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Dr. Major Hajnalka*

 A mozgókép retorikája
  Szerzői filmek retorikai elemzésének tanulságai 

Amikor sok évvel ezelőtt először olvastam Petronius Satyriconját, mindjárt az 
elején elgondolkodtatott ez a rész: „S mialatt e tüzes vitatkozás közepette a 
kertben sétálgattam, a tanítványok hatalmas tömege gyűlt össze a csarnok-
ban, akik - ahogy kivehettem - egy illetőnek Agamemnon rögtönzését cáfoló 
rögtönzött szónoklatáról érkeztek. […] az ifjak az érvelésen derültek, s az 
egész beszéd felépítéséről megvető szavakat szóltak” (VI., Horváth István 
Károly fordítása). Milyen kompetencia birtokában voltak ezek az ifjak, hogy 
azonnal elemezni, vitatni tudták a hallottakat? Mennyire örülne velem együtt 
sok középiskolai (magyar)tanár, ha a diákok azon túl, hogy miről szól a szöveg 
(film), a hogyanról is tudatosan választott szempontok segítségével, könnye-
dén beszélgetnének! Véleményem szerint nagy szükség van arra a „sokrétű, 
retorikai alapú kritikai attitűd”-re, melynek fontossága mellett a szerző is ér-
vel (19. oldal).
 Deák-Sárosi László munkája kettős célt tűzött ki: egyrészt a kép-szöveg 
mibenlétének megragadását az 1998 és 2011 közötti korszak (szerzői) film-
jeiben, másrészt a retorikai alakzatok és a szóképek alap-eszköztárának be-
mutatását, valamint ezeknek mint a hatás eszközeinek megjelenését a fenti 
korszak filmjeiben. Feltételezése az, hogy az általa szimbolikus-retorikus film-
nek nevezett típus elveti a hagyományos narratív formákat és a dramaturgiai 
eszközök helyett szimbólumokat használ, hamis tényeket mutat fel, illetve a 
tényeket hamis logika alapján tálalja. Így a logosz mellett az éthosz hitelesítő 
és a pathosz hangulatkeltő erejével is visszaél. A modernizmus-elméleteket 
destruktívnak tartja, amelyek az ellentétükbe fordított retorikai eszközökkel 
társadalmi értékeket bontanak le, mert bár a közönségtől eltávolodtak, hatá-
suk közvetve érvényesül. Kérdőíves felmérése azt a hipotézist kívánja igazol-
ni, hogy a szimbolikus-retorikus film a modernizmus-elméletektől nem befo-
lyásolt középiskolás korosztály körében nem sikeres.
 A retorikát Deák-Sárosi olyan elméleti keretként használja, melynek az 
ókortól kezdve megmaradtak a stabil alapjai. Ebben az értelemben beszélhetünk 
médiaretorikáról és médiaérvelésről; a médiatermékek is élnek a meggyőzés 
három módjával (logosz, éthosz, pathosz). Ellenvetésként felvethető, hogy az 
ókori retorika elsősorban szövegekkel foglalkozott, de az is irodalom mindig is 
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képiségre törekedett, a képhez fogalmi jelentések kapcsolódnak, a kép ol-
vasata pedig szövegként jelenik meg. A mozgókép képi absztrakt jelenté-
sek változásainak hordozója, ezért használhatja a szerző Knape 15 pontját a 
Bildrhetorik kötetből. 
 A szerző Deleuze felosztását egy új korszakkal egészíti ki, a mozgás-kép 
és az idő-kép mellé javasol egy harmadikat, amelyet a szimbólum-kép korsza-
kának nevez; a korszakot reprezentáló alkotásokat pedig szimbolikus-retori-
kus filmnek. Előzményként a modernizmus két példája, az Emberek a havason 
mint a tradicionális értékek őrzője és a Szindbád mint a fabula elbizonyta-
lanodásának és a világharmónia megbomlásának a képviselője szerepel. A 
szimbolikus-retorikus film és a posztmodern stílus találkozását Jancsó Miklós 
következő filmjeiben elemzi: a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, 
az Anyád! a szúnyogok és az Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél mint a bün-
tetőnarratíva-mintázat példái jelennek meg, az Oda az igazság elemzésébe 
pedig egy kérdőíves vizsgálatot épített bele a szerző. A Jancsó-tanítványok 
közül Mundruczó Kornél Szelíd teremtés – a Frankenstein-terv c. alkotását 
mint a történethez való visszatérést és a történet antitézisét elemzi. Tarr Béla 
A torinói ló c. filmje mint ellen-teremtéstörténet, „a tagadás végpontja és a 
közöny poétikája” szerepel külön fejezetben. Egy korszak vége és a túlélés 
módjai című zárófejezete többek között Mundruczó A fehér isten című filmjét 
is elemzi.
 A kilenc választott filmet a szerző a retorikai elemzés szempontrendsze-
re segítségével elemzi:

1. retorikai szituáció, 
2. műfaj, 
3. szerkezet, 
4. érvelés a nagyszerkezetben / logikai vagy érzelmi haladás, 
5. érvelés a középső szerkezetben / toposzok, 
6. érvelés a kisszerkezetben / stílus, 
7. előadásmód, 
8. a hallgatóra tett hatás, 
9. a rendező éthosza, 
10. összegzés. 

A szempontok mindegyikét a szakirodalom alapján definiálja a 97–116. ol-
dalon. Ez a következetesség lehetővé teszi a felvázolt ív végigköveté-
sét. Az egyes elemzések önmagukban is megállják helyüket, mintát adnak 
a filmek retorikai elemzéséhez, ugyanakkor folyamatosan olvasva rutinra 
is szert tehetünk az elemzésben. A szakirodalmi bázis impozáns, de a kö-
zel 350 tételes bibliográfia tartalmazza a filmes és a retorikai szakiroda-
lom fontos alapműveit, az érdeklődőket további utánaolvasásra késztetheti. 
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A függelékben megtalálható az Oda az igazság című filmhez készült kérdőíves 
mérés anyaga. Érdekes és szintén további kutatásra ösztönözhet ez az anyag, 
a hozzá kapcsolódó tartalomelemzéssel együtt. A tartalomelemzés a diákok 
válaszai alapján kialakított fogalomköröket szemlélteti, tükrözve azt, mely 
motívumok gyakoroltak nagy hatást rájuk. Deák-Sárosi könyvéből megismer-
hetjük az archiválás módszertanát is: az elemzés 333 pillanatkép és további 5 
képi illusztráció alapján készült. Az archiválás másik technikájának példáját, a 
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten szöveges átiratát szintén a füg-
gelékben olvashatjuk.
 A könyv kulcsfogalma a szimbolikus-retorikus film, amely a szerző meg-
határozása szerint „elveti, vagy inkább háttérbe szorítja a hagyományos nar-
ratív formákat, és a dramaturgiai eszközök: epizódok és fordulatok helyett 
szimbólumokat emel ki és épít fel.” (19. oldal) A szimbólumteremtést és -ki-
emelést a retorika eszközeivel éli el, ezért találó az elnevezés. A legfőbb esz-
közök: 

• a helyi érték (első és utolsó kép); 
• a retorikai-stilisztikai alakzatok (pl. túlzás, kihagyás, ellentét); 
• a szóképek (metafora, metonímia, szinekdoché); 
• a közvetlen rámutatás (deixis);
• a kiszólás rezonőr révén; 
• az önmagukat alakító kevésbé híres és híres emberek (cameók);
• a reflexió és az önreflexió;
• a mikroelbeszélés, 
• a cím jelentéssűrítő lehetőségei

