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A filmi hatás az akusztikus képzelőerőre a költői 

kifejezés új lehetőségét hordozza, amelyet egyetlen 

komoly forgatókönyvíró sem hagyhat figyelmen 

kívül. A hangos dráma „művelt” kritikusai és 

védelmezői köztudottan lenézték a néma drámákat. 

Hagyjuk, hogy a film szerzője (a rendező) e csend 

hangzó szépségéhez idomítsa a hallásukat, és e 

semmiből új kifejezési formát teremtsen, amikor a 

csend beszédes és a nem hallott dallamok édesek. 

Victor Oscar Freeburg: A filmkészítés művészete 

(The Art of Photoplay Making)  

       

Egészen a legutóbbi időkig senki sem vitatta azt a közhelyet, hogy „a némafilm soha nem volt 

néma.” A némafilmek hangjaira mindig úgy tekintettek, mint a film vizuális világához képest 

külsődleges kísérőelemre. Rick Altman állítása, hogy „a csend a némafilmek bemutatásával 

kapcsolatban rendszeres gyakorlat volt”, első hallásra megkérdőjelezni látszik annak a 

széleskörben elfogadott nézetnek a történelmi hitelességét, miszerint „a némafilm sohasem 

létezett.” Altman meggyőző érvelése azonban nem érinti azt az alapvető feltételezést, hogy a 

némafilmek hangjai a film vetítése során filmen kívüli forrásból származtak és az eredendően 

néma képek akusztikus kiegészítéséül szolgáltak (a zene, a hanghatások, a stratégiai 

fontosságú csendek, valamint a hangos narráció formájában.)1 Így a némafilmek némasága 

csak a vetítés körülményeit illetően képezte vita tárgyát (volt vagy nem volt hozzá külső 

akusztikus kiséretet) és soha nem vonatkoztatták a médiumra, mint olyanra. Végül is 

ellentétes lenne az intuíciónkkal, ha egy hangsáv nélküli filmben nem egy tisztán vizuális 

hang nélküli médium példáját látnánk. Mindazonáltal ez az érvelés téves. 

Tanulságos lehet felidéznünk, hogy a „némafilm” kifejezést csak akkor kezdték a mozi 

korai korszakának megjelölésére használni, amikor a hang bevezetése a korábbi filmeket 

„némafilmekké” minősítette. Ahogy Michel Chion megjegyzi, „1925-ben a nézők és a 

kritikusok nem azt mondták, hogy most egy némafilmet vagy hangtalan filmet néznek meg, 

mint ahogy ma sem mondjuk, hogy hangos, vagy beszélő [talkie] filmet nézünk.”2 Rudolf 

Arnheim szerint „a csendet nem szükségképpen úgy tapasztaljuk meg, mint a hang 

dimenziójának a hiányát”.3 Ezt a nézetet számos korai filmkészítő és teoretikus osztotta, akik 

az új médium tisztán képi természetét, mint egy újszerű, idioszinkretikus, és ezáltal a valóság 
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1 Rick Altman, The Silence of Silent,  Musical Quarterly (1997/4.) 649. és 657. oldal. A korai hangosfilmről 

szóló antológia számos érdekességet tartalmaz a „némafilmben” az elbeszélés szempontjából jelentős 
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3 Rudolf Arnheim, A film mint művészet. (ford. Boris J.) Budapest: Gondolat, (1985) [1932], 210.oldal 



művészi ábrázolására alkalmas eszközt magasztalták. Hugo Münsterberg a filmet (photoplay) 

„képekből komponált művészi alkotásnak” nevezi, és olyan filmek készítésére ösztönöz, 

„amelyek csak a képek nyelvét beszélik.”4 Victor Freeburg számára a mozgókép „szuggesztív 

csendjének” erős hatása az „akusztikai képzelőerőre” „a költői kifejezés új lehetőségét jelenti, 

amelyet egyetlen komoly forgatókönyvíró sem hagyhat figyelmen kívül”.5 V. I. Pudovkin azt 

a „specifikus adottságot” magasztalja, amely képessé teszi a filmrendezőt arra, hogy 

„megtalálja a megfelelő és élénk képeket, amelyek egy-egy gondolat leglényegesebb elemét 

kifejezik”. Pudovkin szerint az ábrázolás eme különleges formája, a természetes esemény és 

vásznon levő képi megjelenése közti különbség emeli a filmet művészetté.6 

E teoretikusok számára egy film szinkronizált hangsávjának hiánya hordozza a művészi 

potenciált, mivel arra készteti az új médiumot, hogy egy hallható történés legbeszédesebb 

jellemvonásait láthatóvá tegye. Arnheim példája, amikor egy revolver elsütését egy hirtelen 

felreppenő madárraj ábrázolja, eszünkbe juttatja Lotte Eisner leírását F. W. Murnau bonyolult 

filmes kísérleteiről, hogy „a hangot a képek hatalma által tegye érzékelhetővé.”7 Nézetem 

szerint ezek a példák – beleértve Münsterberg hangzó metaforájának használatát, amellyel a 

némafilmet jellemzi (ahogy ő fogalmaz, „csak a képek nyelvén kellene beszélnie”) – a 

némafilm  akusztikus dimenzióját jelzik, amelynek eleddig méltatlanul kevés figyelmet 

szenteltek és amely nem a filmen kívüli hanghatásokból, hanem magukból a képekből 

származik. 

A „néma” filmek képeinek ezt a felfedezetlen akusztikus dimenzióját szeretném itt 

megvizsgálni. Jóllehet alapállításom estünkbe juttathatja a régi közhelyet, miszerint „a 

némafilm soha nem volt néma”, nem foglalkozom a filmen kívüli hanggal, amely a vetítés 

során kísérte (vagy nem kísérte) a képeket. Ehelyett amellett érvelek, hogy a némafilm soha 

nem volt néma, mert szándéka szerint soha nem egy hangtalan világot ábrázolt süket 

nézőknek, és a közönség sem így tekintett rájuk. Egy kifinomult és konvencionalizált vizuális 

nyelv segítségével a némafilmek képesek voltak történeteket elmesélni kulturális és nyelvi 

határokon keresztül. 

Balázs Béla emlékeztet rá, hogy valamennyi érzékszervi percepciónk lefordítható a 

látásra akkor, ha a nézőben beindul „a képzetek asszociációja, a tudat és a képzelet 

szintézise”.8 Ez azt sugallja, hogy a némafilm rejtett akusztikus dimenziója a néző fejében 

keresendő – csakúgy, mint a „hangzó” képek esetében – és jelzi az észlelés és a kogníció 

elméleteinek fontosságát a filmi érzékelés megértését illetően. Elméleti gondolataimat F. W. 

Murnau Virradat-ának (1927) alapos „akusztikai” elemzésével, valamint Murnau egyéb 

munkáiban látható és megjelenített (vizualizált) hangok példáival illusztrálom. 

 

 

1. „Soha nem létezett néma film” 
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Rick Altman megjegyzi, rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés a hang iránt a 

némafilmben: „A legtöbb teoretikus kizárólag a zenével foglalkozik; néhányan a narrátorral, 

mások a bemutatás módja és a díszlet szempontjából közelítik meg a kérdést; megint mások a 

némafilmben levő hangot általában a mozihang szempontjából vizsgálják”.9 Közös érdemeik 

ellenére Altman ezeket az új kutatásokat redukcionistának tekinti, mivel egyhangúlag (és 

kritikátlanul) elfogadják azt a közismert tényt, hogy a némafilm soha nem volt néma. 

A filmteoretikusok között az egyetértés ebben a témában tényleg figyelemreméltó. 

„Tudjuk, hogy a némafilm valójában soha nem volt néma,” állítja Norman King. Szerinte az a 

tény, hogy a mozipalotáknak állandó nagyzenekaraik voltak, bizonyítja, hogy a zene szerves 

részét képezte a filmélménynek.10 „Tudjuk, hogy az úgynevezett némafilm időszaka gazdag 

volt …a hanghatások, szavak és a zene használatával kapcsolatos különféle ísérletezésekben.” 

André Gaudreault megerősíti ezt, és a némafilm hangja és a hangosfilm hangja közti  alapvető 

különbséget abban a tényben véli felfedezni, hogy „az előbbit nem rögzítették, hanem a 

helyszínen rögtönözték”,11 Charles Musser azt írja: „Talán nehéz lenne a ’némafilmet’ 

másként neveznünk, de nem nehéz arra emlékeznünk, hogy a korai filmvetítések egyáltalán 

nem voltak némák”.12 Musser megjegyzése azért fontos, mert felhívja a figyelmet a 

némafilmek kétféle lehetséges csendjére, amely egyrészt a hangsáv fizikai hiányában 

ragadható meg (amely vitathatatlanul némává teszi e filmeket), másrészt a bemutatásuk 

körülményeiben (amelyeket, Altman ellenkező előjelű állításáig, általában véve nem 

tekintették némának.) 

