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 Wong Kar-Wai-t־– David Bordwell szerint kissé elhamarkodottan – szokás „MTV 

szerző”-nek nevezni, amiért fő strukturális elemként filmjeiben pop számokat használ.1 Ez a 

címke feltehetően egy olyan szerzőre utal, aki a videoklippek stilisztikai és strukturális 

szabályait ötvözi egy alapvetően „személyes” kifejezésmóddal. Azt is jelzi, hogy filmjeinek 

zenéje ellentétes a legtöbb hangos filmre jellemző „divatos felfogással”, amikor a cél az, hogy 

az egymástól elkülönülő zenei betétekből összeálló töredékes harmónia- és dallamívekkel a 

film egyes részei között affektív és kommentár erejű kapcsolatokat teremtsenek. Noha az 

„MTV szerző” titulus Wong Kar-Wai heterogén zenehasználatát illetően félrevezetőnek 

bizonyul, kellőképpen hangsúlyozza a zene hatalmas jelentőségét a filmjeiben. Pán-ázsiai és 

nyugati idiómák keresztezéseként, Wong filmzenéje olyan különböző gyökerű zenedarabokat 

alkalmaz (illetve állít egymás mellé), mint a kínai opera, a 'kantopop' (az opera kantoni 

popváltozata) és az amerikai popzene. Ezekkel a darabokkal együtt szólal meg egy speciálisan 

komponált zenekari mű, amely hangzásában illeszkedik a narratíva dramaturgiai és 

emocionális követelményeihez. 

 Wong elkötelezettsége a pop jellegű darabok iránt és a világzene integrálása egyfelől 

azt a szándékát jelzi, hogy valami kulturálisan átvihetőt, nemzetközileg elérhető műveket 

hozzon létre. Másfelől, a rendezőre nehezedő piaci nyomás ellenére felmenthetjük Wongot a 

kommercionális kizsákmányolás vádja alól elsősorban azért, mert különös figyelmet szentel 

annak, hogy a zene jól illeszkedjen a narratív szövetbe. A multikulturális zene nem annyira az 

eladhatóság kirívó eszköze, hanem a fikció világának elidegeníthetetlen része. 

Tanulmányomban főként Wong zenehasználatának emocionális dimenziójával foglalkozom. 

A származásuk ellenére a zenék nagy részük összhangban van a filmek tematikus és esztétikai 

tartalmával, a romantikus szerelemmel. Tanulmányomban azokat a módozatokat vizsgálom, 

ahogyan a zene az érzelmek burkolt és áttételes kifejezésére képes, miközben igyekszem ezt a 

sajátosságot az azonosulás és a távolságtartás tágabb narrációs stratégiájába ágyazni. 

 Egy szereplő szubjektív állapotának hatásos kifejezési módszere a vezérmotívum 

(leitmotif), mely nemcsak utal egy bizonyos szereplőre, hanem az ismétlés révén a szereplő 

időbeli emocionális fejlődését is képes kifejezni. Wong Chungking Express (1994) című 

filmje anakronisztikus és állandó zenei motívumot (leitmotif) kapcsol a (Fay Wong által 

játszott) szereplőhöz, Faye-hez, mely meghaladja az asszociációk és az érzelmes aláfestés 

tradícionális normáit és tudatos és tematikus jellegű nyomokat hagy a film narratíváján. Faye 

alakjához legszorosabban kapcsolódó dal, a The Mamas and the Papas együttes „California 

Dreamin” című száma sokszor hangzik fel igen tudatosan, ezt jelzik a makacs ismétlések és a 

hangerő is (a szereplőknek gyakran kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallani lehessen a hangjukat a 

zenétől) Nyilvánvaló, hogy többről van szó, mint hagyományos kísérőzenől: a szám feltűnő 

jellege, az elbeszélés szereplőire gyakorolt hatása, valamint a tolakodó mód, ahogyan a 

dramaturgia színteréből előtör, azt bizonyítja, hogy a zene több puszta szonikus háttérnél, 

amellyel szemben a képsáv előnyt élvezne. 

