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Bár dos Ju dit

KÉP, ESE MÉNY, KÉP-ESE MÉNY 
– AZ OLASZ NEO RE A LIZ MUS FILM NYEL VE

A fi lm egy részt vi zu á lis mû vé szet, ké pek bôl áll, más részt a moz gást rög zí ti. Ho gyan áb rá zol ja a kép 
és a moz gás se gít sé gé vel az ese ményt? Er re a le egy sze rû sí tô kér dés re egy sze rû vá lasz kí nál ko zik: 
a ké pe ket a vá gás fû zi ös  sze kép sor rá, a kép sor fel idé zi a né zô ben az ese ményt. Ha egy cél pon tot, 
majd egy rá sze ge zô dô pisz tolyt lá tunk, ak kor érez zük, hogy a lö vés el fog dör dül ni. A klas  szi kus 
fi lm mû vé szet ben és a tö meg fi lm ben el is dör dül. (A mo dern fi lm ben Godard- tól kezd ve már nem 
min dig.) Ké pek és in ter val lu mok so ra, me lyet a mon tázs épít fel – ez az ese mény ké pe. (A ké pek 
egy más tól el kü lö nít he tôk, meg kü lön böz tet he tôk. Tud juk, mi kor van vé ge az egyik nek és mi kor kez-
dô dik a má sik – ez az in ter val lum, ami rôl Dziga Ver tov írt elô ször).

A mo dern fi lm mû vé szet ben (a fran cia új hul lám tól kezd ve) azon ban nem min dig kü lö nít he tôk el a ké-
pek, más kép pen épül fel a tér és az idô. Ak ko ra vál to zá sok zaj la nak le, mint a mo dern re gény ben (Joyce, 
Proust) a klas  szi kus hoz ké pest. Szét tö re de zik a tör té net, va ló ság és álom-, em lék-, fan tá zia kép egy be-
mo só dik, meg szû nik a szer zô min den tu dó po zí ci ó ja, meg vál to zik a nar rá ció tí pu sa stb. – mind ezek re itt 
most nem tér he tek ki. Csak azt sze ret ném meg mu tat ni, hogy mi ként vál to zik a kép és a kép szer kesz tés. 
Eb ben a „mo der ni zá ci ós fo lya mat ban” a punc tum salien sis az olasz neo re a liz mus, a köz vet len elô fu tár 
Orson Welles, a tech ni kai elô fel té tel pe dig a kép mély ség ki hasz ná lá sá nak le he tô sé ge.

Néz zünk egy klas  szi kus mon tázskép sort:1 a sza bá lyo san, egy for mán, rit mi ku san le fe lé ha la dó 
ka to nák ké pét sza bály ta la nul föl fe lé ha la dó em be rek ké pei kö ve tik, az idô ugyan azon pil la na tá ban 
a ka me ra a moz gás ké pét és a te ret rend sze re sen fel bont ja, de min dig pon to san re konst ru ál ha tó 
az áb rá zolt ese mény és moz gás, min dig kö vet he tô a szem szög és a plán (az az a tárgy tól va ló tá-
vol ság) vál to zá sa, va la mint vi lá gos az, hogy mind ezt egy kül sô né zô pont ból lát juk. Egy ér tel mû, 
hogy ki ki re sze ge zi a fegy vert.

