel és működésével. Filmkritikusként pedig mindez azért 
szükséges, hogy jobban dekódolhassuk a filmalkotás bonyolult szerkezetét. 
A realizmus dilemmája alkotói és kritikai szempontból is különösen fontos 
kérdés a mai román filmművészetben, az úgynevezett „román újhullám” ko-
rában.

A filmnyelv egyik legalapvetőbb eszköze a montázs. A filmtörténet so-
rán a filmalkotók montázshoz való hozzáállása folyamatosan változott, és ez 
a változás tükrözi a leginkább a film és a realizmus kapcsolatának a válto-
zásait is. A montázs – vagy ennek hiánya – és a realizmus kapcsolatát a leg-
egyszerűbb tehát kronológiailag, a filmnyelv fejlődésének mentén követni.

A kezdetek

Az első film (A vonat érkezése) még csak megmutatta a vonat érkezé-
sét. Huszonöt évvel később Abel Gance A száguldó kerék című filmjében a 
tér elemzésével és az idő szintetizálásával már nem egy gyorsuló sebességű 
mozdonyt mutat be – „mert milyen nézőpontból is szemléljünk egy ilyen ha-
talmas tárgyat, hogy világosan megláthassuk sebességének növekedését?”. 
Hanem statikus képekkel (a mozdony kéménye, a fülke, a fűtő a kazán előtt, 
a sebességmérő), „a montázs által megalkotott tér és időjátékkal jelezni akar-
ja a sebességet, a gyorsulást, és lélektanilag is, ahogy a fűtő tudatában tükrö-
ződik”. Ekkor már „a konkrét átcsap absztraktba” – írja Bazin.5

Azt, hogy valami a vásznon ábrázolásként jelenjen meg, különböző dol-
gok segítik elő. Ezeket  Bazin két nagy csoportba sorolja: az egyik a kép 
plasztikája (díszlet, környezet stílusa, smink, színészi játék, világítás), „a 
másik pedig a montázs különböző formáinak csoportja (ami nem más, mint 
a képek időrendi szervezése)”.

A fi lmnyelv egyik legalap-
vetőbb eszköze a montázs. 
A fi lmtörténet során a fi lm-
alkotók montázshoz való 
hozzáállása folyamatosan 
változott, és ez a változás 
tükrözi a leginkább a fi lm 
és a realizmus kapcso-
latának a változásait is. 
A montázs – vagy ennek 
hiánya – és a realizmus 
kapcsolatát a legegysze-
rűbb tehát kronológiailag, 
a fi lmnyelv fejlődésének 
mentén követni.
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Ami a montázst illeti – hiszen ez dolgozatunk témája –, Bazin háromfé-
le montázst különböztet meg: párhuzamos, metrikus és intellektuális mon-
tázs. A párhuzamos montázs két, térben egymástól távol eső, de egyidejű 
jelenetet ábrázol úgy, hogy a két jelenet képei felváltva követik egymást (ez 
elsősorban Griffith nevéhez fűződik).

Metrikus montázs például Abel Gance a gyorsaság illúzióját keltő mon-
tázsa, mely gyorsaságot mellőző, ámde egyre rövidebb és rövidebb ideig be-
vágott képekből áll össze.6 A metrikus montázs tehát csal az idő és a tér 
fogalmával.7

Az intellektuális montázs pedig Eisenstein nevéhez fűződik: „a kép 
mondanivalóját egy olyan másik kép segítségével erősíti meg, mely nem 
szükségképpen függ össze az első képen ábrázolt eseménnyel”. De közel áll 
hozzá az ellipszis (képkihagyás), a hasonlat és a metafora is.

A montázs lényege mindhárom esetben: egy olyan jelentés jön létre, 
melyet a képek egyenként, objektív, nem tartalmaznak, és melyet csak a egy-
máshoz való viszonyukból lehet megérteni. A montázs lényegére tökéletesen 
rávilágít Kulesov kísérlete. Kulesov, Eisenstein vagy Gance montázsai nem 
magát az eseményt mutatják meg, hanem csak utalnak rá. Legtöbb elemüket 
az ábrázolni akart valóságból merítik, de a jelenet végkicsengése inkább az 
elemek elrendezésének, mint objektív tartalmuknak köszönhető.8

A klasszikus filmes vágás, az analitikus montázs realizmusa

Létezik egy másféle hozzáállás is, melyben a beállításnak nem az a sze-
repe, hogy „valamit hozzáadjon a valósághoz, hanem az, hogy valamit felfe-
dezzen benne”.9

Ez a hozzáállás a klasszikus hollywoodi stúdiórendszerben vált elter-
jedtté, és emelkedett szinte áthághatatlan szabályok rendszerévé. Ekkoriban 
a montázst tartották a filmművészet kovászának. Az időszak szorosan ösz-
szekapcsolódik egy technikai újítással: a filmhang megjelenésével. A han-
gos kép megjelenése „visszavezette a montázst a realizmus felé”, és egyre 
jobban kiszorította a filmnyelv eszköztárából a képek közötti szimbolikus 
kapcsolatokat.10 A filmhang egyébként, már csak puszta léte révén is, logi-
kus módon nagyban hozzájárult a filmnyelv realista törekvéseihez.11

Bazin arra bíztat, képzeljük el a következő filmes helyzetet (Kulesov kí-
sérletének egyik motívuma): egy kiéhezett, elesett ember és egy mindenféle 
finomsággal telerakott asztal ábrázolása.

Tudjuk, hogyan oldotta volna meg Kulesov 
ezt a helyzetet.

Egy 1936-os filmben valószínűleg a követke-
zőképpen alkották volna meg: 1. Nagytotál a szí-
nésszel és az asztallal. 2. Kocsizás a szereplő arca 
felé (közeli), amely elragadtatást és vágyat fejez 
ki. 3. Közelképek az asztalon található finomsá-
gokról. 4. Totál a szereplőről, aki közelít a kamera 
felé. 5. Lassú hátrakocsizás, hogy amerikai plán-

A montázs lényege mind-
három esetben: egy olyan 
jelentés jön létre, melyet 
a képek egyenként, objek-
tíve nem tartalmaznak, és 
melyet csak a egymáshoz 
való viszonyukból lehet 
megérteni. 
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ban filmezzük végül a szereplőt, aki elcsen egy 
darab csirkecombot.

A következtetés az, hogy a cselekményt nem 
a vágással hozzuk létre (mint ahogy azt Kulesov 
tenné), hanem a cselekmény önmagában is léte-
zik, ahogy az a színpadon is létezne. A kamera 
különböző szemszögekbe való ugrálása semmit 
„nem ad hozzá”, hanem csak „a valóságot mutat-
ja hatásosabban”, egyrészt hozzásegítve a nézőt, 
hogy jobban lássa, másrészt kiemeli azt, amit ér-
demes.12

Ebben a kontextusban már bosszantóvá vált és el is tűnt az intellektu-
ális montázs, de kezdenek eltűnni a feltűnő filmtrükkök, „sőt Amerikában 
még a premier plán is”, hiszen hatásuk feltűnővé tenné a vágás alkalmazá-
sát.  Az amerikai vígjátékok legszívesebben amerikai plánt alkalmaznak, 
mert leginkább ez felel meg a néző spontán figyelmének.13

A klasszikus montázs által keltett realista illúzió azonban „lényeges 
csalást takar” – mutat rá Bazin – ugyanis „a valóság folyamatos térben lé-
tezik, a vászon viszont valójában kis töredékek »plánok« egymásutániságát 
mutatja meg, amelyeknek kiválasztása, sorrendje és tartama alkotja ponto-
san azt, amit a film »vágásának« nevezünk”. Ezt a feldarabolást (a vágáso-
kat), a kamera által előidézett megszakításokat azért viseljük el könnyen, 
sőt hacsak nem szándékosan figyelünk rájuk, azért nem vesszük észre, mert 
„mégiscsak egy folyamatos és homogén valóság érzetét keltik bennünk”. 
Hisz a valóságban sem látunk mindent egyszerre, figyelmünk ösztönösen 
darabolja fel a teret, és ebben közrejátszhat a cselekvés, a szenvedély, a fé-
lelem.14

Más szóval, ez a fajta vágás, ha nem a perceptuális realizmuson (hiszen 
a valóságot nem darabjaiban fogjuk fel), akkor a pszichológiai realizmuson 
alapul.

Csakhogy ez a pszichológiai realizmus is illúzió. Mert igaz ugyan, hogy 
a valóságban egyik dologról a másikra összpontosul a figyelmünk, de ettől 
még az esemény, a dolog nem szűnik meg teljességében létezni, minden ré-
sze figyelmet kér. Mi vagyunk azok, akik kiválasztjuk, hogy melyik részére 
figyelünk a valóságnak, attól függően, hogy mit diktálnak az érzéseink vagy 
gondolataink. Valaki más lehet, hogy más dolgokat választana ki. Minden-
képpen, szabadok vagyunk abban, hogy megalkossuk a saját vágásunkat, 
valóságinterpretációnkat. A filmrendező, aki összevágja nekünk a jelenetet, 
egyúttal elvégzi helyettünk ezt a szelekciót is. Öntudatlanul elfogadjuk a 
döntéseit, mert ezek látszólag nem mondanak ellent a szem által igényelt 
illesztéseknek, de közben elrabolnak tőlünk egy jogos privilégiumot: hogy 
bármikor, akár egyik pillanatról a másikra megváltoztathassuk a szelekciós 
metódusunkat, kritériumainkat.

Az analitikus montázs ráadásul, nemcsak a néző mentális passzivitását 
növeli, hanem egyszersmind hajlamos arra, hogy megsemmisítse a minden 
valóságban jelen levő ambiguitást.15

Csakhogy ez a pszicho-
lógiai realizmus is illúzió. 
Mert igaz ugyan, hogy a 
valóságban egyik dologról 
a másikra összpontosul a 
fi gyelmünk, de ettől még 
az esemény, a dolog nem 
szűnik meg teljességé-
ben létezni, minden része 
fi gyelmet kér.
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A rendező által kiválasztott és megmutatott résznek egyetlen értelme 
lesz, éspedig az, amelyet az általa elmesélt történet határoz meg. Így tehát ez 
már nem is a valóságnak egy részlete, hanem a mesélőnek egy jele.16

Bazin úgy határozza meg a klasszikus filmes vágást, hogy az a valóság 
három lehetséges elemzési módja közötti kompromisszumból áll:

A tisztán logikai és leíró elemzés (a gyilkos fegyvere a holttest mellett 
fekszik);

Valamelyik főszereplő nézőpontjából történő pszichológiai elemzés (az 
a talán mérgezett pohár tej, amelyet Ingrid Bergmannak ki kell innia a For-
gószélben);

A néző szempontjából történő pszichológiai elemzés – amely abból áll, 
hogy a rendező felkelti a nézők figyelmét (ha például valaki lenyomja a ki-
lincset, amikor a bűnöző azt hiszi, egyedül van – ilyenkor kiabálnak be a 
gyerekek a bábszínházban a szereplőnek, hogy vigyázzon).

A nézők ennek a három elemnek a kombinációját tulajdonképpen egy-
nek fogják fel, „bár a valóságban különböző pszichológiai tartalmat jelente-
nek, és anyagilag sem függnek össze”. Ugyanezeket a lehetőségeket alkal-
mazza a hagyományos regénytechnika is, és ezeknek köszönheti Francois 
Mauriac Jean-Paul Sartre ismert szemrehányásait.17

Bazin egy híres, 1939-ben megjelent cikkre utal (Francois Mauriac úr 
és a szabadság), melyben Sartre azt nehezményezi, hogy Mauriac Az éjsza-
ka vége (1935) című regényében túlzott könnyedséggel váltogat szemszöget 
(néhol ugyanabban a mondatban) a hősnő belső világa és a külső megítélés 
szemszöge között. Mauriac egyik pillanatban a szereplőben végbemenő vál-
tozást akarja megmutatni, a másik pillanatban pedig ezt megszakítja azzal, 
hogy kívülről meghatározza a szereplő lényegét. Ezzel az a probléma, írja 
Sartre, hogy azáltal, hogy Mauriac megpróbálja megragadni a szereplő lé-
nyegét, azt is állítja, hogy a szereplőnek van egy előre meghatározott lényege 
(ezáltal tárgyiasítja), ez pedig azt jelenti, hogy a szereplő alapvetően valami-
lyen, azaz immobilis, ezért aztán a változásának, fejlődésének bemutatása 
nem működhet, mert az nem hihető, nem élő.18

James Wood szerint Graham Greene is ugyanilyen módon „realiszti-
kus”, az egyetlen különbség, hogy nála kevésbé észrevehető az ide-oda ugrá-
lás, a vágás láthatatlanná vált és az olvasó nem érzékeli a műviséget – akár a 
hollywoodi filmek montázsa. Gorzo szerint Wood Greene-kritikája nagyban 
hasonlít Bazin kritikájára a hollywoodi filmmel kapcsolatban: a realitással 
szembeni lojalitás álcája alatt a realitást tulajdonképpen jelekkel helyettesí-
ti. Ezek a jelek pedig fennen hirdetik: mi vagyunk a valóság. Más szóval, ez 
az elbeszélésmód, ez a pszeudorealizmus sokkal 
inkább azzal van elfoglalva, hogy betartsa a saját 
konvencióit, mintsem, hogy a valóságot mutassa 
be.19

Orson Welles és a képmező mélységének a 
hívei éppen ezzel az önkényes feldaraboltsággal 
akarnak szakítani, és ezt olyan egységes képpel 
akarják helyettesíteni, ami a kiválasztást a néző-
től követeli meg.20

Mauriac egyik pillanatban 
a szereplőben végbemenő 
változást akarja megmutat-
ni, a másik pillanatban pe-
dig ezt megszakítja azzal, 
hogy kívülről meghatároz-
za a szereplő lényegét. 
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A belső vágás, a hosszú beállítás és a nagy 
mélységélesség realizmusa

A filmnyelv realista törekvéseiben, az ob-
jektív ábrázolás illúziójának megteremtése ér-
dekében először tehát lemondott a metafora és a 
szimbólum használatáról, illetve eltűnt a montázs 
expresszionizmusa. Nem mondott le viszont az 

összefüggéstelen leírásról és az esemény drámai elemzéséről. Ez az 1937 tá-
ján általánossá váló viszonylagos realizmus alapvető korlátokkal járt együtt, 
ami csak azért nem tűnt fel a nézőknek, mert a bemutatott témák is ehhez 
mérten voltak kiválasztva – ezekben a filmekben az idő realizmusának sem-
milyen szerep nem jut. Az elbeszélés realista megújulásának titka a dolgok 
reális idejéhez kapcsolódik szemben a klasszikus hollywoodi film elvont 
időfogalmával.21

Ez a fajta filmkészítés tehát tiszteletben tartja a drámai tér folytonossá-
gát és időtartamát. „A képmező mélységére alapozó rendező nem mond le a 
montázsról, hanem azt a kép plasztikájába olvasztja be.”22 A hosszú beállí-
tás és nagy mélységélesség realista módon regenerálja a filmes elbeszélést, 
amely most képes lesz integrálni a dolgok reális idejét, az esemény hosszát, 
melyet a klasszikus montázs egy intellektuális és absztrakt idővel helyette-
sített.23 A képmező mélységének segítségével hosszú beállításokat alkalmaz-
nak, sőt egyetlen felvétellel fényképeznek egész jeleneteket. A drámai hatás 
(amit azelőtt a montázs segítségével értek el) itt abból születik meg, hogy a 
színészeket olyan képkivágásban játszatják, mely alkalmas az együttlétük 
megmutatására.24

Ezt a fajta realizmust már a némafilmekben is alkalmazták a realitás 
ábrázolására, Bazin szerint akkor még öntudatlanul, Gorzo szerint nem any-
nyira öntudatlanul, mint gondolnánk. De az tény, hogy Jean Renoir és Orson 
Welles kezdték újra alkalmazni, tudatos alternatívaként a hollywoodi szo-
kásokra. Jean Renoir: „Minél jobban megtanulom a mesterségemet, annál 
inkább a képmező mélységében való rendezést helyezem előtérbe, s minél 
jobban sikerül ezt megvalósítanom, annál inkább mellőzöm az afféle meg-
oldásokat, hogy két színészt a kamera előtt úgy állítanak egymással szembe, 
mintha csak a fényképésznél lennének.”25

A hosszú snittek, a nagy mélységélesség és a valóság folyamatos meg-
jelenítésének vágya olyan extrém célokhoz is elvezethet, mint amilyent 
Zavattini szeretett volna megvalósítani: lefilmezni egy olyan ember 90 per-
cét, akivel semmi sem történik.26

Ez az eljárás (a belső vágás) a néző és a kép intellektuális kapcsolatát is 
érinti, mely a következőket jelenti.

