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2007. december 5-én 
jelent meg az Osiris 
Kiadó gondozásában 
a több mint ezer 
illusztrációt 
tartalmazó képes kötet, 

A magyar 
filmtörténet 
képeskönyve, 
mely a magyar filmgyártás 
képes enciklopédiájának 
is tekinthető. A Magyar 
Nemzeti Filmarchívum fotó- 
és plakáttári gyűjteményének 
dokumentumaiból 
összeállított kötetben 
megtalálhatóak mindazon 
filmplakátok, filmfotók, 
kisnyomtatványok, melyek 
a kinematográfiánk történetét 
a kezdetektől napjainkig 
illusztrálták. Helyet 
kaptak benne mind a kis- 
és nagyjátékfilmek, mind 
a dokumentum- és kísérleti 
filmek, mind pedig az animációs 
és híradó műfaj reprezentációs 
fotói, plakátjai.  
Az igazi csemegét pedig 
az egykori díszlet- és 
jelmeztervek fotói jelentik.
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A francia f ilmek, miközben belső 
feszültségtől terhesek (még a vígjátékok 
is!) egyszerre sugallják az élet élvezetét, 
melyet a film végén sem oldanak fel 
általában. A szereplők többnyire nem 
akcióhősök és nem is idióták, hanem 
a kettő között ingadoznak valahol. 
Nagyon szeretnék élvezni az életet, jól 
csinálni a dolgokat, csak ez valahogy 
nem sikerül nekik. De éppen a francia 
filmekből tanultuk meg azt az optimis-
ta életfelfogást, hogy élvezettel tegyük 
a dolgunkat, még ha nehéz is, még ha 
nem is megy mindig jól, de ilyenkor 
legalább vegyük át a környeztünkben 
küszködők ütemét, hogy ne érezzük 
magunkat egyedül.

De miért szeretik Franciaországban 
a francia filmeket? Épp a napokban 
dőlt meg egy negyvenéves nézettségi 
rekord Franciaországban. A Bienvenue 

chez les Ch’tis (r: Dany Boon) című fran-
cia vígjátékot február óta 17 millió 400 
ezer néző nézte meg saját hazájában. 
Az eddigi rekordot az Egy kis kirucca-
nás (r: Gérard Oury) tartotta, Louis 
de Funès és Bourvil főszereplésével.  
A nézők száma 1966-ban 17 millió 267 
ezerre rúgott csak a franciáknál. Ez a 
lakosságnak majdnem a 30 százaléka. 
Olyan mindez, mintha 3 millió néző 
nézne meg egy magyar filmet hazánk-
ban. Miközben nálunk a sikerfilmek is 
csak pár százezres nézőszámot érnek 
el. A francia film sikere alapvetően két 
tényezőre vezethető vissza. Az egyik a 
filmek témája – erről a titokról a leg-
újabb francia filmek kapcsán lesz szó 
–, a másik a finanszírozás, mely egy 
igen egyszerű, ráadásul jelentős össze-
geket hozó konstrukcióra épül az állami 
és a magántőke hozzájárulásán kívül.  

A konstrukció lényege, hogy a hazai film-
gyártásba visszaforgatják a mozijegyek 
árának 11 százalékát, valamint a DVD-k 
eladásából származó bevételek 2 szá-
zalékát, és még a televíziók sem ússzák 
meg könnyen: ők 4,5 százalékot fizet-
nek. Vagyis 2006-ban 113 millió euróra 
számíthattak a mozijegyek eladásából, 
338 millió euróra a televízióktól, és 44 
millió euróra a DVD-k és videók érté-
kesítéséből. Így készülhet évente több 
mint 200 nagyjátékfilm.

Ám a világ összes pénze is kevés lenne 
ahhoz, hogy hosszan tartó sikereket 
érjenek el a francia filmek, ha nem lenne 
valamilyen titkuk. Hollywood példáján 
látjuk, hogy a rövid távú sikereket óriá-
si marketingkampánnyal el lehet érni, 
de ettől még persze maradandó érté-
kek nem biztos, hogy születnek. Illetve 
pontosítsunk, ettől még nem szület-
nek olyan alkotások, melyekre egy-két 
hónap, ne adj’ isten, egy-két év után 
is emlékszünk. Valljuk be, ebben azért 
elég jók a franciák. Lehet a filmjeikre 
emlékezni. A legújabb titanicos fran-
cia filmek kapcsán érdemes elgondol-
kozni tehát, vajon miért van ez így. 
Kezdjük mindjárt egy 35 éves kedves, 
lelkes, a világra nyitott és nem kicsit 