Deák-Sárosi célja „ezeknek az eljárásoknak az azonosítása, elemzése, példák 
révén történő szemléltetése.” (19. oldal) Az illőség fogalmát is összefüggésbe 
hozza a szimbolikus-retorikus film fogalmával: „Tágabb értelemben minden-
fajta kommunikációt a közösségi érdekek közössé tételéből létrejött nyelvi 
reprezentáció határoz meg” (23. oldal), valamint „A képi kommunikáció akkor 
érvényes, ha grammatikailag helyes, és ha retorikailag illő” (34. oldal). Mivel 
a recenzió terjedelmét meghaladná az összes fenti szempont végigkövetése, 
ezért a következőkben kiemelek négy kulcsfontosságú elemet: a helyi érté-
ket (elrendezés), az alakzatokat és szóképeket, valamint a kiszólást (a reto-
rikában aposztrophé). Remélhetőleg ez a rövid metszet betekintést enged az 
elemzés módszertanába.
 Az elrendezést sorrend értelemben a Szindbád kapcsán tárgyalja a szer-
ző, mely film az időrend és az ok-okozati összefüggések helyett szubjektív 
időt és szabad asszociációt használ (145. oldal). Quintilianus Szónoklattaná-
ban az elrendezéssel kapcsolatban írja: „az elrendezést magát megváltoztatja 
a célszerűség, minden szónoknak mással előnyösebb kezdeni a tájékoztatást” 
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(2009: 452; 7, 1, 3). Ha a rendezőt tekintjük szónoknak, akkor ez a döntés 
indokolja Deák-Sárosi következtetését a film témájával kapcsolatban: „Első 
megközelítésben a téma a napi teendők problematikája, a szerelmi és kuliná-
ris mértéktelenség ellentmondásaié; azonban egy strukturális témát is ma-
gában foglal, amely a társadalom egyik alappillérét, a házasság intézményét 
kérdőjelezi meg, illetve bontja le a címszereplő világnézetén és életmódján 
keresztül. A Szindbád mind tematikailag, mind strukturálisan – és egymással 
összefüggésben – megvalósítja az átmenetiséget: egy értékvilág és egy elbe-
szélői struktúra felbomlását” (149. oldal, a szerző kiemeléseivel).
 Az alakzatokat Quintilianus szóalakzatokra és gondolatalakzatokra oszt-
ja. Mozgókép elemzésénél természetesen az utóbbi fontosabb. A Szónoklattan 
többféleképpen is definiálja az alakzatot: „eltérnek a szokásos beszédmódtól” 
(2009: 573; 9, 2, 1), „a beszédnek bizonyos alakja, amely eltér a közönsé-
ges, az elsőként adódó beszédmódtól” (2009: 567; 9, 1, 11), „a beszédnek 
valamely műfogással megújított formája” (2009: 567; 9, 1, 14); de mindig 
kiemeli, hogy indokolt esetben használva közvetlenül hatnak, indulatokat szí-
tanak fel, gyönyörűséget keltenek (2009: 567; 9, 2, 3−4). Például az Oda az 
igazság című film elemzésében Konradin, a fojtogató képe és szerepe alak-
zatként, méghozzá sejtetésként jelenik meg (suspicatio), azt sugallva, hogy: 
„a keresztény trónkövetelők és királyok gyilkosok és fojtogatók” (288. oldal). 
Quintilianus megállapítását igazolja a diákok által kitöltött kérdőívek tarta-
lomelemzése: a fojtogató (fojtogatós ember vagy férfi), a gyilkos / gyilkolás 
kiemelkedően gyakran (csak a fojtogató 20 esetben) fordul elő a válaszokban, 
tehát benyomást keltett, indulatokat szított fel bennük.
 A szóképek valamely szónak vagy kifejezésnek saját jelentéséből egy 
másikba való művészi átvitele, „átviszünk egy névszót vagy igét a saját 
helyéről, ahol tulajdonképpeni, arra a helyre, amelyen vagy nincs tulaj-
donképpeni szó, vagy az átvitt jobb a tulajdonképpeninél. Azért alkalmaz-
zuk, mert vagy szükséges, vagy mert kifejezőbb, vagy pedig – ahogyan 
már mondtam – mert illőbb” (2009: 547; 8, 6, 6). Az illőséggel kapcsolat-
ban fentebb már idéztem a szerző véleményét. A mozgóképre is igaz le-
het így Quintilianus szóképekre vonatkozó tanácsa: „Ahogyan mértéktartó 
és megfelelő használatuk ékesíti, úgy gyakori használatuk homályossá és 
visszatetszővé teszi a beszédet, folytonos használatuk pedig allegóriát és 
talányt eredményez” (2009: 549; 8, 6, 14). A 80. oldalon Jancsó szim-
bólumalkotásáról Deák-Sárosi a következőt állapítja meg: „Jancsó Miklós 
Utolsó vacsora az Arabs szürkénél (1999) című filmjében a két bohóc fősze-
replő, Kapa (Mucsi Zoltán) és Pepe (Scherer Péter) a Hősök terén található 
Millenniumi emlékműről leugorva egyenesen a Duna vizébe esnek. Ennek 
a kis epizódnak az a jelentése a film egészének és a sorozatnak a kontex-
tusában, hogy a főszereplők a Háború allegorikus szobráról Emese ősanya 
álma szerint a magyar hatalom jelképének számító Duna vizébe esnek. 



