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BODÓ LÁSZLÓ 

A filmi elbeszélés problémái 

Huszárik Zoltán jelentősége a filmművészetben  

A filmek majd’ mindegyikének elmesélhető-elbeszélhető története van. Sok film 

eleve regényadaptáció (Várkonyi Zoltán Egri csillagokja Gárdonyi Géza; Fábri 

Zoltán 141 perc a befejezetlen mondatból Déry Tibor nyomán stb.). Arra is van 

példa, hogy egy-egy film „irodalmi forgatókönyve” költözik könyvbe, mint Her-

nádi Gyuláé1, a svéd Ingmar Bergman-é2, vagy ritkábban, amikor a film megelő-

zi a regényt. Ha a filmet összehasonlítják más kommunikációs formákkal, leg-

gyakrabban az irodalommal, mondván mindkettő történeteket mesél el jó és 

rossz emberek cselekedeteiről. 

A kapcsolat azonban nem ilyen kézenfekvő. Ennek szemléltetésre a követke-

zőkben próbáljunk meg „filmet készíteni” József Attila Mikor az uccán átment a 

kedves című verséből: 
Mikor az uccán átment a kedves, És ránevettek, senki se bánta, 

galambok ültek a verebekhez. hogy ő a szívem gyökere-ága. 
 

Mikor gyöngéden járdára lépett, Akit ringattam vigyázva, ölben, 

édes bokája derengve fénylett. óh hogy aggódtam  elveszik tőlem! 
 

Mikor a válla picikét rándult, De begyes kedvük szivemre rászállt, 

egy kis fiúcska utána bámult. letörte ott az irígy virágszált. 
 

Lebegve lépett  már gyúlt a villany És ment a kedves, szépen, derűsen, 

s kedvükre nézték, csodálták vígan. karcsú szél hajlott utána hűsen! 
 

A filmnek nincsenek „betűi” (fonéma) és „szavai” (morféma), így eleve le 

kell mondanunk a „mikor” és az „az” szó mozgóképpé konvertálásáról. Az 

„ucca” megfilmesítése látszólag könnyű, de csak látszólag! Melyik legyen az az 

„ucca”? Budapesten a Gát utca? Egyáltalán, melyik várost válasszuk? Legyen 

beazonosíthatón konkrét, vagy építsünk díszletet? Legyen Pécsett a Janus Pan-

nonius, mert talán találunk oly időpontot, amikor nincsenek ott parkoló autók. 

Talán vasárnap reggel. S e választással megoldódni látszik a „mikor” megfilme-

                                                        
 Másodközlés: A pszichológiáról és azon túl... című tanulmánykötetben (Pressa Universitară  

Clujeană, 2012) megjelent írás némiképpen átszerkesztett változata. 

1 Hernádi Gyula: Vitam et sanguinem, Magyar rapszódia, Allegro barbaro, Concerto (Herná-

di Gyula és Jancsó Miklós filmregénye), Budapest, Magvető, 1978. 

2 Bergman, Ingmar: Színről színre. Budapest, Európa, 1979. 
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sítésének nehézsége; mikor?: hát vasárnap reggel! Nem részletkérdés, hogy az 

52-ből melyik legyen az a vasárnap: virágos tavaszi, nyári zápor utáni, 

színkavalkádos, gesztenyerugdosós őszi, vagy a hó fehérjéből rajzolódjék ki ház, 

fa és alak? S nem mindegy, hol menjen át: a Martyn-szobrok felé a lépcsőhöz 

tartva vagy a Zsolnay-múzeum előtt? Vagy válasszuk mégis a Kertváros panel-

rengetegét? Nem mindegy? Nem! 

Következzék az „átment a kedves”. Nyilvánvaló, a „kedvest” kell először 

megtalálnunk, hogy aztán átmehessen az őszi (szemerkélve esős?, bágyadtan 

alkonyi napsütéses?, szürke-ködös?) utcán. Sejthetően a versben szereplő kedves 

nőnemű, s ezt nemcsak az valószínűsíti, hogy József Attila, a szerző férfi, hanem 

az is, hogy „édes bokája derengve fénylett”, de ez sem egyértelmű. Nem repre-

zentatív felmérésem szerint (idősebb és fiatalabb nőismerőseimet megkérdezve), 

a többség azt válaszolta, ha utánagondol, akkor inkább férfire gondolt a verssor 

hallatán. 

