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SZERZŐ A TÜKÖRBEN 
A filmszerző fogalmának (át)értelmezése kortárs önreflexív filmekben 
Doktori disszertáció tézisei 
Vincze Teréz 
 
Kiinduló feltevés: 
Feltevésem szerint az utóbbi két évtized filmművészetében felbukkant a szerzőiség és az önreflexió 
szoros és sajátos összefonódásának néhány jelenség értékű változata. Ezalatt azt értem, hogy a 
filmtörténetben állandóan jelenlévő, szórványosan felbukkanó önreflexivitáson túl olyan eseteket 
figyelhetünk meg a kortárs filmben, melyek alapvető jellemzője, hogy bennük a szerzőiség és az 
önreflexió kérdése összekapcsolódik és ez a jelenség egy stílusirányzat alapját képezi (a kortárs iráni 
film esetében), illetve egy alkotói életművet átfogóan meghatározó jelenséggé válik (például: Michael 
Haneke, Lars von Trier, Nanni Moretti).  
 
Célkitűzés: 
Dolgozatom annak kimutatását tűzte ki célul, hogy ezen kortárs önreflexív jelenségek között vannak 
olyanok, melyek esetében szerzőiség és önreflexió kapcsolata a filmtörténetben máshol nem 
tapasztalható módon és jelentéstartalommal van jelen, ami együtt jár a szerzői pozíció újfajta 
értelmezésének lehetőségével.   
Ennek érdekében egyrészt a két filmművészeti jelenség – a filmi önreflexió és a filmszerző fogalma – 
összekapcsolásával és párhuzamos vizsgálatával egy olyan filmelméleti és -történeti rendszert 
kívántam felvázolni, melynek segítségével megragadhatóvá válik a kortárs önreflexív iráni film, 
valamint Michael Haneke önreflexív filmjeinek újfajta szerzőkoncepciója. Majd pedig ennek az új 
koncepciónak a bemutatására tettem kísérletet a konkrét filmalkotások vizsgálatán keresztül. 
Mivel állításom szerint az iráni filmben és Hanekénél a szerzőiség és önreflexió kapcsolata a 
filmtörténetben máshol nem tapasztalható módon és jelentéstartalommal van jelen, szükséges volt 
mind a szerzőiség, mind a filmi önreflexió, mind pedig a kettő lehetséges összekapcsolódásainak 
történeti szempontú vizsgálata. Ezt a vizsgálatot mind a filmteóriában, mind pedig a filmtörténetben 
elvégeztem, ugyanis kérdésfelvetésem egyik kiindulópontját az a – Kovács András Bálint 
korszakmonográfiájában megfogalmazott – filmstílus-történeti kijelentés szolgáltatta, mely szerint a 
filmekben megjelenő önreflexió és a szerző-koncepció teóriabeli megjelenésének összekapcsolódása az 
ún. filmi modernizmusban kulcsfontosságú jelenség volt.1 Ez a kiindulópont pedig magában hordozza 
a filmtörténeti és filmteoretikus szempontok kölcsönös összekapcsolásának szükségességét a filmi 
önreflexió és a szerző kapcsolatának vizsgálatakor. 
 

A dolgozat felépítése: 
Az első fejezet a szerző és az önreflexió kapcsolatát vizsgálja. A disszertációban vizsgált jelenségek 
újszerűségének kimutatása érdekében az első fejezetben áttekintettem a szerző(iség) és az önreflexió 
fogalmak kapcsolatának alakulását a filmelméletben. Az első részben a szerzőiség elméleteinek 
történetét tekintettem át. A második részben kitértem a filmi önreflexivitás fogalmi 
megragadhatóságának problémáira azért, hogy a kifejezést olyan módon definiálhassam, hogy az – 
szemben az általános és rendkívül tág értelmezéssel – valóban használható értelmezői eszközként 
álljon rendelkezésre. Ezt követően a filmi önreflexivitás elméleteit tekintettem át abból a szempontból, 
hogy azokban milyen szerep jutott a szerzőiségnek és a szerző alakjának. 
A második fejezetben áttekintést adtam arról, hogy miként értelmezhető a szerző pozíciója és 
kapcsolata az önreflexivitással a különböző filmtörténeti korszakok jelentős és jellemző önreflexív 
filmjeiben. Végül a harmadik és negyedik fejezetben a kortárs filmművészet két sajátos önreflexív 
jelenségcsoportját elemeztem (iráni önreflexív filmek, Haneke filmjei, különös tekintettel a Rejtély 

                                                           

1 Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Budapest: Palatinus, 2005. Különösen: A kritikai reflexivitás és a szerzı 
születése. pp. 231–254. 
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című művére), és bemutattam, hogy a második fejezetben tárgyalt jelenségekhez képest mennyiben 
hoz újat az ezekben a művekben jelentkező, a szerzőiség és önreflexió összekapcsolódásával 
összefüggésben megfigyelhető, átalakult szerzői pozíció. 
 
