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Tájékozódó lépések a filmműfajok 
világában

A bizonytalansági faktor

Hans	Magnus	Enzensberger	egy	2009-ben	tartott	előadásában	hangzott	el	ez	a	mon-
dat:	 „Valamennyi	műfajfogalom,	 amelyet	 az	 irodalomtudomány	eddig	kidolgozott,	
elmosódott,	zavaros	és	ellentmondásos.”1	Ne	menjünk	bele	érvelésének	ismertetésé-
be,	állításának	igazságát	nyugodtan	elfogadhatjuk	tekintélyelvi	alapon,	hiszen	hasonló	
megjegyzésekből	számosat	idézhetnénk	másoktól	is.2

Ismeretes,	hogy	az	irodalompoétikai	alapok	lerakását	már	Arisztotelész	elkezdte,	s	
ennek	idestova	két	és	félezer	esztendeje.	A	film	viszont	művészetként	csak	a	huszadik	
század	elején	lépett	fel,	s	ez	magyarázatul	éppen	elég	ahhoz,	hogy	kijelenthessük,	a	
hetedik	művészet	világában	a	műfajfogalmak	még	képlékenyebbek,	még	áttekinthe-
tetlenebbek.	Vegyünk	ennek	bizonyítására	egy	példát!
Tegyük	 fel,	hogy	egy	érdeklődő	fiatal	megnézi	 Jean-Luc	Godard	 francia	 rendező	

filmtörténeti	 jelentőségű	 alkotását,	 a	 Bolond Pierrot-t,	 és	 elgondolkodik	 rajta,	 milyen	
műfajt	is	képvisel.	Segítségért	az	interneten	kezd	keresgélni,	s	ott	a	következő	ajánla-
tokat	találja:	PORT	–	filmdráma;	Filmtett	–	filmdráma,	romantikus;	Kritikus	Tömeg	
–	dráma,	krimi;	IMDb	–	krimi,	dráma,	romantikus;	Google	–	vígjáték;	Magyar	Narancs	
–	road	movie.	Nem	csoda,	ha	nehéznek	találja	a	választást	a	vegyestál	kínálatából,	és	
úgy	gondolja,	érdemes	lenne	megnéznie,	mi	a	véleménye	Bikácsy	Gergelynek,	a	francia	
film	legjobb	hazai	ismerőjének	erről	a	kérdésről.	Felüti	a	Bolond Pierrot moziba megy című	
kötetet,3	s	abban	először	egy	meglepő	címkébe	botlik:	a	rendező	„visszaperli	a	giccstől,	
a	szórakoztatóipartól	a	melodráma	jogát”.	Már	szeme	se	rebben,	amikor	a	folytatásban	
ezt	olvassa:	„a	kalandfilmek	és	a	füzetes	ponyvák,	képregények	paródiája”.	Továbbá	„a	
Szerelem	himnusza”,	majd	ismét	„igaz	és	mély	melodráma”.	S	ezzel	nincs	vége	a	cím-
kézésnek:	„A	Bolond Pierrot ponyva-	és	giccsparódia	ugyan,	de	magasabb	szinten	maga	is	
ponyva	és	giccs”,	majd	végül	Bikácsy	közli,	hogy	a	film	valójában	„ellenutópia”.	Csoda-
e,	ha	az	érdeklődő	fiatal	ezek	után	ott	áll	egy	rakás	bizonytalanságban?
	 1	 Idézi	hAnsáGi áGnes:	Műfaj,	kommunikáció,	mnemotechnika című	cikkében.	Irodalomtörténet,	2016.	4.	sz.	456.
	 2	 Benedetto	Croce,	Jacques	Derrida	
	 3 Bikácsy GerGely:	Bolond	Pierrot	moziba	megy. Budapest,	 1992.	Héttorony	Kiadó,	Budapest	Film,	 211–213.	
[Bikácsy, 1992.]
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Tájékozódó	lépések	a	filmműfajok	világában

Találkozunk	néha	azzal	a	megjegyzéssel	a	filmkritikák	körében	(különösen	azon	
alkotások	esetében,	amelyeket	 individuális-,	 szerzői-	vagy	művészfilmeknek	szokás	
nevezni),	hogy	műfajilag	besorolhatatlanok.	Ez	azonban	tarthatatlan	álláspont,	mert	
ha	a	műveket	kódok	nyalábjai	alkotják,	akkor	azok	között	ott	vannak	a	műfajiak	is.	
Mivel	a	film	minden	más	művészetnél	hajlamosabb	a	műfaji	vegyülésre,	néha	valóban	
nehezen	állapítható	meg,	hogy	a	többféle	zsánerjegyből	melyik	tekinthető	uralkodó-
nak,	de	ez	nem	lehet	akadálya	a	minősítésnek.

