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11F O R G Á C H  A N D R Á S

A megszüntetés 
avagy az ábrázolás 
lehetetlenségének 
ábrázolása

A Saul f ia  képi dimenzióiról

A vitorlázógépével kifulladásig földön futó pilóta 
csak attól várhatja a levegőbe emelkedését, ha szakadékba zuhan.

Erdély Miklós: Metán

Vegyünk egy abszolút főszereplőt. Aki egyben címszereplő. Legyen a neve 
Saul. A film nem akar másról beszélni, mint róla. A film úgy tesz, férfias 
önkorlátozással, a képméret kiválasztásával, a szereplő kiválasztásával, 
minden egyes kompozícióval, minden egyes szekvenciával, mintha csakis 
és kizárólag egyetlen ember történetét akarná elmesélni, és róla akarna 
szólni. Portréfilm. A képi dramaturgiával, a történet felépítésével azt sugallja, 
hogy az előttünk épp feltáruló történetben senki nem igazán fontos, csakis 
ez az egyetlen alak. Sorsa mások sorsát kifejezheti ugyan, de a történet 
szereplőjeként csak ő a fontos. Vele vagyunk. Az ő arca éles. Vele megyünk. 
Azt látjuk, amit ő lát. 

És ezzel egyidőben a film azt mondja el minden egyes kompozíciójával, 
minden egyes szekvenciájával, hogy csak az a fontos, ami nem vagy alig látszik 
a képen, sőt, minél kevésbé látszik, annál fontosabb, minél kisebb, annál 
nagyobb. Hogy éppen az a lényeg, ami módszeresen ki van szorítva a képből 

– a hangzó tartományban persze felfokozottan jelen van, és a képalkotás erre 
az asszimetriára is épít, erről még lesz szó: a hangról mint képalkotó-elemről, 
a megsérült érzékelésről, mely bizonyos dolgokat felnagyít, másokat eltüntet, 
mint teszi Elem Klimov a Jöjj és lássban, ahol a főszereplő fiú dobhártyája a 
film első harmadában egy közeli bombarobbanástól beszakad. Saul ennek 
a mindenhonnan beszivárgó, homályos, gyakran életlenül maradó, vélet-
lenszerűen feltáruló monstruózus gépezetnek csak árnyéka, visszfénye, 
parányi alkatrésze. 

Két ellentétes állítás, két egyidőben működő ellentétes stratégia, és mind-
kettőnek helyet kell találnia ebben a képi világban, a képeknek mindkettőt 
ki kell szolgálnia és ki kell fejeznie, mindkettőnek át kell véreznie a film 
szövetét (mondanám Pilinszkyvel), és ezt a kettősséget a film történetének 

– vagy a sztorinak, mert van sztori, hadd használjam mégis ezt az oly frivol-
nak ható kifejezést, mert így jobban ki tudom domborítani az ellentétet,  

a sztori gondosan tanulmányozott történelmi 
dokumentumokra épül, ugyanakkor fikció, 
kitaláció, mese – be kell teljesítenie. A filmnek 
minden pontján két ellentétes feltételt kell tel-
jesítenie. Igazságként, megfellebbezhetetlen 
tényként, cáfolhatatlan dokumentumként kell 
hatnia, ám mindeközben az írói fantázia és 
már ismert dramaturgiai fogások (szuszpenz, 
kalandf ilm, horror) alakítják f ilmkocká-
ról filmkockára. Frivol leszek, a főszereplő 
Röhrig Géza nemegyszer mint egy Harrison 
Ford ússza meg, ügyessége, szerencséje révén 
a megúszhatatlant. 

Totalitás, amely minden atomjában töredé-
kes és véletlenszerű; gondosan megszervezett, 
agyonszabályozott rendszer, amelynek lényege 
mégis a véletlen, a kaotikus, a rendetlen – és 
mindezzel szemben áll a szubjektivitásától 
szinte teljesen megfosztott szubjektum, a gép, 
a zombie, az eltompult főhős a maga mozdu-
latlan arcával, a megszüntetett személyesség 
maga, amelynek ugyanakkor a mi személyün-
ket mégis be kell fogadnia magába, hiszen ő a 
főszereplő, rajta kívül nézőként mással nem 
azonosulhatunk. 

