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Az érzelmekről leválasztott zene 

 

Számos fogyasztójának értelmezésében a zene teljesen magától értetődő funkcióval 

rendelkezik: ki-fejezés. Pontosabban egy szubjektum külsővé tesz valamit, ami 

bensőjében van. Ez az előítélet természetesen azonnal implikál egy olyan fogalmat, 

melynek két oldala van, a (zseniális) bensőség és a kifejezni tudás művisége (erről a Kant 

esztétikájára visszavezethető két esztétizált szubjektivitásról jó áttekintést nyújt Gadamer 

az Igazság és módszer c. művében). A romantikus életérzésben bontakozott csak igazán a 

művészi kifejezés képességével megáldott zseni. Ennek azonban a zenében az lett a 

következménye, hogy a zene évszázados, már Arisztotelészre visszavezethető európai 

’tudományos’ tradíciója (a quadrivium négy tudományának egyike) átmenetileg feledésbe 

merült. Csak a modern zenében, Arnold Schönbergtől kezdődően fordított ismét 

radikálisan hátat a zene a romantikus emocionalitásnak, és a tonalitás-atonalitással történő 

bánásmódot ismét a kompozíciós szabályok bázisán szemlélte. 

 

Ettől kezdve óvatosnak kell lennünk azokkal az észleléspszichológiai elméletekkel, 

amelyek a természet adta tény nyilvánvalóságával úgy vélik, hogy a zenének (bármi 

legyen is az) az érzelmekhez (bármi legyen is az pontosan) köze van. Banális értelemben 

természetesen mindennek van kapcsolata az érzelmekkel (Aristoteles’ nihil est in 

intellectu quod non prius fuerit in sensibus1 ); mindent pszichofizikailag hatékony 

stimulusnak is lehet tekinteni. De ez a felfogás a zenét zajra, csupasz szenzoros észlelésre 

(’akusztikus zörej’) redukálja, és a fenomén kulturális, történeti komplexitását elhallgatja. 

Nyilvánvaló az is, hogy India karnatikus kifejező-zenéjének râgái (16000 dallamformából 

álló kieszelt rendszerével [ma a Krishnahívők] éppannyi asszociált, differenciált 

kedélyállapottal), az indián transz zene és egy Alban Berg kvartett végtelenül sokféle 

megközelítést igényel, nem fejthetők meg egyszerűen, sőt normál esetben 

megfejthetetlenek maradnak. Az európai zenéhez még az is társult, hogy az érzelmileg 

megközelíthető ’program-zenétől’ való elfordulásként egy olyan zenei irányzat alakult ki, 

amelyet ’már nem lehetett a fürdőkádban fütyörészni’ (Adorno bon mot-ja), amely tehát 

az intellektuális-formális és nem az emocionális megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Ez a 

lemondás a zseniesztétika ellenhatásaként válik érthetővé (jól megérthető Kant esztétikája 

alapján, lásd Gadamer). 

 

Vitathatatlan, hogy a zeneipar éppúgy, mint a filmipar, erőteljesen használja a zene 

emocionalitását. De a film több mint hollywoodi alkalmazása; ha például figyelembe 

vesszük a zene központi jelentőségét Indiában, a világ legnagyobb filmpiacán, valamint 

azt a tényt is, hogy ez a zene nem ritkán klasszikus művészetté emelkedik, és nem 

korlátozódik sekély hindi-slágerekre, akkor ennek messzemenő konzekvenciái vannak 

például az indiai film érzelmi érthetőségére vonatkozóan. 

 

Az érzelmektől a zenében már Platón óta tartottak, cenzúrázták azokat, és a 

püthagoreuszok óta sokféle formájukban (’hangnem’) voltak ismertek.2 (Beethoven is az 

                                                           
1 Ez a Locke által Arisztotelésznek tulajdonított szenzualizmus elv, amely azonban így sehol sem található meg, 

csak módosított formában Aquinói Tamásnál: Quaestiones de veritate 2,8 ar3, ra, ad sextum,2 „sed perfectum 

iudicium intellectus non potest esse in dormiendo, eo quod tunc ligatus est sensus, qui est primum principium 

nostrae cognitionis. Iudicium enim fit per resolutionem in principia; unde de omnibus oportet nos iudicare 

secundum id quod sensu accipimus” 
2 A terminológiában fellelhető történetileg kialakult összevisszaság van, többek között azért, mert a tonalitásról 

alkotott fogalom a zenében az évezredek, a kultúrák során megváltozott. A hangnem abszolút meghatározásához 

szükséges a hangszer (a hang maga mindig relatív). Húrok segítségével lehetségessé vált pl. a 
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a-moll vonósnégyesének op.132 III. tételét ’líd’ hangnemben”! írta). Athanasius Kircher, 

akinek laterna magicajából nemcsak a mozi alapötletét származtatják, 1650-ben azt is 

megkísérelte, hogy a zenei emocionalitás hosszú elméleti tradícióját, egy zenei 

affekciótant szisztematikusan ábrázoljon: Musurgia universalis. Eszerint a dallam és a 

ritmus csak egyszerű alapindulatokat (öröm, szomorúság, bátorság) produkál, olyan 

intellektuális affektusokat azonban nem, melyekhez tárgyra van szükség (szerelem, 

gyűlölet). A zenei affektusokat egy formál-stilisztikai utánzás potenciáljával (dallamról, 

harmóniáról vagy ritmusról) jelölték, mindenekelőtt a ’stile rappresentativo’-ban 

(Monteverdi), amely tetőpontját az operában érte el. Az affektusok utánzásának csak 

Schopenhauer vetett véget azzal, hogy a zenében már csak azok absztrakt megközelítését 

ismerte el.  

 

Elméleti mérlegelések a filmzenéhez 

 

1. Korántsem nyilvánvaló, hogy az esztétikának kifejezésnek kell lennie vagy képes az 

lenni. Ezt le kell szögezni a filmzene túlnyomórészt ’aláfestésként’ történő használatának 

tekintetében is. Ez esetben a zene váltson ki érzelmeket, de ezeket nem a zene értelmezi 

önmagának, hanem az elbeszélés fogja a szereplőknek vagy a nézőknek újszerűen 

(elbeszélés stratégiája) interpretálni. A zene és az érzelmek kapcsolata nem természetes és 

nem egyszerű. Még kevésbé magától értetődő a narratív cselekvés célja (aktív-passzív 

motiváció) és a zene kapcsolata. A zenei érzés mégis megkonstruálható extrém rafinált 

módon és komplexitással, bizonyítják ezt a már említett râgák. Ezek azonban számunkra 

(exkluzív ,mi’), kortárs európai hallgatók számára a maguk egészében zártak, mégpedig 

éppen az asszociált (társított) kedélyállapotok aspektusából.  

 

A tiszta zene oldaláról tekintve végül is történetileg biztos, hogy a zene sem az 

érzelmekkel, sem a matematikai racionalitással nem áll mindig ugyanabban a relációban. 

A püthagoreuszok matematikai zeneelmélete és az akkoriban modernista (nemcsak 

diatonikus, hanem kromatikus, sőt a negyedhangokkal és jelzésekkel enharmonikus) 

előadási gyakorlata közötti klasszikus ellentmondás mutatja a teljes spektrumot. E 

divergáló zenei gyakorlatok ettől kezdve tartották magukat. A középkori kvadriviális 

zenetudományon (szorosan összekapcsolva az aritmetikával, de az asztrológiához fűződő 

viszonyával is) túlmenően ez zenei szimbolizmusként csapódott le, és mint ilyen J. S. 

Bach számára is használatos volt (többek között az ellenpontozásban). A másik oldalon ez 

egyenesen vezet az affektív és ezzel együtt etikus effektusok 8 oktávfajtában (dór, fríg, líd 

stb.) megjelenő platóni tanaitól a modern zenei affektuselméleten keresztül annak nem 

specifikus felbomlásáig. Ez tipikus módon a tonalitás feloldásán keresztül Schönberg 12 

                                                                                                                                                                                     

püthagoreuszoknál, hogy a ,hangnemeket’ matematikailag határozzák meg a húrok felosztása alapján, amit a 

τόνος jelöl. Mihelyt a hangok különbözőségét hangközként határozták meg, a komplexitás igen nagymértékben 

megnőtt, a kvintek és tercek, az egész és félhangok rendszerezéséről volt szó. Ma Nyugat-Európában az oktáv 

skálát szoktuk meg dúrban és az abból levezetett mollban. Némelyek a két hangnemet modusként jelölik (de a 8 

gregoriánus modus a bizánciaknál 2x4 eredeti és utánzott ἤχοι), bár ez csak a régi latin elnevezése a görög 

ἁρμονίαι-nek, mely egyrészt a εἴδη-nek felel meg, amely nem más, mint a középoktáv 4  tetrachordból álló oktáv 

fajtái σύστημα τέλειον (tehát 2 oktávon túl). A hangnemtípusok (Aristides Quintilianus óta τρόποι) a líd, dór, 

fríg, laszt, mixolíd és süntonolíd [4 tetrachord, 2 oktávon túl (S = semitonium, T = tonus): mixolíd: STT/STTT, 

líd: TTS/TTTS, fríg: TST/TTST, dór: STTT/STT, hüpolíd: TTTS/TTS, hüpodór: TSTT/STT és TST/TSTT. cf. 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Gaudentios, S. 4. Digitale Bibliothek Band 60: Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart, S. 26188 (vgl. MGG Bd. 04, S. 1470) (c) Bärenreiter-Verlag 1986] (éol és jón a 

többi elméletírónál ide tartozik, de Platon csak a dórt és fríget engedi meg, ez utóbbit a harcosokat feltüzelő ereje 

miatt) (már Arisztotelész is összeállította kvartokból és kvintekből ) ezzel szemben nem a skálából mint 

alapmodellből indulnak ki, hanem a mindenkor tipikus hangközökkel rendelkező tonikából, dominánsokból és 

szubdominánsokból.  
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fokú zenéjétől kezdve valósult meg, az emocionális affekcióhoz fűződő kötődése szintén 

megszűnt. De még a romantikában is vitatott az emocionális kifejezés produkciója, amely 

aztán programzeneként vált kompozicionális gyakorlattá.  