Válasszunk női szereplőt! De kit? Ismert színésznők valamelyikét vagy is-

meretlen amatőrt? Szőkét, barnát, feketét? Karcsút, s magasat, vagy kissé dun-

dit? Legyen akár bármelyik, nézőink látják-e benne a „kedvest”, s nemcsak egy 

csinos, szexis, vonzó vagy éppen „nem az én zsánerem” nőt? Talán még a fiatal 

Halász Judit lenne a legalkalmasabb, hiszen ő elég kedves (melléknév), de nem a 

kedves (főnév). Nemigen láthatják benne, merthogy a „kedves” szó magában 

foglalja azt a szubjektumot, akinek kedves az illető, jelen esetben az elbeszélő 

J.A.-át, aki észreveszi, hogy „bokája”, ami persze nem egyszerű boka, hanem 

„édes”, „derengve fénylett”. A kamera „objektív”-je tárgyilagos láttató, nem 

pedig elbeszélő; totálban megmutatja az alakot, s bokáját, egy jó operatőr deren-

gő fényt is varázsolhat rá, de észreveszi-e a néző, s nem az arcát, mellét, fenekét 

nézi-e inkább. Bontsuk snittekre a jelenetet, hogy lehessen szuperközeli a boká-

ról? Megtehetnénk, hisz a költő is kétsoros versszakokra bontja a látomást, ám 

akkor kell az arcról, mellről stb. is egy-egy snitt ezen testtájakról, márpedig a 

költő egy szót sem szólt, csak a vállról, ami picikét rándul. (Az már horrorfilm 

lenne, hogy egy boka és egy váll megy át az utcán.) 

Ez bizony már nem a Mikor az uccán átment a kedves című film lesz, hanem 

egy csinos, fiatal nő átmegy a Janus Pannonius utca meghatározott részén, s 

akkor láthatunk, a házakat, a rácsos ablakokat, a járdaszegélyt, a boltíves kaput, 

a vakolat struktúráját, még a macsakaköveket is (vagy repedezett aszfaltot?), 

mégha a galambokat rá is vesszük valahogy, hogy üljenek a verebek mellé. Ho-

gyan menjen? Manökenként vonuljon, vagy mintha célja lenne eljutni valahová? 

Csak sétáljon? Honnan nézze a kamera? Felülről vagy alsó gépállásból? Kísé rje 

vagy legyen mozdulatlan? Nagylátószögű legyen az objektív, vagy varió?  

Hát igen: a film, szemben a szöveggel nemigen tud mit kezdeni a fogalom-

mal, sem az utcával, sem a kedvessel, csak egy konkrét helyet és személyt tud 

megjeleníteni, azt viszont totális konkrétsággal. 

Mindezek a problémák áthidalhatók, részint hogy nem veszünk róluk tudo-

mást, részint meglévő sémákat alkalmazunk vagy tehetségünk szerint újakat 

hozunk létre, gazdagítva ezzel a film formanyelvét.  
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Van azonban ennél sokkal nagyobb probléma, mégpedig az, hogy nem tud-

juk mozgóképpel elmondani, hogy „átment” (múlt időben), hanem csak azt, 

hogy éppen most megy át. Márpedig alapvető különbség van a két igeidő hasz-

nálata közt. Nem is leegyszerűsítve: ha azt olvassuk, hogy átment, akkor te ljes 

bizonyossággal tudhatjuk, hogy át is ért; ezzel szemben ha azt látom, hogy éppen 

most megy át, akkor minden lépésénél izgulhatok, hogy vajon át is ér-e, hiszen 

elütheti egy autó, rosszul lépve kificamodott bokával elterülhet az úttesten, vagy 

egy csikorogva fékező autóba rántják, s padlógázzal elrabolják  – bármi megtör-

ténhet, mert a jelenben a jövő még nyitott… 

Könnyű dolga van írónak, költőnek: szabadon közlekedhet az időben: 
 

Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, 

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 
…” 

A 3. énektől azonban Arany János fokozatosan átvált múlt időre, jelen idejű 

epizódokkal: 

„Toldi György meg, amint torkig itta-ette, 

Egy öreg karszékbe úr-magát vetette, 

És az eresz alól gyönyörködve nézi, 

Hogyan játszadoznak csintalan vitézi; 

Majd, midőn meglátta a telek lábjában 

Ülni öccsét Miklóst nagy-busan magában, 

Feltámad lelkének szennyes indulatja, 

S nagyfejű legényit ily szókkal biztatja:” 
 

Arany „élő közvetítéssel” kezdi, majd átvált múlt időre, hiszen csak a teljes 

eseménysor ismeretében dől el, hogy érdemes-e a hősök sorsát végigkövetni 

valamely tanulság megismerése érdekében vagy sem. Csak a hőse teljes sorsá-

nak, azaz a múltban történtek ismeretében tarthatják érdemesnek az elbeszélést; 

azaz csakis múlt időben fogalmazhat. Csak bizonyos események megtörténését 

beszéli el jelen időben, például Toldi farkaskalandjánál:  

„S amint visszafelé méne, mendegéle, 

Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle: 

Réti farkas fészke volt épen alatta, 

Benne két kis kölyke rítt az isten-adta. 

Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott, 

Símogatta a két árva kis jószágot, 

… 

Kár volt símogatni; csak vesztére tette; 

Mert megzörren a nád hirtelen megette; 

Jő az anya-farkas szörnyü ordítással, 

Rohan a fiúnak, birkoznak egymással.” 
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Mi a különbség a jelen idejű és a múlt idejű elbeszélés között? Talán leg-

szemléletesebben egy adott sportesemény, mondjuk futball-mérkőzés élő közve-

títésével, illetve annak esti összefoglalójával szemléltethetjük.  

Az élő közvetítés kommentátora csak arról tud beszámolni, hogy éppen most 

kinél van a labda, ki van lövőhelyzetben, ki rúg éppen a labdába, de azt már nem 

tudhatja, hogy a következő másodpercekben a labda a gólvonal mögé ér-e, vagy 

hárít a kapus. Így közvetít: „A csatár elrúgja a labdát… góóóól!”, vagy: „A 

csatár elrúgja a labdát… a kapus hárít.” Mindkét esetben a három pont azt a pár 

másodpercet jelzi, míg ez vagy az történik a labdával. Az élő közvetítés alkal-

mával a kommentátor azonban váltogathatja az igeidőket; az éppen most történ-

tekről jelen-, a már megtörténtekről múlt-, s lehetséges eseményekről jövőidejű 

(s emiatt feltételes módú) igéket használhat3: „Most is kihagyja a helyzetet a 

játékos, szinte ugyanúgy, mint a mérkőzés elején kihagyta, s ha ilyen formában 

van, akkor a többit is ki fogja hagyni.” A mérkőzés bármely pillanatában csak 

találgathat a végeredményhez vezető eseményekről: „ha így játszanak tovább, ki 

fognak kapni”, vagy „az edzőnek le kellene cserélnie az eddig gólképtelen kö-

zépcsatárt”. 

Az esti összefoglalóban azonban már a teljes mérkőzés és annak eredményé-

nek ismeretében számolhat be, értékelhet: „A kihagyott helyzetek után az edző 

végre lecserélte a középcsatárt, ennek köszönhető, hogy nagy gólaránnyal nyert 

a csapat.” S persze megmutathatják a legizgalmasabb eseményeket: azaz vissza-

váltanak a jelenidőbe, hiszen (noha már megtörtént) éppen most rúg a csatár a lab-

dába, éppen most ível a labda a kapu felé, s éppen most hullik a hálóba vagy sem. 

Így tesz Arany János is: a jelenidejű kezdettel „élő közvetítés”-be kezd. A 

jelenben a jövő még nyitott – bármi megtörténhet, az is, hogy a tikkadt szöcske-

nyájak rendületlenül legelésznek az idők végezetéig, s hiába van csak egy legény 

talpon a vidéken, ha nem jön arra senki. Ám át kell váltania múltidőbe, hiszen a 

legendabeli Toldi Miklós sorsában talált elbeszélésre, s ezáltal okulásra méltó 

eseményeket, Toldi nem bárki, hanem valaki, s hogy ki, azt csak sorsának isme-

retében beszélhető el, azaz múltidőben. Arany akkor vált vissza jelenidőre, ami-

kor a hős sorsában egzisztenciális eseményre kerül sor: a jelenidőre váltással a 

jövő megint nyitott lesz, ezáltal izgalmas: Toldi megbirkózik-e a farkassal, vagy 

az diadalmaskodik.4 

                                                        
3 Az angol szpiker méginkább válogathat az igeidőkben: Az egyszerű, a folyamatos, a befeje-

zett és a folyamatos-befejezett jelen idő; az egyszerű, a folyamatos, a befejezett, a folyama-

tos-befejezett múlt idő; illetve az egyszerű, a folyamatos, a befejezett és a folyamatos-

befejezett jövő idő használatával. 
4 Valószínűleg nem az igeidők problémája miatt nem készült még játékfilm a Toldiból (bár 

két filmtervről is tudni). Animációs viszont igen: Gémes József 1983-ban Daliás idők címmel 

különleges, a 19. századi magyar romantikus festészetet megidéző festménytechnikával ké-

szített 80 perces filmet a trilógiából. A filmben a narráció és a festmény-animáció teremtette 

meg a múltidejűséget. 



