
bi zo nyí té ka. Az ural ha tat lan nak tû nõ
szö veg mennyi ség (eb ben az eset ben száz -
ti zen két hang ka zet ta) eb ben az eset ben
sem szé ria gyár tá si igye ke zet bõl fa kad:
Ke mény ugyan úgy a sze lek ció fel ada ta
elé néz, mint Bartis. Más-más jel le gû 
vi szont a fel adat: nyel vi anya got gyúr ni,
il let ve fény kép so ro zat-struk tú rát ki ala -
kí ta ni. Mind ket tõ nek meg van a ma ga
kocká za ta.

A be szél ge té se ken át su gár zik, hogy
két, egy mást na gyon jól is me rõ em ber
pár be széd ét hall juk. Azt a csap dát, hogy
emi att az ol va sót ki zár ják sa ját tör té ne -
tük bõl, még is si ker rel ke rü lik el. Fo gó -
dzó kat nyúj ta nak, vi tá kat nyit nak meg, és
idõn ként olyan té mák te re pé re me rész -
ked nek, amely ekrõl tud ják, hogy a má sik
szá má ra akár kí nosak vagy kel le met lenek
is le hetnek. Olyan, koc ká za tos nak tû nõ
te re pe ken is meg for dul nak, ame lyek a
„nagy sza vak” hasz ná la tá nak ve szé lye it
rej tik: ha zá ról, Is ten rõl, csa lád ról be szél -
get nek pél dá ul, olyan hang nem ben,
amely meg nyit ja a va ló di be szél ge tés le -
he tõ sé gét. Vagy ál mok ról, meg ér zé sek rõl
esik szó. Más hol ar ról, hogy mi kép pen vi -
szo nyul nak az ügy nök-ügyek hez. Né hol
meg áll a be szél ge tés, jel lem zõbb mó don
Bartisnál: nem kí ván min den fel tett kér -
dés re vá la szol ni, min den rész le tet meg vi -

lá gí ta ni. Ke mény ke vés bé ha tá ro zott ha -
son ló ügyek ben: ha bi tu sa ar ra in dít ja,
hogy va la mi vel több bi zony ta lan ko dás sal,
de vá la szo kat ad jon a fel tett kér dé sek re.

Egy ba rát ság köny ve vol ta kép pen az
Ami rõl le het – an nak a bi za lom nak az
ered mé nye, amellyel két kö ze li ba rát
meg nyí lik egy más szá má ra. Az, hogy ez
a be szél ge tés va ló ban re le váns le het kí -
vül ál lók szá má ra, több té nye zõ bõl adó -
dik: leg fõ kép pen ab ból, hogy két je len -
tõs al ko tó be szél get itt – élet mû vük a
sze mé lyes vo nat ko zá sok is me re te nél kül
is ki emelt fi gyel met ér de mel. To váb bá
ab ból, hogy ge ne rá ci ó juk írói rit kán be -
szél nek nyil vá no san azok ról a kér dé sek -
rõl, ame lye ket Bartis és Ke mény kö rül -
jár. Va la mi ha son ló ér vé nyes az egész
könyv re, mint amit Ke mény Ist ván sa ját,
nagy vissz han got ki vál tó Ady-esszé je
kap csán mond: „írás köz ben úgy érez -
tem, hogy fon tos, amit én gon do lok er -
rõl, még pe dig azért, mert akik er rõl a té -
má ról a nyil vá nos ság elõtt ír nak, be szél -
nek (tisz te let a ki vé tel nek!), nem jól te -
szik a dol gu kat, nem jól ír nak, és nem jól
be szél nek. Ha nem lé lek te le nül és gé pi e -
sen. Vagy ide ge sen és in ge rül ten.” Két
olyan han got hal lunk, ame lyek ép pen
vissza fo gott sá guk, har sány ság tól va ló
tar tóz ko dá suk mi att hi te le sek.
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MÖBIUSZ CEL LU LO ID BÓL 
Füzi Iza bel la (szerk.): Hitch cock. Kri ti kai ol va sa tok

Idén õsszel múlt öt éve, hogy el in dult
a www.apertura.hu por tál ja. Ne gyed éven -
te je len te tik meg nem zet kö zi, ha zai is -
mert szer zõk, va la mint film sza kos di á kok
írá sa it, Füzi Iza bel la szer kesz tõ elõ sza va
sze rint a film tu do mány irá nyá ból pe dig a
vi zu á lis kul tú ra tu do mány irá nyá ba pro-
filálódott új ra a fo lyó irat.