 

A filmbeli aláfestő zene nyilvánvalóan a romantikus előzményből vétetett, amit azután 

tovább banalizáltak. Ha John Ford The Searchers (1956) c. filmjében a semmiből hirtelen 

megszólalnak a hegedűk, akkor ez esetben még csak az érzelem a narratív szereplők 

helyettesítéseként jöhet szóba. A némafilmkorszak zenéjének nehéz örökségét látták 

ebben, a szalonzenei kíséret áldatlan praxisát (ezt a szerepet azonban nyomatékosan 

tagadja az önmagáért való vonósnégyes a PRÉNOM CARMEN befejező 

szekvenciájában), amely a némafilm utolsó korszakának gyűjteményeiből származó 

zenedarabokból állt, és melyeknek mindenféle elképzelhető hangulathoz és szituációhoz 

alkalmazhatóaknak kellett lenniük. A kortárs európai filmben ezzel szemben számos példa 

látható, ahol a pragmatikus érzelmek és a zene közti kapcsolat nem áll fenn/nem állhat 

fenn (anélkül, hogy tiszta zenefilmek lennének, mint Syberberg PARSIVAL-ja). Godard a 

zene megszabadításával a pragmatikától a feltűnőbb esetek egyike, mindenekelőtt Musy-

val történő együttműködése által a ’période du sublime’-ban (a 80-as évek PRÉMNOM 

CARMEN-jétől a PASSION-ig). Mindenesetre éppen ezekben a filmekben a zene és film 

viszonyának újradefiniálásához járult hozzá. Ez később betagozódik a dialógus és kép 

(extra- és intradiegetikus még alig eldönthető), a kép és felirat, a zaj és kép egyidejű új 

meghatározásába. Godard radikálisan szakít a „kísérőzene” fogalmával (a némafilmtől a 

hangulaterősítő hollywoodi hangszerelésig). A zene ezáltal még nem lesz affekciómentes, 

mintegy a 12 fokú zene értelmében, azonban saját erejéből lesz affektív, nem pragmatikus 

feltételezés alapján.  

 

Az érzelem nélküli zene elmélete 

 

A zenei szimbolizmust, ahol a zene már nem határozható meg az emocionális kifejezés 

relációjával, két oldalról lehet pontosabban meghatározni: (1) magával a zenével, ahogy ez 

Pythagorasszal kezdődött, (2) általában a szimbolizmussal vagy pontosabban a scriptura és 

pictura embléma-viszonylatával.3 A zene ehhez normál esetben felhasználja a nyelvet, és 

vokális muzsika lesz belőle. Nem léteznek azonban a filmre vonatkoztatott 

alkalmazásának alapvető akadályai. Ez esetben a scriptura a kinematográfiai szöveg, és a 

pictura a zene. Ez a reláció megfelel annak, az embléma klasszikus definiálhatóságának. 

Így a film összességében válik emblémává, mivel az emblematikus értelem alapvető 

beállítódás egy tárgyhoz. 

 

Az alábbiakban néhány filmpéldán keresztül mutatjuk meg, hogyan fogható meg 

szemiotikailag egy embléma. Alapvetően nem lehetséges indikatív példákat hozni a 

szigorú értelemben vett kinematográfiai emblematikára és a fortiori zenei emblémákra a 

filmben. A példáktól ugyanis azt várjuk, hogy hatásosan igazoljanak egy szempontot, azaz 

az egyesből az általánosra történő következtetést tegyék lehetővé. Nos, az emblematika 

alapvetően olyan, hogy értelme közvetlenül sosem fejthető meg. Minden emblematikus 

interpretációhoz az embléma tárgya mellett (mely indikatív módon megmutatható) sokkal 
                                                           
3 Ellenben: „ A zenei szimbolika különösen komplikált, mert a zene nem csak az öt érzékszerv egyikét veszi 

igénybe, és nemcsak a tevékenység egy formáját vonja maga után. A szokásos deskriptív fogalmak, mint 

»embléma« [ és »metafora«], melyek a vizuális és nyelvi kifejezés területéről származnak, nem alkalmazhatók 

pontosabb tartalmi meghatározás nélkül. Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Symbolik, S. 7. Digitale 

Bibliothek Band 60: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 72754 (vgl. MGG Bd. 12, S. 1791) (c) 

Bärenreiter-Verlag 1986]“ 
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szélesebb körű általános értelem szükséges. Ez az általános többnyire nem műalkotás a 

egésze, nevezetesen nem az egész film, hanem túlmutat mindenféle részleten. Az 

emblematika nagy teoretikusai szerint a jelképben a természet legáltalánosabb 

törvényszerűségei mutatkoznak meg, például Fichter a zenei harmóniában általános 

számtörvényszerűségeket fedezett fel. Az a tény, hogy ez a premissza könnyen vezet 

kabalisztikus és metafizikai spekulációkhoz, mint Bengel vagy Schelling esetében, ugyan 

elképzelhető, de nem feltétlenül szükséges az emblematika megértéséhez.  

 

Godard filmjeiben emblematikával dolgozik. Ez az állítás a legtöbb filmteoretikus 

számára nemcsak nehezen elképzelhető, hanem az emblematika elméleti széleskörűségét 

tekintve még ki is zárható. Godard műveiben mégis létezik egy csomó „sötét folt”, 

amelyek így nyilvánvalóan kivonják magukat a (mind a narratív, mind a retorikai) 

megértés alól, úgyhogy filmelméleti interpretációik még nem születtek meg 

(természetesen spekulatív inszinuációikon kívül). Joachim Paech (1989) például 

dokumentálta ahogy a filmkritika a PASSION nyitó beállítását, a híres eget a 

kondenzcsíkokkal, kalandosan divergáló módon értelmezte. Ezek az értelmezők 

gyakorlatilag az emblematikus értelmet saját (jobbára filmi) teorémáik illusztrálására 

redukálták, mintha Godard szándéka az lett volna, hogy filmelméleti szemináriumok 

számára tananyagot gyártson. 

 

Nem olyan módszerekről van szó, melyek a szimbólumokat értelmes, könnyen 

hozzáférhető interpretációk alól kibúvó „sötét foltokként” fedezik fel. Metodológiailag ez 

pusztán azt eredményezné, hogy a narratív kauzalitási láncban vagy a nyilvánvaló 

közvetlen valóságábrázolásban lyukakat találjunk. Godard esetében a logikai értelmi 

szintek viszonylata nem lyukacsos, hanem legtöbbször emblematikus. Az egész értelme 

semmiképpen nem szorítja ki a narratív vagy dokumentáris (’propositionális’) értelmet. 

Nem „homályosítja el” tehát, hanem kiegészítően teljesen új jelentésdimenziókat tár fel. 

Mindez teljességében megfelel a emblématradíciónak, melynek három komponense: 

imago (pictura, symbolon, icon), inscriptio (lemma, motto, cím, deviza, felirat), 

subscriptio saját értelemmel rendelkezik. Semmi nem akadályoz abban, hogy csak a 

’story’-t (mind a fabulát, mind a szüzsét) fejthessük meg. Ez Godard szublimális 

periódusában meglehetősen frusztráló lehet.  

 

PRÉNOM CARMEN példája 

 

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a szublimális periódus filmjeiben a zene 

különleges, nem aláfestő, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Az összes filmben 

Francois Musy jegyzi a zenét. Beintegrálása, mint az életképek (ableaux vivants) 

narratívan egyébként is szerény jelenetzenéje, a PASSION-ban legkésőbb akkor válik 

inadekváttá, amikor a latin ének diegetikusan latin párbeszédként megismétlődik. Csak a 

JE VOUS SALUE, MARIE-ban jut csak el a zene funkciója bizonyos csúcspontra. Bach 

Máté passiója olyan mértékben válik itt filmi jelentőségűvé, hogy a zárójelenetet 

egyáltalán nem lehet már megérteni, ha nemcsak az ária szavai kerülik el a figyelmünket 

(„Ruhet sanft, ihr heiligen Gebeine…”), hanem annak a passió végén elfoglalt helye is 

(zeneileg és teológiailag). Csak azt követően ’látjuk csukott szemmel’ Mária nagyra 

nyitott szájának vérvörös ajkait, a nagy fekete lyukkal, mint üres sírt, amiről az ária szól.  

 

A PRÉNOM CARMEN-ben a zene jelentéshordozó szerepe olyan messzire megy, hogy a 

vonósnégyes próbái adják csak az egész film mélystruktúráját. A zene nélkül csak az 

ismert Carmen-konfliktus, a férfiakat megsemmisítő femme fatale története maradna. 
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Godard azonban nyilvánvalóan több nyitott kérdést akart megválaszolni. Erre szolgál a 

bűnösségről, ártatlanságról és igazságosságról (nem pedig az ítéletről) folytatott diskurzus. 

Továbbá érdeklődésének központját képezi a nemek vonzereje számos párbeszédben és 

társalgásban. Ezt a témát építi ki aztán a mozi igazságának, létének, valóságának és 

csalásának összefüggésében: úgyszólván all’s fair in love and war (en amour et à la querre 

[resp. cinématographie] tout est permis). Mégis a valóban mélyebb kapcsolata az embléma 

szintjén a zene segítségével valósul meg. Itt érezhető, közönségesen szólva, egyidejűleg a 

belebonyolódás és a remény miután bele-keveredtünk az op. 132. utolsó tételének 

pizzicatojába. 

 

A zene szimbolikus hatása tehát egészen más, mint pusztán esztétikai zeneélvezet. Ez a 

szó eredeti értelmében vett ’intel-lektuelle’-hatás (bele olvasó), ahol magától adódik a 

felismerés a szimbólummá lett akusztikus anyagból. Nem valamiféle szcenárió szabados, 

’vad’ fantáziálásáról van szó, lehetőleg összeillesztve a zenén kívüli realitás bizonyos 

imitációjával a programzene értelmében. Sokkal inkább éppen az embléma különböző 

elemeinek relációja az, amely a tipikus emblematikus jelentést konstruálja. Az emblémák 

relációja nélkül a zene a narratív pragmatika aláfestése lenne, következésképp nem 

rendelkezne önálló értelemmel.  