A filmi elbeszélés problémái 

 75 

A mozgóképes elbeszélés azonban csakis jelen idejű lehet. Már magának a 

mozgóképes elbeszélésnek is számos elmélete van, itt csak utalunk Kovács  And-

rás Bálint szavaival erre:  

„A történetmondás általános szerkezetét tekintve három olyan alapvető 

probléma merül föl, amely a filmes elbeszéléssel kapcsolatban releváns különb-

ségeket emel ki az irodalmi elbeszéléshez képest: (1) az elbeszélés szemszöge; 

(2) az elbeszélés alanya (vagyis a narrátor problémája); és (3) az elbeszélés 

során feltárulkozó világ mibenléte. Vagy másképp megfogalmazva: honnan be-

szélnek, ki beszél, és miről beszél. Úgy tűnik – legalábbis a filmnarratológiai 

irodalom erre enged következtetni –, az elbeszélés általános problematikájának 

más aspektusai – az időrend, az elbeszélés kifejtéslogikája, szerkezeti egységei – 

nem képviselik a filmi elbeszélés specifikumának igazi sarokpontjait. A filmi 

narráció kutatása elsősorban a fenti három probléma körül kristályosodott ki.”5 

A film igazából nem elbeszél, hanem megmutat, közvetít, és ez ugyanazt je-

lent, hogy a film nem tud múltidőben fogalmazni, csak tudósít arról, ami éppen 

most történik (a vásznon, képernyőn), akkor is, ha múltbéli a cselekménye (Egri 

csillagok), vagy jövőben játszódó (2001 Űrodisszea). A múltidejűséget, azaz 

hogy amit éppen most látunk, az már megtörtént, lehet jelezni képileg is (pl. 

visszafelé forgó órával), verbálisan is (valamely szereplő által. A filmi 

flashback-nek, a visszaemlékezésnek számos módját dolgozták ki, ám ez sem 

oldja meg azt, hogy ne a jelenidőbe menjünk vissza az időben. Kubrick gyakran 

él ezzel a módszerrel: a Mechanikus narancs (Clockwork orange) filmjében 

Alexnek, a főhősnek verbális narrációjából derül ki, hogy mindaz amit látunk 

(éppen most), azt már Alex átélte, azaz a jelenből visszatekintve emeli ki sorsá-

nak általa fontosnak tartott eseményeit. 

A film múltidejűségét leginkább Huszárik Zoltánnak sikerült megközelíte-

nie-megvalósítania képi eszközökkel elsőként az Elégia című 20 perces film-

esszéjében (1965), majd a Szindbád című játékfilmjével (1971).  

Az Elégia6 valóban újat hozott, ezt számos díj, köztük a Miskolci Rövidfilm-

szemle fődíja és az Oberhauseni Filmfesztivál kiemelt fődíja, és még számosabb 

tanulmány is mutatja. A kortárs, Dániel Ferenc dramaturgot idézve: „Az Uránia 

mozgóba sereglett a magyar értelmiség színe-java : költők, írók, muzsikusok, 

színészek, tudósok, szerkesztők, esztéták, kritikusok, szociológusok, filmrajongók, 

hogy szemtanúi lehessenek az ELÉGIA (560 méter, színes) bemutatójának. Ez a 

20 percnél alig hosszabb, méltán sokszorosan díjazott filmköltemény, amelynek 

könyvtárnyi irodalma, elemzése támadt, s amelynek filmnyelvi utóhatását máig 

sem tudjuk pontosan fölbecsülni… Huszárik Zoltán, Tóth János, Durkó Zsolt 

zeneszerző, hangmérnök: Csonka Ferenc, vágó: Morell Mihály együttműködve 

olyan filmstruktúrát hoztak létre, amelyben az emberi gondolkodás és érzésvilág 

                                                        
5 http://emc.elte.hu/~metropolis/9802/kab.html (Letöltés: 2011. november 3.) 
6 Az Elégia eredeti forgatókönyve: http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx? 