Inspiráló paradoxonok, jegyezzük meg köny-
nyedén, immár a végeredmény ismeretében. 
Valójában rettenetes istenkísértés, kötéltánc, 
idegháború és maximális, idegőrlő odafigyelés 
a legapróbb részletekre. Ám ha az alkotók nem 
ennyire első blikkre egymást kizáró célokat 
tűztek volna maguk elé, biztosan nem sike-
rülhetett volna ezt a történetet így elmondani. 
Hiszen a Saul fia éppen arról a lehetetlen és 
elképzelhetetlen eseményről szól, ami emberi 
számítás szerint soha nem következhetett 
volna be – és amiről nem kevesen állítják ma 
is, hogy meg sem történt. Miáltal minden pil-
lanatában egyszerre kell szólnia a képről és a 
képalkotás lehetetlenségéről – ez utóbbi külön-
ben a témához illik is, a „Ne csinálj magadnak 
faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a 
melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a 
földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt 
vannak” szellemében, de teológiai fejtegeté-
sekbe ezúttal nem bocsátkoznék. 

Olyan történetet kell megalkotniuk, amely 
minden pillanatában a hihető és látható 
határán egyensúlyoz. Pontosabban a hihe-
tőn túlról néz vissza. És a láthatóságot mint 
olyat is tárgyává teszi. Ha nem feszítené szün-
telenül a kép kereteit, a kép mélységét a kéz-
ben tartott kamera bizonytalansága, és az a 
bizonyos 1:1,37-es négyzet, ha nem késztetné 
folytonos apercepciós, észlelési kiegészítésre 
a nézőt, miáltal, észrevétlenül, a történet 

drámaiságától függetlenül mozgósítja érzel-
meit is, hiszen ezek a kiegészítések nem csak 
érzelmek mozgósításával, az emlékezéssel 
lehetségesek, akkor ez a kettősség, az egymást 
kizáró ellentétek egymás-mellett-léte puszta 
ítélkezéssé, egyértelműséggé forrna össze, ily 
módon megszüntetné a felfoghatatlanságot, 
az életszerűséget. A redukció mint bővítés.  
A történet attól életszerű, hogy hihetetlen.  
De centire, milliméterre hihetetlen. Ha a film 
a magyarázattal foglalkozna és nem a magya-
rázhatatlant tekintené evidenciának, ha nem 
lökné bele főszereplőjét lehetetlen helyzetek 
sorába, amely helyzetekből a film végéig mégis 
élve kimenti (ez afféle dramaturgiai kényszer, 
mert különben öt perc múlva halott lenne 
hősünk, rögtön az első szabályszegésnél) – bár 
a túlélés nem tartozik a film tétjei közé, hiszen, 
és ez is okos végiggondolás eredménye, mert 
nem a szerencsés vagy szerencsétlen túlélő 
perspektívájából nézzük a történetet (rend-
szerint a túlélők írnak emlékiratokat, miál-
tal a Sors működéséről, mondta el a rendező 
egy interjúban, tévesen értesülünk, hiszen 
mágikusan értelmezzük minden mozzana-
tát, és mindent a túlélés felől interpretálunk):  
Saul ugyanúgy pusztulásra van ítélve, mint 
a filmben feltűnő emberek nagy többsége – 
akkor ez a film nem szólhatna akkorát, mint 
amekkorát szól. 

Bibliai ihletésű főszereplőről van szó (már ha 
eltekintünk dr. Nyiszli Miklós felhasznált 
emlékiratától és a Sonderkommandósok 
Auschwitzban elásott tekercseitől és a velük 
készült interjúkról), mert a filmbeli Saul vol-
taképp az Izsákot isteni parancsra feláldozni 
készülő Ábrahám negatív tükörképe. Teljes 
nevén Saul Ausländer, ilyeténképpen a külföldi, 
az örök idegen, vagyis a Bolygó zsidó leszár-
mazottja is – aki, mint őskép szintén az egész 
világgal szemben álló, abból kitaszított magá-
nyos figura. A mi Saulunk (aki német neve 
ellenére magyar, hiszen magyarul hibátlanul 
beszél, és más nyelvet csak törve) éppenség-
gel nem föláldozni, hanem megmenteni akarja a 
már halott, tehát mégis megmenthetetlen fiút, 
akit fogolytársai élve találtak az elgázosítottak 
holttestei között, és akit egy német orvos rög-
tön szakszerűen megfojt, megmenteni mitől 
is?, a végső gyalázattól? Azzal, hogy az általa 
nem is elég jól ismert zsidó rítusok hagyománya 
szerinti szertartással szeretné a gyermeket 
eltemetni (ezáltal is periférikus és véletlen-
szerű jelenséggé válik a főszereplő, hiszen még 
zsidónak sem elég zsidó) egy olyan helyszí-
nen, ahol a szertartás feltételei enyhén szólva 
nem adottak, sőt, ahol minden tevékenység, 
az övé is pontosan arra irányul, hogy ez ne 

