
GE LEN CSÉR GÁ BOR

Az ere den dõ más hol
Filmálommásolatok

„A mo zi ele ve el ér he tet len mó don ad ja [ti. a szín ház ma te ri á lis adott sá-
gát – GG], egy ere den dõ másholban, egy vég te le nül csak vágy ha tó ban 
(= egy so ha sem bir to kol ha tó ban), egy má sik szí nen, amely nem más, 
mint a tá vol lé té, s amely a tá vol le võt még is min den rész le té ben le ké pe-
zi, ily mó don na gyon is je len le võ vé té ve azt.” (Christian Metz)11.

Az álom és a mû vé szet kap cso la tá nak vizs gá la ta kor 
leg gyak rab ban a szür re a liz mus fo gal má ba bot lunk, ért ve 
ez alatt irány za tot és stí lust egy aránt. Kü lö nö sen így van 
ez a film mû vé szet vo nat ko zá sá ban, amely el sõ nyel vi for-
ra dal mát, még a né ma film ko rá ban, az 1920-as évek ben, 
épp az irány zat meg szü le té sé vel, majd leg in ten zí vebb 
idõ sza ká val pár hu za mo san ér te meg. Sõt, ta lán nem túl-
zás azt ál lí ta ni, hogy a szür re a liz mus egyik leg fon to sabb 
mû vé szi mé di u ma a film volt. Mi ért? – te het jük fel a kér-
dést, s a ké zen fek võ vá lasz pa ra dox mó don töb bet árul el 
a film nyel vi ter mé sze té rõl, mint a szür re a liz mus ról vagy 
– egy nemrég be mu ta tott si ke res film cí mé vel szól va 
– „az álom tu do má nyá ról”.

Az aláb bi ak ban nem az ál mok meg je le ní té sé nek kü lö-
nös fil mes meg ol dá sa it kí vá nom vizs gál ni, jó val in kább 
a fil mi köz lés mód ele ve adott álom sze rû sé ge mel lett 
sze ret nék ér vel ni. Az álom meg je le ní té sét tág for ma tör té-
ne ti ös  sze füg gés ben át te kin tõ, az egye te mes és a ma gyar 
film tör té ne ti fo lya ma to kat egy aránt váz la to san érin tõ gon-
do lat me net vé gén egy olyan, ke vés bé is mert mû re hí vom 
fel a fi gyel met, amely né ze tem sze rint a film nyel vi ter mé-
sze té rõl egye te mes tör té ne ti szin ten is fon tos ál lí tá so kat 
fo gal maz meg. Mind eköz ben rá adá sul nem te kint el at tól 
a föld raj zi és tör té nel mi kö zeg tõl sem, amely ben lét re jött, 
s nem utol só sor ban azok tól, akik az álom re konst ruk ci-
ók meg va ló sí tá sát le he tõ vé tet ték: a fo lya ma tos ön- és 
va ló ság is me ret vá gyá val meg ál dott-meg vert örök ál mo-
dók tól.

Er dély Mik lós 1977-ben ké szült Álom má so la tok 
cí mû ex pe ri men tá lis film jé nek ter ve zé si, meg va ló sí tá si 
fo lya ma tát, al ko tói ref le xi ó it és nyel vi kö ze gét fo gom 
vizs gál ni, el sõ sor ban for ma nyel vi, s nem pe dig az álom-
áb rá zo lást elõ tér be ál lí tó szem pont ból. Még pe dig azért, 
mi vel – s er re épp Er dély film je hív ja fel a fi gyel met 
– nem csak az álom áb rá zo lás ki tün te tett kö ze ge a film, 
ha nem a fil mi köz lés mód vizs gá la tá nak ki tün te tett al kal-
mai a „filmálommásolatok”.

An nak ér de ké ben, hogy Er dély film jé nek sú lyát kel lõ-
kép pen ér zé kel jük, ér de mes rö vi den át te kin te ni álom és 
film kap cso la tá nak leg fon to sabb egye te mes és ma gyar 
film tör té ne ti ös  sze füg gé se it.

2.

A szür re a liz mus ki tün te tett kö ze ge a va ló ság és a 
kép ze let köz tes te ré ben meg je le nõ álom, amely a tu dat 
va ló ság gal kap cso la tos él mé nye i bõl, il let ve tö rek vé se i bõl 

épít kez ve te rem ti meg sa ját vi lá gát. Az álom ele mei te hát, 
leg alább is a szür re a liz must meg ter mé ke nyí tõ fre u di ta nok 
alap ján, a tu dat alat ti ba sül  lyedt tar tal mak meg je le ní té se, 
az ún. álom mun ka so rán jön nek lét re. Ezt a mo ti vá ció sort, 
tud ni il lik, hogy az álom min dig va la mi fé le ok ból, va la mi 
cél lal jön lét re, s így meg fejt he tõ, a fil mek el be szé lés mód-
ja is tük rö zi, ahogy a még oly „szür re á lis” álom szek ven ci-
ák is ál ta lá ban be ta go lód nak a narráció szo ros kro no lo gi-
kus és ka u zá lis lán co la tá ba. Film és álom kap cso la tá nak a 
kom mu ni ka tív (a tu dat alat ti üzen a tu da tos nak) és nar ra tív 
(az ál mot az éb ren lét ese mé nyei mo ti vál ják) ter mé sze te 
mel lett azon ban fon tos ki emel ni e vi szony rep ro duk tív 
ka rak te rét: film és álom fe no me no ló gi ai ha son la tos sá gát.

A fre u di álom te ó ri á val és a szür re a liz mus sal gya kor la-
ti lag együtt szü le tõ moz gó kép ad dig so ha nem lá tott va ló-
sze rû ség gel tud ta meg te rem te ni a va ló ság il lú zi ó ját. A 
hang súly itt a va ló ság il lú zi ó já ra, az az a két lát szó lag egy-
más nak el lent mon dó fo ga lom együt te sé re, a min den na pi 
va ló ság ta pasz ta lat kéz zel fog ha tó, pon to sab ban szem mel 
lát ha tó (majd ha ma ro san fül lel hall ha tó) meg je le ní té sé re 
ke rül. Az az egy olyan va ló sze rû ta pasz ta la té ra, mint ami-
lyen az álom. Nem vé let le nül ter jedt el a film/álom me ta-
fo ra olyan szé les  kö rû en, s fon ta át a film rõl va ló be szé det 
a köz na pi tól a tu do má nyos dis kur zu sig. Gon dol junk csak 
– hogy né hány igen tá vo li ana ló gi át em lít sünk – az álom-
gyár ki fe je zés re, a mo zi zás és az ál mo dás pszi cho fi zi kai 
ál la po tá nak ös  sze ha son lí tá sá ra (sö tét ben né zünk egy fény-
lõ folt fe lé), az éber álom, az ál mo do zás, a kép ze let és a 
film kap cso la tát már el mé le ti sí kon vizs gá ló, a mot tó ban 
idé zett Christian Metz ta nul má nya i ra, a pszi cho a na lí zis 
vagy a fe mi niz mus és a film el mé let le het sé ges kap cso la tá-
nak el mé le ti kö vet kez mé nye i re.