Főbb megállapítások, eredmények: 
Az önreflexióra és a szerzőiségre vonatkozó történeti sorok vizsgálata rámutatott, hogy a két jelenség 
között többször érdekes és jelentős kölcsönkapcsolatokra bukkanhatunk. Például míg a szerző 
figurájának filmművészeti megjelenésével, a szerzőiség kritikai és teoretikus kibontakozásával az 
1950-es években az önreflexív filmszerkesztés stílusirányzattá válásának megindulása kapcsolódott 
össze, a szerzőiség koncepciójának elméleti ellehetetlenülése az önreflexió elméletének 
felemelkedéséhez kapcsolódik az 1970-es években. Ez utóbbi szakaszban ugyanis a szerző figurája 
mint értelemadó forrás kezdi elveszteni kitüntetett szerepét, és helyét teljességgel a szövegműködés 
különböző sajátos formái – köztük az önreflexivitás jelensége – veszik át, s a teoretikus érdeklődés is a 
szerzői szubjektivitásról leválasztott önreflexív szövegműködés iránt kezd érdeklődni. 
Az iráni film és Haneke műveinek vizsgálatakor a filmteória és a filmi jelenségek történeti 
párhuzamainak szempontjából különösen az az összefüggés bizonyult fontosnak, hogy a 
filmtudományban az 1990-es évek elején megújult érdeklődés a szerzőiség újrafogalmazása iránt 
időben egybeesik ezen művek újszerű szerzőiség-koncepciójával. A megújult teoretikus érdeklődést 
egyrészt motiválja az azzal való szembenézés, hogy a szerző fogalma tagadhatatlanul kapcsolatban áll 
a személyesség, az élményszerűség, az azonosulás fogalmaival, melyek a filmbefogadás során 
nélkülözhetetlenek. Valamint, hogy a különböző korok, az eltérő kultúrák filmjei nagyon másképp 
töltik be azt a pozíciót, amit általánosságban a szerző névvel illetünk. Ennek megfelelően a szerzőiség 
kapcsán szükséges nem univerzalisztikus, szituált szerzőfogalmak kidolgozása.  
Az újfajta, szituált szerzőséggel kapcsolatos vizsgálatomhoz kiindulópontot szolgáltattak Gács 
Annának, a szerzőiségkoncepciók kortárs irodalmi helyzetét vizsgáló könyvében megfogalmazott 
gondolatok. Gács egyrészt összefoglalja  azokat a hagyományos szerzői funkciókat, melyek a 
modernitásban egy időre háttérbe szorultak, de melyek a szituált szerzőfogalmakkal párhuzamosan 
visszatérni látszanak, ilyenek: „a szerzői szándék, az életrajz, az önéletrajziság, az autoritás, a felelősség, az 

életmű, a szerzői név” és a tekintély.2 Majd pedig Seán Burke The Death and Return of the Author című 
művének a szerző 21. századi pozíciójára vonatkozó következtetéseit így foglalja össze: „szerző úgy 

nyerhetne újra jogot az értelmezésben, mint aki a szöveget keletkezésének történeti, földrajzi, politikai, kulturális 

környezetéhez kapcsolja.”3  
Dolgozatomban ezeket a feltevéseket alkalmaztam a filmművészetre. A kortárs iráni film és Haneke 
példáján keresztül bemutattam, hogy a filmművészetben az 1990-es évek elejétől hogyan jelennek meg 
újra bizonyos, hagyományosan a szerző fogalmához tartozó, de a korábbi évtizedekben háttérbe 
szorult funkciók, illetve, hogy miként tér vissza a filmszerző olyan alakként, aki szövegét 
keletkezésének történeti, földrajzi, politikai és kulturális környezetéhez kapcsolja. 
A dolgozatomban vizsgált két konkrét példa tehát a szituált szerzőiségnek a filmművészetben 
megragadható esete. Haneke egy európai, poszt-hatvannyolcas, posztkoloniális, multikulturális 
kontextusban; az iráni film pedig egy közel-keleti, vallásilag determinált, tekintélyelvű, cenzurális 
kötöttségekkel terhelt közegben alkalmazza a szerzői koncepciót. Mindkét esetben e koncepció 
hangsúlyos, értelemképző alkalmazásával találkozunk, ami mindig összekapcsolódik az önreflexivitás 
különféle technikáinak alkalmazásával. Az iráni filmekben a valóság és a fikció határán egyensúlyozó 
szerzőfigurák lépnek be a film terébe, Haneke Rejtély című filmje pedig a médiumra vonatkozó 
reflexivitáson keresztül a szerző láthatatlan mégis érzékelhető jelenlétére hívja fel a figyelmet. 
Ebben a viszonyrendszerben a szerző újra bizonyos autoritással rendelkező, morális ítéletalkotásra is 

                                                           
2 Gács Anna: Miért nem elég nekünk a könyv. A szerzı az értelmezésben, szerzıség-koncepciók a kortárs magyar 
irodalomban. Budapest: Kijárat Kiadó, 2002. p. 17. 
 