A továbblépés járhatónak tűnő útja

Tudatában	 annak,	 hogy	 a	 műfajokat	 nemcsak	 a	 nagyfokú	 vegyülési	 hajlandóság	
jellemzi,	 hanem	maguk	 is	 folytonos	változást	mutatnak	 (egyes	 jellemzőik	háttérbe	
szorulnak	vagy	el	 is	 tűnnek,	 illetve	újak	keletkeznek),	statikus	 izoláltságukban	nem	
ragadhatók	meg,	ezért	körülhatárolhatóságukra	csak	rendszerelvűen	nyílik	lehetőség.	
Ehhez	kínál	 lehetőséget	 a	 kapcsolatok	 térbeli	 áttekinthetőségét	 kínáló	hálózAtel-
Mélet.	Azt	az	intelmet,	amit	Barabási	Albert-László	fogalmaz	meg	A hálózatok tudo-
mánya című	könyvében,	érdemes	lenne	a	filmtudomány	körében	is	fontolóra	venni:	
„Minden	komplex	rendszer	mögött	ugyanis	bonyolult	hálózat	áll,	s	az	határozza	meg	
az	adott	rendszer	elemei	közötti	kölcsönhatásokat.”4

Legalább	 a	 játékfilmek	 rendszerének	 pilléreiben	 kellene	 konszenzusra	 jutnunk,	
azaz	a	hálózat	(gráf)	első	lépcsőjében	kellene	megállapodnunk.	Íme,	egy	javaslat!
1.	az	intellektuális	(gondolatvezérelt,	eszmeközpontú)	filmek
2.	az	érzelemvezérelt	filmek
3.	a	cselekményközpontú	filmek
4.	a	drámairodalomtól	örökölt	műfajok	(tragédia,	középfajú	dráma,	komédia,	tra-

gikomédia)
Rövid	indoklásul:	az	első	három	csoportban	az	embernek	a	világhoz	való	viszo-

nyulását	a	pszichikum	három	faktora	(értelem,	érzelem,	akarat)	szerint	rendeződve	
(és	a	rájuk	jellemző	egyoldalúsággal)	képzelhetjük	el,	a	negyedikben	pedig	a	viszony	
integrált	kifejezésének	módozatait	fedezhetjük	fel.	Ebben	a	rendszerben	is	ott	van	az	
átjárások,	összemosódások,	kapcsolódások	lehetősége	és	valószínűsége,	ami	egyúttal	
azt	is	jelenti,	hogy	tiszta	formák	ritkán	fordulnak	elő.	
Hogy	miként	képzelhető	el	e	pillérkategóriák	további	alegységekre	bontása,	azt	a	

gondolatvezérelt	filmek	csoportosításának	példájával	szeretném	bemutatni!

Az intellektuális film alakváltozatai
	

Ha	elfogadjuk	a	Lukács	György-i	esztétikának	azt	a	tételét,	hogy	a	művészi	alkotás	
ismeretelméleti	vonatkozásban	a	különös,5	amely	az	egyedi	és	a	tudomány	terrénumá-
ba	tartozó	általános	közötti	tág	mezőben	foglal	helyet,	azaz	közbülső	pont	bizonyos	

	 4 BArABási AlBert-lászló:	A	hálózatok	tudománya.	Budapest,	2016.	Libri	Könyvkiadó	Kft.,	14.
	 5 lukács GyörGy:	Az	esztétikum	sajátossága	II.	Budapest,	1969.	Akadémiai	Kiadó,	180.
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távolságra	egyiktől	is,	másiktól	is,	akkor	azt	mondhatjuk,	hogy	az	analitikus film áll	
az	intellektuális	(gondolatvezérelt)	filmek	közül	a	dokumentumfilmben	megjelenített	
egyedihez	a	legközelebb,	és	a	legkisebb	az	elmozdulása	az	általános	felé,	azaz	a	legke-
vésbé	leplezi	le	módszertani	értelemben	vett	valóságmodell	voltát.	

Az	 AnAlitikus FilM társadalomábrázoló	módszerének	 lényege	az	elnevezésében	
benne	foglaltatik.	A	társadalmi	jelenségek	tipikus	jellemzőit	mikrorealista	módon	mu-
tatja	be,	és	a	jelenségvilág	pontos	ábrázolásával	tágra	nyitja	a	kaput	a	makrovilág	jel-
lemző	összefüggéseinek	megértése	felé.	Az	e	körbe	sorolható	filmek	általában	lineáris	
cselekményvezetésűek,	 az	 emberi	 cselekvések	bennük	pszichológiai	 rugóra	 járnak.	
Az	analitikus	film	számára	a	veszélyforrást	a	felesleges,	vagy	a	néző	számára	felesle-
gesnek	tűnő	részletezés,	illetve	az	ismeretterjesztő	jelleg	előtérbe	tolakodása	jelenti,	
természetesen	a	gondolatszegénység	illetve	a	nem	igazolható	eszmeiség	mellett.
Ezeket	a	valóságot	részletező	módon	feltáró	filmeket	a	propaganda	és	az	ismeret-

terjesztés	gyakorta	a	dráma,	filmdráma	semmitmondó,	más	intellektuális	műfajokkal	
összemosó	címkéivel	szokta	ellátni,	az	analitikus	film	fogalmát	azonban	a	szakiroda-
lom	is	csak	ritkán	használja.	
Egy-egy	film	műfajának	meghatározása	néha	önmagában	is	problematikus	(a	ro-

kon	műfajok	zsánerjegyei	esetenként	csereszabatos	módon	működnek),	ebből	követ-
kezően	történeti	szempontú	vizsgálatuk	még	több	nehézséget	jelent.	Azt	mondhatjuk,	
hogy	az	analitikus	film	műfaji	sztenderdjei	az	olasz	neorealizmus	idején	szilárdultak	
meg,	s	ha	iskolapéldát	akarunk	említeni,	akkor	Vittorio	de	Sica	Biciklitolvajokja	megke-
rülhetetlen.	E	film	jól	példázza	azt	a	törekvést,	amely	az	érdekfeszítő,	a	nézői	figyel-
met	uraló	cselekmény	helyett	az	analizált	társadalmi	valóság	sugallta	gondolatiságot	
favorizálja	akár	morális,	akár	szociológiai	értelemben.	(A	Biciklitolvajok forgatókönyv-
írója,	Cesare	Zavattini	jegyzi	meg:	„Akkoriban	szemünkre	vetették,	hogy	olyan	filmet	
készítettünk,	amelyben	nem	történik	semmi.”6)
Az	 analitikus	 film	mindenkor	 dacolt	 a	 szélesebb	 értelemben	 vett	 közönségnek	

kizárólag	 a	 szórakozásra	 irányuló	 igényével,	 s	 ennek	ma	 is	 számos	bizonyító	erejű	
példáját	találjuk,	egészen	Hajdú	Szabolcs	Ernelláék Farkaséknál-jáig.	