 De mi adja a szám emocionális jellegét? A „California Dreamin'” sokszor egyáltalán 

nem csúcspontnál vagy érzelmes pillanatban jelenik meg, vagyis nem kell feltétlen azt a 

következtetést levonnunk, hogy a Faye alakját kísérő zene az ő érzelmi állapotáról 

tanúskodna. Egy boldogtalan ember például lehet, hogy azért hallgat tempósabb zenét, hogy 

jókedvre derüljön. Voltaképpen a szám összhangban áll Faye jellemével: a szám gyors 
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tempója és a formális lendülete egy álom áradó optimizmusát keltheti, de a dallam expresszív 

architektúrája ugyanazt a sóvárgást fejezi ki valami jobb után, mint ami a dal szövegében 

bennerejlik. 

 A „California Dreamin'” (akár részeiben, akár egészében) való ritualisztikus használata 

néhány kritikust arra engedett következtetni, hogy a Chungking Express "unalmas" és 

"repetitív". Egyértelmű azonban, hogy Wongnál a fődallam szeriális használatát az ismétlés és 

a variáció irányítja. Ha a szám egy ismétlés körkörösen visszatérő motívumaként jön elő, 

akkor jobban hangsúlyozza, kiemeli az elbeszélés szereplőin belül, illetve a köztük 

bekövetkező időbeli fejleményeket és változásokat. Vagyis a zeneszám látszólagos 

azonossága felszínre hozza a szereplők érzelmi életének ingatagságát. Ennélfogva a szám 

minden egyes ismétlődéssel jelentésmódosuláson megy keresztül. Sőt a zenének kauzális 

hatása is van: a zene szövegében kifejeződő menekülő érzések Faye változás utáni sóvárgását 

tükrözik és  szó szerint előidézik californiai utazását. A „California Dreamin'” így narratív és 

zenei téma is egyben. Egy olyan szubjektív vágy félig ironikus átirata, mely közvetlenül a 

párbeszédekben nem fejeződik ki. Míg a dal közvetlenül utal a szereplő gondolataira és 

vágyaira, sőt az egymásra következő eseményeket motiválja, a dal magát a nézőt nem hívatott 

érzelmileg befolyásolni. 

 De hogyan használja Wong a zenét intenzív érzelmes jeleneteknél? Egy ilyen részt 

láthatunk a Szerelemre hangolva (In the Mood for Love) című film harmadik epizódjának 

közepe táján. Itt a zene az affektív kifejezőerő lényegi eleme. Nat King Cole „Magic is the 

Moonlight” című dalának részleteit hallgatva a két főszereplő együtt vacsorázik, és lassanként 

ráébrednek arra, hogy a másik szerelmi viszonyba keveredett. Az emocionális és narratív 

szinten működő metafora ortodox értelmezése olyan strukturális elvek mentén haladna, 

melyek Carl Plantinga szerint a jelenetet, mint az „empátia esetét” határozzák meg.2 Egy ilyen 

jelenet esetében a szokványos módszer a szereplő (legtöbbször érzelemmel teli) arcának 

közelképét összekapcsolni egy az érzelem közvetítésére és kifejezésére alkalmas narratív 

kontextussal. Wong szinte teljesen elutasítja ezt a sémát, egyértelműen tartózkodik a 

tökéletesen áttetsző arckifejezések megmutatásától. Ehelyett az érzelmek áttételesebb forrásait 

ruházza fel kifejezőerővel, mint például ujjak egy cigarettán, vagy a felszálló füst különálló 

felvétele, mely az érzelmek közvetlen és egyértelmű kifejezését helyettesíti. 

 Mitöbb, Wong a struktúra Plantinga által kiemelt formális elemeit megfordítja s egy 

olyan kompozícióba emeli át, amelyben a főszereplőket egy hosszú beállításban hátulról 

látjuk, amint lassan hátrálnak a keret háttere felé. Wong célja tehát az, hogy elhomályosítsa 

szereplőinek érzelmi állapotát. Ez a „vizuális késleltetés” azonban ellentételezi Cole érzelmes 

balladáját át-meg-átszőve a zongora és a vonósok hangjával, mely a harmonikus hangszerelés 

és az énekes kifinomult éneklésmódja, legatója és lágy hajlításai révén egy meghatározott 

érzelmi színezetet fejez ki. A dal nem a cselekményt támasztja alá, hanem a narratív 

momentum drámai és érzelmi töltetét hordozza. 

