
A TÁRGYAK I 
A tárgyi világ ábrázolásának 

problematikája magával a művé-
szettel egyidős. Achilles allakját 
megalkotva már Homeros is énekelt 
pajzsáról, Shakespeare-nél is „fő-
szereplő" Desdemana kendője. A 
marxista esztétika — Hegelből ki-
indulva — vallja, hogy a dolgok 
totalitása, mint az epika elenged-
hetetlen kelléke, mindig csak az 
emberi világgal való elszakíthatat-
lan kontaktusában ábrázolandó. 

A realizmus programja magától 
értetődően megnöveli a tárgyi világ 
bemutatásával kapcsolatos igénye-
ket: a valóság hitele, az emberi 
sorsok teljessége, la tipikus jellemek 
kibontakozását lehetővé tevő tipikus 
körülmények írói rajza nem képzel-
hető el nélküle. Balzac-tanutonányok 
elemzik, milyen szerepe van pél-
dául a Vesztett illúziókban Lucien 
Rubempré ruházatának a hős fejlő-
désében I 

A tárgyak motiváló szerepén tul, 
sokszor a realista irodalomban is 
eseményformáló szerepet kapnak. 
Thomas Hardy Egy tiszta nő-jében 
például Tess levelének elkallódása 
a két hős további kapcsolatának 
alakulása szempontjából sorsdöntő. 
Ugyanakkor már a klasszikus iroda-
lomban feltűnik, s századunkban 
általánossá válik a tárgyi világ je-
lenségeinek egészen másféle ábrá-
zolása is. Flaubert Bovaryné-jában 
az első asszony, s fcésőbb Emma 
menyasszonyi csokra a cselekmény 
tényleges menete és a környezetrajz 
szempontjából egyaránt mellőzhető 
motívum. Szerepét, tartalmát a sza-
vak mögött rejlő érték, a csokor 
szimbolikus jelentősége szabja meg. 

Gyakorlattá a tárgyi világ ilyen 
jellegű ábrázolása az impresszioniz-
mussal lett. Kosztolányi 1909-es 
Rilke-tanulmányában így ír erről: 

- A tárgyak . . . a nyugvópontjai 
elslkló Hetünknek. Itt van az 
egyetlen mozdulatlanul bizonyos, 
amelyre vak továbbhaladásunkban 
tájékozódásul rátekinthetünk, m i n t 
v o n a t b a n ülő utas az elsuhanó te-
legráfpóznákra. Ml megyünk, de 
ók nem mennek . . . Mindegyiken 
ott a kezünk nyoma, mely bará-
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tunkká teszi, ott a tekintetünk li-
lánk súrolása, az áhltozásunk köny 
nyes vonala és láza, amellyel 
mindörökre kedvesünknek jegyez-
tük el óket, s most akarva — nem 
akarva alázatos szolgálói vagyunk. 
A fa, a kö, a viz, a pohár, a szék, 
a ruha, minden tárgy, amivel egy-
szer vonatkozásban álltunk vagy 
állani fogunk, vagy csak állhatunk, 
csöndesen viseli magán életünket, 
roskadva hordja múltunkat, jele-
nünket vagy jövónket, s ha bá-
muljuk őket, magunkat bámuljuk 
b e n n ü k . A tárgyak szimbólumok. 
£» a mi értelmünk tulajdonképpen 
bennük van. Csak fel kell t ö rn i 
kérges héjukat és megtaláljuk ben-
nük a fogalmakat, mint dióban a 
gazdag és zs í ros belét.* 

Adytól Krúdyig, Kosztolányiig 
széles skála Igazolja ennek, az el-
méletben a freudizmussal is rokon-
ságot tartó, művészi felfedezésnek 
gyakorlatát. Elég csak Kosztolányi 
Ezüstbot című elbeszélésére gondol-
nunk, hogy meglássuk, mint válik 
a tárgyi totalitás alkotórésze, a.kör-
nyezetrajz hitelének kezese, fősze-
replővé az elbeszélés színpadán: a 
vonatban hagyott, előbb értékesnek 
vélt, majd kopott filléres jószágnak 
becsült „talált tárgy" az emberi 
lelkiismeret klvetítődése és zsan-
dárja lesz. Ha történetiségre töre-
kednénk, még tovább szőhetnénk az 
összevetések fonalát: az expresszlo-
nizmusban hasonlóan nagy, talán 
csak némileg elvontabb, transzpo-
náltabb a tárgyi világ tükrözése. De 
ezúttal nemcsak az irodalomról van 
szó. 