A leg tá vo lab bi, ám még is fi gye lem re mél tó ös  sze füg-
gést a fe no me no ló gi ai gon dol ko dás vet he ti fel, amely re 
itt csu pán utal ni sze ret nék. Az el kép ze lés és az ész le lés 
fo gal mát ku ta tó vizs gá la tok lé nye gé ben a film és az 
álom stá tu sá ra em lé kez te tõ hely ze tet ír nak le, ami kor is 
egy szer re van je len az ész lelt do log ké pe, az az egy tárgy 
és a ró la al ko tott kép. A moz gó kép, ahogy már Hevesy 
Iván lé nyeg re tö rõ en meg fo gal maz ta, „a konk rét va ló ság 
reprodukciója”,2 te hát szük ség sze rû en egy szer re lát ha tó 
raj ta az áb rá zolt tárgy és az áb rá zo lás mód ja; nem kép-
zel he tõ el az egyik a má sik nél kül: az áb rá zolt do log a 
be mu ta tás mód ja, il let ve a be mu ta tás mód ja az áb rá zolt 
do log nél kül. A fe no me no ló gia szá má ra ha son ló mó don a 
meg fi gye lés köz tes sé ge, a va ló ság hoz va ló kö tõ dés és az 
at tól va ló el té rés meg ra ga dá sa áll a vizs gá lat kö zép pont-

1 Metz, Christian: A kép ze let be li je len tõ. Film tu do má nyi Szem le, 1981/2. 80. Józsa Pé ter for dí tá sa. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
2 Hevesy Iván: A film já ték esz té ti ká ja és dra ma tur gi á ja. Ma gyar Film in té zet – Mú zsák Köz mû ve lõ dé si Ki adó, Bu da pest, 1985, 20.



já ban. S több mint fi gye lem re mél tó, hogy már Edmund 
Husserl egy 1912-es szö ve gé ben a le ké pe zés kü lön fé le 
for mái kap csán a „kinematografikus le ké pe zés” is szó ba 
kerül.3 Az álom ra is ki tér Eugen Fink 1930-ban ki adott 
Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló-
gi á já hoz cí mû ta nul má nyá ban, de egyút tal jel zi e té ren a 
fe no me no ló gia ha tá ra it, ame lyek az ál mo dó én, il let ve az 
al vás fe no me no ló gi ai el mé le té nek hi á nyos sá ga i ból fakad-
nak.4 (S ez zel az álom vizs gá la tá ban a fe no me no ló gi á nak 
imp li cit mó don át kell ad nia a he lyét a pszi cho ló gi á nak, 
ahogy er re Jean-Paul Sartre egy írá sá ban köz vet le nül is 
figyelmeztet,5 s ahogy ezt a szür re a liz mus pszi cho ló gi ai 
ér dek lõ dé se is mint egy iga zol ja.) Fink azon ban ta nul má-
nyá ban az álom mel lett a mo zi ra is utal, mint a kör nye zõ 
vi lág egyik kép tár gyá ra. Fink – és a fe no me no ló gia – már 
az intencionálisan elõ ál lí tott ké pet meg ala po zó kép tu dat 
ket tõs sé gé re hív ja fel a fi gyel met: „A kép azon ban – elõ-
ször té zis sze rû en fo gal maz va – a re á lis hor do zó és az ál ta-
la hor do zott kép vi lág egy sé ges, ér tel mi leg ös  sze tar to zó 
egé sze. Ér tel met len ség és a kép tu dat intencionalitásának 
tel jes fél re ér té se, ha fel té te le zik, hogy a kép vi lág kü lön-
ál ló an is lé tez het. Nem, a kép vi lág min dig és a lé nye-
gé bõl kö vet ke zõ en együtt for dul elõ va la mi lyen re á lis 
hordozóval.”6

Vis  sza tér ve a hú szas évek szür re a lis ta in dít ta tá sú 
álom áb rá zo lá sa i hoz, a film ki tün te tett mediális hely ze tét 
el sõ sor ban an nak kö szön het te, hogy a fo to gra fi kus moz gó-
ké pi köz ve tí tett ség ré vén va ló sze rû en tud ta meg je le ní te ni 
az ál mok vi lá gát. Mind ez ak kor el sõ sor ban az álom va ló-
sze rû sé gét, s nem a film álom sze rû sé gét ál lí tot ta elõ tér be, 
no ha a ket tõ nem vá laszt ha tó el egy más tól, s ma már ta lán 
fon to sabb nak gon dol juk a ko rai fil mek álom sze rû sé gét, 
mint a fil mek álom szek ven ci á i nak va ló sze rû sé gét.

3.

Ér de mes ezen a pon ton el vá lasz ta ni egy más tól az 
ál mok áb rá zo lá sá nak és el be szé lé sé nek sa já tos sá ga it, a 
ket tõ ugyan is leg gyak rab ban kü lön-kü lön te rem ti meg a 
fil mek „álom sze rû sé gét”. Amen  nyi ben az áb rá zo lás tar tal-
maz egy va ló sze rût len ele met, úgy az el be szé lés lo gi ká ja 
va ló sze rû ma rad, ek képp te remt ve meg az álom egy szer-
re va ló sá gos és va ló sze rût len, avagy „szür re á lis” ha tá sát. 
Így mû kö dik pél dá ul a fan tasz ti kus fil mek több sé ge már 
Georges Mélies Uta zás a Hold ba cí mû õs film jé tõl kezd-
ve. Itt épp csak az uta zás és a Hold meg je le ní té se va ló sze-
rût len, egyéb ként az ese mé nyek el be szé lé se ugyan azt a 
lo gi kát kö ve ti, mint ha egy eg zo ti kus föld részt fe de zett vol-
na fel a je les tu dós tár sa ság, aki ket csi nos lá nyok bú csúz-
tat nak még itt a Föl dön, hogy az tán fu ra lé nyek fo gad ja-
nak oda fent a Hol don. Rit káb ban ugyan, de az „álmos-
filmek” kö zött is ta lá lunk er re a meg ol dás ra pél dát. René 
Clair el bû vö lõ en já té kos Pá rizs al szik cí mû, 1923-as film-
jé ben egy fan tasz ti kus ta lál mány ha tá sá ra min den ki azon-
mód „Csip ke ró zsi ka” álom ba me rül, ki vé ve az Eif fel-

to rony vi dám la kó it, akik egy da ra big él ve zik ki vált sá gos 
hely ze tü ket az al vó vá ros ban, de az tán in kább meg pró bál-
ják élet re kel te ni a moz du lat lan, ha lott vi lá got. A film 
amel lett, hogy a moz gó kép nagy sza bá sú me ta fo rá ja, el sõ-
sor ban nem a fan tasz ti kus ta lál mány ból fa ka dó ese mé nyek-
re, ha nem az ezek nek kö szön he tõ szür re á lis lát vány ra kon-
cent rál. Így a ki me re ví tett vá ro si élet ké pek jó val in kább 
álom sze rû, sem mint fan tasz ti kus ha tást kel te nek.