 Számos tényező említhető ezen a ponton. Először is, a zene kulturális keveredése 

eszünkbe juttathatja a nemzeti identitás bizonytalanságát: egy amerikai Hog Kong-i 

környezetben spanyolul énekel. Másodszor, az előre rögzített hangfelvétel alkalmazásával 

Wongnak sikerül a jelenetet az elbeszéléssel összhangban emocionálisan átitatni nosztalgiával 

kihasználva a dal által eredetileg kiváltott szövegen kívüli asszociációkat és jelentéseket. 

Ennek negatív következménye, hogy teret engedhet egy sor félrevezető és irreleváns 

asszociációnak. A mi céljainknak megfelel azonban, ha a jelenetet olyan polarizációként írjuk 

le, ahol a zene érzelmi jellege (és ebben az esetben a narratíva működése is) a képek vizuális 
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tartalmát a dal saját affektív modalitása felé tolja el. A jelenet elbeszélési módja tehát formális 

értelemben feszültséget teremt a láthatóan távolságot teremtő vizuális kompozíció és az 

azonosulásra ösztönző, empatikus dallamszerkezet között. Így a jelenet egyfajta affektív 

kereszteződés, ugyanis a hang- és a képsáv nem hozható egyenes úton kölcsönös, egymást 

alátámasztó kapcsolatba, mivel az érzékelhető funkcióik, annyira divergensek. 

 Nézzük most a nem vokális vagy instrumentális zene szerepét az érzelmi állapotok 

kifejezését és felkeltését illetően. Ez a muzikológusok kedvenc területe, szerintük a 'tiszta' 

zene antropomorfikus értelemben egyáltalában nem meghatározható. A fő érveik abban a 

gondolatban összegezhetők, hogy az instrumentális zene nem referenciális, így nem 

mondhatjuk, hogy konkrétan erről és erről szól. Következésképpen az efféle zene nem 

fejezhet ki semmiféle érzelmet, hiszen nincs egy érzékelhető tárgy, amelyhez az érzelmek 

kötődhetnének. Az a tény azonban, hogy mindez ellentétes az intuíciónkkal, azt sugallja, hogy 

van egyfajta belső érvényessége annak, ha a tiszta zenéhez érzelmi tulajdonságokat rendelünk. 

Aaron Ridley a zene morfológiai alakzatait úgy tekinti, mint amik az emberi viselkedés 

természetes kifejeződéseihez hasonlítanak. Ridley fogalmai szerint a „melizmatikus 

gesztusok” a beszéd és a mozgás ritmusait és kadenciáit tükrözik, és így érvényes emberi 

érzelmek modelljéül szolgálnak. Más teoretikusok a „hipotetikus személy” fogalmára 

hivatkoznak, melynek segítségével képzeletben egy olyan figura jelenlétét tételezik a 

zeneműben, akinek az érzelmeit az adott zene hordozza. Ha a zenéhez, mint egészhez 

közeledik, hangzik az érvelés, a hallgató képes érzékelni és teljes expresszív értelmében 

megragadni ezt a személyt. 

 Habár a tiszta zene érzelem felkeltő ereje továbbra is kérdéses, a populáris zene 

esetében, ahol a nyelvi tartalom a dallamon és a harmónia alkotta zenei környezetbe 

ágyazódik, ez távolról sem ilyen problematikus. Míg a tiszta zenéből hiányzik a szándékolt 

tárgy, a populáris dalban a szöveg denotatív módon kiegészíti a zenét azáltal, hogy pontosítja 

és egyedisíti a zenei elemek által kiváltott általános érzelmi állapotot. Egy dolgot azonban itt 

pontosítani kell. Míg egy szám szövege kifejezheti a Kaliforniai élet utópisztikus látomásait, 

addig a dal nyelvi tartalma és a hozzá kapcsolódó zenei hangok között nincs szükségszerű 

kapcsolat. Nincs semmiféle belső zenei tulajdonság, mely Kaliforniára vagy az álmodozásra 

utalna. Ennélfogva, a zenéhez kapcsoló szöveg ruházza fel a dalt denotatív értékkel és teremti 

meg azokat a szándékolt dimenziókat, amelyek szükségesek az emocionális reakció 

kiváltásához. Minél homályosabb a szöveg, annál nehezebbé válik az affektív mód 

kategorizálása és annál nehezebb emocionálisan reagálni rá (de legalábbis kizárni saját 

reakciónk egyedi jellegét) Hasonló helyzet jön létre akkor, amikor a zene a képeket szolgálja. 

