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Dokumentum	és	fikció	határán

Valahol dokumentum és fikció között egy vékony határmezsgyén jön létre 
az a személyes és intim kifejezőforma, ami a gondolat, a képzelet áramlá-
sának szabadságát nyújtja a megnyilatkozó szubjektumnak, jelen esetben 
a filmalkotónak. A most következő tanulmányban olyan szubjektum-közpon-
tú, autobiografikus, esszéisztikus filmeket vizsgálok, melyeket az alkotó sa-
ját, személyes narrációja határoz meg. A ’70-es, ’80-as és ’90-es években 
a korábbinál nagyobb számban jelentkeznek autobiografikus művek, mind 
az irodalom, mind a film területén. A filmművészetben az esszéisztikus for-
mát öltő, én-központú film több műfajt ível át, az autobiografikus dokumen-
tumfilmtől a kísérleti jellegű auto-etnográfiai filmen át, a dokumentalizálást 
teljes mértékben felszámoló anti-dokumentumfilmig. Két olyan filmnek az 
elemzésével foglalkozom, melyek mindegyike valamilyen kísérleti vagy „lí-
rai” önreprezentációt képvisel, a fent említett műfajok között lavírozva és 
azoknak határait elmosva. Az autobiografikus művek ilyen radikális csoport-
ja a legszemélyesebb filmkészítési formák egyike, melyet az különböztet 
meg az önéletrajzi dokumentumfilmek formájától, hogy az alkotók kifejezet-
ten az emlékezés működésének dichotómiájával, az önreprezentáció lehe-
tetlenségével szembesítik a nézőt. Ezekben az alkotásokban meghatározó 
a kép és hang szétválasztása, és egy végig jelenlévő, testtel nem rendel-
kező (disembodied) narrátor hang - (többnyire a rendező) - tudatfolyama. 
Ezek az eszközök, úgy vélem, kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, 
hogy formanyelvileg építsék fel a reprezentáció és az emlékezés nehézsé-
gét, képtelenségét. A következőkben megvizsgálom, hogy a hangi dimen-
zió jellegzetességei - a kép és hang szétválasztása által létrejövő -, Michel 
Chion (film)hangelméletéből ismert és a későbbiekben kifejtett úgynevezett 
akuzmatikus szituáció milyen szerepet játszik abban, hogy létrejöjjön az a 
forma, melyben az alkotók szabadon járhatnak dokumentum és fikció között, 
átpoétizálhatják a valóságot egyfajta „expresszív szubjektivitást” létrehozva. 
A tanulmányban két kísérleti autobiografikus, auto-etnográfiai film kerül elem-
zésre: Derek Jarman Blue és Chantal Akerman News from Home című filmje.
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Az	esszéisztikus	forma	és	az	auto-etnográfiai	film