megszállott, fiatal első filmes rende-
zőnő remek alkotásával, címe: 57 000 
km közöttünk (57000 km entre nous, 
Delphine Kreuter, 2008). Érdemes azért 
megjegyezni, hogy a rendezőnő nehezen 
szedte össze a filmjére a pénzt (úgy lát-
szik, a franciáknál is nehéz az első filme-
seknek), sok kompromisszumot kellett 
kötnie, ami nem nyomta rá a bélyegét 
a végeredményre, olyannyira nem, hogy 
a titanicos francia filmek közül ez tet-
szett a legjobban. Szimbolikus a címe, 
ugyanis a Földet körülölelő Egyenlítő 
körülbelül 40 ezer kilométer, vagyis 57 
ezer kilométer távolságban már csak 
akkor lehetünk egymástól, ha ugyan-
onnan indulunk, a Földet körbejárjuk, 
és a megérkezés helyett mindjárt 17 
ezer kilométert továbbmegyünk, vagy a 
másik megoldás az, hogy az egyikőnk az 
űrben van. Ha a film címe precizitásra 
törekedne, akkor 40 ezer kilométerről 
lenne benne szó, ugyanis két fiatalról 
szól, akik bár néhány utcányira élnek 
egymástól, mégis azt hazudják, hogy sok 
ezer kilométerre vannak, viszont min-
dennap kéz a kézben sétálnak a second 
life-ban, vagyis egy olyan számítógé-
pes programban, ahol második életet 
lehet élni. Gyakorlatilag mindent meg-
tehetünk ebben a második életünkben a 
családalapítástól a munkán keresztül a 
bűnözésen, vásárláson, szórakozáson át 
egészen a szexuális életig. Ezek a fiatalok 
addig jutnak el második életükben, hogy 
sétálgatnak együtt, csevegnek, és egy 
kósza ötlettől vezérelve meg is házasod-
nak. Ám mi, nézők tudjuk, hogy az egyik 
kölyök, a fiú, halálos beteg, vagyis az 
57 ezer kilométer közöttünk mégiscsak 
pontos és találó cím. Mindezeken túl 
a filmnek az egyik legnagyobb erénye, 
hogy egy kőkemény sztereotípiával száll 
szembe, ugyanis nem támadja a fiatalok 
életmóddá váló napi számítógépezését 
egy csöppet sem. Sőt, bemutatja, hogy 
milyen hamar igényük lesz a kölyköknek 
arra, hogy megnézzék egymást kamerán 
keresztül, majd találkozzanak is. A dráma 
itt éppen az, hogy a fiú elkülönítve 
fekszik a kórházban. Anyja nem képes 
meglátogatni, a lányt meg nem nagyon 
engedik be, vagyis magányosan haldok-
lik. Azt gondolom, hogy ekkor követke-
zik posztmodern filmtörténetünk egyik 
legemlékezetesebb jelenete. A lány a 
sapkájába szerel egy kis kamerát, és élő 
adásban elindul sétálni, hogy bemutassa 
a fiúnak a várost, ahol történtek vele a 
dolgok, megmutassa a tereket, amiket 
fontosnak tart, színeket, amik mosolyt 
csalnak az arcra, növényeket, melyek 
hirdetik, hogy itt a tavasz. A kamera-
mozgás már a posztmodern film forma-
nyelvére jellemző, vagyis igazi szubjek-
tív kamera ez, mely nagyokat mozdul, 
billegő látószögű, sőt, sokszor minden 
„szabálynak” ellentmondó képkompozí-
ciókat mutat. Egyébként a fiatalok szülei 
is felfedezik a filmben a számítógép adta 
lehetőségeket, amelyekből leginkább az 
élőben közvetített szexuális aktus ragad-
ja meg a fantáziájukat, azon felül, hogy 
néha valóságshow-t játszanak, s remegő 
kézzel kattintanak a honlapjuk nézett-
ségi mutatóira. Vagyis a rendezőnő egy-
részről pontos képet ad arról, hogyan 
élnek a mai fiatalok, ügyesen kikerüli 
a fejekben lévő és szörnyen leegysze-
rűsítő sztereotípiákat, viszont lesújtó 

Szemle

A francia film
nyílt titka Csejk Miklós
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A Titanicon már évek óta külön szekciót kapnak 
a francia filmek. A hagyományos forgalmazásba 
is szép számmal kerülnek be francia alkotások. 
Szemlézzünk hát a francia filmekből!

A kuszkusz titka 
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véleményt mond a szülők generációjá-
ról, akik bár nem ültek fiatalon egész 
nap a számítógép előtt, mégsem vol-
tak képesek semmiféle közösségi életet 
kialakítani maguk körül, ráadásul a saját 
magánéletük is romokban hever. Vagyis 
„rossz” sejtésünk beigazolódik: nem a 
számítógép miatt magányos az ember, 
hanem valami más miatt. A választ ránk 
bízza a rendező.

A legfontosabb tehát, hogy életsze-
rű a francia film. Életszerű helyzeteket 
mutat be, igazi hús-vér figurákat, akik 
általában bonyolult jellemek, de ha csak 
karakterekké tudnak formálódni, akkor 
se a fekete-fehér, a jó és a rossz sémáját 
követik. A francia filmek erős oldala 
a sztereotípiák árnyalása. A kuszkusz 
titka (La graine et le mulet, r: Abdellatif 
Kechiche, 2007) is ilyen például, szintén 
kemény sztereotípiákkal száll szembe, és 
szintén az idei év legjobb francia alkotá-
sai közé sorolható, remélhetőleg talál 
majd magyar forgalmazót is. A film a 
Dél-Franciaországban élő észak-afrikai 
emigráns családok mindennapi életébe 
enged betekintést. Főszereplője egy tűz-
ről pattant kifinomult empatikus képes-
séggel rendelkező, a felnőttkor hajnalán 
lévő leányzó, akinek műveltsége, intelli-
genciája okán van átjárása az őslakosok 
és a bevándorlók világa között, amit 
arra használ, hogy édesapjának kijárja 
az észak-afrikai ételkülönlegességeket 
kínáló étteremhajó engedélyezését – a 
hajót apja a végkielégítéséből (és nem 
kevés banki hitelből) vásárolta és újítot-
ta fel gyerekei segítségével. A kuszkusz 
titka nem más, mint hogy leginkább 
egyetlen út járható a társadalom peri-
fériájára szorított rétegeknek: ha közös-
ségben próbálnak segíteni sorsukon. 
Egyedül ugyanis nem megy, mert min-
dig közbejön valami, ami fájdalmasan 
keresztülhúzza a számításokat. A film 
szembesíti a nézőt a társadalmi előíté-
letekkel is, amikor az ingyenvacsorára 
hivatalos városi méltóságok rasszista 
gondolatokkal tarkított eszmefuttatá-
sait halljuk, melyeknek lényege, hogy 
sokkal kényelmesebb alapból elutasí-
tani bármiféle másságot, mint megis-
merni. A film cinikus fordulata, amikor 
bemutatja, hogyan változik meg a rasz-
szista városi méltóságok kemény tekin-
tete, mikor elkezdődik a hastánc.

