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Horányi Péter

	 Jim	Jarmusch	filmjei	és	a	posztmodern

Jim	Jarmusch	fogadtatása	és	első	alkotói	korszaka

Jim Jarmusch az 1980-években formálódó amerikai független film meghatáro-
zó rendezője, akinek korai alkotásai emblematikus mérföldkövek a hollywoodi 
nagystúdióktól távolságot tartó, alacsonyabb költségvetésből készült filmek 
vonulatában. David Bordwell a rendező pályafutásának kezdetét a „független 
filmezés új korába” helyezi, abba a nyolcvanas évektől aktivizálódó amerikai 
társadalmi közegbe, amelyben a periférikus filmesek számára kedvező új tá-
mogatási rendszerek alakultak ki. Ezek lehetőséget teremtettek olyan pro-
jektek elkészülésére is, amelyekre a régi stúdiószisztémában nem lett volna 
esély, valamint új fórumok és fesztiválok nyíltak, alkalmat adva a filmek ter-
jesztésére.1
 Jarmusch az 1980-ban készített vizsgafilmjével, a Permanens vakáci-
óval megjelent az európai fesztiválokon, az áttörést azonban az 1984-ben 
bemutatott, eredetileg kisfilmből nagyjátékfilmmé terebélyesedett Florida, a 
paradicsom hozta, amely mind Cannes-ban, mind az amerikai Sundance Fesz-
tiválon díjat nyert, és országszerte a kritikusok kedvencévé vált.2 A Florida, 
a paradicsom nemcsak a rendkívül alacsony költségvetés sokszorosát hozta 
vissza, hanem az indie-filmesek egy új vonulatának nyitott utat, olyanoknak, 
mint Spike Lee, Richard Linklater, Kevin Smith és Gus van Sandt.3 A függetle-
nek új generációját eklektikusságuk miatt többféle módszer szerint lehet osz-
tályozni, Bordwell például eltérő vonulatokat különböztet meg, Jarmuscht az 
úgy nevezett „művészi függetlenek” kategóriájába sorolva,4 R. Barton Palmer 
pedig egy Coen-fivérekről írt tanulmányában, Jarmuscht is ide sorolva, a po-
puláris kultúra iránti érzékenységet tartja a legfelismerhetőbb közös vonás-
nak a Hollywoodtól távolságot tartó rendezők között.5 
 Jarmusch korai filmstílusa több forrásból táplálkozik. A Cassavetes-féle 
hatvanas évekbeli amerikai független film mellett az európai művészfilm ha-
gyománya is felismerhető a tónusában. A lassú ritmus, a letisztult szerkezet,

1 Bordwell 732-733.
2 Varga 2013: 205.
3 A Jarmusch által inspirált rendezők egy része később Hollywood felé fordult és ott is sike-
res lett, ő viszont ott megmaradt periférikus pozícióban, miközben az európai fesztiválok 
és kritikusok kedvelt figurájaként tevékenykedik. 
4 Bordwell 733.
5 PALMER 24.
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a hosszúbeállítások és kocsizások használata többnyire modernista hatásra 
vezethetők vissza: a Florida, a paradicsom minimalista kompozícióit Bresson 
vagy Ozu munkáihoz lehet hasonlítani,6 töredezett, epizodikus szerkezete pe-
dig francia új-hullámos érzetű, ami a Florida, a paradicsomot követő film, a 
Törvénytől sújtva (Down by Law, 1986) is örököl.7 A Permanens vakációtól 
kezdve jelen lévő, számos későbbi filmjében feltűnő alapmotívum, a kiürese-
dett nagyvárosban örökké bolyongó hős pedig az Antonioni- vagy Wenders-
filmeket idézheti. 
 Jarmusch munkásságának forrásai összességében rendkívül sokszínűek: 
az európai és amerikai művészfilm ismerete mellett a New York-i szubkultú-
rából is táplálkozik, ezért ennek a társadalmi térnek az ismerete releváns, ha 
a filmek mivoltát közelebbről érteni akarjuk.8 Otthona, New York kulturális ol-
vasztótégely, amelyben egy olyan újhullámos művészeti közeg teremtődött a 
nyolcvanas évekre, ahol a művészeti irányzatok keverékében sok alkotó maga 
is „ingázó” volt, hol zenéket készítettek, hol filmekben közreműködtek. Az 
egyik legfontosabb alternatív kulturális intézménye a kornak a Bálint István 
és Halász Péter által alapított, 1976-ban Budapestről emigrált Squat Theater 
volt. A műhelyben olyan zenészek léptek fel, mint John Lurie, a Jarmusch-
filmek többször visszatérő szereplője és zeneszerzője, de innen jött Bálint 
Eszter is, a Florida, a paradicsom Magyarországról érkező lánya. Elmondható 
tehát, hogy korai filmjeiben rendszerint barátai, zenésztársai szerepelnek: 
következő nagyjátékfilmjében, a Törvénytől sújtva címűben (1986) John Lurie 
mellett Tom Waits is főszerepet kap, majd Iggy Poppal jelenik meg újra a Kávé 
és cigaretta egyik epizódjában. Screamin’ Jay Hawkins pedig, aki a Florida, a 
paradicsom alatt többször felzendülő „I put a spell on you” című dal előadója, 
szállodaportásként, rikító piros öltönyben üdvözli a hotelbe tévedő idegeneket 
a Mystery Trainben (1989).
 Jarmusch alkotásainak eredete erre a sokszínű, kulturális találkozások-
ban gazdag közegre vezethető vissza, ezt az élettapasztalatot pedig filmjeiben 
visszatérő motívumok alapjaként használja.9 Alkotásai karakterközpontúak, a 
lényeget a szereplők rövid és alkalomszerű találkozásai teszik ki, nem a cse-
lekményvezetés.10 Fontos sajátsága a korai filmeknek, hogy nincs egyértelmű 
főszereplőjük, hanem inkább egyes társaságok, csoportok útját követik. A 
társaság-„motívum” a Kávé és cigaretta epizódjaiban és az Éjszaka a Földön-
ben válik a legerősebbé, ahol a kávézás és a taxizás köré szerveződő tevé-
kenységek alkalmi barátságokat teremtenek.
 A korai alkotásoknak tehát ez a jellegzetes koncepciója: karaktervezé-
relt utazások, amelyekben a hangsúly sokkal inkább a szereplők egymással
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6 Bordwell 733.
7 Kovács András Bálint 1989. (online)
8 Bordwell 733., Varga 206-207.
9 Varga 2013: 207.
10 Varga 2013: 209.
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és a környezetükkel folytatott interakcióin van, semmint a történet előreha-
ladásán. Véleményem szerint ezért van az, hogy a narratíva nem is igényli a 
hagyományosabb építkezésű filmektől megszokott fordulatok túlzott haszná-
latát, hanem az egyes részek akár független epizódokként is felfoghatóak. A 
Mystery Train már nem is egy, hanem három különböző csoportra fókuszál. 
Egyidőben történő eseményeket mutat be, amelyek Memphisben, Elvis Presley 
szülővárosában zajlanak, szereplői pedig egy japán kamaszpár, egy megözve-
gyült olasz nő, majd alkalmi társa, valamint egy brit zenész és haverjai. Ez a 
narratív megoldás a nem lineáris elbeszélőmódú független filmek egyik előké-
pének tekinthető.11 A három társaság útjai néha összeérnek, illetve bizonyos 
apró motívumokban rímelnek egymásra, de a nézői várakozással ellentétben, 
ahogy azt a nem-lineáris filmekből megszokhattuk, közvetlenül sosem hatnak 
egymásra, nem fonódnak össze. Ugyanakkor mindhárom társaság eltérő mó-
don él meg hasonló környezeti impulzusokat, legyen szó a hotelben leláncolt 
rádióról vagy az éjjel megjelenő Elvis-szellemről. Tehát meglátásom szerint 
nem arról van szó, hogy a filmben ne működne kohézió, hanem csak arról, 
hogy a lineáris történet helyett a megjelenő motívumok egymásutánja terem-
ti meg a folyamatosságot, poétikus hangulatot festve. Jarmusch epizódokra 
felosztó stílusa az Éjszaka a Földönben (1991) teljesedik ki,12 ugyanis ebben a 
filmben az epizódok már semmilyen felszínen látható kapcsolatot nem mutat-
nak egymással, azt a lényegi elemet leszámítva, hogy mind az ötben taxizást 
láthatunk a világ eltérő pontjain. Jarmusch tehát a kilencvenes évek elejére 
már elvitte a végletekig az ő verzióját a nem-lineáris elbeszélésre.13 
 Juan A. Suárez 2007-ben angol nyelven megjelent, Jim Jarmuschról írt 
könyve az első átfogó monográfia a rendező addigi munkásságáról. A könyv 
rendkívül részletes összegzését adja nemcsak a rendező addigi életművé-
nek, hanem általános fogadtatásának is. Újfajta megközelítését adja a rende-
ző környezeti hátterének olyan szempontból, hogy szemben az eddig inkább 
deskriptív jellegű tanulmányokkal, Suárez részletesen elemzi Jarmusch nem 
filmes inspirációit is, úgymint a New York-i avantgárd kultúra, a beat költé-
szet, a rock ’n’ roll, a hip-hop zene stb.
 Suárez Jarmusch munkásságát két alkotói korszakra bontja: A korai kor-
szakra, amely a Permanens vakáció és az Éjszaka a Földön közötti időszakot 
öleli fel, illetve egy második alkotói korszakra, amely a Halott emberrel (1995) 
kezdődik és tart egészen a könyv megjelenésének idejében is, ezzel a Herva-
dó virágok című filmig tárgyalva az időszakot.