Ian Aitken kiemeli a 80-as éveket, mint olyan évtizedet, amikor az 
autobiografikus, emlékező, személyes és esszéisztikus filmek igen nagyarány-
ban jelentkeznek, kiemelve köztük is az auto-etnográfiai filmet, mely kritikával 
él a hagyományos etnográfia tévedhetetlen objektivitásával szemben, ezáltal 
létrehozva a kísérleti autobiografikus művek egy tipikus alműfaját, melyben 
az alkotó (~etnográfus) általi radikális szubjektivitás érvényesül.1  
 Az esszéisztikus formában az objektivitás-szubjektivitás, illetve a doku-
mentum-fikció oppozíciók minden más dokumentarista filmanyaghoz képest 
élesebben kerülnek egymással szemben. André Bazin, Chris Marker Szibériai 
levelek című filmjének jellemzésénél hívja segítségül az irodalmi esszé műfajá-
nak fogalmát, mellyel a film hibrid műfajúságából adódó lényegi tulajdonságot 
ragadja meg: „A fontos szó itt az >esszé<, ugyanabban a jelentésében, mint 
az irodalomban - egy esszé, ami egyszerre történelmi, politikai, ugyanakkor 
egy költő írja”2. Bazin által, az esszé műfaji sajátosságaként hangsúlyozott 
költőiség, ugyanarra az alkotói személyességre utal, mint amit Noël Carroll a 
szubjektivitás fogalmával jellemez.3 Michael Renov dokumentumfilm-teoreti-
kus a szubjektivitást emeli ki az esszé jelleg jelölőjeként, ahogyan a „leíró és 
reflexív modalitások összekapcsolódnak; a történelmi valóság reprezentálása 
tudatosan a szubjektivitáson átszűrve történik.”4 Renov szerint az esszéiszti-
kus munka a filmi médiumban ugyanaz, mint az irodalomban Montaigne óta: 
„a gondolat otthagyhatja a témáját bármelyik pillanatban, hogy saját műkö-
dését vizsgálja, megkérdőjelezze önnön tudását, vagy hogy kiaknázza a vé-
letlen potenciálját.”5 Miként az irodalmi esszé az olvasót, az esszéfilm minden 
nézőt, mint individuumot szólít meg, és nem mint egy névtelen közönség tag-
ját. Ezáltal a film a nézőt egy dialogikus kapcsolatra kéri föl az elbeszélővel, 
ami által mind intellektuálisan, mind érzelmileg aktív befogadóvá válik. Tehát 
a narrátornak el kell helyeznie magát abban, amit mond, be kell mutatnia sa-
ját szubjektivitását és meg kell szólítania a nézőt, aki így meghívást kap, hogy 
belépjen egy dialógusba.6 A narrátor szubjektivitásának hangsúlyozásával az 
ilyen esszéisztikus filmek épp a dokumentumfilmek (és etnográfiai filmek) 
tévedhetetlen, hiteles valóságábrázolását kérdőjelezik meg. Az objektív igaz-
ság kimondása helyett, a válaszok és jelentések a nézőben születnek meg, 
1 Encyclopedia of the Documentary Film (3-Volume Set) ed. Ian Aitken, New York – Lon-
don, Routledge, 2006, 69. 
2 André Bazin, Bazin on Chris Marker, 
http://chrismarker.org/2015/10/andre-bazin-on-chris-marker-1958 
3 Noël Carroll, From the Real to Reel: Entangled in Nonfiction Film = Uő., Theorizing the 
Moving Image, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1996, 224-252. 
4 Michael Renov, The Subject of Documentary, London-Minneapolis, University of Minneasota 
Press, 2004, 70. 
5 Uo. 
6 Laura Rascaroli, The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments, Frame-
work 49, No. 2, Fall 2008, 36. 
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ahogy „az egyes szám első személyben beszélő egyén mozgásba hozza a 
néző szubjektivitását.”7  
 A késő modernista film egyik meghatározó műfaja az esszéfilm, melyben 
a képeket „egy elvont gondolati logika és nem a topokronologikus történet-
mesélés fűzi össze”. Vagyis a film egy tézis, érvrendszer kifejtésére szolgál, 
amelyben „az érvek fogalmi logikája szabályozza a film felépítését.”8 Az érv-
rendszer ismertetése elsősorban verbálisan történik a szereplők és narrátorok 
által, míg az esetlegesen előforduló történet csak az adott tézis illusztrációja. 
Az esszéfilm, mint „személyes” filmforma hagyományában gyökereznek ezek 
az „új autobiografikus” (new autobiography)9 művek, melyeket teljes mérték-
ben meghatároz a verbalitás eluralkodása, a szerzői szubjektum. A verbalitás, 