következhessék be, hogy egyetlen ember esetén se következhessen be, hogy 
örökre megszűnjön ennek a lehetősége. Csupa feloldhatatlan ellentmondás, 
bizonytalan tényezők vibrálása, igen és nem gubanca, az egyértelműség 
hiánya. Vegyük mindehhez, hogy Saul a halott fiúról azt állítja, hogy a fia, ám 
az nagy valószínűséggel nem is az. 

A Saul fia sikeresen megbirkózik ezzel a lehetetlen feladvánnyal, és már csak 
ezért a teljesítményéért is bekerülhetne a filmtörténetbe. Hatásának egyik 
titka az, hogy hihetetlenül gondosan, szinte matematikailag fölépített konst-
rukciót helyez elénk, amelynek szigorúak a képalkotási- és játékszabályai, 
de végül mégsem a konstrukció uralkodik, hanem a történet. Erős érzelme-
ket ébreszt, de nem egyszerűen a tárgyválasztásával, hanem azzal, ahogyan 
lépésről-lépésre behúz minket a történetbe. Ugyan a képek sohasem állnak 
önmagukban – hiszen mozgóképről van szó –, és a folyamatos hangkulissza a 
brutalitás és szenvedés, a gyereksírás, asszonysírás és a durva parancsszavak, 
ütések, valamint a mechanikus, gyári zajok és az emberi hang keveredése 
révén minden képet érzelmileg értelmez, zsigerileg hat, valamilyen irányba 
lök, mégis az első és legfontosabb elem itt a kép. Találomra hét sajátosságát 
fogom elmondani ennek a képalkotási rendszernek, nem feltétlenül fontossági 
sorrendben: a módszer elemeit Erdély Mátyás, az operatőr és Nemes László, 
a rendező három korábbi kisjátékfilmjükben dolgozták ki és tökéletesítették, 
de itt vetették alá először komoly teherpróbának. 

1. A természetes időmúlás érzete. A Saul fia története körülbelül másfél napot 
fog át. Az első transzport érkezése és a Sonderkommandósok lázadása és 
kitörési kísérlete közé egyetlen éjszaka ékelődik, egy fontos és eseményteli 
éjszaka. Ugyan a Saulban időnként hangsúlyosan fekete blank és a hozzájuk 
tartozó némaság szakítja félbe a történet menetét, amikor már elviselhetet-
len egy-egy jelenet, és hogy úgy mondjam, folytathatatlan, de a vágás után 
majdnem ugyanakkor és ugyanott folytatjuk a történetet, a cselekmény-
epizódok a maguk fizikai valós idejében zajlanak, vagy ezt az illúziót kelti a 
vágás, a felvétel stílusa, az elidőzés. Ehhez természetesen hozzátartozik az is, 
hogy a főhős a maga módján érzékeli a körülötte levő világot. Pontosabban 
azt látjuk, ahogyan a főhős a maga természetes, de inkább természetellenes 
módján, erősen leszűkült, mondhatni szemellenzős apercepiós térben látja 
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a világot, aminek oka az is, hogy a Sonderkommandósok állandó felügyelet 
alatt vannak, és folyamatosan hajszolják őket, és be vannak idomítva. A fények 
mindig természetesek, forrásuk gyakran bevillan a képbe, a kint játszódó 
nappali jelenetek zömében nincs is külön világítás. 