Ter mé sze te sen az eizen steini, mon tázs ra épü lô fi lm bi zo nyos ér te lem ben egy szél sô ség. Azért vet-
tem még is in nen a pél dát, mert Deleuze is az ak ció-kép, a nagy for ma egyik klas  szi ku sa ként elem zi, 
más részt azért, mert az eb ben az ér te lem ben vett ha gyo má nyos kép szer kesz tés re bár ki hoz hat pél dát 
(nem fel tét le nül a né ma fi lm bôl, vagy a ko rai han gos fi lm bôl, itt bi zo nyos mû faj ok és ren de zôi stí lu sok 
át met szik a fi lm tör té ne ti vo nu la tok ha tá ra it). Olyan je le ne tet te hát bár ki fel tud idéz ni (akár egy kri mi-
bôl), ami kor pre mi er plán emel ki egy tár gyat, amely nek ké sôbb je len tô sé ge lesz (egy ki lin cset, mely 
nem so ká ra nyíl ni fog) vagy szu per plán egy arc nak egy rész le tét (a száj meg rán du ló sar kát, a szem 
reb be né sét), majd más tár gya kat, rész le te ket, azu tán sec ond ban vagy to tál ban mu tat ja a je le net hely-
szí nét, pl. egy szo ba bel sôt, és így re konst ru ál hat juk a te ret és az ak ci ót. Ilyen – ha gyo má nyos – a me-
zô-el len me zô szer kesz tés is. (A ka me ra fel vált va mu tat ja a je le net egyik, majd má sik sze rep lô jét.)

Néz zük most meg Welles Arany pol gárá nak2 egy je le ne tét. André Bazin elem zé se sze rint „Pre mi er 
plán ban egy ha tal mas po hár, amely majd nem a kép ne gye dét el ta kar ja, egy kis ka nál és egy gyógy sze-
res tu bus. A po hár majd nem tel je sen el ta kar ja elô lünk Susan ágyát, mely el tû nik az árnyék mezôben.. 
né hány bi zony ta lan hörgés… A szo ba üres, mé lyén az aj tó, ame lyet az ál pers pek tí va még tá vo libb nak 
mu tat, és az aj tó mö gött a ko pog ta tás. Anél kül, hogy bár mi mást is lát tunk vol na, mint a po ha rat, 

1 Rész let Eizen ste in Paty omk in-páncé los cí mû fi lm jé bôl (az ogyesszai lép csô kép so rá ból), 1925.
2 Rész let Welles Arany pol gár cí mû fi lm jé bôl (Susan ön gyil kos sá gi kí sér le te), 1941.
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és bár mi mást is hal lot tunk vol na, mint a két zajt, két kü lön bö zô hang sík ban, azon nal meg ért jük a 
hely ze tet: Susan be zár kó zott a szo bá já ba, hogy meg mér gez ze ma gát, Kane pe dig be akar jön ni… 
Fe szült ség te rem tô dik a két pó lus kö zött, ame lye ket a kép me zô mély sé ge tart tá vol egymástól… Kane 
meg pró bál ja be tör ni az aj tót a vál lá val és be jön. Lát juk, amint fel tû nik az aj tó ke re té ben, egé szen 
ki csi és si et fe lénk. Ki pat tant a szik ra a kép két drá mai pó lu sa közöt t:” 3 Ugyan ezt ha gyo má nyo san 
rö vid pár hu za mos mon táz  zsal ol da nák meg: a po ha rak és a gyógy szer kö ze li je, a hör gô Susan, az 
aj tó ké pe, a férj, amint az aj tót fe sze ge ti, a ki lincs, amit a férj ráz – azok nak a tár gyak nak a pre mi er 
plán ja vál ta koz na, ame lye ket a ren de zô ki akar emel ni. Itt azon ban mind ezt egyet len, egy sé ges, 
hosszú be ál lí tás ban lát juk. Welles is hasz nál pár hu za mos mon tázst (ép pen az ezt meg elô zô je le-
net ben Susan éne kes nôi kar ri er jét, há rom évig tar tó szen ve dé se it így vil lant ja fel), de bel sô vá gást 
al kal maz a drá mai pil la na tok ban, ami kor az ese mé nyek egy sé gé nek tisz te let ben tar tá sa a fon tos. 
Szél sô sé ges re a liz mus ez Bazin sze rint: vis  sza ad ja a tár gyak je len lét ének sú lyát, sû rû sé gét az ál tal, 
hogy nem en ge di el vá lasz ta ni a szí nészt a dísz let tôl, az egyes tár gya kat a hát tér tôl, a ki lin cset az aj tó 
egé szé tôl, az az nem emel ki pre mi er plán nal egy tár gyat a hely szín – és ez zel a je le net – egé szé bôl. 
És pszi cho ló gi ai re a liz mus: a né zôt az ér zé ke lés va ló sá gos kö rül mé nyei kö zé he lye zi.

