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Mozgókép-szerelés 

Snitt (schnitt), vágás, montázs — a film szaknyelvének közismert szavai. 
Miután kölcsönvette őket a köznyelvtől, vissza is adta megváltozott, a filmmel 
összefüggő jelentésárnyalattal. Szerepük növekedésére nem nehéz magyarázatot ta
lálnunk: éppen akkor, amikor a film először bizonyult művészi alkotásra is alkal
masnak, azaz a némafilm virágkorában, a húszas években, a filmesztétika első 
nagy rendszerezői (Balázs Béla, Eizenstein, Pudovkin, Arnheim) a premier plán 
mellett vagy előtt a montázst tartották a filmnyelv legjellegzetesebb és legfontosabb 
elemének. Kétségtelenül tévedtek, nem a fontosságot, hanem a jellegzetességet ille
tően: nyilvánvaló, hogy például a szépirodalom ősidőktől alkalmazta a vágást, még 
ha nem nevezte is így. (S ezért tudott századunkban nagyon is könnyen befogadni, 
használni egy úgynevezett „filmszerű" stílust és szerkesztési módot.) A klasszikus 
filmesztétika azonban e téren is napjainkig érezteti hatását: a montázs, amelynek 
egyes törvényeit eléggé könnyen tanulmányozhatnók irodalomelméleti analógiák se
gítségével is, minden filmnyelvi értekezésben külön fejezetet vív ki magának, jól
lehet sokszor kiérezhetjük a sorok mögül, hogy a szerző erőlteti anyagának kibon
takozását. Magam sem merek másként tenni, s mentségemre legfeljebb azt hozhatom 
fel, hogy megígérem az anyagra szorítkozó önmérsékletet. 

Térjünk azonban vissza szakszavainkhoz és meghatározásukhoz. A snittet né
metből vettük át, lefordítottuk, így keletkezett a „vágás". A montázs francia 
eredetűnek látszik, de a filmszaknyelvbe is orosz közvetítéssel került, mert először 
a szovjet némafilm mesterei használták fel az oroszban meghonosodott francia 
jövevényszót új jelentéssel, és az ő tekintélyük segítette azután elő a szakszó elter
jedését. Ha rangsorolni akarunk, a snitt és a vágás helyzetét könnyen meghatá
rozhatjuk: a snitt ma már csak a beállítás előző cikkünkben meghatározott értel
mében használatos, vagyis a film egyetlen, vágástól vágásig tartó, folyamatos kamera
működéssel felvett részletét jelenti; ezzel szemben a vágás jelentheti ugyanezt, de 
jelentheti részként az egészet jelölve, a film összeállítását is a beállításokból (snittek
ből), és mindazt, ami ezzel a művelettel jár. Ugyanakkor mint műszaki szakkifejezés 
a „kemény", illetve „lágy" vágás a részletek összeillesztésének módjára vonat
kozik. 

Nehezebb elkülöníteni a montázst és a vágást. A szerelés, összeszerelés jelentésű 
montázs szó csakis a film összeállítására vonatkozik, de amint említettem, ugyan
ilyen jelentésben a vágás szót is használjuk. Talán akkor járunk legközelebb a 
jellenlegi helyzet körülhatárolásához, ha azt mondjuk, hogy az elmúlt negyedszá
zadban a szakirodalomban mindinkább tért hódított a montázs szó jelenleg diva
tosabb és különösen a tudományos igénnyel készült írásokban használatosabb, ám 
meglehetős életerővel él mellette a vágás is. Valószínű, hogy előbb-utóbb e két 
szó között is bekövetkezik majd olyan jelentéselkülönülés, amilyen a snitt és a 
vágás között már bekövetkezett, és ekkor feltehetőleg a montázs marad meg a 
filmösszeállítás egyetlen jelölőjeként. 

Említettem már, hogy a némafilm klasszikusai különös jelentőséget tulajdo
nítottak a montázsnak. Történelmi szempontból ez már csúcs volt. A montázs 
nagyon korán, a századforduló táján felbukkant a „primitív" filmekben (az elsőbb
ség érdeme egyike a legvitatottabb filmtörténeti kérdéseknek), a tízes években, 
Griffith műveiben már igen fejlettnek mondható (Griffith egyébként Dickens tanít
ványának vallotta magát a montázs fejlesztésében!), és sok szempontból máig 
páratlan tökéletességet ért el a némafilm utolsó korszakában. Rendkívüli kifino
modása szükségszerű volt: nemcsak az esztétikai igény, hanem a viszonylagos 
műszaki kezdetlegesség és mindenekelőtt a hang hiánya követelte így — gyakor
latilag egyetlen lehetséges megoldásként. A hangosfilm első évtizedei részben mű
szaki, részben (téves) esztétikai okból erősen visszavetették a montázs fejlődését: 
még a hatvanas években, az új hullámok korában is gyakran köszöntött a felfe
dezésnek kijáró lelkesedéssel a szakirodalom olyan montázsformákat, amelyeket már 
a némafilm fénykorában következetesen használtak. Napjainkban a filmtörténeti 
tudat erősödése, a filmművészet feledésbe ment értékeinek gondos tanulmányozása 
lényegében helyrehozta ezt a hibát, különösen a hetvenes években fellépett rendező
nemzedék gyakorlatában; ugyanakkor a hangosfilm sajátosságainak figyelembevétele, 
a kép—hang összefüggés alaposabb feltárása, illetve a szélesfilm és a belső vágás 



kínálta új lehetőségek kiaknázása valóban előzmények nélküli montázsformák kiala
kulásához is elvezetett. 

