
Félelem  
a filmvásznon 
A nem sokkal a film feltalálása után kialakuló filmipar már kidol-
gozta a szórakoztatás fantasztikus és kalandos formáit. Számos al-
kotás született a némafilm korában a közönség félelem-szükséglé-
tének kielégítésére. A német expresszionizmus volt az els  igazán 
jelent s filmtörténeti irányzat, amely a legösszetettebben ábrázolta 
az emberi világ kiszolgáltatottságát valamilyen fenyeget  hata-
lomnak. Kit l fél az expresszionista film néz je, milyen alakválto-
zatokban jelenik meg a fenyegetettség? A skála roppant széles. Csak 
néhány tipikus figura a leghíresebb filmekb l: az ördög és/vagy a 
fenyeget  hasonmás (Henrik Galeen: A prágai diák, F. W. Murnau: 
Faust), a vámpír (F. W. Murnau: Nosferatu), az rült tudós (Fritz 
Lang: Metropolis), a zseniális b nöz  (Fritz Lang: Dr. Mabuse, a játé-
kos), a sorozatgyilkos (Paul Leni: Panoptikum). Ezek a figurák kép-
viselhetnek ellenséges metafizikai er t (az ördög, a vámpír), lehet-
nek deviáns alakok (a b nöz  Dr. Mabuse, Hasfelmetsz  Jack) vagy 
kísértheti a f h st másik énje (A prágai diák). Mindezt azért fontos 
hangsúlyozni, hogy érzékeltessük: az expresszionista filmek h sei 
áldozatai valami nem emberinek, ami a külvilágból fenyegeti, és 
ott rejt zik személyiségében is. A legtöbb alkotásban a riasztó mili  
sem más, mint a meghasonlott individuum félelmeinek és szoron-
gásának kivetülése a környezetre. Milyen ez az életérzés? „Az exp-
resszionista számára nincs megváltás, mert a világ és önmaga meg-
különböztetéséhez nincs már támpontja: nem tudja, hogy amit lát, 
az kívül van-e, vagy csak saját félelmének kivetülése-e.”1 Az ex p-
 resszionista szubjektum retteg énje és világa határainak feloldódá-
sától, mert mindkett t a formátlanság réme, a teljes megsemmisü-
lés veszélyezteti. 

Az egyén és a világ közötti határ elt nését érzékeltetik a keretes 
szerkezet  filmek. Már az irányzat nyitófilmje, a Dr. Caligari (ren-
dezte: Robert Wiene) keretes szerkezete elbizonytalanít az elbeszélt 
történet hitételével kapcsolatban. A fiatal f h s által elmesélt baljós 
események Dr. Caligaliról a végére megkérd jelez dnek, ugyanis 
kiderül Franzisról, hogy elmebeteg, és az elmegyógyintézet igazga-
tóját hiszi a gonosztev nek. Amit láttunk, az egy rült rémlátomása 
volt, vagy az igazgató tényleg egy démoni szellem megszállottja? 
Nem kapunk rá egyértelm  választ. Más keretes szertétkezet  exp-
resszionista filmek sem nyújtanak megnyugtató befejezést a fenye-
get  er k legy zésével kapcsolatban, még ha els  pillantásra pozi-
tívnak is hat a zárlat. A fáradt halál (rendezte: Fritz Lang) f h sn je 
végül követi szerelmét a túlvilágra, és nem adja át a csecsem t a Ha-
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lálnak. Egy életet megmentett a sajátja árán, de a halál mindenha-
tóságát, az emberi létet fenyeget  megsemmisülés végzetét nem si-
került leküzdeni. A Tartüff (rendezte: F. W. Murnau) kerettörténeté-
nek végén el zi a színész f h s a képmutató, örökségre vadászó 
házvezet n t, de a csalókkal szembeni kiszolgáltatottságot nem 
szünteti meg. Lehet, hogy  pályázik nagyapja örökségére a ve-
télytárs kiiktatása után? Ezeknek a filmeknek a történetvariációi és 
kerettörténetük nyitott befejezései tagadják egy egységes, azono-
sítható néz pont érvényességét, ami alapján megítélhet k lenné-
nek a világ eseményei. Így maga a m  sem nyújt támpontot a né-
z nek, hanem a félelem és fenyegetettség felfokozott látomásaival 
szembesít. 