Nemcsak a francia filmek szerep-
lőinek természetessége szembetű-

nő évtizedek óta a filmművészetben, 
hanem a szexualitáshoz való hozzáállás 
természetessége is. Ha francia filmet 
nézek, melyben a szexualitást ábrázol-
ják, soha nem érzem, hogy valamiféle 
taburól lenne szó. A Lady Chatterley 
(r: Pascale Ferran, 2006) legújabb fel-
dolgozása valószínűleg nem tartozik a 
remekművek közé, mégis van benne 
valami magával ragadó, ami miatt a 
néző megbocsátja a film sok hibáját. 
Természetesen megvilágított, egyszerű 
emberi testek jelennek meg a vásznon, 
melyeket szemölcsök szépítenek, vagy 
például néhol egy kis háj tesz kívánatos-
sá. Mert ilyenek vagyunk mi mindannyi-
an szerencsére, arról már nem is beszél-
ve, hogy ebben a filmben senkit nem fog 
frusztrálni az élettől nagyon messzire 
elrugaszkodott akrobatamutatványok 
apró kis cirkusza, hanem úgy szeretkez-
nek a film szereplői, ahogy mindannyi-
an tesszük ezt általában. Feledhetetlen 
intim pillanatoknak lehetünk szemtanúi 
ebben a műben.

A homoszexualitás filmekben való 
bemutatásának sem kerítettek túl nagy 
feneket soha a franciák. Jó példa erre a 
Mielőtt elfelejtem (Avant que j’oublie, 
r: Jacques Nolot, 2007), melyben a 
rendező saját tapasztalataiból is merít 
akkor, amikor bemutatja, mennyi meg-
aláztatást kell elszenvednie egy homo-
szexuálisnak abban a szubkultúrában, 
mely talán minden szubkultúrák legke-
gyetlenebbike. Mert sokszor maguk a 
homoszexuálisok sem bánnak finoman 
és figyelmesen egymással saját világuk-
ban, másrészt pedig a heteroszexuáli-

sok megvető pillantásaival is meg kell 
küzdeniük. Arról már nem is beszélve, 
hogy a halálos betegség, vagyis az AIDS 
mennyire beárnyékolja ezt a kívülről sza-
badosnak és túlfűtöttnek tűnő világot. 
Egy fősodorba sorolható film is foglal-
kozik a halálos betegségben szenvedő 
homoszexuálisok világával: Szemtanúk 
(Les temoins, r: André Téchiné, 2007). 
A főbb szerepeket Emmanuelle Béart, 
Michel Blanc és Julie Depardieu alakít-
ják. A film egy AIDS-es fiú kálváriáját 
mutatja be, aki eleinte nem tart igényt a 
barátok segítségére, azt gondolja, hogy 
majd szépen, csendben haldoklik egy-
maga, aztán persze rá kell döbbennie, 
hogy nem így van, az ember legnagyobb 
büntetése a magány, miért kellene 
súlyosbítania a betegségét azzal, hogy 
egyedül küzd meg vele. A film egy másik 
szálat is bemutat, mely egy írónő belső 
küzdelméről szól. Egyedül, magányosan 
dolgozna, írna, idegesíti a saját csecse-
mője, a férje, aki egyébként gondoskodó 
apaként foglalkozik a babával, idegesíti 
őt minden. (Ez is egy fontos tabu: ritkán 
merünk foglalkozni azzal a témával, 
mely olyan anyáról szól, akit idegesít a 
saját gyereke.) Készül is a regény, mely 
aztán a szemeteskukában végzi, mert 
hogyan is lehetne jót írni úgy, hogy az 
ember közben ordibál, és frusztráltan 
reagál környezete minden apró kis inge-
rére. Nagy kérdése a filmnek, lehet-e 
úgy regényt írni az életről, ha az ember 
elzárkózik előle. Mondanom sem kell, 
hogy a két szál persze átfedi egymást, 
az írónő elvállalja, hogy megörökíti a 
haldokló fiú emlékét. És bár a halál a 
téma – mégis éppen az életről szól a 
könyv. A halálhoz ugyanis mi, emberek 
csak az élet felől tudunk közelíteni. 

Az említetteken kívül van még két 
téma, mely elmaradhatatlan eleme álta-
lában a francia filmeknek. A férfi-nő 
viszony és a szellemes társadalomkri-
tika. Ez utóbbi egyik legkiemelkedőbb 
darabja a Nagyon jól, köszi (Très bien, 
merci, r: Emmanuelle Cuau, 2006). Egy 
férfi abszurd kálváriája a film, aki azért, 
mert végig mer nézni egy rendőri iga-
zoltatást (ahelyett, hogy a felszólításra 
gyorsan elhúzna), először az őrszobán, 
majd a bolondokházában végzi. Ez 
utóbbi helyre azért kerül, mert kér-
déseket mer feltenni a rendőrőrsön. 
Egyértelmű manapság a 21. századi 
embernek, hogy aki így tesz, az elme-
beteg, de legalábbis alaposan kimerült, 
egy-két hét pihenés jár neki, ha pedig 
nem akarja, kap majd kényszerpihenőt. 