A	tézisFilM alkotója	a	témául	választott	társadalmi	jelenséggel	kapcsolatosan	meg-
fogalmazott	vagy	sugalmazott	állításának	fontosságáról,	hasznosságáról,	érvényessé-
géről	akar	bizonyságot	tenni.	A	cselekményt,	a	szereplők	párbeszédéből	kibontakozó	
érveket	és	minden	egyéb	filmes	eszközét	annak	érdekében	mozgósítja,	hogy	a	néző	
azonosuljon	középpontba	állított	gondolatával.	Műfaji	 szempontból	nem	releváns,	
hogy	a	tétel	akár	tudományosan,	akár	más	módszerrel	verifikálható-e,	mert	ez	alap-
vetően	 tartalmi	kérdés.	E	zsánerrel	kapcsolatosan	sokszor	kísért	 a	didaxis	vagy	az	
agitatív	jelleg	veszélye.
Berend	 T.	 Iván	 ebbe	 a	 körbe	 sorolja	 Jancsó	 Miklós	 Bajcsy-Zsilinszky-filmjeit,	

ugyanakkor	vitatja	 az	 alkotók	eszmei	 álláspontját:	 „…	a	Magyar rapszódiában	és	 az	
Allegro barbaroban	végső	absztrakció	gyanánt	valamiféle	történetfilozófiai	tétel	jelenik	
meg,	amelynek	kulcsszava	el	is	hangzik:	fehér jakobinus.	Ez	a	kifejezés	–	kulcsszóként,	
a	magyar	történelem	egész	korszakának	és	fejlődésünk	menetének	értelmezéseként	
	 6 kArsAi kulcsár istVán:	De	Sica.	Budapest,	1979.	Gondolat,	78.
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−	elhibázott.	Fehér	radikalizmus,	persze,	van,	de	jobboldali,	fehér	jakobinizmus	nem	
létezik.”7

Anélkül,	hogy	listázni	akarnám	a	tézisfilm	műfaját	tisztán	reprezentáló	alkotásokat,	
bizonyító	példaként	említem	Tarkovszkij	filmjét.	A	Solaris cselekményének	legfonto-
sabb	helyszínei	(az	űrállomás	és	a	címben	megnevezett	bolygó)	és	az	ott	lejátszódó	
események	figyelmünket	a	sci-fi	műfajára	irányítják	(ha	a	sci-fi	egyáltalán	műfaj),	de	
a	film	intellektuális	tartalma,	gondolatisága	azt	sugallja,	hogy	nem	a	tudományos	fan-
tasztikum	külsődleges	jegyei	a	műfajkonstituáló	tényezők.	Minden,	ami	Kevinnel,	a	
főhőssel	és	körülötte	történik,	arra	az	erkölcsi	megfontolásra	vezethető	vissza,	amit	
a	rendező	monográfusai	így	fogalmaznak	meg:	„…	az	ember	semmilyen	problémát,	
még	a	tudományos	problémákat	sem	tudja	a	lélek	erkölcsi	megtisztulása	nélkül	meg-
oldani.”8	A	Solaris ennek	a	megtisztulási	folyamatnak	a	filmje.

Nem	pusztán	a	példák	szaporítása	kedvéért	említem	Pasolini	Teorémáját,	hanem	
mert	ez	a	címében	is	vállalja	tézisfilm-jellegét.
Kár	lenne	tagadni,	hogy	bizonyos	műfajokat	a	korszellem	hoz	felszínre,	és	éppen	

ez	a	korhoz	kötöttség	vezet	felszámolódásukhoz	is:	ideológiai	töltetük	háttérbe	szo-
rulásával	 eltűnnek	a	kultúrtörténet	 süllyesztőjében.	 (A	 szocialistának	nevezett	kor-
szak	szülötte	volt	az	úgynevezett	termelési	film,	amely	rövid,	dicstelen	pályát	futott	
be.)	A	MorAlitás a	keresztény	középkor	vallásetikai	bölcsőjében	született,	s	úgy	tűnt,	
hogy	 a	 huszadik	 századra	 elfelejtődött,	 de	 a	 filmművészet	−	mutatis	mutandis	 −	
feltámasztotta.	
A	hajdani	moralitásban	többnyire	egyetlen	erkölcsi	tulajdonságra	redukált	allego-

rikus	szereplők	vonultak	fel,	képviselve	az	erényt,	vagy	a	bűnök	valamelyikét:	voltak	
közöttük	bigottak	és	eretnekek,	önmegtartóztatók	és	paráznák,	alamizsnaosztók	és	
zsugoriak,	és	egymással	vívott	harcuk	a	megszemélyesített	Halál	jelenlétében	zajlott.	
A	Halál	 folytonos	 jelenléte	 félelmet	 keltő	 veszélyként	 kísérte	 a	 szereplőket,	 s	 vele	
szemben	csak	az	ártatlan	élet	sérthetetlenségének	elve	állt	szilárdan.
Ennek	a	leegyszerűsítő	és	korlátozó	jellegű	dramaturgiai	képletnek	a	játékfilmben	