Az Aper tú ra Köny vek cím mel in du ló
pro jekt egy faj ta ta lál ko zá si fe lü le tet kí ván
biz to sí ta ni a té ma iránt ér dek lõ dõ, film tu -

dá su kat el mé lyí te ni kí vá nó ol va sók 
szá má ra, egyút tal ok ta tá si se géd anyag ok -
nak is szán ják õket. Je len kö tet a so ro zat
nyi tó da rab ja, az óta Marc Vernet A hi ány
alak za tai. A lát ha tat lan és a mo zi cí -
mû mun ká ja je lent meg, jö võ re pe dig a
há zi szer kesz té sû Vi zu á lis és iro dal mi
narráció. Szö veg gyûj te mény meg je le né se
vár ha tó.

Rend kí vül igé nyes ki vi te le zé sû kö tet -
rõl van szó: az ol va só egy pil la nat ra el fe -
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led ke zik az ökokönyvkiadásról, és él ve zi
a ké pek al bu mok ba il lõ mi nõ sé gét. Ha -
son ló szín vo na lú ak itt hon a Koinónia fil -
mes köny vei (Mar git há zi Beja, Ki rály Haj -
nal kö te tei).

A szer kesz tõ ta nul má nyá val in dul a
kö tet (Be ve ze tés Hitch cock ba), eb ben a
„film tör té net Shakes peare -jé nek” má ig
tar tó ha tá sát rög tön egy Tarantino Becs te -
len brigantyjából szár ma zó idé zet tel pél -
dáz za. Ezt kö ve tõ en a suspense mû kö dé -
sét ért het jük meg – ép pen egy „el ron tott”
je le net kap csán fej ti ki Hitch cock a fe -
szült ség di na mi ká ját –, mely nek cél ja a
né zõ kö zön ség fe let ti ura lom gya kor lá sa,
il let ve az el vá rá sok fo lya ma tos fe lül írá sa.

Ho gyan le het egy agyon ér tel me zett
ren de zõ rõl jó, újat fel mu ta tó vagy jól
összeg zõ kö te tet szer kesz te ni? A kö tet be -
li írá sok az utób bi há rom év ti zed film el -
mé le ti tö rek vé se it tük rö zik, nagy ré szük
egy-egy ki emelt fil met ele mez rész le te -
sen. Mi kép pen szó lal tat ha tók meg a
Hitch cock-fil mek az egyes el mé le ti ke re -
tek ben, más részt mi lyen in ter ak ció jön
lét re elem zés és el mé let kö zött? (16–17.)
A kö tet egyik eré nye, hogy va ló ban in ter -
ak ci ót ké pes fel mu tat ni, hi szen olyan
mun kás ság ról van szó, amely a né ma -
film tõl a mo dern iz mu sig ível. A szem -
pont ok so ka sá ga kö zött ta lál juk a narra-
tológiait, a né zé si szi tu á ció elem zé sét, az
iden ti tás prob lé mát, genderszem-pontból
is, a pszi cho a na lí zis és a sze mi o ti ka mód -
sze rei is je len van nak (te kin tet-, il let ve je -
lö lõ prob lé ma). Az anek do ti kus rész le tek -
rõl is ta lá lunk mí tosz rom bo ló elem zé se -
ket, mint pl. a gé pi es szí né szi já ték vagy a
nõ gyû lö let.

Pél dá ul egy jó zan fel ve tés Hitch cock
nép sze rû sé gé vel kap cso lat ban a kö vet ke -
zõ: „A szer zõ alak za tá nak ér tel me zé sét
hossza dal mas len ne itt tag lal ni, min den -
eset re be lát ha tó, hogy a fil mek je len té sét
le egy sze rû sí tõ len ne egyet len in di vi -
duum zse ni á lis tel je sít mé nyé nek alá ren -
del ni”, ha nem fõ képp az ér tel me zõi mun -
ka ered mé nye (36.). Ma ga Hitch cock is
részt vett eb ben a mun ká ban, és sok eset -
ben annyi ra in ven ci ó zus ér tel me zé se ket
pro du kált sa ját film je i rõl, hogy ne héz

sza ba dul ni ezek zsar no ki be fo lyá sá tól
(akár csak Godard).

Slavoj Žižek lacaniánus kul tú ra kri ti -
kus és fi lo zó fus írá sá ban az ér tel me zés
mo dern és poszt mo dern stá tu sa it kü lö ní -
ti el egy más tól. Elõb bi fel té te le a trau-
matikus ta lál ko zás a mû vel, amit az ért -
he tet len ség vált ki, a poszt mo dern pe dig
for dí tott irá nyú tö rek vést kép vi sel: a köz -
na pi, ért he tõ tör té net mö gé rej ti el mé le ti
meg fon to lá sa it. A ra jon gók nak azt a má -
ni á ját, hogy min den hét köz nap inak tû nõ
hitch cocki elem, jel, tör té nés mö gött fi lo -
zó fi ai mély sé ge ket ke res nek, poszt mo -
dern nek ne vez het jük te hát (41.).