Mondanom sem kell, az állását elveszti, 
s belekerül abba az állapotba, mely a lét 
elviselhetetlen könnyűségeként írható le 
a legpontosabban. Öntudatos franciák 
sóhajtanak fel a filmnek ezen a pontján, 
s gondolnak bele: talán soha nem lesz 
olyan társadalom, melyet nem az erő-
szak tart össze. Egyébként a felsorolt 
filmek mindegyikének főhőse így vagy 
úgy összetűzésbe kerül a karhatalom-
mal, melynek általában annak rendje 
és módja szerint be is szól. S teszi ezt 
bátran akkor is, ha tudja, hogy ő húzza 
a rövidebbet. Sőt. Akkor a legbátrab-
ban. Szerencsére nem működik ben-
nük a kelet-közép-európai reflex, mely 
azonnal a kínzókamrák csendesnek nem 
mondható hangulatát idézi a kollektív 
emlékezetbe. Egyébként a szélsőjobbol-
dali, neonáci demagógia is több francia 
filmben megkapja a magáét, a 2 nap 
Párizsban (2 Days in Paris, r: Julie Delpy, 
2007) című filmben például egy egész 
jeleneten át figyelhetjük Julie Delpy és a 
neonáci eszmékkel kacérkodó, rasszista 
beszólásokkal élő taxisofőr párbeszé-
dét, melyben Delpy kisasszony öntuda-
tos és humanista polgárhoz méltón úgy 
beolvas a taxisofőrnek, ahogyan már 
réges-régen tennünk kellene, ha szélső-
jobboldali demagógiával találkozunk. 
Ez a tartalom és stílus ugyanis átmegy a 
szűk szűrőjükön.

A férfi-nő viszony ábrázolásában is 
lerakták már az alapokat a francia fil-
mek. A 2 nap Párizsban jól kitaposott 
ösvényen indult el, arról már nem is 
beszélve, hogy segítségül hívta magát 
Woody Allent, méghozzá nem a holly-
woodi zsánerfilmeket minden évben 
mesteremberesen legyártó tehetséges 
iparost, hanem a Hannah és nővérei 
(1986) zseniális független filmes ren-
dezőjét. Sokan kritizálták is ezért Julie 
Delpyt, szerintem igaztalanul, mert 
Delpy invenciózusan vitte tovább Allen 
problémafelvetéseit. Képes-e az álszent 
amerikai kultúrából jövő amúgy kedves 
és nyitott fiú feldolgozni azt, hogy a 
nő a szexualitás terén is emancipálttá 
vált, vagyis azt, hogy a múltjában sok 
férfival volt szexuális kapcsolata, és 
ettől még egyáltalán nem tekinthető 
prostituáltnak.

Tehát a francia filmek titka nem más, 
mint a női emancipáció bátor ábrázo-
lása filmek sokaságában, mindenféle 
másság témájának természetes felve-
tése, a társadalomkritika, a közügyek 
hisztériától mentes, de következetes 
képviselete, a szexualitás és az embe-
ri kapcsolatok természetes és könnyed 
bemutatása, ami azért nem jelenti azt, 
hogy a szőnyeg alá kellene söpörni a 
problémákat, vagy el lehetne kerülni a 
könnyed hangnemű, de gyakran véresen 
komoly pszichologizálást. S mindez sok-
szor lírai köntösbe csomagolva. Vagyis a 
francia film a mély emberi kapcsolatok 
könnyed és lírai világába vezet minket.  
A titok az, hogyan lehet ezt a parado-
xont úgy feloldani, hogy mindez a néző-
nek is emlékezetes legyen, s csöppet se 
tűnjön erőltetettnek. Ahogy Sandrine 
Kiberlain (Nagyon jól, köszi) játszik. 
Már-már idegesítően nem színészkedik, 
oly kifinomult a mimikája, hogy azt 
valószínűleg egyáltalán nem lehet taní-
tani. Nála is a kulcs a természetesség. És 
még valami. De ez maradjon az ő titka.

Szemle
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Egy bon mot szerint Amerika olyan óriási, hogy szinte 
bármit mondhatunk róla, az valószínűleg igaz lesz. 
A hidegháború idején, a vasfüggöny innenső oldalán 
például arról szólt a fáma, hogy „Amerikában verik 
a négereket”. Ha azt vesszük, hogy 1968-ban még 
rendeztek nyilvános lincseléseket, akkor tulajdonkép-
pen helytálló volt a sommás helyzetértékelés. Ma 
viszont úgy tűnhet, hogy a bőrszín mint olyan nem 
lehet akadálya a társadalmi vagy politikai előmene-
telnek, amit sok kisebbséghez tartozó polgármester, 
szenátor vagy kormányzó példája támaszt alá. Mi 
több: a republikánus Bush-adminisztrációban a kül-
ügyminiszteri tisztséget, tehát az egyik legfontosabb 
posztot, jelenleg és korábban is, egy-egy afroamerikai 
töltötte be (Condoleeza Rice és Collen Powell), akik 
– minden jel szerint – politikai kvalitásaik és szakmai 
tudásuk révén jutottak fel ilyen szédítő magasságokba. 
Konzervatív-Amerika lelkiismerete tehát tiszta, a másik 
oldal, a demokraták pedig hivatalból színvakok. Egy 
olyan országban, amely a „minden ember egyenlőnek 
teremtetett” elvre épül, és ahol akár egy osztrák szü-
letésű testépítőből is kormányzó válhat, miért kellene, 
hogy érdekeljen bárkit is, milyenek az elnökségért 
induló jelöltek pigmentációs jellemzői? Nem kellene és 
nem illene, mégis, amióta az illinois-i szenátor, Barack 
Obama bejelentette, hogy elindul a Demokrata Párt 
színeiben az elnökségért, bekerültek a közbeszédbe 
olyan témák, amelyek korábban a nyilvánosság szintjén 
tabunak számítottak. Többször, több helyütt tették fel 
a médiamunkások a kérdést: „megérett-e Amerika egy 
fekete elnökre?”, amivel viszont – akarva, akaratlan 
– éppen azt sugallják, hogy egy elnök megítélésében 
lényeges tényező, hogy milyen a bőrszíne. Ugyanígy 
problémás annak a szavazónak a helyzete, aki éppen 
azért húzza Obama neve mellé az ikszet, hogy Amerika 
történelmében először ne a WASP (Fehér Angolszász 