a cselekmény felett álló szerzői szöveg dominanciája ugyancsak késő moder-
nista jellegzetesség. 
 Az esszéisztikus forma vagy esszéisztikus kvalitás két legfontosabb tu-
lajdonsága, a reflexió és szubjektivitás, igen radikális módon él tovább a 80-
as, 90-es évek kísérleti autobiografikus filmműfajaiban. Catherine Russell az 
auto-etnográfia10 kifejezést használja olyan esszéisztikus filmek jelölésére, 
melyekben az egyes szám első személyű narrálás által egyértelmű szubjekti-
vitás fejeződik ki, és melyek valamiféle én-reprezentációt közvetítenek, amit 
a Renov által „új-önéletrajz”-nak nevezett jelenséghez hasonlít.11 Russell sze-
rint az autobiográfia, az autobiografikus mű olyan értelemben válhat etnográ-
fiaivá, hogy a film alkotója megérti saját történetét, amit nagyobb társadal-
mi képződmények és történelmi folyamatok foglalnak magukba. „Az identitás 
többé már nem egy transzcendentális vagy esszenciális én, hanem a szubjek-
tivitás „színrevitele” – mint ’performansz’.”12 A történetben az alany identitása 
gyakran különböző kulturális, etnikai, szexuális, osztálybeli stb. diskurzusok-
ban értelmeződik. Ez az alany Catherine Russell jellemzésében inkoherens, 
destabilizált és csapongó. Az alkotó énjének reflexiója a világról eltöprengő, 
bizonytalan és puhatolódzó. Miként az auto-etnográfiát továbbá az is jellemzi, 
hogy az etnográfus (~alkotó) magát fikcióként ábrázolja, ami egy eszköz és 
stratégia arra, hogy ellenszegüljön a dokumentumfilm és az etnográfiai film 
összegző, tudományos perspektívájával, és hogy teljes mértékben lebontsa 
az etnográfia szabályait.13 Ezen alkotók célja, hogy létrehozzák az etnográfia 
szubjektív formáját, amely „megkülönbözteti magát a konvencionális etno-
gráfia minden tudományosságától azáltal, hogy destabilizálja az „etnicitás” 
fogalmát, és felfüggeszti a szubjektivitástól való tartózkodást.”14 
7  Uo., 36. 
8 Kovács András Bálint, A modern film irányzatai, Budapest, Palatinus, 2006, 140–141.
9 Renov, im., 106.
10 Catherine Russel, Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video, Lon-
don, Duke Uniersity Press, 1999, 275-314. 
11 Renov, im., 106.
12 Russell, im., 276. 
13  Bővebben lásd: Russell, im., 276-278.
14 Russell, im., 280. 
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 Az esszéisztikus és autobiografikus filmek nagy hányada egyben „uta-
zó” film is, vagyis az alkotó vagy etnográfus útirajzából, útleírásából születik. 
Ezekben a filmekben gyakran nem a földrajzi utazáson (mint fizikai elmozdu-
láson) van a hangsúly, hanem sokkal inkább az ennek következtében történő 
mentális utazáson. Az útleírás leggyakrabban napló vagy levél formájában 
történik, mely formák egy személyes, intim kommunikációt biztosítanak, egy-
ben szabadságot, a képzelet, a gondolat áramlásának szabadságát nyújtja a 
megnyilatkozó szubjektumnak. Így hozza játékba az alkotó az emlékezést, 
mint olyan mentális folyamatot, ami a legbensőségesebb és legkifejezőbb mó-
don szemlélteti az alany és az őt körülvevő kontextusok (társadalom, kultúra, 
történelem) egymással való érintkezését. Az emlékezés – a szubjektivitás 
színrevitelének részeként – torzítja és újraírja a valóságot, előhívja a doku-
mentumokat és fikcionalizál. Ezek a filmek tehát formanyelvükben is magukon 
hordozzák a dokumentum és fikció kettősségét, amely úgy működik, mint 
maga az emlékezés: a múlt egy valós darabkájának felidézése következtében 
az egyre inkább eltávolodik a valóságtól. Az emlékező mentális folyamat által 
végül a valóság fikcióvá válik. A továbbiakban elemzésre kerülő Derek Jarman 
Blue című filmje egy naplószerű szabadversre emlékeztet, amiben eltűnik a 
határvonal az emlékfoszlányok és a valóságot átpoétizáló fiktív, lírai tartalmak 
között. Chantal Akerman filmjében pedig bár hangsúlyozódik az utazás, mint 
fizikai helyváltoztatás, azonban filmjében teljes mértékben kikezdi a hagyo-
mányos útleíró levélformát.  
 

