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Máté Bori*

	 Fullasztó	hangszövetek
  Érzéki	hanghasználat	A fej nélküli asszony című	filmben

Lucrecia Martel a kortárs filmművészet egyik legérzékibb filmnyelvet hasz-
náló alkotója. Munkáiban a hang, az érzékeny vizuális kompozíciókat is túl-
szárnyaló, tudatos érzéki felépítményként van jelen, mely szinte tapintható 
hangszövetként borul a nézőre. Tanulmányomban Martel A fej nélküli asszony 
(La mujer sin cabeza, 2008) című filmjének kapcsán, a filmhang befogadóra 
gyakorolt érzéki és immerzív hatásait, illetve a film terében kifejtett hatásait, 
funkcióit fogom vizsgálni. Ehhez a Michael Chion által bevezetett vococentrism 
és rendering fogalmát, valamint Thomas Elsaesser és Malte Hagener tézi-
sét – miszerint a hang testiséggel ruházza fel a képet és megkonstruálja a 
film képzeletbeli topográfiáját – használom majd. Chion fogalmain keresztül 
egyrészt azt szeretném bemutatni, hogy az elemzésül választott film milyen 
módon építi le a beszéd központi szerepét, másrészt azt, hogy hogyan képes 
pusztán hangi érzeteken keresztül hiperrealisztikus hatások megalkotására. 
Ezek mellett a későbbiekben arra is kitérek majd, hogy a realisztikus hangok, 
zörejek használata miként tölti meg információval a képet és ez mennyiben 
segíti a befogadó érzéki bevonódását.

Hang	elméletek

A klasszikus elbeszélő film egyik legelemibb vonása, hogy vokocentrikus 
(vococentric), egészen pontosan verbocentrikus (verbocentric) jelenség, tehát 
a filmben használt hangok közül az emberi hangra, ezen belül a beszédhang-
ra mint szóbeli kifejező eszközre helyezi a hangsúlyt. Az a törekvés, hogy 
az emberi hangot a lehető legjobban elkülönítsék a többitől nem csupán a 
hangkeverés alatt, de már a forgatáson is megnyilvánul, hiszen a dialógusok 
azok, amelyeket külön mikrofonokkal rögzítenek, hogy azok minél tisztábban 
érthetőek legyenek. Az, hogy a beszédhang a filmi hangok hierarchiájának 
csúcsán állhat abból is követezik, hogy az ember a film szereplőjeként, maga 
is ezt a helyet foglalja el. Így tehát valahányszor emberi hangot hallunk, a 
film teljes apparátusával azon van, hogy a néző figyelmét a többi hang, zörej 
helyett, erre a hangra összpontosítsa.1 Az általam elemezni kívánt film, ugyan 
megfelel az elbeszélő film kritériumainak, a hangot mégsem úgy használja,
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ahogyan azt Chion a vokocentrikusság kapcsán megfogalmazta. A későbbi-
ekben ennek a szabályszegésnek a mikéntjére és funkcióira is ki fogok tér-
ni. A második Chiontól származó fogalom, az úgynevezett rendering, sokkal 
inkább a teret - és bizonyos cselekvéseket - felépítő hangokra koncentrál, 
illetve a film érzéki aspektusaira, a filmre mint audiovizuális érzéki látványos-
ságra. Chion, Sensory Aspects of  Contemporary Cinema című munkájában 
a rendering fordítás szempontjából meglehetősen problematikus fogalmát, 
kifejezés (express, convey) értelemben használva arra hívja fel a figyelmet, 
hogy bizonyos narratív filmek nem arra törekszenek, hogy egy-egy esemény 
hangját pontosan úgy reprodukálják, ahogy az a valóságban hangzana, ha-
nem sokkal inkább arra, hogy a felhasznált hangok és képek kombinációjával 
újrateremtsék annak a bizonyos eseménynek az általános, átfogó érzetét és 
akár az azáltal kiváltott érzelmeket is.2 

„Chion az ebben a kontextusban nehezen lefordítható rendering (rendu) 
kifejezést a fizikailag hiteles reprodukcióval szembeállítva használja, olyan 
mesterséges hangkép létrehozására utalva, amely „valósabb a valósnál”, 
és amely egyfajta művészi igazságot közvetít, amennyiben hatékonyan 
kelti fel a hangforráshoz/jelenethez társítandó asszociációkat, érzeteket, 
akár más érzékterületekről származó benyomások halmazát is átadva.”3