A „némafilm” kifejezése kétértelműsége alapján három lehetséges olvasatot 

rendelhetünk Irvin Thalberg mottójához: „Soha nem létezett néma film.”13 Először is, a 

némafilmek bemutatásakor mindenütt jelen levő akusztikai kíséret igazolását láthatjuk benne 

(ahogy azt Rick Altman is teszi). Másodszor, érthetjük Thalberg agresszív retorikájának 

kifejeződéseként, hogy úgy reklámozza a hangosfilmet, mint ami az egyedül elképzelhető 

filmi megjelenésmód, s kijelenti, hogy a tökéletlen némafilm nem érdemelte meg, hogy 

filmnek hívják. Harmadrészt a némafilmek némaságát vizsgálhatjuk a magának a médiumnak 

a szemszögéből, amikor a médiumot nem az anyagi technológiája alapján határozzuk meg, 

hanem a nézői befogadásra irányuló reprezentációs gyakorlatként. Vajon a némafilmek által 

elbeszélt világot (diegézist) süket és néma szereplők népesítik be, akik egy hangtalan térben 

mozogtak? Vajon a nézők azt hitték, hogy a némafilmek egy hangtalan világban élő hangtalan 

emberek történeteiről szóltak? Nemigen valószínű. Rudolf Arnheim magyarázata tanulságos 

ezen a ponton és megérdemli, hogy hosszabban idézzük: 

Bárki, aki gyanútlanul elment megnézni egy némafilmet, nem hiányolta a zajokat, 

amelyeket akkor hallottak volna, ha ugyanezek az események a valós életben zajlottak volna 

le. Senki nem hiányolta a lábak lépteinek zaját, sem a levelek suhogását, sem az óra 

ketyegését. Az efféle hangok hiánya (a beszéd természetesen ezek egyike volt), soha nem volt 

feltűnő, habár ezek hiánya a való életben megdöbbentő lett volna. Az emberek elfogadták a 

filmek némaságát, mert soha nem vesztették el teljesen annak tudatát, hogy valójában csak 

képeket látnak. Ez azonban nem lett volna elegendő ahhoz, hogy feledtesse a hangok 

hiányának érzését, ami kellemetlenül megtöri az illúziót. Az, hogy ez nem történt meg, ismét 

csak a fent kifejtettekhez köthető: ahhoz, hogy teljes benyomást szerezzünk valamiről, nem 

szükséges, hogy a benyomás a szó természetes értelmében teljes legyen. Bármi elhagyható, 
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ami a valós életben egyébként adott, ha amit látunk, tartalmazza a lényegi rulajdonságokat 

(esszenciákat).14 

Hogyan tudták a hangsáv nélküli filmek a megélt világ akusztikai érzetekkel teli „teljes 

benyomását” létrehozni? Arnheim kijelentése azt sugallja, hogy mind a képek kompozíciója a 

vásznon (az „esszenciák” megjelenítése), mind a néző megértési tevékenysége közreműködött 

a hangosfilm előtti mozi fizikailag hiányzó akusztikai dimenziójának létrehozásában. Mielőtt 

figyelmemet a néma hangok hallására fordítanám, megvizsgálom a „néma” filmképek hangzó 

tulajdonságait. 

A film korai időszakának esztétái úgy tekintették a médium kizárólagosan képi 

természetét, mint egyedülálló lehetőséget a világ szokatlan, kiszámíthatatlan, ismeretlen 

(vagyis művészi) ábrázolására, amely új meglátásokkal és értékkel kecsegtetett. A narratíva 

szempontjából fontos akusztikai (és más érzékszervi) jelenségeknek vizuális nyelvre való 

átültetését az efféle művészeti gyakorlat egyik legkimagaslóbb formájának tekintették.  

Nyilvánvalóan nem minden hang igényelt bonyolult vizuális reprezentációt. Mint a 

némafilm egyik kritikusa bölcsen megjegyzi: „ha egy átlagos néző a vásznon egy kutyát lát, 

az ugatás jelensége nélkül is felismeri, hogy egy kutya”.15 Ennek oka, Christian Metz azt 

mondaná, abban keresendő, hogy a kultúra (és a világról való gondolkodásunk és a világban 

való cselekedeteink) a vizuális objektumok állandóságától függ, és a hangot ritkán, vagy 

egyáltalán nem akusztikai tulajdonságai révén határozzuk meg, hanem attribútumnak, a 

hangot kibocsátó látható forrás akusztikai kiegészítésének tekintjük. (Ez magyarázza a 

„vásznon kívüli hang” kifejezést, amely a valóságban a hang forrásának térbeli 

elhelyezkedésére, s nem magára a hangra utal.)16 A léptek zaja, a levelek suhogása, vagy az 

óra ketyegése, amelyeket Arnheim említ, mind látható hangok. Senkinek sem hiányoznak, 

mivel mint akusztikai jelenségeknek ritkán van narratív jelentőségük, és így Arnheim 

értelmében nem tekinthetők „esszenciáknak”. Mégis ezek a hangok némán jelen vannak a 

filmi történetben (és a nézőnek arról alkotott felfogásában) a konkrét forrásuk képe által, 

amellyel egyértelműen összekapcsolódnak a való életben. 

Amellett szeretnék érvelni, hogy a sokféle hangnak a látható forrásobjektumaik által 

adott implicit ábrázolhatósága késztette a formalista filmesztétákat, mint Eizenstein, Balázs, 

Arnheim és Pudovkin, arra, hogy egy ellenpontozott és aszinkron hang használatát 

szorgalmazzák a születő hangosfilmben. Balázs kijelentése jól összefoglalja társak 

álláspontját: „Az igény az, hogy a hangosfilm ne pusztán hangos kiegészítése legyen a 

némafilmnek, és ezáltal sokkal természetszerűbbé tegye, hanem az élet realitását egy teljesen 

más nézőpontból kellene megközelítenie és az emberi tapasztalat egy új kincsestárát 

megnyitnia.”17 Más szavakkal kifejezve, ha pusztán hozzáadjuk a hangot egy olyan képhez, 

amely már tartalmazta ezt a hangot, kihasználatlanul hagyjuk a hangosfilm újdonsült 

lehetőségeit. Amint Arnheim megfigyeli, „egy ilyen ’kettős hangsáv’ csak akkor nyer 

[művészi] értelmet, ha a komponensek nem pusztán ugyanarra a dologra utalnak”.18 Ezek az 

esztéták felismerték a hang önmagában vett jelentőségét, ahelyett, hogy a vizuális képek 

puszta attribútuma lenne. 

Habár a vizuális objektumok az életben és a filmben egyaránt nagyon fontosak, 

jelentőségük korántsem kizárólagos. A nem vizuális (akusztikus és kisebb mértékben 

tapintási, ízlelési és szaglási) „esszenciák” (Arnheim kifejezését használva) a némafilmekben 

láthatóvá tehetők stiláris eszközökkel, általában vágással, montázzsal, közelikkel és 
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kameramozgásokkal, de éppúgy a színészek gesztusainak koreográfiájával. Pontosan ez az a 

reprezentációs „többlet”, amely a korai időszak teoretikusai számára a filmet művészetté teszi. 

Amit vizualizált hangnak hívok, nem más, mint az elbeszélés szempontjából fontos akusztikai 

jelenségek visszaadása, afféle akusztikus közelkép, amely, ahogy a közelképek általában, 

vezetik és szervezik a nézői figyelmet, és segítenek a történet megértésében. Így egy fegyver 

dörrenésére felreppenő madárcsapat képe ábrázolhat egy olyan puskalövést, amely különös 

metaforikus vagy narratív jelentőséggel bír (viszont egy fegyver képe csak látható, nem 

„esszenciális” hangot hordozhat). Ugyanígy a ritmikusan hullámzó testek tömege jelentheti a 

zene egyesítő és békítő erejét. Ha hihetünk Arnheimnek, az ábrázolás ilyetén közvetett módja 

(amit a magam részéről vizualizációnak neveztem) nem pusztán illusztrálja a kiemelt 

akusztikai eseményt vagy jelenséget, hanem a „parafrázis”19 által egyúttal felerősíti, 

megformálja és értelmezi azt. Azt kell még megvizsgálnunk, hogy mi teszi lehetségessé az 

akusztikai élményeknek vizuális képekké történő átalakítását. Miért és hogyan halljuk meg a 

pusztán látható és vizualizált hangokat? 