GUID=a9c7ae61-e381-47bc-9bf1-3c2cc7e39acc vagy Filmkultúra, 1965/3. 
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rejtett folyamatai dinamikus összhangban vannak a kézzelfoghatónak tűnő világ-

gal. Minden elem kölcsönhatásba fonódik egymással. Sok organikus rész auditív, 

vagy vizuális indíttatású, de nem azon a síkon jut végső kifejezésre. A befogadó 

'olvasatai’ csak élménysorként képzelhetők el.”7 

Bódy Gábor jeles filmrendező (játékfilmjei: Amerikai anzix, Nárcisz és 

Psyché, Kutya éji dala) számos filmelméleti tanulmány szerzője így fejezi be 

egyik írását: „Huszárik–Tóth Elégiája az első magyar film, amely valóban a film 

nyelvében gondolkodott.”8 

Ki ezért, ki azért tartja nagynak a filmet, a többség a tartalmáért: az 

antromorfizált lovak kivégzése sokakat az 1956-ot követő megtorlásokra, konk-

rétan Nagy Imre és társai 1958-as kivégzésére asszociáltat. 

Zalán Vince filmesztéta tágabb összefüggésben szól róla: 

„Az Elégia élesen és pontosan jellemzi azt a világot, amelybe a kálvária ve-

zet, amely a lovak pusztulását okozza. Huszárik a lovak szenvedésének folyama-

tát mutatja be, de a film nézése során egyre jobban meggyőződésünkké lesz, 

hogy ez a film nemcsak látomás a lovakról, de egyben a világunkról teremtett 

művészi vízió is. A film építkezésében a „külső” megjelenítésétől mindinkább a 

„belső” feltárása felé halad. A rejtett fájdalmak, rezdülések, a néma kínok ostor-

lámpás éjszakájába vezet bennünket a rendező. Lovakat látunk az  Elégiában, az 

ember eltávolodó társait, de ezek a volt-társak, riadt tekintetek visszakérdeznek: 

és te?”9 

S ami ennél is fontosabb, talán Zalán az egyetlen, aki felfigyel, igaz a Szind-

bád kapcsán, Huszárik időkezelésére: 

„Talán azért érezzük ezt olyan erősen, mert Huszárik Szindbádjában a min-

denség méretik meg, folytonosan egymásbajátszó múltjával, jelenével és jövőjé-

vel, a maga végtelenségében. Ilyen értelemben azt a szentségtörést is megkoc-

káztathatjuk, hogy kijelentsük: a filmnek nincs eleje, nincs vége. Lehetséges 

olyan kérdés, hogy Szindbád életének melyik időszakában játszódik a film? A 

film nézőjét az idő folyamának és megcsillanó pillanatoknak egyaránt részesévé 

avatja. Szindbád számára nincs különbség a tegnap és a tegnapelőtt között, az 

ifjúi évek és a halálközeli pillanatok között. S ilyenténképpen a filmet úgy is föl-

foghatjuk, mint Szindbád sikertelen küzdelmét azért, hogy rendet teremtsen az 

időben. …De nemcsak mi, hisz Huszárik Zoltán művében az idő dialektikájának 

a legapróbb rezdülésekre is érzékeny, s egyszersmind véges és végtelen közt. 

„oszcilláló” lét többszólamú film varázsa igazi remeklés, olyan, mely példa né l-

kül áll a film történetében. A Szindbád egyszerűen félretolta a filmekben oly 

                                                        
7 http://magyar.film.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=36518&catid=9&Itemid=11 
8 Bódy, 156. p. 
9 http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7198 vagy  Filmvilág folyóirat 1982/01 

03-07. old. 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7198
http://www.filmvilag.hu/elofizetes.php
http://www.filmvilag.hu/elofizetes.php
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fifikásnak föltüntetett időjátékokat. Huszárik művéhez képest bizony még Resnais 

idősíkváltásai is „nyikorognak”, de mindenképpen modorosak.”10 

Ám ez a „remeklés” már az Elégiával elkezdődött: az Elégia és a Szindbád 

szerkezete ugyanis azonos, mégha az Elégiának nincs is elbeszélhető története, s 

a Szindbádnak is csak egyes epizódjai „elbeszélések”. (Hasonló szerkezet jel-

lemzi az ugyancsak 1971-es Szerelem című Makk Károly-filmet. Nem véletlen, 

annak operatőre is Tóth János.) 