 Martel későbbiekben elemezni kívánt filmje, tudatosan felépített, at-
moszférikus hangi szerkesztésével kiváló példát szolgáltat Chion elméleté-
nek gyakorlatban való alkalmazására. A harmadik említett elmélet, az érzé-
kek mozijához (cinema of the senses), a filmet mint multiszenzorális, minden 
érzékszervre ható és érzékszerveket bevonó médiumot vizsgáló elmélethez 
köthető. Ez a kétezres évek eleje óta trenddé váló, fenomenológiai alapokon 
nyugvó irányzat úgy tekint a filmre, mint a különböző érzékelésformákon ke-
resztül (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), ezeket stimulálva, a befogadót 
testileg is megszólítani képes jelenségre. A fenomenológiai filmelmélet kép-
viselői, mint például Vivian Sobchack vagy Laura U. Marks, a nézőt nem tes-
tetlen szempárként tételezik, aki pusztán a látásán keresztül vesz részt a film 
befogadásában, hanem olyan létezőként, aki teljes testével, minden érzék-
szervével közreműködik a folyamatban. Ez válik az érzékelés, a megismerés 
és a tapasztalás központi elemévé. A test és a reprezentáció közötti viszonyt 
tehát, alapvetően dinamikusként írják le. Ebben a testi, érzéki megközelítés-
ben a hallásnak és a fülnek kitüntetett szerep jut. Az érzékszervek elhelyez-
kedését figyelembe vevő osztályozás során két csoport hozható létre: a test 
felszínén működő (külső) érzékszervek csoportja (szem-látás, bőr-tapintás),

2 Michel Chion, Sensory Aspects of Contemporary Cinema = John Richardson – Claudia 
Gorbman – Carol Vernallis, eds., The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics, 
New York, Oxford University Press, 2013, 325-331.
3 Thomas Elsaesser – Malte Hagener, A film mint fül, hang és tér, Metropolis 2015/2, 19. 
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illetve a külső és belső határán elhelyezkedő, működésüket a test belsejében 
kifejtő érzékszervek csoportja (fül-hallás, orr-szaglás, száj-ízlelés). A fül le-
hetővé teszi, hogy a filmélmény behatoljon a néző belsejébe. A hang ebben 
a megközelítésben nem pusztán a képi információ kiegészítője vagy kommu-
nikációs csatorna, hanem a film azon eleme, amely segít lehorgonyozni és 
stabilizálni a néző testét és tudatát a térben. A sík képpel ellentétben a hang, 
térbeliségével képes arra, hogy testet adjon a filmnek. Mivel a hallás a film-
befogadás térbeliségére hívja fel a figyelmet, így a hangsúly olyan aspektu-
sokra helyeződik, mint az egyensúlyérzék és a térérzékelés. Mindemellett a 
hanghullámok rendelkeznek valamiféle taktilis, haptikus minőséggel is, hiszen 
ahhoz, hogy létrejöjjenek testek/tárgyak megérintésére van szükség. A ki-
bocsátott hang pedig mozgása révén további testeket képes rezgésbe hozni, 
megérinteni. Mindezek értelmében a néző nem csak a képek passzív befoga-
dójaként gondolható el, hanem úgy is, mint a befogadás aktív résztvevője, a 
film szövetébe térbelileg, akusztikailag és érzékileg bevonódott testi létező.4  