 

 

2. A nem hallható hangokat meghallása 

 

A „néma” hangok megértésének egyik magyarázata a szünesztézia fogalmán keresztül 

lehetséges. A kifejezést, kissé zavarba ejtően, egyaránt alkalmazták a metaforikus (és 

művészi) asszociációkra és a spontán fizikai érzetekre. A szünesztéziát lelkesen fedezték fel a 

művészek különböző korokban, főképp a francia szimbolisták (pl. Baudelaire és Rimbaud), 

valamint a modernista festők és zeneszerzők.20 Kétségtelen, hogy az egyik érzékszervi 

percepció leírását egy másik tulajdonságai által – azaz egy adott érzéki élmény metaforikus 

parafrázisát egy másik által - az teszi lehetővé, hogy a legtöbb érzéki élmény terhelve van 

kultúra-specifikus konnotációkkal. (Ezeket az állandósult összefüggéseket és rögzült 

jelentéseket próbálja a stílus újszerű és megkülönböztető használata – pl. szünesztézia –

lebontani.) Habár fizikailag nem hallható, a „lila dal” amelyre egy nyakkendő fakad hajnalban 

egy nagyvárosi üzlet kirakatában (ahogy azt a magyar költő, Tóth Árpád leírja21) a költő és a 

vers olvasója számára „hallható” az adott színárnyalat korábbi tapasztalata alapján. A 

szünesztézia ilyetén metaforikus aspektusa egyfajta belső hallást feltételez, amely független a 

fizikai ingerektől, és az átélt élmények fényében az emlékezetre, képzeletre és a következtetés 

képességre támaszkodik. 

A neurofiziológia úgy határozza meg a szünesztéziát, mint „önkéntelen élményt, amikor 

az egyik érzék ingerlése percepciót vált ki egy másikban”.22 Richard Cytowic, a klinikai 

                                                           
19 uo. 107-9. oldal. Lásd még Balázs Béla példáját Conrad Veidt Paganini-ról, a varázslatos hegedűsről, akinek a 

zene erejének segítségével sikerült kiszabadítania magát a börtönből. Balázs Béla, i.m. 200-1. oldal 
20 E. H. Gombrich betekintést enged a művészeti synasthesia rejtelmeibe (Művészet és illúzió. Budapest: 

Corvina. 1978 [1961], 366-76. oldal. A művészeten belüli synaesthesiá-ról szóló írást lásd még Richard E. 

Cytowic, The Man Who Tasted Shapes, Cambridge, Mass; MIT Press, 1998 [1993], 54-58. oldal 
21 Tóth Árpád, Körúti hajnal. Az eredeti vers és fordítása megtalálható az 1997-ben kiadott, a Corvina 

gondozásában megjelent The Lost Rider: a Bilingual Anthology c. könyv 240-41. oldalán. Szirtes György fordító 

sajnos mellőzi a synaesthesia-t (eredetiben „Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő” (ford.) „lila-bíbor 

dal”-ként lett fordítva angolra), hogy meghagyja Tóth versének ritmikai képletét. 
22 Cytowic, i.m.  52. oldal. A New York Times szerint amerikai és ausztrál pszichológusok kutatása azt bizonyítja, 

hogy a synasthesia független lehet a tanult képzettársításoktól, és valószínű, hogy igazi perceptuális 

(érzékszervi) jelenség. Bár nem tudják, mi okozza pontosan a synasthesia-t, viszont tény, hogy bizonyos agyi 

területek idegvégződései keresztezettek (cross-wired). Mivel ezen agyi területek a különböző 

érzékpercepciókból (érzékszervekből) szerzett információt dolgozzák fel, a keresztvezetés közvetetten ingerelt 

érzékelési modalitás (pl. szín, íz) működését eredményezheti. Ez azt sugallja, hogy azok a tehetséges költők, írók 

és festők, akik képesek összekapcsolni a különféle érzékeléseket és fogalmakat, bizonyosan sűrűbb 

idegvezetéssel rendelkeznek az egymással szomszédos agyterületek mentén (például látás, hallás). Mégis a cikk 



szünesztézia szakértője azt hangsúlyozza, hogy a szünesztéziát átélő emberek tulajdonképpen 

párhuzamos érzeteket érzékelnek egyetlen érzékelési mód stimulálása során.  Nem 

szóképekben beszélnek, amikor például a magas zenei hangokat rózsaszínnek, a mély 

hangokat pedig kéknek nevezik. Másképp megfogalmazva, a tiszta önkéntelen szünesztetikus 

észleletek keresztmodalitású érzékelési asszociációkon alapulnak, amelyek megkerülik a 

szemantikai értelmet és – mint a művészi látomások – a világot egy újszerű, szokatlan 

öltözetben mutatják meg.23 Mivel azonban a klinikai szünesztézia ritka orvosi jelenség, s nem 

általános emberi adottság (egy millió ember közül csupán tíz szünesztéta), nem magyarázza, 

hogy miként „hallhatja” az átlagos mozinéző a vizuálisan jelzett, de fizikailag hiányzó 

hangokat. A szünesztézia mégis releváns lehet, ha – amennyiben Cytowic feltételezései 

helyesek – olyan rutinszerű (habár nem tudatos) agyi funkció, amellyel mindannyian 

rendelkezünk.24 Ha így van, az ember képes vizuális hangokat észlelni a nyelv közvetítő 

szerepe nélkül. Ez azt sugallhatja, hogy léteznek hangos filmképek, amelyek anélkül 

gyakorolnak hatást a  nézőre, hogy előtte verbalizálódnának. 

A szünesztézia kulcsfogalom az egzisztenciális fenomenológiában is. Merleau-Ponty 

kifejti: 

 
A hangok látása és a színek hallása ugyanazon módon történik, mint ahogyan a két szem 

egyesíti a tekintetet, mivel a testem nem egymás melletti szervek gyűjteménye, hanem 

együttműködő [szünergetikus] rendszer… Amikor azt mondom, hogy látok egy hangot, úgy 

értem, hogy a hang rezgését egész lényemmel fogom fel… A testem az érzékek közti 

ekvivalenciákra és transzpozíciókra képes rendszer. Az érzékek lefordítják egymást 

bármiféle értelmező közbeavatkozása nélkül és kölcsönösen felfoghatók bármilyen áthidaló 

eszme nélkül.25 

 

Merleau-Ponty számára a szünesztézia az érzékek rutinszerű „szünergikus” összeolvadása, 

amely által a test erőfeszítés nélkül alakít át különféle érzeteket egymásba a tudatos 

gondolatok (pl. emlékezet, képzelet, fantázia és elvárások) közbeiktatása nélkül. Érzékszervi 

tapasztalatunk alapvető csatornája, a szünesztézia, „testet öltött értelemmel” lát el minket, 

ahogy Vivian Sobchack fogalmaz, „amely szemünket sokkal nagyobb távlatokra nyítja, mint a 

látás puszta képessége.” Ezért a mozinéző, Sobchack által alkotott kifejezéssel élve 

„moziesztetikus szubjektum” [cinesthetic subject], aki a filmet egész valóságos lényével éli át 

és fogja fel, és ez az „érzéki gondolkodás” [carnal thinking] a filmet kitágítja a „vásznon 

látható vizuális tartalmon” túl.26 Ebből következően egy hangsáv nélküli film soha nem 

pusztán vizuális élmény (hanem, többek közt, akusztikai), mivel az érzeteink szünesztetikai 

keresztmodalitásukból kifolyólag észrevétlenül átalakulnak egymásba. Mindazonáltal az 

egzisztencialista filozófia által vallott holisztikus nézet szerint (mely test, elme, észlelés és 

                                                                                                                                                                                     

hangsúlyozza, hogy az élettapasztalat igenis fontos szereplővé válik a synaesthesia művészetbeli használatakor. 

(Sandra Blakeslee, A Reason We Call Our Cheddar ’Sharp’ and Shirts ’Loud’. The New York Times 2001. 

Április 10. 
23 Cytowic, i.m. 108. és 116. oldal 
24 uo. 166. és 167. oldal. Cytowic véleménye szerint a synaesthesia inkább képesség, amit mindenki birtokol, 

semmint „elzárt rés”. Cytowic definíciója: „A synasthesia valamilyen dolog közvetlen megértésének képessége 

anélkül, hogy tudnánk, hogyan értjük meg”. Cytowic i.m. 116. oldal 
25 Vivian Sobchack, The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. Princeton: Princeton 

University Press, 1992, c. könyvében idézi Merleau-Ponty-t a 77-78. oldalon. Sobchack munkájában megemlíti a 

synasthesiá-t, de inkább a vizuális képzet és a tapintás közti kapcsolatot vizsgálja. 
26 Vivian Sobchack, What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject or Vision in the Flesh. In: Carnal 

Thoughts: Bodies, Texts, and Screens. Az University of California gondozásában jelenik meg hamarosan. A 

tanulmány rövidebb változata a Senses of Cinema 2000/5. számában jelent meg What My Fingers Knew: The 

Cinesthetic Subject and Vision in the Flesh címmel. A változat elérhető a http://www.sensesofcinema.com.au 

honlapon is. 

http://www.sensesofcinema.com.au/


kogníció szétválaszthatatlanságát és minden érzék szünergikus összeolvadását feltételezi egy 

„érzékelő lény egészén” belül) egy bizonyos érzékelési csatornát – esetünkben a néma (vagyis 

a fizikalitást nélkülöző) hangok „belső hallása” – nem lehet a többitől külön kezelni. 