 

Próba: A zene a PRÉNOM CARMEN c. filmben zenekari próba, nem a voltaképpeni 

zene, csupán azt gyakorolják, nem pedig előadják. Másrészről a próba utasításai 

lehetőséget nyújtanak Godard-nak, hogy a zene értelmét nyomatékosan mind magára a 

zenedarabra, mind pedig a dramaturgiai szituációra vonatkoztassa. A zene kommentált, 

ismételt és javított próbája valamiféle nem tulajdonképpenire, valamiféle előkészületi 

cselekményre mutat. Az egész filmet átjárja az előkészület, nem csak az emberrablásé, 

sokkal inkább az ítélkezésé. A pré a prénomban is erre utal: a tulajdonképpeni név (a 

személy léte) előtt áll a ,carmenség’, avagy, ahogy a film vége felé a dialógus (le petit 

soldat) válaszol Carmennek a film közepén feltett kérdésére: „ez az, az azelőtt: 

[meghatározhatatlan eredetű férfihang: „egyszerűen nem igaz!”] Isten neve”. Az egész 

film próba, a nemek közti kapcsolatoktól kezdve (ápolónő – Jean bácsi, Claire - Joseph, 

Carmen - Joe) a filmfelvételként elpróbált-szimulált emberrablásig. Mindez csak az Utolsó 

ítélet, az ártatlanok és bűnösök szétválasztásának főpróbája. Ariadne vörös fonala a 

gyakorolt zene, mely csak akkor válik élővé, ha hallják: jól játszani megfelel a jól hallani 

tudásnak (’elpróbált csoda’-idézi Beethovent). Godard kinematográfiai elméletében ez a 

,látás lehunyt szemmel’, ahogy véleménye szerint (Jean bácsi mondja a 

dokumentumfilmes Carmennek) az igazi filmeket kellene készíteni (amiért ő is mint 

képzelt beteg a filmezést feladta: mal vu, mal dit” – írja).  

 

A dialógus kezelése a próbák során nagyon feltűnő. Mindig van egy világos diegetikus 

párbeszéd, amely a zenei próbára vonatkozik („Claire, túl sokat hibázik!”), és egyidejűleg 

egy metaforikus monológ, amely vagy belső hangként (indirekt beszéd) vagy mal-

proposként realizálódik. (Claire például a ,hiba’ végszóra A messinai menyasszony záró 

mondatát idézi. Pontosan emiatt a rossz kapcsolódás miatt ,hibázni a próba alatt’ és a ,bűn 

mint a legfőbb rossz’ miatt a német fordítás itt kényszerpályára került. Claire a Schiller-

idézet meghamisítása mellett döntött és az eredeti „bűnt” „hibával” helyettesítette: v. 

infra.). A dialógusnak ez a kettős rétegezettsége a zenei próbának metaforikus szerepet 

tulajdonít, ami mindig azt az általánosságot jelenti, mely a zenét meghallásához juttatja. 

 

Miért választja a PRÉNOM CARMEN c. filmhez Beethoven vonósnégyesét (Tom Waits 

,Ruby’s Arm’ szentimentális dalának kivételével) és a JE VOUS SALUE, MARIE c. 
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filmhez Bach és Dvořák műveit (egyetlen szignifikáns ,érzelgős’ kivétellel Coltrain-t)? A 

zeneválasztás mögött Godard/Musy esetében mindig szándék rejtőzik. Miért éppen a késői 

korszakból származókat választják, amelyekben Beethoven a vonósnégyes klasszikus 

formáját annak határáig tágítja (az utolsó Razumovszkij-kvartett opus 59,3 c-dúr, opus 74 

esz-dúr, opus 131 cisz-moll, opus 132 a-moll és opus 135 f-moll [líd])? [Godard maga 

kérdezi a film vége felé: „mi ez a kvartett- story?” Erre az entellektüel főnök, Jacques 

Carmenre utalva válaszol: ”ő meg fogja magyarázni!” Carmen magyarázata röviden így 

szól: „Vége van! Nem jutok túl semmin! Miért vannak férfiak?”]  

 

A látszólag megvilágosító metaforikus monológ ellenére a vonósnégyest az 

emblematikában imagoként lehet kezelni, amely saját erejéből fejt ki hatást. Az embléma 

ereje bevonja a többi autonóm elemet, hangot, diskurzust és narrációt. Normális esetben 

megilleti a filmet a drámai cselekmény tagolása (az arisztotelészi ,eleje, közepe, vége’). 

Ebben az esetben azonban a zene olyannyira jelentős, hogy a film zenei szempontból is 

tagolható; de nem tradicionális módon, a vonósnégyes tételei alapján. Mivel a próbák az 

egész filmen keresztül zajlanak, a film zeneileg is tagolt, de az egyes tételek zenei 

karaktere egzakt módon illeszkedik a narratív bonyodalomhoz. Így szemlélve egymást 

kölcsönösen kommentálják. A lezárásig a próbáknak tulajdonképpen nincs narratív 

alapjuk; csak a végén, a filmfelvételként (dis)szimulált emberrablás (kidnapping) 

tulajdonképpeni véghezviteléig, mikor a kvartett is elkezdi az ,előadást’ (exécution = zenei 

kivitelezés és előadás) mint diegetikusan integrált „szórakoztató muzsikusokként” lépnek 

fel.  

 

 

 

Tematikus rétegek 

 

Mint Godard esetében mindig, ebben a filmben is egyidejűleg több dologról van szó, de 

mindig a Carmen téma köré fonódva, melyet több szinten különböző aspektusból tárgyal. 

Éppen e témák jelentésbeli kapcsolatában rejlik a zenei emblematika. 

 

1. (C) A Carmen téma maga, ahogy Joe-t (az ő ,José’-ját), az egyetlen férfit (pont az őrök 

közül) elpusztítja, aki őt hatalmában tartja, szó szerint magához köti. És akihez Carmen 

odaköti magát, annak az a vég. Eközben ő maga nemcsak hogy meghal, hanem „nem jut 

túl semmin”. 

 

2. (F) A filmkészítő elrablása (Jean bácsi, aki a kis Carmenbe, testvére, Elisabeth lányába 

szerelmes [melléktéma: Jean-Babtiste és Elisabeth, a kielégítetlen remény és hűséges 

vágyakozás], rá akarja őt bírni, szerepeljen filmjeiben: Carmen szeszélyesen kéreti magát, 

csak akkor, mikor a nagybácsi munkája annak ,képzelt betegsége’ miatt akadályba 

ütközik, áll elő a ,kísértéssel’, hogy ő, azaz Carmen szerepelteti Jean bácsit egyik 

filmjében. 

 

3. (S) A bűntéma, az (Utolsó?) ítélet, mint a bűnösök és ártatlanok megkülönböztetése a 

központi Carmen-téma éppolyan élő része, mint a filmkészítő elrablására történő reflexió. 

Godard ezt úgy kezeli az igazságosság címszó alatt, mint „eredeti-szétválasztást” a petit 

soldat bírósági tárgyalásán. Először nem a morális bűnösség a kérdés, hanem a 

különbözőség. Ez a téma szórványosan mindig újra felbukkan, mindenekelőtt a film velős 

záró mondatában: (Fiú: ”Valami baj van, mademoiselle?” Carmen: „Hogy is hívják azt, ha 

az ártatlanok ez egyik sarokban és a bűnösök a másikban vannak?” Fiú: „Nem tudom, 
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mademoiselle.” Carmen: „Próbálja csak meg, hülye. Ha mindenki mindent elrontott, ha 

minden elveszett, és a nap újra kezdődik, és mindezek ellenére mégis lélegzünk.” (!) Fiú: 

„Azt hívják hajnalnak, mademoiselle.”). 

 

4. (K) A Carmen–gondolat, a filmfelvételeknek egy bűntett disszimulációjaként történő 

felhasználása („ahogy Dillinger: megtámadott egy bankot, miközben úgy tett, mintha film 

készülne.”); Ez a fővonal reflexív viszonyban van a filmkészítő elrablásának témájával. A 

szándék egész hamissága teljesen összhangban van a kivitelezés hiperreálisan brutális 

erőszakosságával.  

 

5. (Q) Carmen és az anti-Carmen, a kvartett hegedűse, Claire fontos kontrasztjában jut 

csak kifejezésre a bűnösség mint a megváltás előzménye, de inkább csak jó szándékú, 

mégis illuzórikus segítség formájában mint a korrektúra, a hibák kiküszöbölése, ahogy a 

kvartett próbáin történik. Claire majdnem egyfolytában „magas irodalmat” mond fel, a 

fivérének barátjával folytatott asztal mellett folytatott társalgás kivételével (aki Bizet-

Carmenje szerint Carmen petit soldat-ja is), akinek megpróbál „segíteni, ha akarja” (apa: 

„Természetesen akarja!” és Carmen bűntársának felkínál egy állást a bankban!). Claire 

jóhiszemű kísérlete, hogy az őrt Carmentől megszabadítsa („hát olyan fontos magának ez 

a nő, ez a Carmen?”), pontosan ott végződik, ahová az rossz szándéka szerint igyekszik: a 

bankba. Ennek megfelel nominális életprogramja: „Lenni vagy nem lenni, ez egyáltalán 

nem kérdés!” Claire első szavai a filmben is programot adnak: „ De érzem, s látom már 

világosan. | A legfőbb jó nem az élet maga, | A legnagyobb rossz azonban a hiba” 

(Schiller) és később: „Mutasd a hatalmadat végzet. Nem vagyunk a magunk urai. Ami el 

van rendelve, annak kell lennie, így kell lennie.” 

Beethoven) „Alles durchsehen am Abend | und regneten, regneten | die Wolken molken, 

Lebensbäche” ) 

 

6. Godard esetében mindig létezik egy semmiféle narratív vonulatba nem sorolható 

tematika, amely csak szimbólumokban mutatkozik meg: akusztikusan, mint a sirályok, 

vizuálisan, mint a morajló tenger és mint a metrószerelvények zajos találkozása egy hídon. 

Mindezen jelképek gyakran felbukkannak, de azonnal magán a főhősnőn keresztül 

kapcsolódnak a központi témához, aki titkok nélkül – off módon – már a film 

cselekménye előtt felfedi titkát, Carmen: „Bennem van és benned, ami szörnyű 

hullámokat kavar. [hang: sirályok] Én soha nem tanultam; de tudom, hogy a világ nem az 

ártatlanoké. [sirályok] Ha tudjuk, folytatjuk, ha lehet. Nem féltem, de ez azért van, mert 

soha nem voltam képes, soha nem tudtam kötődni. Gyerünk, sietek; viszlát! Akit nem 

kéne Carmennek nevezni.”  

