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Varga Zoltán

Elveszett sikolyok a szélben
Ulrich Gábor Dűne című animációs filmjének rejtelmei

Kétségkívül izgalmas munka vár azokra a kultúr- és művészettörténészekre, 
akik már biztos távolból fogják lajstromozni a 2020-as évek elejét megmérgező 
pandémiás időszakban született művészeti alkotásokat. Ahhoz viszont nem kell 
jövőbeli kutatónak lenni, hogy már most rámutassunk a magyar mozgóképkultú-
ra egyik legnagyobb sikerére, maradandó művére ebben az áldatlan időszakban. 
Ulrich Gábor 2020 tavaszának egy reggelén ébredt arra a szorongásos álomra, 
amely animációs rövidfilmje, a Dűne alapját képezte. A Dűne „félkész” változatát 
Ulrich mindjárt az álmot követő hétvége során megalkotta,1 ám teljessé formálá-
sához még hetekre volt szükség. A véglegesítésben a hangtervező Chris Allan Tod 
közreműködése játszott kulcsszerepet, s a kész változathoz két stúdió produkciós 
részvétele is hozzájárult, így lett a Dűne gyártásvezetője Vécsy Vera, producere 
pedig a Kecskemétfilmtől Mikulás Ferenc és a FocusFoxtól Muhi András.2

Főbb „paraméterei” alapján – három és fél perces, fekete-fehér kísérleti ani-
mációs filmként – a Dűne leginkább a cinefil kalandorokat vonzó alkotásnak ígér-
kezett, melynek sikerszériája a rendezőt is váratlanul érte. Fogadtatása a magyar 
animációs filmnek abba a sikersorozatába illik, amelyet a 2010-es években a világ 
különböző fesztiváljain a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs képzésén 
frissen végzett alkotók diplomafilmjei vagy első önálló alkotásai rajzoltak ki. 
Csakhogy ellentétben Bucsi Réka, Tóth Luca vagy Andrasev Nadja alkotásai-
val, Ulrich Gábor művében semmi sincs a legújabb animációsfilmes generáció 
munkáinak legfőbb közös vonásaiból, a színekben pompázó látványvilágból és a 
szürrealisztikus képzeletvilágból. Sőt, ha lehet, a Dűne ezektől áll a legtávolabb; 
öntörvényű mű, semmilyen trendet nem követ. Szélben lengedező fűszálakat 
látunk benne, semmi mást; ám eközben annál többet hallunk, köztük – minden 
bizonnyal – egy szörnyű gyilkosság sokkoló hanghatásait is…

▼

1 A rendező így idézte fel az élményt és a késztetést az alkotásra: „A Dűnét egy álom ihlette. Egyik reggel úgy ébredtem, hogy 
megvolt a hangulat, a benyomás, amit meg akartam mutatni, és ehhez olyan számítógépes technikát találtam, amivel viszony-
lag gyorsan tudtam haladni. Ez azért volt fontos, mert megmaradhatott az a zsigeri, impulzív erő, amit a munka kezdetén 
éreztem. […] az a kísérleti technika, amellyel a fűszálak mozgását meg tudtam formázni, lehetővé tette a gyors munkát, így 
megmaradt a szuggesztív, tragikus erő, amit az álmomban is éreztem.” Seres Gerda: Álomhoz rendelt rémtörténet.

https://orszagut.com/eloadomuveszet/alomhoz-rendelt-remtortenet-429 (Utolsó letöltés: 2022.03.18.)

2 A keletkezéstörténeti háttérről részletesen lásd Horváth Bálint: Tudják, hogy csak öngyilkos filmeket csinálok. Interjú 
Ulrich Gábor animációs rendezővel. Magyar.film.hu. 

https://magyar.film.hu/filmhu/magazin/tudjak-hogy-csak-ongyilkos-filmeket-csinalok (Utolsó letöltés: 2022.03.18.)
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A Dűne az utóbbi évek – nem csak a pandémia-időszak – egyik legnagyobb 
nemzetközi feltűnést keltő magyar mozgóképe. 2020-as premierje óta több mint 
harminc fesztiválon mutatták be, köztük A-kategóriás animációs fesztiválokon, 
ahol eleve a beválogatás ténye is igen magas rangot jelent (élen Annecy, Ottawa, 
Hirosima fesztiváljaival). Mint Ulrich több alkalommal utalt rá, a Dűne olyan film, 
amelynek ugyan jók az esélyei arra, hogy sok fesztivál felkapja, arra viszont legfőbb 
jellegzetességei kevéssé predesztinálják, hogy díjazzák is. Ezzel együtt a Dűne alko-
tója több fesztiválról sem távozott üres kézzel (képletesen szólva, mert – éppen a 
járványhelyzet miatt – a programok döntő többségén az alkotó nem lehetett jelen 
személyesen is).3