 Az észleletek egymásra való lefordíthatóságának gondolata tükröződik Dominique 

Nasta véleményében, aki szerint a hang/kép kettősség lényege nem ellentétükben, hanem 

azonosságukban rejlik. Habár Nasta elismeri, hogy a némafilm képes „sejtetni, hordozni, 

utánozni” a hangot szubliminális percepció révén (amit mentális hallásnak vagy 

szubcepciónak is szokás nevezni),27 nem fejti ki, hogy a mentális hallás hogyan működik.  A 

szünesztetikus percepció hatásairól szóló értekezése a hangos film (ti. hallható hanggal kísért 

film) audio-vizuális együttesére korlátozódik. Szerinte léteznek olyan konvenciók, amelyek az 

akusztikai és a vizuális észleletek egymásba való fordíthatóságából kiindulva párosítják a 

vizuálisan és akusztikailag jelzett (cued) jelentéseket.28 Egy sor „komor” (ti. lassú és 

ünnepélyes) hangot, érvel, ugyanúgy érzékelünk, mint egy sötét színekkel megfestett  

jelenetet, míg az „éles hangok megfeleltethetők a világos színeknek, a hangmagasság 

variációi pedig a fényesség változásának.” 

 Kép és zene, állítja Nasta, összehasonlítható a vágás alapján is, amely mindkét esetben 

azonos módon működik, mégpedig úgy, hogy „egymás mellé helyezett beállítások vagy 

jelenetek sorozatán belül a háttér zene teremt összefüggést, mely vonatkozási pontokkal 

szolgál a megelőző jelenetekkel.”29 Ez Balázs azon megjegyzését visszhangozza, hogy a 

némafilmet „az aláfestő zene látta el hanggal”, mivel a közös zenei háttér képessé tett tájakat, 

embereket és tárgyakat „egy közös néma nyelven való beszédre.”30 

 Összegzésképp, Nasta szerint egy film audio-vizuális együttesének szünesztetikus 

felfogásában kitüntetett szerepet játszanak a külső (ti. fizikailag létező) akusztikus ingerek, 

amelyek egyidejűek a nézői befogadással, mely a vásznon megjelenő alapvetően képi világra 

irányul. (Ebből a szempontból érdemes megjegyezni, hogy Szergej Eizenstein és Abel Gance 

szünesztéziás kísérletei, hogy a képeket zeneileg, a zenét pedig vizuálisan próbálják kifejezni, 

szintén egy hallható partitúrához voltak kötve.31) Ahelyett, hogy a vizuálisan észlelhető 

hangok mentális hallására összpontosítanának – ami a jelen dolgozat célja – ezek a 

szünesztéziás kísérletek úgy tűnik, a ténylegesen hallható hangok (főként a zene) 

vizualizációjával foglalkoztak. Továbbá csak olyan jelenségekkel törődtek, amelyek egyszerre 

léteznek egy (rövid) időkereten belül. (Ezzel szemben, amellett fogok röviden érvelni, hogy a 

mentális hallás némely formája közvetett és leválik a nézési idő közvetlen időbeliségéről.) 

Hasonlóképp, az egzisztenciális fenomenológia (amint azt Merleau-Ponty kifejtette) a 

szünesztézia jelenségét tényleges, ko-temporális érzéki észleletek kontextusában szemléli, 

                                                           
27 Dominique Nasta, Meaning in Film: Relevant Structures in Soundtrack and Narrative. New York: Peter Lang 

1991, 43. és 90. oldal 
28 Régi némafilmek „vizuál-hangjáról” (visualized sound) ír Nasta egy korábbi tanulmányban. Lásd Dominique 

Nasta, Setting the Place of the Heartbeat: The Use of Sound Elements in European Melodramas Before 1915. In: 

Abel és Altman, The Second Silent Cinema, 95-109. oldal 
29 Nasta, Meaning in Film, 44. oldal 
30 Balázs Béla i.m. 206. oldal 
31 Eizenstein a mozgást választja, mint „természetes nyelvet”, mely lehetővé teszi, hogy a film plasztikus és 

tonális elemei „rátaláljanak a teljes egyesülésre”. Az elméletét a gyakorlatba is átülteti, amikor bemutatja, hogy a 

Prokofjev úgy komponált zenét az Aleksander Nevsky filmhez, hogy a vizuális kontúr mozgása egyesüljön a zene 

mozgásával”. Lásd Eizenstein részletes elemzését a zene és a tárgy (image) egybeolvadásáról In Sergei 

Eisenstein, The Film Sense, Harcourt, Brace & World inc., New York: 1942, 175-216. oldal. Lásd még a 

synaesthesia-ról szóló írását a 82-83. oldalon. Más, korábbi tanulmányai is e témákról szólnak. Egy hasonló 

kísérletetet végeztek Abel Gance 1922-ben készült filmjében a La Rouge-ban, csak Gance filmjében a tárgyakat, 

a már megírt zene környezetébe helyezték. Norman King vitatja, hogy Gance szerint – aki hitt abban, hogy a 

filmképnek egyenértékűvé kell válni a zenével, egy „vizuális zenekarrá” – „a zene nem pusztán párhuzam volt… 

az image meghatározó formája volt, feltételezve a tonalitás alapját, mozgását a kereten és a keretek közötti 

vágásokon belül, még ha az „olvadásban”, a zene forrása nem az image-ben jelent meg. Lásd King 6-8. oldal 



amelyek viszont alá a látás aktusa – a „szem alapvető képessége”32 – alá rendelődnek. Ezért 

lesz a szünesztézia fenomenológiai fogalma szünoptikus, vagyis szemközpontú. 

 Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogyan lehet képes a hang kitörni a látás által (vizuális 

képek és egy szemközpontú nyelv révén) uralt világ keretei közül; hogyan válhat a hang az 

információ független, a forrásobjektumától különvált formájává. Edward Branigan szerint „a 

nyelv, az emberi biológia és a középső világ fizikája (ti. a newtoni mechanika által leírt világ) 

együttesen az auditív észlelés kezdeti állapotát alkotja, amelyben a hangot a távoli, 

megvilágított objektumokhoz viszonyítjuk.” Mindazonáltal úgy véli, hogy a hang egyenlővé 

válhat a látvánnyal „ha közvetett módon észlelt … az objektumok térben való lokalizálásánál 

és felismerésénél szélesebb kontextuson belül.”33 Branigan a filmi hang észlelésének két 

általános módját határozza meg (amelyek hasonlóak a való életben tapasztalható 

hangészleléshez): 

 
Némely perceptuális folyamat a hangszóróból jövő (és a képernyőn megjelenő) adattal 

dolgozik elsősorban egy közvetlen „alulról felfelé” [bottom-up] irányuló formában, az 

adatok vizsgálatát nagyon rövid időintervallumokban végzi el… és automatikusan olyan 

jegyekbe rendezi, mint hangmagasság, hangerő, nyomaték, méret, alak, szín, textúra és így 

tovább. Az „alulról felfelé” építkező percepció szeriális és adatközpontú, és csak rövid távú 

hatásai vannak… Azonban más, a megszerzett tudáson, az emlékezeten és sémákon 

(kereteken, forgatókönyveken) alapuló perceptuális folyamatokat nem korlátozza az inger 

időtartama, és az adatokat elsősorban „felülről lefelé” [top-down] dolgozzák fel a néző 

elvárásainak és céljainak, mint rendezési elvnek megfelelően … Például egyik markáns 

„felülről lefelé” ható cél, mely az adatok rendezését egy filmben meghatározza, a narratíva 

vagy történetvilág létrehozása. Hasonlóképpen cél lehet az érvelés, a képzelet, a vágy, a 

szándék, a feltételezés, a felidézés, a hipotézis, a nyomozás és a jövő megjósolhatóságának 

vagy megjósolhatatlanságának állapota.34 

 

Ezek szerint az észlelés egyszerre közvetlen és közvetett – az előbbi a külső ingerek 

feldolgozásán, az utóbbi pedig a (feladat-orientált) sémákon alapszik. A kognitív sémák 

mentális struktúrák, amelyek speciálisan rendezett, a korábbi élmények interpretációiból 

leszűrt tudás „darabokat” [chunks] tartalmaznak. A sémák meghatározott számú elvárást 

támasztva egy adott területen működnek és új érzékszervi információ felismerésére, 

kiegészítésére, előrejelzésére és osztályozására szolgálnak. Mivel többféle alulról felfelé és 

felülről lefelé ható folyamat működik az észlelés és a megismerés minden pillanatában, 

Branigan úgy véli, hogy a megismerést „leginkább egy olyan rendszerként lehetne felfogni, 

mely az adatok félkész, ellentmondásos, megtévesztő és gyakran ütköző értelmezéseit 

igyekszik kezelni.” Következésképpen „egy filmet nézni… annyi, mint egyszerre több filmet 

nézni, egy hangot hallani annyi, mint sok hangot hallani”35 – olyan hangokat is, tenném 

hozzá, amelyek nem „alulról felfelé” hallhatóak hanem a sémáink alkalmazásával „felülről 

lefelé” születnek. Christian Metz hasonló véleménynek ad hangot, amikor azt állítja, hogy 

„egy film ’első nézése’ nem lenne elképzelhető” az ember közvetlen észlelésében jelenlévő 

előzetes kulturális tudás teljessége nélkül.36 

                                                           
32 A „szem képessége” kifejezést, mely egyben utalás is, Vivian Sobchac,: The Addres of the Eye: A 

Phenomenology of Film Experience. Princeton: Princeton University Press, 1992, c. könyvéből kölcsönöztem. 
33 Edward Branigan, Sound, Epistemology, Film c. fejezet In: Murray Smith és Richard Allen (szerk.), Film, 

Theory and Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1997, 101. és 104. oldal 
34 uo. 105. oldal 
35 uo. 106. oldal 
36 Metz hozzáteszi, hogy a fenomenológisták nincsenek „tudatában” annak, hogy „a dolgok spontán észlelése”, 

amit ők önmagában szeretnének leírni, maga is termék, egy előző kultúra tudásának egésze. Lásd Metz saját 

fenomenológián alapuló episztemológiai értékelését Weis és Belton, i.m. 158-60. oldal. 