Martel	szimfónia 

A következőkben e három aspektus mentén fogom elemezni A fej nélküli asz-
szonyt. Mielőtt azonban a konkrét film vizsgálatába fognék, szeretnék kitérni 
a Martel rendezői koncepciójából fakadó, korábbi filmjeit is jellemző tudatos 
hangkezelési attitűdre. Fontos leszögezni, hogy Martel filmjeinek és alkotói 
hozzáállásának jellemzői közül számos, egy generációs és korszakváltással 
járó fordulathoz, az új argentin film (The New Argentine Cinema) indulásához 
köthető. Ezekre a '90-es évek közepén induló alkotókra általában igaz a politi-
kai és társadalmi problémákra való érzékenység és a realizmus, melyet gyak-
ran formanyelvi kísérletezés, a formára helyezett hangsúly kísér. Sok esetben 
áll a figyelem középpontjában a hang és a nyelv. Az új argentin film visszakö-
veteli magának a különböző társadalmi osztályok nyelvhasználatának válto-
zatos, helyi sajátosságait. A nyelv maga mint mozgásban lévő, folyamatosan 
változó, élő tárgy aktiválódik ezekben a filmekben. Noha a nyelv többnyire a 
filmek tárgyát képezi, mégsem annak strukturáló egységeként jelenik meg: az 
alkotók rendszerint relativizálják a beszédet a túlburjánzottságban feloldódott 
érthetőségen és a decentralizáltságon keresztül. Dominique Russell ehhez 
a jelenséghez, a Lucrecia Martel. A decidedly polyphonic cinema5 című szö-
vegében, Chion emanation speech (a beszéd kiáradása) fogalmát kapcsolja. 
Eszerint a beszédhang ilyen típusú használatakor, nem szükségszerű a szavak 
tökéletes megértése, azok tisztán kivehetősége. A beszéd sokkal inkább válik 
a karakterek kitörésének jelölőjévé, önmaguk egy szeletévé: jelentősége van,