Hitch cock élet mû vét hár mas pa ra dig -
ma sze rint le het ér tel mez ni, ez a
Jameson-féle realizmus-modernizmu-
posztmodernizmus triadikus össze füg gé -
se – ezek rend re a klasszi kus Ho lly woo -
dot, a szer zõi fil met, il let ve a poszt mo -
dern fil met fém jel zik. Žižek sze rint leg -
jobb, ha mind hár mat vo nat koz tat juk a
mes ter re. Pél dá ul a 39 lép csõ fok és a Lon -
do ni ran de vú köz ti fil me ket a re a liz mus -
hoz so rol ja – „a fil mek va ri á ci ók a há zas -
ság pol gá ri ide o ló gi á já nak mo tí vu má ra”
–, eze ket ere de ti mó don Mo zart Va rázs fu -
vo lá já hoz ha son lít ja (44.). A mo der nis ta
kor szak Selznick zsar nok sá gá val esik
egy be, me lyet for má li san a hosszú, tor zí -
tó, le kö ve tõ ka me ra moz gá sok túl sú lya,
te ma ti ka i lag pe dig a fõ hõs nõ né zõ pont já -
ra va ló kon cent rá lás jel le mez, akit egy ké -
tes jel le mû (go nosz, gyen ge, meg tört)
apa fi gu ra el nyom.

Vi lá gos, hogy a nagy fil mek a poszt -
mo dern kor szak hoz tar toz nak – az Ide ge -
nek a vonatontól a Ma da ra kig. Túl súly ba
ke rül az al le go ri kus di men zió, il let ve fér -
fi né zõ pont ok je len nek meg, több nyi re
anya komp le xus sal ter hel ve. Az utó fil mek
pe dig nem mu tat nak már egy sé ges hitch -
cocki vi lá got.

A ha tal mi struk tú rák fel épü lé sét is 
le het a há rom kor szak alap ján vizs gál ni –
ezek a li be rá lis ka pi ta liz mus, az im pe ri a -
lis ta ál la mi ka pi ta liz mus, a posztindusz-
triális kor ké sõi ka pi ta liz mu sa – ame lyek
rá adá sul há rom ka rak ter tí pus sal fo nód -
nak össze: az erõ sö dõ au to nóm sze mé lyi -106
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ség, majd en nek ha nyat lá sa, vé gül a pa to -
lo gi kus ön imá dó – ez meg ha tá ro zó a kor -
társ fo gyasz tói tár sa da lom ra néz ve. Ezek
a vágy há rom kü lön bö zõ mód ját is meg je -
le ní tik, a be tel je sü lés és a part ner ség 
fo ko za to san le he tet le nül el Hitch cock
film je i ben.

A tár gyak elem zé se kor is él a hár mas -
ság: Lacan alap ján az Ima gi ná ri us, a
Szim bo li kus és a Va lós kö zöt ti kap cso la -
to kat, köl csön ha tá so kat kö ve ti vé gig, de
er rõl Mladen Dolar ta nul má nya kap csán
is lesz alább szó.

Pas cal Bonitzer ne ve az el ke re te zés rõl
írott ta nul má nya ré vén is mert a fil mes
iro da lom ban, itt a hitch cocki suspense-
rõl ír, ta nul má nya is ezt a cí met vi se li.
Griffithnél és kö ve tõ i nél a suspense el sõ -
sor ban a vá gás ra épül; a Hitch coc ké nem
ilyen, nem me cha ni kus ter mé sze tû. In -
kább tar tal mi, mint for mai meg ol dást kell
ke res nünk, ja va sol ja Bonitzer. Ilyen egy
jel ké pes tárgy, a le gen dás „McGuffin”,
ami ál ta lá ban hosszú uta zást/ül dö zést
vált ki, oká ra kés lel tet ve de rül fény. Eb -
ben fon tos sze re pet ját szik a „test meg -
sze lí dí té se”, a sem le ges já ték, a fi gye lem
mind in kább a te kin tet re irá nyul hat ez ál -
tal – a te kin tet pe dig ál ta lá ban va la mi -
lyen vá gyat kép vi sel –, a hitch cocki sus-
pense lé nye gi leg ero ti kus, von ja le a kö -
vet kez te tést a szer zõ. Ál ta lá ban itt le het
meg ra gad ni a ki for ga tó erõt (szo kás sze -
rint a 31. per cet kö ve tõ en).