Ugyan eb bõl az idõ szak ból szár ma zik a szür re a liz mus 
el nyû he tet len alap film je, Az an da lú zi ai ku tya (1928), 
amely ben az áb rá zo lás va ló sze rût len sé ge ös  sze fo nó dik 
az el be szé lés va ló sze rût len sé gé vel. A ké pi mo tí vu mok 
álom sze rû sé gét te hát eb ben a film ben az el be szé lés „álom-
sze rû sé ge” tel je sí ti ki. Nem vé let len az al ko tók – ta lán 
szin tén szür re a lis ta gesz tus nak mi nõ sü lõ – ki je len té se: „A 
for ga tó köny vet nem egé szen egy hét alatt ír tuk meg, egy 
na gyon egy sze rû sza bály alap ján, me lyet mind a ket ten 
el fo gad tunk: egyet len olyan öt le tet, egyet len olyan ké pet 
nem ve he tünk be, me lyet ra ci o ná lis, pszi cho ló gi ai vagy 
kul tu rá lis ala pon meg le het magyarázni.”7 Ahogy az sem 
vé let len, hogy Dalí és Buñuel film je hív ja a mai na pig a 
leg ki tar tóbb „álom fej tés re” az elem zõ ket (lásd leg utóbb 
pél dá ul Sza bó Z. Pál könyvét).8 S vé gül az sem le het 
vé let len, hogy minden nek el le né re ez a film fi gyel mez tet 
a leg kér lel he tet le neb bül a mû vé szet ér tel me zé sé nek vég te-
len, nyi tott, be fe jez he tet len folyamatára…

Buñuel élet mû ve ugyan ak kor át kö tést je lent a fil-
mi álom meg je le ní tés mo der nis ta fej le mé nye i hez. Az 
an da lú zi ai ku tya még nem csak el be szé lés mód já ban, 
pon to sab ban az el be szé lés kon ven ci o ná lis ok–oko za ti 
és idõ ren di lo gi ká já nak fel rú gá sá ban, vagy ha tet szik, 
„álom sze rû vé té te lé ben” kap cso ló dik a szür re a lis ta 
álom lo gi ká hoz, ha nem motivikusan is két ség te le nül 
ele mez he tõ a fre u di álom fej tés me to do ló gi á ja alap ján. 
A to vább lé pést Buñuel és a film mû vé szet szá má ra, 
to váb bá a szür re a liz mus mint moz ga lom dog má já nak 
el ha gyá sát, ám a szür re a lis ta szem lé let mód mint stí lus 
fenn tar tá sát a ren de zõ majd’ fél év szá zad dal ké sõb bi 
mû vei va ló sít ják meg. Az öl dök lõ an gyal, a Tristana, 
A nap szé pe szür re a lisz ti kus moz za na tai után az utol só 
há rom film tel je sí ti ki az élet mû és a mo dern film mû vé-
szet álom te ma ti ká ját. A bur zso á zia diszk rét bá ja, A sza-
bad ság fan tom ja és A vágy ti tok za tos tár gya egy aránt 
az el be szé lés lo gi ká já ban, s nem az egyes mo tí vu mok 
„fan tasz ti ku má ban” ér vé nye sí ti az álom sze rû sé get. 
Minden nek kö vet kez té ben e fil me ket in kább ab szurd-
nak, rém álom sze rû nek érez zük, sem mint szür re á lis nak, 
nem utol sósor ban azért, mert Buñuel ke zé ben a fil mi 
nyelv ma gá tól ér te tõ dõ mó don vá lik az álom ab szurd 
lo gi ká já nak ki fe je zõ jé vé.

E het ve nes évek ben ké szült mû vek ben már nem az 
ál mok va ló sze rû sé gé re cso dál ko zunk rá, ha nem a fil mek 
álom sze rû sé gé re. S ez zel pár hu za mo san a szür re a liz mus 
pa ra dig má já ból át lé pünk a mo dern film pa ra dig má já ba. 
(Igen ki vé te les kö rül mény a film mû vé szet tör té ne té ben, 

3  Husserl, Edmund: Fan tá zia, kép tu dat, em lé ke zet. A szem lé le ti meg je le ní té sek fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló-
ság. Ki já rat Ki adó, Bu da pest, 1997, 27.

4 Fink, Eugen: Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 87.
5 Sartre, Jean-Paul: A kép in ten ci o ná lis szer ke ze te. In: Ba csó Bé la (szerk.) : Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 141.
6 Fink, Eugen: Meg je le ní tés és kép. Ada lé kok a nem-va ló ság fe no me no ló gi á já hoz. In: Ba csó Bé la (szerk.): Kép, fe no mén, va ló ság, i. m. 93.
7 Buñuel, Luis: Utol só le he le tem. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1989, 114.
8 Sza bó Z. Pál: Lá za dás a ha lál el len. Áron Ki adó, Bu da pest, 2003.



hogy ezt a jó ko ra utat rá adá sul egyet len al ko tó élet mû vé-
nek se gít sé gé vel te het jük meg.)

A mo dern film mû vé szet egyik meg ha tá ro zó for mai 
tö rek vé se a szub jek tív tu dat fo lya ma tok ki ve tí té sé ben 
rejlik.9 A han gos film meg szü le té sét kö ve tõ re a lis ta irány-
za tok, min de nek elõtt a neo re a liz mus ál tal meg te rem tett 
nyel vi le he tõ sé gek nyo mán és ezek el len re ak ci ó ja ként 
ke rült a mo dern olasz film, majd az új hul lá mok, el sõ-
sor ban a fran cia új hul lám ér dek lõ dé sé nek elõ te ré be a 
tu da ti fo lya ma tok le írá sá nak igé nye. Nem a va ló ság, 
jó val in kább a tu dat lát ha tat lan fo lya ma ta i nak lát ha tó vá 
té te le volt te hát a cél, amely mö gött egy szer re mun kált 
az em be ri sors kül sõ fel té tel rend sze ré nek bel sõ vé vá lá sa 
és a vi lág meg ra gad ha tó sá gá nak is me ret el mé le ti ké te lye. 
Mind két kö rül mény, il let ve a ket tõ ös  sze füg gé se pon to-
san, szin te lé pés rõl lé pés re re konst ru ál ha tó Mi che lan ge lo 
Antonioni mû vé sze té ben, az „el ide ge ne dés-tet ra ló gi á tól” 
(A ka land, Az éj sza ka, Nap fo gyat ko zás, Vö rös si va tag) 
a Na gyí tá son át a Fog lal ko zá sa: ri por ter cí mû fil mig. 
Ha az álom/kép ze let mo tí vum szem pont já ból gon dol juk 
vé gig õket, ak kor a Vö rös si va tag tól kezd ve le ír ha tók úgy 
is, mint egy-egy tu da ti tö rek vés ki ve tü lé sei, pon to sab ban 
e fil mek meg en ge dik, mi több, fel szó lí ta nak a va lós/tu da-
ti, meg tör tént/vi zi o nált ka te gó ri ák kö zöt ti me rev vá lasz fa-
lak le bon tá sá ra.