Reggel, délben, este, éjjel, hajnalban, napközben, késődélután. A rózsaujjú 
hajnal. Ébredező madarak csicsergése hallatszik be a Sonderkommando zsák-
vászon-falakkal hálófülkékre osztott szálláshelyére, nemlétező ablakokon 
át. Olyan ez az egész szállás, mint egy istálló, mint a bibliai jászol, ahol a kis-
dedet rejtegette a Szent család (itt rejtegeti a halott kisfiút Saul) – mocskosak 
a falak, a lerohadás, a mocsok miliője, a szakralitás felmagasztosulása –, de 
még előtte való este, ahogyan vacsoráznak a közös asztalnál, az egész napi 
munka után, lopott ékszereket gyűjtenek a lázadáshoz, Saul is feladatot kap, 
el kell mennie a női barakkba egy csomagért, és akkor jön váratlanul az újabb 
transzport, a Sonderkommandósok ahelyett, hogy lefekhetnének, asszisztál-
niuk kell az újabb gyilkosságokhoz. Az este fényei: a szelíd, szűrt fényeket a 
szálláshelyen hirtelen brutális reflektorfény váltja fel, a szemünkbe süt, aztán 
még brutálisabban a gödrökbe lőtt benzinnel leöntött emberekből kicsapó 
lángok, amelyek az égetőkemencék lángjait folytatják – aztán a raport este, 
a raport reggel –, ezalatt a harminchat óra alatt körbefordul a világegyetem. 
A valamennyi órával kibővített egyetlen nap, a fények szabályos váltakozása, 
eltűnése és újra megjelenése az érzet számára is azt sugallja, hogy mindez 
megtörtént, hiszen megszoktuk, hogy a történéseket ilyenfajta fények változó 
ritmusában látjuk. „Utánozza a történést, így fáraszt az idő”, mondja a költő. 

2. Mozdulatlan arcok, mozdulatlan képek. Elidőzés, kimerevítés. Olykor 
meglódul a kép, és hosszan, adott esetben perceken át, vágás nélkül megy, 
de sokszor áll, nem moccan: és ez nem egészen természetes, ez a nézés, mert 
nem megfigyelés, nem megyünk közelebb, hanem megdermedés. A nyitó-
kép elmosódó zöldjében mozduló figurák, akik végül mintegy bekerítik a 
rámpán várakozókat és terelni kezdik őket a gázkamra és krematórium felé.  
A nem mozduló képbe bármi bekerülhet, a viszonylag szűk, és az általánosan 
elterjedt téglalap-formájú vetítőfelülethez képest szinte egyenlő oldalú négy-
zetbe kerülő tárgyak, arcok (előfordul, hogy átkerül az élesség egyik arcról  

a másikra) tárgyként működnek. Mint Röhrig 
arca is, amelyiknek egyik fantasztikus képes-
sége a sokféleség, anélkül, hogy idegszála is 
rezzenne. A mozdulatlanságot az ún. hosszú 
és bonyolult snittek váltják, illetve előfordul, 
hogy egy hosszú snitt közepén mintegy elfe-
ledkezik a kamera arról, hogy továbbmenjen, 
kómába zuhan, aztán újra meglódul. Ha a kép 
nem mozog, van idő megfigyelni: a lehetőségek 
szűkössége felnagyítja a jelek leolvasásának 
gyorsaságát – a néző virtuálisan úgy kezd 
viselkedni, mint a koncentrációs táborba zárt 
fogoly: a világ állandó megfejtésére kényszerül, 
érthetetlen okokból lelassul, víz alatti lénnyé 
változik. Ha sokáig maradunk egy tárgy előtt, 
ha mereven bámulunk valamit vagy valakit, a 
tárgy kezd megszűnni, felerősödnek a belső 
hangok, a kép üressége hipnotikus erejűvé is 
válhat. Zsibbad a nézés. És ez a virtuális zsib-
badt nézés, mely önnön ürességével elfoglalt, 
beletesz, belehúz minket a térbe. 

3. Az életlenség minősége. Nem mindeg y, 
milyen is az életlen rész a képen, mennyire 
gazdag infor mációban, hog y milyen szí-
nekből áll, hogy van-e belső mélysége, hogy 
meg tudom-e különböztetni a részleteket. 
Nem egyszerűen életlen, hanem szépen élet-
len. Bármilyen borzalom is történik benne: 
a puhasága egészen sajátos. Orson Welles a 
szem természetes adottságának mondta, hogy 
mindig, minden részletet élesen lát, ezt pró-
bálta reprodukálni a filmjeiben, ezért aztán 
például az Aranypolgárban csalt, hogy lehetőleg 
minden éles legyen: montázsképeket alkotott 
titokban. A Saul fia éppen fordítva hoz létre 
természetes percepciót vagy annak érzetét. 
Hogy aztán fájdalmas élességgel váratlanul 
egészen közelről mutasson meg a teherliften a 
kemencék szájához szállított, egymásra halmo-
zott, vértől és ürüléktől iszamos holttesteket.  
Az életlenség utóbb a festészetben – a fes-
tékpisztolyos technikával készült képeknél 
különösen – egyfajta garanciája lett a való-
ságosságnak, valamiféle gyárilag előállított 