A hazai szaksajtóban is igen pozitív fogadtatásban részesült a film. E sorok 
írója az elsők között kísérelte meg – röviden – összefoglalni a Dűne különleges-
ségét,4 majd a sokasodó hazai fesztiválszereplések (Friss Hús Rövidfilmfesztivál, 
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál) adták az újabb recenziók hátterét. M Tóth 
Éva méltatása kiemeli, hogy a Dűne „egyetlen rendkívül esztétikus, absztrakt hatá-
sú beállítása Antonioni Nagyításának dilemmáját juttatja eszünkbe a valóságról, a 
szemlélő szerepét keresve e mindenkori valóság konstruálásában”.5 Báron György 
„csöndes, filozofikus remeklés”-ként, „minimalista eszközökkel megkomponált 
szikár haiku”-ként magasztalja, amely „egyszerű, tiszta, mély és titokzatos, akár egy 
Weöres-négysoros”.6 Dombai Dóra szerint a Dűne „maga a tiszta film”, amelyben „a 
látvány és a zajok, zörejek egymást oda-vissza értelmező tánca a feszültség kupola-
ívét rajzolja meg”.7 A Dűnéről szócikk olvasható a Magyar filmek 1896–2021 címmel 
megjelent kézikönyvben; szerzője, Kránicz Bence az Ulrich-animációt Lichter 
Péter „kísérleti horrorfilmjéhez”, a Fagyott májushoz (2017) hasonlítja, amennyiben 
ezek a művek „láthatóvá teszik a természetnek alávetett lét tapasztalatát, és egyéni 
filmnyelvet találnak az ember nélküli vagy ember utáni világ megragadására”.8

Az eddigi méltatások és „megfejtési kísérletek” még közel sem merítették ki 
a Dűne rejtelmeit. Az a film, amelyet egyszerre tartanak díjazásra érdemesnek a 

▼

3 A Dűne a Balkanima fesztiválon a zsűri dicséretében részesült; a nemzetközi némafilmfesztiválon a legjobb animációs film 
díját kapta; a fantasztikus filmek florianópolisi fesztiválján dicséretben részesült; Svájcban a Genfi Kortárs Művészeti Center 
díjával tüntették ki; itthon pedig megkapta az Alexander Trauner Art/Film Fesztiválon a Magyar Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti Tagozatának díját (2020-ban), valamint a 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon (KAFF) a Magyar 
Filmkritikusok Díját és a legjobb animációs munkáért járó elismerést (2021), továbbá a magyar filmkritikusok éves díjával is 
kitüntették (2022), Bulgáriában megkapta a Legjobb Absztrakt Animáció díját (2022). 

4 Varga Zoltán: Rettegés a fűben. Ulrich Gábor: Dűne. Filmvilág 2020/12. 15.

5 M Tóth Éva: Unokák fesztiválja. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Filmvilág 2021/8. 12.

6 Báron György: Szünetjel. XV. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. 2021. augusztus 10–15. Élet és Irodalom, 2021. augusztus 
27. 23.

7 Dombai Dóra: A rövidek dicsérete. Prae.hu. https://www.prae.hu/article/12112-a-rovidek-dicserete/ (Utolsó letöltés: 2022. 
03. 18.)

8 Kránicz Bence: Dűne. In: Gelencsér Gábor – Murai András – Pápai Zsolt – Varga Zoltán (szerk.): Magyar filmek 1896–2021. 
Budapest: MMA Kiadó, 2021. 745.
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képzőművészet pártfogói és a fantasztikus filmműfajok rajongói, számos meglepe-
tést tartogat. Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy a Dűne világában merüljek el; 
előbb képzőművészeti megformáltságára, majd a hanggal kapcsolatos különleges 
vonásaira, végül lehetséges műfaji olvasataira koncentrálok.

Szélfútta füvek alakzatai

Amit a kecskeméti képzőművész és animációsfilm-rendező, Ulrich Gábor több 
mint tíz évvel ezelőtt fogalmazott meg animációiról, miszerint azok átmenetet 
jelentenek film és képzőművészet között, ma is, a Dűnére is érvényes.9 Az első 
animációs filmjével, az Idegen testtel nem sokkal az ezredforduló után (2002-ben) 
bemutatkozó Ulrich kezdettől fogva a magyar animáció igen tekintélyes – a kecs-
keméti animációs film számára pedig különösen becses – tradíciójának folytatását, 
a képzőművészeti jellegű animációs film művelését célozza.10 Az időközben eltelt 
két évtized során tucatnál is több egyedi filmet (szerzői animációs rövidfilmet) 
jegyző Ulrich11 mozgóképes életművének rendkívül jellegzetes, jól beazonosítható 
vonásai fedezhetők fel mindenekelőtt vizuálisan, de a filmekben megfogalmazódó 
kérdéseket illetően is – miközben a vizuális építkezésmódban, a hangnemben és az 
elbeszélő jelleggel való kapcsolatban jelentékeny változások és finomabb módosu-
lások is tapasztalhatók.12 Az állandó elemek egy része a Dűnében is megtalálható, 
ugyanakkor a film teljesen új, a korábbi Ulrich-animációkban egyáltalán nem 
látott vizuális világ megformálását avatta fel, s hanghasználatának az életműben 
ugyancsak előzménytelen módja révén is az alkotói eszköztár gyökeres megújulá-
sát jelenti.