való	felhasználása	csak	kivételes	esetekben	fordul	elő.	Klasszikus	példaként	Bergman	
Hetedik pecsétje	 említhető,	 amelyet	 a	 rendező	 allegóriának	nevez.	Ez	 is	 jelzi,	 hogy	 az	
egyes,	 műfajként	 izolálható	 formák	 milyen	 közeli	 rokonságot	 mutatnak	 egymással;	
Győrffy	Miklós,	a	rendező	monográfusa	inkább	a	filmben	érvényesülő	„elvont	modell-	
vagy	parabola-alkotás	módszerét”9	hangsúlyozza.	Ám	mondjanak	bármit	is,	a	cselek-
mény	mindvégig	a	moralitás	sztereotip	jegyei	alapján	szerveződik:	a	hitében	megrendült	
lovag	az	életéért	sakkozik	a	Halállal,	és	ideig-óráig	késleltetheti	végzetét,	de	végül	ő	is,	a	
környezetben	élők	is	a	Halál	áldozataivá	válnak,	és	csak	a	Szent	Család	allegóriájaként	
értelmezhető	mutatványos	házaspár	nyerhet	gyermekével	együtt	egérutat.

A	Hetedik pecsét az	inkvizíciós	múltba	helyezett	cselekményével	is	nyomatékosítja	a	
műfaj	középkori	eredetét.	Ezzel	szemben	a	legváratlanabbul	bukkan	elő	ez	a	zsáner	

	 7	 A	kortárs	magyar	film	és	a	történelem.	Történészek	és	filmrendezők	kerekasztal-beszélgetése,	Filmkultúra,	1979.	
6.	sz.	12–13.

	 8 koVács András Bálint – sziláGyi ákos:	Tarkovszkij,	Budapest,	1997.	Helikon	Kiadó,	127.
	 9  GyőrFFy miKlós:	Mágia	és	mesterség.	Ingmar	Bergman	művészete,	Budapest,	2014.	Európa	Könyvkiadó,	95.
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modern	környezetben,	mai	témával,	például	Antal	Nimród	Kontroll című	filmjében,	
amelynek	vígjátéki	eszközei,	a	 thrillerre	emlékeztető	szerkezeti	 íve	sem	tudja	elho-
mályosítani	a	modern	moralitás	képletét.	A	filmben	a	megszemélyesített	Halál	mint	
a	Bulcsuban	élő	Rossz	kivetülő	alakja	jelenik	meg,	s	az	„Alvilágból”	kijutni	csak	az	
ő	 legyőzésével	 lehet.	Ehhez	kell	 segítséget	kapnia	a	 főhősnek	a	 Jó	képviselőitől:	 a	
Medvétől	és	a	Vonatvezetőtől.

S	aligha	tévedünk,	ha	Fábri	Zoltán	Ötödik pecsétjében	is	a	moralitás	műfaji	jegyeit	
véljük	 felfedezni,	még	ha	 itt	 a	képlet	 rejtettebb	módon	érvényesül	 is.	A	 szereplők	
kétségtelenül	bizonyos	egyoldalúsággal,	bár	nem	allegorizáló	módon	jellemzett	ala-
kok,	a	Latinovits	Zoltán	által	megformált	nyilas	parancsnok	pedig	a	moralitás	Halál	
figurájának	felel	meg	a	történetben.	Almási	Miklós	a	film	intellektuális	jellegére	utalva	
így	fejezi	be	róla	szóló	írását:	„Fábri	nyugodt	szerkesztésmódja	itt	talált	új	elbeszélő	
formát	és	szerkezetet.	Mondhatnám,	hogy	új	műfajt	is,	a	tézis-filmek	utáni	gondolati	
film	első	darabját	forgatva.”10

Az	 AlleGorikus FilM fogalmának	 körüljárását	 kezdjük	 kvízjátékos	 módszerrel!	
Tegyük	fel,	hogy	egy	vetélkedőben	a	játékosnak	meg	kell	mondania	az	alábbi	szöveg	
alapján,	kiről	és	melyik	magyar	 történelmi	eseményről	van	szó:	Az	egész	országot	
megrázó,	ám	rövid,	egy-két	hónap	időtartamú	tömegmozgalom,	amelyet	a	legkiszol-
gáltatottabb	helyzetű	társadalmi	csoportok	egyre	fokozódó,	spontán	elégedetlensége	
robbantott	 ki,	 és	 végül	 fegyveres	összecsapásokba	 torkollott.	Vezetője	 röviddel	 az	
események	előtt	még	nem	sejthette,	hogy	történelmi	főszereplővé	lép	elő,	de	a	moz-
galom	folyamatában	végig	teljes	hittel	képviseli	a	kezdeményezők	akaratát.	Elfogása	
után	az	életéért	cserébe	azt	kérik,	tagadja	meg	harcát,	mégsem	köt	alkut,	ezért	kivég-
zik,	halálában	megalázzák.
A	jelölt	helyesen	válaszol,	ha	az	1514-es	parasztfelkelést	és	Dózsa	Györgyöt	em-