Audiovizuális	szakadás,	az	auto-etnográfiai	filmek	hangi	dimenziója

A kísérleti auto-etnográfiai filmek a képi és hangi dimenzió szétválasztásá-
val, a beszéd és a nyelv experimentális kiaknázásával képesek a film szélső-
ségesen személyes dimenzióját egy szélesebb társadalmi/politikai kontextus 
felé tolni.15 Folyamatos átkelésnek vagyunk tanúi a magánszférából a nyil-
vános szférába és vissza, melyben a dokumentálás alanyai maguk az alko-
tók.16  Ahogy már korábban szó esett róla, az auto-etnográfiai filmek közép-
pontjában egy stabil meghatározhatóságtól mentes szubjektum áll, vagyis 
ennek a filmes gyakorlatnak a célja, hogy tesztelje és a filmes médium ter-
mészetéből fakadóan hangsúlyozza az önreprezentáció határait. A stabilan 
rögzített szubjektum és identitás kikezdésének radikális formanyelvi eszkö-
ze a kép és hang szétválasztása. A vizuális és az akusztikus dimenzió kü-
lönválasztása aszinkronitást, illetve audiovizuális aszimmetriát17 hoz létre, 
15  Sarah Pucill, The autoethnographic in Chantal Akerman’s News from Home and an 
Analysis of Almost Out and Stages of Mourning = Jackie Hatfield,  ed., Experimental Film 
and Video, New Barnet, John Libbey Publishing Ltd, 2015, 83-84.
16 Uo., 85. 
17 Bővebben: Zentay Nóra Fanni, A kép-hang aszinkronitás tendenciái a későmodernista 
filmben, Metropolis 19., 2015/2., 36-37.
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olyan értelemben, hogy a filmek hangi szférája olyan jelentőséget kap, ami 
által kikerül a képnek alárendelt helyzetéből. 
 Michel Chion filmhang teoretikustól származó akuzmatikus hang kifejezés 
olyan hangokra utal, melyek nem rendelkeznek látható forrással, nem lokali-
zálhatóak, és nem vizualizált hangok. Újabb filmhangelméletek az akuzmatikus 
hangi dimenzió elbizonytalanító tényezőjére hívják fel a figyelmet, azt hang-
súlyozva, hogy az akuzmatikus hang nem egyszerűen képkereten kívüli, ha-
nem kapcsolata bizonytalan a vizuálissal. Az akuzmatikus szituációban ennél 
fogva a hang rejtettsége, a hangok vizuális forrásának hiánya, a „vak hallás” 
hangsúlyozódik.18 A fikciós filmek esetében a látás és a hallás aszimmetri-
ájának feszültsége az, ami az akuzmatikus szituációt meghatározza. A ké-
sőbbiekben vizsgált kísérleti autobiografikus filmek – melyek tehát sajátos 
módon állnak a dokumentum és fikció határvonalán - akusztikus dimenziója 
közelebb áll a fikciós filmekéhez, mint a dokumentumfilmekéhez. Az esszéisz-
tikus filmben a hang az „egyik legfontosabb és legmeghatározóbb erő, mely 
strukturálja a montázst, alakítja a jelentést, megalapozza a hangvételt és a 
képzelet szárnyalására ösztönöz.”19 A dokumentumfilmek realizmusra törek-
vő, manipulációtól mentes hanghasználatával szemben, az auto-etnográfiai 
film felhasználja és „átkölti” a valóság hangjait. Kétségtelen, hogy a legmeg-
határozóbb vonása ezen műveknek a hosszan kifejtett gondolatfolyamok, 
vagyis a verbalitás, a szöveg eluralkodása a filmen. A folyton jelenlévő, de 
testtel nem rendelkező beszédhangot Chion az acousmêtre kifejezéssel jelöli. 
A dokemtumfilm-elméletben a klasszikus narrálást negatív megítélés övezi, 
amiben a kinyilatkoztató és magyarázó narrációs hang úgy tűnik föl, mint Isten 
hangja („voice-of-God”), ami határozottan, ellentmondást nem tűrően ítélke-
zik a látottak felett, korlátozva a képek egyéni interpretálásának lehetőségét. 
Az ilyen beszédhangot hasonló mindenhatóság jellemzi, mint a fikciós filmek 
mindentudó narrátorát. Ezzel szemben a kísérleti autobiografikus filmekben, 
az esszéisztikus narrálásban a kinyilatkoztatást kerülve, az elbeszélő nem a 
mindentudás képességében tetszeleg, célja nem a látottak direkt magyaráza-
ta. Fontos kiemelni, hogy ezek a filmek épphogy kikezdik a Chion által megha-
tározott acousmêtre olyan vonásait, mint a mindenhatóság, vagy mindenütt 
jelenlevőség.20 Vagyis itt éppen az akuzmatikus hangi szituáció azon elbizony-
talanító tulajdonsága érvényesül, mely a kép-hang viszony destabilitásával 
szembesíti a nézőt. Ilyenformán ezekben a filmekben az akuzmatikus beszéd-
hang nem egyszerűen egy képen kívüli narráció (voice-over), hanem az alkotó 
„akuzmatikus jelenléte”, mely egy egyensúlyából kibillentett szituációra utal,
18  K. J. Donnelly, Occult Aesthetics. Synchronization in Sound Film, New York, Oxford Uni-
versity Press, 2014, 181. 
19 Nora M. Alter, Composing in Fragments: Music in the Essay Films of Resnais and Go-
dard, SubStance #128, Vol. 41, no. 2, 2012, 25. 
20 Michel Chion, Audio-Vision. Sound on Screen, New York, Columbia University Press, 
1994, 129-130.
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és az abból adódó bizonytalanságra és feszültségre.21 Tehát ezekben a filmek-
ben az alkotó folytonos akuzmatikus jelenlétével, szubjektív, inkoherens, de-
stabilizált narrálásával a személyes tapasztalás, emlékezet és önkifejezés szín-
revitelének kísérletét látjuk. A hangkommentárt az elbeszélő szubjektumának 
erős jelenléte által, az „expresszív szubjektivitás”22 jellemzi. Az önreprezentá-
ció ezekben a művekben a folytonos akuzmatikus beszédhang énjének reflexi-
ója és a szubjektivizációja által jön létre. A néző rögtön szembesül azzal, hogy 
itt a beszéd nem egy dokumentumfilmes narráció része, hanem egy bizonyta-
lan, testtel nem rendelkező (disembodied), csupán a hangján keresztül létező 
szubjektum kísérli meg az emlékezést és önreprezentációt. Az akuzmatikus 
hangi szituáció tehát, aminek az alapja az instabilitás (mint audiovizuális sza-
kadás), és a hiány (a hang vizuális forrásának hiánya), megfelelő formája 
az önreprezentáció stabilitását megkérdőjelező auto-etnográfiai filmeknek. 

A	láthatatlan	szerző	(Chantal	Akerman:	News from Home)

Chantal Akerman News from Home (1976) című filmjében New York utcáinak 
mindennapjait láthatjuk statikus beállításokban, miközben a rendezőnő, édes-
anyja 72-ben neki írott leveleit olvassa fel, abból az időből, amikor az akkor 22 
éves Chantal Akerman először járt az Egyesült Államokban.  Ebben a filmben 
egyedi módon valósul meg a hagyományos autobiografikus és utazófilmek 
művek kritikája. A szerző teljes mértékben felborítja az önreprezentáció kere-
teit, az által, hogy nem saját szavaival beszél a filmben, hanem anyja leveleit 
olvassa fel. A levelekben megszólított „te” (vagyis maga a rendező) teljesen 
hozzáférhetetlen a néző számára: nem ölt testet a filmben, és gondolatai-
ba sem enged betekintést, vagyis autobiografikus filmjében Akerman maga 
láthatatlan és megismerhetetlen. A filmet szeriális felépítés határozza meg, 
repetitív jellegét hangsúlyozzák az egymást követő statikus beállítások New 
Yorkról és az újra és újra elkezdődő levelek („Drága Kislányom!”). A képekből 
ki-be sétálnak a járókelők, hétköznapi mozdulatok, sietős és ráérős léptek, 
kutyát sétáltató nő, bevásárlásból hazaigyekvő férfi, metróra várakozó sze-
relmespár. Az egymást követő levelek érzékeltetik az idő múlását („Drágám, 
eleinte olyan gyakran írtál, mostanában csak hetente egy levelet kapok tő-
led”; „Drágám, úgy aggódtam, hogy két hétig nem kaptam leveled tőled”; 
„Megkaptad a $20, amit egy hónapja küldtem neked?”). Akerman válaszleve-
leit sosem halljuk, a rendezőnő azonkívül, hogy felolvassa édesanyja levelit, 
teljesen néma és jelenléte a városban teljesen képen kívüli. Hagyja, hogy a 
város beszéljen maga helyett.
 A levélforma, mint egy olyan gondolati keret, ami félúton van írás és