 Úgy tűnik, hogy a perceptuális és kognitív feldolgozás duális módja jelentős mértékben 

segít abban, hogy újra megvizsgáljuk a kérdést, milyen módon figyeljünk fel, halljuk meg és 

tesszük értelmessé a vizualizált néma hangokat. Mivel a felülről lefelé ható (vagy séma-

vezérelt) folyamatok aktívak filmnézés közben, a hang nem feltétlenül egyenlő egy tényleges 

akusztikai ingerhez kötött alulról felfelé létrejött érzettel. Semmiképp sem kellene a hangnak 

mindig másodhegedűsnek lenni a fény és a látvány mellett, hiszen a néző céljai, elvárásai és 

projekciói (amelyek az észlelés felülről lefelé ható formáját irányítják) nem korlátozódnak 

egy adott tárgy fizikai alakjának, anyagának, azonosságának és helyének felismerésére és 

osztályozására. „A hang akkor lesz egyenértékű, ha az ismeret egyik formájának, s nem a 

valós világ egy állapotának tekintjük”, írja Branigan és a narratív diskurzust olyan 

kontextusként tételezi, ahol a hang független episztemológiai jelentőségre tehet szert.37 

 Követve ezt a gondolatmenetet, Fellini álláspontja (amelyet Nasta idéz), mely szerint „a 

közönségnek nem szabad túl sok felesleges hangot hallani, mivel a legtöbb hangot az emberek 

mentális hallásuk alapján kikövetkeztetik”, tekinthető úgy, mint ami a felülről lefelé ható 

észlelés azon alaptételét foglalja össze, amelyet a magam részéről látható (a forrásobjektuma 

révén diegetikus jelenlévő, de az elbeszélés szempontjából irreleváns). hangnak neveztem.38 

Vegyük szemügyre a Philadelphia Inquirer beszámolóját „A nagy vonatrablás” egyik 

vetítéséről (amelyet Rick Altman idéz a némafilmek némaságának illusztrálásaképpen). Nagy 

lövöldözés. A pisztolyok füstje tisztán látható, az emberek egyre másra holtan rogynak össze, 

de semmit sem hallunk. Mégis az előadást nézése során a hölgyek befogják a fülüket, hogy ne 

hallják a lövések hangját.”39 Világos, hogy ez a leírása az elbeszélés szempontjából fontos 

vizualizált hangok felülről lefelé (ti. kikövetkeztetett) „hallásának” egyik esete, amely a 

némafilmekben a képi stílus jellegzetes használata által – jelen esetben a pisztolyok füstje és 

az „holtan összerogyó emberek”40 által –  kerül előtérbe. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy 

miképpen lehet egy film plasztikus elemeit úgy formálni, hogy az elbeszélés szempontjából 

döntő fontosságú hangokat fejezzenek ki a némafilmekben. 

 

 

3. A hang mint „vizuális többlet” Murnau Virradat-ában  

 

„Annak ellenére, hogy a Virradat némafilm, az átlagnéző úgy nézi a filmet, mint egy 

elragadó, őszinte és igaz történetet” – írja Dorothy Jones F. W. Murnau filmművészeti 

mesterművéről írt alapvető tanulmányában, amely szerinte néhány felirat kivételével, „szinte 

teljesen vizuális formában van elbeszélve” 41 Érdekes módon Jones figyelmen kívül hagyja 

azt a tényt, hogy a Virradat-ot szinkronizált (és mesteri módon összeállított) filmzenével és 

hanghatásokkal mutatták be.42 Jones figyelmetlensége nem meglepő: jellemző arra a régóta 

                                                           
37 Branigan, i.m. 106. oldal 
38 Nasta, i.m. 90. oldal (kiemelt szöveg) 
39 Altman, i.m. 648. oldal. Nyilvánvaló, hogy abból, hogy csak a nők reagáltak a puskaropogás vizuális 

hangjaira, nem következik, hogy a nők „felülről lefelé” történő auditív képessége fejlettebb lenne, mint a 

férfiaké. Azon nők viselkedését, akik „nézik” a puska hangját, nemi alapon történő kulturális normákhoz és 

elvárásokhoz kellene kötni (mint a könyv recenzense megjegyzi). 
40 Számos példával illusztrálja Branigan azt, hogy a hangosfilmben előtérbe helyezi a hangot azáltal, hogy a 

hangot az elbeszélés különböző szintjeihez tartozó képekkel vágja egybe. Ezek a példák, úgy tűnik, a 

filmhanggal foglalkozó korai gondolkodók által hirdetett elvet, az aszinkrónia és az ellenpontozás elvét követik. 

Lásd Branigan, Sound, Epistemology, Film, 109. oldal 
41 Dorothy B. Jones, Sunrise, A Murnau Masterpiece In The Quarterly of Film, Radio and Television (1955/3. 

Spring) 238. és 249. oldal 
42 Hugo Riesenfeldnek a Sunrise-hoz készült bonyolult zenei partitúrája a némafilm hangszerelésének 

csúcspontját jelzi. 



fennálló nézetre, (melyet Münsterberg már 1916-ban is hangoztatott43) hogy a némafilm  

tisztán vizuális médium, művészi lehetősége abban rejlik, hogy kizárólag vizuális eszközök 

segítségével mesél el történeteket. Murnau híres, gyakran idézett törekvése, hogy száműzze az 

inzerteket és „olyan kamerával” dolgozzon, amelyik „szabadon mozoghat a térben”,44 egy 

olyan művész hitvallásáról tanúskodik, aki a fenti célhoz ragaszkodik. 

 A vizuális mestermű, a Virradat akusztikai elemzéséhez a kulcsot Dudley Andrew 

megjegyzése adja, aki éles elméjűen megjegyzi, hogy „a figyelmünket ebben a filmben éppen 

az tartja fenn, hogy nem hódolunk be egyetlen lehetséges élménynek vagy értelmezésnek 

sem.” Andrew osztja Paul Ricoeur azon nézetét, mely szerint a legnagyobb művek az 

általános üzenethez képest egyfajta „többletet” tartalmaznak, ami kikényszeríti, hogy az adott 

művel többször szembesüljünk. E „többletre” adott válasz, Andrew figyelmeztet, „annyi, mint 

feladni a kényelmes magyarázatot, és e „többlet”-et úgy tekinteni, mint ami nem egyszerűen 

megismétli saját üzenetét, hanem minden előzetes jelzés nélkül új jelentés bejelentésére 

képes.45 Ezt az érvelést folytatva, Andrew egy jelentős tételt fogalmaz meg: „A Virradat 

tradicionális elbeszélésének határain túlcsorduló jelentéstöbblet elsősorban vizuális többlet.”46 

Nézetem szerint azonban a Virradat-ban a „vizuális többlet” Murnau azon öntudatos 

törekvéséből adódik, hogy a plasztikus elemek jellegzetes használatával fontos hanghatásokat 

(és kisebb mértékben más érzékszervi észleletek) fejezzen ki. 

 Lotte Eisner Murnauról szóló kulcsfontosságú könyve többször is utal a rendezőnek 

„hangos” képekkel való kísérletezéseire. Murnau már a korai, elveszett filmjének, Der 

Januskopf (1920) készítésekor tudatában volt „a hang vizuális hatásának”, ugyanis felvetette 

egy megszólaló csengő közelképét, amit később fel is használt a Tartuffe-ben (1925) és a 

Virradat-ban (1927) is.47 Úgy gondolom, ez a tudatosság ösztönözte Murnaut számos bátor 

kameramozgás kitalálására, köztük a kamera legendás szárnyalására a légen át Az utolsó 

ember-ben (1924), amikor egy trombita hangját jeleníti meg a hangforrástól a hallgatóig. 