líti.	És	ha	az	1956-os	forradalmat	és	Nagy	Imrét?	Bizony	akkor	is!	Ám	akkor	kiről	
és	miről	szól	Kósa	Ferenc	Ítélet című	filmje?	Ha	ennek	anakronizmusait	figyelembe	
vesszük	(többek	között	azt,	hogy	a	Diák	így	kiált	a	film	elején:	„György!	Elveszett	a	
forradalmunk!”,	holott	parasztfelkelés	zajlik,	és	a	forradalom	szó	sem	ismert	a	ma-
gyar	nyelvben	még	két	és	félszáz	évig,	ugyanakkor	1956	kapcsán	forradalmat	említeni	
tilos	volt	a	film	forgatásakor),	akkor	joggal	feltételezhetjük,	hogy	a	rendező	másról	
beszél,	mint	amit	a	film	megmutat.
A	görög	allegorein azt	jelenti:	másról	beszélni.	Az	allegóriában	a	felület,	a	látható	

történések	sora	−	bár	önállóan	értelmezhető	jelentéssel	bír	−	a	kevésbé	fontos,	és	
a	mögötte	húzódó	második	 jelentésréteg	hordozza	a	valódi	 tartalmat,	miközben	a	
pontról	pontra	történő	megegyezések	nyilvánvalóak.	S	ahol	pedig	nincs	megegyezés,	
ott	sejthetjük	a	jelentésrétegek	közötti	átvezető	utat.
Carlos	 Saura	 1972-ben	készült	Anna és a farkasok című	filmjének	 története	 egy	

spanyol	 vidéki	 kastélyban	 játszódik,	 ahol	 a	 hisztérikus,	 öngerjesztő	 rohamokat	 át-
élő	matriarcha	irányítása	alatt	él	a	családja.	Egyik	fia	a	militáns	hatalomvágy	szadista	
képviselője,	 a	másik	 erotomán,	 a	 harmadik	 a	 vallási	 fanatizmus	megszállottja.	 Ide	
érkezik	Anna,	a	nevelőnő,	aki	a	maga	tisztaságával,	nyíltságával	igyekszik	ráébreszteni	
10 AlMási Miklós:	A	hűség	csapdájában.	Filmkultúra,	1976.	4.	sz.	19.
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a	családot	lelki	torzulásaikra,	de	sikertelenül.	A	szüzsé	erőteljesen	stilizált,	a	figurák	
egyoldalúan	jellemzettek,	ennek	ellenére	is	jól	érzékelhető,	hogy	itt	minden	mozzanat	
Franco	Spanyolországának	fasizmusára	vonatkozik.
A	két	film	allegorikus	 jellege	pusztán	abban	különbözik,	hogy	az	Ítélet esetében	

naturalista-realista	 szüzséből,	 az	Anna és a farkasokban	 egy	 szürrealizmusba	 hajló	
történetből	vezethető	le	egy	egyedi, konkrét valóságot	felidéző,	második	jelentésréteg,	
amelyekről	valamilyen	oknál	fogva	tilos	volt	beszélni.	A	stiláris	kódok	különbözősége	
azonban	nem	befolyásolja	a	műfajiak	érvényesülését.	

Feltételeztük,	hogy	abban	a	spektrumban,	amit	a	különös mozgásterének	nevezünk,	
az	analitikus	film	áll	a	legközelebb	a	valóság	egyedi	megnyilvánulásaihoz.	Az	általá-
noshoz,	a	másik	végponthoz	viszont	a	pArABolAFilM közelít	 leginkább,	 lévén	hogy	
gondolatiságának	érvényessége	a	legtágabbra	igyekszik	kiteljesedni,	s	így	benne	mu-
tatkozik	meg	leginkább	a	művészi	alkotás	modelljellege.	Hasonlatelvű	szerkezet	ez	is,	
mint	az	allegorikus	film,	de	annak	egyedi, konkrét mögöttes	jelentéstartalmával	szem-
ben	 példázatjellege	 általános érvényű;	 a	 társadalmi	 jelenségek	 filozofikus	 szemléletű	
megközelítésére	törekszik.	Példával	megvilágítva:	Jancsó	Égi báránya,	bár	az	1919-es	
fehérterrort	idézi,	mégsem	csak	ennek	tanulságait	veszi	számba,	hanem	általánosság-
ban	az	erkölcsileg	romlott,	eltorzult	hatalom	működését	modellálja.
E	műfaj	fontos	jellemzője,	hogy	megjelenési	formáiban	az	alkotó	kisebb-nagyobb	

mértékben	eltávolodik	attól,	amit	kulturális	realitásképnek	nevezünk,	s	ezt	különféle	
transzformációk	segítségével	éri	el.	(Ezek	a	formai	elemek	transzformációit	jelentik,	
és	nem	azonosak	a	néző	lelkében	működő	transzformációval,	amelyről	Bresson	be-
szél.)
A	legszembetűnőbb	ezekben	a	filmekben	a	hagyományos	cselekmény	szerepének	

megváltozása.	Bíró	Gyula	hangsúlyozza,	hogy	Bressonnál	„[sz]inte	csak	a	fonala	ma-
rad	meg	a	filmnek,	egy	minden	cselekménydúsítás	nélküli,	a	hagyományos	meseszö-
véstől	eltérő	narráció.”11	Például	a	Vétlen Baltazár eseménysorát	szinte	fabulajellegűvé	
formálja.	Kudarcra	ítélt	vállalkozás	lenne,	ha	megkísérelnénk	Jan	Nĕmec	Az ünnep-
ségről és a vendégekről-jének	cselekményét	elmondani,	mert	talán	nincs	is	cselekménye.	
Nem	véletlen,	hogy	Szekfű	András	a	képesemény	fogalmát	vezeti	be,	amikor	Jancsó	
Miklós	Égi bárányának	egyik	szekvenciáját	elemzi.12	
A	parabolafilm	térszemlélete	is	az	általánosítást	szolgálja.	Jancsó	széljárta	puszta-