21 Timothy Corrigan, The Essay Film, New York-Oxford, Oxford University Press, 2011, 101.
22 Uo., 30.

 Zentay Nóra Fanni: Szubjektivizáció és reflexió 



 
13  

beszéd között, gyakran jelenik meg az autobiografikus művekben és többször 
bukkan fel Akerman életművében is. A levél sajátos módon köti össze a levél 
íróját és címzettjét, folytonosan a két fél közötti intimitás és a térbeli távolság 
kettőssége között egyensúlyozva. Az anya szavainak, gondolatainak újraolva-
sásával, hangos kimondásával szokatlan módon ábrázolódik a személyes tör-
ténet. Felmerül ugyanis a kérdés: Ki beszél valójában? Akerman akuzmatikus 
(disembodied) beszédhangja teljes mértékben leépíti azt a fajta mindent sza-
bályozó narrátorhangot, ami mindenhatóságával „vezérli” a cselekményt. Va-
lakinek a hangja, aki nem annak a hangja, akitől a szavak erednek, de annak 
a hangja akihez a szavak szólnak.23 Az anya szavainak kisajátításával anya 
és lánya egy hangban olvadnak össze, amivel Akerman felborítja a levél ’én-
te’ formuláját, felolvasásával pedig egy távolság alakul ki, amivel kibillen-
ti egyensúlyából és elbizonytalanítja az autobiografikus önreprezentációt. Az 
anya mondatainak kimondása pillanatában visszautasítja azt a lehetőséget, 
hogy lenne egy esszenciális identitása bármelyiküknek is.24 Akerman ezzel a 
gesztussal azt demonstrálja, hogy a szubjektivitás a másokhoz való kapcso-
lódás funkciója, ami egy társadalmi kontextusban épül ki és ami egyedül a 
másokkal való viszonyában artikulálódik.25  
 A News from Home című filmben több szinten is megjelenik a diszkre-
pancia a film különböző rétegeiben. Akerman filmjében erős disszonanciát 
hoz létre a vizuális és az auditív réteg egymásnak meg nem felelése. A kép 
és hang szétválása és össze nem illősége egyszerre utal az önreprezentáció 
elbizonytalanítására, az én és a te közötti éles határvonal elmosására, illetve 
a két élesen különböző helyszín (a képen megjelenő Amerika és a hangban 
felidézett Belgium) és az ahhoz köthető kultúra és identitás közötti távolság-
ra. Európa, a levél megírásának helyszíne, illetve a levél előadásának (mint 
„performansz”) helyszíne, New York, az „új világ”. Egymásra helyezve a két 
réteget: az írás helyét (Európa – megnevezett egyénekkel) és az újraolvasás 
helyét (Amerika – hol magányos, hol tömeges névtelen emberek csoportjai), 
a rendező tovább bonyolítja a diszkrepanciát. A levelek Chantal Akerman vé-
kony, törékeny hangján szólalnak meg, melyet minduntalan elnyom a város 
zaja: a forgalom, autók zúgása, járókelők beszédfoszlányai. Akerman hangja 
teljesen rendezetlen és megszervezetlen, csapongó ritmusban, visszafogott 
hangerővel, érzelemmentes hangnemben szólal meg. A levél intim, olykor 
érzelmes részeinél is ugyanolyan szenvtelen hangvételben beszél, mint ami-
kor a levél a mindennapi történéseket ecseteli. Az anya rendkívül személyes,