fotórealizmus. Chuck Close eljátszott a közelről homályos kockákból, fekete-
fehér vagy színes kockákból, távolabbról nézve élessé váló arcképpel. Magya-
rán a homályos kép arra késztet minket, hogy hunyorogjunk vagy hátráljunk. 
Reakciót vált ki. Amikor a dúsgazdag mecénás és festő, Gustave Caillebotte 
kezdett fényképek nyomán festeni a XIX. század végén, sajátos feladvány 
lett számára a kép hátterében, szélén életlennek látott felületek megfestése.  
A Saul fiában az ember fokozatosan megtanulja ezt a homályos részt olvasni, 
megkomponálásuk során a rendezőnek és az operatőrnek megfelelő arány-
ban kell kevernie az azonnal felfogható és kevésbé értett, olykor titokzatos 
komponenseket: ahogy kiismerjük a filmet, a végén már egy-egy folt is elég.  
És amikor két pötty egy géppuskasorozat után mozdulatlan marad a mozgó kép 
baloldalán, akkor olyan tisztán látjuk a két menekülés közben lelőtt halottat, 
mintha egyenesen rájuk fókuszált volna a kamera: mozdulatlanságuk a halál 
mozdulatlansága. Az ilyesfajta tudatosan alkalmazott, színfoltokat használó 
életlenség és homályosság a hagyományos értelemben vett perspektívát is 
leváltja. A festészetben a képek perspektivikussága biztosította az európai 
képnéző számára a kép objektivitását és hitelességét – amíg a francia impresz-
szionisták föl nem fedezték a japán fametszeteket. Nemes és Erdély filmjében 
egymásra préselt rétegekből (éles, életlen, színes, színtelen) állnak a képek, 
és éppen ettől válnak a film rendszerén belül realisztikussá vagy hitelessé.  
Az absztrakció mint a realizmus zsigeri fokozása. 

4. A snittek hosszúsága. Az időérzék megbomlása. Váratlan, enyhülést hozó 
blankok. A hosszú és bonyolultan suhanó, mozduló snittek életszerűek: pláne 
egy nagyon szűk térben, mely – legalábbis a filmben az eredetihez híven 
rekonstruált krematórium és gázkamra – különböző szintekre tagolódik, rideg 
funkcionalitásával csak a fények és árnyékok váltakozása, a fémes csikordu-
lások és zajok is építik közeledésükkel-távolodásukkal, folytonosságukkal, 
vagy hirtelen megszakadásukkal a teret. Ha kintről bekerülünk valahová, 
vagy bentről ki, akkor ez a bonyolult kameramozgás, melynek bonyolultsága 
fel se tűnik, mert a munkatársaktól állandó készenlétet követel (mesélnek 
egy filmről, amely azt mutatja, hogy mi minden történik a kamera mögött, 
felvétel közben, sajnos nem láttam), a „valóság” folyamatos, villámgyors 
átrendezését, hiszen a kamera olykor háromszázhatvan fokban körbefordul. 
A kemény blankokkal Nemes nem csak az elviselhetetlenséget enyhíti, hanem 
figyelmeztet minket arra, hogy filmet nézünk, hogy mondani akar valamit. 
Időnként úgy hatnak, mint a kép kerete, lehatárolnak, továbbléphetünk a 
következő képhez. 
5. Monokróm karakter. Pontosság. Szálláshely. Udvar. Installáció. A világ 
monokróm karaktere összefügg a hely funkciójával. A barna és a szürke domi-
nál, kivéve, amikor az erdőben vagyunk vagy a folyóparton. A díszlet időn-
ként olyan őrületesen kopár és sűrű, mint egy (találomra mondok két nevet) 
Kienholz- vagy Boltanski-installáció. Éppenséggel a pontosságra törekvés 
hozza létre ezeket a különlegesen szép képeket, mint amilyen a mosdólavór és 
környéke a Sonderkommando szálláshelyén. Ugyanakkor a film egyik fontos 
eseménye azoknak a fotóknak az elkészítése, melyek valóban elkészültek és 
léteznek, a filmnek ez a szekvenciája hihetetlenül érzékeny rekonstrukció: éle-
tük kockáztatásával készítették el fekete-fehér felvételeket a Sonderkommando 
tagjai az udvaron égetett holttestekről, a film cselekménye szerint dramatur-
giailag egybeesnek a lázadás előkészítésével, ezzel is csak fokozva az akció 
kockázatát. A képek elkészítése a film cselekményének részévé válik: egyfajta 
‘autoritratto’ ez, belső tükör, Möbius-spirál a filmben belül. Mágikus megérin-
tése a pokolban dolgozó képkészítőknek, a folytatás deklarálása. Hadd idézzem 
itt Erdély Miklós Idő-Mőbiusz című versének elejét és utolsó mondatát, annyira 
illik, mint leírás a film képteremtő műveleteire: „1. Ami lesz és visszahatni 
képes, az van. / 2. Ami önmagára visszahat, az önmagát okként határozza meg.  
/ 3. Csak az képes magát alakítani, aki visszafordul és magára okként hat.  
/ 4. Aki magára okként hat, az már olyan, amilyenné magát alakítani kívánja. 