Eb ben a fi lm tör té ne ti pil la nat ban, 1941-ben még nem az egész fi lm épül fel hos  szú be ál lí tá sok ból,
mint majd Resnais, Anto nion i, Janc só fi lm jei, ha nem lé nye ges a kü lönb ség: a drá mai pil la na tok ban
fon tos az ese mény egy sé gé nek meg ôr zé se, ezért ilyen kor „ti los a mon tázs”. De a mon tázs nak is 
meg van még a ma ga lét jo go sult sá ga. Sartre úgy em lí ti a két je le net egy más után ját, hogy a pár hu za-
mos kép sor olyan, mint ha az an gol gya ko rí tó for ma fi l mes meg fe le lô je len ne: „Há rom éven ke resz tül 
kénysz erítet te, hogy Ame ri ka min den szín pa dán éne kel jen. Susan szo ron gá sa egy re nö ve ke dett, 
min den elô adás gyöt re lem volt szá má ra, s egy nap nem bír ta továb b… Susan öngy ilkossá ga!” 4

A má sik tör té ne ti meg jegy zés, ami ide kí ván ko zik: Ba lázs Bé la 1924-ben még azt emel te ki a fi lm 
leg fôbb le he tô sé ge ként, hogy vál to zik a né zô nek a tárgy tól va ló tá vol sá ga és szem szö ge, nem úgy, 
mint a szín há zi né zôé (aki nek a szín pad tól va ló tá vol sá ga és a lá tó szö ge ál lan dó). A negy ve nes 
évek ben azon ban új ra hely re áll a drá mai szer kesz tés (per sze sok stí lus jegy, for ma elv, tech ni kai 
le he tô ség meg vál to zott köz ben). Welles mel lett más elô fu tá rai is van nak a mo dern kép szer kesz tés-
nek: a fran cia „köl tôi re a liz mus”, kü lö nö sen Renoir, más részt Hitch cock stb.

Bazin úgy ér té ke li, hogy a kép szer kesz tés nek ez a faj tá ja na gyobb ak ti vi tás ra kész te ti a né zôt: 
nem a ren de zô te kin te te, nem a ka me ra eme li ki szá má ra azt, ami fon tos, ha nem az egy sé ges ként
elé tárt ese mény bôl a né zô nek kell ész re ven nie, hogy mi kor tör té nik va la mi lé nye ges, és mi az. Mi kor 
moz dul meg egy tár gy, mi kor reb ben meg a szí nész sze me, mi kor rez dül egy arc vo ná sa?

Az olasz neo re a liz mus ban ki tel je se dik ez a szer kesz té si elv: az em ber és a kör nye zet, a tárgy és 
a hely szín, a dísz let és a szí nész egy for ma je len tô sé gû, s eb ben az ér te lem ben a fi lm nem a drá ma, 
ha nem a mo dern re gény meg fe le lô je. A dol gok egy más mel lett van nak, egy más után tör tén nek, de 
nem egy más ból kö vet kez nek, nincs köz tük oko za ti ös  sze füg gés. A ha son ló sú lyú ele mek kö zül a 
né zô nek kell vá lasz ta nia, ér té kel nie, sôt né ha ma gát az ese ményt re konst ru ál nia is. Így pél dá ul az 
1946-os Paisában (Rossellini) is, ami ki vé te le sen egy no vel la fü zér, és Olasz or szág fel sza ba du lá sát 
mu tat ja be hat epi zód ban. A hely szí nek nek, a vá ro sok nak ép pen ak ko ra sú lyuk van, mint a sze rep-
lôk nek (a majd nem egy for mán fon tos sze rep lôk nek, nem be szél he tünk fô sze rep lôk rôl). A fi  ren zei 
epi zód ban egy nô ha lad át a né me tek és az olasz fa sisz ták ál tal meg szállt vá ro son. Sze rel mé vel, a 
par ti zá nok ve ze tô jé vel akar ta lál koz ni. Egy fér fi  kí sé ri, aki vi szont a fe le sé gét és a gye re két ke re si. 
A ka me ra kö zöm bö sen kö ve ti, nem eme li ki ôket a töb bi ek kö zül. Ám meg is mer tet ben nün ket az 
ös  szes ne héz ség gel és ve szél  lyel, ami vel szem be kell néz ni ük. Kü lön fé le ese mé nye ket, hely szí ne ket 