Protestáns) rétegből kerüljön ki az elnök személye, 
ez esetben ugyanis éppannyira rasszista alapon dönt, 
mint az, aki a feketék iránt érzett ellenszenve miatt 
szavaz a fehér jelöltre. (A helyzet persze Hillary Clinton 
esetében sem kevésbé skizofrén. Erre reflektál a poén 
is, miszerint „azért nehéz demokratának lenni, mert ha 
Obamára szavazol szexista vagy, ha Hillaryre, akkor 
rasszista.”) Ugyanakkor az előítéletek, pontosabban a 
többség előítéleteiről alkotott előfeltevések is képesek 
befolyásolni a szavazók döntését. A korai előválasz-
tások eredményeiből kikövetkeztethető tény, hogy az 
afroamerikai szavazók kezdetben azért nem adták 
voksukat Obamára, mert úgy vélték, nincs reális esélye 
egy fekete jelöltnek. A helyzet abszurditását jelzi, hogy 
mások viszont éppen a szenátor „fekete mivoltát” 
kérdőjelezik meg. Az „elég fekete-e Obama?” című 
diskurzus, amely arra a kimondatlan feltevésre épít, 
hogy a Hawaiin, fehér környezetben felnőtt Obama 
nem elég autentikus, nem „igazi” afroamerikai, azt 
jelzi, hogy sokak számára a „feketeség” nemcsak a bőr-
színt jelenti, hanem valamiféle homályos, definiálatlan 
viselkedésmódot, attitűdöt, identitást. Magyarán: a 
szenátoron éppen a feketékhez kapcsolódó – pozitív 
vagy negatív – sztereotípiák meglétét kérik számon. 

Kirekesztve

„Feketekérdés” tehát van. Nem úgy a fikciós-Ame-
rikában, ahol senki sem foglalkozik ilyen méltatlan 
dolgokkal: a Deep Impact (1998, r: Mimi Leder) című 
filmben Morgan Freeman nem egy fekete elnököt 
játszik, hanem egy elnököt, aki történetesen fekete, 
ahogy a 24 című sorozatban sincs jelentősége, hogy 
milyen származású az ország első embere. Az amerikai 
filmtörténelem során persze az afroamerikaiak ábrá-

zolását nem mindig a politikai korrektség határozta 
meg, a filmek „feketeképe” valamilyen formában min-
dig rímelt a kisebbség társadalmi vagy jogi helyzetére, 
és a többségi társadalom attitűdjeire. Az alaphangot 
az Amerika hőskora (The Birth of a Nation, 1915,  
r: David Wark Griffith) adta meg, amely mint a kor 
legnagyobb blockbustere, az egykori rabszolgatar-
tó Dél legalantasabb rasszista indulatait tükrözte. 
A filmben a felszabadított feketék – többnyire fehér 
színészek játsszák őket – mind állatias ösztönű, villo-
gó szemű, sunyi figurák, akik élvezettel terrorizálják 
az ártatlan fehéreket, különösképpen a nőket, félvér 
vezérük pedig nem kevesebbet tűz ki célul, mint a 
Fehér Dél elpusztítását. A 20. századi amerikai törté-
nelem ismeretében mára több mint ironikussá vált az 
a kép, amelyet a rendező vizionál: a választásokon a 
feketék duplán szavaznak, míg a fehéreket fegyverrel 
tartják távol az urnáktól, a bíróságokon pedig a fehér 
vádlottak felett feketékből álló esküdtszék hoz ítéle-
tet. Griffith üzenete egyértelmű: nem szabad ezeket az 
ember alatti lényeket odaengedni a jognak asztalához, 
mert visszaélnek a helyzettel, ráadásul az asztali illem-
szabályokra is fittyet hánynak. Mindezt, korabeli poli-
tikai karikatúrákat rekonstruálva, érzékletesen mutat-
ja be a film: a törvényhozás épületében az öltönybe 
bújtatott, de mezítlábas fekete képviselők alkoholizál-
nak és zajonganak az ülés alatt, sőt, némelyikük még 
felszólalás közben is csirkecombot zabál. S ha ez nem 
lenne elég, az elfogadott határozatok között olyan 
borzalmak találhatók – Griffith legalábbis így tálalja –, 
mint a fehérek és feketék közötti házasság engedé-
lyezése. A film végén „Észak és Dél egykori ellenségei 
egyesülnek közös árja születési előjogaik megvédése 
érdekében”, a Ku-Klux-Klan pedig elsöpri a randalíro-
zó négerek uralmát. A következő választásokon már 
a klán tagjai felügyelik a voksolás „tisztaságát”, azaz, 
hogy a feketék ne szavazhassanak. Hogy az Amerika 
hőskorának világképe nem csupán Griffith sajátja 
volt, azt a milliós nézőszám is jelezte – érdekesség: ez 
volt az első film, amit levetítettek a Fehér Házban –, 
hatásosságát az a tény tanúsította, hogy több előadás 
zavargásba torkollott, a fekete szervezetek tiltakozása 
nyomán pedig néhány államban be is tiltották.

A következő három évtizedben hasonló sztereotí-
piák határozták meg az afroamerikaiak ábrázolását 
Hollywoodban, noha, okulva Griffith filmjének utó-
életéből, jóval pozitívabbak. Igaz, néhány „jó fekete” 
már megjelenik az Amerika hőskorában, mégpedig a 
déli gazdáikhoz hű, engedelmes, megalázkodó szol-
gák személyében, akik egy pillanatig sem akarnak a 
szabad társaikhoz csatlakozni. A nosztalgia a régi Dél 
után, ahol még tudta a rabszolga, hogy hol a helye, és 
meg is volt elégedve a sorsával, később több filmből 
visszaköszön. Legjelentősebb talán az Elfújta a szél 
(Gone with the Wind, 1939, r: Victor Fleming), ahol a 
feketék jórészt csak mellékszereplőként jutnak szóhoz. 
Árnyaltabb ábrázolásra, esetleg az afroamerikaiak 
problémáinak megjelenítésére Hollywood nem vál-
lalkozott, a faji egyenlőtlenség kérdése maximum a 
háttérben jelenhetett meg. Jó példa erre a Showboat 
(1936, r: James Whale) című musical, melyben az utazó 
varietéhajó primadonnájának azért kell távoznia, mert 
kiderül róla, hogy fekete édesanyától származik, és 
így fehér férjével való kapcsolata törvénybe ütközik. 
A vegyes házasságot tiltó rendeletek ekkoriban még 
több államban érvényben voltak, ennek megfelelően 
pedig a filmipart szabályozó Hays-kód sem tolerálta 
az efféle kapcsolatok mozgóképes megjelenítését, 
amely alól a Showboat is csak külön engedélyezés után 
kapott felmentést. (A mű alapjául szolgáló regényből 
készített előző, 1929-es feldolgozásból még kivágták 
a vonatkozó jeleneteket.) Rendhagyó volta ellenére 
azonban a Showboat is ugyanazt a három népszerű 
karaktersztereotípiát vonultatta fel, a szolgáét, az 
énekes-táncos előadóét és a mulattét – legveszélytele-
nebb nyilvánvalóan az utóbbi használata volt, hiszen 
azt egy fehér színész is alakíthatta, akivel a fehér 
közönség könnyebben azonosulhatott. 