 
11  

 2018/2 - NYÁR

Az epizód még pontosabban a magyar nemzeti öntudat és virtus veszélyére 
utal, ami háborúhoz és halálhoz, illetve a még meglévő (kevés) hatalom ösz-
szeomlásához vezethet” (A szerző kiemelései). A szimbólum alkalmazását ez 
a szándék / szükséglet indokolja, ha a néző nem végzi el megfejtéséhez a 
megfelelő gondolkodási műveletet, az homályhoz, értelmezési problémához 
vezethet.
 Az aposztrophé jelenségének vizsgálata a filmekben különösen érdekes. 
Eredetileg a bírótól elforduló beszédet értették alatta, melynek az ellenfél tá-
madása vagy a megszólítás lehetett a célja, esetleg a szóban forgó kérdéstől 
akarta elterelni a hallgatóságot (Quintilianus 2009: 581; 9, 2, 38). Deák-Sárosi 
először az Emberek a havason kapcsán említi; a részletet hosszabban idézem, 
mert nagyon jól mutatja, hogyan válik a filmnyelvi konvenció az éthosz esz-
közévé: 

„[…] a kamerába tekintés nem része a hagyományos elbeszélői filmnyelvi kon-
venciónak. Ennek a konvenciónak a „megsértése” erős érzelmi és jelentés-
képző elem. A filmben háromszor tekintenek a kamerába. Első alkalommal 
akkor, amikor a kalauz (Makláry János) a vonaton felfedezi, hogy Anna nem 
él. Gyanúsan megnézi közelebbről, és elgondolkodik azon, hogy lekezelje-e a 
jegyét mint élőét. A dilemmát segít feloldani a vagon utazóközönsége, akik 
Gergelyékkel vállalnak szolidaritást. Számonkérően, szinte vádlón néznek 
szembe a kamerával, hogy a jegykezelő érvényesítse a jegyet, és ezzel fo-
gadja el a helyzetet. Az utasok a kalauz szemébe néznek ilyen szúrósan, de 
azáltal, hogy ez ugyanakkor a kamerába tekintés is, más jelentést is kap. Az 
utasok tehát a néző szemébe is beletekintenek. A néző így érzetileg azonosul 
a kalauzzal, aki viszont a társadalmi rendnek az őrzője, egyben jelképe. Az 
utasok így közvetlenül a nézőn kérik számon az erkölcsi dilemmát. A néző-
nek másodpercek alatt le kell folytatnia azt a vitát, hogy engedélyezhető-e 
halott szállítása élők között. Van tétje a döntésnek, hiszen a halott fertőzést 
okozhat. Ugyanakkor meg kell érteni Gergelyt is, aki teljesíteni akarja fele-
sége utolsó kívánságát, hogy odahaza temesse el őt. Az együttérzés szól a 
közösségi kockázattal szemben. A kalauz a nézők és a társadalom nevében is 
lekezeli a jegyet. A jelenet és a filmnyelvi megoldás, ez a kamerába tekintés 
az együttérzést és a társadalmi együttműködésbe vetett hitet erősíti (akár 
kockázatok árán is)” (134. oldal).
 