3 André Baz in, „Orson Welles” (Er dé lyi Z. Ág nes for dí tá sa) In: André Baz in, Mi a fi lm? Osiris Ki adó, Bu da pest, 
1995. 289–290. o.
4 Idé zi Baz in, i. m. 291. o.
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és em be re ket mu tat be. A fér fi  és a nô ka land ja csak la zán kap cso ló dik a tör té net töb bi sze rep lô jé-
vel tör tén tek hez. Mind ez csak ré sze Fi ren ze fel sza ba du lá sa drá má já nak. A nô vé let le nül tud ja meg, 
hogy akit ke res, már nem él. A fi  gye lem so ha nem össz pon to sul a hôs nô re.

A Paisá5 be fe je zô epi zód ja a Pó del ta vi dé kén ját szó dik, a mo csár ban kö rül ke rí tett par ti zá nok utol só 
órá it mu tat ja be. Ez a je le net nem csak el sô lá tás ra ne he zen ért he tô, ha nem a fi lm ala po sabb is me re té-
ben is – a ki ha gyá sok és az el hall ga tá sok mi att – csak bi zo nyos szel le mi erô fe szí tés sel re konst ru ál ha tó, 
hogy mi is tör tént va ló já ban. Nem lát juk a cél pont ra sze ge zô dô fegy vert, sem pe dig azt, hogy ki tart ja 
a ke zé ben, csak a csa lá dot és a ta nyát, ké sôbb a ta nyát a holt tes tek kel és az egyet len élet ben ma radt 
sze rep lô vel, a sí ró gye rek kel. Vég te len be nyú ló ná das, tá vo li pus ka ro po gás, holt tes tek, gye rek sí rás. 
Eb bôl kell meg ér te nünk, hogy a né me tek le lôt ték a ha lá szo kat és csa lád ju kat, ami ért élel met ad tak a 
par ti zá nok nak és a ve lük együtt mû kö dô ame ri ka i ak nak. Bazin így elem zi ezt a je le ne tet: „A fi lm el be-
szé lés mód já nak az egy sé ge nem a ‘plán’, va gyis a va ló ság gal kap cso la tos el vont né zô pont, ha nem az 
‘esemény’. A nyer s, rend kí vül vál to za tos és fe le más va ló ság tö re dé ke i nek a je len té se az ál ta lunk más 
‘eseményekkel’ meg te rem tett kap cso lat rend szer bôl de rül ki. A ren de zô nyil ván jól vá lasz tot ta ki eze ket 
az ‘eseményeket’, bár tisz te let ben kel lett tar ta nia ese mény vol tuk in teg ri tá sát. A ko ráb ban em lí tett 
ki lincs-pre mi er plán nem ese mény, ha nem a ka me ra ál tal a pri o ri ki emelt jel, s sze man ti kai szem pont-
ból csak an  nyi ra füg get len, mint egy tag mon dat a mon da ton be lül. En nek el len ke zô je a mo csár kép, 
il let ve a pa rasz tok ha lá la. De a kép-ese mény (l’im age fa it) ter mé sze té re nem csak az jel lem zô, hogy 
fenn tart ja a töb bi ‘kép-e semén nyel’ azo kat a kap cso la to kat, ame lye ket mi ta lá lunk ki. Bi zo nyos ér te-
lem ben ez a kép cent ri fu gá lis sa já tos sá ga, ugyan is en nek kö vet kez té ben le het fel épí te ni a tör té ne tet. 
Ha az egyes ké pe ket sa ját ma guk ban néz zük, ak kor a ve tí tô vá szon fe lü le té nek egy for mán és konk rét 
ér te lem ben fe dett nek kell len nie, mert a ké pek csak a je len tést meg elô zô va ló ság tö re dé kek. Ez is az 
aj tó ki lincs fé le ren de zés el len té te, mert ott a zo mánc fes ték szí ne, a fán a kéz ma gas ság ban ta lál ha tó 
zsír ré teg vas tag sá ga, a fém csil lo gá sa, a zár nyel vé nek ko pott sá ga mind tel je sen fö lös le ges tény, az 
el vo nat koz ta tás konk rét élôs kö dôi, ame lye ket el kell tün tet ni. A Paisá-ban…(külön bözô mér ték ben 
ezen majd nem az ös  szes olasz fi l met ér tem) a ki lincs pre mi er plán ját egy olyan aj tó ‘kép-e seménye’ 
he lyet te sí te né, amely nek az ös  szes konk rét jel lem zô je is lát ha tó vol na” 6.