Út a Fehér Házig
Baski Sándor
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a világ legtermészetesebb dolga. Egyedül Charlie, az 
egyik csoportvezető viseltet zsigeri ellenszenvvel Tommy 
iránt, noha az n betűs szót soha nem mondja ki, csupán 
egy becsmérlő hangsúllyal előadott „fekete” bukik ki 
legvégül a száján, mielőtt mondvacsinált okból összeve-
rekszik a férfival, és megöli. Miután a gyászoló özvegy 
azzal vádolja Axelt, hogy magára hagyta Tommyt, 
és semmivel sem különb, mint a többi fehér ember, a 
férfi, vállalva akár a börtönt is, bosszút áll a barátjáért. 
A történet érdekes aspektusa, hogy a Sidney Poitier ját-
szotta karakter a korábbi feketeábrázolásokhoz képest 
itt már relatíve magasabb pozícióban, csoportveze-
tőként jelenik meg, akinek van autója, szerény lakása, 
ahol igyekszik polgári körülményeket teremteni.

A polgárosodás ígérete

A Szőlőszem a napfényben (1961, A Raisin in the Sun, 
r: Daniel Petrie) családi drámájának is a felemelke-
désvágy a témája. A főhősnek (Sidney Poitier) van 
ugyan munkája (sofőr), de alig tudja belőle a feleségét 
és a fiát eltartani, ráadásul anyja nyomorúságosan 
kicsi lakásában kénytelenek élni a nővérével együtt. 
Saját vállalkozást akar, hogy többre vigye, mint az 
apja, aki egész életében hiába gürcölt. A kulcsmon-
datot az anya mondja ki: „Régen a szabadság volt a 
legfontosabb, meg hogy elkerüljük a lincselést, most 
meg a pénz.” Hiába egyenlők papíron a jogaik, ha 
nincs esélyük a felzárkózásra. Végül, amikor az anyja 
egy biztosítási csekk révén pénzhez jut, egy tipikus 
amerikai kertes házat vesznek belőle egy fehér környé-
ken. Beköltözés előtt aztán becsönget egy végtelenül 
nyájas fehér férfi a leendő szomszédok képvisele-
tében, és finoman közli, hogy talán szerencsésebb, 
ha azonos hátterű emberek laknak egymás mellett, 
elvégre a „négerek is szívesebben élnek a többi néger 
között”. A családfő azonban visszautasítja a felaján-
lott pénzt, mert úgy érzi, miután ősei öt generáció óta 
rabszolgák voltak, joga van hozzá, hogy fia számára 
egy más életet biztosítson. Számára – és a kor sok 

két rassz egymásrautaltságát demonstrálja az össze-
bilincselt fekete és fehér elítélt története segítségével. 
A szökött fegyencek, ha le akarják hagyni üldözőiket, 
kénytelenek önös érdekből együttműködni, és a köl-
csönös ellenszenvet félretenni. Törvényszerű, hogy 
a közös hányattatások során jobban megismerik a 
másikat, és ahogy mesélni kezdenek a börtön előtti 
életükről, kiderül, hogy mindkettejüknek ugyanaz a 
negatív létélményük: a megalázkodás. Jokernek (Tony 
Curtis) egy hotel portásaként kellett hajbókolnia, 
Noah-nak (Sidney Poitier) pedig a fehérekkel szem-
ben kellett mindig alázatosan viselkednie, hogy ne 
jusson bajba (végül persze mégis azért került börtön-
be, mert megvédte magát egy felfegyverzett fehérrel 
szemben). A szökevények megértik egymást, mert a 
bőrszínbéli különbségek ellenére hasonló társadalmi 
státuszban vannak, mindketten bűnöző, deviáns ele-
mek. Legalábbis papíron: amint ugyanis menekülés 
közben összefutnak a társadalom különböző korú és 
nemű képviselőivel, kiderül, hogy egy néger még egy 
ilyen szituációban sem lehet egyenrangú. A falusiak, 
akik elkapják őket, nem is amiatt szégyenítik meg 
Jokert, hogy szökevény, hanem hogy szégyenszemre 
egy feketével van összebilincselve. Amikor meg akar-
ják lincselni őket, Joker is erre apellál: „Engem nem 
lincselhetnek meg, én fehér vagyok!” Árulását később 
megismétli, amikor nem akarja magával vinni Noah-t 
az újonnan szerzett autóval, a lelkiismerete azonban 
végül feltámad. Bár a történet az elfogadás kölcsönös-
ségének fontosságát hirdeti, a filmben Jokernek kell 
ehhez nagyobb erőfeszítéseket tenni, Noah általában 
véve is bölcsebbnek, toleránsabbnak tűnik.