A va ló ság el bi zony ta la no dá sá tól (Akira Kuroszava: A 
vi har ka pu já ban) a tér–idõ és ok–oko za ti ság ös  sze füg gé-
se i nek el ol dá sá ig (Alain Resnais: Ta valy Marienbadban) 
a mo dern tu dat film nem „le fil me zi” az ál mot, ha nem 
álom sze rû vé te szi a fil met. Mind ezt pon to san jel zi a fo lya-
mat, ahogy e fil mek már nem egy-egy, a va ló ság tól jól 
el kü lö ní tett, „szür re á lis” álom szek ven ci át tar tal maz nak, 
ha nem a film egé sze vá lik álom sze rû vé, amely ben nem 
de rül ki, med dig tart a fik ció va ló sze rû sé ge, s mi kor for-
dul át a va ló ság álom sze rû be.

A kor társ film a mo dern iz mus nak ezt az alap ve tõ en 
a nar ra tív kon ven ci ót érin tõ in ven ci ó ját al kal maz za – és 
gyak ran vált ja ap ró pénz re –, ami kor a „va ló sá gon tú li” 
tar to má nyok ban hív egyéb ként leg több ször igen csak föld-
höz ra gadt ka lan dok ra.

4.

A ma gyar film „ál mos könyv ében”, úgy tû nik, több 
la pot töl te nek be a tu da ti fo lya ma to kat meg je le ní tõ 
ké pek, mint a szür re a lisz ti kus in dít ta tá sú álom szek ven ci-
ák. Ta lán ez az egyet len po zi tív kö vet kez mé nye an nak 
az egyéb ként sú lyos film tör té ne ti vesz te ség nek, ame lyet 
a hú szas évek ki ma ra dá sa okoz a ma gyar film tör té ne té-
bõl. Az el sõ vi lág há bo rút, majd a Ta nács köz tár sa sá got 
kö ve tõ emig rá ci ók (Ker tész Mi hály tól Ba lázs Bé lá ig, 
Kor da Sán dor tól Moholy-Nagy Lász ló ig) kö vet kez té ben 
az egye te mes film mû vé szet leg fon to sabb stí lus kor sza ka it, 
így a szür re a liz must is élet re hí vó pe ri ó dus mind ke res ke-
del mi, mind mû vé szi ér te lem ben gya kor la ti lag hi ány zik 
film tör té ne tünk bõl. A film mû vé szet el sõ for ra dal ma te hát 
egy sze rû en Ma gyar or szág rész vé te le nél kül zaj lik le a 
vi lág film mû vé szet ében, a má so dik for ra da lom ide jén, 

a mo dern iz mus kor sza ká ban vi szont már a ma gyar film 
is be tud kap cso lód ni az újabb tö rek vé sek be. Igaz, ki csit 
meg kés ve és ke vés bé ra di ká li san, il let ve a ra di ká lis for-
mai meg ol dá so kat a pe ri fé ri á ra kény sze rít ve.

Mind ezek a kö rül mé nyek leg in kább épp a szür re a lisz-
ti kus áb rá zo lás mód ha gyo má nyá nak át vé te lé vel, il let ve a 
tu dat fil mes tö rek vé sek kel ír ha tók le. Az elõb bi re pél dát 
egy részt Sza bó Ist ván ko rai film je i ben ta lá lunk. Sza bó nál 
a szub jek tív lá tás mód szem lé le ti-for mai fel erõ sí té sé nek 
esz kö ze ként je len nek meg a szür re á lis álom szek ven ci ák, 
elõbb az Apá ban mint a gyer me ki kép ze let ki ve tü lé se, 
majd a Tûz ol tó ut ca 25.-ben mint a kol lek tív em lé ke zet 
tör té nel mi ké pei. Ke vés bé a szub jek tív ön ki fe je zés re, 
mint in kább a szub jek tu mon be lül le zaj ló drá mai küz de-
lem re le het nek pél dák a szür re a lis ta lá tás mó dot in kább 
exp res  szív be át for dí tó Fábri Zol tán mû vé sze té nek tör té-
nel mi krí zi se ket ki fe je zõ (rém)álomszekvenciái, a Han ni-
bál ta nár úr tól az Utó sze zo non át a 141 perc a Be fe je zet-
len mon dat ból és Az ötö dik pe csét cí mû fil me kig. Eb bõl 
a so ro zat ból kü lö nö sen a leg am bi ci ó zu sabb, ám ke vés bé 
si ke rült Utó sze zon za var ba ej tõ holokausztvízióját ér de-
mes ki emel ni.

A tu dat fo lya ma tok nyo mon kö ve té sét, a va ló ság és a 
kép ze let köz tes te rét fel tá ró tö rek vé sek az eu ró pai mo der-
n iz mus hoz ké pest kis sé meg ké sett, de a ma gyar film tör té-
ne té ben mér föld kõ nek szá mí tó iker da rab ja Makk Kár oly 
Sze re lem és Huszárik Zol tán Szindbád cí mû filmje.10 Az 
elõb bi tár sa dal mi, az utób bi böl cse le ti, s a ket tõ kö zös 
pszi cho ló gi ai lá tás mód ja még több het ve nes évek ben 
ké szült film ben is fel tû nik, min de nek elõtt a két ren de zõ 
to váb bi mun ká i ban (Macs ka já ték, il let ve Csontváry), 
va la mint egy-egy, a va ló ság és a kép ze let ha tá ra it le bon tó 
film ben, így pél dá ul Maár Gyu la ko rai ka ma ra já té ka i ban 
(Dé ry né, hol van?, Te ke tó ria).

Mind ezek a fil mek azon ban el sõ sor ban te ma ti kus-gon-
do la ti meg fon to lá sok ból jut nak el az álom szek ven ci ák 
be ha tá rolt vagy át tet szõ vé tett be épí té sé hez az alap ve tõ en 
kon ven ci o ná lis narratívába, il let ve a narráció kon ven ci o-
ná lis alap ja i nak fel ol dá sá val (tér-idõ) ke rül nek kö zel a 
tu dat fil mes for má hoz. E for ma film nyel vi tu da to sí tá sát, 
nyel vi ala po zá sú meg va ló sí tá sát – nem el sza kad va a tár-
sa dal mi-böl cse le ti je len té sek tõl – a het ve nes-nyolc va nas 
évek ex pe ri men tá lis, jó részt pe ri fé ri á ra szo rí tott, ül dö zött 
vagy akár be til tott film jei vég zik el.

5.