A neo re a lis ta ren de zôk úgy tud nak be mu tat ni egy ese ményt, hogy nem sza kít ják ki ter mé sze ti 
és em be ri kon tex tu sá ból. „Ma ga az em ber is csak egy ese mény a töb bi kö zött, ezért nem kap hat 
ele ve va la mi lyen ki vált sá gos jelen tôséget.” 7 E sa já tos ság és a sze rep lôk (több nyi re ama tô rök) vi sel-
ke dé sé nek ter mé sze tes sé ge mi att hi te le sek az olasz fi l mek ben a tö meg je le ne tek is, az au tó busz-, 
vo nat-, és ut ca je le ne tek csak úgy, mint az em be rek kel te li szûk he lye ken (pl. pá lya ud var okon, zsú folt 
la ká sok ban) ját szó dók. Nem da ra bol ják fel a te ret mon táz  zsal. Eb bôl új faj ta tér él mény szü le tik, a 
táj (s a meg vi lá gí tás) ugyan olyan szug gesz tív ha tást gya ko rol a né zô re, mint a „szí né szi” já ték, az 
em be ri cse lek vés vagy vi sel ke dés. A Paisá szi cí li ai epi zód já nak a sö tét ben, szik lák ban és bar lang ban 
ját szó dó, Dan te Pok lát idé zô ké pei, s az imént lá tott mo csár vi dék ké pe, szür ke sé ge, vé gig csak nem 
vál to zat lan szem szög bôl mu ta tott ho ri zont ja ta lán még szug gesz tí vebb és ma ra dan dóbb ha tá sú.

Az 1948-ban ké szült Bicik l i tolva jok8 a neo re a liz mus egy má sik irány za tá nak re mek mû ve. Nincs 
je len tôs tett, nincs drá mai konfl  ik tus, nincs pá tosz (nem csak az áb rá zo lás mód ban, ha nem az áb rá zolt 
ese mé nyek ben sin csen – szem ben a há bo rút és az el len ál lást áb rá zo ló fi l mek kel, pél dá ul Rossellini:
Ró ma nyílt városá val). Je len ték te len, ba ná lis, min den na pi ese mé nyek for dul nak elô. Az ese mé nyek 