A kép jellege, szerkezete a tartalomtól függetlenül is valószerűbb.
A belső vágás a nézőtől aktívabb magatartást követel, sőt „a rendezés-

hez való tevékeny hozzájárulást”, a néző visszakapja annak a jogát, hogy a 
képeken arra figyeljen, amire csak jólesik.

Ezt a fajta realizmust már a 
némafi lmekben is alkal-
mazták a realitás ábrázo-
lására, Bazin szerint akkor 
még öntudatlanul, Gorzo 
szerint nem annyira öntu-
datlanul, mint gondolnánk. 
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Míg a montázs lényege kizárja a többértelmű kifejezés lehetőségeit, a 
képmező mélységének alkalmazása ezzel szemben a valóság többértelműsé-
gének visszaadására törekszik.27

Egy realistának a világ nemcsak azért létezik, hogy le lehessen filmez-
ni, hanem a kamera ellenére is létezik, a kereten kívül, horizontálisan kiter-
jesztve, mindenhol. Bazin ezt „oldalsó mélységnek” nevezi. Renoir stílusá-
ban ugyanolyan fontos az, amit nem látunk, mint az, amit látunk sőt, a nem 
látható növeli a látható értékét – hiszen a láthatóság nem más, mint a nem 
látható által állandóan fenyegetett privilégium.28

Renoirnál mindegy milyen fontosak drámai szempontból a közelebbi 
mezőben zajló események, ő azt akarja, hogy a néző mindig tudatában le-
gyen annak, hogy mindeközben az élet picivel távolabb, zajlik. Renoirnál a 
dráma valami olyasmi, amit a néző megtalál valami sokkal nagyobb dolog-
ban.29

Bazin szerint a film alapelve, hogy tagadja a cselekmény határait. A 
vászon, bár négyszögű, nem színpad és nem is képkeret, hanem „egy olyan 
„kulcslyuk, melyen keresztül az eseményeknek csak egy része látható”. Ami-
kor a szereplő kimegy a kamera látómezejéből, bár rejtve marad a szemünk 
elől, ő tovább folytatja létezését, csak a díszlet egy másik pontján tartózko-
dik. Amikor pedig bejön a kamera elé, a cselekmény egy másik helyszínéről 
érkezik, nem pedig a kulisszák mögül, mint a színházban. A vásznon az 
embert körülvevő díszlet maga a világ.30 És ez akkor is érvényes, ha a film 
„kulcslyuka” egy százszázalékosan mesterséges világra néz – a „kulcslyuk” 
akkor is „kulcslyuk” marad.31

A filmvászon éppen ellentéte a festői vászonnak. A filmvászon egyfor-
mán fedi fel és rejti el a valóságot. Amit a kamera megmutat ahhoz viszonyít-
va fontos, amit elrejt. Amikor egy film nagyon fel van snittelve, azaz minden 
beállítást külön világítanak meg, és külön játszanak el, akkor a filmvászon 
már nem rejt el semmit, mert nem is kell elrejtenie semmit a környezetből, 
mivel nincs semmi a lefilmezett képkockákon kívül. Ebben az esetben az 
egyetlen realitás a történet realitása marad, amely a szemünk előtt épül fel 
olyan képekből, amelyek nem másak, mint laboratóriumi körülmények kö-
zött létrehozott drámai és narrációs atomok, és nem egy nagyobb valóság ré-
szei. Bazin szerint a plánváltás tehát nemcsak térbeli diszkontinuitást jelent, 
hanem fel is áldozza a beállítás valóságtartalmát, azaz a hely, a cselekmény 
és a rendezés valószerűségét. Bazin szerint a jelenetnek ép egésznek kellene 
lennie a kamera nélkül is és valódi drámai közegben lejátszódnia – így a 
kamera nem tenne mást, csak végigpásztázza.32

Sigfried Kracauer szerint, aki a filmes rea-
lizmus nagy elméleti szakembere, egy utca sok-
kal több lehetőséget nyit meg a kamera előtt, mint 
bármilyen forgatókönyv, amelynek az illető utca 
jelentené a díszletét.33

Bazin szerint az a realista magatartás, amely 
Jean Renoir sajátja. Azaz, nem drámai helyzetek-
re kell felépíteni a filmet, hanem élő személyekre, 
tettekre, dolgokra. A színész ne „eljátsszon” egy 

A fi lmvászon éppen ellen-
téte a festői vászonnak. A 
fi lmvászon egyformán fedi 
fel és rejti el a valóságot. 
Amit a kamera megmutat 
ahhoz viszonyítva fontos, 
amit elrejt.
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jelenetet, mert így az csak a forgatókönyvnek egy 
epizódja lenne. És a kamera se csak azért legyen 
ott, hogy a drámai kapcsolatokat kibontsa és a 
megtisztított eseményeket lefilmezze. Hanem a 
kamera azért legyen jelen, hogy megmutassa „a 
filmre vitt esemény megismételhetetlen egyedisé-
gét”.34

Bazin szerint a jó film szükségszerűen realistább (így vagy úgy), mint 
a rossz film. „Jól visszatükrözni a valóságot annyit jelent, mint többet meg-
mutatni belőle”. Renoir olyan alkotó, aki a legkevesebbet „áldozza fel” a va-
lóságból a mondanivalójának kifejezése érdekében. Bazin A vízből kimentett 
Boudu című film utolsó képeit hozza fel példaként. Boudu, az új házas be-
leveti magát a folyóba. Egy ilyen súlyos tettnek pontos értelme, drámai és 
pszichológiai magyarázata kéne hogy legyen. Van is magyarázata: menekü-
lés a polgári házasság láncaiból, csakhogy Renoir „elfeledkezik” arról, hogy 
képeivel Boudu szándékait fejezze ki, támassza alá, ehelyett belefeledkezik 
Boudu örömébe, és inkább örömének látványát nyújtja, együtt örülve hő-
sével. „Az a víz nem egyszerűen víz többé, hanem a Marne augusztusban: 
sárgás és kékeszöld víz. Michel Simon egy kicsit megmártózik benne, meg-
fordul, fújtat, mint egy fóka, élvezi a vizet, amelynek lassan mi is érzékeljük 
mélységét és hőfokát is. Mikor Boudu kievickél a partra, lassan egy csodála-
tos 360 fokos panorámában látjuk a tájat. De ez a hatás, amely eleve banáli-
san leíró természetű, és azt is jelenthetné: íme, a megtalált tér és szabadság, 
ez a hatás mégis utolérhetetlenül költői, mert bennünket nem az foglalkoz-
tat, hogy ez a táj Boudué, hanem a Marne folyó két partjának eddig észre 
nem vett szépsége, a valaha figyelmünket elkerülő részletek gazdagsága. […] 
Íme, egy hosszú, költői fejtegetés egy olyan jelenet kapcsán, amelyben sem-
mi sem történik.” Renoirnál nem fontosabb a dialógus vagy a színészi játék, 
mint a víz arcon való tükröződése, a szél által felborzolt haj vagy a távolban 
megmozduló ág. Renoir szokatlanul érzékeny a fizikai valóság iránt, „mely 
szinte a dolgok és környezetük tapinthatóságát jelenti”.35

Az olasz neorealizmus

Millicent Marcus így határozza meg a neorealizmust: olyan filmes 
esztétika, mely Olaszországban fejlődött ki a második világháború után, és 
amelynek a következők a jellemzői: hosszú beállítások, természetes fények, 
a tág és a közepes plánok túlsúlya (kevés közeli), a térbeli és időbeli kontinu-
itás tiszteletben tartása, valós helyszíneken forgatnak (tehát nem stúdióban). 
Továbbá kortárs, „az életből kiszakított” témáik vannak, melyek történeté-
ben nincsenek nagy fordulatok vagy különös véletlenek, azaz semmi eről-
tetett nincs bennük, olyan történetek, amelyeknek a végkifejlete hiányos, 
befejezetlen, azaz ezekben a filmekben nem áll megnyugtatóan helyre a vi-
lág rendje, a szereplők hátrányos helyzetű társadalmi rétegekből kerülnek 
ki, gyakran amatőrök játsszák őket, a párbeszédek közelítik a hétköznapi 
beszédet.36

Renoirnál nem fontosabb 
a dialógus vagy a színészi 
játék, mint a víz arcon való 
tükröződése, a szél által 
felborzolt haj vagy a távol-
ban megmozduló ág. 
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Bazin szerint az igazi neorealizmus nem írható le a technikai jellemző-
ivel. Bazin szerint a neorealizmus egy ontológiai hozzáállás. Vagyis az igazi 
neorealista számára a világ, még azelőtt, hogy rossz, igazságtalan stb. lenne, 
szóval mindezek ezelőtt, a világ egyszerűen csak létezik. A neorealisták nem 
csalnak, történeteikkel, szereplőikkel nem egy politikai ideológiát támasz-
tanak alá, hanem csak egyszerűen bemutatják a valóságot – a filmművészet 
a neorealistáknál inkább szociológiai, mintsem politikai jellemzőkkel bír.37

A neorealizmus egyik nagy teljesítménye, mely forradalmian hatott a 
filmművészetre az volt, hogy sikerült kibékítenie a dráma követelményeit 
egyrészt a valós élet jellemzői iránti tisztelettel (azaz, a bizonytalansággal, 
hogy valami megtörténik, vagy nem, hogy lesz, vagy nem lesz), másrészt a 
valóság kompozíciójával (amelynek részei a „holtidők”, azok a pillanatok, 
amikor semmi nem történik).38

Ahogy Bazin mondja, az élet konkrét, egymásután következő pillanatai 
közül egyiket sem lehet fontosabbnak tekinteni a másiknál. A valóság ele-
meinek ontológiai egysége elvből tönkreteszi a hagyományos dramaturgiai 
kategóriákat. A történet szükségszerűsége inkább biológiai, mint dramatur-
giai szükségszerűség.39 

Bazin és Sigfried Kracauer is azért ünnepelték a neorealizmust, mert 
beiktatták a történetbe a lágy pillanatokat is, azaz az olyan képeket, amelyek 
nem viszik előre a történetet, és pont ezáltal segítik azt, hogy nem viszik 
előre, mivel ezek a pillanatok megőrzik függetlenségüket a cselekmény iránt 
és emiatt sikerül egy fizikai környezetet teremteniük neki. (Kracauer 1960,  
231. hivatkozik rá: Gorzo 2012, 70.) Ivone Margulies, a Rites of Realism című 
könyvének előszavában megállapítja, hogy ezek a pillanatok a realista pró-
zára jellemző apró, látszólag irreleváns részleteknek felelnek meg, amelyet 
Roland Barthes „valósághatásnak” nevezett, és amelyeknek az egyetlen 
funkciójuk, hogy a leírásnak egy materiális, világi súlyt adnak.40 

Barthes azonban nem azért írt a „valósághatásról”, mert azt ünnepel-
ni kívánta volna. A valósághatás című esszéjének egyik következtetése az, 
hogy ez a látszólag irreleváns részlet nem más, mint egy kód, egy konven-
ció, amelyet az olvasó nem vesz észre.41 Barthes számára – ahogy ezt James 
Wood42 megállapítja – a valósághatásnak semmi köze a valósághoz. A realiz-
musnak pedig semmi köze nincs a realitáshoz. Szerinte a realizmus, mint 
bármilyen más irodalmi stílus, nem más, mint egy konvenciókból álló rend-
szer, sőt még naivabb és zavarosabb, mint más rendszerek, mert nincs, vagy 
legalábbis nem látszik tudatában lenni a saját mesterséges voltának. Eszerint 
minden realizmus gyanús, mert azt állítja, hogy 
kapcsolat van a jel és a jelölt tárgy között. Barthes 
szerint ezek az irreleváns, és csak a valósághatás 
keltését szolgáló részletek azt kiabálják: „Én va-
gyok a valóság!”, csakhogy, mivel ez az egész csak 
egy effektus, a realizmus maga nem más, mint egy 
hazugság.43

Mi történik azonban akkor, amikor egy film 
csakis ezekből a valósághatást szolgáló részletek-
ből áll össze, úgy, hogy a néző kénytelen legyen 

A valóság elemeinek 
ontológiai egysége elvből 
tönkreteszi a hagyományos 
dramaturgiai kategóriákat. 
A történet szükségszerű-
sége inkább biológiai, mint 
dramaturgiai szükségsze-
rűség.
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megharcolni azért, hogy a történetben, az „élet” 
különböző súlyú, de mégis egyformán fontosnak 
megmutatott pillanatainak egymásutánjában 
észrevegyen bármiféle dramaturgiai fejlődést. 
A valósághatást szolgáló pillanatok és részletek, 
már pusztán csak azáltal is, hogy kiválasztódtak 
a filmbe, szintén jelek – mégis, mivel értelmezé-
sük a nézőtől ahhoz hasonló hozzáállást követel, 
mint amilyent a való élet értelmezése is megkíván 
(a való élet ambiguitásai közötti tájékozódás, az 
események közötti értelem megteremtése), szóval 

már pusztán emiatt is, realistább. Bazin szerint a nézőnek azon igyekezete, 
mellyel megérteni próbálja a nondramatikus és mellékes események filmben 
betöltött szerepét arra edzi őt, hogy a saját életében is felfedezze ezeket a 
nondramatikus és mellékes eseményeket, melyeket az emberek hajlamosak 
nem észrevenni, miközben ezek teszik ki az életük legnagyobb részét.44

Azok a nézők, akik azon siránkoznak, hogy „ebben a filmben semmi 
nem történik”, „nincs benne drámaiság”, „ez nem művészet”, „ilyent anélkül 
is láthatok, hogy moziba mennék” – tulajdonképpen azt akarják mondani, 
hogy egy sokkal határozottabb irányításhoz vannak szokva. Számukra „a 
több művészet” azt jelenti, hogy többet közvetít a rendező köztük és a be-
mutatott világ között, azt is jelenti, hogy jelzik nekik, hogy mik lennének a 
„helyes” reakciók, illetve melyek azok a következtetések, amelyeket „illik” 
levonni. A realista művészet ettől teljesen különbözik, a realista művészet 
az önmegsemmisítés művészete, ahogy J. Dudley Andrew fogalmaz.45 Ezt 
nem úgy kell érteni, mint egy művész nélküli művészetet, hanem úgy, mint 
a művész azon döntését, hogy nem foglal állást a világgal szemben. Nyilván 
a filmben megmutatott valóságot a művész szűrőjén keresztül látjuk, és ez a 
szűrő nem engedi át a teljes valóságot, de a művész igyekszik úgy válogatni, 
hogy az átengedett dolgok ne a saját meggyőződéseit vagy érzelmeit tükröz-
zék, hanem kicsiben, visszaadják a valóság teljes kompozícióját – azokat a ré-
szeket is, amelyeket más alkotók kivágnának, mert esetleg ellentmondanak a 
dramaturgia követelményeinek vagy a személyes meggyőződésüknek.46

Bazin szerint az olasz neorealizmus érdeme, hogy figyelmeztet: „nincs 
a művészetben olyan »realizmus«, amely ne volna jelentős mértékben »esz-
tétikus« is”. Ennek ellenére a filmművészet továbbra is a realizmus felé tart, 
azaz „a nézőben a lehető legtökéletesebb illúziót akarja kelteni arról a való-
ságról, amely a film meséjének logikai követelményeivel éppúgy összeegyez-
tethető, mint a technika jelenlegi korlátaival”.47

Akkor most vágni vagy nem vágni?