 

A tematika emblematikus kapcsolata a zenével 

 

Az ikonikus imago (zene) és a szöveges inscirptio emblematikus kapcsolata nem 

lehetséges subscriptio nélkül. Így felmerül a kérdés: mi az értelmük a kvartett tételeknek? 

Emblematikusan idegenek a Carmen anyagában, azaz még csak hangulati aláfestésre sem 

szolgálnak. Tehát csak úgy lehet eljárni, hogy muzikális elemek alapján strukturáljuk a 

filmet, aztán az ily módon tagolt egységek értelmezését keressük, mivel a zenei 

szimbólum subscriptiója nem engedhető át a nézők szabad filozofikus képzelőerejének. 

Godard ezt tipikus módon meta-narratív dialógus-diskurzusban szolgáltatja. Mintha 

folyamatosan egy beszéd szövegét hordoznák magukkal, úgy tartalmaznak a ,narratív’ 

párbeszédek rendszeresen oda nem illő általános szentenciákat. A konverzációban ezek 

erratikus blokkok: közmondások vagy filozofikus igazságok. Vajon mi által vonatkoznak 
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a zenére és rajta keresztül additív értelemként a drámai szerkezetre? Erre szolgál a 

próbajelenetekbe történő beágyazásuk. Abszolút zenéből úgyszólván programzenét 

kreálnak’. 

 

A kvartett próbái a rablás kipróbálásának párhuzamos stádiumait strukturálják (K), 

amelynek véghezvitele a végén már csak érintőleges (ahol végre a kvartett is 

,végigjátssza’ a zenedarabot). A rablástéma a maga részéről párhuzamos a Carmen 

témában (C ) a férfi önpusztító pusztulásával („Miért vannak férfiak?” kérdezi Carmen a 

végén, quasi válaszként Joe kérdésére: „Miért vannak nők a világon?”). A kvartett próbák 

szerkezetében alakul ki a Clair tematika (Q), amelyet a Carmen-bonyodalomból való 

jóhiszemű mentőakcióként, (S) ártatlanság és bűnösség ellentéteként morális kontextusban 

(bírósági cselekmény) ábrázol. A filmkészítő (F) elcsábításának szerkezeti párhuzama 

duplán adott: az elrablás narratív integrációjával és Godard jelenlétével, Jean bácsi 

imaginárius betegségén keresztül a filmpróbák direkt kommentálásáig. Mindezek a 

vonulatok többé-kevésbé laza diegetikus kötésben vannak, azaz nem léteznek teljesen 

különálló narratív univerzumok. Carmen - Joe (aki Joseph-nek szereti nevezni magát) - 

Claire hármasa a klasszikus Carmen-motívumnak történő adózásként is felfogható, ahogy 

José (katona, rabló, gyilkos) egy erkölcstelen, őt tönkretevő asszonyhoz vonzódik, 

miközben az őt valóban szerető Micaëlat észre sem veszi. De Godard ezt már túlságosan is 

beleszőtte a bűntémába. 

 

Beethoven vonósnégyesei maradtak tehát az idegen testek, amelyek kizárólag a próbán 

keresztül kapcsolódnak a narratív fővonulathoz. Mivel járul hozzá az önálló életű zene a 

film teljes értelméhez? Az aláfestő ,zenekíséretet’ ki lehet zárni. A zenének ,lehunyt 

szemmel’ kell hozzásegítenie minket ahhoz, hogy meglássuk azt, ami nem látható, ahogy 

Godard Jean bácsiként programatikusan mondja: „Le kell hunyni a szemünket, hogy 

láthassunk” (egyébként ehhez hasonló a PASSION és a JE VOUS SALUE, MARIE c. 

filmekben). Itt a film zenei szerkesztése értékes útmutatást nyújt. Az egész film kvartett 

tételek szerint van tagolva, mégpedig pontosan 11 tétel hallható Beethoven kései 

kvartettjeiből. Felállítható tehát a hipotézis, hogy 11 láthatatlan realitás létezik, melyek a 

film tulajdonképpeni világát fejezik ki. (a film nyitó felirata: „Ez a film… különdíjat 

kapott a kép és hang technikai színvonaláért.”)  

 

Az egyes zenei szimbólumok 

 

1. A gondolat. Zenemű: Kvartett op. 59,3 II. tétel (Andante con moto quasi 

allegretto). várakozásteli, körtáncot járó zene; egy szinte konok téma tér vissza 

újra meg újra (Carmen és Jean bácsi találkozásának elejétől a végéig). Ez a zenei 

körtánc, vissza-visszatérés dramaturgiailag három koplexumnak felel meg: mind a 

rafinált Carmen, mind a nagybácsi átverése, a filmnek a pénz és érvényesülési 

vágy szülte elzüllésének, valamint az ápolónő elzüllése. A zenei pictura azon 

dolgok tulajdonképpeni jelentésrétege, „amelyeket csak lehunyt szemmel látunk” 

(Godard alias Jean bácsi), amelyekhez zenére érzékeny kameraszükséges, és amely 

a szemantikai megfogalmazhatóságon túlmutat. A fatális csábítás carmeni 

ősszituációját ábrázolja, a romlás kiindulópontjaként azt a hamisságot, mely a 

rendező színlelt betegségében, az unokahúg, Carmen álbarátságosságában, a 

páciensek ápolónővel szembeni álőszinteségében mutatkozik meg. Képes ez a II. 

tétel per se ,fatális hamisságot’ mutatni? Természetesen nem; mivel a zene sosem 

szemantizálható egyértelműen. De egy meglévő szemantizációtól direkt, ám nem 

egyértelmű út vezet a valódi muzsikához, ahogy az egész vokális zene bizonyítja. 
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Ha a narratio (ahogy a retorikában) a subscriptio, akkor csak a szentenciajellegű 

inscriptiot kell keresni, mely erre a tétel által strukturált részre ráteszi az általános 

témát: a Carmen és Jacqeus közti vitáról van szó, jó-e az ötlet vagy sem, amivel a 

rész kezdődik (mikor ketten az autóval a klinikához mennek) és végződik („Nem 

találom jónak az ötletet: mindent improvizálni kellene!”). 

2. A bűn. Zenemű: Kvartett op. 59,3 III. és IV. tétel (trio és allegro molto). Trio: 

örömteli, kellemes, várakozásteli izgalom: vészterhes fokozással allegroba történő 

fokozatos átmenettel. Az előző tétel karakterének átmenete frappáns és a jelentés 

éles megváltozására utal. (Carmen visszatérése a bűntársához, Jacqeus-hoz 

[„Egyetért!”] a Claire hibáival megtűzdeltdiegetikus próbáig.) Az inscriptio 

egyidejűleg Claire fellépése. Schiller A messzinai menyasszony c. műve 4. 

felvonásának utolsó jelenetének idézetével debütál (ahol a IV. tétel elkezdődik). 

Kórus: „De érzem s látom már világosan: | A legfőbb jó nem az élet maga, | A 

legnagyobb rossz azonban a hiba” (Claire megismétli) (A film német fordításában, 

Schiller drámájában: bűn /,faute’ mindkettőt jelenti). Az élénk nyüzsgés–az 

elkövetkezendő bankrablás már majdhogynem balett-itt tehát megtalálja a maga 

leértékelését, negatív átértékelését, amikor bűnné alakul át. A bűnös sors a halál 

megtervezésével jelzi érkezését. A kvartett tételei, különösen a lassú II. tétel 

hordozza ezt a balsorsérzést amit tiszta hangszeres zene esetében nem lehet 

szemantikai dolgokhoz kötni. Mivel a II. és III.& IV. tétel ugyanazon kvartett 

részei, összefoglalhatók lehetnének az amúgy is közelfekvő témák, úgyhogy a 

Carmen-gondolat valóban az ítélet gondolata, tehát a bűnössé válástól való félelem 

(Claire) felülmúlja az élet állítólagos teljességének élvezetét (Carmen). De maga a 

trió be van építve Joseph készülődő bűnösségének szoros összefüggésbe. Itt Claire 

veszi át Schiller A messzinai menyasszony kórusának fájdalmas panaszát. Ahogy 

ott Beatrice sajnálkozik végzete fölött, hogy miért nem ölték meg rögtön születése 

után, ehelyett ő mindkét bátyját szeretővé és testvérgyilkossá tette, így cselekszik 

itt Claire is. Látja már az öngyilkos gyilkost, Joseph-et mégis a legfőbb rossz az 

általános bűnössé válás, amely Carmentől ered (ahogy Beatrice esetében is). 

Haszontalannak bizonyul itt Joseph számára Claire-nek, akiből úgy tűnik, hiányzik 

mindenféle bűvölet, és apjának felkínált kispolgári segítségnyújtása. 

3. Vágy/késztetés. Zenemű: Kvartett op. 74 Esz-dúr (hárfa) allegro I.tétel poco 

adagio-allegro (Alban Berg 7,1, 3:08). Az allegro rész jellemzője-határozott 

belépés után-egyfajta tombolva előrerohanás.Tematikusan, narratívan főként ez a 

tétel ível át az egész bankrabláson (itt lép színre a később elcsábított őr-Carmen 

,kis katonája’- sirályok nem diegetikus hangjával); bár a kvartett próbái bizonyos 

értelemben diegetikusak („Ez a kivitelezés!”), mind a tétel tiszta zenéje mind a 

próba szimbolikusan asszociálható a narratív metaforikus cselekménnyel: a tiszta 

erőszak romboló vihara (utasítás a próbán „Drámaibban” mint egyébként!”, „Egy 

kicsit gyorsabban!”). Eljutottunk ezzel a programzene szintjére? Ismét ellenhatást 

képez- Claire szájából barátjával, Carmen kis katonájával szemben- a Beethoven 

társalgáskönyveiből származó idézet: „Először tégy csodákat, ha le akarod leplezni 

őket. | Csak így teljesítheted be ittlétedet (Ez lenne a szimbólum subscriptioja). 