E szerkezet megértéséhez idézzük Morell Mihályt, mindkét Huszárik film 

vágóját: 

„A vágónak – nekem – szabad kezet adtak, talán túlságosan is. Annyi gyö-

nyörű képet hoztak hozzám, hogy ami a kész műből kimaradt, abból egy másik 

filmet lehetett volna összeállítani. Amikor befejezték a forgatást, minden jelenet-

ről, képről cetlit írtam, és ezekkel a vágószoba padlóján »sakkoztam«. A rende-

zővel persze pontról pontra mindent megbeszéltünk, nem siettünk. Munkamód-

szerünket voltaképpen az Elégia összeállítása során fejlesztettük ki, amelynek az 

alapötlete, a vágóhídra vitt lovak története köré olyan drámai helyzeteket, szinte 

villámszerűen bevágott, rövid snitteket kellett konstruálni a meglévő felvételek 

segítségével, amelyekkel nyilvánvalóvá válik a kisfilm mondanivalója, a létezés 

kiszolgáltatottsága. Öröm volt Huszárik Zoltánnal dolgozni. Vidám ember volt, 

ragyogó humorral, nem veszekedett, a filmmel kapcsolatban mindent meg tud-

tunk beszélni, nem háborúztunk soha. Mondják, hogy szertelenül élt. Nem tudom. 

De azt igen, hogy káprázatos fantáziával és fantasztikus érzékenységgel áldotta 

meg a teremtés. Csak a szerkesztői energia és következetesség hiányzott belőle. 

Szép ajándéka volt az én filmgyári életemnek, hogy e téren segíthettem neki.”11 

De mi is az elégia, mint műfaj: „az ógörög irodalom első lírai műfajai közé 

tartozott. Fuvolakísérettel előadott gyászdalt, de harcra buzdító éneket is jelen-

tett. Később az emlékezés, a fájdalom, az elmúlás szomorú hangvételű l írai kife-

jezése lett.” Maradjunk az utóbbinál: a gyász, az emlékezés, a fájdalom, az elmú-

lás műfaja. E négy fogalom közül kettőnek, a gyásznak és az emlékezésnek a 

„tárgya” múltidejű abban az értelemben, hogy most gyászolom és emlékezem 

arra, aki már elhunyt-elmúlt és megtörtént. 

Az emlékezés gazdag irodalmára itt nem térünk ki. Számunkra a legfonto-

sabb az epizodikus emlékezet, másképp eseményemlékezet, mely a múlt esemé-

nyeinek élményszerű felidézését teszi lehetővé. A felejtés függvényében tartal-

mazza az esemény kontextusát; felidézhető az esemény helye, ideje, szereplői. 

Az előhívott emlékkel együtt járhatnak az akkor megtapasztalt színek, látvá-

nyok, szagok vagy akár érzelmek. Ám nem tudunk lineárisan felidézni, különö-

sen nem elmondani egy velünk megtörtént eseményt; a tartós emlékezet tároló-

jában lévő információk (már amennyi megmaradt belőlük) keverednek a rövid 

távú memória tárolójában lévőkkel, sőt még a szenzoros regiszter, az ultrarövid 

                                                        
10 U.o. 
11 Lőcsei Gabriella interjúja a Magyar Nemzetben: http://www.mno.hu/portal/355308 
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memória tárolójából is keveredhetnek az elbeszélésbe képek, illatok, érzelmek. 

akusztikusak, optikaiak és motorosak. A lélektani elmélet szerint a memóriák 

egymás után vannak kapcsolva és közöttük kontroll-állomások, szűrők helyez-

kednek el és ezek szűrők asszociációs elv alapján működnek. Asszociálunk kü-

lönböző időpontok és helyszínek szereplői, érzései, eseményei között, analógiá-

kat keresünk és találunk, a hasonlóság (szimilancia) vagy az ellentét (kontraszt), 

a térbeli és időbeli érintkezés (kontiguitás) és az összefüggés (koherencia)  alap-

ján – mindezt tudatosan és öntudatlanul. Ha ezt az emlékkaleidoszkópot verba-

lizáljuk, akkor kérdés, hogy szókincsünkből megtaláljuk-e a legmegfelelőbbet, s 

arról alaki-tartalmi oka folytán nem asszociálunk nyomban egy másikra is…  

Gondolatkísérletként idézzük fel az emlékezés folyamatát. Válasszunk a 

múltunkból bármily eseményt, vidámat, szomorút, mindegy, s próbáljuk meg 

elmondani. Azon fogjuk kapni magunkat, hogy ez nem sikerül eredeti szándé-

kunk szerint: újra és újra elkalandozunk az eredeti történettől, mert annak egy-

egy mozzanata eszünkbe juttat valami máshol és máskor történtet – melyek fel-

szabdalják az emlékezés linearítását; újra és újra kényszeríteni kell magunkat, 

hogy visszatérjünk az eredeti történetünkhöz. 