Ugyan csak so kat elem zett té mát, a lá -
tás al le go ri kus sá gát elem zi Morris is, ám
Hitch cock ke vés bé túl tár gyalt film je i ben.
Ez a ta nul mány kez di a leg messzebb rõl
vizs gá la tát, igen gyor san a film el mé let
összes lé te zõ vo nu la tát és el mé le ti be ál lí -
tó dá sát fel so rol ja és rö vi den de fi ni ál ja,
kü lö nös te kin tet tel a né zõ ség el mé le te i re.
Rend kí vül jó za nul és át gon dol tan tár ja
elénk a dekonstruktív kri ti kai irány zat
lét jo go sult sá gát, szub jek tum-, va la mint
kul tú ra szem lé le tét, alap ve tõ en pe dig a
Paul de Man-féle ol va sás al le gó ri á ját sze -
ret né a fil mi ér tel me zés re vo nat koz tat ni.
Rö vi den össze fog lal va: né ha az egy sé ges
be fo ga dó le he tet len sé gét ma guk a mû vek
is elõ re jel zik és al le go ri zál ják. Hitch cock

né ma film jei a je len tés ke re sés al le gó ri ái,
egy olyan je len té sé, amely vég sõ so ron
nem lé te zik sem a sze rep lõk, sem a kö -
zön ség szá má ra (75.). Ezt pe dig egy olyan
fil mes kö zeg ben te szi, amely ben még alig
„in téz mé nye sül nek” a narráció fil mes
kon ven ci ói.

A szo rí tó cí mû film rõl meg tud hat juk,
hogy nem tel je sen il leszt he tõ be a ko ra be -
li fil mek att rak tív/el be szé lõi vo nu la tá ba,
ha nem ép pen al le go ri zál ja a te vé keny,
mo hó kö zön ség vi sel ke dé sét. Ez a faj ta,
ön ma gán túl mu ta tó je len tés te rem tés A 
ti tok za tos la kó ban is meg fi gyel he tõ. Vi -
szont ezek a pár hu za mos, szín fa lak mö -
göt ti je len tés ré te gek nem vál nak di dak ti -
kus sá, ezt a bra vúrt hajt ja vég re egé szen
egyé ni en Hitch cock. For ma nyel vi szin ten
ezt a já té kot fi gyel het jük meg a fény/ár -
nyék ha tá sok ban, a ke re tek, va la mint a
fel irat ok hasz ná la tá ban is.

A né ma fil mek vizs gá la ta azért le het
iz gal mas, mert a medialitás kér dé se it
hangúlyosabban ve ti fel – pél dá ul mi lyen
vi szony le het a szö veg sze rû narrativitás
és a ké pi narratíva kö zött. Ezek fe szült sé -
gé re, egy mást ki zá ró, fel szá mo ló jel le gé re
is rá mu tat nak Hitch cock film jei: „[ké pez -
he ti-e] egy narratíva egy ál lí tás vagy egy
maxima »jelentését«”?

En nek ürü gyén egy metakritikai (!)
moz za nat ra is ki tér he tünk, hi szen fel me -
rül a kö tet cí mé ben jel zett Kri ti kai ol va sa -
tok lét jo go sult sá gá nak a kér dé se. Könnyû
szív vel ál lít hat juk, hogy a be vá lo ga tott
írá sok nem es nek sa ját (vagy a Hitch cock
ál tal ál lí tott?) csap dá juk ba, ha nem fo lya -
ma to san vissza for gat ják ki in du ló pont ju -
kat – Möbiusz-szalagként vi sel ked nek.
For du la tot vé ve még is meg tart ják me ne tü -
ket, nem lép ve túl sa ját ár nyé ku kon, mint
Hitch cock film jei. Morris tel je sen tu da tá -
ban van pél dá ul a „film kri ti ka meg vál toz -
tat ha tat lan fikcionalitásának” (98.). Sõt
to vább megy, ami kor a film kri ti kát az üres
vi zu á lis je lö lõk haj szo lá sa ként jel lem zi.

Ta nul sá gos volt to váb bá szá mom ra,
hogy a szok vá nyos né zõi tu dás, be le he -
lyez ke dés sé mái (tud ni kell, ki a gyil kos,
ki a jó, a go nosz stb.), a narratológiai, kog -
ni tív el mé le tek iga zá ból karteziánusok-
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nak ne vez he tõk. Az az fi lo zó fia tör té ne ti
moz za nat tal is ki egé szít he tõ a film el mé -
let: „El fo gad ni azt az el gon do lást, hogy a
né zõ épp annyi ra fikcionális, mint a tör -
té net mon dás, a karteziánus film kri ti ka
szá má ra lo gi ka i lag kép te len ség.”