Pozíciója a jelentésszerkezet alakulásában: a bűnösségre való csábítás után 

bontakozik ki a dráma. Eddig a csábítás csak illúzió ill. csalás volt, most 

bekövetkezik, mégpedig azonnal véres erőszakként. A zene értelmező szerepét 

szemléletessé tehetjük, ha a fegyverek hangját a zene ritmusában, a tétel egyes 

hangjainak helyettesítőjeként hallgatjuk meg. Akkor már nemcsak egy bankrablás 

össztüzéről és értelmetlen erőszakról van szó, hanem lelki viharról (120). 
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4. Banda. Zenemű: Kvartett op. 74 Esz-dúr (hárfa) II. tétel Adagio ma non tropo 

(Alban Berg 7,2 1:55 [vagy ismétlés 2:50-3:15]. A zenedarab karaktere intenzív, 

lassan körbefonó, elbűvölő, álomba ringató. Ez a lassú tétel végigkíséri a 

kapcsolatokat, azaz Carmen elvezetésétől („Menjünk innen!”) a férfivécében 

történő közös vizelésen át (rendőr Naschernek/Carmennek: „Nézd meg magad!”) a 

–megint diegetikus-próbáig. („Megtaláltuk az első legjobb tételt harmóniára 

építve”)- és az elbeszélésben a szerző tengerhez való megérkezéséig. A kötés, az 

egymás utáni hurkok összessége nem mindig az, aminek látszik: ez eredetileg 

disszimuláló kézbilincs, úgy tűnik, Carment az őrhöz köti (Carmen: „Oldozzon 

ki!” Joe: „Ha akarom” Carmen: „Ha szeretni fogom, eloldoz?” Joe: „Akkor én 

kötöm meg magam!”), valójában ez a bonyodalom megfordul, Carmen rángatja 

bele Joe-t. 

5. Vadászat nyitány. Zenemű: Kvartett op. 131 Cisz-moll VII. tétel Allegro ( a 

kezdete után „De klassz keble van!”). Ez a nagyon rövid darab vadászatszerű 

benyomást kelt. Szerelmi dráma a tengerparton és elkezdődik a rendőrségi üldözés 

(a ,társadalom álma’). 

6. Bonyolítás. Zenemű: Kvartett op. 132 A-moll III. tétel molto adagio („Egy 

gyógyult szent hálaéneke az Istenhez, líd hangnemben”); közben a ,kis katona’ 

letartóztatásakor egy rövid darab a IV. tételből alla marcia. A III. tétel zenei 

karaktere nagyon intenzív (,remegő’, sok vibratoval) és vészterhes, úgy csúszik 

előre mint egy mérgeskígyó; ahogy Beethoven mottója erre a tételre utal, 

intenciója szerint valóban a sors dala, Godard azonban nem egy hálás sors 

ábrázolására alkalmazza. Az üres lakástól (diegetikus) a szerelmi jelenet előtti 

próbáig („húzd! Fokozd! És rezegtesd!”) (Diegetikus) Próba („figyelj Claire!” 

amire a lány Beethovent idézi a sors erőszakosságáról), miért nevezik a börtönt 

(franciául) ,lyuknak’ (a kontextusból világossá válik, hogy a női nemi szervet is 

így nevezik): „mert minden remeg!”. Ezzel a szójátékkal ténylegesen a saját 

eljátszott életét fejezi ki, anélkül hogy tisztában lenne a börtön és a nem közötti 

összefüggéssel. Az eközben szórványosan, Joseph letartóztatásakor felhangzó IV. 

tétel, alla marcia már bevezet egy olyan témát, amely majd a bírósági eljárás során 

bontakozik ki. Joseph igazságos embernek tartja magát, és ennek következtében 

ártatlanul üldözöttnek, amit az Írásból származó idézetek (állítólag a 

Példabeszédekből 13,6 (talán 13,9) és a másik kettő a bírósági eljárás alatt, 

állítólag a Példabeszédekből 11,17 és 13,17) állítják. 

7. Zenemű: Kvartett op. 131 Cisz-moll I. tétel adagio ma non troppo e molto 

espressivo (csak pár taktus) Carmen döntési krízise az Intercontinental hotelben. 

8. Kataklizma vagy a kapcsolat összeomlása. Zenemű: Kvartett op. 135 F-dúr II. tétel 

vivace. A zene maga a turbulencia és széttöredezettség, mely a kapcsolatot 

meghatározza. A viharos féltékenység (Joe állandóan követel, de visszautasítják, 

megalázzák) és szakítás Carmennel [mint Bizet Carmenjében José] (Carmen: 

„Undorodom tőled!” rendőr: „Én is magamtól!”) 

9. Bukás és megmenekülés. Zenemű: Kvartett op. 135 F-dúr II. tétel lento; IV. tétel 

grave, ma non troppo tratto-allegro. A színlelt filmfelvétel előkészületei, melyek a 

rablást átfedik, Joe gyilkosságával (megöli Carment) és bukásával végződnek. A 

film az utolsó tétel op. 135 allegro pizzicatojával és fináléjával fejeződik be. (A 

„Hajnal!” után): „Meg kell lennie? Meg kell lennie!” 4 

                                                           
4 „A Kvartett op. 135 zárótételében a mű és a zenei programozás közti szakítás teljes; a felirat A nehéz 

elhatározás alatt Beethoven szüzsészerű monológban »Meg kell lennie? Meg kell lennie!« a tematikai 

információt »elméleti« formában adja meg. [Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Programmusik, S. 5. 
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Zenei emblémák a Passion-ban 

 

Példaként nézzük Goya három életképét (tableaux vivants), amelyek Mozart Requiem-jén 

keresztül a proletár világgal kapcsolódnak össze. Csodálkozhatnánk, mit jelentsen Jerzy 

fénnyel kapcsolatos izgatottsága. Godard nagyon precízen vágott: amikor a kórus azt énekli: 

„et lux perpetua luceat eis” Jerzy azt kiáltja: „Állj, stop. A fény nem jó. Nem jön sehonnan!”. 

Nos éppen ez a Requiem szövegének mélyértelme, hogy ,az örök világosság fényeskedjék 

nekik’, egy fény, mely örök, nem innen való, sosem evilági. A szemnek tehát sosem látható, 

de most metaforikusan világít, mint az igazság. A film igazságról folytatott diskurzusa éppen 

ebben a pillanatban lobbanhat fel. Vannak a filmnek törvényszerűségei? Jerzy és Laszlo úgy 

vélik: nincsenek Sophie Loukachevsky azt gondolja, egy történetet kellene átültetni. Így a 

film igazsága a narráció teleológiája lenne. Jerzy azonban egy másik fényt keres, egy másik 

igazságot, amely szintén nem jöhet sehonnan. Pontosan ettől a pillanattól kezdve fényesedik 

az örök világosság (lux perpetua) és az örök nyugalom újra (re-quies aeterna) azoknak, akik 

1808 május 3-án Madridban és itt a színpadon a halál szemébe néztek.  

 

Ugyanaz a zene teremti meg a párhuzamot Izabellel, akit mindenki elhagy, s aki végül 

megfogalmazza a követelést tartalmazó rezolúciót: „Dolgozni kell, hogy szerethessünk, vagy 

a munkát kell szeretni!” [E mondatot szó szerint megismétli Jerzy, mikor Hanna-val annak 

videófelvételeit nézi, mialatt minden hektikusan munkára sürget: Delacroix 

konstellációjában.]A Meztelen Maja, a szerelem és az áldozat vesződsége (travail) közötti ide-

oda mozgás, ez a keresett kapcsolat. Ez az összekapcsolódás nem hoz létre történetet, még 

kevésbé a proletár eltökéltség vagylagosságát. A foglyok lelövése és a meztelen Maja közti 

kameramozgás nem ér véget Jerzy ”Befejezni most!-ján kívül”), az áldozatot és a szerelmet 

semmiféle jelentés nem kapcsolja össze, sem teleologikus, sem teleszkopikus, pusztán 

eszkatológikus értelemben (de ez is csak a zenében)5. Így a törvény védelmezője, Sophie a 

,befejezés’ után elszalad, férjét, Patrickot a statiszta Magali-val házasságtörésen kapja, 

miközben őt magát Francpis, a világosító próbálja elcsábítani és követi egészen ki a zajos 

utcára (ahol Sophie beszáll Francois autójába), mialatt a következő hallható: „et tibi reddetur 

votum in Jerusalem” (ez a város az eschaton helyett van). A passió csak ekkor jelentené a szó 

teljes értelmében az áldozat és a szerelem összekapcsolódását. 

 

A PASSION-ban ténylegesen két emblematikus szint figyelhető meg, amelyek emblematikus 

viszonyban vannak a ,történettel’, a svájci tartományban játszódó valós drámának narratív 

szintjével. A tableaux vivant különböző módon kereszteződik a narrációval (a tévéprodukció 

és annak valódi drámái által, a gyár, kocsma, és szerelmi jelenetek párhuzamos szerkesztése 

által, részben a kis számú valódi kontaktjelenetekből hosszabb kauzális láncokkal levezetve. 

[Hanna állítólag szerepel egy képen, a gyártulajdonos néma unokahúga tényleg közreműködik 

                                                                                                                                                                                     

Digitale Bibliothek Band 60: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 60744 (vgl. MGG Bd. 10, S. 1645) (c) 

Bärenreiter-Verlag 1986] 

 
5 Katja Silverman a zene és az ábrázolás közötti emblematikus összefüggést teljesen figyelmen kívül hagyja, 

mégis megkísérli jelenlétének össze nem illeszthetőségét megmagyarázni: „“In an earlier historical period, such 

a conversation would have been accompanied by the International, but it is now only in a Bertolucci film that 

this song can be played without irony. Godard accompanies this conversation with a very different piece of 

music, one less militant than devotional: Mozart’s Requiem. In other ways as well, this scene suggests that the 

truly revolutionary aesthetic is not social realist, but sublime, one which produces the sacral out of the everyday. 

Like the Rembrandt scene, this scene is once again nocturnal – not a ‘Nightwatch’, but a ‘Night of the 

Proletariat’, as the fist of the slogans suggests.” Silverman (1998) 177 
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egy Ingres festmény elkészülténél]). Mégsincs közös ,történet’; a jelentések logikái idegenek 

maradnak egymás számára, emblematikus értelmi alapon azonban mégis össze vannak kötve. 

A tableaux jelentése a zenei szimbólumokból álló megvilágosodásra („fény”) hagyatkozik. 

Ezt a megvilágosodást Jerzy, a rendező nem engedi meg magának, mert a fény „sehonnan” 

érkezik. Ehelyett a festmények (tableaux vivant) iránypontokból és vonalakból álló 

kompozíciójának és konstrukciójának titkait kameramozgással (kocsizás , nézőpont, 

képkivágás mindenféle módja) és a megvilágítás variációival kémleli ki. Azt nem látja 

azonban, amit keres - annak ellenére, hogy Jerzy az ember pontos megfigyeléséről oktat ki (a 

Rembrandt képben) -, mert nem hallja a zenét. 