23  Paul Hegarty, Grid Intensities. Hearing Structures in Chantal Akerman’s films of the 
1970s = Holly Rogers - Jeremy Barham, eds., The Music and Sound of Experimental Film. 
New York, Oxford University Press, 2017, 161. 
24 Ivone Margulies, Nothing Happens. Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday, Durham-
London, Duke University Press, 1996, 151. 
25 Jennifer M. Barker, The feminine side of New York: travelogue, autobiography and 
arhitecture in News from Home = Gwendolyn Audrey Foster, ed., Identity and Memory. 
The Films of Chantal Akerman, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2003, 44. 
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nyersen őszinte és olykor szenvedélyes hangvételű leveleinek egyszerű stílu-
sa mentes mindennemű mesterkéltségtől. A News from Home az én nyelvben 
való kifejeződésének lehetőségét is felveti. Akerman egy interjúban beszélt 
arról, hogy édesanyja bár franciául írta neki a leveleket, de anyanyelvén gon-
dolkodott, így a jiddis nyelv szerkezete és ritmusa élt anyja francia nyelvhasz-
nálatában.26 Akerman két verzióban is elkészítette filmjét, az egyikben francia 
nyelven olvassa fel a leveleket, a másikban angolra fordítja anyja leveleit. Már 
a francia verzióban is megjelenik a ’nyelv a nyelvben’ jelenség, ami az angol 
fordítással tovább rétegződik: A hang, aki nem annak a hangja, akitől a sza-
vak erednek, hanem akihez a szavak szólnak, lefordítja annak a beszédét, aki 
nem a saját anyanyelvén szólt egy olyan nyelvre, ami mind a levél írója, mind 
a levél címzettje számára egy idegen nyelv. 
 A mindennapi történésekről (a családtagok egészségi állapota, a rokon-
látogatások, születésnapok, felvett biztosítás stb..) aprólékosan beszámoló 
levelek sorait minduntalan elnyomja a városi fergeteg. Mind a kép (a járóke-
lők tömege), mind a hang többi rétege (a forgalom erőteljes zaja) elnyomja a 
messzi, teljesen más világból és kultúrából érkező mondatokat. A két kultúra, 
a régi és az új világ éles szembenállása, Akerman identitásának keresése egy 
másik világban, egy „új világban”, és az önreprezentáció megkérdőjelezése 
nyilvánul meg a kép-hang, hang-hang, nyelv-nyelv viszonyának diszkrepanci-
ájában. A New York-i városi zaj akusztikus dimenziója ugyanakkor szintén el 
van választva a képtől, hiszen sok esetben a zajok nem szinkron formában 
jelentkeznek a látottakkal. Számos alkalommal találkozunk azzal, hogy épp 
az utca valós zajait, a képen szereplő emberek beszédét némítja el a rende-
zőnő, és helyette más zajokat használ fel. Akerman külön is felvette a város 
különböző hangjait, zörejeit, melyeket utólag adott hozzá a rögzített képek-
hez. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy bár a hang arra vonatkozik, amit 
látunk, mégis túlfokozott zajként van jelen, amivel ugyancsak ellentmondásos 
hatást kelt: olyan módon függetlenedik a hang a képtől, hogy a túlfokozott za-
jok felülmúlják, túlszárnyalják önnön vizuális megfelelésüket.27 A film statikus 
képeiben gyakran kimondottan üres városi kompozíciókkal találkozunk: üres-
ségtől kongó, elhagyatott utak, vagy éjszaka némán parkoló autók halmaza, 
hangban mégis egy szakadatlan, szűnni nem akaró városi morajlást hallunk. 
A zaj néhol olyannyira felerősödik, hogy teljes mértékben elnyomja Akerman 
anyjának szavait, ezek a véletlenszerűen keletkező városi zajok olyan tolako-
dóan ugranak a hangi dimenzió előterébe, hogy a néző figyelme önkéntelenül 
is elterelődik a levélben hallott információkról abba a térbe, ahol a címzett, 
Akerman tartózkodik. Ezzel is felforgatva azt az elgondolást, miszerint az én-
nek egy stabil térbeli vonatkozása lenne.28  

26 Gary Indiana, Getting ready for the golden eighties: a conversation with Chantal Akerman, 
Artforum, 21.10 (Summer 1983), 58. 
27 Rogers, im., 10. 
28 Margulies, im., 152. 
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 Azzal, hogy a zaj minduntalan elnyomja a levél szavait, a narrálás el-
veszti a dokumentum és autobiografikus filmekben játszott privilegizált hely-
zetét. Azzal pedig, hogy a narráció (a levelek tartalma) teljes mértékben hét-
köznapi, személyes, és semmilyen lényegi dologról nem informálja a nézőt 
- (a néző számára ismeretlen, az Akerman család rokonainak nevei sorjáznak, 
illetve az ugyancsak ismeretlen családtagok éppen aktuális egészségi állapo-
ta)-, a rendező ugyancsak a beszéd kiemelt narratív funkcióját építi le. A ren-
dezőnő többször hangsúlyozta, hogy számára a beszédben az a különleges, 
ahogy a szavak valamilyen ritmusban egyesülnek.29 A News from Home-ban 
is a szöveg ritmusbeli kvalitása hangsúlyozódik, és ezzel a beszéd hagyomá-
nyos funkcióinak kritikája. Az anya szavai nincsenek kiemelve a háttérzajból, 
teljesen egyenértékűvé válik New York zajával, ami olykor megsemmisíti az 
emberi hangot, a város ütemének részévé téve a beszédet, „ezzel a szöveg 
ritmussá válik.”30 
 A film második felében a statikus képeket mozgó kocsizás váltja fel, hol 
a metró, hol egy kocsi ablakából kinézve látjuk a szemünk előtt elsuhanó New 
Yorkot. Ez a lendület és a felerősödő zajok melyek visszaszorítják és elnyom-
ják az édesanya szavait, mintha még távolabb helyeznék a szerzőt otthonától. 
Az utolsó levél már teljesen hallhatatlan, minden szó elveszik a városi moraj-
lásban:

„Még mindig fáradt vagyok [zaj] ...de nem panaszkodom. Következő héten 
pár napot a tengerparton töltünk. Az iskola hamarosan újra elkezdődik, 
de Sylviane készen áll rá. Nos ennyi történt, kedvesem. Kérlek írj a mun-
kádról és hogy milyen ott az életed [zaj]”

A levél vége már nem hallatszik, mert hirtelen hatalmas robajjal érkezik egy 
metrószerelvény és mire tova halad a levél már véget ér. 
 A film 10 perces zárószekvenciájában egy hajón távolodunk New York 
partjaitól, már csak a víz halk csobogását majd hangos zúgását és a sirályok 
erős vijjogó hangját halljuk. Ekkor már megszűnik a levelek felolvasása és las-
san ellepi New Yorkot a köd és eltűnik szemünk elől az a város, ami az egyet-
len beazonosítható tér volt, amit a szerzőhöz tudtunk kapcsolni, de amivel a 
szerző kapcsolata továbbra is bizonytalan, kétértelmű és megragadhatatlan. 