A korábbi Ulrich-animációknak – akárcsak a művész grafikai és szobrászati 
munkásságának – meghatározó kérdésköre a testi lét megjelenítése, különös tekin-
tettel a test törékenységének és mulandóságának, végső soron a halál misztériumá-
nak fürkészésére. Mindez a szóban forgó animációkban vizuálisan meglehetősen 
markánsan manifesztálódik: a – talán leginkább ezzel a szóval lehet leírni – vergődő 
emberi test(ek) a legalapvetőbb képi elem(ek) az Ulrich-ikonográfiában. A vergő-
dés láttatásából is következik, de tágabb értelemben is vehető – mint a képkom-
pozíció egészét érintő jelenség –, hogy a filmek jelentős részét örvénylésszerűség 

▼

9 Rákász Judit: Mozgó képek – film és művészet között. Petőfi Népe, 2011. február 4. 14.

10 Lásd Varga Zoltán: A magyar animációs film: intézmény- és formatörténeti közelítések. Szeged: Pompeji, 2016. 191–232; Varga 
Zoltán: A kecskeméti animációs film. Budapest: MMA Kiadó, 2019. 215–255.

11 A Dűne a tizennegyedik animáció a sorban.

12 Vö. Orosz Anna Ida: Animált danse macabre – Ulrich Gábor animációi. Prizma 2010/1. 84–87.; Varga: A kecskeméti animációs 
film. 241–249.
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fémjelzi (Hommage, 2004; Ssshottt!, 2007; Panoptikum, 2008). Mindezen jegyek leg-
tisztábban talán a Mielőtt című 2005-ös, szintén komoly fesztiválszereplést maga 
mögött tudó animációban találhatók meg.13 A későbbi művekben ez a „tömény-
ség” oldódni látszik. Az örvénylésszerű képalkotás, ha nem is tűnik el teljesen, de 
egyre inkább átadja helyét a lebegésszerű vizualitásnak (Lebegés, avagy tíz bagatell, 
2009; A hentes zsebrádiója, 2010; Fából faragott királyfi, 2013). A fekete-fehér képi 
világ kiszínesedik (Lebegés…; Tulipán, 2012; Fából faragott királyfi; Balansz, 2016), a 
komor-tragikus felhangokat pedig abszurd és groteszk hangvétel cseréli (A hentes 
zsebrádiója; Tulipán; Mit kell tudni a kutyaidomításhoz?, 2013). Az Ulrich-animációk 
sokáig kevéssé tettek lépéseket az elbeszélő jelleg érvényesítése felé – a narratíva 
csak később, elsősorban az irodalmi inspiráció felerősödésével együtt jelentkezik 
a rendező filmjeiben.14

Noha a Dűne számára is meghatározó téma a test sérülékenysége, valamennyi 
korábbi Ulrich-animációval ellentétben ezt a kérdéskört nem a képi világ által, 
hanem nem látható módon: konkrétan a hangszféra komponenseivel jeleníti meg. 
A Dűnében egyáltalán nem látható emberalak – talán ez a legrendhagyóbb vonása, 
de legalábbis legfeltűnőbb (vizuális) különbsége az alkotó előző műveihez képest. 
Az, hogy a Dűne számítógépes algoritmusok segítségével megkomponált képi vilá-
ga hihetetlenül lecsupaszított, inkább csak „fokozati” kérdés: Ulrich eddigi alko-
tásainak döntő többségére is illik a minimalizmus titulusa. Azáltal csak tovább 
egyszerűsítette és még absztraktabbá tette a látványvilágot a rendező, hogy csu-
pán fűszálakat, hajladozó és alakzatokba rendeződő szélfútta fűcsomókat mutat. 
Értelemszerűen a minimalizmust erősíti a fekete-fehérség is.