Az expresszionista filmekben a lét és nem-lét határhelyzetébe ke-
rült egyén és világ stilizált képeken jelenik meg. A geometrikus for-
mákba torzuló mili  és tárgyak még riznek valamit az emberi 
világ emlékéb l, viszont deformált karakterük már jelzi a meg-
semmisülést. Hasonló élményt fejez ki a díszletszer  környezet is. 
A mesterkélt, kulisszaszer  téralkotás egy olyan világot állít elénk, 
amely elvesztette kapcsolatát az élet elevenségével és természetessé-
gével. A szervetlen tér kiszorítja az organikust, és valamilyen életel-
lenes fenyegetettség jelenvalóságát sejteti. Fritz Lang monumentális 
filmjeiben (Nibelungok, Metropolis) a képkereten túlnyúló díszletek 
az embertelenné váló rend és hatalom mindenhatóságát, irracioná-
lis mérték  térnyerését érzékeltetik, amelynek az ember csupán arc-
talan fenntartója és ornamentális eleme. Az expresszionista stílus 
legjellegzetesebb kifejez eszköze az intenzív fény-árnyék kompo-
zíció. Dr. Mabuse (Fritz Lang: Dr. Mabuse, a játékos) gyilkos szug-
gesztivitását a fekete felületb l kinöv  közelképe hangsúlyozza. 
Murnau Faustjában Mefisztó gonosz aktivitása miatt sötétbe borul 
a város. A sötét és világos kontrasztja, a fény és árnyék arányainak 
váltakozása körvonalazza a fenyegetettség mértékét, a még látható 
világ kiszolgáltatottságát a pusztulásnak. 

A német expresszionizmus komoly hatást gyakorolt a filmtörténet 
kés bbi korszakaira és irányzataira. Talán az amerikai film noir 
(„fekete film”) tekinthet  mind világképében, mind stílusában az 
expresszionista film legfontosabb örökösének. Az 1940-es években 
kibontakozó irányzat sajátos helyet foglal el az amerikai filmm fa-
jok között. Ugyanis ez az irányzat megkérd jelezi a hollywoodi 
filmgyártás produkcióinak optimista világképét, a pozitív ideálo-
kat, az egyéni cselekvés szabadságát és perspektíváját — hogy csak 
néhány fontos mozzanatát emeljük ki ezeknek az alkotásoknak. 
A film noirban nem sok nyoma marad az álomgyár szórakoztató 
der jének: sötét sikátorok, füstös irodák, barátságtalan városne-
gyedek, mulatók, külvárosok és kiköt k mocskos környéke gyakori 
helyszínei a filmeknek. Az éjszakai utcák épp olyan veszélyesek, 
mint az expresszionista filmben. A hatalmas, szürke házfalak fe-
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nyeget en magasodnak a h sök fölé, nyomasztó hangulatot árasz-
tanak a félhomályos vagy árnyékoktól szabdalt bels  terek. És ha 
éppen idillinek t nik egy helyzet, akkor apró árnyékfoltok vibrál-
nak valamelyik szerepl  arcán. 

Lehangoló világot ábrázolnak a film noirok, amelyben már nin-
csenek tiszta értékek. A noir krimiben megjelennek a tisztességte-
len, kétes erkölcs  nyomozók, és az alvilági figurák között sem 
mindegyik elvetemült alak. Van, aki kilátástalanná vált életét akarja 
megoldani egy rablással, majd rajtaveszít (John Huston: Aszfalt-
dzsungel). Az expresszionizmus még számos variációját jelölte meg 
a fenyegetettségnek, a természetfeletti lényekt l egészen a megha-
sonlott lélekig — a film noirban a b n végzete üli meg a világot, és 
pusztulásba taszítja a h söket. Ebben lényeges szerepe van a vélet-
leneknek, amelyek elindítják a h söket a romlás útján. Elég egy 
vonzó n  portréjának megpillantása a kirakatban, és a tiszteletben 
álló pszichológia professzor kés bb gyilkos lesz (Fritz Lang: N  az 
ablak mögött). Az állástalan forgatókönyvíró betéved az elfelejtett, 
kiöregedett színészn  házába, és halottként végzi a film végére 
(Billy Wilder: Alkony sugárút). A zseniálisan végrehajtott b ntettet 
elkövet  f h st végül egy nevetséges véletlen leplezi le (Stanley 
Kubrick: Gyilkosság). Ebb l a néhány példából is kit nik, hogy a 
noir h sök képtelenek megküzdeni a b n hatalmával. Lehet szó 
szürke átlagemberr l vagy kipróbált gengszterr l, nincs menedék 
számukra. Az egyéni és a közös er feszítés is kevés a b nnel szem-
ben, ezért t nik irracionális jeleg nek ezekben a filmekben. 