3 ibid. p. 64. Gács Anna Seán Burke: The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault, 
Derrida (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998. pp. 203–204.) címő mővére hivatkozik. 
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jogot formáló szubjektumként tételeződik. Bizonyos értelemben tehát arról van szó, hogy ezen újfajta 
szerzőiségben a modernizmus kritikai önreflexiójának szubjektív, művész szerzője, a politikai 
modernizmus elidegenítő, brechtiánus szerzője és a posztmodernitás, kitüntetett pozícióját elvesztett, 
szkeptikus szerzője olyan módon egyesül, hogy a posztmodern kondíciói – a kitüntetett nézőpont 
megrendülése – közepette mégis a valóság problémáira reflektálhasson. Ezt azzal érik el ezek a művek 
és alkotók, hogy egy olyan részleges, kulturálisan, földrajzilag és a személyességen keresztül 
leszűkített pozíciót képviselnek és ajánlanak fel a néző számára, melynek autoritása sem törekszik 
kizárólagosságra. A nézői azonosulás lehetőségének megteremtésével felajánlják megfontolásra saját 
nézőpontjukat, saját elkötelezett szemszögüket, de annak megítélését a nézőre bízzák.   
 
A filmi önreflexivitás tekintetében dolgozatomnak nem volt célja általános elmélet megfogalmazása, 
ezzel kapcsolatban pusztán arra törekedtem az első fejezetben, hogy a fogalom túlzottan kiszélesített 
használatának okaira rámutassak és a reflexió és önreflexió fogalmának elkülönítésével határozzam 
meg a jelen vizsgálat által használhatónak vélt fogalom tartalmát. Eszerint az önreflexivitást egy adott 
filmnek kifejezett önmagára vonatkozásaként határoztam meg, ami narratív önreferencia formájában 
jelenik meg. Ezzel a vizsgálat köréből eleve kizártam a nem narratív, avantgárd-experimentális 
filmeket, s a vizsgálat origópontjává ilyen módon a modernista (narratív) önreflexivitás vált, melyhez 
viszonyítva az önreflexivitás változatai meghatározódtak.  
Az önreflexivitás leíró elméleteinek áttekintő számbavétele mellett dolgozatom a hangsúlyt inkább az 
önreflexivitás történeti-poétikai jellegű pozicionálására helyezte. A filmtörténet és a filmteória belső 
fejlődésének viszonyrendszerében mértem fel a filmi önreflexivitás sajátos eseteit, melyek a film 
technika-, társadalom- és stílustörténetben nyerik el sajátos helyi értéküket. Vagyis arra törekedtem, 
hogy „belülről”, a filmteória és a filmművészet fejleményei felől világítsam meg az önreflexivitás 
különféle eseteit, mely sorba aztán sajátos új jellemzői kapcsán a két vizsgált kortárs jelenség 
önreflexív működései beilleszthetőek. 
 
Újszerűségükből adódó hasonlóságuk mellett a dolgozat 3. és 4. fejezetében tárgyalt két példa 
különbözősége abból az eltérésből adódik, hogy bennük az önreflexív működés mire fekteti a 
hangsúlyt. Az iráni film önreflexív működéseit a művészet valóságvonatkozásának, a fikcionalitás és 
dokumentaritás kérdéseinek vizsgálata felől bizonyult hasznosnak megvizsgálni, ezzel volt 
egyértelműen összekapcsolható az önreflexió és a szerzői szubjektivitás jelenségéinek újszerűsége. 
Dokumentum és fikció egyedi, a reflexivitásra rendkívül erőteljesen építő és annak segítségével a 
kettőt esszenciális egységbe kovácsoló alkalmazása teremti meg ugyanis a lehetőséget arra, hogy az 
iráni filmekben kifejezésre jutó filmszerző fogalma mind a modernista kritikai önreflexivitáshoz 
kapcsolható, mind pedig a posztmodern, a szövegfunkciók által felszámolt szerzőkoncepcióval 
szembeállítható legyen.  
Ugyanakkor Hanekénél az érzékelés általános mediatizáltságának jelenségén keresztül a befogadói 
pozíció került a középpontba és ehhez kapcsolódott a szerzői pozíció, az iráni filménél áttételesebb 
megjelenése. A Benny videója és a Rejtély című filmek kapcsán megfigyelhettük a képekbe vetett hit 
radikális meggyöngülésének posztmodern gesztusát, miközben mindkét filmben megjelent az a 
gondolat, hogy a szerző a morális értékekhez való visszatalálás záloga. Vagyis a modernista reflexióra 
jellemző, a szerző és a műalkotás morális felsőbbrendűségét bizonyító jeleket is megtalálhattuk 
Hanekénél. Mindezt azonban a nézőnek a képhez való viszonyát elbizonytalanító, a kép–néző-
viszonyt hangsúlyozó szerkesztésmódon keresztül éri el, ami a posztmodern korszellem jegyében 
(poszt-modernizálva) nyilvánítja meg a szerzői pozíciót, ami egyben utal annak nem kizárólagos, nem 
feltétel nélküli pozíciójára. 
 