A meglehetősen rövid játékidő, a végletes minimalizmus és az erőszak témája 
révén a Dűne talán legközelebbi előzménye az életműben a Memoir (2010), amely 
a színes és groteszk filmek sorába ékelődve hozta vissza a korai Ulrich-animációk 
zaklatott mozgáskoreográfiáját – a hasonló nyugtalanság- és feszültségérzet ezúttal, 
a Dűnében, nem a képi, hanem a hangi világot szervezi. A Dűne képalkotása érdekes 
módon a Balanszban kiépült kettősség továbbvitelének is felfogható. A  Balansz-
szal kapcsolatban korábban azt fogalmaztam meg, hogy a korai Ulrich-animációk 
örvénylésszerűsége és a későbbi művek lebegésszerűsége valamiképpen kiegyenlítő-
dik benne,15 s hasonló állítható a Dűnét szemrevételezve is, még ha a két film merő-
ben eltérő látványvilága első pillantásra ezt szinte alig igazolja. Ám a Dűne szikár 
fekete-fehér vizualitása, melyben folyamatos „kavargásban” láthatók a növényalak-

▼

13 Lásd a filmről részletesebben Varga Zoltán: Mielőtt. In: Gelencsér Gábor – Murai András – Pápai Zsolt – Varga Zoltán 
(szerk.): Magyar filmek 1896–2021. Budapest: MMA Kiadó, 2021. 670–671.

14 Bizonyos munkái mögött olyan írók ihletését találjuk, mint Podmaniczky Szilárd, Örkény István, Hajas Tibor, Balázs Béla, 
Háy János.

15 Varga: A kecskeméti animációs film..., 247.
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zatok, mintha egyfajta lelassított, s így lebegéssé oldódó örvénylésként is értelmezhető 
lenne; a két jelenség folyamatosan oszcillál, egymásba olvad a filmben. 

Ez a különös kettősség elsősorban azáltal létesül, hogy a növénymozgások 
sora a legkevésbé sem esetleges, önkényes, azaz nem összevissza, ide-oda mozog-
nak a fűszálak, hanem – több vonatkozásban is érvényesülő – vizuális ritmusa, 
dramaturgiája van már magának a látványvilág megképződésének is. A Dűnében 
érvényesülő folyamatos átalakulások, átmenetek finomak, de – különösen újra és 
újra megnézve a filmet – jól észrevehetők. Ezek egyfelől azt az ívet írják le, hogy 
az egyszerűbbtől a komplexebb alakzatokig jut el a növényformák megjelenítése: a 
magukban bólogató fűszálak egyre inkább „összeállnak”, összefonódnak; csomók-
ba, majd mintázatokba rendeződnek, melyek helyenként akár a várostérképek 
asszociációját kelthetik, majd még inkább labirintusszerű terek és sejtszerkezetek 
rémlenek fel (az asszociációk egészen biztosan bővíthetők). Másfelől a sötét és a 
világos felületek, vagyis a fekete és a fehér aránya is folyamatot, illetve váltakozást 
ír le: kezdetben a sötét felületek dominálnak a képen, majd – ahogyan egyre több 
és egyre bonyolultabban egymásra rétegződő fűalakzat rajzolódik ki – a fehér és 
a fekete részek egyensúlyba kerülnek, azután rövidesen egy időre a fehér válik 
meghatározóvá, végül az egész látványvilágot szép lassan ismét beborítja a sötétség. 
Kiegészíthető ezeknek az íveknek a regisztrálása azzal is, hogy a kezdetben a kép-
mezőn szétszórtan hajladozó növényszálak egyre inkább centrifugális – a közép-
ponttól távolodó – mozgásokba rendeződnek, majd tovább osztódik az elrendező-
désük, ami egyszerre teszi jelenvalóvá a szétszórtságot és a centrifugális haladást.

Ezeknek a többirányú és szofisztikált változásoknak köszönhetően az Ulrich-
animációk közül valószínűleg a Dűne jutott a legközelebb a magyar animáció orna-
mentális irányzatának nem kiáltványszerűen deklarált, hanem művek sokasága 
által kirajzolódó stíluseszményéhez, ahhoz az „alakzathoz”, amelyet kompozicionális 
metamorfózisként írtam körül, s amelynek lényege az animációk felépítése olyan 
átváltozássorokra, amelyek a játékidő egészére (de legalábbis minél nagyobb részé-
re) kiterjednek, és a képelemek összességét magukba foglalják.16

Szintén a Dűne képzőművészeti megformáltságát erősíti, hogy egysnittes – 
egyetlen folyamatos, megszakítatlan beállításból álló – animáció (ez nem előz-
ménytelen Ulrichnál: a sokkal vegyesebb látványelemeket felvonultató és lénye-
gesen mozgalmasabb, oldalirányú haladásra komponált Fából faragott királyfi is 
egysnittes alkotás). María Lorenzo Hernández az egysnittes animációkról írva ezt 
a formai jegyet – választott filmpéldái alapján – a színpadias stilizáció eszközének 
tekinti.17 Ez az állítás korrekcióra, de legalábbis kiegészítésre szorul, mert ha más 