Tania Modleski ta nul má nya az el sõ
brit han gos film rõl, a Zsa ro lás ról ad fe mi -
nis ta szem pon tú elem zést. Ezt vi szont
nem ki zá ró, ki re kesz tõ mó don te szi, ha -
nem kö rül te kin tõ en és kom pa ra tí van. En -
nek a film nek a kap csán is a cím ben em -
lí tett Möbiusz-struktúrát, a „pár hu za mos
meg for dí tá so kat” kö vet het jük nyo mon.
Mennyi ben cse lek võ a nõ, aki gyil kos sá
vá lik, mennyi ben in kább el szen ve dõ je a
fér fi erõ szak nak és be széd mód nak? Ér vé -
nyes a köz hely, hogy Hitch cock nõ gyû lö -
lõ, kü lö nö sen ami a szõ ke nõ ket il le ti?
Be szél het-e egy nõ a film ben, vagy in -
kább õt be szé lik el a fér fi ak? Hitch cock -
nál a gyil ko ló nõt min dig utol éri va la mi -
lyen vég zet – Almodóvar nõ gyil kos sá gai
pl. már más töl tet tel bír nak.

A nõ a vágy egy ér tel mû tár gya ma rad-
e? Kri ti ku sok so ra ját szot ta el az ügyész
sze re pét a tör tén tek kel kap cso lat ban –
Modleski sze rint vi szont ér de ke sebb a
né zõ pont vál tá so kat meg fi gyel ni. Pél dá ul
a fér fi te kin tet sem se ma ti kus, iga zá ból
vá rat lan az ag resszió ki tö ré se és az ar ra
va ló re ak ció – mind két rész rõl. Ezt kö ve -
tõ en Hitch cock nem csak a nõ bû nös sé -
gét, meg bé lyeg zett sé gét mu tat ja meg, 
ha nem bûn tu da tát, szub jek ti vi tá sát, fé lel -
me it is, ér vé nye sül te hát né zõ pont ja, lá -
tás mód ja. A Zsa ro lás vol ta kép pen rést
pró bál üt ni a pat ri ar ká lis dis kur zus 
be vált mód sze re in, mind vé gig fenn tart ja
vi szont a két pó lu sú sá got.

Kü lön él mény a fe mi nis ta kri ti ka kri -
ti ká ját ol vas ni, mi sze rint a szél sõ sé ges ol -
va sa tok „tud tu kon kí vül hoz zá já rul nak a
nõk el né mí tá sá hoz” (118.). A ma zo chis ta
és a transz vesz ti ta azo no su lá si mó do kon
kí vül igyek szik egy más nõi né zõ pont le -
írá sát ad ni a szer zõ. En nek alap ja pe dig,
hogy a meg ér tést és az öröm ér ze tet el 
le het kü lö ní te ni egy más tól – épp az el foj -
tott ha rag ka te gó ri á já val. Ezt len ne ér de -
mes tematizálni, ja va sol ja vé gül Modleski.

A kö vet ke zõ ta nul mány Hitch mes ter
ked venc film jét né zi kö zel rõl: A gya nú
árnyékábant. Charlie nagy bá csi és Cha-
rlie unkokahúga ket tõ sé nek, va la mint
egyéb ket tõs sé gek nek a mû kö dé sét vizs -
gál ja Mladen Dolar. Ezek egy be tar to zá sa
nem zár ja ki egy mást, ha nem in kább fel -
erõ sí ti, va la mi mö göt tes har ma dik ra hív -
ja fel a fi gyel met, ar ra az ano má li á ra, ami
egyik-má sik fél tény ke dé sét in do kol ja
pél dá ul. Még eti kai pó lu sos ság ról sem 
be szél he tünk biz tos tu dás hí ján. Elõ ször
is egy mo rá lis el hi va tott sá gú so ro zat gyil -
kos sal van dol gunk (ké sõb bi fil mek nek is
re mek sze rep lõi õk) – meg kell tisz tí ta ni a
vi lá got a fe ke te öz ve gyek tõl (asszo nyok -
tól). Ez után a tár gyak vágy köz ve tí tõ/ 
le lep le zõ sze re pe lesz elem zés tár gya
(Lacan se gít sé gé vel). Ilyen pél dá ul a gyû -
rû, ami egy ál do zat tól szár ma zik, az
anya fi gu ra szim bo li kus ha tal ma, ere je
fel öle li az egész fil met. Amint a lány azo -
no sít ja mind két tárgy sze re pét, szín já ték -
ra, meg ha sa dás ra kény sze rül, amit a vé -
gén elég ha tá ro zot tan fel old (vagy csak
be le kény sze rül, hogy fel old ja?). Megint a
cse lek võ/ál do zat sze re pek for dul nak egy -
más ba a vég te len sé gig.