Ha a történetmesélés szempontjából nézzük, mindegy, hogy egy jele-
net egyetlen beállításban van elmesélve, vagy vágás segítségével.  De ami a 
filmes jellegét illeti, Bazin szerint sokkal filmesebb, ha a megmutatott cse-
lekmény valóban megtörténik a kamera előtt a maga fizikai és térbeli valósá-
gában. Bazin az Amikor a keselyűk már nem repülnek című filmből hoz egy 

Azok a nézők, akik azon 
siránkoznak, hogy „ebben 
a fi lmben semmi nem törté-
nik”, „nincs benne dráma-
iság”, „ez nem művészet”, 
„ilyent anélkül is láthatok, 
hogy moziba mennék” – 
tulajdonképpen azt akarják 
mondani, hogy egy sokkal 
határozottabb irányításhoz 
vannak szokva.
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példát: egy házaspár Dél Afrikában, egy állatrezervátumban él gyermeké-
vel. A gyermek elcsavarog a táborhelytől és egy, anyjától elcsatangoló orosz-
lánkölyökkel találkozik. Ölébe veszi az oroszlánkölyköt, hogy hazavigye. 
Az anyaoroszlán visszatér vackához, a szagokat követve a gyermek nyomába 
szegődik és bizonyos távolságból követi a táborhelyig. A kisfiú szülei észre-
veszik gyermeküket és a vadállatot, amely bármelyik pillanatban kölykének 
elrablójára vetheti magát. Eddig a pontig a filmben párhuzamos vágást hasz-
náltak, konvencionális montázst. Most azonban a rendező, a dráma szerep-
lőit egymástól elszakító közelképek helyett, totálban fogja össze a szülők, a 
gyermek és az oroszlán képét. „Ez az egyetlenegy, bármilyen trükköt eleve 
kizáró képkivágat visszamenőleges hatállyal hitelesíti az előző, erősen ba-
nális montázsokat”. – írja Bazin. Ebben a széles beállításban azt látjuk, hogy 
az apa megparancsolja fiának, hogy álljon meg – erre valamivel távolabb, az 
anyaoroszlán is megáll – tegye le az oroszlánkölyköt és aztán lassan indul-
jon el. A kisfiú le is teszi, az anyaoroszlán pedig nyugodtan szedi fel ivadé-
kát.48 „A realizmus itt a tér homogén jellegéből fakad”.49

Ez a fajta realizmus ugyanolyan fontos lehet egy fikciós filmben vagy 
egy filmes mesében, mint egy dokumentumfilmben.50 Bazin szerint, még ha 
a vászon „kulcslyuka” egy százszázalékosan művi világra is néz, e között 
a világ és a mi hétköznapi tapasztalatunk között akkor is lesz egy közös 
nevező, mégpedig az a mód, ahogy a teret felfogjuk. Gorzo úgy érvel, hogy 
a Bazin által megfogalmazott térbeli realizmus törvénye attól függetlenül 
marad érvényes, hogy hogyan hoztuk létre az illető képet. Egy olyan jelenet, 
ahol a gyermek és a vadállat egy képben van, mindig magasabb rendű lesz, 
mint egy ugyanolyan tartalmú, de vágással létrehozott jelenet (melyben vál-
togatjuk a csak a gyermeket a csak a fenevadat tartalmazó képpel). Azaz, 
magasabb rendű az a jelenet, amelyben megmutatnak egy eseményt, mint az, 
amelyben elmesélik az eseményt.51

Bazin ugyanakkor nem elvből utasítja el a vágást, hanem megpróbálja 
szabályozni a vágás helyes használatát – váltakozva a térbeli realizmussal.52 
Szerinte a hosszú beállítás és nagy mélységélesség egy stílusjegy a többi 
között, egy radikálisabb opció – miközben a klasszikus analitikus montázs 
egy másik opció marad, és a két opció között még sok kombináció lehetsé-
ges. Bazin szerint, ha a némafilmes korszakban a vágás megidézte a rendező 
mondanivalóját, 1938-ban leírta, most (azaz az ötvenes évek környékén) vég-
re a rendező ír, direkt a filmszalagra.53

Ahogy az a fentiekből többszörösen kiderült, Bazin elkötelezetten a re-
alizmus mellett érvel. Mindazonáltal, „a legrealistább művészet sorsa sem 
tér el a többi művészetétől. Nem ragadhatja meg az egész valóságot, mint-
hogy az valahol kicsúszik a keze közül”. – írja. Szerinte fölösleges lázadoz-
ni a technikai újítások (hangos film, színes film, térhatású film) ellen is, 
mert azoknak is az a céljuk, hogy gazdagítsák a filmművészet realizmusát, 
noha más szempontból pedig eltávolodnak a valóságtól, hiszen összetettsé-
gük miatt nem vehetik igénybe a nyers valóságot úgy, ahogy azt például az 
olasz neorealisták tették. És fordítva: mivel a realizmus alapvető tulajdonsá-
ga, hogy a valóságból el is vész valamennyi, a művész „a szabadon hagyott 
helyre beépített esztétikai konvenciók segítségével növelheti a kiválasztott 
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valóság hatásosságát” (az olasz neorealisták pont technikai felszerelésük hi-
ányosságai miatt kénytelenek voltak utólag felvenni a hangot, ami csökkenti 
a realizmust, de növeli a hatásosságot). „Valamit mindig fel kell áldozni a 
valóságból a valóságért” – összegez Bazin.54
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Mozgókép és fi lm mint közös-
ségteremtő erő a blogszférában. 
Bizalmas jelentés a Tumblrről

TIMÁR KATA

Az internetfelhasználók kedvence: a blogolás

Manapság az internethasználat a nagyközönség számára elsősorban a 
közösségi oldalak rendszeres böngészését jelenti. A Facebook azonban csak 
egy a sok szolgáltató közül, bár kétségtelenül a legnépszerűbb és legismer-
tebb. Sok más oldal teljesen más struktúrát alkalmaz felhasználói körének 
szocializálására, sok esetben akár a Facebook (jobb) alternatívájaként tüntet-

Rezumat (Imagini și fi lme ca forțe creatoare de comunitate în blogosfera. Raport confi dențial 
despre Tumblr) A scrie un blog a devenit mult mai mult decât o formă de exprimarea ideilor, 
blogurile au forță generatore de comunitate. Pentru aceasta activitate era nevoie de o formă de 
exprimare potrivită nevoilor bloggerilor. Un blogger în ziua de azi se poate exprima prin scris dar și 
folosind imagini (desene, fotografi i, imagini luate din fi lme), fi lme propriu zise și imagini modifi cate. 
Din 2007 Tumblr a devenit conducător pe piață. Lăsând problema conținutului pe seama bloggerilor 
conducătorii fi rmei au construit o structură multiplă care permite membrii communității de users să 
interacționeze. Datorită acestei inovațiuni membrii communității Tumblr au pus baza unei noi forme 
de artă, în care fi ecare membru al comunității devine user și creator simultan.

Cuvinte cheie Tumblr, imagine, foto, blog, comunitate

Abstract (Moving images and fi lms, as community creating forces in the blogosphere. 
Classifi ed report on Tumblr) Blogging nowadays is much more than a way to express yourself, it 
has a community creating force. There was a need to create a space for it, that could serve the 
needs of the media responsible bloggers. Todays bloggers can express themselves in many ways: 
in writing or using still images (drawings, photoes, pictures takan from fi lms), moving images, or 
modifi ed images. Since 2007 Tumblr leads the way in this segment of the market. While the content 
is left to the care of bloggers, they built up a structure that allows the use of different forums, and 
the members of community to interact. This innovation made the community of Tumblr to found a 
special form of art, each member of the community becoming user and creator in the same time.

Keywords Tumblr, image, blog, community
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ve fel magát. Ilyen szolgáltató a Tumblr mikroblog 
közösségi oldal is, amely 2007 óta mintegy 102 
millió blogot tudhat maga mögött. Népszerűsége 
2009-ben növekedett meg ugrásszerűen, aminek 
hatására a tervezők lehetővé tették a szolgáltatás 
mobil telefonos elérését is. A regisztrálás ingye-
nes, a reklám és spamek hányadosa is alacsony, 
ezért ideális terep egy közösség kialakulásához.

Működési elv, sajátosságok

A Tumblr mikroblogként definiálja magát, de egyedisége és erőssége a 
multmedialitásában rejlik. Valójában nincs szó kis formátumú blogokról, 
hiszen egy bejegyzésben bármekkora terjedelemben blogolhatunk (szemben 
a magát szintén mikroblognak nevező Twitter 140 karakter/bejegyzés szabá-
lyával). Ugyanakkor felhasználói köre valóban leginkább a kis terjedelmű 
bejegyzéseket preferálja, amelyek között a szöveges bejegyzés csak az utolsók 
közt van a népszerűségi listán. A Tumblr tehát multimédia blogszolgáltató. 
A felhasználó posztolhat videókat, képeket, audiofájlokat és gifeket. Ez a 
széleskörű paletta a felhasználók olyan nagyfokú önkifejezésére teremt le-
hetőséget, amelyre azelőtt nem volt példa. A Facebook a mai napig nem tá-
mogatja a .gif1 kiterjesztést, ami viszont a Tumblr legnépszerűbb formátuma. 
Működési elve, hogy egy olyan platformot szolgáltat, amelynek megjelenését 
(interfészét) a felhasználó kontrolálja. A Facebookkal ellentétben, ahol, ha 
más nem, a „barátaink” látják működésünket (kivel ismerkedtünk, kinek az 
oldalára írtunk, mit „lájkoltunk”, stb.), a Tumblr felhasználói csak azt tesz-
nek publikussá, amit akarnak.2 Ez úgy lehetséges, hogy tulajdonképpen két 
interfész van: egy üzenőfal és maga a tulajdonképpeni blog. A blognak saját 
url címe van (példa.tumblr.com), míg az üzenőfal (dashboard) egy kibővített 
postaláda, amihez csak a felhasználó férhet hozzá. A közösségi oldal elve az, 
hogy három egyszerű shortcuttal kapcsolatba léphetünk bármilyen bejegy-
zéssel, amit a feladója egyszer már publikussá tett a Tumblren.

Miután egy felhasználó regisztrál, követhet más blogokat („follow”), 
de ez a megtekinthetőséghez nem szükséges (akik nem regisztrálthatnak, 
azok is szabadon hozzáférhetnek a blogok tartalmaihoz). Azok a bejegyzé-
sek, amelyeknek felhasználóit követjük, belépéskor időrendi sorrendben au-
tomatikusan megjelennek az üzenőfalunkon. Ez az elv a Facebook, illetve a 
Twitter üzenőfala esetében is hasonló. Ez tulajdonképpen megkönnyíti a kö-
vetést, hiszen nem kell naponta visszalátogatnunk azokra a blogokra, ame-
lyek érdekelnek bennünket, hanem egy nagy közös tálcára felteszi nekünk a 
szolgáltató az összes bejegyzést.

Ha valaki regisztrál, kap egy blogfelületet is, ahová a saját bejegyzéseit 
töltheti fel. Ez azonban nem szükségszerű, a „tumblrezés” úgy is lehetséges, 
hogy egy felhasználó nem is tölt fel bejegyzésket, csak másokét követi, és a 
három shortcut révén elraktározza magának őket (ha erre igénye van). Ez 
a három shortcut a lájkolás (hasonlóan a Facebookhoz, de itt egy szívikon 
jelzi a parancsot), az újrablogolás (reblog), amikor a bejegyzést felküldjük 

Azok a bejegyzések, 
amelyeknek felhasználóit 
követjük, belépéskor idő-
rendi sorrendben automa-
tikusan megjelennek az 
üzenőfalunkon. Ez az elv a 
Facebook illetve a Twitter 
üzenőfala esetében is 
hasonló. 
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saját blogfelületünkre, illet-
ve a követés (follow), aminek 
megnyomásával az illető blog 
tartalma megjelenik belső 
üzenőfalunkon, megkönnyítve 
a rendszeres követést. 

Tulajdonképpen mindhá-
rom funkció egy adattárolási 
módszer, amelyet személyre 
szabhatunk. A szolgáltató azo-
kat a bejegyzéseket, amelye-
ket lájkoltunk, összegyűjti 
egy külön mappába, amit 
bármikor elérhetünk, áttekinthetünk. Azokat a bejegyzéseket, amelyeket 
újrablogolunk a Tumblr elmenti a blogunkba, szóval az is egy személyre 
szabott adathalmaz, viszont publikus. És utolsóként a követés („follow”) 
paranccsal azokat a bejegyzéseket gyűjti össze nekünk a Tumblr, amelyek 
felhasználóit saját kiválasztás után követjük. 

A Tumblr erőssége felhasználói szerint, hogy a bloggerek névtelenül,  
ugyanakkor hihetetlenül személyes módon fejezhetik ki magukat. Ha egy 
felhasználónak sok követője van, az a blog minőségét jelzi (bármilyen pro-
filú is legyen – humoros blog, természeti képeket gyűjtő blog, állatos klipek, 
stb.), hiszen az anonimitás miatt nincs jelen a Facebookról ismert valós élet 
vs. virtuális élet dilemmája (avagy kit jelöljünk ismerősnek, és kiket jelöljünk 
vissza). A Tumblr közössége elsősorban és lényegesen virtuális természetű, 
ahol a felhasználók – saját bevallásuk szerint – nem kívánják a személyes, 
valóságos kapcsolatot. Az oldal ilyen természete miatt az információáram-
lás sajátos, elsősorban érdeklődésorientált, és nem ismeretség alapú elveken 
történik. Míg a Facebookon magától értetődő, hogy a különböző érdeklődésű 
ismerőseink bejegyzései nagyon eltérnek egymástól, a Tumblren, az anoni-
mitás szabadságának köszönhetően, csak azok bejegyzéseit követjük, akik 
bennünket érdekelnek – ezért bizonyos szempontból egy sokkal homogé-
nebb tartalmat olvasunk.

Új média: gifek

Dolgozatomban a mozgókép és Tumblr viszonyát vizsgálom, aminek 
első lépése a médiaformátumok sajátosságának megállapítása. A .gif kiter-
jesztés a legnépszerűbb kifejezési forma a blogszférákban. Mivel „aprócska” 
műfajról van szó, szervesen illeszkedik a blogműfaj természetéhez. Tulaj-
donképpen a videó és az állókép közötti rést tölti be, de közelebb áll az ál-
lóképhez. Alapja a loop, aminek köszönhetően a gifek végtelenségig lejátsz-
hatóak, de ez inkább a tartalomra vonatkozik. Más szóval elsősorban olyan 
tartalmak kerülnek .gif formátumra, amelyeknek lényege a loopolhatóság, a 
végtelenség.