29  Uo., 153. 
30 Barker, im., 45. 
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Képzelt	terek,	a	hang	és	az	én	(Derek	Jarman:	Blue)

Derek Jarman Blue (1993) című filmje Akermanéhoz hasonlóan olyan kísérleti 
autobiografikus film, mely az auto-etnográfiai „én-portrék” egyik legradikáli-
sabb példája. A Blue Jarman utolsó filmje, amit AIDS betegséggel küzdve már 
félig vakon készített, és a bemutató után négy hónappal elhunyt. 
 A Blue című filmben a kép és hang szétszakítása már-már odáig ve-
zet, hogy felmerül a kérdés: filmet látunk-e? Ugyanis nem találkozunk valódi 
„mozgóképpel”, csak a kék színű mozdulatlan mozivásznat látjuk, miközben 
hangban egy rendkívül mozgalmas film pereg le láthatatlanul. Pont a vizuá-
lis szint megszüntetése - legalább is a mozgó kép felfüggesztése és a képi 
szféra egyetlen, változatlan színre való redukálása - révén Jarman kísérleti 
filmje teljes mértékben a filmi médium határáig vezet. A változékony, mozgó 
vizualitás élményének nélkülözése, a kék vászon változatlan, állandó jelenléte 
(ami mintha eltakarná azt amit látnunk kéne), a vakság élményével sokkolja 
a nézőt. Jarman megfosztja a befogadót a látás képességétől, aminek követ-
keztében csak a hangon keresztül tud tájékozódni. A Blue egyedül és magára 
hagyja a befogadót a hangok intimitásában: a vizuális inger minimalizálása 
által a figyelem a hangok felé fordul. A néző-hallgatónak két választása van, 
vagy eleve elhatárolódik és elidegenedik a mozgó-képiséget nélkülöző hang-
folyamtól, vagy elfogadva a vakság, a látás elvesztésének traumáját, bele-
merül a változatlan kékség és az akusztikus dimenzió szolgáltatta láthatatlan 
világba. 
 A Blue-ban minden hang elszakadva vizuális forrásától, akuzmatikus 
hang: Jarman és mások beszédhangja, a tenger zúgása, a harangok, vagy a 
beazonosíthatatlan hangzások olyan gyorsan változnak, áramlanak, és keltik 
fel a figyelmet, hogy a befogadó hallása egy pillanatra sem pihenhet.  A hang-
tudomány szonikus énként határozza meg azt, ahogyan az én az őt körülvevő 
hangi világgal kapcsolatot teremt.31 A Blue azt a hirtelen támadt traumatikus 
és kaotikus hangélményt képes megteremteni, melyet a látás hirtelen elvesz-
tése okozhat, ahogy a vizuális tájékozódáshoz szokott én nem képes feldol-
gozni a rászabadult rengeteg auditív ingert. Derek Jarman finom, nyugodt, po-
étikus hangon beszéli el a vakság gyors kialakulásának traumatikus emlékeit, 
míg körülötte hol cikáznak és dübörögnek a hangok, hol elnémulnak. Jarman 
akuzmatikus beszédhangja, csapongó, visszaemlékező, hol naturalista, hol pe-
dig lírai kvalitású tudatáramlás. A felidézett emlékek hol realista, hol stilizált 
zajok-zörejek formájában vannak jelen a hangtájban, ami a kép hiányából fa-
kadóan nem tud konvencionális módon a „háttérbe olvadó” atmoszféra hang-
ként viselkedni. A befogadó hang-mentén való tájékozódása végett, minden 
egyes apró hangtöredék, háttérzaj szerepet kap abban, hogy megkonstruál-
ja magában a láthatatlan helyszínt, elhelyezze magát egy elképzelt térben. 
 