Kö vet ke zõ fon tos tár gyunk az ön gyúj -
tó, az Ide ge nek a vo na ton cí mû film ben,
il let ve an nak hi á nya – hi szen „a tár sa dal -
mi já té kot is le het test nél kül ját sza ni”
(140.), és ezt rög tön ért jük a Na gyí tás te -
ni sze zés, il let ve a holt test ke re sé sé nek
pél dá ján ke resz tül. In nen már csak egy
lé pés a McGuffin, a je lölt nél kü li je lö lõ
mû kö dé sé nek el ve, mely el vá laszt ha tat -
la nul hoz zá ra gadt Hitch cock hoz, s ame -
lyet õ is több he lyütt fel hoz: a „je lö lést
mint olyat je lö li […] a cse lek vés lé nye gét
érin ti”. Fo lya ma to san mel lé ál lí tód ná nak
vi szont na gyon erõ sen anya gi, dra ma tur -
gi ai je len tõ sé gû tár gyak – mint a gyû rû
vagy a gyúj tó. Lacannal szól va: az el sõ a
vágy iga zi tár gya, a má sik pe dig az elõb bi
szá munk ra lé te zõ pót lé ka.

Francesco Cassetti át te kin té se a nar -
ra tív pretextus, il let ve az önreflexivitás
alak za ta i nak mû kö dé sét vizs gál ja két
elég gé kü lön bö zõ film ben: Antonioni Egy
sze re lem kró ni ká já ban, il let ve a Ré mü let108
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a színpadonban. Itt az azo no su lás, a kü -
lön bö zõ meg ér té si stra té gi ák – szán dé kok
és azok be vál tá sa vagy be nem vál tá sa áll
elõ tér ben. Az el sõd le ges né zõ pon to kat a
narratológia és a sze mi o ti ka ad ják – fel -
adó, cím zett, je lö lõ, a man dá tum, az azt
kép vi se lõ enunciátor és az õ kom pe ten ci -
ái. A fil met el sõ sor ban szeg men se i ben
né zi Cassetti, da rab kák, be ál lí tá sok je len -
té ses sé gét, (meg)értõ te kin te tek ál tal va ló
új ra ér té ke lé sét vizsgálja– ez pe dig a
fokalizációra he lye zi a hang súlyt. Ki ki -
nek a ne vé ben be szél, és mi ért mond ja,
amit mond? Er re va ló ban ta lá ló Stõhr Ló -
ránt re cen zi ó já nak cí me: A jel fej tés té bo -
lya. A lát sza tok ke resz te zõ dé sét, a rep re -
zen tá ció ele me i nek hasz ná la tát kö vet ni
az zal a szán dék kal, hogy ez zel le ír juk a
film vi lá gát – a né zõi kon dí ció fö lé itt sem
nõ het a kri ti ku si kon dí ció. Ér de mes-e az
ön sza bá lyo zás lé pé se it pre cí zen le ír ni és
fel mu tat ni egy olyan film ese té ben,
amely ép pen az ön sza bá lyo zás ku dar cá -
ról szól? Ezt egy igaz ság fo ga lom be ve ze -
té sé vel pró bál ja el ke rül ni Cassetti – ez a
faj ta igaz ság és az adott dis kur zus ál lan -
dó an hat nak egy más ra, ez ál tal a né zõ nek
is erõs eti kai el hi va tott sá got kell ki ala kí -
ta nia (ki kell nyo moz ni az igaz sá got).
Karteziánus film kri ti ka?

Le he tünk a sa ját sze münk mö gé be -
zár kóz va? Božović a descartes -i kí sér let -
bõl (ugyan azt lát juk sa ját sze münk kel,
mint amit egy el he lye zett szem egy sö tét
szo bá ba camera obscuraként ki ve tít) egé -
szen Baudrillard-ig jut el. Jeff is más lá tá -
sá nak van ki szol gál tat va, vagy akár a sa -
ját já nak, de ezek mind szimulákrumok,
ame lyek fo tók for má já ban meg je len nek
ná la a film kez dõ kép so ra i ban (Hát só ab -
lak). A te he tet len ség ál la po ta, a gipsz
kény sze re el vi sel he tet len, és az oku lá ris
vá gyak, a voyeurizmus fel erõ sö dé sé hez
ve zet nek. A szem köz ti ab lak pro vo ká lá sa
pe dig iga zá ból ar ra irá nyul, hogy va la ki
vég re tör je meg en nek az ab szo lút lá tás -
nak a he ge mó ni á ját, raj ta ke resz tül Jeff
„lá tó ként lát has sa ön ma gát” (180.). Az
ab lak ke re tek ép pen a szem tõl füg get le ne -
dett te kin te tet je le ní tik meg, fû zi to vább
Sartre és Lacan alap ján a gon do la tot

Božović; a két szer zõ ál lás pont ja er rõl az
ala nyi ság és a tár gyi ság vál ta ko zá sát és
lo ka li zá ci ó ját te kint ve kü lön bö zõ.