ságait	nem	lehet	jelképes	szerepük	nélkül	értelmezni,	és	Bresson	redukált	terei	sem	
illenének	bele	egy	hagyományos	cselekményű	filmbe.	Ezzel	együtt	az	időviszonyok	is	
megváltoznak,	bennük	a	valóságos	és	a	virtuális	idő	határai	összemosódnak.
A	hagyományos	filmekben	érvényes	pszichológiai	motiváltság	 is	 kétségessé	vá-

lik	 ezekben	 a	 filmekben.	 Hivatkozhatunk	 ismét	 Bresson	 egyik	 megjegyzésére:	
„Semmi	 pszichológia	 (amely	 semmit	 sem	 fedez	 fel,	 csak	 amit	 azonnal	 meg	 is	 tud	
magyarázni).”13Ahol	pedig	a	naturalista-realista	valóságábrázolás	helyébe	az	irreális-

11 Bíró GyulA:	Robert	Bresson.	Budapest,	1988.	Múzsák,	12.
12  szeKFű anDrás:	Fényes	szellők,	fújjátok!	Jancsó	Miklós	filmjeiről.	Budapest,	1974.	Magvető	Könyvkiadó,	269.
13	 Idézi	kézdi koVács zsolt	Bresson	Notes sur le cinematographe	című	könyvéből,	amelynek	csak	néhány	részlete	jelent	
meg	magyar	fordításban,	folyóirat-közlemények	formájában.	A	beavatás	tekintete,	Filmvilág,	1984.	12.	sz.	7.	
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szürreális	 lép,	mint	 például	Buñuel	 kései	filmjeiben,	 ott	 végképp	hiába	 keressük	 a	
cselekvések	lélektani	rugóit.
A	 parabolaforma	 hajlamos	 a	 szimbolikus	 kifejezésmód	 lehetőségeinek	 felhasz-

nálására.	Gyertyán	Ervin	hívja	fel	a	figyelmet	Jancsó	filmjei	kapcsán,	hogy	azokban	
megfigyelhetjük	„a	 reálisnak	és	 a	 szimbolikusnak,	 a	konkrétnak	és	 az	 általánosnak	
[…]	az	egymást	fedő-áteresztő	játékát.”14

A	kulturális	realitásképet	felszámoló	transzformációk	alkalmazását	természetesen	
csak	az	igazolhatja,	ha	hozzájárulnak	egy	koherens	struktúra	létrehozásához,	amely	
meg	tud	tartani	egy	gondolati	konstrukciót.	Nem	biztos,	hogy	a	néző	el	is	tudja	fo-
gadni	ezt,	de	vitaalapként	alkalmasnak	kell	lennie	a	párbeszédre.	

A	 tudAtFilM mint	műfaji	 címke	 nem	 ismeretlen	 a	 filmesztétikai	 szakirodalom-
ban,	de	azt	is	túlzás	lenne	állítani,	hogy	valaha	is	különös	hangsúlyt	vagy	megkülön-
böztetett	figyelmet	kapott	volna.	Az	1961-es	Tavaly Marienbadban	az	első	olyan	mű,	
amelyben	az	ábrázolás	tárgya	már	nem	a	világ	jelenségeinek	külső	megjelenési	módja,	
hanem	egy	konkrét	személyhez	köthető	tudattartalom	kap	teljes	filmet	betöltő	moz-
góképi	formát.	
Nem	előzmények	nélküli	Resnais	e	munkája,	hiszen	korábban	is	készültek	olyan	

filmek,	amelyeknek	egyes	snittjei	tudattartalmakat	(főként	emlékeket	és	álmokat)	mu-
tattak	meg,	de	ezek	csak	a	filmszerkezetben	elfoglalt	helyük	alapján	igazolták,	hogy	
nem	a	külső	világ	képei,	hanem	a	pszichés	tartomány	részletei.	Érdekes	módon	nem	
filmes	személyiség,	hanem	Móricz	Zsigmond	vetette	fel	először,	még	1933-ban,	hogy	
ez	a	megoldás	nem	szerencsés:	„A	moziban	felújuló	emlékeket	úgy	csinálják	meg,	
hogy	egyszerűen	kivágják	a	film	első	részéből	azokat	a	szelvényeket,	amelyekre	vis-
szaemlékezik	 a	 hős.	Ez	 nagyon	olcsó	 és	 nagyon	hamis	megoldás.	Az	 ember	 nem	
emlékszik	vissza	a	történés	pontosságával,	világosságával	és	teljességével	semmire.	A	
filmben	az	emlékjelenetet	újra	fel	kell	venni.	Új	megrendezésben,	vizionáriusan.”15