 2020/1 - TAVASZ

11 Varga 2013: 211.
12 Kovács András Bálint 1992. (online)
13 Az ehhez hasonlatos narrációs fogások közel sem újak, már az európai modernista mű-
vészfilmekben is előfordultak. Népszerűvé válásuk a kortárs filmekben viszont arra utal, 
hogy a régebben csak a szélsőséges modernista stílust jellemző elbeszélői bizonytalanság 
az idők során a populáris filmekbe is elkezdett beszivárogni (Kovács András Bálint: 2005. 
p. 85. Felhívja rá a figyelmet Varga 2012. 6. p. is.), sőt védjegyükké tették olyanok, mint 
Tarantino, Nolan vagy Iñárritu.
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 E felosztást két tényezővel támasztja alá a szerző. Az egyik tényező gaz-
dasági: a nyolcvanas évek végére a függetleneket segítő amerikai támogatási 
rendszerek, párhuzamosan azzal, hogy a függetlenek „újhullámának” népsze-
rűsége hanyatlani kezdett, recesszión mentek keresztül.14 Jarmusch a kilenc-
venes évekre egyre gyakrabban támaszkodott Amerikán kívüli szponzorokra, 
az 1995-ben bemutatott Halott Ember német, az 1999-es Szellemkutya pedig 
japán támogatással készülhetett el, köszönhetően Jarmusch ottani népszerű-
ségének. 
 A másik tényező, amiért Suárez két korszakot különböztet meg, Jarmusch 
elbeszélőmódjának és stílusának változásaiból ered. Ahogy könyvében kifejti: 
„A piaci változások mellett a kilencvenes évek közepe új esztétikai korszakot 
is nyitott Jarmusch karrierjében.”15

 A Jim Jarmuschról készült könyv megjelenése óta a rendező öt új fil-
met készített el. Tanulmányomban a suárezi felosztásra támaszkodom, mert 
meggyőzően érvel mellette, ám a részletek tekintetében igyekszem árnyalni 
a képet. A következőkben elsődlegesen Jarmusch második alkotói korszakát 
fogom elemezni, hogy annak az értelmezési keretén belül később megvizsgál-
hassam: a legújabb három film milyen tekintetben emelkedik el vagy marad 
hű a suárezi felosztáshoz.

A	második	alkotói	korszak

Jarmusch Halott emberrel kezdődő második alkotói korszaka megannyi új 
elbeszélésmódbeli, stilisztikai és formanyelvi változást hozott a rendező élet-
művében. Ilyenek a narratív megoldásokban történő változások. Itt egyfajta 
klasszicizálódás figyelhető meg: a korábban meghatározó epizodikus, törede-
zett elbeszélőmód helyett konvencionálisabb, lineáris elbeszélés jelenik meg, 
illetve a történet csoportok helyett tipikusan egy-egy magányos hősre kezd 
fókuszálni. További alapvető változás, hogy a képi minimalizmus is eltűnik, he-
lyette egy vizuálisan gazdag, sokszor stilizált montázsszekvenciákat használó 
látványvilág kap teret. 
 Úgy vélem, az epizodikusságból való átmenet a klasszikusabb elbeszé-
lésmód felé valójában folyamatos jelenség, nem előzmények nélküli, hirtelen 
ugrás a Halott embertől kezdve; a változás megfigyelhető a korai korszakban 
is. Példaként felhozható, hogy míg a Florida, a paradicsom még egyáltalán nem 
használ folyamatos vágást, hanem minden „epizód” egy megszakításmen-
tes snittet képez, valamint a jelenetek több másodperces szünetekkel van-
nak elválasztva, addig a Törvénytől sújtva már jellemzően egy-két beállítást 
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14 Suárez 97.
15 „Aside from the new market conditions, the mid-1990s opened a new aesthetic phase in 
Jarmusch’s career.” Suárez 97. A Suárez-idézeteket a saját fordításomban adom.
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is használ jelenetenként. A Mystery Train és az Éjszaka a Földön már vegyíti 
a kocsizást a dialógusokhoz használt klasszikus snitt-ellensnitt plánozással.  
 Mindamellett a második korszakban egyértelmű újdonságnak tekinthe-
tő a műfaji elemek használata, illetve azok gyakran kiforgatott, revizionista 
módszerekkel történő megjelenítése. Nem utolsó sorban pedig átható szere-
pet játszik a korai filmekben is nagy jelentőségű kulturális keveredések motí-
vuma. A következőkben Suárez álláspontját ismertetem a változások tekinte-
tében.
 A filmek felépítése kapcsán Suárez kifejti, hogy amíg Jarmusch korai 
filmjei, a Törvénytől sújtva kivételével, tulajdonképpen független epizódokból 
vagy – Suárez megfogalmazása szerint – „zárt szegmensekből” állnak (ami-
nek legradikálisabb kulminációja az Éjszaka a Földönben van), addig a Halott 
ember és a Szellemkutya már hagyományosabb narratív építkezést, illetve 
átfogó és „folyamatos” történetet használ.16 A Halott ember története szerint 
a halálos találatot szenvedett William Blake a Machine nevű városból mene-
külve, indián múzsája kíséretében, aki a híres amerikai költőnek hiszi őt, ré-
vületszerű, földöntúli utazást tesz a rideg Amerikán keresztül. A Szellemkutya 
egy modernkori New York-i szamurájt mutat be, aki gengsztereknek dolgozik, 
majd egy parancsot megtagadva szembeszáll velük. A Hervadó virágok pedig 
a hajdani szeretőit felkereső középkorú férfi utazását követi. Láthatjuk, hogy 
mindhárom lineáris módon, hagyományos történetvezetéssel mesélődik el, 
egy meghatározott protagonistát kiszemelve, ahelyett, hogy két-három em-
ber útját követnénk, mint azt a korábbi filmekben láttuk. Suárez mindehhez 
hozzáfűzi, hogy ezek a figurák már aktívabbak is, mint a korai filmek csellen-
gő, motiválatlan alakjai, mert jellemzően valamilyen küldetést végeznek el, 
feladatuk van. Pszichologizálást azonban nem enged meg Jarmusch, ezek a 
hősök csupán gesztusaik és beszédmódjuk révén adnak információt lelkivilá-
gukról, és összességében épp oly távolságtartóan vannak bemutatva, mint a 
korai filmek passzív szereplői.17

 További változás, hogy ezeket a szerepeket nem amatőrök, zenésztár-
sak játsszák el, ahogyan ez korábban jellemző volt, hanem profi színészek.18 
A Halott ember főhősét a már akkor is elég híres Johnny Depp, a Szellem-
kutya magányos modernkori szamuráját Forest Whitaker alakítja. A Hervadó 
virágokban pedig az egyik Kávé és cigaretta-epizódban már feltűnt Bill Murray 
szerepel. Jarmusch korábban is próbálkozott profi színészek alkalmazásával, 
mint Steve Buscemi vagy Gena Rowlands, másfelől a zenésztársak szere-
peltetése sem szűnik meg – RZA például ismét feltűnik a Szellemkutyában, 
Iggy Popra pedig az egyik antagonista szerepe jutott a Halott emberben –, 
de a profi színészek és azok gyakori visszatérése lesz a domináns innentől 
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16 Suárez 98.
17 Suárez 98. 
18 Suárez 99.
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kezdve.19

 A korai filmekben megszokott minimalista és letisztult kompozíciók he-
lyett az új korszak vizuálisan gazdag látványvilágot teremt, amiben az alkotó 
nem hosszúbeállításokkal, hanem hagyományosabb plánozással dolgozik, a 
kitartott snittek helyett montázsszekvenciáknak adva a hangsúlyt. A Halott 
ember és a Szellemkutya teremti meg azokat a montázsszekvenciákat, ami-
ket Jarmusch innentől kezdve gyakran használ. Előbbiben a vonatból elsuha-
nó tájat látjuk a főhős perspektíváján keresztül, a másodikban egy városon 
keresztülhaladó autó útját követjük, amelyet a hős vezet. Suárez részletesen 
elemzi, ahogy a Szellemkutya nyitásában a hős vezeti az autót, át az éjszakai 
külvároson, olyan áttűnésekkel vannak megvágva a képek, hogy egyszerre 
látjuk az autót szemközti és hátsó nézetből, valamint „áttűnve” a sofőr arcán. 
Ez az expresszív megoldás meglepően stilizált, gazdag látványt hoz létre, s a 
különös montázstechnika hatására valóságtól elrugaszkodott, költői élmény-
ben van részünk.20 Mindezt a markáns zenehasználat tovább erősíti, szinte 
videoklipszerű hatást adva a nyitó jelenetsornak. (Itt is jut szerep a rapper 
RZA-nak: az ő hip-hop számai szólnak a jelenet alatt, illetve a film legtöbb 
részében). A stilizált montázsképek tehát először igazán erősen itt ütik fel a 
fejüket, de a következő fejezetekben elemezni fogom, hogy később domináns 
részévé válnak Jarmusch legújabb filmjeinek, aminek a betetőzése Az irányí-
tás határai (2009) lesz. 
 A hagyományosabb típusú történetmesélés, amint látjuk a Halott ember 
és a Szellemkutya példáján, a műfaji elemek megjelenését is eredménye-
zi. Elengedhetetlen annak a megállapítása, hogy Jarmusch a második alkotói 
korszakában műfajfilmes megoldásokat, többek közt westernből, bűnügyi fil-
mekből gyakran ismerős elemeket kezd el használni.21 A Halott ember, azáltal, 
hogy a 19. századi Vadnyugaton játszódik, evidensen magával hoz sok wes-
ternfilmes motívumot, legyen szó a hatlövetű pisztolyokról, a gőzmozdonyról 
vagy akár az indiánokról. A Szellemkutya a gengszterfilm és a krimi ötvözete, 
de megannyi pillanata merít klasszikus westernfilmekből: Utolsó képében di-
rekt módon a klasszikus westernekből jól ismert pisztolypárbajt látjuk meg-
idéződni (amit az egyébként sokkal inkább „western” műfajú Halott ember 
nem tartalmazott), ám éppen a fegyver hirtelen előrántásának eseménye hi-
ányzik, ezáltal a tematika esszenciáját megvonva a jelenetből.22 A Suárez által 
utolsó filmként elemzett Hervadó virágok pedig a romantikus komédia és a 
road movie tág tematikáiból építkezik.
 A műfaji elemek megjelenését észlelve egy kérdés merülhet fel: Lát-
hatjuk, hogy Jarmusch elhelyez különböző műfajokból, úgymint klasszikus

 Horányi Péter: Jim Jarmusch filmjei és a posztmodern 

19 Jarmusch sok független filmeshez hasonlóan előszeretettel szerepelteti újra és újra több 
színészét is, így Bill Murray-t, Tilda Swintont vagy a 2017-ben elhunyt John Hurtöt.
20 Suárez 98. 
21 Suárez 95-102.
22 Suárez 127. 
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westernekből, bűnügyi filmekből ismerős pillanatokat e korszakban készült 
alkotásaiban, de vajon emiatt nevezhetőek-e ezek műfajfilmeknek? A későbbi 
fejezetekben elemzésre kerülő filmek tekintetében határozottan az fog körvo-
nalazódni, hogy Jarmusch nemcsak beemeli, hanem adott esetben megvonja 
vagy nem a hagyományos módon használja a műfaji sémákat, vagyis egy 
tudatos alkotói játékot folytat velük. Ezen okból fogva ezeket az alkotásokat 
sokkal inkább nevezhetjük műfaji sémákat tudatosan kezelő szerzői filmek-
nek, mintsem hogy a hagyományos műfajfilmek közé kategorizáljuk őket. (Ez 
a sajátos műfaji revizionizmus nem páratlan a korszakban, beilleszthető a 
kortárs amerikai független film által képviselt irányba, olyan rendezők közé, 
mint a Coen-fivérek vagy Tarantino.23 Jarmusch második korszakában a műfa-
ji elemek használata szerzőiségének új arculatát mutatja, ez viszont nem jár 
azzal, hogy elvesztette volna a régi szerzői jegyeit.24 A következőkben azokra 
a második alkotói korszakban jelenlévő elemekre és megoldásokra térek rá, 
amelyek tulajdonképpen inkább a rendező átfogó szerzőiségeként foghatóak 
fel, mert több évtizednyi pályafutása során olykor eltérő formákban, de min-
dig felismerhetőek voltak valamilyen módon.