Eisner egy segédoperatőrt, Robert Baberskét idézi, aki Murnau számos filmjében Karl 

Freunddal dolgozott együtt, és Murnau azon óhajáról beszél, hogy „egy hanghatást úgy 

vizualizáljanak”, hogy látni lehessen, „Jannings a trombita hangját ’vizuálisan’ hallja.”48  

 Murnaunak a Faust (1926) forgatókönyvében található ceruzával írt feljegyzései egy 

másik képi kompozícióra utalnak, mely egy erőteljes auditív jelzést, Gretchen kétségbeesett és 

eltúlzott kiáltását volt hivatva helyettesíteni. „Nagytotál Gretchen kiáltásáról. Vad, 

fékevesztett kiáltás szeli át a kaotikus tájat. Baloldalt hegyláncok hasadnak ketté, mögöttük 

bugyborékoló hullámok. E képek felett lebeg Gretchen kétségbeeséstől eltorzult arcának 

szellemképe.”49 A Tartuffe-ben, Eisner megjegyzi, „hallani véljük egy selyemruha suhogását, 

amikor visszatükröző felületét látjuk.”50 

 Végül, páratlan éleselméjűséggel Eisner ráérez egy mindenütt jelenlevő akusztikai 

dimenzióra a Virradat-ban. „Jóllehet némafilm” – írja – „a hang mindenütt érzékelhető a 

képek ereje és a színészi játék pontossága, precizitása által.” Később pedig ezt írja: „Ebben a 

filmben, ahol minden kép beszél és minden arc a legbelsőbb gondolatait tükrözi, nem volt 
                                                           
43 Münsterberg a nem képi elemek teljes kiküszöbölése mellett érvelt a filmből [photoplay], beleértve az 

inzerteket, és esetlegesen a zenei kíséretet is. A filmnek, mint önállósodott művészeti formának Münsterbeg 

szerint csak a képek nyelvén szabadna megszólalni. Lásd Münsterberg fejezetét, „The Demands of the 

Photoplay” 82-92. oldal 
44 Eisner, i.m.  84., 85., 184. oldal 
45 Dudley Andrew, The Turn and Return of Sunrise.  In: Film in the Aura of Art, Princeton: Princeton University 

Press, 1984. 28-29. oldal. Egy korábbi esszé változat is napvilágot látott „The Gravity of Sunrise” címmel 

(Quarterly Review of Film Studies (1977/3. Augusztus), 356-87. oldal). 
46 uo. 34. oldal (kiemelés – SZ.M.) 
47 Eisner, i.m.  31. oldal  
48 uo. 65. és 81. oldal 
49 uo. 57. oldal. Lásd még 165. oldal 
50 uo. 158. oldal 



szükség inzertekre.”51 Mellesleg Eisnernek, aki ismerte a Virradat Carl Th. Mayer által írt 

eredeti forgatókönyvét, tudatában kellett lennie a sokféle hanghatásnak, amelyek majdnem 

minden oldalon egyértelműen jelezve voltak. 

 A Virradat, amint a főcím felirata elárulja, „Férfi és Felesége éneke” amely „bárhol, 

bármikor” hallható.52 Meglepő módon a dallam, amely megbontja a pár harmóniáját, a Városi 

Nő füttye – aki a Városból lejött a Faluba nyári vakációra és hosszan ott időzik. A kamera 

követi gondtalan sétáját vendégszállásától egy közeli kunyhóig, többször újrakeretezi és a kép 

közepébe helyezi a nőt, talán azért, hogy hű legyen Mayer leírásához: „A Városi Nő elhagyja 

a kunyhót. Mindig önző és kacér.”53 Végül megáll és belenéz a kamerába, amely Mayer 

forgatókönyvét követvén, megmutatja, hogy „lopva csücsörít az ajkával. Lágyan füttyent a 

ház felé.” Világos, hogy Mayer instrukciói két különböző diskurzust bontanak ki: az 

elbeszélését – ahol a Városi Nő „lopva” és „lágyan” füttyent – és a kameráét – amely egy 

frontális félközeli által előtérbe helyezi (vizualizálja) a Városi Nő akusztikai jelzésének 

jelentőségét. 

 A következő beállításban egy szobabelsőt látunk, benne a Férfival, (a Feleség nincs 

jelen) aki lassan az ablak felé fordítja a fejét, mintha nyugtázná a kívülről jövő akusztikai 

jelzést. Mivel látjuk, hogy hallja a kívülről jövő füttyöt, azt is tudjuk, hogy a férfi tudja, a nő 

odakint vár rá. Egy vágás vissza a Városi Nőre, amint újra füttyent, válaszképp a férfi 

felemelkedik az asztaltól, ahol ült. Az ablak irányában tett tétova mozdulatát azonban 

megzavarja a Feleség megjelenése, aki a háttér feneketlen mélységéből lép a képbe. Így a férfi 

két tér közé szorul, mindkettőt egy-egy nő uralja. A belső visszahúz kényelmes 

otthonosságával; a külső hívogat (szó szerint is) egy különös és tiltott szenvedély ígéretével. 

Megjósolható, hogy a Férfi az ősi vadon szavát követi. 

 Vizuális akusztikai elemzésünk lehetővé teszi, hogy újra megvizsgáljuk a filmtörténet 

egyik legtöbbet tárgyalt kameramozgását: a Férfit követő kamerát, mely ködön és 

félhomályon át a titkos randevújáig kíséri a mocsárban. Robin Wood szerint a jelenet célja, 

hogy összezavarja térbeli tájékozódásunkat. Továbbá, ahogy írja, 

 
A hatása az objektív és szubjektív tökéletes egyensúlyában rejlik. A kamera szemén 

keresztül látjuk a férfit, amíg ki nem lép a képből. Amikor pedig újra megjelenik, és azt 

hisszük, a beállítás szubjektív lett, rájövünk, hogy tévedtünk. Ennek közvetlen elidegenítő 

hatása van. Másfelől növekvő fizikai irányvesztésünk a beállítás során közvetlen módon a 

férfi lelki irányvesztését fejezi ki; mint mi, ő is elveszti a tájékozódóképességét.54 

 

 Ezzel szemben, Dudley Andrew ezt az összetett kameramozgást inkább grafikai mint 

dramatikai eszköznek tekinti, amely „elevenné teszi és meghosszabbítja” a kompozíciót 

(semmint az elbeszélést mozdítaná elő) és megerősíti Murnau hírnevét, mint „’esztétikai’, 

művészi rendező.”55 Miután aprólékosan leírta a jelenetet (beleértve azt, hogy a Városi Nő 

hirtelen balra fordul, mielőtt sminkjét újra megérintené), Jean-André Fieschi arra a 

következtetésre jut, hogy e káprázatos kameramozgás igazi értelme a „kamera radikális 

automatizációja a jelenethez képest.” A Virradat-ban a kamera nem szűrő, nem az átvitel 

eszköze, hanem „a reprezentáció egyik pólusa, egy kiváltságos pólus, az elbeszélésben 

jelenlevő nézőpontok egyike, magának a kibomló elbeszélésnek a nézőpontja, mely dönt és 

                                                           
51 uo. 181. és 184. oldal (kiemelés – SZ.M.) 
52 kiemelés – SZ.M. 
53 Az eredeti német kézirat Carl Mayer, Sunrise. Photo-play (Hermann Sudermann: The Trip to Tilsit témája 

alapján). Angol fordítása az Arts-Special Collections Library ,UCLA Fox Story Files-ban található (kiemelés - 
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54 Robin Wood, Murnau II: Sunrise In Film Comment (1976/május-június), 10. oldal. 
55 Andrew, i.m. 36. oldal 



előrejelez.”56 Egyetértek Fieschivel, aki szerint a Férfit a mocsárban lekövető kamera 

specifikus narratív funkcióval rendelkezik a filmen belül, mely sokkal összetettebb és 

árnyaltabb, mint a néző térbeli tájékozódásának megtévesztése, vagy a férfi szereplő 

felbolydult érzelmi állapotának szubjektivációja, ahogy Wood gondolja. 

 Vizsgáljuk meg újra a kamera pályáját attól a pillanattól, amikor elválik a Férfitől és a 

tisztásra siet, hogy megmutassa a Városi Nőt, ahogyan a holdfényben várakozik. Andrew úgy 

érvel, hogy a kamerát a nézői vágy vezeti, hogy előbb érjen oda és lássa meg a vampot, mint a 

Férfi. Véleményem szerint azonban a kamera sietős érkezése a tisztásra nem a női szereplő 

tárgyiasítása, hanem nézőnek a nőről, mint független, aktív és határozott szubjektumról 

alkotott (hang útján szerzett) első benyomását erősíti meg,. Fieschi megjegyzi, hogy a nő 

hirtelen balra fordítja a fejét, miközben várakozik. Dorothy Jones egy lépéssel tovább megy 

ennél, amikor ugyanezt a pillanatot így írja le: „Amint [a Városi Nő] a Férfi megjelenését 

hallja, sietve bepúderezi az orrát.”57 

 Az egész jelenet új összefüggésbe kerül, ha elfogadjuk, hogy a kamera azért hagyja 

magára a Férfit, hogy a Nő akusztikai nézőpontját (vagy egy kevésbé látásközpontú kifejezést 

használva, a „hallópontját”) ábrázolja, mivel ez bepillantást enged a nézőnek a Nő 

szubjektivitásába és tudásszintjébe, és megerősíti abban, hogy a helyzetet a Nő uralja.58 Ebben 

az értelemben a lekövető kameramozgás közvetlen folytatása annak, amikor észrevétlenül 

követte a Városi Nőt a Férfi kunyhójáig, és megmutatta, hogyan ad hangot a Nő vágyának egy 

füttyentéssel. Ez utóbbi visszhangzik a közeledő Férfi lépteinek zajában. A kamera a tisztásra 

siet, hogy elkapja a Nő győzelmének pillanatát, azáltal, hogy hallja füttyentésének hatását. Ez 

alkalommal látjuk, hogy felismeri a hangot (sietve megigazítja magán a sminket, mintegy 

megelőlegezve a küszöbön álló randevút). Most már biztosan tudjuk, hogy a hívása nem talált 

süket fülekre. 