A képek (tableaux vivant) és zenéjük: 

 

1. Rembrandt: Éjjeli őrjárat (1642, Amszterdam, Rijksmúzeum) 

(ehhez tartozóan Maurice Ravel, balkézre írt D-dúr zongoraversenye hallható)) 

 

2. Goya: (a) 1808. május harmadika [Lelövetés a Pio herceg dombon], összeállítva a 

(b) ,Maja ernyővel és kutyával’ (,Parasol’, ,Szerelmeslevél’), a ,Meztelen 

Maja’[„Vannak a filmnek törvényei?” résznél] végül (d) IV. Károly családja 

(Mozart, Requiem, Missa) c. képekkel  

3. Ingres: A kis fürdőző. Jerzy: „Az egyetemes seb” (Mozart, C-moll mise, KV 4227, 

Credo „et incarnatus est”, Leo Ferré Faces humaines Francois Villon után) 

 

4. Delacroix (a) A keresztesek bevonulása Konstantinápolyban, (b) Jákob küzdelme 

az angyallal (Dvořák, Zonhoraverseny, ,liezont közvetít’) 

 

5. El Greco Mária mennybemenetele ill. Szeplőtelen fogantatás ( Fauré Requiem: 

‹Pie Jesu› [felmenetel a lépcsőn] ‹Agnus Dei› [Isabella szűziessége, Jerzy és 

Isabella együtt recitálják: „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem”] 

 

6. Watteau Indulás Cytères szigetére (Mozart d-moll zongoraverseny, románc) 

Búcsú… 

 

Ezek között a zenék között filmenként van egy-egy tisztán affektív zenei instancia: Coltrain a 

JE VOUS SALUE, MARIE, Waits ,Ruby’s Arms’ a PRÉNOM CARMEN, és Léo Ferré 

,Fréres humains, l’amour n’ a pas d’age’ a PASSION c. filmekben. 

 

Godard emblematikus stílusa 

 

Ahhoz, hogy a zene jelentéstartalmát bizonyítsuk Godard művészeti stratégiájában nem 

elegendő azokat a maguk absztrakciójában látni, hanem úgyszólván a világra irányított 

szemként kell használni. A zene tegye láthatóvá azt, amire a látás nem képes. Természetesen 

az is lett volna, hogy a meghatározhatatlant mint a hollywoodi szórakoztató filmek stílusának 

kvintesszenciáját dialógusokba csomagoljuk. Ehhez csak egy a cselekmény alanyainál 

nagyobb áttekintőképességgel megáldott ,látót’ kellett volna felléptetni.6 Így interpretálja a 

drámai világ önmagát. Ám Godard ’szublimális’ periódusában’ ez sehol sem lelhető fel. A 

világ csak annyira áttetsző, amilyen, ,mal vu, mal dit’, a ,be-tekintés’ nem ab intra történik.  

Miért ne láthatnánk a való világot a zenén keresztül és nem szemmel? Úgy tűnik, ez Godard 

üzenete! Nemcsak azért, mert a Carmen egy opera, nem is azért, mert a PASSION és a JE 

                                                           
6 A Teiresziasz motívum olyan régi, mint amennyire elterjedt. Kurosawa látójáig a RAN-ban találunk szerepeket, 

amelyekben a vakok a láthatatlan látásának képességével rendelkeznek, mely a tulajdonképpenit a lélekben (erre 

szolgál Hitchcock pszichoanalítikus teirssziádája) vagy a sorsot mint transzcendentális erőt képes megpillantani. 
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VOUS SALUE, MARIE c. filmekben konzistensen a zenére hárul ez a szerep. Mindenekelőtt 

az utolsó filmben a világnézet szereposztása világosan szabályozott: minden, aminek köze 

van a szenvedélyhez, csábításhoz és bűnhöz és dramatikusan a cselekmény alanyához, Évához 

kapcsolható, Dvořák csellóversenyén keresztül látható. Míg Godard Mária alakjához 

kizárólag J. S. Bach zenéjét, legtöbbször a Máté passiót alkalmazza. A Máté passiónak még 

az is előnye, hogy vokális zene, így kevesebb interpretációs rejtély adódik a zenei szemantika 

tekintetében.  

 

Elméleti mérlegelések 

 

A megfigyelések, mint mindig, gyarapíthatóak, mélyíthetőek és más filmekre is 

kiterjeszthetőek, mégis messzemenően összefüggenek a mindenkori filminterpretációkkal. 

Érdekessé akkor válnak, ha kinematikai értelmük tekintetében általánosíthatók is. Ez az 

általánosíthatóság több lépésben igazolható: 

 

1. Mi pontosan az emblematikus Godard filmzenéjében? 

 

2. Hogyan hat az embléma egyáltalán? (Elmélet) 

 

3. Hogyan hat egy zenei embléma egyáltalán? 

 

4. Hogyan hat az embléma a filmben? 

 

5. Hogyan hat a zene a filmben emblematikusan? 

 

Ad (1) Az emblematikus értelem nem vokális zenével történő leírása a nem képi és nem zenei 

nyelvezet miatt szükségszerűen szerény marad, alapvetően nem képes ismét rekonstruálni az 

értelmet, melyet elbeszél. Általában biztosan érvényes az, hogy a zene Godard esetében 

mindig értelmező relációban áll mind a mozgásképpel, mind a dialógussal. Ez utóbbi két elem 

azonban nem foglalható össze egyszerűen narrációként, mert bennük túl sok és túl feltűnő 

extranarratív elem fordul elő (szokásosan diskurzusnak nevezve). A diskurzus és narratív 

képelemek retorikai relációja részletesen nem bizonyítható [cf. Ehrat (2004)]. A zene és a 

narráció retorikai figurációja ezzel szemben túl komplex lenne (bár a szimbólum is 

természetesen a figurációhoz sorolható). Következésképpen csak a trianguláció jöhet szóba, 

ahol a zene ikonikus elemként értelmi összefüggésben áll mind a diskurzussal mind a 

narrációval (miközben mindkét elem dialógusra és mozgásképre osztható).  

 

Miért az embléma és nem egy másik jelentés-reláció? Adott egy ikonikus elem, mely izolálva 

teljesen opak és csak eredményes kapcsolatfeltárás során ,beszél’ a többi elemhez, 

nevezetesen mélyebb, nem csak ikonikus értelmet hordoz. A zene hirtelen a kimondatlan és a 

láthatatlan rezonanciája lesz. Ahelyett hogy például Carmen cselekvési szándéka mögött a 

pszichologizálva hagyjuk kifejezésre jutni a fatálisat (talán egy bűnügyi felügyelőn keresztül, 

aki a PRÉNOM CARMEN-ben mechanikusan gondolkodik és cselekszik), Godard az a-moll 

vonósnégyes III. & IV. tételét op. 132 alkalmazza. Mindenesetre eszünkbe sem jutna a femme 

fatale gondolata, ha kizárólag e zenedarabot hallanánk, mivel a hangszeres zene önmagából 

kiindulva nem szemantizál semmit sem.  

 

Ad (2) A három klasszikus embléma imago, inscriptio, subscriptio csak akkor lesz érthető, ha 

nem történeti kombinációkként szemléljük őket, hanem logikai nézőpontokból vizsgáljuk 

őket. A fogalom történetileg Alciato Emblémakönyvére vezethető vissza, aki a francia címet 
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,Szimbólum’-ként fordította. 7 Csak miután az augsburgi kiadója az emblémákat megfelelő 

képekkel illisztráltatta, állt össze az imago/pictura, inscriptio, subscriptio klasszikus 

kombinációja. Természetesen mindig is voltak emblémák ante litteram , szemiotikailag 

tekintve enigmatikus jelek bizonyos fajtája: a szfinx lehet erre példa pars pro toto Herodotos 

egyiptomi útleírása óta. Művészeti formaként csak a 16. és a 17. században terjedt el és vált 

azóta rendkívül kedveltté. 

 

Értelemkonstrukcióként és a logikai nézőpontok tekintetében mi adja az embléma rendkívüli 

báját? Adott három különféle elem, amelyek egyedülálló viszonylatban állnak egymással. 

Közöttük tulajdonképpen az ikonikus elem rejtélyes: következésképpen az imago esetében 

nem az számít, hogy milyen tárgyat ábrázol, hanem az, hogyan hozható létre a mélyebb 

jelentéshez vezető reláció, amit nem látható voltában látni kell. 

 

Ontológiailag mindez egy olyan valóság hipotézisét posztulálja, amely nagyobb minden 

egzisztenciális-faktikus dolog mennyiségénél. Nos, az elvileg véges lét-mennyiséget két 

irányban haladja meg vagy marad alatta: a szabályok sokkal kisebb (természeti törvények, 

etc) és a lehetőségek végtelenül nagy mennyisége által. Emblematika mindkettőhöz 

illeszkedik. Mivel az imago egy ikonikusan alig determinált jelet kínál, kitágítja a faktikus 

valóság határait a lehetséges való vagy valóban lehetséges irányába. De a tisztán kvalitatív 

lehetőség még nem imago, hanem az észlelés esztétikai határesete (nem az észlelés ítélete, 

mert az az észlelt létéhez kapcsolódik). Az imago csak akkor esztétikai tárgy, ha egy 

szabályszerűség alapján fordul elő. Fontos ezt hangsúlyozni Schelling objektiv idealizmusával 

szemben, akinek emblémafogalma önmagát interpretáló természetet ölt. Úgy ahogy Schelling 

és még sokkal radikálisabban Oettinger elgondolta, szemiotikailag természetesen nem fogható 

fel. A törvény, tehát, minden jel interpretációja, mindig egy harmadik. Ily módon ez más 

természetű is, mint a kvalitatív első egy jelösszefüggésben. 

 

Egy ikonikus minőség relációja (qualisign) kognitiv szabály alapján (érv) nem állítható fel 

minden további nélkül. Amennyiben mindez bizonyos mértékben reprodukálhatóan (azaz 

kommunikálhatóan) kell hogy történjen, akkor ez csak a konvenciók alapján következhet be. 