Resnais	korábbi,	1959-es	filmjében,	a	Szerelmem, Hirosimában	már	ennek	a	szem-
léletnek	a	jegyében	az	emlékező	snittek	formailag	is	igazodni	kezdtek	az	emlékezet	
működésmódjához,	 ezért	 nevezhette	 ezeket	Mérei	 Ferenc	 intrapszichikus	 leágazá-
soknak.16	És	ez	a	megoldás	vált	uralkodóvá	a	későbbi,	tudatfilmnek	tekinthető	alko-
tásokban:	a	tudattartalmak	(emlék,	álom,	ábrándkép,	képzelet,	vízió,	deliráló	tudat)	
képileg,	azaz	formailag	is	igazodnak	a	mindennapi	tudat	mozgásának	természetéhez.	
A	 tér-	 és	 időviszonyok	 fellazulnak,	 átértelmeződnek,	 a	 képek	 elhalványulnak	 vagy	
kiéleződnek,	és	a	történések	eltér(het)nek	az	életviszonyok	megszokott	rendjétől.	A	
diegetikus	logika	helyébe	ezekben	a	filmekben,	amelyekben	végig,	vagy	majdnem	tel-
jesen	végig	a	tudattevékenység	tükröződik,	az	asszociációs	logika	veszi	át	a	szervező	
szerepet.
Mivel	a	 tudatfilm	mindig	valamelyik	 szereplőjének	pszichés	 folyamataiba	enged	

bepillantást,	szükségszerű,	hogy	a	mozgókép	formájú	tudattartalom	egy	keret	illetve	

14 Gyertyán erVin:	Jancsó	Miklós	parabolái.	In:	Lumiére	árnyékában.	Budapest,	1977.	Magvető	Könyvkiadó,	270.
15 Móricz zsiGMond:	A	mozi	téved.	Pesti	Napló,	1933.	november	30.
16 Mérei Ferenc:	 Filmszemiotikai	 jelenségek	 pszichológiai	 elemzése.	 In:	 „…vett	 a	 füvektől	 édes	 illatot.”	Művé-
szetpszichológia.	Budapest,	[1986].	Múzsák	Közművelődési	Kiadó,	163–187.
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ráutaló	szekvencia	segítségével	rendelődjék	hozzá	ahhoz,	akinek	tulajdonítható.	Jól	
megfigyelhető	ez	Tarkovszkij	Tükör című	filmjében,	 ahol	 egy	beteg,	 ágyban	 fekvő	
ember	életút-összegző	emlékképeit,	fantáziaképeit	kapjuk,	de	az	emlékező	arcát	nem	
látjuk	egy	pillanatra	sem,	és	fizikai	valójából	is	mindössze	annyit	(szubjektív	kamerás	
megoldással	egy	snitt	erejéig),	amennyit	valaki	önmagából	láthat.

Huszárik	Zoltán	Szindbádjában	a	 tudattartalmak	a	bricskában	 fekvő	halott	 cím-
szereplőhöz	kapcsolódnak,	bár	a	keretszituáció	összefüggése	az	emlékekkel,	ábrán-
dokkal,	vágyképekkel	csak	a	Krúdy-alapmű	segítségével	értelmezhető	a	maga	teljes-
ségében.	(A	Tájékoztatásban	olvashatjuk:	„Sőt	halála	után,	midőn	a	hófúvással	vagy	a	
síró	őszi	széllel	elszökdösött	a	kriptából,	útja	elvitte	olyan	helyekre,	ahol	legalább	egy	
szalagcsokorra	kötött	harisnyakötőre	vagy	egy	női	vállra	emlékezett…”)17

Hasonló	 szerkezeti	megoldást	kapunk	Claude	Chabrol	filmjében,	 az	Alice utolsó 
szökésében.	A	közlekedési	balesetet	szenvedő	asszony	deliráló	tudatműködését	mu-
tatja	a	film,	pontosabban	a	kereten	belüli	rész,	amely	a	„cselekmény”	döntő	hánya-
dát	teszi	ki.	A	többnyire	irreális,	néha	szürreális	képek	a	tudat	erőfeszítését	sejtetik,	
amelyek	az	öntudatra	ébredés	felé	törekszenek,	bár	sikertelenül.	Hogy	valóban	 így	
működik-e	egy	halálközeli	állapotban	lévő	ember	tudata,	arra	nézve	a	pszichológia	is	
csak	kevés	támpontot	adhat,	de	Chabrol	filmje	mindenképp	figyelemre	méltó	kísérlet	
egy	sajátos	tudattartalom	megragadására.

Janisch	Attila	Hosszú alkonya	e	zsáner	különösen	érdekes	megjelenési	formája.	Ne-
hezen	lenne	megjelölhető	a	cselekménynek	az	a	pontja,	ahol	a	külső	történések	(a	Tö-
rőcsik	Mari	játszotta	öreg	régésznő	útja)	átlépnek	a	tudat	világának	belső	mozgásába.	
(A	rendező	mondta	el	egy	személyes	beszélgetés	során,	hogy	erről	a	kész	film	után	is	
vitatkoztak	a	forgatókönyvíró	Forgách	Andrással.)

Az	esszéFilM elnevezés	sajátos	önellentmondás,	mert	az	esszé	irodalmi	műfajként	
a	meditáció	 terepe,	 s	 egyúttal	 a	 cselekménytelenségé,	a	 játékfilm	viszont	az	elvont	
gondolkodás	direkt	megjelenítésére	nem	alkalmas,	ugyanakkor	valamiféle	korlátozott	
cselekményesség,	dramatikus	mozzanatok	mindig	 tartoznak	hozzá.	Ennek	ellenére	
a	szakirodalom	tanúsága	szerint	létezik	esszéfilm,	s	ezt	a	műfajt	leginkább	Jean-Luc	
Godard	alkotói	tevékenységével	kapcsolják	össze.	A	korabeli	kritika	ide	sorolta	Ko-
vács	András	Falakját	is,	annak	ellenére,	hogy	ez	a	film	csak	a	hagyományos	cselek-
mény	hiánya	és	a	túltengő	verbalitás	révén	mutat	hasonlatosságot	Godard-éival.
Pentelényi	László	 rendkívül	 alapos	Godard-filmográfiájában18	 játék-,	 dokumen-

tum-	 és	 esszéfilmeket	 különít	 el	 egymástól	 az	 életműben.	Nála	 a	Vidám tudomány	
(1969)	az	első	esszéfilm,	holott	a	Godard-irodalom	hajlamos	a	jóval	korábbiak	közül	
is	néhányat	annak	nevezni.	Bikácsy	Gergely	szerint	az	első	az	Éli az életét. „Ebben	
dolgozta	ki	−	írja	−	az	»esszéfilmet«,	amely	Godard	egyik	legmaradandóbb,	legérté-
kesebb	találmánya	a	filmművészetben,	előtte	nem	létezett,	utána	sokan	próbálkoztak	
vele	elegyes	sikerrel.”19