A tárgyi világ ábrázolásának je-
lentősége a filmművészetben, illetve 
a filmesztétikában — úgy vélem — 
még jelentősebb. A film születése 
pillanatától „a látható dolgok mű-
vészete", hőseinek megelevenítése 
eleve csak környezetükben, öltözé-
kükben, a megszokott és jellegzetes 
tárgyi világ keretében elképzelhető. 
S bár a film alapjában és lényegé-
ben (forgatókönyve szerint) drámai 
műfaj, ebből a szempontból itt is 
felvetődhet egy bizonyos (bór az 
adott tematika keretei között min-
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dig szűkebb érvényű) tárgyi totali-
tás követelménye. 

A filmben azonban, éppen mivel a 
látható dolgok művészete, többről 
vtan szó. Balázs Béla filmesztétikai 
tanulmányában két lényeges motí-
vumra irányítja & figyelmét. Elő-
ször: 

"Az elvont gondolkodáshoz In-
kább alkalmazkodni tudó költé-
szetben a látható, kézzelfogható 
dolgok nem jutnak Ilyen jelentós 
szerephez. (T. i. m i n t o filmben.) 
A költészet éppen ezért képtelen 
azt a sajátos atmoszférát, az anyag-
nak ezt az erőteljes jelenlétét meg-
teremtenii.«> 

Másodszor: 
»A beszélő ember világában a 

néma tárgyak Jetentősége és cse-
lekvőképessége az embernél jóval 
kisebb . . . A színpadon a szavaló 
művész és a néma tárgy között je-
lentős az értékkülönbség. Egymás-
tól élesen elhatárolt dimenziókban 
élnek. A filmnél ez az értékkülönb-
ség eltűnik. A tárgyak itt nem ala-
csonyrendű, értéktelen függvényei 
az embernek. A közös némaság az 
emberrel csaknem egyenlő rangra 
emeli őket. Külön életre kelnek, 
sajátos jelentőséget kapnak. Itt ők 
sem mondanak kevesebbet, mint 
az ember, mert nem i« beszélnek 
kevesebbbe t . Es ez a t i tka annak a 
sajátot fllmatmoszférának, amelyet 
az Irodalom, saját eszközeivel so-
hasem teremthet meg.-* 

S ha Balázs Béla érvelését termé-
szetesen a némafilm korszakra vo-
natkoztatja is, érvényessége a han-
gosfilm korszakában sem csökkent. 
Hiszen a film-dialógus megnöveke-
dett szerepe ma sem, holnap sem 
szoríthatja ' ki a képbeli ábrázolás 
elsődlegességét. Ügy hiszem, az iro-
dalmi ábrázolás során felvetett hár-
mas funkció a film vásznán is meg-
határozza a tárgyi világ bemutatá-
sának mikéntjét. ' 

Az első feladatkör a legkézenfek-
vőbb. A történet, környezet stb. hi-
telét alátámasztó tárgyak (ruhák, 
használati tárgyak stb.) voltaképpen 
nem különböznek elvileg a kellé-
kektől. A korhűség vagy a társadal-
mi tipizálás szempontjából persze 