Rage-faces sorozat a Tumblr-en
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Humoros blogok

A Tumblr tematikusan 
osztályozza a felhasználók 
blogjait, de itt is a közösség 
önfenntartása érvényesül. 
A felhasználók egymás blogjait 
javasolják – bizonyos bizton-
sági szigorításokkal egy-egy 
kategóriában kedvenceiket, így 
a legnépszerűbbeket, ezáltal 
a felhasználó közösség ízlését 
leginkább tükröző tartalmakat 
könnyen elő lehet halászni. 
Ezeknek a „tumblr-famous” 
blogoknak a tartalmát vizsgál-
va viszonylag könnyen ki lehet 
következtetni az aktuális tren-
deket (jelen esetben a filmekét), 

belekalkulálva természete-
sen, hogy egy bizonyos de-

mográfiailag és szociográfiailag könnyen behatárolható, és nem túlságosan 
heterogén csoport3 ízléséről van szó. Ennek ellenére elmondható, hogy a 
Tumblren hamar terjednek a hírek, ezért aki a megfelelő embereket követi, 
az elsők között szerez tudomást egy-egy internetes szenzációról, sikeres so-
rozatról, médiaeseményről stb.

Jelen esetben a humoros tematikájú blogok filmes idézései jelentik a 
közösségteremtés megnyilvánulásait. Annak ellenére, hogy van kifejezetten 
filmnek és művészetnek dedikált kategória, bennük számos, a témát kimerí-
tő bloggal, azért esett a választásom erre a területre, mert tapasztalataim sze-
rint sokkal széleskörűbb, és nem utolsósorban sokkal frissebb tartalmakat 
szolgáltatnak a humoros blogok, mint a kifejezetten filmeknek dedikáltak. 
Ez kulturálisan is magyarázható: a filmes blogok szerzői nagyobb valószí-
nűséggel ismernek kuriózumnak számító filmművészeti alkotásokat, ame-
lyek a nagyközönség előtt ismeretlenek, szemben az átlagos bloggerekkel, 
akiknek az ízlése sokkal mainstreamebb és sokkal „hollywoodibb”. Ezért a 
kifejezetten filmes blogok tartalmai önmagukért beszélnek, és nem töltenek 
be olyan szerepet a közösségben, mint a humoros blogokban idézettek. Más-
részt a számokban mérhető legnépszerűbb blogok is ebből a kategóriából ke-
rülnek ki, ezért ideális terep felmérni, milyen tartalmak köré is szerveződik 
egy nagyszámú közösség. 

Új kultúra: a keverés művészete

A Tumblr népszerű mozgóképei, legyen az klip vagy gif, különböző 
mozgóképes műfajokból származnak. Animációk, zenés videoklipek, nagy-
játékfilmek, sorozatok, tévéműsorok egyaránt előfordulnak ezekben a be-

Rage-faces sorozat a Tumblr-en
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jegyzésekben. A felhasználók tetszés szerint kiragadnak, kivágnak, akár új 
tartalommal is felruháznak egy-egy ismert kulturális terméket, amit több-
nyire azért blogolnak, hogy a többiek lássák őket, és a folyamat kezdődnék 
előlről – vagyis a már kiragadott, kivágott, átformált tartalmat újra kiragad-
ják, kivágják, átformálják és végül blogolják. Ennek közösségteremtő szerepe 
van, hiszen az adatok soha nem íródnak felül, nem veszítik el a különböző 
fázisaikat, hanem újra és újra előbukkannak a blogszférában (és ennek kö-
szönhetően előbb-utóbb a felhasználók többségéhez eljutnak a különböző 
fázisú kulturális termékek). Így aztán egy-egy ilyen „átírás” humorossá vá-
lik amiatt, hogy a közönség (és egyben alkotók) tudják, miről van szó. Egyes 
poénok olyan mértékben kinőtték magukat, hogy már nemcsak egy-egy te-
matikus blog „inside joke”-jai, hanem önálló kulturális tartalmat kapnak, 
más internetes oldalakon is népszerűek. Ilyen jelenség például a „rage-faces” 
sorozat, ami egy rajzolt figura különböző érzelmi fázisait jelenti, amelyek 
köré a felhasználók különböző történeteket találnak ki. 

A Tumblrre leginkább a diverzitás jellemző, és ez mind a médiaformá-
tumokra, mind a tartalmakra érvényes. Továbbá a műfajkeveredés is nagyon 
meghatározó: fényképekre írott szövegek, rajzok mellé fotók, filmekből kira-
gadott állóképek, audiók, és mindezek keverése áll rendelkezésül a blogolók 
széles körű önkifejezésének lehetőségére. 

Milyen filmek?

Ha a hagyományos médiát, a filmet vesszük górcső alá, megállapítható, 
hogy a Tumblr-felhasználók többsége elsősorban sorozatokból idéz. Ezek ál-
talában kortárs, a tévécsatornákon jelenleg is futó leginkább műfajtipikus, 
népszerű műsorok. Magától értetődően az eleve humoros sorozatok (pl. 
Friends, How I Met Your Mother) jelentik az első számú forrást a humoros 
bejegyzésekhez. De a vámpír sorozatok (True Blood, Vampire Diaries – a 
téma amúgy is nagyon trendi 
a mai filmkészítésben), akció-
kémsorozatok (Chuck, Castle), 
drámaorozatok (Six Feet Under, 
Mad Man), thrillersorozatok 
(Dexter) mind-mind gyakori 
szereplői a blogok bejegyzése-
inek. 

A Tumblr közössége 
ugyanakkor érzékeny a nagy-
játékfilm készítés újdonságaira 
is, ezért a megjelenés után rö-
vid idővel láthatunk már egy-
szerűen idézett filmjeleneteket 
is, de a kifigurázott, átírt, átraj-
zolt, összekollázsolt variánsok 
sem ritkák. Ennek a filmek 
szempontjából a legfontosabb 
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következménye a hosszú utóélet, illetve a népsze-
rűség növekedése. Azzal, hogy a „tumblr-famous” 
blogolók gyakran idéznek egy sorozatot vagy egy 
filmet, tulajdonképpen hatalmas reklámot szol-
gáltatnak az illető műsornak, amit az alkotók nem 
is tudnának pénzben megfizetni. A Chuck című 
sorozat a tévécsatornákon nem volt sikeres, de a 
Tumblr felhasználói körében (is) igen, és egy on-
line petíciónak köszönhetően meghosszabbítot-
ták a műsor gyártását. A Black Swan bemutatása 
után a filmből kiragadott jelenetek elözönlötték 

az üzenőfalakat, és sok felhasználó írta kommentekben, hogy ezek hatására 
mentek el a moziba és nézték meg a filmet.

Az egyik legnagyobb kultusza viszont a Harry Potter sorozatnak van, 
aminek világáról a felhasználók mintegy poénból, mint saját világukról be-
szélnek. Belső vicc, hogy a HP-sorozat szent és sérthetetlen, és aki nem így 
gondolja, az nem igazi Tumblr tag. Természetesen a szarkazmus nagymér-
tékben jelen van ezekben a bejegyzésekben, hiszen megállapítható, hogy a 
közösség tagjai nyitott szellemiségűek. Sokkal inkább az egymáshoz fűző-
dő generációs élményt akarják ezekkel a kulturális termékekkel erősíteni, 
beleértve a filmeket is. Ezért elsősorban olyan műfajú alkotásokat idéznek, 
melyek eleve hasonló korú, beállítottságú és kulturális tapasztalatokkal ren-
delkező célcsoportnak készülnek. 

Az itt leírtak „csupán” egy hűséges tumblrező három és fél éves elem-
zéssel átszőtt élményeit foglalja össze. Mivel a blogolás maga a személyes 
érdeklődésről szól, nehéz volna kitérni minden olyan terület és ezáltal azok 
közösségeinek szokásaira, amelynek én nem vagyok tagja. Egy építészettel, 
architektúrával, lakberendezéssel kapcsolatosan kialakult közösség más in-
formációkat áramoltat a maga körében. A humorblogok ugyanis olyan szé-
leskörű olvasótábort sorakoztatnak fel maguk mögött, mely túllépi már a szi-
gorú behatárolhatóság kereteit, és kortól, nemtől, foglalkozástól függetlenül 
tud nagyon sok emberhez eljutni, ezért is kínál jó terepet olyan témák vizs-
gálására, mint a kulturális fogyasztói szokások kialakulása és elterjedése.

Összegzés

A Tumblr bejegyzéseit böngészve a mozgóképes műfajok idézése fon-
tos közösségi építőerőt jelentenek. A felhasználók, egy nagy baráti kör, 
egymással ismertetik meg a különböző aktualitásokat, leginkább a humor 
eszközét alkalmazva. Az, aki meg akarja érteni a közösség sajátosan kiala-
kított, multimediális nyelvét, szükséges, hogy megismerje, kövesse az ille-
tő tartalmakat, hogy ő is a közösség részének érezhesse magát. Az említett 
multimedialitásnak köszönhetően eleve olyan műfajokról van szó, melyek 
alkalmasak erre a tartalomra, ezért a mozgó- és állókép különböző változatai 
– filmek, animációk, sorozatok, fotók, rajzok, illetve ezek keverése – jelentik 
a tumblrezők első számú kulturális tőkéjét a közösségi élmény megteremté-

Az itt leírtak „csupán” egy 
hűséges tumblrező három 
és fél éves elemzéssel 
átszőtt élményeit foglalja 
össze. Mivel a blogolás 
maga a személyes érdek-
lődésről szól, nehéz volna 
kitérni minden olyan terület 
és ezáltal azok közössége-
inek szokásaira, amelynek 
én nem vagyok tagja.
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séhez. Ebben a felállásban a blogolók nem csupán felhasználói a stúdiókban 
gyártott filmeknek, sorozatoknak, animációknak, videóklipeknek, hanem a 
megfelelő infrastruktúrával rendelkező egyéni önkifejezés a korábbiakhoz 
soha nem látott módon mára már szervesen hozzájárul a kultúra teremté-
séhez is.

Jegyzetek

1  A .gif kiterjesztés két vagy több állókép összekapcsolását jelenti, 
ami ugyan „mozgásba hozza” a képeket, de ez távol áll a 24 f/s filmes él-
ménytől. Videóból is lehet gifet készíteni, ez esetben frameket kell kivágni.

2  2011 óta, amikor ez a dolgozat íródott, már a Facebook is megerő-
sítette az adatvédelmi beállításokat. Ma már sokkal könnyebben állíthatjuk 
be, hogy ki mit lásson posztjainkból.

3  A tumbrl. felhasználói elsősorban tizenéves, iskolás, értelmiségi (is-
kolázott) fiatalok köréből kerülnek ki. Etnicitásban nagy a multikulturalitás.
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Tarkovszkij és az irodalom
GELENCSÉR GÁBOR

Andrej Tarkovszkij a modern filmművészet egyik legnagyobb alakja 
– márpedig a modernizmushoz kötődő szerzőiség eszméje látszólag távol 
áll az irodalomtól, az irodalmias formáktól, s leginkább az adaptáció gya-
korlatától. Miért érdemes mégis röviden felidézni Tarkovszkij művészeté-
nek szépirodalmi hátterét, illetve az életműben valóban kisebb arányban 
megjelenő irodalmi adaptációkat? 

A kérdés általános, a modernizmusra vonatkozó aspektusa a szerzőiség 
fogalmának pontosításával könnyen megválaszolható. A szerzői látásmód, a 
stílus „kézjegyének” hangsúlyozása ugyanis nem mond ellent film és iroda-
lom szoros kapcsolatának, legfeljebb e viszony jellegét változtatja meg a kon-
vencionális „hűségelvű” adaptáció fogalmához képest, s helyezi előtérbe a 
szellemi kapcsolatot a szüzsével, a mediális átalakítást a közlésmód hason-

Rezumat (Tarkovski și literatura)
Tarkovski se numără printre fi gurile cheie ale fi lmului modern. Însă conceptul de autor promovat 

în literatura modernistă nu se aplică în reprezentările literare, în special adaptațiile. Eseul prezent 
încearcă să răspundă la întrebarea: de ce este important să schițăm originile literare ale operei lui 
Tarkovski. 

Cuvinte cheie Tarkovski, autor, adaptări literare

Abstract (Tarkovsky and Literature)
A. Tarkovsky is one of the most important fi gures of modern fi lm. However the concept of 

authorship connected to modernism is seemingly far from literature and literary representations, 
especially the adaptation. The essay tries to answer the question: why is important to sketch the 
literary background of Tarkovsky’s works, and to single out the literary adaptation present in his 
work.

Keywords Tarkovsky, authorship, literary adaptations

Gelencsér Gábor, az ELTE BTK MMI Filmtudomány Tanszékének do-
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gelencser@emc.elte.hu
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ló vagy azonos formáival szemben. Ezek szerint 
a szerzői adaptációban – az ellentmondásosnak 
ható fogalom épp a megfilmesítés stiláris önál-
lóságát vagy legalábbis annak a szándékát fejezi 
ki – az irodalom jóval inkább ihletője a filmnek; 
olyan szellemi alap, amelytől el lehet indulni egy 
másik művészeti ág saját útján. Formai értelemben 
pedig kevéssé a követés, jóval inkább az átalakítás 
a meghatározó elv; az átlépés egy másik mediális 

szférába – s ennek Tarkovszkij esetében különösen nagy a jelentősége. E váz-
latos és igen szerteágazó elméleti megfontolásokat a modernizmus gyakorla-
ta jóval egyszerűbben és szemléletesen igazolja, például olyan, a szerzőiség 
fogalmát megteremtő nemzeti filmművészet esetében, mint a francia új hul-
lám, ahol az írók (Robbe-Grillet, Duras) aktív közreműködői a filmeknek, 
s ahol a legnagyobb szerzők, mint Bresson, Truffaut, sőt – igaz, riktábban 
– Godard, sem átallnak irodalmi műveket adaptálni.

Az Iván gyermekkorával (1962) a modernizmus első szakaszában debü-
táló, a csúcspontot és fordulatot jelentő 1966-os évhez az Andrej Rubljovval 
(1966) hozzájáruló, s végül a folyamat végpontját és lezárását a Tükörrel 
(1974) megvalósító, a modernizmussal tehát szervesen összefonódó, azt 
mintegy keretbe foglaló Tarkovszkij művészete1 szintén beilleszthető ebbe 
a „szerzői adaptációs” folyamatba, méghozzá kétféle értelemben. Az egyik 
az irodalomhoz való viszony „elméletét” érinti, vagyis az írók és az egyes 
művek szellemiségének felismerhető nyomát az életműben, a másik pe-
dig mindennek a gyakorlatát, azaz a megvalósult adaptációkat. Előbbiről 
Tarkovszkij „filmesztétikája”, A megörökített idő gondolatai tanúskodnak,2 
továbbá filmtervei, forgatókönyvei, valamint írókról, művekről szóló, a Nap-
lóban olvasható feljegyzései.3 Utóbbit a modernizmust beteljesítő Tükör előtt 
és után forgatott két „sci-fi” képviseli: a Stanislaw Lem azonos című regénye 
nyomán készült Solaris (1972) s az Arkagyij és Borisz Sztrugackij Piknik az 
árokparton című kisregénye, illetve a szerzőpáros által ebből írt irodalmi 
forgatókönyv alapján születő Stalker (1979).

1.