… 12. Kész van, ami készül.”

6. Kép és hang viszonya. Sírás. Ütés. Az em- 
beri nyelv torzulásai, a német és a jiddis, mint 
eg yetemes nyelv, eg yfajta koncentrációs 
tábori eszperantó. Mint a falakra írt kriksz-
krakszok, a torokból úgy jönnek a hangok, 
és mindegy, hogy a foglyok torkából vagy 
a rabtartó SS-éből, olyan csonkán, szétha-
rapva, recésen, mint az ipari hangok, konga-
nak, minden zöngétől megfosztva, és ha lassul 
a tempó és valaki nem üvölt (olykor persze 
csak alibiből üvöltöznek), akkor fabotokkal 
verik a fémteknőket, a lényeg, hogy mindenki 
folyamatosan dolgozik vagy úgy tesz, mintha 
dolgozna. A tábor parancsoka is személyte-
lenül adja a parancsait, a nyelvtani formula 
is olyan, hogy ne kelljen a halálraítélt, neki 
kiszolgáltatott tárgy-emberekkel semmilyen 
személyes kapcsolatba kerülnie, még a nyelv 
által sem. A sírás, elfojtott zokogás, szipogás, 
jajongás, gyereksírás, ami elviselhetetlen, 
vagy a gázkamrába zárt emberek hisztérikus 
dobogása – amikor megértik, hogy mi történik 
velük – a vasajtó mögül, amelyik előtt némán 
állnak a Sonderkommando tagjai, várva, hogy 
minden elcsendesüljön. Ez a hangkulissza a 
képi életlenség megfelelője: mintegy leírja 
azt, amit látunk, holott egészen máshonnan 
érkezik: bent vagyunk Saul koponyájában, 
amelyben csak ezzel a redukcióval és az ért-
hetetlenné, vakkantásokká redukált emberi 
beszéd révén élhet túl az ember tudata. (Hang: 
Zányi Tamás) A tudat, a szellem, amely éppen 
a fiú minden előírásnak megfelelő eltemeté-
sének vágyában és rögeszméjében támad új 
életre: azzal, hog y Saul ebbe a lehetetlen-
nek tűnő tettbe kapaszkodik, hiába hal meg 
miatta, vagy látszólag miatta három-négy 
em ber, azzal voltaképpen, anélkül, hog y 
tudná, az egész tábor méltóságát is visszaadja, 
hogy emberi létezésre alkalmas hely mégis, 
mindennek dacára. Saul egész szabálytalan 
futása ezalatt a másfél nap alatt erről beszél. 

7. Mint Escher képein, a tér és a sík tulajdon-
ságainak szemtévesztő kombinációja révén 
születik meg a lehetetlen, amely képi rejtvény-
ként működik, ugyanígy, a Saul fiában, szám-
talan apró mozzanat révén, az egymás mellé 
kerülő elemek észrevétlen összesimulása által 
ér körbe a történet, és lesz cáfolhatatlanná. 
Nem mindig azon gondolkodunk – és van 
olyan néző, akit ez még zavarhat is, egyfajta 
hűtött kalkulációt lát benne, de a többséget 
tapasztalataim szerint magával ragadja –, hogy 
mi is történt ott, hanem a képek születésének 
rejtelmes rendszerén morfondírozunk. 

A Saul fiában kép és történet, történet és kife-
jezés egymásra talált.