17 krúdy GyulA:	Szindbád.	Budapest,	1973.	Magyar	Helikon,	14.
18	 A	Jean-Luc	Godard	életmű	genealógiája.	In:	JLG/JLG	–	Jean-Luc	Godard	dicsérete,	avagy	a	filmművészet	önfel-
számolása.	Szerk.	Pentelényi	László,	Zentay	Nóra	Fanni.	Budapest,	2012.	Francia	Új	Hullám	Kiadó,	397–472.

19 Bikácsy, 1992.	201.
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De	vajon	játékfilm-műfaj-e	az	esszéfilm?20	Ha	az	Éli az életét,	az	Egy férjes asszony, 
A kínai lány	vagy	Kovács	Falakja	esszéfilm,	akkor	határesetként	mégiscsak	játékfilm,	
mert	 ezekben	 felfedezhető	 nyomokban	 az,	 amit	 elmesélhető	 történésnek,	 cselek-
ménynek	nevezünk,	de	ha	a	kései,	1969	utáni	Godard-opusok	alapján	kell	döntenünk,	
akkor	elbizonytalanodunk	a	választ	illetően.
B.	Nagy	László	szerint	„ez	a	műfaj	a	hagyományoktól	eltérő	rugalmasabb,	képlé-

kenyebb,	nyitottabb	struktúrát	követel,	amely	magába	tudja	olvasztani	a	legjelenték-
telenebb	műfaji	elemeket.”21

S	hogy	mik	ezek?	Ha	a	godard-i	modell	alapján	határozzuk	meg	jellemzőit,	akkor	
azt	mondhatjuk,	néhány	közülük	elvétve	előfordul	a	hagyományos	moziműfajokban,	
például	a	narrátorszöveg,	kép	és	hang	aszinkronja,	cinéma	vérité-felvételek;	a	továb-
biak	Brecht-féle	elidegenítő	effektusokként	vesznek	részt	a	nézővel	való	kommuniká-
cióban:	feliratok,	újságcikkek,	képregény-részletek,	rádiós	szövegek,	felolvasott	vagy	
a	szereplők	által	citált	vendégszövegek,	plakátfotók,	írott	vagy	hang	tolmácsolta	afo-
rizmák,	párbeszédnek	álcázott	filozófiai	előadások,	és	hasonlók.	Ezek	felvonultatása	
kollázsjellegű	szerkesztést	feltételez,	tartalmi	és	formai	eklektikát	eredményez.	
Ha	azonban	kétségbe	vonjuk	az	„elegyes	sikerre”	tett	célzást,	és	a	valódi	nagy	sike-

rek	közül	e	műfaj	körébe	tartozóknak	tekintjük	például	Fellini	Bohócokját	és	Rómáját,	
aligha	tévedünk.	Ezekben	a	dramatikus	mozzanatokat	szerény	mértékben	tartalmazó	
filmekben	a	líraisággal	kibontakoztatott,	erősen	szubjektív	hangú	elmélkedésé	a	fő-
szólam:	értékvesztésről,	elmúlásról,	a	modern	 lét	kínálta	csereértékek	szerepéről,	 s	
mindez	nem	elidegenítő,	hanem	oldottabb	eszközök	segítségével	kerül	a	néző	elé.	
Az	epizodikus	töredezettség	ezekben	a	filmekben	is	megmarad,	de	az	eszmeiség	és	a	
látásmód	ereje	nem	engedi	széthullani	a	szekvenciákat.
Nincs	a	felsorolt	alakváltozatok	között	egy	sem,	amelyikkel	a	korábbi	film-szak-

irodalomban	ne	találkozhattunk	volna,	legfeljebb	jelenségszinten	került	említésre,	de-
finiálatlanul	értelmeződött,	és	önálló	entitásként,	nem	pedig	egy	rendszer	részeként	
esett	szó	róla.	Ami	viszont	lényeges	kérdés:	lefedi-e	az	itt	bemutatott	műfaji	sor	az	
intellektuális	film	teljes	halmazát?	Határozott	igennel	nem	mernék	válaszolni	rá.	

20	 A	 kérdésre	 adandó	 választ	Kovács	András	 Bálint	 sem	 tisztázza,	 legalábbis	 a	 hálózatelmélet	 szempontjait	 nem	
érvényesíti,	amikor	az	esszéfilm	jobbára	Godard	filmjei	alapján	kialakított	meghatározását	körvonalazza.	koVács 
András Bálint:	A	film	szerint	a	világ,	Budapest,	2002.	Palatinus,	141.

21 B. nAGy lászló:	Az	öntudat	falai.	In:	A	látvány	logikája.	Budapest,	1974.	Szépirodalmi	Könyvkiadó,	341.
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