Tarkovszkij adaptációs stratégiáját pontosan megvilágítja, a Solaris elő-
készítése kapcsán tett naplóbejegyzése: „Mégiscsak úgy gondolom, hogy nem 
kész irodalmat kell megfilmesíteni, hanem olyan nyitott művet, amelynek 
alapul szolgáló magja a filmben kitűnően kiteljesedhet a tehetségünk révén.”4 
A mondat második fele pontosan (és öntudatosan) fejezi ki az adaptációban 
is felismerhető szerzőiség szükségességét, az első fele azonban ellentmondá-
sosnak tűnhet, hiszen a Solaris is „kész irodalmi mű”, nem beszélve azokról 
a világirodalmi klasszikusokról, amelyeknek a megfilmesítését a rendező 
szintén fontolgatta. Éppen egy ilyen művel kapcsolatos másik bejegyzése vi-
lágíthat rá az ellentmondás feloldására: „Gondolkoztam A félkegyelműn, és 
úgy vélem, nem szükséges követni a történetet, a jelenetek egymásutánisá-
gát, minthogy különbözik az irodalom és film szerkesztésmódja.”5 A „szer-

„Mégiscsak úgy gondolom, 
hogy nem kész irodal-
mat kell megfi lmesíteni, 
hanem olyan nyitott művet, 
amelynek alapul szolgáló 
magja a fi lmben kitűnően 
kiteljesedhet a tehetségünk 
révén.”
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kesztésmód” első-
sorban a narrációra 
utal, vagyis film és 
irodalom narratív 
eljárásának alap-
vető különbségére, 
amely az eredeti 
szerkezet meg-
vá ltoz t at á sá na k 
szükségszerűségét 
rója az adaptálóra. 
Márpedig mindez 
éppen az adaptáci-
ós eljárás alapját, 
nevezetesen (és 
egyszerűbben meg-
fogalmazva) a „tör-
ténet” megfilmesí-
tését érinti, jobban 
mondva kezdi ki, s 
veti fel az átalakí-
tás kényszerét. A 
korábbi idézetben szereplő „nyitott mű” fogalma6 tehát nem az eredeti mű 
státusára, hanem a megfilmesítés gesztusára, nevezetesen a mű „megnyitá-
sára” utal. Ez a forgatókönyvben megvalósuló munka alkotja az irodalomból 
a filmbe történő átlépés közbülső, már nem irodalmi és még nem filmes, vál-
tozó, mozgásban lévő szakaszát. A forgatókönyv és az irodalom viszonyáról 
írja a rendező A megörökített időben a következőt: „Ha a forgatókönyv már 
kezdettől fogva pontos filmtervként használható, vagyis azt írjuk le benne, 
mit és hogyan veszünk filmre, akkor a készülő film sajátos leírása lesz a 
birtokunkban, melynek már semmi köze az irodalomhoz.” Majd mindehhez 
még hozzáteszi: „Ezek a folyton átalakuló változatok felkelthetik a filmmű-
vészet természetrajzával foglalkozó kutatók érdeklődését, de semmi esetre 
sem tarthatók irodalmi remekműveknek.”7 Az irodalom szellemi rangját te-
hát az – akár irodalmi mű nyomán forgatott – kész film nyerheti el csupán. 
Minderről megejtő szépséggel vall a rendező költő édesapjának, Arszenyij 
Tarkovszkijnak a Solarist értékelő gondolata, amelyet fia idéz Naplójában: 
„Apám nem filmként, hanem az irodalommal rokon alkotásként határozta 
meg a Solarist.”8

Érdemes legalább cím szerint felsorolni azo-
kat a műveket, amelyeknek megfilmesítésével 
Tarkovszkij a Napló tanúsága szerint foglalkozott: 
néhányuknak a forgatókönyvét is megírta, több-
ségüknek azonban csupán az ötlete merült fel.
A teljesség igénye nélkül: Dosztojevszkijtől a már 
szóba került A félkegyelmű és a Bűn és bűnhődés, 
Thomas Manntól a Doktor Faustus és a József és 

„Ezek a folyton átalakuló 
változatok felkelthetik a 
fi lmművészet természet-
rajzával foglalkozó kutatók 
érdeklődését, de semmi 
esetre sem tarthatók iro-
dalmi remekműveknek.”

Stalker
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testvérei, továbbá Bulgakov A Mester és Margarita 
című regénye, Ibsen Peer Gynt és Shakespeare 
Hamlet című drámája (utóbbit korábban már szín-
padra állította). Nem mondhatni, hogy ezek a mű-
vek nem tekinthetők „kész irodalomnak”, ugyan-
akkor kétségtelenül igazolják azt az egyébként 
hamis adaptációs közhelyet, miszerint jó film 
csak kevésbé jó irodalmi mű nyomán születhet. 
A közhelyben rejlő igazságtartalomra Tarkovszkij 
adaptációs gyakorlata mindenesetre az egyik leg-
jobb példa, hiszen a fenti tervekből semmi sem va-
lósult meg, a Solaris és a Stalker irodalmi rangja 

viszont nem mérhető ezekhez a klasszikus művekhez. 
Tarkovszkij és az irodalom kapcsolatának jellegzetes „mellékszála” 

tovább árnyalja a rendező adaptációs elképzelését. A történet helyett a mű 
szellemére irányuló érdeklődését jelzi, hogy egyre közelebb próbál férkőzni 
ehhez a titokzatos forrásvidékhez. Mindennek következtében az alkotások 
mellett legalább annyira foglalkoztatja az alkotás folyamata, illetve maga 
az alkotó személye. Természetesen nem életrajzi, anekdotikus értelemben, 
vagyis e tekintetben is kerüli a történetiséget, az adaptáció narratív aspek-
tusát. Tarkovszkij a szellemi folyamatok megtestesülését véli megragadható-
nak az író és/vagy az írás „megfilmesítésével”, szemben a mű adaptálásával. 
A közvetlen megismerésünk számára elérhetetlen lelki és szellemi tartal-
mak láthatóvá tételének az egész életműben meghatározó, s mint majd látni 
fogjuk, a két adaptációban – méghozzá éppen az adaptációs átalakításnak 
köszönhetően – különös plaszticitással megjelenő motívuma érhető tetten 
ebben a szándékban. Ám a Tolsztoj utolsó napjairól szóló Szökés, a Doszto-
jevszkij pszichózisát is középpontba állító A hasonmás-adaptáció, valamint 
az E. T. A. Hoffmann életén és művein alapuló Hoffmanniána a korábban 
felsorolt irodalmi művekhez hasonlóan nem kerül vászonra.9

Végül még egy, az irodalom közvetett hatására utaló körülmény, amely-
re Kovács András Bálint és Szilágyi Ákos kitűnő Tarkovszkij-monográfiája 
hívja fel a figyelmet: „Tarkovszkij persze élete végéig nem mondott le olyan 
filmterveinek megvalósításáról, mint A félkegyelmű vagy a Bűn és bűnhődés, 
sőt A Mester és Margarita, valójában azonban – s ezt elkészült filmjei és a for-
gatókönyvről vallott nézetei ismeretében bízvást mondhatjuk – a nagy iro-
dalmi művek megfilmesítésének gondolata szinte minden esetben valami-
lyen saját mű – saját forgatókönyv és film – tényleges leforgatásának tükréül 
és szellemi inspirációul szolgált, s valamiképp föl is »szívódott« Tarkovszkij 
filmjeiben (a Bűn és bűnhődés szituációja és atmoszférája a Solarisban és a 
Tükörben, a Hamlet és A félkegyelmű a Stalkerban, a Tolsztoj futása [Szökés 
– GG] és A Mester és Margarita boszorkánymotívuma az Áldozathozatalban 
és így tovább).10 

Figyelemre méltó, hogy az irodalmi inspiráció nemcsak az eredeti for-
gatókönyvek alapján készült filmekben, hanem az adaptációkban is felis-
merhető, s ez szintén Tarkovszkij radikális szerzői hozzáállását bizonyítja 
az adaptáció elméletéhez és gyakorlatához. 

Figyelemreméltó, hogy az 
irodalmi inspiráció nem-
csak az eredeti forgató-
könyvek alapján készült 
fi lmekben, hanem az adap-
tációkban is felismerhető, 
s ez szintén Tarkovszkij 
radikális szerzői hozzáállá-
sát bizonyítja az adaptáció 
elméletéhez és gyakorla-
tához. 
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2. 

Több mint különös körülmény, hogy Tarkovszkij hét egészestés filmet 
számláló életművének két adaptációja egyaránt tudományos fantasztikus 
történet alapján készült. Erre a sajátosságra, valamint a két megfilmesítés 
kapcsolatára világít rá a Napló egyik 1975-ös, azaz a Solaris befejezése után 
és a Stalker forgatása előtt keletkezett bejegyzése: „Az a vágyam, hogy meg-
rendezzem a Pikniket, valahogy hasonlít a Solarist megelőző állapotra. Most 
már értem az okát. Ez az érzés azzal függ össze, hogy legális lehetőségem 
nyílik arra, hogy érintkezésbe kerüljek a transzcendentálissal.”11

A közös műfaji jegyen túl a két filmet a Kovács András Bálint és Szi-
lágyi Ákos monográfiájában is többször hangsúlyozott azonos gyökerű, in-
verz jelleg kapcsolja össze. „A Stalkerban a Zóna hasonlóképp működik, 
mint a Solarisban a gondolkodó óceán: az emberek legbensőbb kívánságait 
teljesíti, azt, amit talán még önmagának sem mer bevallani, talán mert szé-
gyelli.”12 A Solarisban ezek a kívánságok inkább eltitkolt bűnök, a múlt kitö-
rölhetetlen kísértetei; míg a Stalkerban a titkos, legbensőbb vágyak teljesü-
lésének lehetőségéről van szó. A Solaris tehát a (bűnös) múltban, a Stalker a 
(vágyott) jövőben vizsgálja a szellem egzisztenciális lehetőségeit. A két film 
kétfajta időtengelyének metszéspontjában szemléletesen képződik meg előt-
tünk a múlt és a jövő, a bűnök és a vágyak lelkiismereti jelenében passióját 
járó, keresztre feszülő ember(iség) sorsa. A különböző irodalmi előzmények 
nyomán készült két film szoros szellemi rokonsága egyfelől, az életműbe-
li szerves pozíciójuk másfelől meggyőzően igazolja, hogy valóban szerzői 
adaptációkról van szó.

A transzcendentálist faggató alkotói intenció és a sci-fi műfajának talál-
kozása azonban további fontos adalékkal egészítheti ki a Tarkovszkij stílu-
sával kapcsolatos megfigyeléseinket. A transzcendentálissal való érintkezés 
„legális lehetőségét” megteremtő műfaj ugyanis Tarkovszkij interpretációjá-
ban átalakul, s mondhatni önmaga ellentétébe fordul. A rendező legfőbb tö-
rekvése, az eredeti műveket érintő legmarkánsabb módosítása arra irányul, 
hogy amennyire csak lehet, lehántsa a történetekről a sci-fi külsődleges, 
futurisztikus, tudományos-fantasztikus jegyeit, s a filmváltozatokat stilári-
san „földkörüli” pályára állítsa. Ez képezi a Solarisnak és a Stalkernak mint 
adaptációnak a közös formai jegyét. A Solaris esetében mindez a szüzsé, míg 
a Stalkerban a karakterrajz és a vizualitás szintjén valósul meg.

Stanislaw Lem 1961-ben megjelent regénye13 az űrutazással kezdődik 
és a Solarisra történő leszállással, majd az állomásra visszatérő főhős vára-
kozó szellemi állapotának bemutatásával fejeződik be. Tarkovszkij mindeh-
hez hangsúlyos keretként földi jeleneteket illeszt: az apai házból útra kelő, 
majd az apjához hazatérő „tékozló fiú” képét. A rendező dramaturgiailag is 
„bejátssza” a földi jeleneteket, hiszen ide helyezi a történettel kapcsolatos, a 
regényben az űrállomáson zajló párbeszédekből és dokumentumokból kide-
rülő fontos információkat. Lényegesebb azonban mindennek a hangsúlybeli 
nyomatéka, amelynek következtében a Lemnél is alapvető, a lélek transzcen-
dentális dimenzióját előtérbe állító – és Tarkovszkij érdeklődését a regény 
iránt nyilvánvalóan felkeltő – gondolat az űrbéli fantasztikum helyett a földi 
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valóság felé gravitál. Ebbe az irányba mutat az adaptáció további jelentős újí-
tása, amely a főhősnek nemcsak a valóságban megtestesülő múltját, hanem 
az anya alakjának felidézésével, képzeletének emlékeit is megmutatja. Az 
előbbi a sci-fi terra incognitája, az utóbbi az emberi léleké; az előbbit a műfaj 
hivatott feltárni, az utóbbit a modernista (tudat)film.14 A Lem-féle elvesztett, 
a lelkiismeret-furdalás következtében feltámasztott, majd immár belső meg-
békéléssel elengedett házastárs motívuma Tarkovszkijnál így kiegészül az 
anya emlékéhez, illetve az apa személyéhez való visszatérés motívumával. 
Ráadásul mindez a Föld hangsúlyosan vegetatív, természeti környezetként 
megjelenített közegében történik. Az így bemutatott anyaföld/apaföld kerül 
a film utolsó, kódaszerű jelenetében a gondolkodó óceán közepébe, ezáltal 
annak transzcendentális távlata földi létünk nézőpontjából fogalmazódik 
meg. S Tarkovszkij számára a figyelemnek ez az iránya a fontos.

A Stalker adaptációs útjáról írja szellemesen Kovács András Bálint és 
Szilágyi Ákos: „A film ott kezdődik, ahol a Sztrugackij fivérek Piknik az 
árokparton című tudományos-fantasztikus elbeszélése véget ér.”15 Mindez-
zel együtt most kevésbé követel erőteljes alkotói eljárást a sci-fi „földelése”. 
A Piknik az árokparton esetében ugyanis Tarkovszkij filmjéhez hasonlóan 
csak a mottó szintjén fogalmazódik meg a jelenség tudományos-fantasztikus 
motivációja; ezt követően a kisregény sem követi szorosan a sci-fi műfaját. 
Ha a Sztrugackij testvérek művének műfaji párhuzamát keressük, akkor 
azt inkább az amerikai bűnügyi irodalom klasszikusainak, Chandlernak 
vagy Hammettnak a munkáiban találjuk meg. A Stalker alakja, társai és 
ellenfelei, a megbízók és a rendőrök, avagy a cselekmény központi helyszí-
nét jelentő bár, jóval inkább a bűnügyi regények világát idézik, semmint a 
tudományos-fantasztikus irodalomét.16 Tarkovszkijnak tehát ebben az eset-
ben kevéssé kellett a történetet átírnia vagy kiegészítenie; a változtatások 
elsősorban a Stalker alakjára korlátozódnak, továbbá a film vizuális világán 
hagynak nyomot.

A Stalker karakterének megváltoztatását látszólag egy külső, drámai 
körülmény tette lehetővé: a lejárt nyersanyagra készült felvételek ugyanis 
tönkrementek, emiatt a filmet gyakorlatilag újra kellett forgatni. Az új vál-
tozatban alaposan átalakul a Stalker karaktere: a kisregény és az irodalmi 
forgatókönyv bűnöző figurájából a Zóna beavató papja, egyfajta megszállott, 
misztikus, „szent bolond” lesz.17 Erről tanúskodik a Napló 1977 végén, azaz 
a használhatatlan tekercsek után keletkezett zárójeles bejegyzése: „(min-
dent újra kell írnom, mert újraalkottam Stalker alakját: nem valamiféle 
drogkereskedőnek vagy vadorzónak, hanem a Zóna hívő, pogány rabjának 
kell lennie)”.18 S ezt tükrözi feleségének a róla szóló, közvetlenül a kamerába 
elmondott, a nézőhöz intézett monológja a film végén, valamint leghangsú-
lyosabban ezúttal is a zárókóda, ahogy a Stalker béna kislánya tekintetével 
megmozdítja a tárgyakat az asztalon. A „legtitkosabb vágyakat teljesítő” szo-
bához vezető út, íme, ott van a lány tekintetében, reflektálatlan létezésében.