ezek jelentősége nem egyforma, ám 
a fontossági hierarchia inkább az 
ábrázolás időtartamától, közelségé-
től stb. függ, mint a forgatókönyv-
ben, mint irodalmi műben szerzett 
jelentőségétől. A korhűség, stílus-
egység stb. harmóniája a legapróbb 
részletekig kiterjedően kötelez. 
(Ilyen pl. a korhű utcakép követel-
ménye: a korabeli plakátok, újsá-
gok, jellegzetes cégtáblák látványa 
stb.) Nem véteni a hűség ellen — 
azonban csak az első lépés. A máso-
dik: az ábrázolandó tárgyak megfe 
lelő szelekciója. Nem elég, ha a 
rendező arra ügyel, hogy az utcakép 
ne vétsen a korhűség ellen, fontos, 
hogy a nézőben fel is keltse az adott 
kor asszociációját. A Régi idők mo-
zija című olasz film nem akármi-
lyen évtizedes filmképeket vágott 
be, hanem a legismertebbeket, azo-
kat, amelyek első villanásra, felté-
telezhetően a rendező megkövetelte, 
lényegében közös asszociációkat, 
gondolatokat, élményemlékeket ele-
venítik fel a nézőben. A kellékek 
jellemző ereje rendkívül intenzív. 
Gondoljunk pl. a „Ház a sziklák 
alatt" két ökrös szekerének szembe-
találkozására az országúton. A 
Terka szegényes hóbelevancát szál-
lító kocsi a nyomorúság, a meg-
vertség látványát sugározza, míg a 
szembejövő lakodalmas kocsi az új 
asszony honfoglalásainak rekvizi-
tumaival büszkélkedik. Vagy mi-
lyen jellemző a szolgálatba álló 
Édes Anna puritán szegénységű ba-
bartyuja! S ami a jellemzést illeti: a 
hős alakjénák a jellegzetes kellék, a 
tárgyi viűág egy-egy mesterien meg-
választott eleme valóságos epithe-
ton ornans-ává lehet, mint Chaplin-
nek a köcsögkalap, s a kétfelé ka-
csingató ormótlan bakancs. Chaplin 
számára ez az öltözék már több 
volt. mint jelmez: jel volt ez a mez, 
mely jellemzett, Is úgy hozzánőtt a 
művészhez, mint Achilleshez á 
„gyorslábú", vagy a Helység kala-
pácsa Erzsókjához' a „szemérmetes" 
jelző. Kiindulásában nagyon is reá-
lis, motiváló, humort fakasztó ele-
mek voltak ezek, s szimbólummá 
csak a nézői élmény évtizedes sora 
emelte. 

Balázs Béla imént idézett fejtege-
tésében legelsőnek a tárgyak atmo-



szféra-teremtő erejét hangsúlyozta. 
Rendezőink közül, talán, nem téve-
dek, ha úgy érzem, elsősorban Makk 
Károly az, aki e téren a legeredmé-
nyesebben kísérletezik. Emlékez-
zünk csak a Kilences kórterem Im-
máron híressé vált jelenetére, ahol 
az öngyilkosságra készülő lány a 
konyhai magányban, a sziszegő gáz-
ban pucolja a zöldborsót, és a bor-
sószemek monoton koppanása, té-
tova gurulása ezerszeresen érezteti 
a közelgő tragédiát. Vagy ugyan-
csak Makknál a Ház a sziklák alatt-
ban a lámpa körül dongó, köröző, 
keringő, szédelgő, fénybe hulló bo-
gár röpte milyen elemi erővel szin-
tetizálja a film egészének atmoszfé-
ráját. Hasonló aitmoszféra-érzékel-
tető szerepe volt sok régi francia 
filmben, s legutóbb például Bardem 
Főutcájában az esőnek, mint a 
szürkeség, a monotonia piktorának, 
a tapadós, nedves hidegség megál-
líthatatlan zuhogásának. De milyen 
sokatmondó lehet egy helyzet han-
gulatának érzékeltetésére nemcsak 
egy' ilyen eleven természeti jelen-
ség, mint az eső, de olyan holt tárgy 
is, mint áz asztal. Renoir Nagy áb-
rándjában a foglyokat befogadó né-
met asszony kislányával másodma-
gával étkezik a tágas ébédlőaszflal-
nál. Széthullt a család, túl nagy lett 
az asztal . . . S milyen más, barátsá-
gos, alkalmatos jószág, amikor 
megint férfiak ülik körül! A fog-
lyok búcsúja után csak egy villa-
násnyi időre látjuk megint, de ak-
kor már szinte halljuk, hogyan só-
hajt vendégel után az ismét feles-
legesen, otrombán megnőtt (válto-
zatlan méretű) asztal. 