Orson Welles remekm vének címe A gonosz érintése. Metafizikai 
távlatokat sejtet a b n ábrázolásával kapcsolatban, ám valójában 
nincs filmjében semmilyen valóságfeletti hatalom, ami befolyásolná 
h sei sorsát, ugyanakkor a gonosz a figurák személyiségét és életét 
megmérgez  b nként van jelen, amit súlyos teherként vonszolnak 
magukkal. Welles dinamikus fény-árnyék kompozíciói, lendületes, 
zaklatott kameramozgásai és expresszív, a figurákat és tárgyakat el-
torzító beállításai kifejezik a b n feltartóztathatatlan sodrását. A film-
nek ezt a lehengerl  dinamizmusát azonban nem a túlvilági gonosz 
teremti meg, hanem a szerepl k tehetetlensége a b nnel szemben. 
S ez hajszolja ket veszélyes helyzetekbe, amelyek kiszámíthatat-
lansága és kegyetlensége kölcsönöz irracionális jelleget a sokkoló 
epizódoknak. 

A félelem témájával foglalkozó tanulmányban megkerülhetetlen 
Alfred Hitchcock, a félelemkeltés és borzongatás egyik nagymes-
tere. Hitchcockot egész pályafutása során a b nös és az áldozat vi-
szonya foglalkoztatta. Az expresszionista film a felbomló világ és 
személyiség vízióit tárja a néz  elé, a film noir reménytelennek látja 
a boldogság és a boldogulás lehet ségét a b nnel fert zött világ-
ban, illetve a b nbeesett egyén számára. Hitchcock világképe nem 
ennyire komor és riasztó. Filmjeiben a látszólag békés polgári világ 
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felszíne rejti a b nt. Közhely m veivel kapcsolatban, hogy titkuk az 
els , eseménytelen félórájukban van. Hitchcock ebben a fél órában 
ábrázolja azt a világot, amelyben teret nyer a b n. A többnyire hét-
köznapi helyzetek jelzésszer  történéseivel Hitchcock gondosan el -
készíti a látványos jelenetekben kirobbanó, sorsfordító borzalmat. 
Lappangó feszültséggel terhes ez a félóra, amelyben észrevétlenül, 
fokozatosan megreped a kiegyensúlyozottnak hitt világ rend je. H -
seit fenyegetheti valamilyen b nszervezet (például: Észak-Észak-Nyu-
gat), a b n származhat üzleti érdekb l (Szédülés), pszichés betegség 
okozhatja (Marnie) vagy elkövetheti a meghasonlott személyiség 
(Psycho) — sorolhatnánk még filmjeib l a sokféle példát. Hitchcock 
mindig pontosan tisztázza, ki a b nös és ki az áldozat, viszont ezek 
a szerepek a cselekmény során felcserél dhetnek, s ez az igazán fé-
lelmetes alkotásaiban. A b n áldozata lehet mindenki. Ha sikerül is 
ebb l az áldozatszerepb l kikeveredni vagy az igazi b nösöket le-
gy zni filmjeiben, a b n emlékét vagy nyomait nem sikerül elt n-
tetni sem a személyiségb l, sem a világból. 