  A Városi Nővel való szenvedélyes találkozása után (aki amellett, hogy elcsábítja őt 

egy szenvedélyes tánccal, amelyet egy képzeletbeli jazzegyüttes érzéki ritmusaira ad elő,59 a 

lelkét is megkaparintja azáltal, ráveszi, ölje meg feleségét, adja el állatait és kövesse őt a 

Városba), a Férfi tehetetlenül és bűntudattal tér vissza otthonába. A Felesége érzi a baljóslatú 

hangulatot, mégis boldogan beleegyezik, hogy elmenjenek csónakázni a kibékülés 

reményében. 

 Murnau a mesterien felépített, a tetőpontot, a halálos utazást megelőző jelenetének 

szinte elviselhetetlen feszültségét vizualizált hanghatások sorozatának remekbeszabott 

alkalmazásával éri el, amelyek a házaspár kutyájának szokatlan viselkedésével kapcsolatosak. 

Ez az epizód is felkeltette a kritikusok figyelmét az elbeszélésben játszott szerepe, valamint a 

képek elképesztő vizuális kompozíciója miatt. 

 Andrew a növekvő feszültséget az átlós szerkesztés tudatos alkalmazásának 

tulajdonítja.60 Wood ezzel szemben a jelenetben „az érzelmi feszültség, az elhatározás és a 

visszájára fordulás bámulatosan szabályozott mozgását” emeli ki. A kutyát a természettel és 

az otthon biztonságával kapcsolja össze, azt sugallja, hogy a kutya ugatása kísérlet a Feleség 
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59 Lásd még Dorothy Jones életszerű leírását arról, ahogy a Városi Nő a Városról fantáziál a „Virradat”-ban, 

240-1. oldal 
60 Lásd Andrew elemzését a kutyás epizódról. The Turn and the Return of Sunrise, 37-8. oldal. 



figyelmeztetésére a küszöbön álló életveszélyről. Wood hozzáteszi, hogy a férfi hallja a kutya 

ugatását és „nyilvánvaló bűntudattal reagál rá”.61 Egyértelmű, hogy a kutya állandó ugatása 

egy erőteljes akusztikai elemet visz a jelenetbe; mindazonáltal a „hangot és tébolyt” hordozó 

„vizuális többlet” semmiképp sem redukálódik egy egyszerű beállítás-ellenbeállításra a kutya 

és a férfi közt. 

 Egy nagylátószögű mozdulatlan kamera mutatja a Férfit hátulról, amint eléri a tavat egy 

átlós vonalon haladva a bal alsó saroktól a jobb felső sarok felé. Majd a kamera egy 

félközelivel a vadul ugató kutyára vált, (a néző itt nem tud nem felfigyelni a hangra!). amely 

ugyanazon átló mentén helyezkedik el a képen és ugyanabba az irányba néz, mint a Férfi. E 

kompozíció közvetlenül kifejezi azt, hogy a kutya őt ugatja. 

 A következő beállításban a kamera visszatér a Férfihez, aki lázasan próbál sást rejteni 

a csónak orrába, majd elkínzott arcát hirtelen a kamera felé fordítja, és abba az irányba mered, 

ahol az előző beállítások a házat elhelyezték. Vajon a Feleségét hallotta közeledni, vagy 

bűnös lelkiismeretének hangja figyelmeztette a nő közeli jelenlétére? Ezen a ponton mindkét 

értelmezés elképzelhető és a következő kép, mely úgy tűnik a Férfi nézőpontját jelzi, azt 

mutatja, amint a Feleség becsukja a kertkaput maga mögött és a tó felé közeledik. Azonban 

egy távoli, a csónak mögül felvett beállításból kiderül, hogy a ház sokkal távolabb 

helyezkedik el a kikötőtől, mint amire a néző következtethetett az előző képek által 

meghatározott töredékes, de következetes térbeli viszonyok alapján. Így visszamenőleg 

könnyen gondolhatunk arra, hogy egy belső hang figyelmeztette a Férfit a Feleség 

közeledtére, hiszen nehezen hallhatta volna meg a házból való kilépését ilyen távolságról. 

(Szintén nem láthatta a Feleség kilépését abból a közeli beállításból, mely az állítólagos 

nézőpontját jelezte volna – ez utóbbit hamis szubjektív nézőpontnak tekinthetjük.) Murnau 

plasztikus szakértelme– vizualizáció által – egy kétszeresen is néma hangot tett hallhatóvá: 

egy bűntudatos ember (néma) lelkiismeretét egy némafilmben. A Férfi lopott pillantása, 

amellyel a kutya folytatódó ugatása felé fordul (ez utóbbit egy közelképben látjuk, hogy ezzel 

is hangsúlyozza a hang intenzitását – és nem azért, ahogy az ember gondolná, mert a Férfi 

szubjektív nézőpontjával azonos) erről a belső hangról árulkodik. 

 A Feleség szintén odafordítja egy pillanatra a fejét, feltehetőleg a hangos ugatás miatt, 

amely úgy tűnik, nem érdekli különösebben. Csak a kutya vízbeugrásának nem várt 

csobbanása figyelmezteti a szituáció komolyságára. Gyors egymásutánban Murnau először 

azt mutatja meg, ahogy a kutyát elszakítja a pórázát és kiszalad a kapun, majd egy távolira 

vág és a csónak orrából fényképezve látjuk, amint a csónak a parttól távolodik, miközben a 

háttérben hirtelen felbukkan a rohangáló kutya. A feleség a csónak farában ül a kamerával 

szemben, míg a Férfi a kamerának háttal evez. 

 Robin Wood szerint, hogy ezt a képi kompozíciót a kutya „elszabadulása” tette 

szükségessé, és teljes hatását azáltal fejti ki, hogy „Murnau a kereten belül rögzíti a fizikai 

téret”.62 Az én javaslatom viszont az, hogy a kompozíció tulajdonképpen azt helyezi előtérbe, 

azt vizualizálja, ahogy a Feleség meghallja a csobbanást a háta mögött, és teljesen ösztönösen 

megfordul. Hirtelen mozdulata felhívja a néző figyelmét a kutya vízbeugrásának hangjára, 

ami korábban látható volt, mielőtt a Feleség tisztán felismerhető reakciója vizualizálta és 

hangsúlyossá tette volna. Mint egy akusztikus felkiáltójel, a csobbanás felhívja a Feleség 

figyelmét a kutya furcsa viselkedésére, és szorongani kezd. Az arca az aggodalom és a 

bizalom közti ingadozást fejezi ki, amíg várja, hogy a férje visszatérjen a csónakhoz, miután a 

kutyát kivitte a partra. Végül félelmei uralkodnak el, és csak a Férfi hirtelen felbukkanása 

miatt nem hagyja el a csónakot. 

  Így a ’kutyás epizód’, mely tele van a végzetes hajóútra utaló rossz előjelekkel, 

atmoszférikus hatását egy sor vizualizált hang által éri el, amelyek felhívják a néző figyelmét 

                                                           
61 Wood, Murnau II: Sunrise, 13. oldal 
62 uo. 13. oldal 



a főszereplők szándékainak, tudásuknak és érzelmi állapotuknak az eltérésére. Murnau teljes 

mértékben tisztában van az akusztikai jelenségek és az érzelmi állapotok sajátos 

kapcsolatával. A a szereplők percepcióin átszűrt hanghatások sokoldalú alkalmazása révén 

teremti meg azt az elképesztő pszichológiai mélységet, amiért a Virradat-ot olyannyira 

dicsérték. 