Ezzel semmiképpen sem merül fel egy ilyenféle szabály logikus kényszerűséggel (mint ahogy 

ez a tapasztalatok általánosítása alapján történik, majd mint kritizálható közösségi szellem, 

azaz Critical Commonsensism, kikényszeríti a felismerést). A konvenció kényszere 

tulajdonképpen nem kényszer már, hanem önkényes tudás, amely már nem mérhető, vagy 

nem kell mérni a tapasztalat alapján. Ebben a formában nem is korrigálható, főképpen 

tényekkel nem. Az emblematikus tudás egyetlen korrektívuma egy új ,világnézet’, mely vagy 

új emblémaként vagy egy eddig is létező embléma ,varázslat alóli’ feloldásával gyökeresedik 

meg. Az emblematikus megértés kognitív karaktere éppen ez a képzelet szabad játékának 

rejtélyes abduktiv kombinációja ( experimentális imagináció) és az imagináció értelmét adó 

(meg)talált szabály heurékája.  

 

Ad (3) Mi teszi a tiszta zenét emblematikussá? Eleinte úgy tűnik, a zene mindenféle kognitiv 

válaszadástól nagyon messze van. A zenei értelem nem tisztán szubjektiv - bensőséges. A 

leküzdhetetlen ikonikus elem a zenei élvezetben már az antik zeneelmélet óta az akusztikus és 

a matematikai zene szétválasztásához vezetett. Az emblematika segítségével azonban sikerül 

a hallott zenét leírható jelentésként is megérteni. A komponensek súlyozása alapján 

                                                           
7 Guillaume Budés Annotationes ad pandectas 1508 –ból Alciato veszi át az embléma fogalmát. A három elem 

most ismert kombinációja mindenesetre inkább preterintencionálisan keletkezett, mikor Alciato az augsburgi 

nyomdásznak, Heinrich Steynernek a szövegeket (egy hieroglífakönyvből Horapollos Anthologia graeca éa 

Ovidius Anthologia ) átadta, aki Jörg Breu-val 104 fametszetet készíttetett. Cf Niemöller (2001) 
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különböző jel viszonylatok keletkeznek, úgyhogy tiszta muzikális emblémákból több 

szemiotikai osztályt állapíthatunk meg. Ezeket meghatározza: (a) szabály (legisign 

dominanciája), (c) érzelmi viszonylatok aktualitása (sinsign dominál), vagy (b) emblematikus 

minőség. 

 

a) (III) A harmadik kategóriában a jelreláció elsődleges kölcsönösségben áll a legisign-nal. 

J.S. Bach esetében általában találunk pl. 1. harmonikus relációkat mint számkalkulációt (ez a 

tradíció a Pitagoerusok akusztikus számításaiig vezet vissza); 2. a B-A-C-H hangjegysor (A 

fúga művészetében / a „Wohltemperiertes Klavier”-ben), ami az új betűjelölésen nyugszik és 

nem képzelhető el más hangjegyírással (szolmizáció). Itt a szabály tisztán jelző, amely a 

notációt tekintve egy olyan (teljesen lehetetlen, sőt korábban tiltott a>h) hangsort jelöl, amit 

aztán Bach természetesen a maga ambivalenciájában használ a művészi kompozíciós 

modulációhoz; 3. Az ellenpontozás, amely egy tisztán zenei kompozíciós szabályt jelenít 

meg. 

 

b)(I) Az imago első kategóriája egy speciálisan emblematikus reláció (,mélyebb értelem’). Ezt 

a zenében nem könnyű realizálni, mert még az affektiv hallásélmény előtt található. Az 

értelmet hordozó zenei létről van tehát szó. Mert az embléma (előbb szimbólum) leleplezi a 

lét titkát még a zenében is. Így lett a zene tárgyát képező egyik legismertebb embléma a húrok 

képe = „fides” a (latin) szó kettős jelentésében. A tiszta muzikális emblematika ellenben 

tovább megy amikor az akusztikus törvényekből jelentést vezet le. Fricker a barokk zenetudós 

például felismerte, hogy a 12 félhang hangjegyértéke potenciális prímszámok 2,3 & 5 

produktumaiként ábrázolhatók. Ha hozzátesszük a 7-et mint prímszámot, akkor 157 

lehetséges intervallum képződik. Számára ez a mennyei zene szférája, amelyet a földi lények 

már nem érzékelhetnek. 

 

Ez esetben az abduktiv-ikonikus rész nagyon nagy, amelyet csak az inscriptio-imago-

subscriptio között lévő látszólagos konvencionalitás fed le. 

 

c)(II) A zenei affekciótan a második kategória alapján lehetséges, mivel ebben az utolsóban 

alany-tárgy-viszonylatról van szó. 

 

Zene felcsendülése előtt a zene (a) az észleléssel kezdődik. De mint mindig, az észlelés 

nagyon gyorsan átvált észlelési ítéletekbe és attól kezdve kognitív összefüggésekbe. Az 

ítéletet tekintve most a virtuozitásként praktizált zene fokozatán vagyunk. Megítélhetjük, 

milyen egy jó hangszín, vibrato, egy helyes hang, anélkül hogy művészi előadásban hallottuk 

volna. De ha (c) előadják, az észlelés természetéből adódó fontos következtetés, hogy az 

interpretációk egyike sem kötelező érvényű mint kogníció. Mint interpretáció nem szükséges, 

hogy a zene feltétlenül a zseniális bensőségesség kifejezése legyen, mint amire a 

szubjektivista esztétika törekedett. Mégis egyfajta kényszer az, hogy a zene a gyakorlati 

logikát ( az elbeszélésszerep gyakorlati logikáját) érzéssel interpretálja. Bizonyos módon tehát 

az aláfestő zene azáltal hatásos, amilyen mértékben visszavezethető a zseniális 

szubjektivitásra mint a szubjektív motivációval felruházott hérosz esetében a romantika 

irodalma óta (Cervantes pl. még nem foglalkozott szubjektív motívumokkal). Mindkét eset 

lehetséges a filmben is; az előbbi a különböző műfajokban mint musical, videoklip, indiai 

,zenefilmek’ [mint a tamili renderő Murugadasa klasszikus karnatikus filmje, a NANDANAR 

(1948)], az utóbbi a film-szórakoztatóipar állandó repertoárja, mely nem viseli el azt az 

ellentmondást, ha a western-sivatag közepén felhangzik egy vonószenekar.  
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Akkor a zene még mindig több mint csak egy előadás virtuozitása. Így bár egyrészt pusztán 

akusztikus észlelés, amely az emberi fül számára nemcsak hallható, hanem a kombinációt és 

szekvenciát tekintve harmonikus és ritmikus viszonyban jelenik meg. Másrészről azonban 

mihelyt a kultúra kérdése is felmerül, ismertek vagy idegenek már a harmóniák vagy a 

ritmusok (aminek a zenéhez szorosan véve nincs köze). A legtöbb esztétikai elmélet 

elhallgatja ezt a tiszta észlelésértelmet és a zenét azonnal az első értelmi összefüggéssel hozza 

kapcsolatba, mint például a tánc, mely aztán lehetőleg azt az ,őszenét’ jeleníti meg, ahonnan 

az esztétikai értelem minden következtetése levezethető.  

 

Mi az előnye annak, ha ragaszkodunk az esztétikai észlelés bizonytalanságához? Bizonyos, 

hogy az értelem meghatározásának egyike sem akkor lép be, amikor szükségszerűen 

posztulálni kell. A zene például akkor vitathatja el a bensőségesség kifejezőképességét, ha 

atonális vagy tizenkét fokú zene, anélkül hogy megszűnne zenének lenni, vagy pusztán 

negatívan meghatározott zenévé válna. A zeneelmélet régi vitatott pontja az, hogy milyen 

mértékben mimetikus művészet a zene ill. mennyire legyen az. Emellett az abszolút és a 

programzene közti ellentét sosem abszolút, legfeljebb relatív. Legjobb esetben sikerül a 

zenének szinekdochéként ( pl. lódobogás búcsú helyett, Marseillaise a forradalom helyett, 

dies irae a halál helyett, bizonyos járásmódok az emberi karakterek helyett: a ritmus és 

hangfekvés minden módja alkalmas a mimézisnek) önmagán túlmutatnia (,program’). 

Fordítva az abszolút zene akusztikaként sem tiszta matematika, hanem mindig is be volt 

ágyazva a kulturális gyakorlatba. Egyszóval a zene mindig értelemmel bír, az akusztika 

mindig értelmetlen. 

 

Ad(4) A filmi embléma minden esetben a narráción és a diskurzuson túl helyezhető el. Ez 

tágabb értelemben a filmesztétika szakterülete. Az esztétika így per exclusionem keletkezik, 

mivel nem jelenít meg teleologikus vagy proporcionális értelmet. Emblémaként ez a reláció a 

narrációval és diskurzussal párhuzamosan saját jelentést teremthet, amennyiben ezt átalakítja. 

Mihelyt egy valóban ikonikus elem egy bizonyos kulturális konvencióval együtt fellehető, 

válhat a narráció suscriptio-vá és a diskurzus inscriptio-vá traverz vagy transzcendens (vagy 

mindenesetre már nem immanens) értelemben.  

 

Az emblémák a filmben Éric Rohmertől Lars von Trierig meglepően gyakran fordulnak elő. 

Szerkesztésük módja mindenesetre nagyon különböző. Nem mindig mondások és tézis-

történetek mint Rohmernél, de ezek egyenkénti igazolása túl messze vezetne. Az esztétikai 

észlelésnél csak a kiindulás a fontos. Az esztétika azonnal több lesz, mint csak értelmetlenül 

szép beállítás, ,esztétikus hangulat’, stilisztikai manierizmus.  

 

Ad(5) Nos, hogyan is értsük a zenét a filmben az érzelem előítélete nélkül és anélkül, hogy a 

narratív eredetre mint a gyakorlati logika érzelmi rezonanciájára ne korlátozódnánk? 

 

Először is a zenét a filmben is úgy kell tekinteni, mint ahogy alapjában megjelenik: 

észlelésként. Ám ezzel még nem sokat értünk el az értelmének meghatározásában, most 

különösképpen a filmkontextust illetően. Ennek csupán ki kell zárnia, hogy a zene eredetileg 

(indexikálisan) valami másra utal, vagy hogy eredetileg (általánosító9 felismerés. A zenei 

észlelés még nem sok, mindenek előtt még nem zene, ahogy azt a különböző kultúrák 

gyakorlatából ismerjük. Ezen az alapon ezek csak akusztikus minőségek (hangszín, tonalitás, 

hangerő, hangmagasság, a hangzás tisztasága ill. túlzása, melyek egy hangszer hangját adják, 

stb.), amelyek még semmit nem ,jelentenek’ (egy magas hang ez esetben megkülönböztetés 

nélkül lehet férfi fejhang vagy elektronikus vekker). A filmben is, mindenesetre ha Surround 
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sound fx-ről van szó hatalmas basszussal, ez vitathatatlanul önellátó alkotórész, mely nem 

igényel további értelmezést. De óvatosságból szögezzük le, ez messze van az emócióktól. 