 Ehhez az éthoszhoz járul a rezonőr (Üdő Márton) szerepeltetése és a 
narrátor hangja, melyek a film értékrendjét közvetítik. „A nézők és a kritiku-
sok értették az üzenetet és a megoldást (együttérzés, remény), kevés kivé-
tellel pozitív visszajelzést adtak. A történet alapjául szolgáló értékrend legfon-
tosabb jellemzői: keresztény, magyar, egyetemes, filmszerű” (141. oldal). 
 Jancsó már „gyakran és erősen él a kamerába tekintéssel, a kiszólásokkal,
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hogy Stőhr Lóránt ezért ezt a film műfaját „filmbeszéd”-nek nevezi. […]  A 
nézőnek kiszóló beszédből is kiemelkedik a szentenciák műfaja.” A Kapa-Pepe 
sorozatban „egyre több és egyre elviselhetetlenebb kiszólás van. Kapa, a fő 
rezonőr mindinkább dühösebb és elkeseredettebb. Meg is kérdezi a nézőket, 
bírják-e? Ha nem, „lehet kimenni”. Erre viszont nem lehet más felelet, mint 
az, hogy ha már valaki egy filmre jegyet váltott, nem azért tette, hogy a fe-
lénél kimenjen” (280. oldal). Ugyanaz a filmes eszköz ugyanúgy a rendezői 
éthosz eszköze lesz, de a második esetben a rezonőr maga veti fel, hogy a 
film nem „illő”.
 A bevezetőben említettem, hogy a célkitűzést aktuálisnak és fontosnak 
tartom. Egyrészt amiatt, mert nehéz objektív eszköztárat találni a manipulá-
ció megragadására. Az egyes művészeti ágak „termékeit”, gyakran magukat 
a művészeket is ideológiák, politikai vagy gazdasági érdekek befolyásolják, a 
vitát, az objektív megközelítést érzelmek és indulatok nehezítik. A párbeszéd 
azonban csak a szerző által is bemutatott fogódzók segítségével indulhatna 
meg, hiszen ha ezeket tudományosan igazoljuk, nem lehet „legyinteni” erre 
az eredményre. Akciót kell kiváltania, még ha cáfolatot is, és megindulhat a 
párbeszéd, a vita az elemzésekben használt bármely szempont kapcsán. 
 A kötet másik nagy eredményét abban látom, hogy a médiaoktatás fel-
adatát és felelősségét új megközelítésbe helyezi. A kötelező olvasmányok ál-
landóan kereszttűzben állnak, az iskolában bemutatott filmekről kevesebb szó 
esik. Minden tanár tudja, hogy a filmnézés az órán biztos siker, de ha nem 
kíséri megbeszélés, veszélyes is lehet. Hiszen, mint a szerző is bemutatta, az 
iskola, a tanár vagy a tankönyv éthosza hitelesíti a filmet, az általa képviselt 
értékrendet, ami szavak nélkül is hat az érzelmekre, beépül a diákok tuda-
tába. Ezért lenne fontos a vita, szavakat adni az érzéseknek, objektív, közös 
eszköztár, egyfajta kód, közös nyelv segítségével megbeszélni, „kibeszélni” 
ezeket a benyomásokat. Természetesen az ízlés formálásáról mint célról nem 
mondhat le a médiaoktatás sem, de úgy gondolom, az út e célhoz is a képi 
hatások iránti figyelmen, érzékenységen és elemzőkészségen át vezet.
 A szerző célkitűzései összhangban vannak a mozgóképkultúra és mé-
diaismeret kerettantervével: az ott említett erkölcsi nevelés, demokráciára, 
önismeretre, társas kultúrára, testi és lelki egészségre nevelés, valamint a 
médiatudatosság (mozgóképi írás- és olvasástudás, önálló és kritikus attitűd 
kialakítása) segíthető a Deák-Sárosi által bemutatott módszer következetes 
alkalmazásával. A mozgókép retorikai elemzése más kerettantervi célokat is 
szolgálhat (például a „képi hangulat tudatosítása elemző megállapítások ré-
vén”), erre épülhet a „mozgóképi látványszervezés gyakorlatokkal”, valamint 
a „következtetések megfogalmazása szóban és írásban”. A könyv által vizsgált 
szerzők közül Huszárik, Jancsó és Tarr szerepel a középiskolai kerettanterv-
ben, célként a „szerzői kultúra és a tömegkultúra mint eltérő beszédmódok” 
megismerése fogalmazódik meg, ezekről „elemző és értékelő megfigyelések



 
13  

 2018/2 - NYÁR

megfogalmazása (pl. vita keretében)”. Míg a médiaórákon gyakran elemzett 
reklám célzatossága magától értetődő, a rendező szándékosságára fel kell 
hívni a figyelmet.
 Szükség van tehát retorikai eszköztárra a filmelemzéshez, de ez eszköz-
tár (és az elemzési kompetencia) nemcsak a mozgóképes elbeszélés, hanem 
a hagyományos költői képek megértését, alkotását is segítheti. Az alakza-
tok vizsgálata mellett a dolgozat nem hanyagolja el az éthoszt és a logoszt 
sem. Felveti a díjazás és az éthosz kapcsolatát, a rendező éthoszának, a 
médiaoktatás felelősségének kérdését. A vizsgálat megerősíti, hogy retorikai 
eszköztárra ma is szükség van, a fogalmak mély, pontos ismerete lehet a ki-
egyensúlyozott vita alapja. A logosz-éthosz-pathosz kiegyensúlyozott arány-
ban, következetes szempontok alapján történő vizsgálata eredményezhet tar-
talmas retorikai (film)elemzéseket.