A het ve nes évek ma gyar film nyel vi experimentaliz-
musa nem a klas  szi kus mo dern film szür re a liz mu sá hoz 
(ahogy álom szek ven ci á i nak stí lu sá ban Fábri vagy Sza bó), 
nem is a mo der nis ta tu dat film hez (mint Makk és Huszárik) 
kap cso ló dik, ha nem po é ti kai és po li ti kai ér te lem ben egy-
aránt sa já tos és ere de ti úton jár. A tu dat fil mes irány zat hoz 
ez a tö rek vés leg fel jebb oly mó don ke rül kö zel, hogy meg-
pró bál ja ön tu dat ra éb resz te ni a ma gyar fil met mind nyel-
vi-po é ti kai, mind tár sa dal mi-po li ti kai ér te lem ben. E ket-
tõs ség a het ve nes évek experimentalizmusának fon tos jel-
lem vo ná sa; en nek kö szön he tõ en úgy tud egye te mes ér vé-

  9 Ko vács And rás Bá lint: A mo dern film irány za tai. Az eu ró pai mû vész film 1950–1980. Palatinus, Bu da pest, 2005, 87.
10  A két film pár hu za mos elem zé sét lásd: Ge len csér Gá bor: A Titanic ze ne ka ra. Stí lu sok és irány za tok a het ve nes évek ma gyar film mû vé szet ében. 

Osiris, Bu da pest, 2002, 60–89.



nyû film nyel vi kon zek ven ci ák ra jut ni, hogy nem sza kad 
el a tár sa dal mi-tör té nel mi adott sá gok tól, ugyan ak kor nem 
ra gad be le a he lyi ér de kû pro vin ci a liz mus ba.

A nyel vi-tár sa dal mi ér te lem ben vett ön tu da to sí tás 
ugyan ak kor a leg fon to sabb mû vek ben köz ve tet ten vagy 
akár köz vet le nül is az álom sze rû ség hez, az ál mok vi lá-
gá hoz: a fan tasz ti kus hoz, a szür re á lis hoz, az ab szurd hoz 
kap cso ló dik, még hoz zá oly mó don, hogy nem ve szí ti el 
kap cso la tát a tár sa dal mi vagy tör té nel mi ér te lem ben vett 
va ló ság gal. Az Álom má so la to kat for ga tó Er dély Mik lós 
mel lett a va ló ság és kép ze let mediális köz tes sé gét ku tat ja 
el mé le ti szö ve ge i ben és film je i ben Bódy Gá bor, il let ve 
ta lál rá er re a köz tes ség re Je les And rás.

Bódy mind há rom egész es tés já ték film jé ben jól fel-
is mer he tõk azok a for mai meg ol dá sok, ame lyek kel a 
film re a lisz ti kus ké pi és nar ra tív kon ven ci ó it igyek szik 
le rom bol ni, a kép nek vagy a tör té net nek a tu da tát ál lít va 
ez ál tal elõ tér be (s nem el ta kar va-ki ik tat va ez zel a kép tár-
sa dal mi-tör té nel mi ér te lem ben vett tár gyát és je len té sét). 
Ily mó don imi tál az Ame ri kai anzix egy 1865-bõl, te hát 
a film fel ta lá lá sa elõt ti idõ szak ból ránk ma radt „ar chív” 
anya got. Ek képp tá gít ja ki Nár cisz és Psyché élet tör té-
net ét a ma gyar pol gá ro so dás fo lya ma tát vé gig kí sé rõ, a 
fel vi lá go so dás tól a protofasizmus ko rá ig íve lõ 150 év re, 
mi köz ben hõ se in az idõ mú lá sa lát ha tó an nem hagy 
nyo mot. S vé gül ezért nyo ma té ko sít ja a Ku tya éji da la 
va la men  nyi koc ká ja a lát vány és a tör té net te rem tett sé gét, 
mes ter kélt sé gét, csi nált sá gát, ha mis sá gát – a film ugyan is 
nem le het más mi lyen, hi szen ha „va ló sá gos” vol na, ak kor 
len ne iga zán ha mis!

Je les And rás ke vés bé nyelv tu da tos mó don, jó val 
in kább a lé te zés eg zisz ten ci á lis adott sá gá nak és eset le-
ges sé gé nek együt tes, egy más ba for dí tott meg mu ta tá sa-
ként jut el gyak ran a konk rét álom sze rû sé gig. Gon dol-
junk A kis Valentino „ab szurd dokumentarizmusára”,11 
vagy „a min den na pi élet fantasztikumát”12 meg mu tat ni 
aka ró al ko tói szán dék ra; a film egyes epi zód ja i nak szür-
re a lisz ti kus-ví zi ó sze rû jel le gé re (pl. az elõ szo bán lán go-
ló slaf rok ban vé gig vo nu ló Amá lia és a tó par ti ét te rem 
gro teszk je), vagy az álom-ál mo dás lét hely ze tét ké pi leg 
is meg ra ga dó je le net re, ami kor a fõ hõst las sí tott-koc ká-
zott fel vé te len lát juk mint egy „tes tet le nül” le beg ni a tó 
ví zén. A be til tott Álom bri gád cí mû film re és az em be ri-
ség tör té ne tét Ádám ál ma ként el be szé lõ Az em ber tra gé-
di á ja-át irat ra (An gya li üd vöz let) pe dig úgy gon do lom, 
elég, ha csu pán uta lok.

A ké pi meg je le ní tés sel kap cso la to san minden nek, 
ahogy ko ráb ban lát tuk, a film mint mé di um ese té ben 
meg van a fe no me no ló gi ai alap ja, amely be fo ga dói szem-
pont ból nyi tott a pszi cho ló gi ai ér tel me zés fe lé. A re a lis ta, 
majd a struk tu ra lis ta el mé le te ket kö ve tõ en ezt az el moz du-
lást ír ja le töb bek kö zött a kor szak ban Pier Paolo Pasolini 