4 Uo.
5 Dominique Russell, Lucrecia Martel. A decidedly polyphonic cinema, Jump Cut, A Review 
of Contemporary Media, Spring 2008, No. 50.
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de nem esszenciális. A dialógus lényege nem csak a jelentésben áll, hanem 
annak tonalitásában is. Olyasfajta zaj vagy zeneiség ez, ami keresztülszövi a 
történeteket. Bár Martel azok közé a szerzők közé tartozik, akik elkötelezettek 
a politikai és társadalmi viszonyok ábrázolása felé, mindezt burkoltan teszi. A 
konfliktus az elbeszélés szintjén többnyire háttérbe szorul. A karakterek kö-
zött húzódó feszültségeket, egymáshoz való viszonyukat a formanyelvi meg-
oldásokon keresztül ragadja meg, illetve a hangszövetbe rejti azokat. Techni-
kai virtuozitás, fokozott érdeklődés a nyelv autentikussága iránt és a hanggal 
való impulzív kísérletezés jellemzi. Kivételessége a filmhang konvencióinak és 
tulajdonságainak megértésében, valamint annak bravúros manipulációjában 
nyilvánul meg. Hanghasználata már-már zeneműhöz hasonló: épp olyan po-
lifonikus, mint a cselekmény maga. Képes kihasználni a zaj ellentmondásos 
helyzetét a testi és éteri lét között.6 
 Az elemezni kívánt A fej nélküli asszony, hangi megszerkesztettség és 
bizonyos esetekben a karakterábrázolás és tematikai elemek szempontjából 
is fontos párhuzamokat mutat Martel két korábbi filmjével (La ciénaga, 2001, 
La niña santa, 2004). Martel szereplői gyakran szenvednek kisebb-nagyobb 
baleseteket és viselik magukon a sebesülések nyomait a film egészében, mint 
például az önmagát törött poharak szilánkjaival megsebzett Mecha az Ingo-
ványban (La ciénaga, 2001) vagy épp a film elején balesetet szenvedő Vero A 
fej nélküli asszonyban. Szintén tematikai elem az incesztus bűne, amit a lehe-
tő leglakonikusabban ábrázol: testvérek (José és Verónika az Ingoványban) és 
unokatesvérek (Vero és Juan Manuel A fej nélküli asszonyban) élnek egymás-
sal nemi életet. A rendező mindkét filmjének nyitányára jellemző, hogy azon-
nal belekényszeríti a nézőt a különböző frusztrációk mocsarának közepébe és 
ott is hagyja őt mindenféle tájékozódási pont nélkül épp úgy, mint a karakte-
reit, hogy aztán magukra utalva fejtsék meg, hogy vajon ki mit csinál és kivel, 
kiben bízhatnak és kiben nem. Mindhárom fent említett filmre igaz, hogy nők 
köré szerveződik a történet, amin keresztül, még ha rendhagyó módon is, 
de Martel a női „szabadságvesztést” is igyekszik megragadni. Ez az ábrázo-
lásmód nem használ ábrándokat, sem könnyeket vagy nagy morális hangsú-
lyokat – és nem is kicsapongó. Ehelyett a hétköznapi események, gesztusok 
felfedésével, a narratíva de-dramatizálásával ér célt. A nagy események szin-
te kivétel nélkül a képen kívül történnek, melyre kiváló példa Vero film eleji 
balesete, mely az egész további cselekményt meghatározza. A legfontosabb 
hasonlóságokat azonban a filmek hangi megszerkesztettsége mutatja. Ugyan 
a képek kapcsolódnak egymáshoz, az ok-okozatiság nem feltétlenül bomlik 
ki képi szinten: a karakterek és események mélyben megbúvó feszültsége 
a hangsávba ágyazott. A befogadó a hangokat nem szükségszerűen a fülön 
keresztül tapasztalja meg, hanem annak a külsőt és belsőt összekötő helyze-
téből fakadóan, a testen és a testben is. Fizikai kapcsolatot alakít ki a nézővel,
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hogy az a hangok intimitásán keresztül, testileg is közel kerüljön az ábrázolt 
világhoz. A befogadó az érzékein keresztül bevonódik és benne is ragad egy 
szigorúan érzelmek és pszichés folyamatok által meghatározott, decentrali-
zált világ földrajzában.7
 A fej nélküli asszony nyitó jelenetének hangjai, már a főcím alatt beúsz-
nak: előbb hallható a tér, mint ahogy láthatóvá válik. Ami vizuálisan ekkor még 
megkonstruálhatatlan, az pusztán auditív jelenlétével már téralkotásra ösztön-
zi a befogadói tudatot. Mire az első képkocka megjelenik, a néző már aktívan 
része a sűrű atmoszférájú diegetikus világnak, ami meglehetősen dinamikus 
beállítással teszi magát láthatóvá: kocsizással, közeliben mutatja, ahogy egy 
kisfiú befut a képbe a kutyájával. A korábban szinte értelmezhetetlen, zajként 
érzékelt, száraz fűben recsegő futólépések hangja ebben a pillanatban értel-
met nyer, nem képen kívüli hang többé, a hang forrása láthatóvá válik. Mindez 
egy-két másodpercig tart csupán, hogy aztán újabb gyerekek jelenjenek meg 
futva és kiáltásuk, a kutyaugatás, a közeli autóút zaja, valamint a természet 
egyéb hangjai egyetlen masszává olvadjanak össze a testek, ruhák, növények 
közelképeivel. A film egészéről elmondható, hogy kizárólag diegetikus, rea-
lisztikus hangokat használ, melyekhez meglehetősen szűk képkivágások és 
aszimmetrikus kompozíciók társulnak. A nyitó jelenetre jellemző aszinkron és 
képen kívüli hang használata végig jelen van, segíti a narratíva építkezését. 
Az út melletti csatornában rohangáló gyerekek zsivajának hangja egyben ösz-
szekötő hangként is szolgál a következő jelenethez: amit a montázs képi szin-
ten éles vágással old meg, az a váltás a hangban szinte észrevétlen marad. A 
régi tartalom új értelmet nyer egy másik kép által. Sminkelő nők arcát látjuk, 
ahogy egy autó ablakán tükröződnek, a háttérben rohangáló, játszadozó gye-
rekek hangja hallatszik. Az életlen tükörképek közelijén kívül a látvány nem 
szolgál más tartalommal. A tér mélységét vagy a további szereplők jelenlétét 
kizárólag a hang erősíti meg. Olyannyira szűk kompozíciókat használ a film, 
hogy hiába jelenik meg egyre több ember, gyerekek, további nők és maga a 
főszereplő, Vero (María Onetto), szinte megítélhetetlen ki hogyan helyezkedik 
el a térben vagy mekkora valójában a tér, amiben vannak. Ahogy azt a koráb-
bi jelenetnél is kiemeltem, a különböző zörejek, a beszéd hangjai, valamint a 
szereplők teste vagy gyakran csak testrészeik mozgása, a kint és a bent, a 
látható és csupán tükröződő emberek, tárgyak egy nagy impresszionisztikus 
információfolyammá olvadnak össze, melyben a biztos pontokat mégis csak 
a teret megtöltő realisztikus hangok adják. Ugyan a hang maga uralkodóvá 
válik az érzéki képek gyakran benyomásszerű lebegéséhez képest, maguk a 
dialógusok nem a hangi hierarchia csúcsán helyezkednek el. Többnyire csak 
kitöltik az atmoszféra hangjainak sűrű szövetét. Ha mégis előtérbe helyeződ-
nek, az általában üres fecsegés formájában történik, ugyanakkor, ha fontos 
dolgokról esik szó, azt úgy vetik oda, mintha semmi jelentősége nem lenne.