Ugyancsak Hitchcock nevével forrt össze a suspense („felfüg-
gesztés”), azaz a feszültségkeltés módszere. Rajta kívül még szá-
mos rendez  filmjeiben láthatjuk a suspense bravúros alkalmazását, 
de kétségkívül Hitchcock volt az az alkotó, akinek egész pályafu-
tása e módszer következetes variálásával és finomításával telt. Lé-
nyege, hogy a néz  többet tud a filmbeli h söket fenyeget  ve-
szélyr l, mint k maguk, csak a baljós esemény bekövetkeztének 
id pontja marad bizonytalan. Ez okozza a feszültséget a néz ben, 
miközben a kibontakozó eseménysort nézi. Hitchcock a suspense-
szel kett s játékot z. Egyrészt izgulunk egy szerepl ért, aki áldo-
zata egy b ntettnek vagy épp elköveti azt, másrészt felébreszti a 
néz ben a b n b völetének örömét, amit akár egy „leny göz en 
kivitelezett” gyilkosság láttán érez. A Marnie-ban a csinos f h sn  
kirabolja f nöke irodáját, közben a takarítón  felmossa a hivatali 
helyiséget. Látjuk a két figurát, de k nem tudnak egymásról. Mi 
néz k feszülten figyeljük, sikerül-e a sz ke szépségnek kifosztani a 
páncélszekrényt. Drukkolunk a b nöz nek. A Psyscho híres fürd -
szobai gyilkosságánál elborzaszt a szép és vonzó Marion megölése, 
ugyanakkor elismeréssel adózunk a gyilkosságot ábrázoló mesteri 
gyorsmontázsnak. Filmjei nemcsak a fiktív h seiben lakozó b nöst 
leplezik le, hanem a közönség b nnel kapcsolatos rejtett titkaival 
is szembesítenek. Bikácsy Gergely egyik Hitchcockról szóló írásá-
ban2 találóan jellemzi a rendez  karaktereit és néz jét — van miért 
félni önmagunktól. 

A félelem élményének feldolgozása nem csupán a m faji filmek sa-
játja. A m vészfilmesek is rátalálnak bizonyos korszakokban a vál-
ságba jutott személyiség helyzetének ábrázolásánál. A modern film 
kiemelked  alkotói közül talán Ingmar Bergman volt az a rendez , 
aki az érzelmi elidegenedés, a szeretet- és kapcsolathiány kegyetlen 
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és er szakba torkolló következményeit leginkább megmutatta film-
jeiben. Noha Bergman filmjei bizonyos szempontból lélektani hor-
roroknak is tekinthet k,3 és él olyan eszközökkel, mint a m faji fil-
mek,4 alkotásai mégsem a horror szabályai szerint m ködnek. A svéd 
rendez  er szakos részletekkel lepi meg a néz t, de ezek a megnyi-
latkozások a másik emberrel szembeni végs  tehetetlenség vagy két-
ségbeesés gesztusai. Bergman azokat a bels , lélektani mozzanato-
kat elemzi filmjeiben, amelyek egy érzelmi kapcsolat kudarcához 
vezetnek. Az érdekli els sorban, milyen pszichikai fázisokon ke-
resztül jutnak el figurái addig a pontig, amikor a másik érzelmi meg-
közelíthetetlensége és elviselhetetlensége fizikai agressziót szül. 