és Christian Metz, akik re Bódy és Er dély egy aránt hi vat-
ko zik. Ezek nek a gyak ran el mé le ti meg fon to lá so kat is tar-
tal ma zó gon do la tok nak és fõ képp fil mek nek a hát te ré ben 
azon ban egy jó val köz vet le nebb, a ko ra be li ma gyar mû vé-
szet, s ezen be lül el sõ sor ban a film tár sa dal mi és for mai 
ha gyo má nyát érin tõ kér dés áll. A het ve nes évek al ko tói 
szá má ra ugyan is a leg fon to sabb fel adat oly mó don túl lép-
ni a já ték fil mek hi te lét vesz tett fik ci ó in és kon ven ci ó in, a 
do ku men tum film kri ti kát lan „va ló ság”-fo gal mán és mód-
szer ta ni igénytelenségén,13 hogy köz ben ne ve szít sék el a 
va ló ság meg ra ga dá sá nak a film ál tal kü lö nö sen adek vát 
le he tõ sé gét, s ugyan ak kor ne mond ja nak le a film szük-
ség sze rû en je len lé võ for mai adott sá ga i nak hasz ná la tá ról. 
A fil mi köz lés mód nak egy va ló sá gos tárgy szem lé le té ben 
meg ra gad ha tó alap vo ná sa te hát, amely mi att a film kép a 
fe no me no ló gia szá má ra is az ész le lés mi ben lét ét le író pél-
da le het, s amely a fil met oly al kal mas sá te szi az álom, 
az az nem a va ló sá gos, csak a va ló sze rû vé tett kép ze let 
meg je le ní té sé re, a fen ti ek tõl nem füg get le nül, ám más 
ös  sze füg gé se ket fel vet ve, do ku men tum és fik ció ket tõ s-
é gé ben je le nik meg. Nem fe no me no ló gi ai, nem nyel vi, 
ha nem for mai kér dés ként; azt a fen ti ek tõl is mé tel ten nem 
füg get len kö rül ményt hang sú lyoz va, hogy a do ku men tum 
(a rep ro du kált tár gyi va ló ság) és a fik ció (e tár gyi va ló ság 
szem lé le te) min den egyes film kép alap tu laj don sá ga; hogy 
a do ku men tum- vagy fik ci ós fil mek meg kü lön böz te té sé re 
(ha le het sé ges egy ál ta lán), csak e két film tí pus hoz kap cso-
ló dó for ma nyel vi kon ven ci ók alap ján va gyunk ké pe sek. 
„Nem a fik ció, nem is a do ku men tum bi zo nyul a film 
köz pon ti ka te gó ri á já nak, ha nem, ere den dõ en esz té ti kai 
szer ve zett sé gû ki fe je zés mód lé vén, a for ma töl ti be ezt 
a szerepet.”14

A het ve nes évek ex pe ri men tá lis fil me sei er re az 
el mé le ti kö rül mény re hív ták fel a fi gyel met – me rõ ben 
gya kor la ti ok ból. Õk ugyan is a hat va nas évek ki ürült 
kon ven ció rend sze rét, fik ci ós – az az fik tív, nem va ló sá-
gos! – köz meg egye zés ét igye kez tek le lep lez ni az zal, 
hogy fel tár ták a fik ci ót kép zõ me cha niz mu so kat a 
dokumentarizmus, a dokumentarista vo ná so kat pe dig 
a fik ció te rén. Mind ez a nyel vi ön tu dat ra éb re dés nem 
volt te hát füg get len a kor tár sa dal mi adott sá ga i tól, mi 
több, az hív ta elõ. Ezért is fed he tett le ez a tö rek vés 
oly szé les spekt ru mot a het ve nes évek film tör té ne té-
ben, a dokumentarizmus kü lön fé le alak vál to za ta i tól 
(szi tu á ci ós do ku men tum fil mek, dokumentarista stí lu sú 
já ték fil mek, fik ci ós do ku men tum fil mek, az az a Bu da-
pest Is ko la film jei) a Bódy, Er dély, Je les ne vé vel fém-
jel zett ex pe ri men tá lis dokumentarizmuson át15 egé szen 
a nyolc va nas évek kö ze pén meg je le nõ „új ér zé keny sé-
gig”. Utób bi fan tasz ti kus sá sti li zált én-köz pon tú sá ga 
szin tén le ve zet he tõ a het ve nes évek ön tu da tos, ref lex ív 
dokumentarizmusából.16

11  Ko vács And rás Bá lint: „Ön tu dat lan ré te gek”. Áb rá zo lá si kon ven ci ók át ala ku lás a het ve nes évek ma gyar film jé ben. In: Ko vács A. B.: A film 
sze rint a vi lág. Palatinus, Bu da pest, 2002, 209.

12 Bár sony Éva: For ga tás köz ben: A kis Valentino. Be szél ge tés Je les And rás sal. Film szem, 1978/12. 14. 
13 Vö. Bódy Gá bor: A fi a tal ma gyar film út jai. In: Bódy Gá bor: Egy be gyûj tött film mû vé sze ti írá sok. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2006, 113.
14 Lá nyi And rás: Gon do la tok a film ter mé sze té nek vizs gá la tá hoz. Film kul tú ra, 81/1. 67. 
15  Bódy Gá bor ha tá roz ta meg egy in ter jú ban ez zel a fo ga lom mal a film je it. (Zsu gán Ist ván: A film nyel vi kí sér let tõl az új narrativitásig. Be szél ge tés  

Bódy Gá bor ral. In: Zsu gán I.: Szub jek tív ma gyar film tör té net 1964–1994. Osiris – Szá zad vég, Bu da pest, 1994, 439-446.)
16  Vö. Milarepaverzió. Az „új ér zé keny ség” ha tá rai [Ke rek asz tal-be szél ge tés]. Film vi lág, 85/7. 18-27. Kü lö nö sen Ko vács And rás Bá lint hoz-

zá szó lá sa.



6.

Ha az ön tu da to sí tás fo lya ma tát ál lít juk elõ tér be, ak kor 
el sõ sor ban a leg ra di ká li sabb, a fil mi kon ven ci ók leg alap-
ve tõbb, ugyan ak kor leg tá vo lab bi pont jai kö zött kap cso-
la tot lé te sí te ni igyek võ Er dély Mik lós mû vé sze té re kell 
hi vat koz nunk.

Er dély gon dol ko dá sát és mû vé sze tét vé gig kí sé ri a mon-
tázs és a tu dat film – vagy ahogy õ ne vez te, a kog ni tív film 
– fo gal má nak vizs gá la ta. A fil men kí vü li mû vé sze tek re 
is ki ter jesz tett mon tázst olyan szer kesz té si elv nek tart ja, 
„mely ben a konk rét és az esz mei egy szer re, di a lek ti kus 
egy sé gé ben érvényesülhet”.17 A mon tázs alap ve tõ szem-
lé le ti jel le gét, amely te hát meg ha lad ja bi zo nyos konk rét 
ha tá sok, je len té sek meg fo gal ma zá sát, ép pen a ko rai avant-
gárd fil mek, sõt a szür re a liz mus gya kor la ta el le né ben 
hang sú lyoz za. A mon tázs nak ugyan is nem a gon do la tot, 
ha nem a gon dol ko dást kell lát ha tó vá ten nie (vö. kog ni tív 
film), már pe dig a szür re a lis ta mon tázs a gon do la tot ál lít ja 
elõ tér be – még ha ez a gon do lat a tu dat ta la né is. „A szür-
re a lis ta mon tázs ez zel a to tá lis nyi tás sal [ti. a da da iz mu sé-
val – GG] szem ben vis  sza lé pés nek te kint he tõ. Ha tá ro zott 
prog ram mal lé pett fel és Fre ud tól ins pi rál va az ösz tö nök 
fel sza ba dí tá sát tûz te zászlajára.”18 Er dély szá má ra te hát 
a mon tázs, s így az álom áb rá zo lás nem a szür re a liz mus 
ál tal szor gal ma zott tu dat ta lan fel tá rá sát cé loz za, ha nem a 
gon dol ko dás le írá sát.