A montázs végső soron nem egyéb, mint a folyamatos kameraműködéssel fel
vett egyes filmrészletek összeállítása térben, időben vagy tartalmi: gondolati, érzelmi 
szempontból összefüggő egésszé. A hagyományos filmezésben ez úgy történik, hogy 
a felvételeket tartalmazó filmszalagokból kivágják a felhasználásra alkalmasnak 
ítélt részeket, majd a forgatókönyvben meghatározott sorrendben összeragasztják 
őket. A televíziós technika — akár helyszíni közvetítésről, akár utólag bemutatandó 
felvételről van szó — ettől jelentősen különbözik: itt egyszerre több kamera követi 
a felvétel tárgyát, és az általuk szolgáltatott képanyagból az „megy be" az adásba, 
amelyikre az adásrendező választása esik; a vágás ebben az esetben tehát való
jában felvevő gépváltás: egyik kamera „kilép" az adásból, és helyét másik veszi 
át. Természetesen, a televíziós technika is lehetővé teszi a hagyományos filmvágás
hoz hasonló eljárásokat, amennyiben nem helyszíni közvetítésről van szó; s a 
filmgyártásban is egyre gyakrabban alkalmaznak egyszerre több felvevőgépet, hogy 
azután az általuk szolgáltatott anyagból a legmegfelelőbbet válasszák ki; mi több, 
ma már a hagyományos filmgyártásban is használják a televíziós technikát, amely 
a rendezőnek biztosítja az azonnali visszajátszás-ellenőrzés lehetőségét. 

A montázs tulajdonképpen nem nélkülözhetetlen eleme a filmnyelvnek. A 
televíziós technika lehetővé teszi, hogy ugyanaz a kamera bármeddig kövesse 
ugyanazt a tárgyat (például egy beszélő embert): ilyenkor lényegében egyetlen 
beállításból (snittből, vágásból) álló, montázstól (vágástól, felvevőgép-váltástól) telje
sen mentes „filmet" látunk. De hagyományos kinotechnikával is létrehoztak már 
igen hosszú beállításokat, és csak a filmszalag hosszától, a felvevőgép konstrukció
jától (befogadóképességétől), illetve a hajtóerejét szolgáltató energiaforrástól függ, 
hogy a snitthosszúság rekordja meddig növelhető. S ha ez csak elmélet, mert a 
korszerű filmnyelvben elképzelhetetlen a montázs kiiktatásával bekövetkező kife
jezési egyhangúság elfogadása (kivéve bizonyos tudományos vagy kísérleti célú 
filmeket), a filmtörténet hajnalán gyakorlat volt: az első filmek természetes vele
járója. Mindez azonban nemcsak azt bizonyítja, hogy a montázs nélkülözhető, és 
nem sajátosan filmnyelvi elem, hanem azt is, hogy az életképes, változatos, árnyalt, 
széles körben alkalmazható mozgóképes közlésnek elengedhetetlen feltétele. 

Elsődleges funkcióját már említettem. De problematikáját csak nagyon felüle
tesen érinti az a megállapítás, hogy kifejező, érthető, térben és időben elrendezett 
közléssé kell szerkesztenie a filmet alkotó beállításokat. 

Ha kimondatlanul is, de ebben benne van már egy másik igen lényeges 
funkció: a szelekció — a közlés szempontjából hasznos részletek megőrzése, illetve 
a mellőzhetők kihagyása. Ezzel máris elérkeztünk a montázs vizsgálatának talán 
leglényegesebb és legkényesebb fejezetéhez: nevezetesen ahhoz, amely szerint a 
montázs erősen alkalmazkodik a lélektanhoz, az emberi érzékelés természetéhez. 
Gyakran idézett példa erre az, hogy látásunk is „vág": amikor valaki hirtelen új 
irányba fordul, hogy ott nézzen meg valamit, az előző látómezeje s az új közötti 
átmenetkor egy pillanatra lehunyja szemét, mintegy kivágva a számára ez esetben 
lényegtelen részletet. Persze, az összefüggés ennél sokkal bonyolultabb, és a lélek
tanhoz közelítő analógiák száma végtelennek tűnik. Talán ezért minősíthető a film
tudomány egyik elhanyagolt területének a montázs lélektana; helyesebben olyan 
területnek, amelyről ismereteink számosak, de nem eléggé pontosak — mondjuk: 
tudománytalanok. Annyi látszik bizonyosnak, hogy a korszerű filmnyelvnek foko
zottabb mértékben kellene alapoznia a befogadó alkotó képzeletére, éppen a film
néző sokat hangoztatott passzivitása miatt. Ilyen értelemben nem túlzás arról 
beszélni, hogy a filmművészetet éppen az a mód választja el valamennyi egyéb 
filmnyelvi közléstől — beleértve a szórakoztatófilm-ipari terméket is —, ahogyan 
teret enged a néző közreműködésének: nem lát és hall meg, nem mond ki helyette 
mindent, hanem megelégszik bizonyos érzékelési, érzelmi s gondolati folyamatok 
elindításával. 