Az elbeszélés nagyobb folyamataival egyensúlyban a narratívába íródott kép úgy működhet a 

kísérő zene viszonylatában, mint ahogyan a szöveg egy dal formális zenei szerkezetét illetően: 

[a kép] kijelöli a zenei jelentés határait és lehetőségeit. 

 A Szerelemre hangolva utolsó jelenete a zene absztrakciós képességeit használja ki és 

egyfajta rézsútos keretezéshez kapcsolódva a többértelműség komplex és elliptikus érzését 

hozza létre. Chow (Tony Leung) beteljesületlen szerelme miatt érzett szomorúságában, ami a 

film középpontjában áll, ellátogat  Kambodzsa ősi romjaihoz az Angkor Wat-hoz. Egy 

korábbi jelenetben leírt mitikus cselekvést követve Chow egy titkot suttog egy nyílásba. Wong 

Kar-Wai homályos, takart képeket ad Chow arcáról. Chow kezének és arcának falhoz szorított 

közelképe például jelentőségteljessé teszi az egyébként nem hallható titkot, amit a lyukba 

suttogott, azonban feltűnő módon nem közöl semmit a szereplőnek az emlékhez való 

szubjektív viszonyulásáról. A dísztelen, szomorú tonális három hangból építkező zene, 

kitartott vonós hangjaival az egész elbeszélésen belül Chow szubjektív állapotának 

legérzékletesebb jele. A zenétől azt várjuk, hogy mint egy adott hangulat felkészítsen egy 

bizonyos érzelem kifejeződésére. Mindazonáltal ez a jelenet nem annyira Chow érzelmi 



állapotát írja körül és tágítja ki, hanem a szubjektivitás eltolódását jelzi azáltal, hogy egy 

ismeretlen személy optikai nézőpontját testesíti meg, aki Chow cselekvését figyeli. A 

perdöntő az, hogy a zene hangszínében és árnyalataiban nem igazodik ahhoz a feltehetően 

különböző érzelmi viszonyhoz, amivel az ismeretlen személy Chow-t figyeli. Sőt, amikor az 

elbeszélés magára hagyja a főszereplőt néhány, az Angkor Wat romjairól mutatott titokzatos 

felvétel erejéig, kiderül, hogy ami eddig a szubjektív érzelmi állapot zenei kiemelésének tűnt, 

egyöntetűen szélesebb narrációs funkciókkal rendelkezik. Más szóval, az érzelmi állapot 

lebegtetett esztétikai evokációja lehetővé teszi Wong számára, hogy miközben a szereplője 

érzelmi állapotára utal, egy olyan átfogó emocionális atmoszférát teremtsen, amely 

egyszersmind az elbeszélés lezárásának irányában is hat. De éppúgy következtethetünk egy 

olyan szerzői stratégiára, mely az elbeszélést kétértelmű és meghatározhatatlan módon kívánja 

lezárni, mivel az elbeszélés vége nem szimmetrikus a film kezdetével, ahogyan ezt a 

klasszikus paradigma normái megkövetelnék. A kétértelműség vágya alátámasztja Wong 

döntését a tekintetben, hogy a jelenetet inkább tiszta zenével, mint szöveges dallal kapcsolja 

össze, mivel, mint láttuk, a tiszta zene tág kifejezőereje alkalmasabb arra, hogy különféle 

affektív intenzitást váltson ki, anélkül, hogy bárminemű specifikus érzelem mellett 

lehorgonyozna. 

 Bár tanulmányom elsősorban zenei kifejezéssel foglalkozott, nem állt szándékomban 

más technikai és előadási módok leértékelése. A vizsgált jelenetek többsége veszít affektív 

hitelességéből, ha kiemeljük a narratív kontextusukból és önmagukban vesszük szemügyre. 

Egy arckifejezés soha nem az egyetlen mód egy szereplő belső érzelmi állapotának 

érzékeltetésére, bár kétségtelenül a legerősebb konvenció a filmkészítés fősodrán belül. Azt 

javaslatom, hogy helyezzük ezeket az eszközöket a film expresszív funkcióinak formális 

összefüggései közé. Bármely magyarázatnak, amely egy film hatásmechanizmusait vizsgálja, 

tekintetbe kell vennie ezen kifejezési módok kumulatív hatásait ahhoz, hogy a mű teljes 

emocionális karakterét felmérhesse.  