Életművön	átívelő	stílusjegyek

Az előző fejezetben felhozott klasszicizálódás és műfajosodás nem szorították 
háttérbe Jarmusch könnyen felismerhető stílusát. Habár az első egy-két filmből 
ismert, módfelett letisztult szüzsé később már nem tűnik fel, a „jarmuschos” 
hangulat egyértelműen felismerhető az életmű további részében is. Varga 
Balázs Társkeresés – Jim Jarmusch című írásának felhasználásával a követ-
kezőkben olyan elemeket fogok megállapítani, amelyek az életmű mindkét 
alkotói korszakában megtalálhatók.
 Jarmusch alkotásainak egyik leggyakoribb visszatérő eleme az első kor-
szaktól kezdve a mai filmeket érintően is az utazás motívuma, illetve az azon 
keresztül megfogalmazódó idegenségélmény.25 Hőseit rendszerint az ottho-
nuktól távoli, kulturálisan idegen környezetben látjuk. A legtöbb filmre igaz, 
hogy a hősök merőben más társadalmi közegből származnak, mint amilyen 
környezetben a film során látjuk őket.  Jarmusch szerzői jegye ezen motívum 
mentén ott domborodik ki igazán, hogy ezek a filmek a környezetet mindig 
az idegen perspektívájából láttatják. Elmondható, hogy az alkotó nem akar 
„grandiózus történetmesélésbe” bocsátkozni, inkább regionális mikro-jelensé-
geket filmesít meg, vagyis nem az objektivitásra, nem a valóság teljes, érde-
mi feltárására törekszik.
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23 Lásd: Varga 2012: 218. 
24 Varga 2013: 218.
25 Varga 2013: 219.
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 Ebből adódóan Jarmuschnál alig találunk klasszikus környezeti expozíci-
óra épülő sablonokat: ritkán látunk olyan képeket a helyszínekről, ahol nem 
járt a hős, vagy amely független lenne a hős élményétől. A szubjektum egyé-
ni, relativizált élményét Jarmusch egészen új filmjei fogják legjobban példáz-
ni, különösen Az irányítás határai és a Paterson, amelyekben már soha nem 
járunk olyan terekben, amelyek függetlenek a hős útjától. Ezáltal a környe-
zetnek a néző tudatában kialakuló lenyomata csupán a főszereplők tapaszta-
latain keresztül tud kirajzolódni, így hát az idegenség perspektívája egyfajta 
exkluzív élményteret ad a néző számára, hiszen a néző maga is idegen. 
 Annak ellenére, hogy a későbbi filmekben, ahogyan Suárez kifejti, in-
kább lineáris lesz az elbeszélésmód, fontos észrevenni, hogy a második kor-
szak egyik legjellemzőbb vonása továbbra is a drámai ív mellőzése. Az újabb 
filmek számos alkalommal a történetmesélésből felszabadulva, a narratív 
konvenciók szerint jelentéktelen dolgokra helyeznek hangsúlyt. A műfaji ele-
mek revizionált használata ezen a ponton válik szembetűnővé, ahogy nem 
az akción vagy a fordulatokon nyugszik a film dinamikai felépítése, hanem a 
passzázsokon, amelyek egy klasszikus műfajfilm esetében maximum átkötő 
képként szerepelhetnének. 
 A későbbi filmekben a narratíva felfüggesztése még nyomatékosabbá 
válik, a sztori csupán laza vezérfonálként jelenik meg. Mindez jól illusztrálható 
a Hervadó virágok példájával, aminek hőse azért indul felkeresni régi barát-
nőit, hogy valamilyen tanulságra jusson múlt életének viszonylatában (ki a 
fia), de a kutatás eredményével nem lesz gazdagabb, csak magával az utazás 
megfoghatatlan élményével. A film jelentős hányadát az autóból kinéző, a táj 
elhaladását szemlélő snittek képezik, maga az utazás adja tehát a cselekmény 
lényegi elemét, nem a köré fűződő motivációs szál. Mintha megfeledkezne a 
film, miért is indult el Don karaktere (Bill Murray) az útnak, elkalandozik a táj 
ábrázolásában, elmerül a részletek taglalásában, míg a történet „ennek ká-
rára” teljesen nyitott marad a végére – ez az elbeszélésmód pontosan mutat 
rá Jarmusch hétköznapi attitűdjének lényegére, amely a valóságot bármiféle 
történeti motiváció nélkül egyszerűen csak mutatja. 
 Mindazonáltal ez a jarmuschi ábrázolási mód nem teszi szürkévé, prózaivá 
filmjei világát, hanem éppenséggel egyfajta poétikus miliőt teremt, amelyben 
a kép- és zenehasználat románcával és az utazássnittek hosszú kitartásával 
alakul ki valami különös, elemelkedett hangulat. A hangsúlyt a hagyományos 
filmekben átkötő, illetve vágóképként funkcionáló snittek kapják, amikor a 
hős átbandukol egyik helyről a másikra, vagy éppen közlekedik valahova. Egy 
Patersonról írt kritika remekül érzékelteti ezt: 

„a költészet drámaiatlan illékonyságát a legjobban éppen a narratív struktú-
rák lényegét jelentő dráma kiiktatásával lehet megteremteni. (…) Jarmusch 
számomra akkor igazán jarmuschos, amikor a történet menetéből kilépve 

 Horányi Péter: Jim Jarmusch filmjei és a posztmodern 
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elidőzhetünk és belemerülhetünk az egyszerű részletekbe.” 26

 Suárez bemutatta, hogy az újabb filmek aktívabb magányos hősökre 
fókuszálnak egyenrangú, sodródó csoportok helyett. Ez valóban szembetűnő, 
hiszen se a Halott ember, se a Szellemkutya vagy a Hervadó virágok nem 
enged más perspektívát, mint amelyben a film kezdetén felbukkanó hős van. 
Az eltérő kultúrák találkozásának ábrázolása ennek ellenére továbbra is erő-
teljesen megfigyelhető. A Szellemkutyában a gettóban élő fekete szamuráj 
a távol-keleti tanításoknak szenteli az életét, miközben az utcán afroameri-
kai rapperekkel fut össze, a Hervadó virágokban már az egyszeri találkozá-
sok helyett egy élet visszatekintéseként teremtődik meg hasonló állapot.27 

Don magányos utazásának állomásai, ahogy a kivénhedt nőcsábász felkeresi 
régi szeretőit, lényegileg mindig különböző osztályok találkozásának egy-egy 
variációját jelenítik meg. Dont útja során unatkozó, újgazdag háziasszonytól 
kezdve állatorvoson át alsóosztálybeli ex-szeretőig mindenkivel összehozza 
a sors, minden nő eltérő, ám tipikus amerikai státuszt képvisel, ennek okán 
válik a film bizonyos amerikai-kulturális kollázzsá. 
 Suárez könyve a Hervadó virágokig követi Jarmuscht, aki azóta három új 
játékfilmet, Az irányítás határait (The Limits of Control), a Halhatatlan szere-
tőket (Only Lovers Left Alive) és a Patersont készítette el. A következő fejeze-
tekben azt fogom bemutatni, hogy a suárezi szempontok szerint leírt második 
alkotói korszak filmjeihez képest milyen tekintetben bír újdonságokkal vagy 
egyezik meg azokkal Jarmusch azóta készült három játékfilmje, valamint hogy 
milyen mértékben örökítik tovább a rendező életművén átívelő stílusjegyeket. 

A	három	új	játékfilm	elemzése

Az irányítás határai (2009)

Az irányítás határai tovább folytatja a Hervadó virágokban látott nyitott elbe-
szélésmódot, szinte teljesen elszakadva az összefüggő cselekményvezetéstől. 
A film a második alkotói korszak értelmezési keretéből több tekintetben kilóg. 
Habár a Halott emberre jellemző montázsszekvenciák és a vizuálisan gazdag 
látványvilág óriási szerepet kap itt is (kitöltve a játékidő zömét), valamint 
erősen működnek a műfajfilmes elemek, illetve azok dekonstrukciója, a ka-
rakterábrázolás és a dialógusok tekintetében ez a mű egészen rendhagyó a 
korábbiakhoz képest. Az átfogó történettel nem rendelkező, variációkra épülő 
struktúrája a Kávé és Cigaretta epizódok és az Éjszaka a Földön stílusát idéz-
hetik.
 