▼

16 Vö. Varga: A magyar animációs film…, 194.

17 Hernández, María Lorenzo: Az animált kép kettős értelme. Az animáció mint vizuális nyelv paradoxonairól. Ford. Kis 
Anna. Enigma 2008/3. 49–50.
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példákat veszünk – köztük a Dűnét –, inkább lehetünk figyelmesek arra, hogy a 
hagyományosan filmszerűnek tartott vágás (montázs) mellőzése voltaképpen azt 
szolgálja, hogy a képzőművészeti értelemben felfogott statikus, állóképi keret 
őrződjék meg az animáció számára.18 S a statikus képkereten belül – mint meg-
elevenedett festmény vagy grafika – kelhet életre valamennyi vonal és folt. Éppen 
ilyen megelevenedett képzőművészeti – tehát a legkevésbé sem színpadias – hatást 
kelt a magyar animációs film meghatározó egysnittes remekműve, Jankovics 
Marcell Sisyphusa (1974), amelyben a már-már kalligráfiává stilizált fekete vonalfi-
gura kezdi meg mitikus útját, fehér háttér előtt, a hegytetőre. A képtartalom ehhez 
képest telítettebb, de nem kevésbé érvényesül mozgásba hozott képzőművészeti 
alkotásként a Dűnében is.19

A fül és a félelem

A kezdetleges hangsávot maga Ulrich készítette el; ám a lehetőség, hogy a végleges 
hangsávot korszerű technikai körülmények között, professzionális hangtervezővel 
együttműködve alakíthatta ki, szó szerint új dimenziókat nyitott meg a Dűne szá-
mára. A film megformálásának teljesen tudatosan vállalt koncepciója volt, hogy a 
hang szerepe sokkal jelentősebb legyen benne, mint az animációkban – vagy akár 
a legtöbb mozgókép esetében – ez általában tapasztalható. Ulrich Gábor kép és 
hang evidensnek vett hierarchiáját (tudniillik a képnek tulajdonított elsőbbséget 
és a hang másodlagosságát) megfordította – de legalábbis mindenképpen megkér-
dőjelezte – a Dűnében.

A filmteóriát – néhány gyakorló hangmérnököt, hangtervezőt leszámítva – 
sokáig kevéssé foglalkoztatta a hang, legfeljebb az általános filmesztétika szegmen-
seként, a film formanyelvi rendszerének elemeként méltatták figyelemre (és min-
denekelőtt a filmzene kérdését tárgyalták mélyrehatóan); ma már számos kutató 
kifejezetten előnyben részesíti a filmhang vizsgálatát.20 Ez a kérdéskör nem csak az 
élőszereplős filmművészet esetében felettébb releváns, még inkább az – mert a képi 
világhoz hasonlóan teljesen konstruált elemekből építkezik a hang – az animáci-
óban. Mint korábbi írásomban vázoltam, az animációban – legalábbis a művészi 
célú egész estés alkotásokban és legfőképpen a szerzői rövidfilmekben – általában 

▼

18 Még tovább árnyalható ez a kérdés olyan egysnittes animációkkal, amelyekben bonyolult kameramozgások találhatók.  
A magyar animációból erre példa M. Tóth Géza Maestrója (2005), amely azt mutatja, hogy az egysnittes „makrokompozíció” 
jól kombinálható a sokrétű kameramozgások „mikrokompozícióival”.

19 A Dűne képzőművészeti kiállításokon is megtalálta a bemutatkozási lehetőséget a Műcsarnokban: 2021-ben a II. 
Képzőművészeti Nemzeti Szalon, 2022-ben a II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon részeként.

20 Lásd a filmes hangkutatás kortárs perspektíváiról az alábbi szöveget: Elsaesser, Thomas – Hagener, Malte: A film mint fül: 
hang és tér. Ford. Andorka György. Metropolis 2015/2. 8–21.
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felértékelődik a zörejhasználat (és vele együtt a beszéd részleges vagy sokszor tel-
jes mellőzése), s ez rendkívüli művészi potenciállal kecsegtet.21 Ebbe a vonulatba 
illik a Dűne is, ám radikalizmusa kivételessé teszi – a magyar animációtörténetben 
kétségkívül –, már csak ezért is megkerülhetetlen alkotás.