A Persona középpontjában egy szakmai és magánéleti válságba 
jutott színészn  és az t ápoló n vér viszonya áll. Alma n vér ki-
tartóan próbálja Elisabet szótlan maszkját feloldani, önmagába zárt-
ságát megszüntetni, együttlétük intimitásában megteremteni a köl-
csönös kommunikációt. A színészn  levelének elolvasása után 
rájön, hogy életér l tett vallomása eszköz Elisabetnek, amit kés bb 
színészi munkájában esetleg felhasználhat. Alma életének és sze-
mélyiségének kiszipolyozása biztosítja a színészn  m vészi meg-
újulását. Csalódása után az ápolón  igyekszik magát megóvni Eli -
sabet fenyeget  kisugárzásától, de akaratlanul is médiuma lesz. 
Alma álmában megéli Elisabet életének egy darabját, és ennek 
során világossá válik, hogy a színészn  személyisége és házassága 
tartalmatlan. S a legborzasztóbb számára, hogy Elisabet személyi-
ségén keresztül saját életével is szembesül, és az is épp olyan üres 
és hazug, mint a korábban csodált színészn é. Ezért lehetnek egy-
más maszkjai vagy hasonmásai, amit a film emblematikus közel-
képe, a két különböz  fél arcból összemontírozott portré jelez. 
Ennek az élménynek a verbális megfogalmazása, amikor a film 
végén Alma szóra bírja Elisabetet, aki csak annyit bír mondani: 
semmi. Bergman pontosan végigköveti azt a folyamatot, ahogy 
Alma n vér személyisége feloldódik Elisabet maszkjában. Az iga-
zán ijeszt  a film személyiséganalízisében, ahogy a karakterek 
álarca mögött feltárul az r. A figurák emberi és egyéni vonásainak 
elt nését Bergman nemcsak az egymás álmaiban való megjelenés-
sel hangsúlyozza, hanem a vérszívás epizódjában a vámpírizmusra 
utalás, valamint az expresszionizmusra emlékeztet  er teljes fény-
árnyék stilizáció is nyomatékosítja. A film második felében Alma 
és Elisabet er szakba torkolló konfliktusa után a jelenet végén sötét 
árnyékban látjuk az egymásra mered  két n i arcot. Kontúrjaik még 
felismerhet k, de arcuk sajátos egyedisége már láthatatlan. Az el-
idegenedés démona felemészti a személyiséget, a semmi kísértet-
képévé, azaz felcserélhet , üres m vészi és társadalmi szerepek 
hordozójává redukálja. 

Másik híres remeklése Bergmannak a Suttogások, sikolyok. Nem ke-
vésbé nyomasztó emberi viszonyokat ábrázol, mint modernista 
kulcsm ve. Három n vér és a szolgálójuk viszonyán keresztül a ha-
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lállal történ  szembesülés drámáját láthatjuk. A halálos beteg Ágnest 
testvérei, Karin és Maria ápolják utolsó óráiban. Ágnes tehetetlenül 
vívódik a halálos kórral, de a testi szenvedés elviselhetetlenségét fo-
kozza testvéreinek szeretet nélküli gondoskodása, gesztusaikból hi-
ányzó együttérzésük. Karin és Maria lelketlenül teljesítik testvéri 
kötelességüket. A Suttogások, sikolyokban nem maga a halál az iszo-
nyatos, hanem a haldokló magányos szenvedése és testvéreinek kö-
zönye. Ágnes halottas ágyánál a lelkész hiába kér Istent l túlvilági 
kegyelmet, a halott nem találja sem Istent, sem az angyalait. Meg-
váltatlanul szenved élet és halál határán, mert nem szereti senki. 
Végül Anna, a szolgáló önzetlen, anyai, odaadó szeretete segíti át a 
nem-lét nyugalmába. Nincs azonban szerencsésebb helyzetben 
Karin és Maria sem. Ágnes halálával megszabadultak a nyomasztó 
mindennapoktól, azonban könyörtelen önzésük nem változott. Ér-
zelmi halottak k, akik az emberi kapcsolatok hazug látszatát pro-
dukálják. Magányosak az életben és házasságukban, akárcsak Ágnes 
a szenvedésben és a halálban. Ha a válságos napokban egymásra ta-
lálnak, az sem teremt ígéretes lehet ségeket kapcsolatukban, csu-
pán az önzés kisiklásának t nik. Maria rögtön elutasítja a bizal-
maskodó Karint a temetés után, amikor gyengéd közeledésére 
emlékezteti. Számukra sincs megváltás, maradnak üres világuk, vi-
szonyaik és egyéniségük börtönében. A halál a testvérek életének 
tükre, amelyben magárahagyatottságuk kínzó embertelensége szín-
r l színre látható. Ez alapozza meg a Suttogások, sikolyokban a hi-
deglel s félelem atmoszféráját. 