Meg tud juk, mi lyen a ro var lá tás, Jeff
ma gát Gregor Samsaként egy be gu bó zott
ro var nak ér zi, gipsszel a lá bán. Ez a tor zí -
tott ro var lá tás bi zo nyos ér te lem ben jel -
lem zõ is rá (pl. amit mi egye nes vo na lon,
õ spi rá lon ke resz tül tud ja csak el ér ni). A
báb vi szont ké pes lep ké vé vál ni – ugyan -
így Jeffnek is ki kell tör ni a sö tét szo bá -
ból, a kép más ok kö zül, vissza tér ni a ré gi
éle té be. A kö vet ke zõ meg le põ ál lí tá sa (ha
a lep ke-ha son lat még nem ha tott elég gé),
hogy a voyeur (ez eset ben Jeff) min dig sa -
ját te vé keny sé gé ben gyö nyör kö dik el sõ -
sor ban, a kép ben va ló (tit kos) je len lé te
okoz iga zán örö möt ne ki.

A kö tet zárótanulmánya pe dig egy
má sik ki hagy ha tat lan szer zõt vizs gál,
Gilles Deleuze-t, aki mind vé gig kö vet ke -
ze te sen em lí ti Hitch coc kot film köny ve i -
ben. Ishii-Gonzales a le he tõ leg ko mo -
lyab ban ve szi a cím ben ígér te ket, még
Berg son mun kás sá gá ba is ki me rí tõ be ve -
ze tést ka punk. Ho gyan jut el a mo zi ad -
dig, hogy a moz gás-ké pek so ra ré vén a
tár gyak és az ese mé nyek va ri á ci ó kon, for -
dí tá so kon es se nek át? Ezek nek a tar tam -
mal va ló lé nye gi össze tar to zá sát a hosszú
ka me ra moz gá sok ban le het a leg job ban
meg ra gad ni – lásd pél dá ul a Té boly, Kö tél,
A bak té rí tõ alatt cí mû fil me ket. A moz -
gás-kép ter mé sze te sen to vább osz tó dik
ak ció-, affekció- és per cep ció-kép re, a
klasszi kus el be szé lõ film re az el sõ a leg -
in kább jel lem zõ, ez emel ke dik ki az
érzés-érzékelés-cselekvés hár mas ból. 

Vi szont a tar ta mot az idõ-kép más -
képp ke ze li, je le ní ti meg, mint a moz gás-
kép. Az ilyen fil mek ben az idõt a ren de -
zõ ké pes va la mi lyen új, is me ret len 
mi nõ ség ként ke zel ni. Hitch cock nak is
ilyen sze rû ké pes sé ge az, ami a klasszi -
kus el be szé lõ és a mo der nis ta film mû vé -
szet ha tá rá ra he lye zi (ez Deleuze köz is -
mert té zi se ró la), paradigmatartó/-váltó
szer zõ ként. A fent em lí tett há rom vál fa -
ját a moz gás-kép nek ké pes min dig a
szél sõ sé ge kig fe szí te ni úgy, hogy azok
köz ben men tá lis- vagy vi szony lat-ké pek -

téka
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ké ala kul nak át, mond ja Deleuze. Ez zel
pe dig ar ra utal (ami rõl ko ráb ban esett
szó), hogy Hitch cock egy har ma dik di -
men zi ót is ad min dig, ami te kin te tek ke -
reszt tü zé rõl, egy mást ki ütõ/fel erõ sí tõ
stra té gi ák ról szól.

Így vál hat Hitch cock mo zi ja a „gon -
dol ko dás mo zi já vá” (208.). Sõt Deleuze
sze rint Hitch cock Szé dü lé se az egyik a
há rom film kö zül, amely ké pes meg mu -

tat ni, „ho gyan lak juk az idõt, és ho gyan
moz gunk ben ne” (217.).