A város széle (1957, Edge of the City, r: Martin Ritt) 
már egy valódi, őszinte barátság története a múltja 
elől menekülő fehér Axel (John Cassavetes) és a jólelkű 
fekete Tommy (Sidney Poitier) között. Kapcsolatukban 
– amely eleinte csak a kikötőben lévő munkahelyre kor-
látozódik, majd azon kívül is összejárnak – eleinte nincs 
jelen semmi faji elem, egyiküket sem érdekli a másik 
bőrszíne, nem is beszélnek a témáról, sőt, Tommy fele-
ségének is fehér a legjobb barátnője, mintha ez lenne 

Tanmesék az emancipációról

Az afroamerikaiak ábrázolásában fordulat a II. világ-
háború után következett be. A náci rémtettek nap-
világra kerülése után néhány producer elérkezettnek 
látta az időt, hogy az amerikai antiszemitizmusról 
filmet készítsen (1947, Úri becsületszó, r: Elia Kazan; 
1947, Kereszttűz, r: Edward Dmytryk), a kritikai és 
a közönségsiker pedig megnyitotta az utat a feke-
ték helyzetét árnyaltabban, humanista alapállásból 
bemutató filmek előtt. E vonulat első darabja, az 
Intruder in the Dust (1949, r: Clarence Brown) például 
egy fehér ember meggyilkolásának vádjával ártatla-
nul bebörtönzött néger férfi sorsát követi nyomon, 
akit a tárgyalást felesleges formaságnak tartó helyi 
csőcselék meg akar lincselni. A déli kisvárosokban 
játszódó „antirasszista filmek” a későbbiekben is sok-
szor választják az egyén és a közösség konfliktusának 
megjelenítésére a bírósági dráma formátumát. A Ne 
bántsátok a feketerigót! (1962, To Kill a Mockingbird, 
r: Robert Mulligan) című filmben is egy ártatlan feke-
te élete a tét, akit egy fehér nő megerőszakolásával 
vádolnak, ám a tárgyalás során kiderül, hogy a valódi 
bűnös nem a hamisan tanúzó nő, hanem a (fehér) 
társadalom, amely tiltja és bünteti a „fajkeveredés-
nek” már a gondolatát is. A film nagy trükkje, hogy 
a történéseket egy gyerek nézőpontjából láttatja, egy 
olyan szemszögből, amelyet még nem homályosítanak 
el az előítéletek. Szintúgy a megértést és azonosulást 
segíti – legalábbis a fehér közönség számára –, hogy a 
hózentrógeres redneckek gyűlöletének nemcsak a vád-
lott a célpontja, hanem a „négerimádó”-nak bélyeg-
zett fehér ügyvéd is, aki mindenféle világmegváltó 
hevület nélkül, a legnagyobb természetességgel áll ki 
embertársa mellett, akár az egész közösség ellenében. 
Hiába azonban a bírósági műfaj íratlan szabályai sze-
rint prezentált katartikus védőbeszéd, a férfit elítéli a 
(fehér) esküdtszék: az alkotók bizonyára érezték, hogy 
a szokásos happyendes megoldás itt hiteltelen lenne. 

Erősen tanmesejellegű a Megbilincseltek (1958, The 
Defiant Ones, r: Stanley Kramer) című film is, amely a 
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gyerekükből akár még az Egyesült Államok elnöke is 
lehet. A film utolsó harmadában megérkeznek a fekete 
férfi szülei is, akiket szintén sokkol, hogy fiuk egy fehér 
lányt akar elvenni. Az apjával vitatkozva John így sum-
mázza a kettejük mentalitása közötti különbséget: „Te 
úgy gondolsz magadra, mint egy színes bőrű emberre. 
Én úgy, mint egy emberre.”

Poitier ezúttal is igazi középosztálybeli polgárt 
játszik, egy kutatóorvost, aki szakmailag a csúcson 
van, a magánéletben pedig kifogástalan modorú, 
őszinte ember – minden lányos anya álma. A pol-
gárjogi küzdelmek idején született többi filmjéről is 
elmondható, hogy bennük általában nemes, a tár-
sadalom előítéleteit méltósággal tűrő – és sokszor 
legyűrő – figurákat alakított, akik az afroamerikai 
integrációt és asszimilációt jelképezték. Ezek a filmek 
egy liberális-humanista tétel illusztrálására tökélete-
sek voltak, de sokrétű fekete karaktereket nem tudtak 
bemutatni, már csak azért sem, mert főszereplőjüket 

Az ugyanebben az évben készült Találd ki, ki jön ma 
vacsorára (1967, Guess Who’s Coming to Dinner, r: 
Stanley Kramer) az ország másik felében, a szabadelvű 
San Franciscóban játszódik. A középpontban egy olyan 
férj és feleség áll, akikről sejthető, hogy aktív támoga-
tói voltak a fekete polgárjogi mozgalmaknak – az idős 
férfi például egy liberális lap kiadója –, ám hamar 
kiderül, hogy más elméletben, és más gyakorlatban 
el- és befogadónak lenni. Amikor ugyanis lányuk haza-
érkezik, hogy bemutassa nekik a vőlegényét, Johnt 
(Sidney Poitier), látva, hogy egy fekete férfiről van 
szó, megáll bennük az ütő. A lány nem érti, hogy miért 
olyan nagy ügy ez, ő valóban színvak, hiszen éppen 
a szülei nevelték ilyen felvilágosult szellemben. Ők 
viszont arra hivatkoznak, hogy túl nagy lesz a társada-
lom irányából rájuk zúduló ellenszenv – a cselekmény 
és a film születése idején még 16 déli államban tiltot-
ták a vegyes házasságot – ezért féltik a lányukat, aki 
azonban megvan győződve róla, hogy leendő közös 

afroamerikaija számára – ez a kertes ház szimbolizálja 
az amerikai álmot, a gettóból és a szegénységből való 
kitörés lehetőségét.