A közönséges – avagy az intellektuális, morális alapon közelítő, reflektív 
módon kereső – egyén nem léphet be a szobába; az ő „szobája” maga a szo-
bához vezető út. A további irodalmi reminiszcenciákat keltő kép (gondol-
junk Kafka a „törvény kapujában” bebocsátásra váró alakjának parabolikus 
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helyzetére) őrzi „tudományos-fantasztikus” titkát. Az emberi szellem titka 
azonban annál intenzívebben tárul fel a filmváltozatban oly plasztikusan 
megjelenített, a Zónán keresztül a szobához vezető, a szellemit érzéki táj-
ként, az égi csodát földi természetként bemutató úton. 

Andrej Tarkovszkij saját – irodalmi művekkel is szegélyezett – útján.
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A szeretet ikonja
SZŰK BALÁZS

„Annál sötétebb az árnyék, minél közelebb kerül a fényhez.”
(Leonardo Da Vinci)

A Solaris (1972) Andrej Tarkovszkij technikailag legragyogóbb, leglát-
ványosabb, de rendezői önítéletében legkevésbé sikerült filmje,1 egyben az 
erősen tradicionalistává vált sci-fi műfaj technikai és archetipikus kódjai-
nak kioltási kísérlete2, mivel nem fizikai szempontból külső utazásról, ha-
nem belső, fausti-donquijotei3 (férfias) vándorútról van benne szó. Szem-
léletileg folytatása az Andrej Rubljovnak.4 Tarkovszkij szerint mindkettő 
„az erkölcsi dolgokhoz való hűség külső megnyilvánulásairól, értük való 
harcról, hitről”5 gondolkodva építi fel az ismeretlenség mozgóképes ikonjait. 
Ahogy az Andrej Rubljovban Tarkovszkij „természettisztelő ortodoxiája”6 is 
a négy őselemmel viaskodik és a szent művészi cselekvés a megrendülés 

Rezumat (Icoana Iubirii) Solaris (1972) din punct de vedere technic este cea mai reușita opera a 
lui A. Tarkovski, deși regizorul l-a considerat un eșec. Totodată este o încercare de a dizolva codurile 
technice și archetipale ale genului de science fi ction. Toate elementele dramaturgiei archetipale 
sunt prezente în Solaris: patru-cinci elemente principale, principiul feminin și cel masculin, timp și 
spațiu profan și sacru, imagini iconice, dramaturgia culorilor și a sunetelor. Aceste elemente treptat 
ajung sa penetreze prin scriptul canonic al prezentării fantastice. Centrul cognitiv dar si artistic-
muzical al fi lmului sunt următoarele secvențe: ziua de naștere a lui Snaut în bibliotecă, discuția 
între Chris și Snaut pe coridorul navei spațiale, și dansul lent a lui Chris și Haley. Aceste secvențe 
formează părțile iconostazei hegeliene.

Cuvinte cheie Stanislav Lem, sci-fi , archetipic, dramaturgie, icoană, iconostaz, prolog, epilog

Abstract (The Icon of Love) Solaris (1972) in technical terms is Tarkovsky’s most wonderful 
fi lm, though its director considered it a failure. It is also an attempt to dissolve the technical and 
archetypal codes of the science fi ction genre. All elements of the archetypal dramaturgy are present 
in Solaris: four-fi ve principles, male and female presence, profane and sacred time and space, 
iconic images, dramaturgy of colours, and sounds. These elements slowly manage to penetrate 
through the obligatory script of fantastic presentations. The cognitive and musical/poetical centres 
of Solaris are the scene of Snaut’s birthsday in the library, that of Chris and Snaut talking on the  
passageway of the spaceport, and the dace scene of Chris and Harley. These form the parts of 
the hegelian iconostasis. Keywords Stanislav Lem, sci-fi , archetypal, deep dramaturgy, icon, 
iconostasis, propogue, epilogue
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után visszatér a földre, úgy Chris Kelvin asztro-
nauta lelke a lelkiismeret nélküli kozmikus ide-
genségből tékozlón megtér halott apjához, hogy 
rembrandti alázattal a lába elé omolva7 elfogadja a 
végső-egyetlen otthon világegyetemű nyugalmát. 
A halál és a feltámadás tétje is összekapcsolja a 
régmúltban és a távoli jövőben időző, de krono-
lógiailag érintkező filmeket: A. Rubljov Boriszka 
harangöntése után újra festeni kezd (a film zárla-

tában megszínesednek az ikonok), Kelvin Harey végső eltűnésekor álmában 
alászáll az atyai házba, ami a Solaris óceánjában kis szigetként lebeg.

Tarkovszkij asztrológiai logikával viszonyítja egymáshoz hét játékfilm-
jét: együttállásukat motívumrendszere (égi szemszög, a zóna, a ház, nem 
képzőművészeti kulturális remisztenciák, időkiterítés, a kamera metafizi-
kája,8 hosszú beállítások, ikonográfiai szimbolikusság, metaforizmus, jelen-
téskonkretizálás9) és az archetípusok mélydramaturgiája (négy-öt őselem, 
férfi és női princípium, ikonikus képszerkezet, színdramaturgia, akusztikus 
hangszőttes, a profán és a szakrális tér-idő átjárhatósága, pulzáló egybeját-
szása)10 hozza összhangba.

A Solarisban az archetipikus mélydramaturgia minden eleme gazda-
gon jelen van, s az idegen műfajiság ellenére lassú terjeszkedéssel fellazítja, 
transzponálja11 a fantasztikum kötelező szüzséjét12 (konferencia közvetítés, 
leszállás az űrállomásra, tudósi attitűdök, ruha és felszerelés, laboratóriu-
mok, gépházak, műszerpultok, folyosók, a körfolyosó szemetes tere, könyv-
tár, kabinok, óriás ablakok, hűtőkamra, súlytalanság, rakéta és rakétakilövő 
csarnok, az óceán örvénylése stb.) hűtlenül adaptálva a szláv kultúrához 
archaizálja Stanislaw Lem modern morális vízióját.13 Tarkovszkij felerősíti 
a Lemnél lappangó problémát: az emberiség minden olyan külső mozgása, 
amihez nem kapcsolódik belső változás (lelkiismereti, erkölcsi, ismeretel-
méleti), önmagunkkal való összeütközéshez vezet. Snaut kibernetikus – a 
ráció felkent papja –, születésnapján kiábrándultan „fényteleníti” Sartorius 
asztrobiológus lelkesedését a tudomány végső igazságot kereső küldetéséről:

„Tudomány? Badarság. Helyzetünkben mit sem ér. Nem a kozmoszt 
akarjuk mi meghódítani, a Földet akarjuk kiterjeszteni. A magunk tükör-
képét keressük a másféle világokban. Kapcsolatot keresünk, de nem találjuk. 
Mintha olyan célra törnénk, melytől félünk, melyre nincs szükségünk. Az 
embernek emberre van szüksége.”

Így nem véletlen, hogy a cím (Solis=Nap)14 az Abszolútumra, a Logoszra, 
a szellemi energiák központjára utal,15 s a film az Abszolútum elvesztése és 
megtalálása a megbocsátásban és szeretetben. A film „narcisztikus tükör”, 
erkölcsi entrópia16 megszűnése. A film allegorikus zárójelenetében a két vi-
lág (anyagi, szellemi) közös renddé olvad, egymásba foglalva a másikat: Koz-
mosz és Civilizáció maga lesz a személyes Abszolútum.17

A Solaris gondolati-eszmei, de egyben poétikai-zenei „középpontja”/
aranymetszés pontja is Snaut születésnapja a könyvtárban (1ó 50:25 – 2ó 
1:43), Snaut és Chris beszélgetése az űrállomás körfolyosóján (2ó 1:44 – 2ó 
3:55) és Chris–Harey súlytalan „körtánca” (2ó 3:56 – 2ó 8:35) jelenetsorai. 

A Solarisban az 
archetipikus mélydramatur-
gia minden eleme gazda-
gon jelen van, s az idegen 
műfajiság ellenére lassú 
terjeszkedéssel fellazítja, 
transzponálja1 a fantaszti-
kum kötelező szüzséjét.
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Mint egy „hegeli ikonosztáz” három része: a szellem-anyag, ráció-álom–mű-
vészet dichotómiájának felvetése (11p 23mp); az üresség-tagadás, a fausti 
lélek istenkeresése (2p 13mp) és a külső befelé fordulása, szellemi-emoci-
onális újjászületés (4p 31mp). Itt és ekkor ütköznek meg a kozmoszt kisa-
játító ember és az éjszakai vendégek lelkiismereti-szellemi energiái, majd 
kioltódnak, s egy kozmikus levitációban nő és férfi, mint egymás tükörképe 
a világ köldökén repülnek. Minden, ami előtte zajlik és utána következik, 
hosszú „prológus” és rövid „epilógus”: az őselemektől való elszakadás, majd 
az azokhoz való megbocsátó visszatalálás, elfogadó/befogadó/önmagára ta-
láló emberi „hanyatlás”.

A „prológus” 1 óra 50 perces jeleneteiben a föld ( a vízben úszó sárga 
falevél, ezüst fűzfák a tó partján, a kert és virágai, a faház, falevelek az ablak 
előtt, sárga virágok a vázában, a fehér váza emberfejű virágfolyondárja, al-
mák az asztalon, a Chris előtt elballagó ló) és a víz (a folyóban lebegő sás, a 
gőzölgő kis tavacska, az eső) visszatartanák Kelvint, de a levegő (három ma-
dár a kalitkában, a ház belső falán metszetként „szökellő” Montgofier légha-
jó, az autópálya Tokióban), és a tűz (Kelvin iratokat – emlékezetét – égeti apja 
kertjében) siettetné utazását. A „prológus” sajátos „archetípus-fináléja” (1ó 
34:46) a második Harey-kópia identitáskeresése Chris apai filmjének részle-
teivel (a gyermek Chris hajdonfőtt, piros nadrágban gyalogol fel a hóborította 
magas domboldalra, a hinta mellett, ahol piros sapkája van, leguggol, majd 
az égő tűzre rak; az őszi arany-vörös levelek előtt a feleség áll; Chris apjához 
fut, most már piros sapkában és hasra esik a hóban; a cigarettázó feleség 
bundában a mohás-havas falnak dől, mellette megtermett kutyája; a távolból 
feléje közeledik fia hatalmas rőzseköteggel; az anya közeledik a hóban, ahol 
a fia megjelent legelőször; a fehér pulóveres Chris kamaszként hátrafordul; 
az őszi levelek mögött, rózsaszín horgolt ruhában a feleség a tó partján áll). 
E képi idillfűzért (bár az anya sohasem érinti a fiát) Chris traumatikus vallo-

Solaris
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mástétele követi cserbenhagyott és öngyilkossá lett 
feleségéről. Minden adott a poétikus-zenei közép-
pont eléréséhez!

Az „epilógus”-ban (2ó 39:34-ig – 31 perc) Christ 
mind a négy őselem „visszahívja”. Harey pusztító-
feltámasztó folyékony oxigén ivása és Chris halálos 
öntudatvesztése a Földre való elvágyódást készíti 

elő (az apai, nyitott ablakú ház aranyló belseje: két almával a párkányon, 
három madárral a kalitkában, a léggömbbel a falon; Chris betegágya mellett 
egy üvegvázában lévő színes virágok tükröződnek a hideg üvegfalon; Harey 
és Chris anyjának váltakozó átjárása a beteg Chris előtt; Chris anyjával való 
hidegkék lázálom-beszélgetése a Téli vadászat c. kép előterében; földi nö-
vény sarjadása egy fémdobozban az űrállomás fénylő-kerek ablakában). A 
víz (a folyóban hajladozó sás; a befagyott tó a kopár fákkal, a házban a pár-
kányon lévő könyvekre és fémdobozra csorog a víz; apja pakolja könyveit, 
a hátára ömlő eső párolog) és a tűz (a ház előtt füstölgő majd lángra kapó 
halom) fogadják otthonában. Tűz és víz találkozik: az apa kijön az ajtóba, 
a fiú felmegy a lépcsőn és tékozlásától megfosztva letérdel apja elé. Majd 
a védő/isteni tekintet a felhők fölé emelkedik, s a plazmaóceán égboltként 
óvja a szigetet (ég és föld egyesül), ezt a végső anyai (ég-föld) és apai (tűz-víz) 
visszafogadó menedéket.

A „prológus” és „epilógus” közötti 18 perc 10 s-ban Harey mint a női 
hajlékonyság (a fény, az anya-óceán) legyőzi a sötét, hűvös fémcsillogású 
férfierőt az erélyt erényre tisztító, lassan ikonná átváltozó mozgóképekben. 
Kelvint védve, sírástól fojtogatva szembeszáll Snauttal és a fausti természetű 
Sartoriusszal, akik az önző halhatatlanság hiú katonái:

„Harey: Chris következetesebb, mint maguk. Embertelen helyzetben 
emberként él. Maguk minket, a „vendégeket”, csak külső zavarónak tekinte-
nek. Pedig mi önök vagyunk. A lelkiismeretük. De Chris szeret engem. Le-
het, hogy csak önmaga ellen védekezik, de élőnek tekint engem. Nem fontos, 
hogy mért szeretünk valakit. Ehhez Chrisnek semmi köze. Magukat gyűlö-
löm. Ne szóljon közbe, nő vagyok!

Sartorius: Maga nem nő, nem is ember. Harey nincs. Meghalt. Maga 
csak a kópiája, kópia, matrica.

Harey: Lehet. De én emberré válok. Érző lénnyé, higgye el. Már nélküle 
is boldogulok. Szeretem. Ember vagyok. Maguk nagyon kegyetlenek.”

A film origó pontjában mozgó „hegeli ikonosztáz” szakrális tér-időt, 
(virtuális, de a négy emberi lény számára valós) templomot hoz létre. Ebben 
a spiritualizálódó térben, az előre-hátra járó időben (lineáris, emlékezet, 
álom, esztétikai) a szellemivé válás formálója királynői méltósággal, nézé-
sével, érintéseivel, simogatásával, csókjaival, sírásával és bátor őszinteségé-
vel – a férfiak számára szinte nemtelen Harey. Őt hagyja ott a születésnapi 
megalázás után Sartorius és Snaut, de neki csókol kezet a kibernetikus ün-
nepelt, Chris térdre omlik előtte, szinte érintve Harey mezítelen jézusi lábát, 
s hozzá rohan vissza „újbóli” férje, hogy megvédje az űrállomást a 17 órai 
manőverezésétől.