7 Uo.
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Hangsúlyosabbá válnak a beszéd hiányából fakadó szünetek, a töredékes 
kommunikáció, a célba nem ért, semmibe kiáltott szavak. Mindeközben a kép 
is a hangsúlyok összezavarásával játszik: a különböző képi információk folya-
matos mozgásban vannak a hangsúlyosság és hangsúlytalanság, a megmuta-
tott és meg nem mutatott között. A fent említett jelenetben Vero megjelené-
se egyáltalán nem fontos; szinte végig a háttérben marad, csak egy az anyák 
között, sokszor kikerül a fókuszból, amíg be nem száll az autóba és el nem 
indul, egyáltalán nincs a középpontban. 
 A film kulcsjelenete akkor veszi kezdetét, amikor Vero kiválik ebből a 
tömegből és elindul haza. A néző számára már ismerős úton halad, korábban 
a kutyával futkározó gyerekek kergették itt egymást. Ahogy a befogadói fi-
gyelem már eddig is megoszlott a különböző csatornákon egyszerre, illetve 
gyors egymásutánban érkező információk között, úgy osztja meg figyelmét 
Vero a vezetés, a rádióból szóló zene és a megcsörrenő telefon között. Azzal 
a lendülettel, ahogy lehajolna a telefonjáért, minden bizonnyal elüt valamit, 
mert tompa puffanás hangja és ezzel egy időben az autó zökkenése rázza fel. 
A balesetnek csak hangja és a zökkenésből fakadó taktilitása van, látni nem 
látja sem a főszereplő, aki a telefonjáért nyúl, sem pedig a néző, aki a mellet-
te lévő ülésről nézi őt. A hang és a testi tapasztalat által közvetített töredékes 
információ az, aminek a birtokosai. A jelenet feszültsége nem csak magából a 
baleset akciójából fakad, hanem a nem tudásból táplálkozó bizonytalanságból 
is. Vero megáll, belenéz a visszapillantó tükörbe, majd az ő nézőponti beállí-
tása révén egy pillanatra láthatóvá válik a gyerekekkel rohanó kutya élettelen 
teste. Ez minden közös tudás. Vero nem száll ki, hanem tovább hajt. Ha lát 
vagy látni vél is valami többet, az a néző számára rejtve marad. A bűnösség 
lehetőségének fullasztó érzése keveredik a nem látottból adódó bizonytalan-
sággal.
 Innentől fogva Vero lelki- és idegállapota tükröződik képi és hangi szinten 
egyaránt. Bár a film végig korlátozza a látást, sőt, kísérletet tesz arra, hogy 
felülírja a látás érzékszervi hierarchiában betöltött szerepét, mégis felmerül 
a kérdés, - amellyel a film tudatosan játszik is – hogy lehetünk-e tökéletesen 
biztosak valamiben vagy valaminek a megtörténtében, amit sosem láttunk, 
de hallottunk és éreztünk. A történet előrehaladtával nyilvánvalóvá válik, hogy 
Vero bűnösnek, egész pontosan gyilkosnak képzeli magát. A rögeszméjévé 
válik, hogy nem csak a kutyát, de egy fiút is halálra gázolt a baleset napján. 
Azzal, hogy ez a gyanú a film végéig nem igazolódik be, az érzékekbe vetett 
bizalom kérdőjeleződik meg, mely Vero szűnni nem akaró zavarodottságá-
ban és folyamatos bizonytalanságában manifesztálódik. Testileg résztvevő a 
diegézis világában, ám szellemileg inkább a valós és vélt meghatározhatatlan 
világában van jelen, ami miatt fokozatosan elszeparálódik a többi karaktertől. 
Erre a folyamatra a filmhang is reflektál: gyakran megesik, hogy Vero a fér-
jéhez beszél, – aki jellemzően a film világának valóságát jeleníti meg  – de az
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már nincs ott, így kérdései válasz nélkül maradnak. Ugyanakkor ennek az 
ellenkezője is megfigyelhető: Verohoz beszélnek, de ő látszólag nem hallja, 
nem reagál ezekre. Emellett az annak a lehetőségéből táplálkozó lelkiisme-
reti problémái - hogy talán egy kisfiú gyilkosa lett - is testet öltenek a hang-
használatban. Amikor néhány barátnője társaságában az atlétikapályán fut, a 
közelben focizó gyerekek irányából Vero, hirtelen kutyaugatásra lesz figyel-
mes. A jelenet azért különösen érdekes, mert a kutyát, ami hangban jelen 
van, sohasem mutatja meg. Amikor Vero a hang irányába fordítja a fejét és 
a gyerekek felé néz, egyetlen kutyát sem lát, ám szemtanúja lesz annak, 
ahogy az egyik kisfiú (látszólag minden ok nélkül) összeesik. A kutya hangja 
és a magatehetetlen test látványa itt összekapcsolódik a korábban átélt trau-
matikus eseményekkel és a belőlük származó bűntudattal. Mivel nem tudunk 
képet kötni a hang forrásához, ez felfogható expresszív hanghasználatként, 
ami Vero felfokozott, megbomló idegállapotának kivetüléseként értelmezhető. 
Továbbá leírható egy erősen hozzá köthető, szubjektív, nézőponti hangként 
is, mely részben alátámasztja, hogy a látottak, röviddel a jelenet után Vero 
idegösszeomlásához vezetnek. 
 A film fikciós teréről elmondható, hogy alapvetően a realisztikus hangok 
által jön létre a befogadói tudatban. Ezek a hangok segítik a nézői bevonódást, 
törekszenek az itt lét, ott lét határának elmosására. Miközben lehorgonyozzák 
a befogadó tudatát ebben a térben, a gyakran expresszív, nézőponti hangok 
olyannyira a főszereplő lelkiállapotára rezonálnak, hogy nyugtalanságot, za-
vart is keltenek. Ezen keresztül a néző azonosul Veroval és mindeközben arra 
lesz figyelmes, hogy lassan bezáródik ebbe a bizonytalansággal átitatott kel-
lemetlen világba. 