Az „új-hollywoodi” rendez generáció színre lépésével ismét siker-
korszak vette kezdetét az amerikai filmgyártásban. A fölényes mes-
terségbeli tudással rendelkez  alkotók filmjeiben újra fontos szerepet 
kaptak a klasszikus hollywoodi filmmítoszok, a pazar látványos-
ság, a hatáskeltésben sokkal bombasztikusabb megoldások érvé-
nyesültek, mint korábban bármikor. Ez sikerük egyik összetev je. 
A másik a modern európai m vészfilm hatása rendez i munká-
jukra. Ennek köszönhet en a rendez k szemléletmódja sokkal kri-
tikusabb és árnyaltabb a hollywoodi h smítosszal szemben, stílu-
suk pedig több olyan elemmel és megoldással gazdagodott, amit 
leleményesen kamatoztattak a jellemrajzban és a feszültségkeltés-
ben. Az európai filmstílus alkalmazásával sokkal részletesebb lett 
filmjeikben az er szakos akciók ábrázolása és a késleltetéssel elért 
feszültség tartóssága. Spielberg Párbaj cím  filmjének hosszú, di-
namikus kameramozgásaihoz, amelyekkel gép-szörnnyé stilizálja a 
kamiont és a hajsza feszültségét fokozza, a francia új hullámos ren-
dez k hasonló típusú megoldásai szolgáltatták a példát. Coppola 
Apokalipszis, mostja sokat köszönhet Antonioni lassú, vontatott, 
szemlél d  stílusának, amivel a vietnámi háború lélek- és ideg rl  
állapotát érzékelteti, valamint megteremti a láthatatlan ellenség és 
az ismeretlen terep miatt állandósuló félelem- és feszültségérzetet. 
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Coppola Vietnám-filmjének f h se nem ideális h s, épp úgy áldo-
zata a háború rült poklának, mint Kurtz ezredes, akit likvidálnia 
kell. Hasonló h stípusok jelennek meg a többi új-hollywoodi ren-
dez  alkotásaiban is. A már említett Spielberg-film, a Párbaj f h se 
tipikus hétköznapi figura, aki elszenvedi az útjába kerül  megpró-
báltatásokat és konfliktusokat. Túléli a párbajt a kamionnal, de a 
film végén személyisége épp úgy romokban hever, mint autója. Tra-
vis a Taxisof rben az elnökjelölt ellen meghiúsult merényletkísér-
lete után lemészárol egy bordélyt: a tizenéves prostituáltat kimenti 
ugyan a b nb l, de saját életének problémáját az emberölésekkel 
nem oldja meg. Az új-hollywoodi mozih sökre nem vár megdics -
ülés a küzdelmek végén. Örülhetnek, ha életben maradnak, de ez 
sem jelent minden esetben megnyugtató helyzetet (Francis Ford 
Coppola: Magánbeszélgetés). 

Nemcsak a korábbi korszakokban idealizált h stípusokat szem-
lélik kritikusan a rendez k, hanem az amerikai társadalmat is. Film-
jeikben az amerikai életforma nem nyújt reményteli perspektívát 
és biztonságos életteret az egyénnek. Az út nem a szabadságot jel-
képezi, hanem a kiszolgáltatottságot és a fenyegetettséget (Steven 
Spielberg: Párbaj), a tengerparti idillt halálos veszély teszi tönkre 
(Steven Spielberg: A cápa), az igazságkeresés és -érvényesítés ku-
dar cot vall (Francis Ford Coppola: Magánbeszélgetés), illetve tragé-
diákhoz vezet (Brian De Palma: Halál a hídon), a nagyvárost ellepi a 
b n (Martin Scorsese: Taxisof r), a család a b nszervezet hatékony 
m ködését szolgálja (Francis Ford Coppola: Keresztapa), a szemé-
lyiség veszélyforrást jelenthet pszichés okokból (Brian De Palma: 
Gyilkossághoz öltözve, Káin ébredése) vagy a társadalmi beilleszkedés 
kudarca miatt (Martin Scorsese: Taxisof r). Az új-hollywoodi gene-
ráció leszámolt az álomgyár optimista világképével, mítosz- és tár-
sadalomkritikájukon keresztül megmutatták az amerikai élet és sze-
mélyiség félelemkelt  árnyoldalait is. 