26 Lichter Péter, Prizma 2017
27 Varga 2013: 217.
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A történet egy hallgatag, fekete bérgyilkos utazását (Isaac De Bankolé) követi 
Spanyolországon keresztül. Útja során különböző figurákkal találkozik, akik 
gyufásdobozokba rejtett apró információkkal vezetik előre a küldetésében, 
aminek pontos körülményei tisztázatlanok maradnak. A nyitóképek a repü-
lőtéren indulnak, ám amint azt elhagyja a hős, a nézői elvárással szemben 
azonnal megszakad a történet előrehaladása. A Madrid belvárosába tartó ta-
xizás hosszan mutatott montázsszekvenciában van megjelenítve, amelyet az 
aláfestő zene (a Boris nevű japán avantgárd rock együttestől) tovább erősít, 
valóságtól elemelkedett, álomszerű képsorokat idézve elő. A jelenet a Szel-
lemkutya nyitányát idézi, még hivalkodóbb formában. A történetmentes szek-
vencia több mint három percig zajlik, inadekvát módon sokkal tovább, mint 
hogy a helyszín expozíciójaként szolgáljon. Ehhez adódik hozzá az, hogy a 
képek nem információgazdagok, hanem szürke, hétköznapi autópályákat és 
fakó épületeket láttatnak, nem a közhelyes, sematikus ábrázolásokból ismert 
spanyol tájat. A stílust nem a képeken megjelenő tartalom, hanem a különle-
ges vágás, „kifehéredések”, egyéb képi effektusok, valamint a zenére illesz-
tett ritmizálás adja, ettől válik markánssá. 
 Az elvonatkoztatott ábrázolásmód, amely a Szellemkutyában és a Halott 
emberben csak időnként tűnt fel, Az irányítás határaiban folyamatos domi-
nanciát élvez. A leírt nyitótaxizáshoz hasonló késporok váltják sorra egymást, 
ahogy a karakter Andalúzia városai felé utazik tovább, akár vonaton vagy 
gyalog folytatva az utat. Olykor a táj vizuálisan is manipulálva van, a vonat-
ból kinéző hős vízióján keresztül azt szemléljük, ahogy az ég vörössé, a föld 
kékké színeződik. Nincs magyarázata a hallucinációnak, és nem is diegetikus 
elem. A stilizáció mondhatni közvetlenül a nézőhöz nyúl ki, s így a film, mint 
egész, sokkal inkább egy kompakt élményként értelmeződik. 
 A nyitány után a főszereplő megérkezik egy hotelbe, ezt követően a 
film első harmadának nagy részében azt látjuk, amint múzeumokba látogat, 
furcsa idegenekkel kávézik, illetve sétálgat a spanyol városban. A főszereplő 
ellentmondásos a Jarmusch filmek szokásos hőseihez képest, egyrészt karak-
terében az idegenség etalonja képződik meg, ilyen tekintetben a jarmuschi 
karaktertípusnak esszenciális megvalósulása, másrészről viszont, lévén, hogy 
alig mutat emberi megnyilvánulásokat, teljesen eltér a tipikusan bonyolult 
érzelmi viszonyokban álló, sokat kommunikáló Jarmsuch szereplőktől. Magas, 
szinte teljesen néma fekete férfi, aki gépies módon járja az országot, egyet-
len szokása, hogy mindig két espresso kávét rendel és időként taicsizik. Kont-
rasztban áll a film szerkezetének könnyed, asszociatív sodródásával is ez az 
irányítottnak tűnő, robotszerű főszereplő. Ezáltal nem is normális értelemben 
vett lakója a filmnek, hanem szinte csak egy apparátus, amelyen keresztül a 
néző ezt a filmformát befogadja. Mondhatni ő maga a jármű, ami a korábbi 
filmekben a hősöket végigvitte az utakon. Utazónak pedig ez a film magát a 
nézőt jelöli ki. 
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 Hosszas példákon keresztül lehetne taglalni a film montázsokon alapuló 
megoldásait, a költői atmoszférát azonban nemcsak a képi tartalom terem-
ti meg, hanem a dialógusok is. A bérgyilkos találkozásai során bizarr, nem 
konformista karakterekkel találkozik, akiknek szövegeiből hiányzik a korábbi 
filmek hétköznapi tónusa. Dialógusaik elvont gondolatok, filmes reflexiók, filo-
zofálások kavalkádját adják, amelyek Jarmusch ironikus önkommentárjaiként 
értelmezhetőek.28 Filmes utalások tekintetében a korábbi művek is gazdagok 
voltak,29 de ilyen direkten a dialógusok szférájára ez az eszköz még nem ter-
jedt ki. A Tilda Swinton által eljátszott karakter egy fejében lévő képet ír le a 
hőssel való találkozója során, amiről nem tudja eldönteni, hogy álmodta vagy 
egy filmben látta. A szemfülesek észrevehetik, hogy Tarkovszkij Stalker című 
filmjének egyik jelenetét írja le, tehát filmben látta, noha ennek a felismerése 
semmilyen funkcióval nem bír, csak egy kellemes geg a néző felé. Máskor hu-
morosan önreflexív lejtésű lesz a szövege: Swinton karaktere elmondja, hogy 
azokat a filmeket szereti, amiben a szereplők csak üldögélnek egymás mellett 
és nem mondanak semmit.
 A Film Society of Lincoln Center Jarmusch-sal készült 2009-es beszél-
getése révén30 jobban beleláthatunk a rendező szándékaiba, amelyek a film 
készítésében vezérelték. A film eltérő kultúrák egyfajta keverékét mutatja be, 
ezek valamilyen formában, akár csak intertextuális szinten is, de megjelennek 
a filmcselekményben. Andalúzia, illetve Sevilla városa a rendező elmondása 
szerint a multikulturális keveredés (arab, zsidó, keresztény), a gazdag nem-
zeti történelem lenyomatainak sokasága miatt vonzotta. A kietlen andalúziai 
tájat helyszín gyanánt pedig azért választotta, mert az híres volt az itt forga-
tott olasz westernekről. Mindamellett még a zenehasználat is egyfajta szin-
tézisként értelmezhető: egyfelől a japán kortárs underground zenéből (Boris 
zenekar) jön, másfelől keveredik a spanyol flamenco hagyománnyal. A hős 
flamenco előadásra megy, máskor múzeumokban időzik: az elit keveredik az 
utcaival. Jarmusch filmje nem kategorizál, nem minősít, csak megfigyel. A 
cselekmény magja ezekre a jelenetekre van felfűzve, nincsen a képi tartalom 
mögött mélyebb mondanivaló, pusztán a művészet előtti tisztelgés. Egyfajta 
kulturális kollázst látunk tehát. Ezt a hatást Jarmusch New York-i újhullámos, 
posztmodern környezetére vezethetjük vissza. 
 A film narratív építkezése sok szempontból nagyon hasonló a korábbiak-
hoz, kirakós-szerű epizodikus szerkezetét akár a Permanens vakációval is pár-
huzamba lehet állítani.31 Az idegen megérkezik egy közegbe, amelyet bejárva 
elér egy pontra, ahol találkozik valakivel. A találkozások variációkat rejtenek 
magukban: „Nem beszélsz spanyolul, igaz?” – kérdezik tőle újra és újra.32 

28 Varga 2013: 217-218.
29 Lásd a Szellemkutyáról: Suárez 127.
30 https://www.youtube.com/watch?v=v62aGp0v64k&t=240s
31 Varga 2013: 217.
32 Varga 2013: 222-223.
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A szerkezet ilyen tekintetben határozottan a korai filmek belső ritmikáját és 
passzázsokra (átkötő jelenetekre) helyezett hangsúlyait idézi, amelyek epi-
zódjait egy-két motívum (pl. kávézás, taxi, Elvis Presley szelleme) kötötte 
össze. Azaz annak ellenére, hogy Jarmusch a filmnyelvi előadásmód tekinte-
tében feltűnően extravagáns irányt vesz, filmjeinek gerincét mégis a hasonló 
pontok, érintkezések, variációk adják, csakúgy, mint korábban. 
 Nézőként zavarba jövünk, nem tudunk támaszkodni a megszokott nar-
ratív konvenciókra, mivel homályos a hős küldetése, tisztázatlan, minek van 
relevanciája, hol kéne fordulathoz érnünk, stb. Azáltal, hogy a narratív szer-
kezetből Jarmusch teljesen megvonja a motivációt, a dramaturgia áttetsző 
logikáját, ebből adódóan nézői azonosulásra nincs mód, nem beszélhetünk 
fordulatokról, sem drámai ívről az elbeszélés során. A fordulatok elhagyása 
egy másik érdekes aspektusára világít rá a filmnek: éppenséggel az akció-
filmes elemek behozatalára, illetve azoknak a rendhagyó működtetésére. Az 
irányítás határai története (már amennyi van neki) akciófilmes szüzsét impli-
kál. A bérgyilkosnak feltételezhetően le kell számolnia valakivel – mindössze-
sen ennyi információval rendelkezünk, de ez már elegendő, hogy számítsunk 
bizonyos sémák kirajzolódására az eseményekben. Ám azzal, hogy Jarmusch 
az átkötő jeleneteknél időzik el hosszasan, az akciófilmek lényegtelen vágóké-
peire helyezi a hangsúlyt.33 Ezzel megfosztja a filmet a műfajtól elvárt dinami-
kától. Ugyanakkor több jelenetben ott lapulnak „indikátorok”, amelyek életben 
tartják a bizakodást, hogy hamarosan akciófilmes dolgok fognak történni, 
vagyis megkapjuk a műfajtól elvárt lövöldözéseket, robbanásokat – de ezek 
soha nem kulminálódnak, mert Jarmusch egy idő után egyszerűen abbahagy-
ja őket, és visszatér az elvont poétikus ringatózáshoz. Ilyen a rendre feltűnő 
harci helikopterek példája: ezek az ellenség közelségét volnának hivatva érez-
tetni, és ezzel együtt közelgő összecsapást várna a néző. A helikopterek azon-
ban következmény nélkül eltűnnek, és a film sodródik tovább. Egy jelenetben 
pedig azt látjuk, hogy a hős egyik korábbi beszélgetőpartnerét elrabolják, ám 
ez a szál soha többé nem jön elő újra, hiába lenne alkalmas egy hagyományos 
akciófilm fordulataként működni. Ezt az aktív alkotói belenyúlást a film végén 
lévő jelenetsor példázza a leginkább, amikor a hős megérkezik ellenségé-
nek főhadiszállására. A kamera hosszasan pásztázni kezdi a falakon sorakozó 
fegyveres őröket, a harci helikoptert, majd a főhős elszánt tekintetére megy 
rá. Az implikáció ott van: Azt fogjuk látni, ahogy megküzd ezekkel az embe-
rekkel. Ám akció helyett a film egy éles vágást vesz, és a következő snitten 
a hős már a kanapén ülve várja a csapdába csalt főgonosz megérkezését. A 
műfajfilmes elemek e sajátos alkalmazása tehát valójában Jarmusch szerzői-
ségének egy formája. Nem kötik őt a konvenciók, hanem kénye-kedve szerint 
manipulálhatja, megidézheti és elvetheti őket.34 
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Halhatatlan szeretők (2013)