Összegzés
 
Összességében tehát az mondható el, hogy a film hanghasználatával és vizu-
ális megoldásaival a kisiklottság és bizonytalanság atmoszféráját hozza lét-
re. Egy olyan világot, melyben az érzékszervek – amiken keresztül a világ 
megismerhető az egyén számára –, kikezdhetőek, nem megbízhatóak. Egy-
szerre jelenítődik meg a főszereplő zavaros, széteső belső világa és az egyre 
kevésbé biztonságosnak megélt, egyre ismeretlenebb külvilág. A Vero által 
ismert világ dekonstrukciójában kiemelt szerepe van a hiperrealisztikus han-
gok használatának, mely során a valós és expresszív hangok összemosódnak, 
így hozva létre az események hangi érzetét. Az aszinkron és a képen kívüli 
hangok megteremtik a hallott, de nem látott feszültségét, mely kellemetlen 
pozícióba kényszeríti mind a főszereplőt, mind pedig a befogadót. A hangok 
által felvázolt kétséges terekben az események és karakterek pozíciójának 
változékonysága mellett a beszéd is elveszíti biztos helyét a hangi hierarchia 
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rendszerében. Gyakran olvad egybe az atmoszféra hangjaival vagy bukik el, 
mint kommunikációs eszköz. 
 Végeredményben tehát, a fenti példáról és Lucrecia Martel filmmű-
vészetéről általában elmondható, hogy a beszédhang relativizálása, a rea-
lisztikus hangok, zörejek használata olyan módon tölti meg információval a 
képet és rajzolja meg a diegetikus világ földrajzát, valamint a karakterek 
lelkiállapotát és egymáshoz való viszonyrendszerét, hogy az, elősegíti a be-
fogadó érzéki bevonódását és az atmoszférában való már-már feloldódását.
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