A magyar filmrendez k közül Tarr Bélának van a „legpesszimis-
tább” világképe. Kárhozat cím  filmjének fekete-fehér képein a sze-
repl k önmaguk kísértetképei: lelküket ugyanaz a romboló üres-
ség pusztítja, mint a külvilágot. Ennek az állapotnak ember és táj 
eltér  formájú, de egylényeg  megtestesít je. A megfeneklett em-
beri egzisztenciák egymást nyomorító, megalázó marakodását 
lassú kameramozgások kísérik. Tarr monoton kameramunkája id t-
lenné változtatja a lehangoló szituációkat, és véglegesíti a szerepl k 
morális és fizikai lesüllyedését. Nincs kiút a katasztrofális léthely-
zetb l, pusztán a megsemmisülés és a szenvedés körei rajzolódnak 
ki a Kárhozatban. A rendez  f m ve, a Sátántangó még kegyetlenebb 
világot ábrázol, mint a Kárhozat. A hét és fél órás nagyszabású al-
kotásban a tanyasiak egy Irimiás nev  férfi érkezésére várnak, aki 
megszabadítja ket nyomorult életükt l. Viszonyaik ugyanolyan 
züllöttek, kétségbe ejt k és aljasak, mint a Kárhozat h seié. Tarr mo-
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numentális filmjében kiüresíti az események idejét. Kamerája már 
nem meghatározott koreográfiát követ, mint a Kárhozatban. A fel-
vev  hosszú perceken át, kitartóan halad a szerepl kkel, gyakran 
felveszi mozgásuk tempóját. Ezek a megoldások azt a benyomást 
keltik, mintha a film h sei egyhelyben járnának. Tarr így tudato-
sítja minden kitörési kísérlet reménytelenségét az embertelen élet-
b l, másrészt végérvényessé teszi a lefokozott létállapotot: a kietlen 
puszták sivár távlatai a perspektívátlanná vált élet jelképei lesznek. 
A filmid  megnyújtása pedig a néz t is arra kényszeríti, hogy a film 
szerepl ivel együtt élje át az id tlenné táguló leépülés és elveszett-
ség elviselhetetlenségét. 

A Szürkület rendez jét, Fehér Györgyöt a végstádiumba jutott 
emberi lét problémája a b n perspektívájából foglalkoztatja. Film-
jében ugyanolyan kísérteties emberi világ jelenik meg, mint Tarr 
m veiben. A Szürkületben ennek a léthelyzetnek a könyörtelenségét 
fokozza a b n univerzális térnyerése. A cselekmény az 1930-as évek 
Magyarországán játszódik. Két rend rfelügyel  próbál kézre kerí-
teni egy sorozatgyilkost. Csakhogy Fehér filmjében elt nik a határ 
jó és rossz között, mert mindenki valamilyen formában az elidege-
nedett, embertelen létállapot képvisel je, és ez alól nem kivétel a 
két nyomozó sem. Mivel hiányoznak azok az emberi és morális ér-
tékek, amelyek megalapoznák a tisztánlátást a tettekkel és a sze-
mélyes felel sséggel kapcsolatban, így mindenki egyszerre lehet 
b nös és áldozat. A film szürke árnyalatú tónusaiban elbizonytala-
nodnak a dolgok körvonalai, megkérd jelez dik a látható jelensé-
gek és figurák identitása. Ezt a helyzetet még hatásosabban fejezik 
ki a kameramozgások. A felvev  akadálytalan mozgása megfigyel  
pozíciókat sejtet, és legtöbbször nem tudjuk, kinek a tekintetén ke-
resztül látjuk az eseményeket. Lehet, hogy a gyilkosén. Aztán ki-
derül, hogy valamelyik nyomozó szemszögével azonosult a ka-
mera. El fordul olyan megoldás is, amikor nem helyettesíti egyik 
szerepl  néz pontját sem. Ezek a bravúros kompozíciók érzékelte-
tik, hogy mindenki kiszolgáltatott a b n általános állapotának, ami 
a Szürkület képsorait a félelem légkörével telíti. 

j 

Különböz  filmtörténeti korszakokból hoztunk példákat a félelem 
élményének ábrázolására. Hosszan sorolhatnánk a filmeket e té-
mában, ami bizonyítja, hogy a félelem az emberi élet egyik megha-
tározó tapasztalata a játékfilmekben is. A filmalkotások szembesí-
tenek vele, hogy jobban megérthessük természetét és okait. Ennek 
hatására talán könnyebben kezeljük félelmeinket, és néha megsza-
badulhatunk t lük, hogy ne egye meg lelkünket, mint Fassbinder 
híres filmjében (A félelem megeszi a lelket).
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