31  Brandon LaBelle, Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life, New York-Lon-
don, Continuum, 2010.
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 A látás elvesztésével szembesülő traumatikus élményhez hangos, éles, 
a fülbe nyilalló akuzmatikus mechanikus zajok kapcsolódnak. Különös jelen-
tősége van a mechanikus zajok és az ember kapcsolatának. Többször visz-
szatér a kórházi eszközök vészjóslóan sípoló, zsigerien ható zajáradata vagy 
a kaotikus elektronikus zenei zörejek. A film visszatérő “szónikus” helyszíne 
a korház, az AIDS-cel való küzdelem helyszíne. Míg Jarman poétikus nyel-
vezettel beszél a kórteremben hallható és a betegségéhez köthető hangha-
tásokról (pl: „A DHGP-csöppek Kanáritrillák.”32), addig a valós (mechanikus) 
hang szinte elviselhetetlenné fokozódik. Az infúziós gép éles csipogása, annak 
egyre gyorsuló ritmusa, a zajok sűrűsödő zúgása a látás elvesztésének gyors 
lefolyását idézi. A „vakvégzet” felé áramlik a film, és ahogy mozognak, áram-
lanak körülöttünk a hangok, a homogén kék vászon is mintha megmozdulna, 
vibrálni kezd a hangokkal. A valós/reális helyszínhez köthető térhangok és a 
stilizált, nondiegetikusnak ható hanghatások váltakoztatása az egyész filmet 
egy gyors ritmusú tudatáramlássá formálja, amiben folytonos ritmusváltá-
sokat okoz Jarman, hol kimért, lassú beszéde, hol pergő, rímes szavalása. 
Jarman Kék filmjében a fragmentált, egyes szám első személyű beszéd ötvözi 
és állandóan váltakoztatja a költőiséget és a hétköznapi nyelvezetet, amivel 
- úgy tűnik – részben hozzáférhetővé válik, ugyanakkor egy másik dimenzió-
ba helyeződik a szubjektív traumatikus emlékezés és önreprezentáció. Chion 
acousmêtre fogalmában is hangsúlyozódik az akuzmatikus hang disembodied, 
vagyis testtel nem rendelkező volta. Azonban Jarman hangja csak a film végé-
re válik a Mladen Dolar értelmezése szerinti akuzmatikus hanggá, vagyis azzá 
a hanggá, ami szakít forrásával (test), és így még nagyobb erőre tesz szert az 
által, hogy midenütt jelenlevővé válik.33 A Blue-ban az önreprezentáció, mint 
testi lét, a testben való élet kiemelése megkerülhetetlen. Jarman hangja még 
nagyon is testhez kötött és az egész film során küzd saját testével, amin az 
AIDS folyvást újabb és újabb nyomot hagy. A hangok a kórházban mind az el-
viselhetetlen testi léthez köthetők: az infúzió csöpögése, a szívritmushangok, 
még a film végén hallható léptek nesze is („A cipő, amit per pillanat viselek, 
épp megfelel, hogy kisétáljak az életből”34). Az utolsó ilyen testhez köthető 
hang a végső kórházi jelenetek egyikében egy lélegeztetőgépre emlékezte-
tő hullámzó hang, miközben Jarman hangja egyre visszhangosabbá válik (a 
visszhang, ami már nem rendelkezik forrással). Ez a visszhangos, suttogó 
beszéd átvezet egyfajta mentális térbe („az időnélküliségbe robbanva, ki- és 
bejárat nélkül”), ahol már csak a zenét és a tenger hullámzását hallani. („Mély 
vizek mossák a holtak szigetét”).

32 Derek Jarman, Chroma, ford., Béresi Csilla, Budapest, Palatinus, 2010, 99. (A filmből vett 
idézetek forrása a magyarul megjelent kötet, mely tartalmazza a film teljes szövegének 
fordítását is.)
33 Mladen Dolar, The Voice and Nothing More, London, MIT Press, 2006, 61-62. 
34 Jarman, im., 111.
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 Timothy Corrigan hívja fel a figyelmet arra, hogy a Blue-ban a haldokló 
test önmegfigyelése nemcsak egy költői, szimbolikus és politikai diskurzust 
indít el, de egyben szembesít az AIDS reprezentálásának problémájával.35  
Jarman filmje nemcsak az AIDS okozta vakság, a látás elvesztésének trau-
máját jeleníti meg, nemcsak az AIDS-cel küzdő én önreprezentációjának, de 
a betegség reprezentálásának lehetetlenségével is szembesít. 

Lezárás

Az auto-etnográfiai filmben az alkotó saját történetét úgy kísérli meg feldol-
gozni, mint amit nagyobb történelmi kontextusok vagy társadalmi képződ-
mények foglalnak magukba, és amely megkérdőjelezi az önreprezentáció és 
identitás stabilitását. Az elemzett két kísérleti auto-etnográfiai film mindun-
talan konfrontál az önreprezentáció határaival. A rendezők saját hangja, mint 
testtel nem rendelkező (disembodied voice) végig jelen van a filmekben, és az 
alkotók egyes szám első személyű narrálása rendkívül inkoherens, csapongó 
és poétikus (Derek Jarman) vagy éppen irreleváns információkat tartalmazó 
és nem a saját szavaival megszólaló (Chantal Akerman). 
 Ezeket a filmeket az állandó akuzmatikus beszédhang énjének reflexiója 
jellemzi. Az akuzmatikus hangi dimenzió által teremtett instabil, bizonytalan 
kép-hang viszony és audiovizuális szakadás adekvát formája az olyan kísérleti 
autobiografikus és auto-etnográfiai filmeknek, melyek éppen megkérdőjelezik 
az önreprezentáció, az identitás, az emlékezés stabilitását és melyekben a 
feloldhatatlan hiány végig jelen van. 

35  Corrigan, im., 102.
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