Jarmusch következő projektje a vámpírfilmek műfaját célozta meg. A Halha-
tatlan szeretők összeegyeztethető a suárezi felosztás értelmében vett máso-
dik alkotói korszakban tárgyalt főbb ismérvekkel: A film konvencionálisabb és 
lineáris narratívát használ, műfaji elemeket tartalmaz és a kulturális kevere-
dés motívuma is jelentős benne. Az utóbbi különösen nagy hangsúlyt kap a 
filmben, Jarmusch talán a legszínesebb alkotását hozta itt össze. Ilyen tekin-
tetben mindenképp messzebb merészkedik, mint Az irányítás határai, viszont 
legalább annyira önreflektált, mint az említett előző alkotás. Másik megfigyel-
hető eltérés az előző filmez képest, hogy a karakterábrázolása nem rideg és 
elidegenítő. A rendező vámpíros filmje tehát, habár emberfeletti teremtmé-
nyekről szól, könnyedén közelébe férkőzhet a nézői szívnek.
 A Halhatatlan szeretők egy vámpírpárról szól, a visszavonultan élő un-
derground zenész Adamról (Tom Hiddleston) és az őt egy napon meglátogató, 
több száz éve vele házasságban élő Eve-ről (Tilda Swinton). Az irányítás ha-
táraihoz hasonlóan rendkívül kevés érdembeli cselekményt tartalmaz a film. 
Meditatív, lassan adagolt ritmusában, gyakran kilépve a történet előrehaladá-
sából, időnként zenei montázsokat követhetünk, mint amikor Adam éppen a 
zenéjét szerzi városszéli otthonában. 
 A film esszenciája a vámpírtematika felhasználásában rejlik, de inkább 
hasznára fordítja a műfaj sémáit, mint utánozza azokat. Azzal, hogy két olyan 
szereplőről szól, akik sok száz évesek, s az emberiség történelme során egy-
folytában jelen voltak, ez egy különös megjelenését eredményezi a korábbi 
filmekből is ismerős kulturális mixnek. Mindez a vámpíros szüzsé ironikus ke-
zeléséből következik: A film során számtalan humoros, groteszk beszélgetés 
zajlik le a két vámpír között, ami az emberiség kulturális múltját állítja a feje 
tetejére. Kiderül például, hogy Adam Schubertnek segített zenét írni, George 
Byron költővel sakkozott a 19. században, illetve „ízletesnek találta” Mary 
Wollstonecraft 18. századi angol írónőt. Eve számtalan különböző nyelven 
írt antik könyvet pakol el bőröndjébe, mielőtt látjuk útra kelni a film elején, 
és látszólag a természettudományok összes valaha felhalmozott tudásának 
birtokában van. Ma azonban visszavonult nosztalgiával tengetik a napjaikat, 
töltik az örökké tartó idejüket, ebből a megpihent állapotból tekintenek vissza 
a múltra. A vámpírok halhatatlansága mondhatni Jarmusch ürügye, apropója 
arra, hogy kedvére bármilyen történelmi figurát, költőket, írókat, híres sze-
mélyeket megidézzen a beszélgetések során. A vámpírfilmek egyébként meg-
lehetősen szűk tengelyét tehát frappánsan úgy képes forgatni, hogy alkotói 
szabadságot nyer belőle. 
 Szórakoztató megtapasztalni ebben a filmben, hogy a második alkotói 
korszaktól érzékelhető műfajiság milyen mértékben válik tudatos eszközé-
vé a szerzői kifejezésmód fejlesztésének. A kultúrák találkozása többé nem 
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az alkalmi találkozásokon keresztül manifesztálódik, hanem egy történelmi 
léptékű visszatekintéseként. Adam és Eve csendes rezonőrei az emberiség 
történetének. Halk megfigyelők, akik mindenütt ott voltak, beavatkoztak, for-
málták a kultúránkat, zenéket szereztek, költészetet írtak, felfedeztek, haj-
tották a tudományt. A film nem riad vissza az abszurditásig merészkedni 
fontosságukat illetően (lásd akár a nevüket), de azért ússza meg csöpögős 
vagy erőltetett allűrök nélkül, mert az egész tematika kifejezett könnyedség-
gel és humorral van kezelve. Midőn a rendező a műfajból csak azt a kevés 
elemet használja fel, amivel még önfeledten tudja saját szerzőiségét kibonta-
koztatni, s a cél nem a komoly vagy akár horrorisztikus atmoszféra elérése, 
mint a műfaj prototípusaiban, a koncepció működőképessé válik. Itt a műfaji 
játék révén a kultúraszintézis megkötések nélküli szabad folyása korlátlanul 
kiélvezhető. Ezt legjobban az Adam falán lógó képek mintázzák, amelyek egy 
óriási kulturális tablót alkotnak, köztük olyan alkotókkal, mint Edgar Allan Poe, 
Bach, RZA, Neil Young, Iggy Pop, Screaming Jay Hawkins stb. Rengeteg kép 
van a vámpír falára akasztva, nem kevés figyelmet igényelne mindegyik fel-
ismerése, de szembetűnő, mennyire eltérő művészeti ágakból, közegekből és 
korokból származnak. Mind az elit, mind az alsó osztályok hősei képviseltetik 
magukat, a közös pont, hogy szemlátomást mind Jarmusch számára inspiráló 
személyek. Ez nem meglepő, hiszen többekről tudjuk, hogy közreműködtek 
korábbi filmjeiben, tehát a kollázs a falon egy önreflexív gesztusként is ér-
telmezhető az életmű felé. Adam háza voltaképpen Jarmusch önnön tükre, 
ebből látszik, mennyire mélyen beleágyazódik a filmbe a szerzőiség.
 A film tartalmaz számos ironikus gesztust, ami a műfajt humoros, más-
kor ötletes párhuzamba helyezi a világunkkal. A vámpír ódon kastélya egy 
lepusztult viktoriánus kori villa – ezzel szellemesen reflektál a detroiti csődre, 
amikor az ötvenes években az ipar hanyatlása után a város lakóinak jelentős 
része elköltözött, és családi házak ezrei néptelenedtek el. Megdöbbentő, hogy 
Detroit jelentős része mára egy kietlen szellemváros – ez a valóság –, de a 
film felhasználja a realitást és mítoszelemet farag belőle. A vámpírok vért isz-
nak, ez kihagyhatatlan elem a műfajban, de, amint látjuk később, a vér akár 
flaskából is iható, az ősi kupa csak formalitás. Sőt, nem az áldozataik nya-
kából szívják ki jellemzően, hanem kórházakból szerzik meg. A vér drogsze-
rű hatással van rájuk, a heroinistákéhoz hasonló eufóriába kerülnek tőle, de 
nem függ az életük a fogyasztásától. Vérszívó fogaik azért csak kivillannak az 
örömteli fogyasztás pillanatában. Ilyen módszerekkel írja újra adott esetben 
Jarmusch az ismert horrorisztikus tematikát.
 Detroit realisztikus lepusztultságának keresztezése a vámpírmítosszal 
érdekes, nem hétköznapi hibridet alkot, Detroit kietlenségének szinte doku-
mentaristának ható ábrázolása és a természetfeletti koncepció közötti szaka-
dék látszólagosan áthidalódik. Adam és Eve gyakran kocsikáznak az üres, zord 
és lepusztult ipari város lakatlan utcáiban. Hiába tudjuk, hogy a mai Detroit
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pontosan így néz ki, s rekonstruálja a film azt olykor hosszasan kitartott snit-
tekben, mégsem a valóságot érezzük megjelenni az autó körül elsuhanó táj-
ban, hanem az extravagáns karakterek belső világának projekcióját. Detroit 
nagy múlttal bíró, de történelmi szerepétől megfosztódott üres héj, amely 
passzivitása ellenére ott hordja magában múltjának emlékeit, a lepusztult 
operaházat, a kietlen, egykor pompázatos kastélyokat. A vámpírok identitása 
megegyezik ezzel a történelmen túli téren. Adam ma olyan kiábrándultsággal 
figyeli a „zombik”, vagyis az emberek tudatlan cselekedeteit, ahogy Detroit 
magára hagyottan tátong egy valaha virágzó kor után. Adam és Eve autó-
kázásai a városban hosszú montázsszekvenciákban vannak megvágva, több 
snitt egymásra tűnésével, pontosan ugyanabban a stílusban, ahogy a rendező 
az előző pár filmjét, különösen Az irányítás határait rakta össze. Ahogy Adam 
arcán áttűnik a vágástechnika hatására ez a szörnyen lepusztult táj, a külső 
és belső világ párhuzama valami egészen elvont, hangulati szinten fejeződik 
ki. A vámpírok útja ugyanakkor mégis visszakanyarodik a mi valóságunkba, 
amikor Eve megmutatja, hogy éppen Jack White, a The White Stripes zene-
kar frontemberének (aki az egyik Kávé és cigaretta epizódban is megjelent) 
gyermekkori háza mellett autóztak el. Jarmusch valóságábrázolása ebben a 
furcsa keverékben érvényesül: a realitást nem választja el a szubjektum bel-
ső világától, hanem egyenrangúként kezeli a kettőt. A világ, amit látunk, tulaj-
donképpen Adam és Eve belső univerzuma, de ha magunk is elmennénk ebbe 
a városba, feltételezhetően ugyanezeket a helyeket látnánk, hiszen helyszínei 
valóban létező, látogatható helyek, azaz a fikció és a realitás itt összeölelkez-
ve találkozik.
 A detroiti utazgatások után, a film második felében Eve húgának meg-
érkezésével kialakul némi viszály a karakterek közt, de a történet hasonlóan 
cselekményszegény marad. Az utolsó részekben Adam és Eve Tangerbe való 
utazását követjük, ahol a film végül bármilyen különösebb drámai ív nélkül 
véget ér. Az utolsó képben azt látjuk, amint a kiéhezett vámpírok rászánják 
magukat, hogy egy önfeledetten csókolózó pár vérét kiszívják. Metszőfogaik 
kivillannak, túlvilági fényű szemeik felragyognak, mielőtt a snitt hitelen elsö-
tétedik és megjelenik a stáblista. Ezzel a gesztussal végső soron Jarmusch 
mintha mégis rehabilitálná a mítoszt, amit korábban oly könnyű kézzel alakít-
gatott át.