Mindkét vizsgált példában rámutattam, hogy a szerzőségkoncepciónak fontos összetevője a művész 
társadalmi szerepvállalásának reflektálása – Haneke Rejtély című filmjében konkrétan politikai 
jelleggel, az iráni filmekben általánosabb, társadalmi funkcióként megnyilvánítva.  
Felvetődik ugyanakkor, hogy ez a pozíció azonos-e a ’70-es, ’80-as évek ideológiai-politikai jellegű 
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önreflexivitásának didaktikus (Godard), vagy a személyes művészi elkötelezettségen alapuló (Wajda, 
Kieslowski) szerzőkoncepciójával. Elkötelezettség tekintetében ezekkel állítható párhuzamba, 
azonban jelentős különbségeket is találunk. Talán a legfontosabb különbség abból adódik, hogy míg a 
’70-es, ’80-as évek önreflexivitásának egyik fő jellemzője, hogy ezt a technikát kifejezetten az 
elidegenítés eszközeként használja, Haneke és az iráni filmek viszont éppen hogy a nézői azonosulás 
elősegítésére, és az önreflexivitás által a tárgyalt jelenségeknek valamiféle kollektív tapasztalatba való 
beleírására törekszenek, ezért a bennük megnyilvánuló szerzőiség is teljesen eltérő a korábbiaktól. 
Hanekénél egyfajta sajátos „felületkezelés” következtében a nézői azonosulás olyan módon kerül 
tudatosításra, hogy a nézőnek nem marad más választása, minthogy felfigyeljen egy láthatatlanul 
működő, ám nagyon is fontos „kijelentéseket” tevő szerzői pozícióra, egy – kritikai értelemben 
egyáltalán nem semleges, láthatatlan de – határozottan érzékelhető megfigyelőre. Hanekénél a szerző 
és önreflexió kapcsolatba beleíródva láthatjuk a „művészet totális szituációjának” azt a klasszikus 
szerzői elméletek óta lezajlott hangsúlyeltolódását, mely a szerzőről a befogadóra helyezte át a 
súlypontokat. Mindazonáltal Haneke a befogadói pozíció önreflexív tudatosításán keresztül mégis 
visszaírja a szerzőt a szövegbe. 
Az iráni film megoldásai más irányból közelítenek, a szerző figuráját a fikció és a dokumentum 
határvidékén egyensúlyozó karakterként helyezik bele a filmekbe, miközben a konkrét társadalmi 
felelősséggel rendelkező biográfiai szerző koncepcióját is használják, hiszen a rendezők személyesen 
szerepelnek a filmekben. 
Ezeknek a jellegzetességeknek köszönhetően teljesítik be e filmek a ’90-es évek elején feltámadó 
szerzői elméletben megfogalmazott sajátosságokat, miszerint az univerzalisztikus szerzőfogalmak 
helyett társadalmilag, történetileg és földrajzilag szituált, akár a biográfiai értelemben vett szerzőt is 
érintő felelősség koncepciójával dolgozó szerző-fogalomra van szükség, mely egy részleges, nem 
kizárólagos nézőponton keresztül a valóság problémáinak kritikus szemléletétől sem zárkózik el. És 
akkor megvalósulhat, amiről Dudley Andrew így írt: „az »auteur« szó és az alkalmi jelek, amiket ez a szó – 

bármit jelentsen is – maga után hagy, a szöveget feltölthetik időtartammal: létrejöttének múltjával és azzal a 

jövővel, amiben már mi is vele együtt vagyunk.”4  
  
 

 
 

                                                           

4 Andrew, Dudley: A szerzıiségtıl megfosztott szerzı napjainkban. Metropolis (2003) no. 4. p. 67. 