 Azáltal, hogy látható hangokat (ti. azokat, amelyek minden kétséget kizáróan a 

forrásobjektumukra utalnak) gyakran explicit módon vizualizálja, még feltűnőbbé teszi 

azokat, és más jelentéseket sugalmaz azon a nyilvánvaló tényen kívül, hogy egy bizonyos 

hangot egy bizonyos objektum hozott létre. A vizualizált hangok nem mindig váltanak ki 

reakciót a szereplőkből, akik különböző okok miatt átmenetileg megfeledkezhetnek a 

külvilágról. Például a gyilkossági kísérlet után a fájdalom és a bűn kínjaitól elgyötörten, a 

Férfi és a Feleség nem hallja meg a villamos-ellenőr türelmetlen, ismételt kopogását a 

villamoskocsi üvegajtaján. Később a szenvedés által megtisztulva és a megbocsátás, a 

szerelmük és a házassági esküjük ereje által újraegyesítve (amit egy zúgó templomi harangpár 

közelképe hangsúlyoz), a szerelmesek minden kapcsolatot elveszítenek a körülöttük levő 

világgal, és egy álmaik mezejére húzódnak vissza. A pár extázisa (ti. hogy magukon kívül 

vannak) azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy képtelenek sorozatos erős zajokra reagálni, 

amelyek ráadásul arra irányulnak, hogy felébresszék őket kábulatukból. (Nem kerülheti el a 

figyelmünket az autó fülsüketítő dudálása, amelyet többször közelképben látunk a dudát 

türelmetlenül nyomkodó kézzel együtt.63 (Itt a metsző hangot még egy szinkronizált 

hanghatás is aláhúzza.) Hasonló szürreális boldogságroham szállja meg a párt a Vidámpark-

beli epizódban, amikor az égben lebegő elképzelt hegedűsök édes zenéjének élvezetét a pincér 

ceruzájának éles kaparó hangja szakítja meg hirtelen, aki élénk és határozott kézmozdulattal 

aláhúzza a számla végösszegét, amelyet most akar kifizettetni. Murnau minden ilyen esetben 

vizualizálja a két ember összekeveredett belső hallását (és a külvilág hangjai iránti 

süketségüket) azért, hogy a néző lássa, hallja és érezze a közös érzelmi élményeiket. 

 Végül, röviden ki kell térnünk a Virradat tetőpontjának és végkifejletének erőteljes 

akusztikai dimenziójára, amelyre számos kritikus felfigyelt. Dudley Andrew észrevette, hogy 

a vihart korbácsoló szél „keretezetlen és keretezhetetlen” – akárcsak a hang, tenném hozzá. 

Ebben a jelenetben a látványt és a látványt magába foglaló keretet egy mérhetetlen üvöltés, a 

feldühödött természet határtalan tombolása keríti hatalmába. Itt a fény nem uralkodik többé a 

hang fölött, még a vihar tombolását követő halálos csöndben sem. Az, ahogyan Andrew leírja 

a tó átkutatásának jelenetét, ezt az irányvesztettséget és ürességet fejezi ki: 

 
Ez a jelenet összetett molekuláris mozgásával, megfejthetetlen kompozíciójával, és a tavat 

körülölelő feketeséggel együtt céltalannak tűnik. Ezek a csónakok nem mennek sehova. A 

kereső fénynyalábok képtelenek felderíteni a tavat. A szánalomra méltó férj minden helyet 

átvizsgál. Egyszer a kamerába nézve még nekünk, nézőknek is átkiabál. Van olyan hely, 

ahonnét még előkerülhet a felesége?64 

 

 A Férfi egyetlen reménye, hogy megtalálja a Feleségét, csak a hang lehet, de 

kétségbeesett kiáltásai elhalnak a mindent elnyelő csöndben. Úgy tűnik, mintha ezt az 

ürességet teherként hordozná a vállán, amikor betántorog a szobájába és összeesik a felesége 

ágya előtt.65 Ebben a fülsüketítő (belső) csöndben nem hallja a Városi Nő füttyszavát, aki 

magához hívná őt. Végül azonban bűntudattal és rettegéssel reagál a Nő ismételt hangos 

jeladására: ez az egyetlen hang, ami válaszul érkezik szívszaggató könyörgésére, amellyel 
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elveszett Feleségének életjele után kutat. A Városi Nő füttyszavában saját bűnös 

lelkiismeretének visszhangját hallja. Így ösztönszerű kísérlete, hogy megfojtsa a Nőt, 

voltaképpen önmegsemmisítő aktus, és csak az Igazi Hang parancsolhat megállj-t, amelyik a 

Feleség csodálatos megmenekülésének örömhírét hozza. Murnau úgy jeleníti meg a Férfi 

fokozatos ráébredését erre a hangra, hogy egymás után háromszor bevágja a kiáltó hitvest és 

minden alkalommal közelebbi képet ad az arcáról, míg végül egy nagyközeliben már csak az 

arcát és nyitott száját látjuk. Ez az a hang, amely világosságot hoz a Férfinak és lehetővé teszi, 

hogy újra süssön számára a Nap. A mennyei fehér fény, mely a film utolsó jelenetében 

beborítja a párt, csupán díszítő erejű, ha összehasonlítjuk a Hang fényességével, amely 

visszahoz az életbe, és élettel tölti meg a levegőt. 

 

 

4. Összefoglalás 

 

 Miután megkérdőjeleztük azt a feltevést, hogy a némafilm szükségszerűen néma (mert 

hiányzik belőle a hangsávot), egy váratlan dimenzió bukkant fel: az akusztikus! A jelen 

tanulmányban kettős úton haladtam, amikor megvizsgáltam a hangot a ’néma’ filmben. 

Először megpróbáltam kifejteni, hogyan képes a néző olyan hangjelenségeket felfogni, 

amelyeket vizuális képek, s nem külső auditív ingerek hívnak elő. A szünesztézia elméletei 

mellett a kognitív pszichológia bi-modális észlelés-modellje tűnik alkalmasnak arra, hogy 

megmagyarázzuk, hogyan lehet képes a néző gyorsan következtetni a hiányzó érzékszervi 

információra a világról való előzetes tapasztalatai alapján. A konkrét (elemi és felszíni, de 

hatalmas) tárgyak által uralt „középső világban” a tudás határozottan a látáshoz kötődik, és 

mivel számos hangot a forrásuk látványa által azonosítunk, a ’néma’ filmek képesek a néző 

számára érthető vizuális történeteket elmesélni. Ez a gondolat vezetett a tanulmány második 

kulcsfontosságú kérdéséhez, mely a némafilmben az akusztikai jelenségek hangsúlyozására 

használt reprezentációs technikákkal, más szóval a vizualizált hang esztétikájával kapcsolatos. 

 A film kezdeteinek számos teoretikusa felfigyelt a (néma) filmek művészi 

potenciáljára, amennyiben a hangokat plasztikus eszközök segítségével jelenik meg. Mivel 

néhány hang a forrásobjektumuk által automatikusan jelen van a vásznon, (habár a nézők nem 

figyelnek fel rá és nem is hallják), hasznosnak tartom különbséget tenni az efféle látható 

hangok és az olyan hangok között, amelyek egy adott képi filmes eszköz jellegzetes 

használata által (általában közelképek, kameramozgások, vágás és a színészek reakciói által) 

vizualizálódnak és hangsúlyozódnak. Ezek a vizualizált hangok az elbeszélés szempontjából 

fontos információt hordoznak, és ha mesteri módon alkalmazzák őket, egy film esztétikai 

élményéhez jelentésbeli „többlet”-ként tudnak hozzájárulni. 

 Úgy gondolom, hogy Murnau Virradat c. filmjének kimeríthetetlen esztétikai 

vonzereje nagy részben – amelyet „a világ leggyönyörűbb filmjének” neveztek (a Cahiers du 

Cinema 1958-ban)66 – a képek káprázatos plasztikus kompozícióiból származik, amelyek úgy 

vannak megformálva, hogy egy történetet hangban (is) elmeséljenek. Minden jelentős pillanat 

az elbeszélés során hangban fejeződik ki, kezdve a csábító nő hívogató füttyével (amelyet a 

Férfi meghallan és válaszol is rá), a kutya árulkodó ugatásán, a Férfi és a Feleség által hallott 

és nem hallott hangokon (amelyek összetett szubjektív élményeiket illusztrálják, először 

külön-külön, majd egyre jobban összekeveredve), a vihar mindent elnyelő üvöltésén 

keresztül, amely fülsüketítő halott csendet hagy maga után, a Férfinek a  Feleségét 

szólongató, de válasz nélküli hangján és a csábító nő második füttyjelén át addig a hangig, 

mely a csodálatos megmenekülés Örömhírét jelenti be. Murnau számos komplex 

kameramozgása és kompozíciója azt a célt szolgálja, hogy az ilyen rendkívül fontos hangokat 

hallhatóvá tegye a szereplők és láthatóvá (valamint ily módon hallhatóvá) a néző számára. 
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Azáltal, hogy megmutatja nekünk azt, hogy mit hallanak, vagy nem hallanak a szereplők, 

Murnau tudomásunkra hozza, hogy mit éreznek (és talán azt is, hogy nekünk mit kellene 

éreznünk). Úgy gondolom, Murnau képi világának dinamizmusa nagy mértékben abból a 

törekvésből fakad, hogy kamera a hang röptét kövesse, s ezáltal fejezze ki a szereplő 

szubjektivitását. A kameramozgás, amely folyamatosan próbára teszi a képmező határait, 

megidézi és felidézi a mozgó hangot, amelyet nem lehet keretek közé szorítani. 
   

 