 

Hogyan sikerül tehát a filmnek az, hogy a narratív szerepkonstrukciókkal nemcsak érzelmi 

azonosulást képes elérni (ez a poétika témája), hanem ezt még olyan nem gyakorlati 

értelemmel is összekösse mint a zenéé? 

 

Természetesen a zene és a film sokféle konstellációja létezik. Ha esetünkben az emblematikus 

relációról van szó, ezzel a lehetséges más, nem gyakorlati viszonyok kérdését nyomatékosan 

nyitva hagyjuk. A retorikai kapcsolatok, lehetőleg még a retorikai alakzatok szokásos 

formáiban is, alternatívát nyújtanak, ill. az embléma akkor a figuráció alcsoportja lenne. A 

filmzene ipari gyakorlatától azonban nem lehet olyan zenealkalmazást elvárni, amely a 

filmgyártás cselekményrepertoárjában előforduló érzelmi affekción túljutna.  

Minden más, a gyártási gyakorlat által nem szankcionált viszonyt a film és a zene között 

minden esetre csak a film szerzője hoz létre.  

Mit tehet egy filmkészítő, hogy zenei jelentést hozzon létre a filmben? Szubjektív 

vagy narratív szentimentalizmus nélkül is létezhet a zene a teljes értelemben Az 

észlelés logikai meghatározhatatlansága (itt akusztikus) miatt elméletileg 

feltételezhetjük, hogy a zene igen széles keretben rendelkezik értelmes, azaz kognitív 

lehet. De a zene a filmben sosem pusztán zene (hacsak nem koncertrészletről vagy ún. 

,zenefilmről’ van szó), hanem filmzene, ahol a zene az akusztikus mozgásképpel 

értelmi kapcsolatot épít ki. Ez a reláció lehet a lapos programzenéhez hasonló 

képutánzat (vagy fordítva a kép imitálja a zenét; ez kulturális program is lehet, mikor a 

PRÉNOM CARMEN-ben Bizet operájából a Habanerát dúdolgatják), vagy mindkét 

viszony egy új, mélyebb valóságot teremt, amire Godard egyértelműen törekedett de 

ez már Jean-Marie Straub munkáiban is megtalálható. Ekkor a kép többet mutat mint 

csak meg-mutat valamit. Ami Godard zenehasználatában szembetűnik, az nem pusztán 

a zene és a narratív érzelmek kapcsolatának megszüntetése. Mert nála a zene egyrészt 

úgy csatlakozik a képekhez, hogy azokat nem narratív általános valóságként értelmezi. 

Másrészt a zene elválik a képtől, miáltal igazán önállóvá, ,muzikális zenévé’ válik, s 

miáltal a képhez saját viszonyt építhet ki. Csak abban a pillanatban lesz a láthatóvá 

vált általánosság embléma, amennyiben az nem nyilvánvaló és magától értetődő, mert 

a képhez történő csatlakozás (embrayage) nem megy végbe logikai sajátosságok 

alapján , és kognitív viszonylatban sem logikai kényszer kiinduló pontja. Ha nem 

értelem/nélküli-szabad kombinációkról van szó, akkor technikai értelemben 

emblematikus, amennyiben tipikus, és ezzel együtt konvencionális titkot tartalmaz. 

Emellett nem lényeges, hogy az embléma a képek vagy a zene arkánumát fedi-e fel: 

amúgy is az általános az, amit az egyiken vagy másikon keresztül látunk.  

 

A zenéből mint imago-ból kiindulva megkérdezhetjük például, mik lennének a képek 

mint inscriptio/subscriptio a Pré Nom Carmenben (szó szerint kell érteni: a neve előtt, 

Carmen), vagy fordítva. 

 

Mi pl. a titok Godardnál? A JE VOUS SALUE, MARIE c. filmben egyértelmű-a 

szeplőtelen fogantatáson keresztül (még narratívan is érthető)-a megváltás, amely 

ambivalencia nélkül csak a zenén keresztül jut kifejezésre. Ezt természetesen nem 

Godard találta fel ebben a filmben, ő csak ismert konvencióként alkalmazta és 

elrejtette. 

A PRÉNOM CARMEN-ben a titkot már nehezebb megfejteni, ha az ismert Carmen 

anyagon túl található. Mégis egyrészt a fatális bonyodalomnak a bűnnel való 
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összefüggésére vonatkozó kérdés, és másrészt a feloldozás - de csak a halálban vagy a 

halál után – az új nap kezdetekor biztosan központi helyet foglal el. Az elrejtett 

tartalmat megnyitó kulcs ez esetben is a zenében található. Mindenesetre kevésbé 

sikerült itt ismert konvenciót felhasználni. Beethoven vonósnégyesei tiszta hangszeres 

zeneként legjobb esetben programzenei konvenciókat nyújtanak. Azáltal azonban, 

hogy Godard a próbákba építi be ezeket, egyúttal töredékes zenei interpretációt, és 

ugyanabban az összefüggésben Claire alakján keresztül átvitt értelmet biztosít. 

Mindkét zenei előadásmód magával a zenével együtt alkotja az ikonikus embléma 

részét, amely nem vonatkoztatható egyszerűen és direkt módon a narratív 

subscriptiora. (mint szakszerű ,magyarázat’). 

 

A PASSION-ban a zene és kép, mindenek előtt a tableaux vivants, par excellence 

képek között sokféle reláció jut kifejezésre. A zene - hasonlóan a PRÉNOM 

CARMEN próbáihoz – pszeudo-diegetikusan épül be színpadi zeneként a 

képfelvételekbe. Miután a képek és a fény sötét ill. banális összefüggésben áll a 

filmelbeszéléssel, a film a filmben pedig az elbeszélést keresi (ahogy a producer 

panaszolja), természetesen ehhez kapcsolódóan a zene valóban nem mesélhető el. A 

valódi svájci falu drámájától az emberi lét nagy jelenetei elszakadnak, anélkül azonban 

hogy a hozzá fűződő kapcsolatát valaha is elveszítené, és a mindenkori zene, mely 

gyakorta diegetikusan motiválatlanul csap át a falu drámájába, kulcsként szolgálhat 

majd. A titok itt, mint a JE VOUS SALUE, MARIE-ban több szintre vonatkoztatva 

értelmezhető: a faludráma (a gyár bezárással, házasságtöréssel, elhagyott és új 

szerető), a forgatókönyv nélküli és a sosem jó megvilágítással bajlódó filmezés 

végtelen története és a ,nagy ikonográfia’ témái. Így lesz Mozart Missa-jából a 

Requiemben a „Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, [te 

dec]et [hymnus, Deus] in Sion” hallható mind Isabelle elbocsátása elleni 

szakszervezeti akciójában („Isabelle, állítsd kicsit közelebb a lámpát!”) (egészen 

halkan) mind Goya festménye A felkelők lelövetése esetében, mialatt a rendező, Jerzy 

közbeordít: „Állj!, nem jó a fény, nem jön sehonnan!”. A fény, a film 

megvilágításának fénye az, ami nem jó, és a szakszervezeti gyűlés világítása, ami túl 

sötét, mindezt a zene lux perpetuaként fejti meg.  

 

Mivel a PASSION-nak állítólag kifejezetten nincs ,története’, a filmet az ikonográfia 

(amely körül a filmnek végül is narratív ,laza zártságot’ adó történetek is szövődnek) 

láthatóan tagolja. Ezzel párhuzamosan létezik, képileg és tematikailag egybecsengően 

a képekkel, egy zenei tagolás. Ahogy a zene a PRÉNOM CARMEN-ben valójában 

zenepróba, úgy a PASSION képei is tökéletesen sosem sikerült próbák, amelyek 

éppolyan különböző általános értelmezést adó kommentárokat váltanak ki, és 

inscriptio-ként fungálnak. Így ez esetben is a mélyebb szintű zene fejezi ki a 

PASSION tulajdonképpeni értelmét, anélkül hogy valaha tematikai mondanivalóvá 

válna. Az arányaiban megállapítható témák tárgyalásának tekintetében hasonlít a 

három film: PRÉNOM CARMEN, PASSION és JE VOUS SALUE, MARIE: 

valahogy mindhárman a ,nő’ (és hozzátartozóan a férfi), szenvedély és vágy, bűn és 

megváltás témáját tárgyalják. Mindegyikben megtalálható a mindenkori ellenfél 

(Carmené Claire, Isabelle-é Jerzy és Hanna, Marie-é Eve, és a biológia tanár, Julie és 

Carmen,  Joseph-é Claire).Egyik film esetében sem lehet a banális narratív felületen 

túl (,Carmen’, tévéprodukció, ,tinédzser-terhesség’)valóban egyértelműen 

megmondani, miről is van szó. «Qu’ est-ce que c’est cette histoire?» mindegyikre igaz. 

Ezek a filmek minden egymásra vonatkozásuk ellenére nem ugyanannak a variációi. 
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A tulajdonképpeni különbség a mélyszerkezetben található, ahol a különböző 

emblematikák lényeges szerepet játszanak. Az a ,Amit csak lehunyt szemekkel látunk’ 

a PRÉNOM CARMEN-ben az a sorsszerű bűnösség és a hajnal. A történetek nélküli 

PASSION a ,bárány’ ártatlanságából eredő ,örök világosság’. És a JE VOUS SALUE, 

MARIE a halálból való megváltás összekapcsolva ártatlan-tiszta szűziességgel. A 

propozíciók mindenesetre ezt az arkánumot olyan laposan fejezik ki, hogy messze 

alulmúlják az embléma értelmének eredményét. Nem akadályoz bennünket abban 

semmi -ahogy ezt némely filmelmélet író teszi- hogy az általános antropológia még 

laposabb feldolgozását lássuk benne, ahol már csak a ,vágyakozás’, szexuális 

különbség’ ,igazság’, etc. teszik ki a mélyebb értelmet. 
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