A tárgyi világ filmbeli megeleve-
nítése természetesen sohasem öncél. 
A cél azonban nemcsak ornamenti-
kus, motiváló vagy hangulatfestő 
lehet, hanem bizonyos esetekben 
ennél sokkal közvetlenebb: a cse-
lekmény menetének befolyásolása. 
Ennek a lehetőségnek klasszikus 
példája bizonyára a Biciklitolvajok 
főszereplője: a ruhát, kenyeret, éle-
tet jelentő bicikli. A kerékpár itt 
nem kellék és nem dekoráció, de 
nem is szimbólum. A konfliktus 
gyújtópontjában, szinte állandó, 
tényleges és átvitt értelmű premier 
planban látjuk: e körül fordul meg 

a főhős boldogsága, ennek hiánya 
fosztja meg a darab kenyér remé-
nyétől, a bicikli visszaszerzésének 
reményében nyomozza, kergeti a 
hős a tolvajt, s ennek a gyűlölt-
vágyott, kaput nyitó járműnek bir-
toklásáért szánja rá magát a lopás-
ra. Felejthetetlen az a képsor, ami-
kor a bicikli visszaszerzése körüli 
eredménytelen hajszába belefáradt 
apa szemezik az otthagyott idegen 
járművel. A magányos bicikli itt a 
kísértő, a Lucifer, a boldogságot 
hozó elérhetetlen Istennő, a bosz-
szúállásra ingerlő Erynnis, a mene-
külést ígérő csalóka délibáb is a bu-
kásba taszító Démon. A tárgyak 
reális — vagy fogalmazzuk neo-
realistának — filmbeli felhasználá-
sa alighanem itt érte el a maximu-
mot. A konfliktusban tevőlegesen 
szerephez jutó tárgy premier planja 
természetesen korlátozódhat ennél 
jóval kisebb forgatási, illetve cse-
lekményidőre is. A Tisztességtudó 
utcalány ban a szenátor érvelését 
alátámasztó Washington-szobor csak 
pillanatokra jut szerephez, s elég 
ahhoz, hogy pontot tegyen a lányt 
megkörnyékező érvelő-fenyegető-
hízelgő mondatsor végére, s különös 
nyomatékot adjon a szenátor szobá-
jában elhangzottaknak. 

Szándékosan hagytam utoljára a 
tárgyi világ ábrázolásának legna-
gyobb skálájú, legmodernebb ésleg-
filmszerűbb lehetőségét, a szimbo-
likus ábrázolásmódot. Azt a megol-
dási lehetőséget, amellyel Lawrence 
Oliver külön, alkotó, tragikummal 
terhes, torz és sötét életre hívta 
III. Richard árnyékát, s amely a 
film történetében már Pudovkin 
Anyájában is jelentkezik. Mintha 
kicsit erre az útra talált volna viez-
sza (modernebb, pszichológiailag és 
technikailag természetesen többrétű 
megoldásokkal) a megújhodott szov-
jet filmgyártás a Szállnak a darvak 
szimbolizmusában. Es nem is csak a 
központi jelentőségű szimbólumok-
ban, amilyen például a darvak vo-
nulása, vagy a Borisz halála előtti, 
keringő nyírfával kombinált álom-
montázs, hanem a látszólag kisebb 
jelentőségű mozzanatokban is, ami-
lyen például a fiúnak dobott, célt 
tévesztett süteményeszacskó földre-
hullása, az a villanás, amikor a sze-



retá gonddal készített édesség Szét-
porlad a súlyos katonacsizmák ter-
he alatt a sárban. Milyen tökéletes 
egyszerűséggel, pátosztalan igaz-
sággal fejezi ez ki a béke s a há-
ború ellentétét! Vagy hogyan ketyeg 
tovább az idő közömbös és megállít-
hatatlan folyását érzékeltető óra a 
rombadőlt ház épen maradt falán 
— ezt sem felejtjük el egyhamar. 