Huszárik tehát nem tesz mást, mint képileg reprodukálja az emlékezés fo-

lyamatát: olyan képeket, snitteket vág az Elégia képsorai közé, amelyek közvet-

ve-közvetlenül kapcsolódnak a gyász tárgyaihoz, a lovakhoz; szántó paraszt 

fotóit, porta rozzant kapuját, küllőjét vesztett kocsikereket, üres karám szélfútta 

korlátját; cirkuszi manézst és első világháborús képeket – s ezzel nem kisebb 

feladatot old meg, mint a múltidejűség hangulatát. S ha elfogadjuk, hogy a 

Szindbád című film jelenideje Szindbád halálának ideje, amikor Szindbád nem 

egyszerűen visszaemlékezik élete érdemes lányaira és asszonyaira (no meg az 

aranykarikás húslevesre), hanem a nők tükörcserepeiben látott mozaikokból 

próbálja összerakni saját önnön képét: végülis ki vagyok, ki voltam. S ebben a 

filmben is a „villámszerűen bevágott, rövid snittek” szolgálják az emlékezés 

mechanizmusának reprodukálását, s ezzel a film múltidejű elbeszélésmódjának 

megteremtését. 

Az Elégia című film a lovaktól való szomorú búcsú – tartalmilag, de egyúttal 

gondolkodás a film műfajáról is: a „villámszerűen bevágott, rövid snittek” kö-

zött feltűnően sok a pár másodpercig kitartott fénykép (mozdulatlan kép) és 

mozgást alig tartalmazó mozgókép. Mi a film? – tehetjük fel a kérdést Huszárik-

kal, amikor egyetlen fotó is történetet idézhet fel: amikor fantáziánktól függően 

hosszabb-rövidebb időre visszamehetünk a kép elkészülte előtti időbe, s folytat-

hatjuk a „cselekmény” elbeszélését a kép jövőidejébe. 

Szembetűnő támpont ehhez az a három fotó, melyen egy szántáson vagyunk. 

Az első fotón szembe „jön” velünk a lóvontatta ekét markoló paraszt, a követke-

ző fotón a barázdák végén „fordulóban” láthatjuk, majd a „távolodó” lovat-ekét-

emberi alakot láthatjuk. Nyilvánvaló, hogy a három képet nem úgy értelmezzük, 

hogy egy adott pillanatban a ló-eke-ember együttese eltűnik a téridőben, hogy 

annak egy másik pillanatában újra előtűnjön, hanem hogy közben folyamatosan 
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mozogva jutott egyik állapotából a másikba. (A következő snitten mozgásban 

látunk egy folyamatosan szántót – „megmagyarázódik” az előző három fotó.) 

S ez nemcsak egybevág mindennapi tapasztalatunkkal, hanem a film lénye-

ge: másodpercenként 24 állóképet látunk tulajdonképpen. A film kvantálja12 a 

folyamatosnak tűnő időt; mint ahogy a retina is állóképeket rögzít, csak éppen 

nagyobb frekvenciával. Az, hogy folyamatos történést látunk állóképek (fényké-

pek) által, az nemcsak szemünk „fogyatékossága” (mint objektív tényező), ha-

nem annak is következménye, hogy „odagondoljuk” közéjük azokat a képeket is 

(szubjektív tényező), melyek megmagyarázzák, hogyan került egyik állapotából 

a másikba. S ez nemcsak a látásunkra igaz, hanem egész gondolkodásunkra: két 

önállónak látszó állapot, jelenség közé odagondolunk olyanokat, melyek össze-

függést, értelmet adnak nekik. Ha egy számítógépes vírus pl. eltüntetné a szö-

vegből a magánhangzókat, értelmetlenné válna a szöveg: 

Mkr z ccn tmnt  kdvs, 

glmbk ltk  vrbkhz. 

Értelmet akkor kap újra, ha megtaláljuk a megfelelő magánhangzókat, s a 

megfelelő helyre illesztjük azokat. Ez van, amikor sikerre vezet, van, amikor 

nem. A Mkr nemcsak az i-vel és o-val lesz értelmes mikor, hanem az a mikro is 

azzá lehet általuk, a glmbk is viszonylag könnyen reprodukálhatók galambok-ká, 

de az ltk lehet éltek, oltók, öltek – a szövegkörnyezet segíthet a helyeset megta-

lálni, akkor is csak, ha tudok magyarul. Angol, román nyelven nem reprodukál-

ható a vers, egy piréz13 talán talál megoldást, de az ő olvasatában hazafias, lelke-

sítő sorokká válhatna. 