A fi lm origó pontjában 
mozgó „hegeli ikonosztáz” 
szakrális tér-időt, (virtuá-
lis, de a négy emberi lény 
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A mítoszi archetípusoktól eltérően a Solarisban a fényhozó Harey, aki 
bizonyos értelemben androgün: egyszerre az óceán tükörkép-üzenete és az 
újjászületett Harey. Mint Chris, ő is „a két világ határán áll, és egyikben sincs 
otthon”18, vendég és idegen, de Chris gyónó vallomását megértve vállalja ön-
magát és emberivé formáló szerelmét. Ezért, mint ahogy a „prológus” né-
hány képében, itt is a világosságban vagy fényközelben (egyedül hord élénk, 
sárga színű ruhát; a négy ágú gyertyatartót ő helyezi el az olvasó Chris előtt, 
ő ejti el, mikor Sartorius megsérti, később mögötte és mellette van; mindig 
az asztalnál, a csillár alatt ül), a víz-föld-ég tárgyi-művészi archetípusai-
hoz közel ül, áll, járkál vagy lebeg (leginkább a Brueghel zuhanó – Ikarosz 
zuhanása, Bábel tornya19 – és emelkedő – Téli vadászat – képei között mint 
belső szentélyben tartózkodik, Harey emlékezetébe a Téli vadászat részletei 
idéződnek). Harey egyesíti az ikonok jóságos, tevékeny emberideáljának tí-
pusait: a tiszta-szép ifjút, a hajlíthatatlan érett férfit és a bölcs öregembert.20

A férfiak, mivel a sötét oldalon vannak, nem látnak jól, hiába segíti 
őket a fényt sokszorozó tükör (Snaut) vagy a szemüveg (Sartorius). A férfi 
oldal látszólag nagyobb teret ural a könyvtárból (a jobb oldali félkörív két 
maszkja, egy férfi portréja, könyvei, két gyertyája, négyágú gyertyatartója; 
a bal oldali félkörív Arisztotelész portréja, egy középkori rózsaablak-imitá-
ció, a milói Vénusz szobormásolata, könyvek, földgömb, tükör), mégis ezek 
mindegyike kék színben, félhomályban látható. E hűvös szellemi térben fő-
ként tudósok állnak (Sartorius a férfi portrénál beszél Snaut „vendégeiről”, a 
könyvek és földgömb előtt nevezi Hareyt kópiának, Snaut a milói Vénusznál 
kárhoztatja a tudományt), de tartósan soha sem lépnek a középső, női fény-
térbe (asztal, poharak, tányérok, gyertyatartók, Cervantes-könyv, csillár, 
festmények). Csak Kelvin lesz alkalmi „átjáró”, sőt a film „hegeli ikonosztáz” 
részében egyre természetesebben, biztonsággal tartózkodik Harey szeretet-
terében.(Chris és Harey a Brueghel-képek felé fordulnak, háttal Snautnak; 
Chris Snaut oldaláról, ansnittel jön be a folyosóról Harey zónájába. Miután 
leül Harey mellé, közéjük kerül a gyertyatartó; a felemelkedő gyertyatartó 
Chris kezétől indul el; kettejük súlytalan „táncában” előttük úszik el a Don 
Quijote-könyv; mögöttük a Brueghel-festmények láncolata; s a felülről fotog-
rafált csillár hátterében Chris Harey ölébe omlik 
– a tékozló fiú megérkezése az anya-feleség ölbe/
öbölbe).

Tarkovszkij gyakran használja elméleti és 
vallomásos munkáiban egyaránt a kinoobraz 
(filmkép, filmikon)21 fogalmat, mely organikussá-
gát az időben kibontakozó jelenség megfigyelése, 
tagolatlansága által nyeri el.22 Filmjeiben nem a 
véletlenszerűség, nem is a linearitás formálja a 
dramaturgiát, sőt a keretjelleg, a körbeforgó cik-
likusság, a külső nézőpont23 belsővé válása (pers-
pektívaváltások), síkszerűség és statikusság egye-
nesen a kauzalitások ellenében hatnak. Így jelenik 
meg az ikoni természet a könyvtárjelenet lassú, 
pásztázó svenkjeiben (a születésnap tárgyleíró 
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körútja, a festményanalízis); kétterű komponálá-
sában, kitartott állóképeiben ansnittjeiben (Chris 
a cigarettázó Hareyt figyeli); követő és megelőző 
kocsizásaiban (Snaut és Chris az űrállomás folyo-
sóján); kontrasztos second és premier plánjaiban 
(Snaut és Chris vitája); lassú rá- és kivariókban.

Az ikon világos, fényt árasztó elsődleges 
(szellemi), de másodlagos (érzéki, emlékeztető) lá-
tomás is, ablak vagy ajtó, amin be lehet lépni az 
égi ősképek világába.24 Az ikon jelenéseiben az idő 
fölé emelkedő tudat szemlélődik.25 Az ikon az át-
változott kozmosz része, a szent anyagban megje-
lenő érintettség, lassú istenülés (theosus). Az Ab-
szolútum megszakítatlan jelenléte a szépségben.26 

Tarkovszkij ikon-tekintete nem a bizánci feszült, fény-árnyékos, száraz és 
komor szemlélet, hanem könnyedebb, egyszerűbb és örömtelibb, hasonló-
an A. Rubljovhoz, a „világos és tiszta formák” mesteréhez.27 Figuráik szoros 
ritmuskapcsolatban állnak,28 (háromteres kompozíció, ansnitt, egymás felé 
fordulás, egymástól elfordulás, hátrafelé forduló fej stb.). Ikonjaik befejezett 
harmóniák, megnyugtató, de nem tézisszerű lezárások, inkább költői-zenei 
emóciókkal telített arany ablakok a spiritualitás világára. Mint ahogy a Troj-
kán az angyalok némák, fejüket meghajtják, szemük a távolba néz29, úgy 
Chrisnek és Hareynek is bölcs szavai, elfogadó nyugalma, angyali tekin-
tete is előttünk születnek. Nem véletlen, ahogy a tradicionális ikonokon, 
úgy Tarkovszkij modern „ikonképein” is az archetípus-változások egy lelki 
feltámadástörténetet jelenítenek meg, amely változások a könyvtár középső 
teréhez (szentélyéhez) köthetők.

Az összes archetípus a női oldalon képzőművészeti-esztétikai objektu-
mokban formálódik meg: a négyágú gyertyatartó (TŰZ) és Brueghel fest-
ményei, főként a kiemelt Téli vadászat (FÖLD-ÉG-VÍZ). Az első könyvtári 
jelenetben ezek, hihetetlen rövid időre, de azonosíthatóan látszanak, csak 
intuícióval sejthetjük egységük létjogosultságát. Chris visszatérésétől azon-
ban a „női szentély” lesz a megtérés szakrális helyévé, a 4 alaparchetípus ta-
lálkozásává, de ezen ősképeket a Harey emlékezetéhez kötődő Téli vadászat 
vászna és Chris apjának amatőr filmje is hordozzák. A második könyvtárje-
lenet 8 kisebb egységre (beállításra) bontható:

Harley első emlékezésanalízise: Chris kisfiúként piros sapkában és 
nadrágban. Áttűnésekkel, vágásokkal és svenkekkel a FÖLD-VÍZ-ÉG-FÖLD 
utat járjuk be a Téli vadászat c. képen.

Harey „visszatérése” a könyvtár fizikai terébe. A súlytalanságban fel-
emelkedik a gyertyatartó, megrezdül a csillár, a szerelmesek a képek elé 
levitálnak, jobbról átúszik a nyitott Don Quijote-könyv (ÉG-FÖLD-TŰZ).

A Téli vadászat második, rövidebb analízise (FÖLD-ÉG-VÍZ), majd 
Chris és Harey körbefordul a Brueghel-képek előtt.

Harey átöleli Chris fejét, magához vonja, lebegnek, mint két angyal 
(ÉG).

A Téli vadászat utolsó, kitáguló képe (FÖLD-ÉG-VÍZ).

Az összes archetípus a női 
oldalon képzőművészeti-
esztétikai objektumokban 
formálódik meg: a négy-
ágú gyertyatartó (TŰZ) és 
Brueghel festményei, fő-
ként a kiemelt Téli vadászat 
(FÖLD-ÉG-VÍZ). Az első 
könyvtári jelenetben ezek, 
hihetetlen rövid időre, de 
azonosíthatóan látszanak, 
csak intuícióval sejthetjük 
egységük létjogosultságát. 
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A súlytalanság megszűntével Chris Harey ölébe omlik, Harey megcsó-
kolja Chris fejét (FÖLD).

Chris apja mozgófilmjén piros sapkában, tüzet rak a hóban (FÖLD-
TŰZ-VÍZ-ÉG).

A Solaris-óceán örvénylő nagytotálja (VÍZ).

A 4 archetípusnak ez az első találkozása a film kezdete óta, s ez csak 
a visszatéréslátomás záró allegóriájában ismétlődik meg újból. (Rejtetten 
azonban a 4 alaparchetípust egy ötödik is formálja, szüntelen átjárja: az 
életmű legerősebb s azt keretbe foglaló ikonikus motívuma: az életfa – Iván 
gyermekkora, Andrej Rubljov, Tükör, Áldozathozatal –. Így a Solarisban a 
faépítésű apai házat övező tó körül a fák a víz és az ég felé is kúsznak. Tü-
züknél Chris gyermekkorában hóban, felnőttként esőben melegedik, füstje 
ég fele tör.)

Tarkovszkij fény- és színkezelésében is ikonszerűen járt el: eszközként 
akarta használni e formai elemeket, hogy általuk feltárja az ember belső 
világát. Tervei szerint 50-es és 70-es objektívekkel forgatott volna 35-ös he-
lyett, hogy szereplői környezetükkel ne legyenek egyenértékűek, ha kell, 
beleolvadjanak, ha kell, kiváljanak belőle.30 Későbbi filmjeiben követke-
zetes színdramaturgiát alkalmaz, de az Andrej Rubljov kísérlete után elő-
ször a Solarisban volt igazán módja ezt kipróbálni: színkioltás, zöld-sárga 
monokrómia (autós száguldás a „jövő városában”, Chris kabinja, Harey az 
arany napfényben a kerek űrablak előtt), a rubljovi hideg, világos természeti 
színek (kék, zöld, piros, fehér, arany) harmóniába fogása.31

Kék: a könyvtár szobrai, képernyője, egyik szék támlája, könyvek fe-
dőlapja, oldalgerince, a rózsaablak egy részlete, a csillár üvegfüggői, Chris 
halvány inge, Sartorius sötét pulóvere, a Brueghel-festmények élénk, eleven 
ég-színei, az űrállomás körfolyosójának hideg, szinte vakító tónusai, a folyo-
só lemezoldalai.

Zöld: a Téli vadászat fa és növényi zöldjei, a földgömb, zöldes fény a 
képek alján.

Piros: a rózsaablak nagyobbik részlete, az állomás folyosójának csík-
borítása, a piros nadrágos és sapkás kisfiú, könyvek.

Fehér: Snaut fehér inge, a piros sapkás fiú a havas tájban, a Téli vadászat 
hótakarója és befagyott tava, a rózsaablak egy részlete, tányérok, a hömpöly-
gő óceán.

Arany: a gyertyatartók, a gyertyák lángjai, rőzsetűz a hóban.

A. Rubljov Szentháromság c. ikonján szinte nincs mozgás, nincs cselek-
vés. „A három angyal a legteljesebb némaságban 
helyezkedik el”32, tehát a szemlélődés feltétele, 
hogy az ikont az érkező isteni csend, a külső vi-
lág akusztikus hiánya vegye körül. Lehetséges-e, 
hogy Tarkovszkij a filmhangot is ikonikussá for-
málja? Egy módon igen: ha az ikoni természetű 
képet átmossa, átlényegíti a kívülről beemelt lágy 
barokk zene (J. S. Bach: f-moll korál és prelűd) és 

Tervei szerint 50-es és 70-
es objektívekkel forgatott 
volna 35-ös helyett, hogy 
szereplői környezetükkel 
ne legyenek egyenértékű-
ek, ha kell, beleolvadjanak, 
ha kell, kiváljanak belőle.
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a szintetizált zenei elemek (Eduard Artyemjev), 
effektek, természeti és emberi hangok keverésé-
vel. Bach orgonamuzsikája háromszor33 tűnik fel 
a Solarisban: kétszer az űrállomáson (az apa film-
je, könyvtári levitáció), egyszer a „hazatérés” al-
legóriazárlatában; mindháromnál egyaránt utal-
va az elvesztés bánatára és a rátalálás ünnepére. 
Mindegyik kép emlék, csoda, álom – valamilyen 
értelemben látomás. Elválva a profántól az idő 
szakralitásával telítődik, s így ikoni természetű. 
Különösen a középpontba helyezett levitáció: az 
„anyag bilincse”, a földi létezés legyőzése más 
filmjeiben is a kiválasztottság jele (Andrej Rubljov, 
Tükör, Nosztalgia).

Tarkovszkij képes filmjeiben elénk „akuszti-
kus szőnyeget” is teríteni, szinte mindig a profán-

tól való leválasztódás (emlékezés, álom, látomás) pillanataiban. Ez történik 
P. Brueghel Téli vadászat c. képének többszöri analízisekor: az állókép totali-
tását feldarabolja, majd lassú svenkekkel és variókkal megmozgatja a három-
terű, nagy térbeliséget sugalmazó kompozíciót, vágásokkal és áttűnésekkel 
megsokszorozza az egyetlen fundamentumot. A mozgóképpé varázslás hi-
telesítéséhez természetes effekteket (madárcsicsergés, kutyaugatás, emberi 
hangok) kever a sík kép hátteréhez. Hiszen ilyen az emlékezés természete, 
birtokoljuk is, meg nem is.

Tarkovszkij a „szeretet ikonosztázát” álmodta elénk a Solarisban. A ter-
mészetesből felépítve a szimbolikusat, azaz a határtalant és titkosat.

„Az oszthatatlan és megfoghatatlan művészi kép tudatunktól függ, és 
attól a való világtól, melyet ábrázol. Ha rejtélyes a világ, rejtélyes az ábrázo-
lás is. A kép afféle egyenlet, mely az euklédeszi tér által határolt tudatunk 
és az igazság viszonyát fejezi ki. Mi magunk nem vagyunk képesek a maga 
teljességében befogadni a világegyetemet, a művészi kép azonban ki tudja 
fejezni ezt a teljességet.”34 (A. Tarkovszkij)

Jegyzetek

1 1972-ben Cannes-ban a zsűri Nagydíját kapta a Solarisért, s bár 
nem dobozolták, mint az Andrej Rubljovot, de nem engedték, hogy a 
filmmel Párizsba utazzon. A filmhatóságok február 5-én engedélyez-
ték a moszkvai bemutatót egy harmadrendű moziban, a Mirben, mégis 
teltház volt. Azonban a film későbbi forgalmazását nem vállalták, 
mert a rendező a 35 pontos, provokációnak is beillő módosítást nem 
volt hajlandó teljesíteni. Tarkovszkij, A. 2002, 71–93.
2  Korcsog Balázs 2002/1., 29.
3  Kovács-András Bálint–Szilágyi Ákos 1985, 111–115.
4  Az apai ház ablaka előtt áll Kelvin s befelé néz. Apja serénykedik 

bent: könyveket rak. Közben csendesen esik a hátára fentről az eső. Enyhe 

„Az oszthatatlan és meg-
foghatatlan művészi kép 
tudatunktól függ, és attól 
a való világtól, melyet áb-
rázol. Ha rejtélyes a világ, 
rejtélyes az ábrázolás is. A 
kép afféle egyenlet, mely 
az euklédeszi tér által 
határolt tudatunk és az 
igazság viszonyát fejezi ki. 
Mi magunk nem vagyunk 
képesek a maga teljessé-
gében befogadni a világ-
egyetemet, a művészi kép 
azonban ki tudja fejezni ezt 
a teljességet.”
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pára száll fel. A fiát veszi észre. A belső párkányon lévő könyvekre és egy 
fémdobozra is csurog a víz. Az asztalon alma és fehér csésze: szótlan bibliai 
utalások.  Az alma a jó és rossz gyümölcse, a csésze Rubljov Szentháromság 
ikonján van, az angyalok előtt, az asztalon. Kelvin űrállomás kabinjában, az 
ajtó mellett, szinte a sarokban rejtezik, miniatűr reprodukcióként. Mindkét 
jelenet olyan, mint a leendő jövő kozmikus védőamulettje.

5  Turovszkaja, M. 1991, 78.
6   Marker, Chris 2002/1., 31.
7  Korcsog Balázs 2002/1., 30.
8  Marker, Chris 2002/1., 31–33.
9  Kovács-András Bálint–Szilágyi Ákos 1997, 45–60.
10  Kovács-András Bálint–Szilágyi Ákos 1997, 43–44.
11  Nemes Károly é.n.,70.
12  Kovács-András Bálint 1997. 19.
13  Korcsog Balázs 2003/3., 58.
14  Petrusenko, V. L. 1999, 102–103.
15  Petrusenko, V. L. 1999, 90.
16  Pintér Judit Nóra 2010/7., 30.; Tarkovszkij, A. 2002, 65.
17  Kovács-András Bálint – Szilágyi Ákos 1997, 137.
18  Gelencsér Gábor 2003, 65.; Gelencsér Gábor 2005, 25.
19  Korcsog Balázs 2002/1., 30.
20  Lazarev, V. N. 1963, 32.
21 Tarkovszkij, A. 1998, 66.; „Maradéktalanul először a Solaris eseté-

ben látszik megvalósulni a rendező filmkép-elmélete.” Szabó Zsolt Szilvesz-
ter 2011/6., 44.