Az előző alpontban körülírt látványvilághoz olyan hangkulissza társul, amely 
csak részleges kapcsolatba hozható a látottakkal – a füvet mozgató szél süvítése 
az egyetlen lényegi közvetlen, ok-okozati kapcsolat látvány és hang között –, 
leginkább a puszta képelemeken messzemenően „túlnövő”, önálló életet élő, saját 
univerzumot kreáló hangsávot hallhatunk. A képi redukcióval szembehelyezhető 
a hangsáv telítettsége, gazdagsága: Ulrich és a hangtervező (sound designer) Chris 
Allan Tod száznál is több hangrétegből keverte ki mindazt, amit hallunk a Dűne 
befogadásakor. Ha igaz, amit a filmhang kapcsán Robin Beauchamp állít, misze-
rint a hangtervezés „segíti a közönségnek, hogy a komplex látványt megfelelően 
érzékelje, és viszont, az egyszerűbb látványvilágot képes komplexebbé tenni”,22 
akkor ez a Dűnében különösképpen jól vizsgálható. Míg a képanyag a növényi ele-
mek már említett mintázatai alapján vezeti (bűvöli) a tekintetet, addig a hallást 
a legkülönbözőbb típusú zörejekből23 álló – leginkább természeti hangokból, de 
egy meghatározó részletben tagolatlan emberi hangokat (zihálást, hörgést, sikolyt) 
is magába olvasztó –, polifonikus akusztikus világ köti le. (A Dűne az első Ulrich-
animáció, amely nem használ sem zenét, sem beszédet; kizárólag zörejekből építi 
fel a hangsávot.24) Ez a komplex hangkulissza pontosan arra készteti a közönséget, 
amit Beauchamp a képen kívüli világból származó hangok kapcsán említ: hogy 
„a fülével lásson”.25 Márpedig a Dűnében olyan dolgokat „láthatunk” – fülünkön 
keresztül – a lelki szemeinkkel, amelyek alighanem jobb, ha a vizuális észlelés szá-
mára nem is férhetők hozzá.

A képen kívüli teret is érzékeltető hangkulissza ugyanis erős szorongást kelt, 
ez kezdettől fogva alapélménye a befogadónak: amit látunk, hiába „eseménytelen”, 
mert amit hallunk, az semmi jót nem ígér. A szorongáson túl hamar artikulálódik 
annak a balsejtelme, hogy valami szörnyű dolog van készülőben, ami – nem lehet 
kétségünk felőle – be fog következni. Ez párhuzamba állítható azzal az íveléssel, 
amelyet a Dűne vizuálisan ír le (a fentebb már részletezett folyamatok és változások 
révén); hasonlóképpen az akusztikus réteg és a narratív értelemben vett dramatur-

▼

21 Varga Zoltán: Beszéd helyett. A zörej kiemelt szerepe az animációs filmben. Apertúra 2011. ősz. https://www.apertura.
hu/2011/osz/varga_beszed_helyett_a_zorej_kiemelt_szerepe_az_animacios_filmben/ (Utolsó letöltés: 2022.03.19.)

22 Beauchamp, Robin: Designing Sound for Animation. H.n., Elsevier, 2005, 18.

23 A hangsáv kialakításában használt zörejek tipológiájához lásd Fazakas Áron: Filmhanglexikon. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2014. 96–98.

24 Korábbi műveiben Ulrich Gábor a zeneszerzés feladatát is ellátta, akárcsak Neuberger Gizella kitűnő animációjában,  
A zöldséglevesben (2011).

25 Beauchamp: Designing Sound… 22.
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gia is a fokozás, a késleltetés, a csúcspont, majd az elenyészés, eltűnés eszközeivel 
él. „A hipnotikus látvánnyal, a magába húzó, pszeudo-térrel a végkifejlet elkerül-
hetetlenségét akartam hangsúlyozni” – fogalmazott Ulrich Gábor, s szavai bátran 
kiterjeszthetők a hanghasználat által létrejövő dramaturgiára is.26

Míg a vizuális réteg történés jellegű (szél fodrozza a növényzetet), addig csak 
a hangban jelennek meg cselekvésszerű – avagy cselekménnyé rendeződő – ele-
mek, anélkül, hogy ezekből bármi is konkréttá válna. Hogy ki menekül ki elől, ki 
az áldozat és ki a gyilkos, azt a hangok csak sejtethetik, de nem konkretizálják: 
minden befogadónak egyénileg kell megválaszolnia ezeket a kérdéseket. Ulrich 
tehát a mégoly összetett hangsávon belül töredékessé, ezzel pedig enigmatikussá 
teszi a „cselekmény” elemeit, s ezáltal rendkívül nyitottá válik a film. A látvány és 
a hang „provokatív” konstellációja a vizualitás újraértelmezésére is késztet: a Dűne 
elbizonytalanít, hogy azért nem látjuk az eseményeket, mert azok a képen belül 
történnek ugyan, de a fűalakzatok által rejtve maradnak, vagy pedig azért nem 
látunk semmit, mert minden a képmezőn kívül történik?27 Ha a filmvászon „az a 
hely, ahol nem mindent lehet látni”,28 akkor a Dűne alapján tágabb értelmet kell 
adni ennek az aforizmának, mintha csak a képen kívüli tér jelenségével magya-
ráznánk. Ulrich filmjében a „láthatatlan” lokalizálása folyamatosan, feloldatlanul 
ingadozik a képen kívüli tér és a képen belül nem látható tér jelensége között, s ez legalább 
annyira eredményezi a Dűne nyugtalanító hatását, mint a „háttértörténet” titok-
zatos gyilkossága.