A kí sér le ti vagy kog ni tív film meg ha tá ro zá sa kor a 
mon tázs di a lek ti ká ja után Er dély a mon tázs ele me i nek 
va ló sá gos sá gát eme li ki. „A va ló ság ön vizs gá la tá nak 
– ami az em be ri múlt ban me het csak vég be – nél kü löz he-
tet len – nem esz kö ze – fá zi sa a film. (…) A ta pasz ta lat azt 
mu tat ja, hogy amit a film tud, azt a va ló ság is tud ja; más-
kép pen: a film nem tud hat olyant, ami a va ló ság ban nem 
lé te zik, így a film meg is me rõ funk ci ó ja erõ sebb lesz, mint 
a mû vé szi, a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben, il let ve min den 
azon mú lik, mit fog nak a jö võ ben mû vé szi nek ne vez ni. 
(…) A kí sér le ti vagy kog ni tív film ön ma gát ku tat ja, mint 
a va ló ság egy olyan rep ro duk ci ó ját, amely át ren dez he tõ, 
el fo gu lat la nul per mu tál ha tó és kö vet ke zés kép pen a vi lág 
ana lí zi se is el vé gez he tõ raj ta. Te hát nem va la mi is mer tet 
vagy át ér zet tet akar ki fe jez ni, ha nem mint is me ret len 
je len ség cso port lét re ho zó ját vizs gál ja önmagát.”19 Nos, 
rész ben ezen el mé let – a ta nul mány 1976-ban je lent meg 
– gya kor la ti meg va ló sí tá sa lesz 1977-ben az Álom má so la-
tok, amely ben a film „mint is me ret len je len ség cso port [ti. 
az álom – GG] lét re ho zó ját vizs gál ja ön ma gát”.

7.

A 78 per ces Álom má so la tok négy rész re ta gol ha tó. Az 
el sõ há rom ban egy-egy álom re konst ruk ci ós kí sér le tét 
lát juk, ahogy az ál mo dó meg pró bál ja egy faj ta „ren de-
zõ ként” a ka me ra elõtt lé pés rõl lé pés re, kép rõl kép re a 
va ló ság ban (újra)jelenvalóvá ten ni az ál mát. A re konst-
ruk ci ók ter mé sze te sen si ker te le nek ma rad nak, hi szen az 

álom ahogy „meg va ló sul”, ép pen köz tes, kép zet sze rû 
álom jel le gét ve szí ti el. Az álom re konst ruk ció re konst-
ruk ci ó ja vi szont si ke res lesz, hi szen a film, füg get le nül 
at tól, hogy a „té má ja” ép pen egy álom, ele ve a va ló ság 
és a kép ze let köz tes, kép zet sze rû, álom jel le gû di men zi ó já-
ban mo zog. Er dély te hát a film nek er re a fe no me no ló gi ai 
alap já ra épít. A konceptualista alap ve tést azon ban még 
stí lus esz kö zök kel is meg tá mo gat ja: az álom re konst ruk ció 
bi zony ta lan, el aka dó, új ra ne ki ru gasz ko dó, is mét lõ dõ és 
elõ re ira mo dó, csa pon gó, bi zony ta lan tu dat moz gá sát ké pi 
és han gi esz kö zök kel erõ sí ti fel. (Las sí tá sok, gyor sí tá sok, 
koc ká zá sok, ki me re ví té sek, egy-egy koc ka ki na gyí tá sa, 
hang tor zí tá sok, a hang for rás el bi zony ta la ní tá sa, kép-hang 
aszinkronitások stb.). A ne gye dik, hos  szabb rész ben az tán 
(meg õriz ve a film ad di gi au di o vi zu á lis stí lu sát), ahogy 
Er dély a film is mer te tõ jé ben fo gal maz, „a nem tel je sen 
egész sé ges pszi chi kum”, aki el té vedt „a má so la tok nak 
eb ben a labirintusában”,20 me sél ál ma i ról, majd a meg-
idé zett ál mok he lyett egy álom sze rû szi tu á ci ó ba ke rül. A 
kü lö nös hely zet ben a fér fi az il lú zi ót va ló sá gos nak vé li 
– csak úgy, mint az ál mo dó az ál mot al vás, avagy a né zõ a 
fil met ve tí tés közben…

Er dély több fel jegy zé sé ben is fog lal ko zik a film ter-
vé vel; ér de mes te hát re konst ru ál nunk az „álom re konst-
ruk ci ó val” (ez volt a film ko ráb bi cí me) kap cso la tos 
gon do la ta it.

A film két mot tó ja kö zül a Hé rak lei tosz -tö re dék már az 
el sõ film terv élén fel tû nik:

„Az éb ren le võk nek egy, még pe dig kö zös vi lá guk van, 
szun  nya dás köz ben azon ban min den ki a ma gáé fe lé for-
dul.”

A má sik mot tót vi szont csak a film be fe je zé se után 
ké szült is mer te tõ tar tal maz za:

„So kat ta pasz talt az em ber.
Sok égit már meg ne ve zett,
Mi ó ta be szél ge tés let tünk
És hal la ni tud juk egy mást.”

(Hölderlin)

E mot tók fi lo zó fi ai ér tel me zé se he lyett ez út tal a film 
szo ro sab ban vett for ma nyel vi ka rak te rét kí vá nom szem-
ügy re ven ni, an nál is in kább, mert Er dély ter ve ze tei ez zel 
ös  sze füg gés ben is fel vet nek lé nye ges, az álom áb rá zo lás 
moz gó ké pi ha gyo má nyát, a szür re a liz mus tól a tu dat film 
fe lé tör té nõ el moz du lás szük sé ges sé gét fel ve tõ gon do la-
to kat.

Az el sõ film terv ta nú sá ga sze rint Er dély a film hez 
még nem az ott idé zett Hé rak lei tosz -tö re dé ket szán ta 
mot tó ként, ha nem Dziga Vertov Em ber a fel ve võ gép pel 
cí mû film jé nek rész le tét: a mo sa ko dás-tö rül kö zés után 
pil lo gó szem pár és a nyí ló zsa lu gá te rek vál ta ko zó mon-
tá zsát. Így akart em lé kez tet ni a film ké szí tés el ha nya golt 
fel ada tá ra, „hogy moz gé kony esz kö ze i nek se gít sé gé vel a 

17 Er dély Mik lós: Mon tázs gesz tus és ef fek tus. In: Er dély M.: A film rõl. Ba las si – BAE Tar tós hul lám – Intermedia, Bu da pest, 1995, 157.
18 Uo. 143.
19  Er dély Mik lós: A fil me zés ké sõi fi a tal sá ga. Az underground film moz ga lom ki ala ku lá sá nak tár sa dal mi hát te re. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 

183–184. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
20 Er dély Mik lós: Álom má so la tok. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 191.