Huszárik Zoltán jelentősége a filmművészetben tehát az, hogy megteremtette 

a film múltidejű elbeszélésének az illúzióját. 

Van azonban, amit csak a mozgókép tud tenni az idővel, az irodalom nem 

vagy csak nagyon körülményesen. 
 

„A pillanatok zörögve elvonulnak,/de te némán ülsz fülemben./Csillagok 

gyúlnak és lehullnak,/de te megálltál szememben.” írja József Attila az Ódában. 

Ha az időt megállítani nem is, de tetszőlegesen lelassítani, vagy felgyorsítani 

tudja a gyorsított vagy lassított felvétellel. Ha egy mozgást másodpercenkénti 96 

kockával rögzítenek, de 24-el vetítik le, akkor az a mozgás négyszeresére lassul, 

ha 9600 kocka/másodperc sebességgel rögzülnek a képek, akkor négyszázszoro-

sára. Egy ilyen felvételen a csúzliból kilőtt kavics szép komótosan közelíti meg 

az ablaküveget, melynek szilánkjai méltóságosan vánszorognak szerteszét: egy 

töredékmásodperces esemény „valóságosan” többpercessé válik. 

Ha naponta készítünk egyetlen képkockát egy cserép földről, akkor egy ne-

gyedéves folyamatot látunk pár perc alatt, ahogy elkezd mocorogni a föld, vala-

                                                        
12 A tudomány jelen állása szerint az idő is kvantált: két esemény között nem telhet el 4,8x10-

43 (tíz a  mínusz negyvenharmadik hatványon) másodperc. 
13 A pirézek egy kitalált nép tagjai. A Tárki közvélemény-kutató intézet munkatársai ezzel a 

fiktív néppel igyekeztek felmérni Magyarországon az idegenellenességet. 
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mi kis zöld bújik ki a rögök közül, szárba szökken, levélhajtások jelennek meg, 

majd talán a virág is kibomlik. A lényeg mindkét esetben az, hogy a valós időt 

valósan, „szemmel láthatóan” meghosszabbítja, vagy lerövidíti a filmtrükk.  

Nevezzük ezt a módszert objektívnek, abban az értelemben, hogy objektíve 

lassan repül a kavics az üveghez, s objektíve gyorsan kinő a növény.  

Van azonban egy szubjektív időkezelése is a filmnek, amikor a képfelvétel 

és lejátszás normál, 24 képkocka/másodperc sebességgel történik, azaz az ese-

mény ideje és a róla készült snitt reális, valós idejű, s mi mégis a valóságosnál 

kissé lassabbnak, illetve gyorsabbnak tűnik a jelenetbeli, de csak a képsíkra me-

rőleges, közeledő vagy távolodó mozgás. 

Ezt a szubjektív időkezelés a tele- illetve a nagylátószögű optika használatá-

val érhető el. A teleobjektív úgy „hozza közel” a távoli alakot, hogy összenyom-

ja az előtte lévő teret, a képen a tér mélysége rövidebbnek látszik, mint a való-

ságban. Ha a jelenetben a távol lévő szereplő közelít a kamerához, akkor ebben a 

látszólagosan rövidebb térben látszólagosan lassabbnak tűnik a mozgása, szem-

ben azzal a felvétellel, melyet normál optikával vettek fel. Normá lnak pedig 

azért nevezzük ezt a optikát, mert a normál szemnek megfelelő térélményt rep-

rodukál a két dimenzión. A nagylátószögű objektív viszont megnyújtja a képen 

az előtte levő teret, ez pedig azzal jár, hogy a szereplőnk közeledő mozgása 

szubjektíve felgyorsulni látszik, hiszen a valóságban továbbra is ugyanazt az utat 

kell megtennie ugyanazon sebességgel. 

A lassú mozgás pedig ünnepélyesebb hatást kelt, a gyors pedig inkább 

komikusat, vagy épp zaklatottabbat: a film operatőre tehát manipulálhatja a né-

zőt, hogy milyen benyomása keletkezzen a szereplőről, még mielőtt az megszó-

lal vagy jellemzőt cselekszik. 

A gyorsított-lassított filmtrükk, a különféle gyújtótávolságú optikák haszná-

lata tehát olyan eszköz, mely egyrészt kárpótolja az filmkészítőt elbeszélés egy-

igeidejűsségért, másrész az időkezelésnek olyan formáit teremti meg vele, amit a 

verbalitás nem, vagy csak nagyon körülményesen tud érzékeltetni.  

Az uccán átmenő kedvest célszerű teleobjektívvel rögzíteni. 
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