Paterson (2016)

Az először 2016-ban bemutatott Paterson két okból is izgalmas folytatás, egy-
részt sok szempontból Jarmusch alkotói munkásságának összefoglaló darabja-
ként tekinthető, erőteljes szerzői önreflexiója miatt, másrészt pedig elhagyja 
a második alkotói korszakban népszerű, illetve az előző két filmben különösen
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hangsúlyos műfaji tematikák használatát. Látni fogjuk, hogy a film hét napra 
felosztott epizodikus szerkezete, a hagyományos narratív drámai ív hiánya, 
bizonyos megközelítésben Jarmusch egészen korai filmjeit idézhetik. A stilizált 
és látványban gazdag montázsszekvenciák, valamint az egy szereplőre he-
lyezett fókusz viszont inkább a Halott ember utáni korszakra emlékeztetnek. 
A Halhatatlan szeretőkben látott történelmi visszatekintés helyett a kulturális 
keveredés motívuma itt ismét az alkalmi találkozások koncepciójában valósul 
meg.
 A történet szerint egy Paterson nevű buszsofőr (Adam Driver) hetét kö-
vetjük egy Paterson nevű New Jersey-i városban. A sofőr korán reggel kel, 
reggelizik, munkába indul, buszt vezet, verset ír, este pedig kutyát sétáltat 
és a kocsmában időzik. Napjai autonóm felvonások módjára követik egymást, 
a film lényegileg egyáltalán nem használ fordulatokat vagy bármiféle olyan 
kontinuitásjelzőt, amitől ezek az epizódok mélyebb kapcsolatba fűződnének 
egymással, azt leszámítva, hogy egymást követő napokat mutatnak be. Az 
elbeszélőmód illeszkedik a sofőr egyszerű életéhez, rutinszerű zárt világához, 
a maga drámaiatlanságában mégis képes egy saját, relatív, hétköznapi drá-
mai ívet kifeszíteni, amely részesévé tesz ennek a mikrovilágnak: mondhatni, 
magunk is felvesszük Paterson életének lassú, szemlélődő ritmusát, s így az 
ő érzéseit. Így például amikor a kutyája széttépi a verseit, legalább akkora 
súllyal éljük meg, mint egy hagyományos filmben a sokkal grandiózusabb dol-
gokat. A Patersonnal Jarmusch a hétköznapi, emberközeli tematikához fordul, 
ellentétben Az irányítás határaival, amelyben a főszereplőhöz nem férkőzhe-
tünk közel, vagy a Halhatatlan szeretőkkel, annak mindentudó, emberfeletti 
figuráival. 
 A Paterson az első filmje Jarmuschnak a Halott ember óta, amiben mű-
fajfilmes elemek egyáltalán nem találhatóak meg. Ez tulajdonítható annak, 
hogy a film erősen a főszereplő szubjektív benyomásaira épít, nem enged meg 
semmi külsődleges formát. A járművet vezetve Patersonnak alkalma adódik 
megfigyelni az élet mindennapos jelenségeit: látja az embereket átkelni a 
zebrán, a buszokon utazó fura szerzeteket, hallgatja a rövid, alkalom szülte 
párbeszédeket. Figyelmes lesz az élet apró rímeire és összefüggéseire, legyen 
az a gyufásdoboz a reggelizőasztalon, vagy a korsó sör a kocsmában. Ezek-
ből a pici tapasztalatokból, benyomásokból és hangulatokból írja költészetét. 
Versei épp annyira egyszerűek, mint az élete, semmilyen drámai vagy érzelmi 
hatásra nem vadászik, egyszerűen csak leírja a tapasztalatait, alapvető gon-
dolatait. (Részlet egyik művéből: „Befejezem a munkát / Megiszok egy sört 
a bárban / Lenézek a pohárra és elégedett vagyok.” Ha formailag nem is, de 
egyszerűségében mégis a japán a haiku műfaját idézi. Tekinthető ez is egy 
finom interkulturális asszociációnak.)
 Jarmusch stílusának némelyik tipikus jegye remekül tükröződik a film-
ben. A sofőr hétköznapi élete szerzői önreflexióként fogható fel. A város 
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is a buszsofőr személyes állapotaként jelenik meg inkább, a környezetből szi-
gorúan csak annyit látunk, amennyit a főszereplő felfedez belőle, a valós táj 
tehát soha nem választódik el az egyéni élménytől. Ez egy hasonló megoldás, 
mint amit a Halhatatlan szeretők belsővilág-koncepciója kapcsán taglaltam. 
Nem véletlen a játék a város és főszereplő nevével: A várost a sofőr szemlé-
lődésének tükrében látjuk, vagyis amit megismerünk Patersonból, az végső 
soron az, amit a sofőr Paterson kiszemel belőle. Amit a környezetéből felfog, 
számára az a város, az a világ. Amit lát, hall, szagol, csupa benső érzet, kép, 
rezgés, élmény. Így amikor ezeket átéli, tudatosítja, visszatekintve felidézi, 
tulajdonképpen önmagát szemléli, az önnön magában tükröződő várost. Ver-
seiben is ezek a személyes tapasztalatok öltenek nyelvi formát. A költői alany 
nem mozdul ki ebből az önmagának összehordott élményvilágból. Ezért hívják 
a filmet is Patersonnak, hiszen az egész film róla szól, erről a szubjektumba 
ágyazott világról. Egyúttal tanúi leszünk annak a folyamatnak, ahogyan alko-
tássá válik a személyes tapasztalat: láthatjuk, csupa kis semmiség hogyan 
teremt „szöveget”, belső narratívát, s hogyan rajzolódik ki belőlük az alkotó 
lírai önarcképe.
 Jarmusch filmjeiben korábban is láthattuk, hogy olyan perspektívát nyújt 
a nézőnek, amiben a hősök a saját nézőpontjukon keresztül látják és értel-
mezik a körülöttük lévő környezetet, legyen az New York, Memphis vagy akár 
a 19. századi Vadnyugat. Rendszerint maguk is idegenek, távolról jött né-
pek, ezért képesek az amerikai tájakat független szemmel látni. A Paterson a 
jarmuschi karakterábrázolásban nagy fordulatnak nevezhető olyan tekintet-
ben, hogy hőse ez alkalommal otthon van, sőt, környezetét komforttal lakja 
be, ám azzal, hogy buszt vezet, ellentmondásos pozícióba kerül: egyszer-
re van periférián, lévén, hogy egy üvegfallal elválasztott gépben ül a napja 
nagy részében, ezért csak csendes, külső megfigyelője az eseményeknek – 
másrészt viszont mindenre rálátása van a maga természetességében. Vagyis 
az embereket úgy látja, amint magukról elfeledkezve jönnek-mennek, tevé-
kenykednek, egymással beszélgetnek. Ha az idegenség perspektívája az, ami 
Jarmuschnál újra és újra visszatérő fogalom, akkor a Paterson sofőrköltőjének 
izgalmas pozíciója a tökéletes kifejeződése ennek a látásmódnak, egyfajta ars 
poetica.
 Mindazonáltal Paterson buszán alkalmi találkozásoknak lehetünk szem-
tanúi – ez érdekes variációjaként fogható fel a korábbi alkotásokban látott 
találkozásoknak, illetve az is látszik, hogy a nagy történelmi visszatekintések 
után (á la Halhatatlan szeretők) ismét a hétköznapi, egyszeri találkozások tér-
nek vissza. A buszra felszálló emberek beszélgetései akár az Éjszaka a Földön 
taxizós szerkezetével is párhuzamba állíthatóak. Az újdonság a korábbiakhoz 
képest a Paterson esetében megint csak a szubjektum beemelésében kere-
sendő: ezek a beszélgetések többé nem „omnipotens” rálátások a világ vélet-
len eseményeire, hanem a sofőr világába belekavarodó történések.
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 Láthatjuk tehát, hogy a Paterson a szubjektivitás eszközeivel új színt visz 
a rendező korábban használt elemeinek palettájára, közelebbről az idegen-
ség perspektívájába és az alkalomszerű találkozások motívumaiba, azonban a 
második alkotói korszakot jellemző műfajfilmes kísérletezgetéseket elhagyja. 
Ha a második alkotói korszak Suárez által taglalt további főbb jellemzőire visz-
szatekintünk (lásd: második fejezet), akkor alapvetően két fő jegyet ismerhe-
tünk fel, amelyet a Paterson is tartalmaz. 
 Az egyik továbbemelt tulajdonság az expresszív montázsszekvenciák 
használata: A Szellemkutya nyitányához hasonlatos képi stilizáció kedvelt esz-
köze Jarmuschnak Paterson buszozásainak követésére. A képi kompozíció, 
miközben Paterson buszából nézzük a tájat, olykor három-négy snitt folya-
matos áttűnésével van megvágva, a lényeg pedig érezhetően nem az, hogy 
érzékeltetve legyen, Paterson pontosan merre halad, hanem hogy a látvány 
segítségével a sofőr versei – amiket a főszereplő, Adam Driver felolvas a né-
zőnek – egy költőies, eltávolított érzetet tudjanak létrehozni. Leginkább az 
ilyen pillanatok emelik ki a narratíva fogságából a filmet – ezt a tendenciát 
láthattuk különösen erősen az utóbbi két alkotásban.
 A másik továbbemelt tulajdonság a második alkotói korszakból az elő-
ző két filmben is kimutatott kulturális keveredés motívuma. A Patersonban a 
költészet megjelenését és a hétköznapi világba való beszivárgását nemcsak 
a hős versein keresztül érzékelhetjük, hanem ott lapul a film minden pillana-
tában. A sofőr felolvasásában gyakran hallhatjuk idegen költők verseit, egyik 
napja során egy amatőr költő kislánnyal találkozik, máskor egy fekete rapper 
sorait hallgatja ki. Jarmuschnak e sajátos kultúrakoktélja a részletekben lapu-
ló ízekből bontakozik ki. Megfigyelhető, hogy semmiféle hierarchiát nem állít 
fel a szépirodalom és az „utcai költészet”, a rap között. A nem véletlenül New 
Yorkban szocializálódott rendező számára (lásd: első fejezet) nem léteznek 
külön kategóriák a művészetben. Az alkotót körülvevő világ egyfajta olvasztó-
tégelyként működik, s a szintézisteremtés egyszerre táplálkozik a történelmi 
percepcióból és a kortárs alternatív művészek kesze-kusza irányzataiból vagy 
akár magányos akcióiból. Amikor Method Man felbukkan a filmben, annak se 
több, se kevesebb tiszteletet nem ad a rendező, mint amikor a nagy költők 
lesznek emlegetve, mert a kategóriaalkotás egyszerűen nincs jelen. Összes-
ségében olyasfajta módon jelenik meg kultúraszintézis a Patersonban, mint 
a Halhatatlan szeretőkben az Adam házában lógó tablók. Az utcai össze van 
mosva az elittel, nem találunk hierarchikus elrendezéseket.