Min dent egy be vet ve, a kö tet va ló ban
út mu ta tó, hasz nál ha tó ké zi könyv jel le gû,
ugyan ak kor iz gal ma kat is bõ sé ge sen ígér a
Hitch coc kot is me rõk szá má ra is. To vább -
gon do lás ra, az élet mû meg is me ré sé re hív
a könyv vé gén ta lál ha tó ter je del mes, 
pre cíz fil mog rá fia, va la mint a kap cso ló dó
iro da lom jegy zék.

Ferencz Or so lya
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JEGY ZET
1. Lásd még a meg je lent is mer te tõ ket: Dra gon Zol tán: Min den, amit min dig is tud ni akar tál Hitch -
cock ról (de so ha sem mer ted meg kér dez ni az Aper tú rá tól). http://www.filmtett.ro/cikk/1578/minden-
amit-mindig-is-tudni-akartal-hitchcockrol-de-sohasem-merted-megkerdezni-az-aperturatol-fuzi-
izabella-szerk-hitchcock-kritikai-olvasatok (2010. 10. 30.); Stõhr Ló ránt: A jel fej tés té bo lya. ÉS 2010.
jún. 18.; Szalánszki Edit: Hitchcock-tails. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2367/ hitchcock-kri-
tikai-olvasatok-szerk-fuzi-izabella/ (2010. 10. 30.); Sepsi Lász ló: Az em be rek, akik túl so kat tud nak.
http://prizmafolyoirat.com/2010/05/sepsi-laszlo-az-emberek-akik-tul-sokat-tudnak-hitchcock-kri-
tikai-olvasatok-pompeji-szeged-2010/ (2010. 10. 30.); Har mat Esz ter: Uta zá sok Hitch cock kö rül.
http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/utazasok-hitchcock-korul-recenzio-hitchcock-lacan.html
(2010. 10. 30.).

GRENDEL IRO DA LOM TÖR TÉ NE TÉ RÕL –
TÖBB FÉ LE KÉP PEN

Grendel La jos: A mo dern ma gyar iro da lom tör té ne te. Ma gyar lí ra és epi ka a 20. szá zad ban. Kalligram,
Po zsony, 2010.

A leg utóbb meg je lent (a 20. szá za di lí -
rá ra és epi ká ra kor lá to zó dó) ma gyar iro -
da lom tör té net nek az egyik szem be tû nõ
hi á nya: ki ma radt be lõ le a kor társ mo der -
nek kö zül egy igen je len tõs re gény író, a
fel vi dé ki (szlo vá ki ai) Kos suth-dí jas
Grendel La jos. A ment ség ké zen fek võ, õ
ugyan is azo nos a kö tet iro da lom tör té nész
szer zõ jé vel. A tel je sít mény, no meg az
élet raj zi hát tér is me re té ben nyu god tan
be szél he tünk iro da lom tör té nész rõl, hi -
szen jó ide je ta nít ja egye te men az új ko ri
ma gyar iro dal mat – nyil ván hall ga tó i nak
kor sze rû fel ké szí té se ér de ké ben –, új
könyve pe dig, az ok ta tá si cé lok nak meg -
fe le lõ en, nem szub jek tív vé le mé nyek
gyûj te mé nye, ha nem rend sze res össze -
fog la lás. Di ák ja i nak és most a szé le sebb
ol va só kö zön ség nek ugyan ak kor sze ren -
csé je van, mert Grendel nem akar ja le ta -
gad ni von zó dá sa it, vi tá it más iro da lom -

tör té ne tek szer zõ i vel, egy-egy szak te rü let
ku ta tó i val.

Va ló szí nû leg nem min den ki ért egyet
az zal, amit Grendel La jos a kánon(ok)ról
mond, jól le het na gyon is idõ sze rû nek, re -
á lis nak mu tat ko zik, amit a kö tet több fe je -
ze té ben le szö gez (nem új ká non fel ál lí tá -
sá nak igé nyé vel). Mó ra Fe renc Ének a bú -
za me zõk rõl cí mû mû vé nek utó éle té rõl
szól va, a kom mu nis ta iro da lom po li ti kát
te szi fe le lõs sé a fe led te té sért, majd eb bõl
ál ta lá no sabb kö vet kez te tést von le: „Az
Ének a bú za me zõk rõl te hát úgy el fe le dett
mû, hogy azt a kom mu nis ta iro da lom po -
li ti ka zár ta négy év ti zed re mély hû tõ be.
Ki pottyant a ká non ból, s ha oda az óta
sem ke rült vissza, ak kor jog gal föl té te lez -
he tõ, hogy a ká non kö rül nincs min den
rend ben.” Déry Ti bor utó ko rát más vi szo -
nyí tás ban te szi szó vá: „Egy elõ re, úgy tû -
nik, a nyolc va nas évek pró za for du la ta ár -