A montázs azonban nemcsak szerkesztési — közönségesebben: összeragasztási — 
művelet. Amikor a külön-külön fölvett részleteket egységes filmmé illesztjük össze, 
valójában rendet teremtünk halmazukban, azaz tisztázzuk összefüggéseiket. Ez a 
„rendteremtés" a premier plán felfedezése — tehát már a század eleje — óta többek 
között az egész és a rész viszonyának rendezését jelenti. Nagyon egyszerű példával: 
közelképeink csak akkor közölhetnek számunkra fontos dolgokat a nézővel, ha 
előbb-utóbb bemutatjuk egy távolkép segítségével azt az együttest, amelyből kiemel
tük őket. Például: előbb bemutatjuk egy szoba távoli, minél teljesebb képét, és 
csak azután ragadunk ki együtteséből számunkra — mondanivalónk számára — lé
nyeges részleteket, közelképen. A modern filmművészetben ez a montázsfunkció 
már-már megszűnni látszik. Valójában azonban csak arról van szó, hogy míg 



hagyományosan a rész—egész viszony a film egy-egy kisebb egységén (jelenetén) 
belül tisztázódott, most előfordul, hogy a filmben mindvégig felvillanó közelképekre 
csak a befejezésben kapunk beillesztő magyarázatot: ekkor állnak össze a közel
képek egységes jelenetté. — ekkor társul melléjük az összefüggéseiket felfedő 
távolkép, és nyerik el együttesen végleges dramaturgiai helyüket a szerkezetben. 
Hasonlóképpen ma már a legszélesebb körben megszokott a filmidő s a filmtér 
rendkívül szabad kezelése: a múlt, a jelen, a jövő, a képzelet vagy az álom, továbbá 
a számos helyszín a mű saját logikája szerint, gyakran a valóságtól igen eltérő 
módon illeszkedik be a montázs nyomán összeállt szerkezetbe. Végül ugyancsak 
a montázs elsődleges, és nemcsak a filmművészetben alkalmazott funkciói közé 
sorolhatjuk a film ritmusának kialakítását. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a 
film ritmusában a montázzsal egyenrangú szerepe van magának a tárgynak. Könnyű 
ezt bebizonyítani, hiszen nyilvánvaló, hogy elméletben a hosszú beállítások — és a 
velük járó kevés vágás — lelassítják a film ritmusát, míg a rövid beállítások — és 
a sok vágás — fölgyorsítják. Ha azonban egy igen hosszú beállítás eszeveszetten 
száguldó gépkocsit vagy vad verekedést követ nyomon, aligha érezzük a ritmust 
lassúnak, aminthogy nem is az. Mi több, a verekedés esetében éppen a sok vágás, 
a verekedés részleteit kiemelő számos rövid beállítás lassíthatja le a ritmust, 
mintegy megtorpantva, kimerevítve a filmezés tárgyául szolgáló cselekvést. Az, amit 
a szakirodalom „képzenének" nevez, két tényező igen bonyolult összjátékából jön 
létre: ritmusát egyrészt a filmnyelvi elemek — beállítások hossza, plánok nagy
sága — határozzák meg, másrészt a film tárgyául szolgáló valóságrészletek saját 
ritmusa. A montázs ez esetben csak másodhegedűs: kénytelen-kelletlen alkalmaz
kodnia kell a film tárgyához akár úgy, hogy annak ritmusát fölerősíti, hangsú
lyozza, akár úgy, hogy ellenpontozza, fölszámolására tör. 

A beállítások összekapcsolásának módjáról, a már említett kemény- és lágy
vágásról kell még szólnom a montázs elsődleges és általános funkcióival kapcso
latban. A keményvágás — a filmművészetből hosszú ideig lényegében száműzött, 
csak a filmkészítés folyamatában, illetve a jeleneteken belüli részletek összeilleszté
séhez használatos módszer — nem egyéb, mint a snittek közvetlen összekapcsolása; 
az úgynevezett átmenetek mellőzésével. Ezzel szemben a lágyvágás után a montázs 
befejezettnek tekinthető: ekkor a nagyobb egységeket már átmenetek kötik össze. 
A modern filmnyelvben azonban nagyon megcsappant az átmenetek jelentősége. 
Annyira, hogy nem egy mai filmet — nem feltétlenül játékfilmet — a harmincas 
évek filmesei félkészterméknek hinnének, amennyiben csakis a keményvágással él. 
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