A	posztmodern

Írásomban az eddigiek során hosszasan elemeztem Jim Jarmusch szerzőisé-
gének alakulását, illetve annak Az irányítás határain, a Halhatatlan szeretőkön
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és a Patersonon keresztüli fejlődését, ám a rendezői stílusának tágabb filmes 
értelmezési lehetőségeiről nem ejtettem szól. 
 A következőkben annak bemutatására vállalkozom, hogy a három film 
elemzése során ismertetett tulajdonságokat a posztmodernnel való hatáskap-
csolaton keresztül mutassam be. A posztmodern film alaptézisét lényegében 
John Hill Film and postmodernism című írása alapján vázolom, olykor egyéb 
szakirodalmi forrásanyagot is felhasználva. A posztmodern film rövid megha-
tározása után azokat az elemeket fogom kiemelni, amelyek a három műben 
valamilyen formában visszaköszönni látszanak, a dolgozat utolsó fejezetében 
ezeket foglalom össze.
 A posztmodern filmes korszakot a késő 70-es, 80-as évekre datálja a 
filmtörténet. Az irányzat jellegzetes attribútumai az univerzális elbeszélés és 
egységes reprezentálhatóság iránti bizalmatlanság, a reprezentálhatóság hi-
ánya és az ebből következő stilisztikai eklektika; a klasszikus műfaji formák 
játékos és ironikus újraírása; a társművészetek és eltérő kultúrák keveredése 
és szabad használata, illetve a regionális jelentőségek felértékelődése.
 John Hill a posztmodern sokszínű kontextusaiból a posztmodern filozófiai 
megközelítéséhez Jean-François Lyotard A posztmodern állapot című 1979-es 
alapművét hozza fel, amely a posztmodernt úgy határozza meg, mint a felvi-
lágosodásból eredő modern gondolkodással ellentétes szemléletmódot, ame-
lyet áthat a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanság.35 A posztmodern 
kifejezésmód elveti a világ egységes leírásának lehetőségét, amelynek értel-
mében az emberi lét lényege univerzálisan rekonstruálható lehetne. A narratí-
va szempontjából a posztmodern már nem hisz a homogenitásban, a modernt 
jellemző nagy kánonokban, hanem hierarchiamentes mellérendelő viszonyo-
kat jelentet meg. Magyarán a posztmodern alkotó már nem hisz abban, hogy 
a valóságot az egyéni benyomástól függetlenül le tudná írni, ebből a hiányból 
keletkezően sokkal inkább szubjektív, személyes történeteket preferál. Nem 
véletlen, hogy az ide sorolt művekben gyakori a regionális jelleg hangsúlyo-
zása, vagyis annak a jelentősége, hogy egy adott történet, egy cselekmény, 
egy ember vizsgálata során nem elválasztható az alany attól a kulturális és 
társadalmi környezettől, amelybe beleszületett.
 A posztmodern bizalmatlan a nagy elbeszéléseket jellemző ábrázolások-
kal szemben, mint az archaikus jó és rossz megjelenítése. A narratíva relati-
visztikus, Lyotard megfogalmazásában „elveszíti nagy állításait, a nagy hőst, 
a nagy kalandot, a nagy utazást, a nagy célt.”36 Következetesen hiányzik a 
posztmodernből az hangulat, hogy a világ egyoldalúan, valamely kitüntetett 
szempontból érvényesen reprezentálható volna, hogy a valóság önmagában, 
szubjektumfüggetlen módon ábrázolható lenne. Ahogy Francesco Casetti rá-
mutat: 

35 Hill 96.
36 Saját fordítás, Lyotard XXIV.
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„A hetvenes években a reprezentáció domináns formáit, illetve magát a rep-
rezentáció fogalmát is heves kritika éri. (…) A vásznon megjelenő ábrázolás 
csalás: azt állítja, hogy úgy adja vissza a dolgokat, amint azok a valóságban 
vannak, noha a reprodukció mindig transzformáció…”37

 A posztmodern filmben Hill szerint olyan elbeszélőmódok kerülnek elő-
térbe, amelyek gyakran öntudatos filmtörténeti utalásokat és reflexiókat hasz-
nálnak. Mindamellett egyaránt merítenek az alacsony és a magas kultúrából, 
ezáltal kulturális keveredéseket létrehozva. Gyakran műfaji elemeket hasz-
nálnak fel, de azokat a klasszikus tematikákhoz képest ironikus, kiforgatott, 
önreflektált módszerekkel mutatják be.38

 A műfaji keveredések vizsgálatakor felmerül a „paródia” és a „pastiche” 
fogalma. Utóbbi egy 17. századtól ismert képzőművészeti kategória, olyan 
alkotások megnevezése, amelyek tudatosan imitálnak, kevernek különböző 
műfajokat, illetve különböző alkotók stílusjegyeit, ezzel lebontva a merev kul-
turális kánonokat. A pastiche lényege az adott művészi megoldás kifordított, 
átértelmezett reprodukciójában áll. Frederic Jameson szerint abban az aspek-
tusában különül el a paródiától, hogy a pastiche „semleges mimikri”, vagyis 
mentes a szatirikus indíttatástól. Linda Hutcheon a paródia fogalmát elemezve 
megállapítja, hogy az távolságtartás és azonosulás egyidejű játékával teremt 
perspektívát a múlt és a jelen viszonylatában.39 
 Virginás Andreának a posztmodern műfajfilmekről írt cikke, A 
modern(izmus) lenyomatai posztmodern műfajfilmekben segített közelebb 
kerülni a posztmodern film műfajhasználatának megértéséhez: Virginiás a 
cikkben alapvetően a modern filmeket idéző, de a modern elemeken túllépő 
és azokat kijátszó filmeket vizsgálja. Értelmezésében posztmodern filmnek 
azok a filmek nevezhetőek, amik magukban hordoznak modern filmes meg-
oldásokat, de lebontják azokat. A cikkben kritika alá veti azt, hogy a poszt-
modernizmus filmes vonatkozásainak tárgyalása általában kimerül annyiban, 
hogy a szerzők beazonosítják a filmek tipikus posztmodern vonásait. A komoly 
tanulmányok nem ragadnak meg azon a szinten, hogy egy adott alkotás csak 
azért nevezhető posztmodernnek, mert magában hordoz modernistaként de-
finiálható vonásokat is. A szerző A posztmodernizmus és a Szárnyas fejvadász 
című írást hozza fel példának, amelyben Bruno a posztmodernizmust úgy pró-
bálja bemutatni, hogy a Lyotard által alkotott modelleken keresztül vizsgálja 
a Ridley Scott-filmet. Tehát a művészettörténeti korszakok közötti összeha-
sonlítás-alapú kapcsolatteremtést preferálja egyszerű stilisztikai fejtegetések 
helyett, a korszakok közötti kölcsönös relációt keresi, mert szerinte csak így 
érthető meg egy korszak, önmagában nem.
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37 Casetti 220.
38 Hill 99-101.
39 Virginás Andrea részben Ingeborg Hoesterey-re támaszkodva összegzi ezeket az állás-
pontokat. 
http://www.filmkultura.hu/archiv/regi/2005/articles/essays/posztmoderndetektiv.hu.html.
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 Virginás kiinduló gondolatának értelmében, miszerint a posztmodern 
kölcsönös relációban van a modernnel, ha a műfaji sémákat tudatosan szim-
bólumként kezdi kezelni egy film, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy „moder-
nista effektusokat generálva”, azokon túllépve váljon posztmodernné. Tehát, 
ha van egy film, ami tudatosan felhasznál modern műfaji sémákat és kulturá-
lis kódokat, de azokat kiforgatja, kijátssza, mert tegyük fel, parodisztikusan 
illeszti be saját szövetébe, ezzel túllép a modernségen, s végtére így válik 
posztmodernné. Hogy az olvasó könnyebben megértse, Virginás olyan fil-
mekkel példázza a jelenséget, amelyek a film noir tematikáit tudatosan hasz-
nálják, például annak jellegzetes képi világát idézik fel vagy egy esetben a 
karakterek maguk egy film noirról beszélnek. 

Posztmodern	hatáskapcsolatok	Jarmusch	új	filmjeiben

Jarmusch filmjeinek posztmodern kontextusban történő értelmezésével a ko-
rábbiakban is foglalkoztak. A Halott embert például klasszikus western tema-
tikáinak revizionista tendenciája miatt gyakran a találó „post-western” jelzővel 
illetik, amiért újraértelmezi a műfaj alapműveiben látott elemeket, hogy meg-
újult kontextusban szerepeltesse őket.40 Egy Szellemkutyáról írt 2001-es ta-
nulmány pedig kiemeli az alkotás intertextuális filmes, zenei és műfaji kevere-
déseinek hangsúlyát, jellegzetes nagy elbeszélésekkel („metanarratívákkal”) 
szembeni játékos stilizálásait – olyan megoldásait, amitől a néző benyomása 
nem az lesz, hogy a valóságot látja, hanem megmarad a fikció síkján. Mind-
azonáltal kiemeli a cikk a Szellemkutya műfajhasználatát, amennyiben a film 
tudatos utalásokat tesz az alapzsánerekre, amelyekből merít, ám közben új-
raformálja azokat és új kontextust teremt nekik.41 
 A posztmodernt idéző effektusok nem csupán e két film sajátosságai, 
hanem megannyi ponton megfigyelhetőek Jarmusch életművén keresztül. Ez 
visszavezethető a már említett New York-i kulturális olvasztótégelyre, annak 
minden „posztmodernes” vonásával egyetemben. Meglátásom szerint ennek 
a közegnek a hatása megkerülhetetlenül jelen van a rendező művészetében.
 Az irányítás határaiban, a Halhatatlan szeretőkben és a Patersonban a 
posztmodern szemléletmód következő aspektusait fedezem fel: 1. a kulturális 
keveredések motívuma; 2. a műfaji tematikák felhasználása és átformálása; 
3. az univerzális elbeszélőmód és az egységes reprezentálhatóság hiánya, 
illetve 4. az ebből eredő szubjektivitás megerősödése; 5. a lokális-regionális 
környezet hangsúlyossága. A korábbiakban hangsúlyosan ezeket a tulajdon-
ságait bontottam ki az elemzett filmeknek, most nézzük meg ezeket újra, a 
posztmodern értelmezési keretre figyelemmel! 