5 Rész let Rosselli ni Paisá cí mû fi lm jé bôl (az utol só, a Pó del ta vi dé kén ját szó dó epi zód ból), 1946.
6 Baz in, „A fi lm mû vé szet re a liz mu sa és az olasz is ko la a fel sza ba du lás után” (ford.: Hol lós Adri enne). In: i. m. 
392–393.  o.
7 Uo. 
8 Rész let De Sica Bicik l i tolva jok cí mû fi lm jé bôl (az ut cán, a bi cik li pi a con és a te her au tó ve ze tô fül ké jé ben ját szó dó 
je le ne tek bôl), 1948.
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eb ben a fi lm tí pus ban sem va la mi nek a je lei, ha nem meg ôr zik a ma guk sú lyát, sa já tos sá gát és in teg-
ri tá sát. A fér fi  és a kis fi ú egész nap csa va rog nak a vá ros ban, a bi cik lit ke res ve. Nincs drá mai íve a 
tör té net nek. Tör té net is alig van. A fi lm szer ve zô el ve a vé let len. Esô, em be rek az ut cán, a szín ház ban, 
a jós nô nél, az ét te rem ben, a koldus n e gyed ben. Sok- sok em ber. Sok- sok bi cik li az ut cán le lán col va, 
tu laj do no sá ra vár va, és sok- sok bi cik li a pi a con, ve vô re vár va. Ez el bi zony ta la nít ja a né zôt: a hôs ál-
tal ül dö zött em ber lop ta el a bi cik lit? Fel le het-e is mer ni egy ál ta lán en  nyi bi cik li kö zött azt az egyet? 
Mi köz ben hang súly ta la nul bár, de el hang zik, hogy nem le het jól lát ni eb ben az esô ben. Ez a bi zony ta-
lan ság te szi mo dern né De Sica fi lm jét. A ren de zô nem dön ti el, az volt-e a tol vaj, akit a hôs an nak vél, 
s így a né zô sem tud ja el dön te ni. A ren de zô nem tud min dent, ezért a né zô sem. A hos  szú be ál lí tá sok 
mel lett ez a ho mály, ez a le be gés jel lem zi a mo dern fi lm mû vé sze tet. So ha sem tud juk meg, tör tént-e 
va la mi ta valy Marien bad ban. Egy be mo sód nak a va ló ság, az em lék és a kép ze let ké pei.

Ez a le be gés át hat ja a vá ros, az ut ca ké pét a Bicik l i tolva jok ban. Bár fel is mer he tôk a ró mai hely-
szí nek, min den konk rét és re a lisz ti kus, még is „le be gô tér nek” érez zük azt, amit lá tunk, az utá na 
kö vet ke zô esô-kép sor mi att. A le be gés, a ván dor lás, a bo lyon gás egy má sik ér te lem ben is jel lem zô je 
a mo dern fi lm mû vé szet nek, nem csak az elôbb em lí tett ben (az el ural ko dó bi zony ta lan ság mi att). Az 
ak ció meg ha tá ro zott tér-idô vi szo nyok kö zött megy vég be, a mo dern mû vész fi lm hô sei azon ban cél ta-
la nul bo lyon ga nak, kó szál nak (mint Anto nioni csel len gô hôs nôi) vagy el len ke zô leg: sü rög nek-fo rog nak. 
Nem egy ha tá ro zott cél ra irá nyu ló moz gást, konk rét tér-idô ben zaj ló cse lek vés sort vé gez nek. A vi lág, 
az az a lát vány-hang szi tu á ció, amely ben a cse lek mény zaj lik, fon to sabb, mint ma ga a cse lek mény. 
Ez a lát vány-hang szi tu á ció az el vont tér-idô, a le be gô tér, mely már nem áb rá zol ha tó re á li san, (leg fel-
jebb a szub jek ti vi tás ban, egy tu dat ré sze ként, egy tu dat ban zaj ló kép ként), mert már nem ha tá roz za 
meg a cse lek mény lo gi ká ja. En nek a mo dern vo nás nak a kez de te is a neo re a liz mus ban ke re sen dô, 
konk ré tan, tör té ne ti leg is, hi szen Felli ni és Anto nioni a neo re a liz mus „is ko lá já ba” jár tak.