bel sõ fo lya ma to kat rá is mer he tõ vé te gye, objektivizálja, 
a tu dat mû kö dést mint egy szem be sít se önmagával”.21 A 
vert ovi mot tó te hát az éb re dés át me net ét je le ní ti meg 
a mon tázs ha son lat és a pár hu za mos mon tázs di na mi-
ká já nak se gít sé gé vel. Nem az ál mot, majd az éb re dést, 
ha nem azt a bel sõ fo lya ma tot, ahogy a tu dat mû kö dés 
„mint egy szem be sül ön ma gá val”. Ép pen ezért Er dély itt 
is el uta sít ja a szür re á lis álom áb rá zo lást: „Az álom áb rá-
zo lás ban szo ká sos szür re á lis mo tí vu mok fel hasz ná lá sá-
tól tar tóz kod ni kell, hi szen az ab szurd hely ze tek rit kán 
sa já tít ják ki az álom ké pe ket; az álom vi gyáz ar ra, hogy 
»illúziókeltõ« maradjon.”22

Az el sõ anyag – amely a vég le ges vál to zat utol só ré sze 
lett – le for ga tá sa után szü le tett, a film cik lus foly ta tá sát cél-
zó újabb terv is mét hang sú lyoz za a szür re a liz mus mö göt ti 
fre u di álom szim bo li ka el uta sí tá sát: „Mi kor a kö vet ke zõ 
rész ben álom re konst ruk ci ót aka runk el vé gez ni, nem 
szán dé ko zunk kö vet ni Fre ud út ját, jól le het a vál lal ko zást 
ha son ló tö rek vés fûti.”23 Ehe lyett azon ban Er délyt nem az 
álom, ha nem az ál mo dás – nem a fil mi gon do lat, ha nem 
a fil mi gon dol ko dás – ér dek li. Így foly tat ja film ter vét: 
„Az álom olyan ese mény, mely nek egyet len szem ta nú ja 
van: min dig ma ga az ál mo dó. Ha egy ilyen szem ta nú nak 
le he tõ sé get adunk, hogy a »helyszíni szemlét« le ve zes se, 
ha mód ja van el sõ sor ban a hely színt meg ke res nie, ha a 
min den rész let re ki ter je dõ inst ruk ci ó it ka me rá val kö vet-
jük, fõ leg, ha a so ro za tos kor rek ci ó kat is rög zít jük, ak kor 
a kor rek ció so ro zat ha tár ér té ke ként meg je len het, vagy 
leg alább is fel de reng het a »saját« ese mény, a »saját világ« 
szerkezete.”24 Majd kö vet ke zik a ter ve zet, de ta lán az 
egész élet mû, sõt a het ve nes évek dokumentarizmusának 
leg fur csább mon da ta: „Az él mény fel tá rá sá nak min den 
fá zi sát kö vet ve, do ku men tum fil met pró bá lunk ké szí te ni 
egy álomról.”25

8.

Er dély meg fo gal ma zá sa nem pusz tán meg le põ, ha nem 
pon tos is: „do ku men tum fil met pró bá lunk ké szí te ni egy 
álom ról”. A meg va ló sult film is mer te tõ szö ve gé ben már 
így fo gal maz: „Az álom fil mi re konst ruk ci ó ja sok szo ros 

má so lat, így az ere de ti ál la pot lé pés rõl lé pés re fa kul. (…) 
Ter mé sze te sen a leg na gyobb vesz te ség az álom ké pet a 
tu da to sí tás és az el me sé lés fo lya mán éri. Mint ha fény 
ha tá sá ra el fe ke ted ne az em lék emul zió, és csak az elõ hí vó 
kö zeg bõl va ló hir te len ki rán tás és fo gal mi fi xá lás ment het-
ne meg né hány fol tot. A ki lá tás ta lan res ta u rá ci ós mun ka 
és az el gyö tört mo dell alap ján va ló re konst ruk ci ós kí sér le-
tek do ku men tá lá sa újabb má so la to kat termel.”26

Még Er dély ih le tett le írá sa sem ké pes vis  sza ad ni a tu da-
to so dó, a sze münk elõtt szer te fosz ló, a meg nem szü le tett-
ség ben meg szü le tõ álom má so la tok ké pi meg je le ní té sét! 
Va gyis azt, ahogy a mon tázs mel lett Er dély a kí sér le ti 
vagy kog ni tív film má sik, ép pen a va ló ság ön vizs gá la ta 
szem pont já ból nél kü löz he tet len esz kö zét, a trük köt al kal-
maz za. Er dély film jei ugyan is a trükk asz ta lon nye rik el 
vég le ges for má ju kat, ta lán a vá gás al ko tó fo lya ma tá nál is 
szem lé le te seb ben ki fe jez ve, hogy a film a rög zí tett va ló-
ság szem lé le te (az az át ala kí tá sa) ál tal jön lét re. Az álom 
csak má so lat ban lé tez het, a má so lat azon ban csu pán il lé-
kony le nyo ma ta az ere de ti nek, ahogy a va ló ság is csak a 
szem lé let eset le ges sé gé ben, a do ku men tum pe dig a fik ció 
ke re té ben je len het meg.

Er dély Mik lós az Álom má so la tok ban nem pusz tán a 
bi zony ta lan nyo mo kat tár ja fel ne ki-ne ki ló du ló, el aka-
dó, is mét lõ dõ, le las su ló, majd fel gyor su ló ho má lyos, 
rasz te res, re me gõ fekete–fehér–szürke ké pe in, ha nem e 
bi zony ta lan kép tu dat-ál la pot alap ját is. A „nem tel je sen 
egész sé ges pszi chi kum” za va ra a film ne gye dik ré szé ben, 
a fér fié, aki hos  szas be szél ge tést foly tat a ve le szem ben 
ve tí tett ké pen meg je le nõ lán  nyal, egyút tal a mi énk is. 
Csak hogy elõt tünk nem sza kad szét a vá szon, nem lép 
elõ a ve tí tett be szél ge tõ társ mö gül a va ló di, s nem fog ja 
meg egy pil la nat ra a ke zünk. Be szél ge tés lettünk…? Ám 
ez is csak il lú zió, má so lat, hi szen ne fe led jük: mi még min-
dig a fil met lát juk – amint ép pen a szó szo ros ér tel mé ben 
le lep le zi ön ma gát.

„A né zõ hely ze te ro kon a tu dat za var ban szen ve dõ é vel. 
A film ké szí tõ fel ada ta er re a za var ra rá mu tat ni, ke zel ni és 
fel hasz nál ni; má so la tot ké szít õ is, de a ko pá sok for má i-
nak új je len tést tu laj do nít, mi ál tal ki ter jesz tet tebb je len tés-
ben nye ri vis  sza azt, ami elveszett.”27

21 Er dély Mik lós: Egy Hé rak lei tosz -tö re dék. Szi nop szis egy rö vid film hez. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 161.
22 Uo.
23  Er dély Mik lós: Álom re konst ruk ció. Fel ter jesz tés az Egy Hé rak lei tosz -tö re dék cí mû film etûd-cik lus foly ta tá sá hoz. In: Er dély M.: A film rõl, i. 

m. 164.
24 Uo. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
25 Uo. (Ki eme lés tõ lem – GG.)
26 Er dély Mik lós: Álom má so la tok. In: Er dély M.: A film rõl, i. m. 191.
27 Uo. 192.
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