A mi filmjeink közül a legköl-
tőibben az Édes Annában éltek a 
szimbolikus erejű tárgyábrázolás le-
hetőségével. Fábry Zoltán kezét és 
fantáziáját talán éppen a Kosztolá-
nyihoz való hűség vezette, mikor 
szinte minden Annát körülvevő 
tárgyban megkereste s meglelte a 
titkot: a realitás és a szimbolikus 
szerep kettősségét Kosztolányi 
mondja a bevezetőben idézett Rilke-
tanulmányban: 

»Egyik tárgy kézit nyújtja a má-
siknak a táncra, a titokzatos kör-
táncra, arra a hatalmas világ-kör-
t ánc ra , a m e l y b e n b ú s a n vagy ví-
gan, könnytöl vagy bortól része-
gen mi is táncolunk.* 

Nos, az Édes Anna világának 
szuggesztivitásót a tárgynak ez a 
realitáson túlemelkedett körtánca 
teremti meg: ebben a világban a 
Vizyék előszobájában pöffeszkedő 
kitömött bagoly éppúgy a helyén 
van, mint a lány magányosságát 
líralan, szinte lekottázhatóan ki-
lengő üres hinta, az olcsó ajándék-
trombita, vagy az ellenségesen a 
lányra meredő ételmaradac. A mű-
vész /titoktartó, s mégis szinte sejt-
jük, hogy az Angéla asszony mide-
réből előkígyózó, a világ s az érzel-
mek mind idegesítőbb kuszaságát 
érzékeltető fűzőzsinór össze-vissza-
ságát csak a mind fenyegetőbben 
elővillanó késpenge metszheti e l . . . 

S ugyanakkor, bármilyen meg-
hökkentő, a tárgyak szimbolikus áb-
rázolása a filmen még a szatíra 
eszközévé Is átalakulhat A nemré-
gen bemutatott. „Csodagyerekek" c. 
nyugatnémet film, az elszabadult, 
szinte önálló életre kelt csizmák 
premier plánjától a menetelők 
gleichschaltolt lépés-képével, s a te-
metésen hazugul csillogó cilinder-
sor ürességével gazdag tárházát 
adja ennek az ábrázolásmódnak. 

A tárgyi totalitás a filmvásznon 
az összes variációs lehetőségek fel-
használásából alakul ki, s az at-
moszféra-teremtő kellék adott eset-
ben szimbolikus érvényű is lehet 
stb. Nincs itt most lehetőség a va-
riációk felsorolására sem, annyit 
azonban meg kell állapítani, hogy & 
tárgyi világ elemeinek tisztán deko-
rációs szempontból történő beikta-
tása nem tartozik ide. A harangok 
Rómába mentek c. filmben a költői 
címet ihlető harangok hiába konga-
nak-bonganak olyan hangulatosan: 
az égvilágon semmilyen drámai szál 
nem fűzi őket a film épületéhez, s 
az időbeli megkötés meglehetősen 
durva kötele híján alighanem a ha-
rangozó fejére zuhannának. De bí-
rálatnak szántuk ezt a fejtegetést az 
olyan külsőleges feszültséget terem-
tő, s egyedül ebből táplálkozó ál-
drámai tárgyábrázolással szemben 
is, amilyent példáid a Vasárnap 
gyilkosaiban alkalmaztak a rende-
zők, másfél hosszú óráig egy mű-
szaki hiba lehetséges következmé-
nyeivel rémítve az érzékenyebb 
idegrendszerű nézőt. Sőt, nem sok-
ban különbözik ettőil a Kard és 
kocka egyre-másra ismétlődő kocka-
rázogatása, kockavetése sem. A 
tárgyhoz kötött drámaiság itt sem-
milyen emberi, társadalmi, lélek-
tani, szimbolikus stb. tartalommal 
nem bír: egyedül Fortuna asszony 
szeszélyeinek aggódó vizsgálatára 
inti a türelmes kibiceket 

Nem szóltunk még az egyes klasz-
szikus tárgy-szimbólumok önálló 
életéről. Ilyen például az óm-
motívum útja az Anya kakukkos 
órájától Orson Welles antifasiszta 
bűnügyi filmjéig (Az óra körben-
jár) és a Szállnak a doroaJcig, vagy 
az út-motívum és szimbólum tar-
talomváltozásáról, a neorealista fil-
mek hosszú sorától az Országutonig. 
Nem szóltunk a tárgyi világ ábrá-
zolásának technikai problémáiról a 
premier plántól a montázsig, az 
egyes tárgyak bemutatásának s is-
mételt szerepeltetésének ritmusáról, 
és az ebben rejlő fokozási lehetősé-
gekről stb. De gondolatfelvetésnek, 
vitaindításnak talán ennyi is elég. 

FÖLDES ANNA 