Lát tuk, hogy a fi lm el mé let egyik klas  szi ku sa, a fran cia új hul lám el mé le ti meg ala po zó ja, Bazin 
mi lyen köz pon ti sze re pet tu laj do ní tott az olasz neo re a liz mus nak. És ma? Az egyik leg je len tô sebb mo-
dern fi lm el mé let, Deleuze-é, szin tén a neo re a liz mus ban lát ja a cse lek ményt az ak ció áb rá zo lá sá tól 
el vá lasz tó, dif fúz cse lek mény ve ze té sû, ak ció és hôs nél kü li, az idô mú lást a for má ba be le kom po ná ló 
mo dern fi lm for ma ki in du ló pont ját. Berg son ra, Peirce-re és Ei zen ste in re ala po zott el mé le té ben kö rül be-
lül olyan vi szony ba ál lít ja egy más sal a klas  szi kus és a mo dern fi l met, mint – Ko vács And rás Bálin t9-ot 
idéz ve – Schil ler a na iv és a szen ti men tá lis köl té sze tet. A moz gás-ké pek (per cep ció-kép, ak ció-kép, 
affek ció-kép) át ala kul nak idô-ké pek ké. A klas  szi kus kor szak ban a ren de zô ket in kább a moz gás és a 
tér, a mo dern ben az idô kér dé sei fog lal koz tat ják. Az ak ció-kép kezd le bom la ni, és ez zel meg vál to zik a 
per cep ció és az affek ció is. Meg szü le tik az idô-kép „kris tá lyos rend sze re”, ami in kább szer iális jel le gû, 
nem al kot or ga ni kus kom po zí ci ós for mát. A tar tam ként mú ló idô ke rül a kö zép pont ba. 

A cse lek vés re és a moz gás ra épü lô fi lm, va la mint az ak ció-kép vál sá ga elô ször az olasz neo re-
a liz mus ban, azu tán a fran cia új hul lám ban mu tat ko zik meg. A Paisá szét szórt, hé za gos va ló sá ga, 
tö re dé kes jel le ge meg kér dô je le zi az ak ció-kép ha gyo má nyos for má ját. „Nincs már olyan vek tor, vagy 
uni ver zum vo nal, amely meg hos  szab bí ta ná és ös  sze il lesz te né az ese mé nye ket a Bicik l i tolva jok ban, az 
esô min dig meg sza kít hat ja vagy el te rel he ti a vé let len sze rû ku ta tást, a fér fi  és a gye rek bo lyon gá sát. 
Az olasz esô a holt idô és a le het sé ges meg sza kí tás je lé vé válik… A le rom bolt vagy új já é pü lés alatt ál ló 
vá ro sok ban a neo re a liz mus el ter jesz ti a le be gô te re ket, a vá ro sok rá kos, jel le gét vesz tett szö ve tét, a 
ha tá ro zat lan te rü le te ket, ame lyek szem ben áll nak a ré gi re a liz mus meg ha tá ro zott tereiv el.” 10

A lá tott Rossellini- és De Sica-kép so rok a klas  szi kus fi lm vál sá gá nak je lei és egy ben a mo dern 
fi lm szü le té sé nek elô je lei is.

9 Ko vács And rás Bá lint: „A gon do lat fi lm je – A deleuze-i fi lm el mé let fi lm tör té ne ti szem pont ból”. In: Met ro po lis, 
1997. nyár, 44–51. o.
10 Gilles Deleuze: „ A moz gás-kép” (Ko vács And rás Bá lint for dí tá sa). Osiris Ki adó, Bu da pest, 2001. 276. o.
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Bárdos Ju dit:

Kép, ese mény, 

kép-esemény

– az olasz 

neorealizmus

fi lm nyelve