22  Gelencsér Gábor 2003, 58.
23  Zaválnij Bogdán szíves közlése. Szabó Zsolt Szilveszter 2011/6., 44.
24  Florenszkij, Pavel 1988, 33.
25  Florenszkij, Pavel 1988, 38.
26  Kovács-András Bálint – Szilágyi Ákos 1997, 45.
27  Lazarev, V. N. 1963, 10–12.
28  Lazarev, V. N. 1963, 15.
29  Lazarev, V. N. 1963, 22.
30  Tarkovszkij, A. 2002, 57–58.
31  Lazarev, V. N. 1963, 30.
32  Lazarev, V. N. 1963, 22.
33  Korcsog Balázs 2002/1., 30.
34  Tarkovszkij, A. (1998), 104.
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Nagytotál és felülnézet-„magas-
les”, avagy egyéni meditáció
télvíz idején

BUKA LÁSZLÓ

1.

Istenek vagyunk?

Népszerű-populáris (a szó rossz, igen rossz értelmében is!) kérdés ez már 

vagy 40–50 éve… vagy már régebb óta, ki tudja ezt pontosan?

Rezumat (Plan total și vedere din perspectivă. O meditație subiectivă în timpul iernii)
În acest eseu subiectiv autorul ne prezintă impresiile sale despre operele lui Tarkovski, Brueghel 

și Lech Majewski.

Cuvinte cheie plan total, pictură, fi lm, Brueghel, Tarkovski, Majewski

Abstract (Total Plan and a Top View. Subjective Winter Meditation)
In this subjective, lyrical essay the author presents his impressions about Tarkovsky, Brueghel 

and Lech Majewski.

Keywords total plan, painting, movie, Brueghel, Tarkovsky, Majewski

Buka László, festő-tanár, Debrecen
kalasz1@yahoo.com
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Däniken, ufók, gabonakörök, 

s efféle „földi érdekességek-

boldogságok” a látható és ol-

vasható népszerűségi listák 

vezető helyein tanyáznak 

szinte folyamatosan, mint leg-

fontosabb sztorik, témák az 

életünkben. Eszemben sincs 

el-/megítélni ezt a többszintű 

és indíttatású jelenséget, hi-

szen többek között számtalan 

földi-emberi csodát (épület, 

tárgy, épített táj, eszköz stb.) 

is fel-/megmutatott azóta ez a 

szemlélet már nekünk, s e nélkül a „jelenség” nélkül ezeket egyáltalán nem is 

ismernénk, szegényebbek lennénk nélkülük, ezek az emberi szellemi öröksé-

günk igen fontos részei.

Lett-lesz aztán belőlük persze pénz, meglehetős bőséggel, csavarás ide, csa-

varás oda… Hollywood (is) dolgozik rendesen, no meg a tévécsatornák napi 

25 (sic!) órában.  A felszín hangosan fecseg-locsog: ezotéria, Vízöntő-korszak, 

nagy buli már régóta! Miután a nyugati fehér ember önként Istent hagyott-

veszített („Isten halott” teológia – régi nóta!), végül is gyorsan megtalálta a 

„helyettesítőt”, minden ufó-történet mögött ez (is) sejlik fel nekem, hitem 

szerint ott lappang ez az elemi hiány, űr és az azt betölteni vágyás, mert Isten 

nélkül egyszerűen nem lehet, nem is érdemes élni. (Ufójelenség: olybá tűnik, 

mintha az Isten helyetti én-magunk csúf tükörképét, elrontott és félelmetes 

énképünket láttatnánk meg általa. Hiánypótlás ez is, erős narkotikum, ereje 

félelmetes, sajnos hosszantartó.)

Isten nem a hit tárgya (tudomány), nem cél, nem eszköz, nem is ópium, Ő 

színtiszta valóság, mert Ő maga az Élet, ez teljesen nyilvánvaló, érezhető, 

látható, pillanatról pillanatra át-/megélhető.

De ez mégsem teológiai írás… hagyjuk el most e sorokat, kanyarodjunk rá a 

cím által felvetett témánkra. S hogy a feltett kérdésre is választ kapjunk vég-

re: nem vagyunk istenek (sokszor még emberek sem…), de talán mégis isten-

iek (lehetőség!) vagyunk teremtettségünknél fogva. (Csak egy apró i betű… 

ismerős ez az emberiség történelmében.)

Pieter Brueghel Kálvária című képe ihlette Lech Majewski 
Malom és kereszt című fi lmjét
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Pieter Brueghel: Vadászok a hóban

2.

Tarkovszkij ilyen volt, i-vel: iste-

ni, jézusi, krisztusi. 

Mert nagyon törekedett erre. Hit-

te, vágyta, nyitott volt rá, ebben 

az irányban erősen. Alkotásai-

nak, álmainak ez volt a minden-

kori szellemi alapja.

3.

Öt A4-es fekete-fehér lap van 

előttem napok-hetek óta, ezeket 

nézegetem, szemlélem, elemezgetem, fejtegetem.

a: id. P. Brueghel: Vadászok a hóban (Évszakok. Tél. Január) 1565. Bécs

b: id. P. Brueghel: Kálvária (Nominativus) vagy Keresztút vagy Út a Kálváriára 

1564., szintén Bécs

c: A. Rubljov film: 4. rész, Andrej vívódásai egy filmkockája (Keresztvitel)

d: A. Rubljov film: 9. rész, a Harangöntés egy (valójában több is) filmkockája

e: A. Rubljov film: Prológ: Jefim ballon-reménye („Bunkó paraszt” az égben!) és 

előre megjósolható tragédiája

Persze lehetne sokkal több állókép is hasonló üzenettel (nagytotál és felülné-

zet mint filmes eszközök, mint telített térképzés, mint a teljesség-mindenség 

be- és elfogadásának esélyei), de nem a mennyiség a fontos. Egy példa is 

elegendő a filmeket ismerőknek.
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3/b.

Felülnézet, madárperspektíva: csak ő lát minket, őt nem látják a szemüket 

csak a földhöz ragasztók, nem is tudnak így róla, erről. Egyoldalúnak tűnő 

tehát így ez a megfigyelés, mint egy leselkedés, egyfajta „ellenőrzés”, rejtve 

maradás. Félelmetes ereje is lehet, tagadhatatlan. Szemlélődés, időn kívüli fi-

gyelem, igencsak lassú, embernek unalmas „tempó” (nincs „lendületes” szto-

ri a filmekben!), lehet-szabad-kell gondolkodni, megérteni muszáj! „Csak” 

békés és csendes elmerülés van itt a Létben, a Vanban, a Teremtettben. Ön-

megfigyelés is ez, azaz mások (!) megértése, ez a folyamat lényege.

Körbe lehet nézni! Van rá mind elegendő tér, mind elegendő idő.

4.

Felülnézet, távolnézet, kívülnézet, külsőnézet, messzinézet: a távolba (tér és 

idő is egyszerre!) nézés lehetőségei. 

Madártávlat, „magasles”. A végtelenből az itt és mostba való nézés-látás-

láttatás képessége most így képileg, mozgó képekben, mozgó nézetekben is 

tetten érhető.

Emberé? Nemigen, aligha.

Istené.

Tarkovszkij isteni voltáé.

Magasba emeli a kamerát (fizikális síkon ez a daruzás: egy új lételem, a 

levegő-űr-éter kipróbálása, meghódítása), s ezzel magát mint rendezőt is jóval 

Bruegheli felülnézet
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az átlagos emberi lehe-

tőségek fölé, ideiglene-

sen Isten látószögébe 

(felhők mögé) helyezi.

„Csak az ismeri önma-

gát, aki a világ fölé ha-

jolt egyszer. 

Látott mélységet, ma-

gasságot és nem szédült 

el.” (Márai Sándor)

S lenéz onnan, mint…

„Lenézet”, de nem kizárólag csak emberi módon: gondolj csak a keresztről 

(világfa-halál és életfa) való „lenézetre”: ez bizony a szánalommal, aggoda-

lommal való szeretet nézése! (V. ö. Lech Majewski: Malom és kereszt c. filmje 

molnárjának lenézésével! Milyen érdekes, hogy ott is egy P. Brueghel-képről 

van szó…) 

Mit lát, mit láttat így?

Hangyákat, vagyis minket, engem, téged, embereket. Sürgölődés, forgolódás, 

serénykedés, tüsténkedés, tolongás, csodaváró csődület, káosz, forradalom, 

értelmetlen-esztelen mikrokozmoszok. Külön élő, külön való-váló életeink, 

elszeparáltságok, töméntelen kerítés, rács, parcella… nyögjük rendesen ret-

teneteit! Nagyokos „kihanemén” embertelenségeink, taposásaink, hamis 

mámoraink (Jefim összetákolt hőlégballonja, lebegve menekülése az Andrej 

Rubljovban, vagy éppenséggel a Solaris céltalannak tűnő űrhajója!) Falka, tö-

meg, csürhe, bármibe-bármikor berángatható, bárkit eltipró csorda, vezető-

vezér nélküli lények.

Roppant kétes érdekek vezérelte létünk, gyászosan tragikus isten-i történel-

münk, az Édenből réges-rég kiűzetett emberségünk, hamis és hazug mosolya-

ink, maszk-arcunk… Mindez látható onnan, fentről. 

Töményen és roppant elkeserítő módon.

Talán az sem véletlen, hogy a „hétnagyfilmes” (mesei, mitikus szám!) alkotó 

első filmje (Iván) a háborút, a harcot, az ember marsi erőszakos voltát teszi 

a középpontba, míg az utolsó (Nosztalgia) a szeretetét, a szerelemét, a meg-/

újjászületést, s annak reményét emeli fel témaként elénk, mintegy vénuszi le-

hetőségeinket keresve-pásztázva. Jól érzékelhető emberi sor, létív: a rossztól, 
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annak minden-

nap érzékelhető 

tragédiájától el-

jutni filmek által 

is a jó akarásáig, 

a jóhoz való el-

jutásig. Mind-

kettő drámaian 

emberi: az első 

gyilkos, a máso-

dik önfeladó… 

Mars és Vénusz, 

útközben többek között a Solaris-Nap és a Tükör-Hold filmeken keresztül. 

Lehetőségeink gazdag tárházában.

5.

Sír vajon ott fenn?

Igen, azt gondolom, azt teszi, van miért, olykor tán még félre is néz.

Isten is, rendező is.

Beavatkozik?

Nem… talán… igen…,de nem az emberileg várható, remélt, elképzelt utakon, 

lehetőségeken keresztül. A kereszt az teljesen más út (Stalker olyan utat tud, 

amilyet más nem és nem is ért). Nem gondolom, nem is tapasztalom, hogy 

sokan megértették igazán ezt az elmúlt  évezredekben, a rendező úgy tűnik 

mégis, talán igen. Teljesen más-kép-pen (!) van odafenn-odabenn, ez filmje-

iben erősen érzékelhető, filmjeinek lényege, alapvetése pontosan erről szól. 

Ezért írták oda néhány filmje (Solaris, Stalker) alá, még a 70-es évekbeli Ma-

gyarországon, hogy: sci-fi –  volt min kínosan mosolyogni.

Bizony passzívnak, rezignáltnak, melankolikusnak és nagyon szomorúnak 

tűnik sokszor ez a fentről való nézet. Olykor pusztán csak szemlélődőnek, 

nézelődőnek, csendesnek, a lenti világba már (még?) be nem avatkozónak. 

Nem nyugat-európai mércével mérőnek, inkább bölcs keletinek, ki rá meri 

engedni-tenni életét az Útra (tudjuk: keskeny), s a csendre. Látja tisztán (már 

mi is látjuk), hogy az égi minta még most sem, már nem mércéje az em-

bernek, túlontúl magasra (?) volt-van téve ez a léc, az emberiség pedig nem 
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ugrotta át, tagadni nagy hiba lenne! Nekifutott többször is, kétségtelen, de a 

léc alá került…

Újabb ugrás előtt állunk? – a rendező is minduntalan ezt kérdezi, mi is érez-

zük, éljük ezt letagadhatatlanul.

No, erről szólnak Tarkovszkij filmjei: hogy megint, hogy újra, hogy csakazértis 

nekirugaszkodunk, s megpróbáljuk ezredjére is, bármi is történt előtte. Hogy 

újra fessünk, hogy újra szóljunk, hogy újra megtanuljunk szeretni, másokkal 

is törődni, foglalkozni, hogy megint imádkozzunk, hogy átlépjük korábbi ön-

magunk végesnek tűnő határait, hogy Stalkerek lehessünk.

Vagy másképpen: a lélek is „daruzhat”, süllyedhet-emelkedhet… A „daruzás-

nak” bizony van lelki olvasata is!

„Ellen-daru”: az Iván gyermekkorában a kútjelenet. A daru lefelé is tud jár-

ni („mély kútba tekinték”), s látom magamat, a múltamat, de a jövendőt is 

egyszerre, mintha valami tér-idő távcsőn keresztül megnyílnának előttem az 

égbolt csatornái.

6.

Néhány ember (próféták, táltosok, Sztalkerek, van Goghok, Rubljovok, 

Brueghelek stb., az „előre menekülők”) a Földön talán mégis átugrotta ezt a 

magasságot már, s átugorja ma is, holnap is, mer és tud magasra törni, ma-

gasban lenni, hosszan ott maradni,  le- és visszanézni a többiekre, mintegy 

hívogatva őket is az „égi” (lelki) tájakra. Kivételes személyiségek ők, a mégis 

győztes (!) Jefimok, a mégis győztes (!) Ikaruszok, a levegőben nem madár-

ként, de mégis lebegni tudók. Elcsépeltté vált szó: a kiválasztottak, a kevesek. 

A névtelenül is „szentek”, az „álmodozók”, a „bolondok”, a „senkik”.

Ilyen volt a rendező is, végiglebegte alkotói életét a Föld-Solaris bolygó fe-

lett. Nemcsak beült tehát a darukosárba, s el-/fellibbent a földről, de lelke is 

emelkedett volt. Mint sírfelirata is mondja: „… aki látta az angyalt”. Látta és 

meg is mutatta, nem titkolta el! Ott van ez az angyal minden hősének koszos, 

saras, megfáradt, szomorú szürke arcában. Aki képes ezt meglátni ebben az 

esendőségben, az meglátja. Akit nem érdekel ez, az… az nem lát semmit sem.

Persze mindig fájdalmasan egyedül lesznek ők, s akárhogy is rúgkapál sza-

badságra született lábuk, verdes-repdes a szárnyuk, s ha négy is lenne abból 

a lábból, mint egy lónak, azt is lelöki előbb-utóbb a meredek lépcsőn a kínos 
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Valóság (Rubljov-film híres és fájdalmasan emberi lójelenete). Csodálatosnak 

tűnő levitáció után előre megjósolható alászállás ez, vissza-megtérés a rö-

gös földre, akár kényszerből, akár szeretetből. A többiek, a „lentiek” későb-

bi nagy-nagy ünnepeit megalakítók, megalapítók ők. Szent Ferenc nevének 

említését itt már nem kerülhetjük ki – amikor közösséggé lesz-lehet néhány 

isteni pillanatig („isteni idő”) a nép, a hangyaboly. Akár látomásos filmek, 

elementáris festmények vagy vakmerő tettek által is.
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 
– belső idézőjelek: » «

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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