Ulrich Gábor a Dűne kép-hang viszonyát ahhoz a kompozícióhoz hasonlította, 
amely a 2010-es évek legnagyobb nemzetközi sikert aratott magyar filmjében, a 
Saul fiában (2015) tapasztalható.29 Nemes Jeles László művének hangkezelésével – 
pontosabban kép és hang kapcsolatával – valóban markáns hasonlóságokat mutat 
a Dűne, hiszen mindkét alkotásban a képi dimenzió erősen leszűkített, míg a rend-
kívüli műgonddal megformált hangsáv teszi – szó szerint – teljesebbé a képet, 
nem megmutatva, de elképzelhetővé és érzékletessé téve, testközelbe hozva a 
borzalmakat.30 Ugyanakkor a különbségek is számottevőek: Nemes Jeles filmjé-
ben a látható felületet a kis mélységélességű fényképezés által homályban hagyott 
képrészletek tovább szűkítik, a Dűnében nincs ehhez hasonló jellegzetesség; a Saul 

▼

26 Deák Zsuzsanna: Ulrich Gábor titkos jelet rejtett el a Dűne című filmben

https://librarius.hu/2021/12/26/ulrich-gabor-titkos-jelet-rejtett-el-a-dune-cimu-filmben/ (Utolsó letöltés: 2022.03.19.)

27 Erre a különösen izgalmas kettősségre a filmről írt recenziómban is utaltam. Varga: Rettegés a fűben.

28 A filmhang élvonalbeli kutatója, Michel Chion megfogalmazása. Idézi Metz, Christian: Budapesti előadások. Filmspirál I. 
Budapest: Magyar Filmintézet, é. n. 43.

29 Nyomasztó álma ihlette Ulrich Gábor Dűne című filmjét. Baon.hu. https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/nyomaszto-
alma-ihlette-ulrich-gabor-dune-cimu-filmjet-2628978/ (Utolsó letöltés: 2022.03.19.)

30 A Saul fia hangkezelésének alapos elemzését lásd Vincze Teréz: A lelkiismeret hangja. Hang és haptikus érzékelés a Saul fia 
című filmben. Metropolis 2015/2. 58–70. 
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fia a főszereplőt és rajta keresztül a nézőt is az események sűrűjébe vezeti, a Dűne 
viszont végig fenntartja a kívülálló pozícióját a befogadó számára. Ám mindkét 
alkotás hanghasználatára érvényesek Mirjam Schaub találó és talányos szavai: „Míg 
a szemünk kutat és megles, a fülünk azt fürkészi, mi leshet meg minket. A fül a 
félelem szerve.”31

Absztrakt thriller

A rendező úgy fogalmazott, „egyszerű dramaturgiájú rémtörténetet” társított az 
absztrakt képsorokhoz;32 ezáltal pedig a kísérleti-képzőművészeti mozgóképanya-
got megnyitotta a populáris mozi bizonyos műfajai, a thriller és a horror számára. 
Mindkét műfaj a feszültség, a félelem, a szorongás ábrázolásában és létrehozásában 
érdekelt, ám más arányokkal közelítenek hozzájuk (a thrillert inkább a feszültség, 
a horrort a félelem mozgatja), és legfőképpen más cselekvők töltik be a veszélyfor-
rás, a károkozó, a gonosz szerepét: a thrillerben emberi ágensek, a horrorban – leg-
alábbis annak legtisztább fantasztikus változataiban – hangsúlyosan nem emberi, 
hanem természetfeletti erők. Bizonyos értelemben a Dűne felfogható a két műfaj 
határmezsgyéjén álló alkotásnak, amelyben az üldözés, majd a vérontás hangjainak 
köszönhetően kontúrozottabbak ugyan a thriller felé húzó elemek – maga a rende-
ző is „absztrakt thrillerként” szokott utalni művére –, ám nem hiányoznak belőle 
a horror felé mutató vonások sem, amennyiben a filmben ábrázolt természetnek 
valamiféle természetfeletti, ha úgy tetszik, metafizikai pusztító erőt (is) tulajdoní-
tunk. (A Dűne nyitottsága, ha nem is bátorítja kifejezetten, de semmiképpen sem 
„tiltja meg” az utóbbi olvasat lehetőségét.)