40 Hever 4-5.
41 Tandt 6.
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 A kulturális keveredések motívuma rendkívül tisztán figyelhető meg a 
három filmben. Az irányítás határainál az andalúziai zene, építészet és festé-
szet ötvözeteit kapjuk meg egy átfogó és stilizált élménytér hatásaként. Az 
egész filmről elmondható, hogy az eltérő művészeti ágak és azokra való ref-
lektálások keveredésén komoly hangsúly van. A film jelentékeny részét mú-
zeumi látogatások, zene előtti tisztelgések és a helyi közösségek felfedezése 
teszi ki, míg a hagyományos értelemben vett cselekményvezetés alig talál-
ható meg. A Halhatatlan szeretőkben a kultúrák felsorakozása a halhatatlan 
lények visszaemlékezésein és a falukra akasztott képeken keresztül nyer egy 
izgalmas, színes tablót – nem véletlenül neveztem a jarmuschi kulturális ke-
veredések etalonjának Adam képgyűjteményét, ahol egyaránt megtalálhatóak 
az elit művészet képviselői, az underground prominens alakjai és az egészen 
alternatív figurák. A Patersonban az utcai költészet és rapzene vegyül a klasz-
szikus költők munkáival egy hétköznapi buszsofőr életén keresztül, de mindez 
semmiféle hierarchikus viszonylatot nem teremt, egyszerűen egymással ke-
veredve, egyenlő értékben tűnnek fel.
 A műfaji tematikák használata, amint láttuk, Az irányítás határaiban és 
a Halhatatlan szeretőkben könnyen megfigyelhető.42 Jarmusch vámpírfilmjére 
különösen ráilleszthető a Virginás-cikknél felhozott értelmezés, miszerint a 
műfaji sémák tudatos szimbólumként való kezelésével dolgozik a posztmo-
dern műfajfilm. A Halhatatlan szeretők felhasználja a műfaj klasszikus ele-
meit – gondolhatunk itt elsősorban magukra a vérszívó halhatatlanokra és 
jellegzetes szokásaikra –, ám ironizáló hangnemben arra használja, hogy a 
kulturális-történelmi perspektívát érzékeltesse vele. Ahelyett, hogy elmenne 
a tematikától megszokott horrorfilmes irányba – mindezzel túllép a műfa-
jon, vagyis tudatosan imitálja, újrahasznosítja, s véleményem szerint így vá-
lik „poszt-vámpírfilmmé”. A filmben nem egyértelműen megállapítható, hogy 
a vámpírelemek alkalmazása mennyire nevezhető paródiának és mennyire 
pastiche-nak. A Virginás-szöveg olvasása után inkább a pastiche kategória 
tűnik relevánsnak, mert a filmben nem érződik szatirikus indíttatás. Az utolsó 
kép, ahogy azt elemeztem, tisztelgésként is értelmezhető a mítosz előtt. 
 Az irányítás határaiban más módszerekkel jelennek meg műfaji játékok. 
Ebben a filmben az illúzión van a hangsúly: a nézőt olyan érzésbe ringatja, 
hogy az akciófilmekben megszokott mederben fog haladni a film, mivel el-
helyez pár elemet, amelyek ilyen következményeket implikálnak, ám mégis 
megszakítja őket, ezzel kijátszva a nézői elvárást és a műfaj alaptematikáját.
 Az univerzális elbeszélőmódot nélkülöző, szubjektív benyomásokra épülő 
stílus mindhárom filmben a karakterek környezetükkel kapcsolatos megélés-
beli viszonyában fedezhető fel. Az irányítás határaiban a szubjektum tapasz-
talásának szerepe az expresszív passzázsokon keresztül nyer érvényt.
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42 A Patersonban már nincs műfaj mimikri, ilyen szempontból mindenképp új fejezetet nyi-
tott a rendező.
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Jellegzetes spanyol tájakon járunk, de a képek mégsem tipikus spanyol te-
reket mutatnak, hanem sokkal inkább egyfajta szubjektív élménytér felidé-
zését célozzák. Amikor a repülőtérről elindulunk taxival, a kamera hosszasan 
tartja ki az utazás hétköznapi értelemben vett eseménytelen képsorait, nem 
adja meg tehát azt, hogy a környezet létét, független valóságát objektivitásra 
törekvő, omnipotens perspektívából létrehozott benyomással támassza alá. 
Az irányítás határainak expresszív, stilizált, elvonatkoztatott képsorai vélemé-
nyem szerint egy bizonytalansági felhívást fogalmaznak meg a világ egysé-
ges, szemlélőtől és szemléletmódtól független átláthatóságával kapcsolatban. 
Az egyik alkalmi találkozás során kibontakozó tűnődés akár szerzői kommen-
tárként is felfogható: „Minden megváltozik, ha más színű üvegen keresztül 
nézed... Számomra néha a tükörkép sokkal valódibb, mint a tárgy, ami tükrö-
ződik.” A Halhatatlan szeretőkben a szubjektivitás kitüntetett szerepe az időn 
kívül élő vámpírok Detroit történelmen túli terére való rálátásában érvénye-
sül. Amit Detroitból látunk a filmben, az nem a valódi amerikai város, hanem 
a vámpírok belső világa, környezetükhöz való viszonya. Szubjektum nélküli 
teret egyáltalán nem alkalmaz a film.  A belsővilág-aspektus a Patersonban 
a legérdekesebb, ahol a város és a hős lényegileg összeolvad, azáltal, hogy 
Paterson városból a néző csupán a sofőr személyes benyomásait és az ab-
ból írt költészetet tapasztalja meg. Nem találhatóak meg az objektív tájoko-
zódási pontok, csak a művész perspektívája. Azzal, ahogy a rendező olyan 
filmet készít, amelyben nem látunk olyan nézőpontot, ami független lenne a 
főszereplőtől, vagyis a környezet elválaszthatatlanul függ belső állapotától, 
értelmezhető egy állásfoglalásként a Lyotard-féle „nagy elbeszélések hiánya” 
eszme mellett.
 Az egyéni megélés érzékeltetésével párhuzamban születik a filmek loká-
lis-regionális jellege. Ez szintén egy olyan aspektus, amely a rendező egész 
életművében megfigyelhető, s a három elemzett film esetében ugyancsak 
hangsúlyos. A táj és az ország, illetve általános értelemben az adott környe-
zet kiemelt fontosságú Jarmusch filmjeiben, nem fosztható le róluk, hanem 
akár egy önálló karakter, elválaszthatatlan része a szüzsének. Lévén, hogy 
cselekményvezetést az elemzett három film alig tartalmaz, megnő a környe-
zet ábrázolásának jelentősége. A hely, a kor, az emberek – ezek a mozgató-
rugói a filmeknek, éppen ezért nem is választható el a lokális jelleg a kultu-
rális kollázstól sem. Ebben tükröződik Jarmuschnál talán a legszebben a New 
York-i kulturális hatás. Filmjeinek helyszínei kulturális metszéspontok, számos 
eltérő kultúra összefolyásai, ám épp a diverzitásuk okán válnak egységessé, 
egyedivé és örökké térfüggővé. Jarmusch városai jellemzően ilyen mágnes-
ként funkcionáló helyek, történetei nem kiemelhetőek az adott közegből, mert 
ezeknek a sztoriknak az a lényege, hogy éppen az adott helyeken játszódnak.



 
28  

Összegzés

A három filmet az életmű kontextusában vizsgálva megválaszolható az a kér-
dés, hogy összességében mennyire hasonlóak az életmű korábbi alkotásaihoz 
képest, illetve mennyiben hoznak újdonságot, továbbá hogy tágabb filmtörté-
neti összefüggésben milyen posztmodernnek tekinthető elemek mutathatók 
ki bennük.
 Az irányítás határai, a Halhatatlan szeretők és a Paterson magukon vise-
lik a suárezi értelemben vett második alkotói korszak jellemző stílusjegyeit, 
miszerint lineárisabb elbeszélésmódot használnak, minimalizmus helyett mon-
tázsszekvenciás, gazdag filmnyelvet használnak, csoportok helyett jellemző-
en egy-egy karakterről szólnak, valamint, a Paterson kivételével a két film 
erősen használ műfaji tematikákat. A rendező szerzőiségének könnyen felis-
merhető jegyei, amelyek az idők során, amint láttuk, átmentek változásokon, 
de alapjaiban az egész életművön keresztül megmaradtak és kimutathatóak 
az eddig elkészült utolsó három filmjében is. Az irányítás határai akciófilmes 
elemekből, a Halhatatlan szeretők a vámpírfilmekből merít, de a műfajfilmes 
elemek inkább tekinthetőek a szerzőiség új arculataként, mintsem hagyomá-
nyos elbeszélői formaként. Ez a Halhatatlan szeretőkben látszik a legtisztáb-
ban, ahol a „halhatatlan vámpírok” mítosza arra szolgál, hogy Jarmusch tet-
szése szerinti kultúrtörténeti kapcsolatokat felidézhessen. Láthattuk, hogy a 
műfajiság a rendezőnél csupán a sémahasználat szintjén keletkezik: Felhasz-
nál olyan elemeket, amelyek a szokványos tematikákat idézik, de ténylegesen 
másra használja őket, mint ami a műfajhívő elvárásai között szerepelne.
 A három elemzett filmnek egyes aspektusai posztmodern hatásokkal 
hozhatóak összefüggésbe. Ilyenek: a kulturális keveredések motívuma; a 
műfaji tematikák lebontása, átformálása; az univerzális elbeszélőmód és az 
egységes reprezentálhatóság hiánya; a szubjektivitás megerősödése; a loká-
lis környezet hangsúlyossága. Jarmusch alkotásait az utolsó három filmjére 
összpontosítva abból a szempontból nézve, hogy munkássága felfogható-e a 
posztmodern „érzet”, azaz világfelfogás, művészeteszmény kifejeződéseként, 
azt látjuk, hogy a rendező ezen alkotásaiban határozottan vannak posztmo-
dern vonások. Ugyanakkor nem állítom, hogy Jarmuschnak ezek a művei min-
den tekintetben tipikus posztmodern filmek lennének. A „posztmodern film” 
mint történeti kategória eleve időben lehatárolt, de Jarmusch alkotásai más 
tekintetben is szétfeszítik a hagyományos értelemben vett posztmodern film 
fogalmi kereteit. Úgy vélem, további vizsgálódást igényel annak a kérdésnek a 
megválaszolása, hogy a hagyományosan posztmodernnek tekintett filmektől 
(mint amilyen például a Szárnyas fejvadász, A rajzoló szerződése stb.) miben 
tér el határozottan a jarmuschi életmű. Összességében arra kívántam rámu-
tatni, hogy Jarmusch erős, karakteres stílusa a posztmodern film értelmezési 
keretében rendkívül termékenyen vizsgálható. 
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Filmográfia

Permanens vakáció (Permanent Vacation; 1980)
Florida, a paradicsom (Stranger than Paradise; 1984)
Törvénytől sújtva (Down by Law; 1986)
Mystery Train (Mystery Train; 1989)
Éjszaka a Földön (Night on Earth; 1991)
Halott ember (Dead Man; 1995)
Szellemkutya (Ghost dog; 1999)
Kávé és cigaretta (Coffee and Cigarettes; 2003)
Hervadó virágok (Broken Flowers; 2005)
Az irányítás határai (The Limits of Control; 2009)
Halhatatlan szeretők (Only Lovers Left Alive; 2013)
Paterson (Paterson; 2016)
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