Az absztrakt thriller vagy horror különös, paradox kategóriája szükségsze-
rűen felveti a David Lynch-filmekkel adódó rokonság kérdését. A posztmodern 
filmkultúra egyik meghatározó alakját jelentő – nem mellesleg képzőművészként 
is aktív – Lynch hatását Ulrich korábbi filmjében, a groteszk-abszurd Tulipánban 
is felfedezni véltem.33 A Dűne további kapcsolódási pontokkal szolgál, s a legke-
vésbé sem azért, mert a Lynch-filmográfiában is találunk Dűne című filmet (Dune, 
1984), ehhez az Ulrich-animációnak semmi köze nincs.34 A Kék bársonyhoz (Blue 
Velvet, 1986) azonban annál több van, főként annak legendás nyitányához, amely 

▼

31 Idézi Elsaesser – Hagener: A film mint fül… 9.

32 Seres: Álomhoz rendelt rémtörténet.

33 Varga: A kecskeméti animációs film..., 333.

34 Ahogyan természetszerűleg a Frank Herbert-regény legújabb filmadaptációjához sincs. Miként Ulrich fogalmazott 
önironikusan: „Egyébként van Hollywooddal egy olyan megegyezésünk, hogy én nem próbálom meghódítani, cserébe ők sem 
teszik be a lábukat a kísérleti absztrakt filmek területére. Eddig tartják a szavukat, így nekem is muszáj.” Horváth: Tudják, 
hogy csak…
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idilli kisvárosi pillanatokat mutató beállításokkal kezdődik, s a füvek sötét mélyén 
nyüzsgő rovarhad émelyítő képsorával végződik. Míg Lynch végigviszi vizuális 
metaforáját (megelőlegezve filmje fő témáját: a kisvárosi látszatidill és a mögötte 
megbúvó romlottság kontrasztját), a hasonló alászállás látványként „befejezetlen” 
marad Ulrichnál, filmképei nem merészkednek a füvek mélyére – cserébe viszont 
hangban kapunk valamit, ami nem kevésbé felzaklató, mint a rovarhorda nyüzs-
gése. A Kék bársonyban később levágott fül hever a mezőn, melynek megtalálása 
indítja a bonyodalmakat – ki tudja, talán a Dűne fűkazlaiban is talál majd valaki 
valamilyen bűnjelet, amely a rejtély megfejtésére készteti…35

A titok, a rejtély éppúgy kulcsszava a Lynch-életműnek, mint a Dűnének, s 
ebben áll alighanem a legfontosabb és legmélyebb hasonlóság: a megfejthetetlen 
titok iránti vonzódásban. Lynch a következőket saját alábecsült remeke, a Lost 
Highway – Útvesztőben (1997) kapcsán mondta, ám megfontolandóak a Dűnét ille-
tően is: „Engem mágnesként vonz a rejtély. Az ismeretlennek bárhol és bármikor 
ellenállhatatlan vonzása van. […] Ha csak egy részletet látok, az még erősebb, mint 
ha az egészet látnám. Az egészben valószínűleg felfedezhető valamiféle logika, ám a 
töredék a kontextusából kiemelve az absztrakció felmérhetetlen értékét hordozza 
magában.”36

A megfejthetetlen titok, a befogadó egyéni képzelőerejét is mozgósító abszt-
rakció, a megfoghatatlan szorongások társítása a megszokott – megcsontosodott – 
befogadói pozíciót alapjaiban kihívó, kibillentő formavilággal: ezek mind érvénye-
sek lehetnek, ha a Dűne nemzetközi sikereit próbáljuk magyarázni. De nem feltét-
lenül kell magyaráznunk, miként az álmokat sem; hanem hagyni kell magunkat 
elmerülni a bennük-általuk megjelenő világban. Ulrich saját álom alapján alkotott, 
akárcsak egy vagy több művükben a filmművészet olyan óriásai, mint Luis Buñuel, 
Federico Fellini vagy Kuroszava Akira. Álma immár nem csak az övé, most már – 
esztétikai formába öntve – a miénk is: a Dűne dermesztő alámerülésre, „utazásra” 
invitál, amelyre mindenki a saját félelmeit és szorongásait viszi magával. S mint a 
legizgalmasabb műalkotások, valamennyi újabb befogadása során új és új arcát fedi 
fel, kimeríthetetlen élményt kínál. A Dűne rejtelmeibe ennélfogva a fenti fejtegetés 
is csak részleges bepillantást nyújthatott.

A tanulmány szerzője a Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíjprogramjának ösztöndí-
jasa.

▼

35 David Lynch minden szabványt felrúgó, legendás tévésorozata, a Twin Peaks (1990–91) visszatérő képsorában a szélben 
lengedeznek a fák levelei, s eközben Angelo Badalamenti (Lynch állandó zeneszerzője) baljósan morajló kísérőzenéjét hallhat-
juk; ezek a részletek olykor rémségek felvezetésére szolgálnak. A Twin Peaks ezen képsorai is tekinthetők a Dűne rokonának.

36 Rodley, Chris (szerk.): David Lynch. Beszélgetések. Ford. Stőhr Lóránt. Budapest: Osiris Kiadó, 2003, 292.