A Forró éjszakában (1967, In the Heat of the Night, 
r: Norman Jewison) című filmben a Sidney Poitier által 
játszott karakter már sikerrel polgárosodott. A törté-
net, a Megbilincseltekhez hasonlóan, két különböző 
bőrszínű ember konfliktusán keresztül mutat be egy 
rasszista (mikro)világot. A helyszín természetszerűleg 
egy kisváros Délen, ahol egy gyilkosságot követően a 
seriff emberei begyűjtik az állomáson ücsörgő színes 
bőrű férfit mint kézenfekvő gyanúsítottat. Az illetőről 
azonban kiderül, hogy egy philadelphiai nyomozó, akit 
ezt követően főnöke utasít, hogy segítse a helyi erőket 
a nyomozásban. Utóbbiak ezt nem igénylik, mi több, 
érzékeltetik, hogy egy négernek errefelé nem nagyon 
illik okoskodnia, és az orrát a fehér ember ügyeibe 
beleütnie. Eleinte a nevét sem hajlandóak megtanulni, 
csak a szokásos, dehonesztáló „boy”(„fiú”)-t használ-
ják, míg a férfi tiltakozására kérdik csak meg, hogy 
ugyan „odafönn” minek hívják az ő fajtáját. „Úgy 
szólítanak, hogy Mr. Tibbs!” – hangzik a keményen 
odavetett, indulatos válasz, és ebben a mondatban  
– illetve, abban, ahogy Sidney Poitier előadja – benne 
van a jogaival tisztában levő, emberi méltóságához 
ragaszkodó fekete öntudatos büszkesége, és a kont-
raszt a helyi, emancipálatlan, másodrendű állampol-
gárokként élő afroamerikaiak társadalmi státusával. 
Virgil Tibbs személyén keresztül tulajdonképpen a 
felvilágosult(abb) Amerika ütközik össze a polgárhá-
ború előtti időkben megrekedt Déllel. „Volt idő, amikor 
ezért lelőhettelek volna” – mondja egy gazdag ültetvé-
nyes a nyomozónak, amikor az kellemetlen kérdésekkel 
zaklatja, de a polgármester is csodálkozva teszi szóvá 
a rendőrfőnöknek, hogy még életben van a „nigger”: 
„az előző sheriff rég lelőtte volna, aztán önvédelemre 
hivatkozott volna.” A rendőrkapitány azonban, ha 
nem is válik hirtelen a tolerancia bajnokává, becsülni 
kezdi Tibbs megkérdőjelezhetetlen szakmai tudását, 
és ezáltal kezdi emberszámba is venni. A búcsúzásnál, 
a vasútállomáson mindössze egy „vigyázz magadra” 
hagyja el a száját, de az adott körülmények között, egy 
egész addigi életében bigott rasszistaként élő embertől 
ez felér egy intim érzelemkitöréssel.
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mint Carl Lee, egy tétel illusztrációi, nagy és kellemet-
len igazságok kimondói.

Túllépés a kollektív bűntudat narratíváján

Két lábon járó szimbólumok népesítik be az Ütközéseket 
(2004, Crash) is, Paul Haggis rendező azonban félrete-
szi a politikai korrektséget. Rendkívüli iróniával játszik 
rá a PC-hez kapcsolódó elvárásokra a film elején, ami-
kor két fekete fiatal megsértődik, hogy egy szembejövő 
fehér pár úgy néz rájuk, mintha rablók lennének – aztán 
kirabolják őket. Az Ütközések úttörő abban a tekin-
tetben, hogy immáron nem a többségi társadalom 
privilégiumának mutatja be a rasszizmust, hanem egy 
olyan Amerikát tár elénk, ahol félelmei és frusztrációi 
nyomán minden ember bizalmatlanul és előítélettel 
tekint a másikra, és világossá teszi, hogy a feketeérzé-
kenység nem sokban különbözik a mexikói, a perzsa- 
vagy az angolszász érzékenységtől: mindegyik hajlamos 
a másikkal való súrlódás hatására túlérzékenységbe, 
paranoiába fordulni. A film végén nem oldódik meg 
semmi, a kulturális ütközések folytatódnak, de néhány 
szereplő mintha ráébredne, hogy csak úgy lehetséges az 
együttélés, ha a gyűlölet spirálját megszakítják.

Valami ilyesmi a konklúziója Barack Obama politi-
kai üzeneteinek is. Hogy „faji patthelyzet” van, hogy 
feketét és fehéret egyaránt kibeszéletlen harag és legi-
tim félelmek feszítenek, amelyeknek meg kell érteni a 
gyökerét, különben csak nőni fog az emberek közötti 
szakadék. Obama – Faulknert idézve – azt mondja, 
hogy a múlt nem halott, a szegregáció, a faji diszkri-
mináció öröksége is jelen van, de a sérelmek ápolása 
helyett szövetséget ajánl, hogy az egymás iránti félel-
meket, előítéleteket ezúttal ne használhassák fel a 
politikusok arra, hogy a faji feszültségek fokozásával 
az igazi, közös ügyekről eltereljék a figyelmet. 

Hogy éppen Obama, egy fehér anya és egy fekete 
apa gyereke tudja-e megteremteni ezt az egységet, az 
még nyitott kérdés. Egy bizonyos: fiktív-Amerikában 
már végigjárták a fekete szereplők az egyenjogúsági 
grádicsot. Az első afroamerikai elnök a vásznon, az 
1972-es The Man (r: Joseph Sargent) című filmben, 
még csak azért kerülhetett be az Ovális Irodába, mert 
meghalt a hivatalban lévő elnök, az alelnök pedig visz-
szamondta a tisztséget – választással esélye sem lett 
volna. A 24 Palmer elnökét már a szavazók juttatják 
be a Fehér Házba, ahol nem vall szégyent. Örök vita 
tárgya, hogy a fikció milyen mértékben hat a való-
ságra, de abban, hogy ma már egyre többen tudják 
elképzelni, hogy a következő elnök akár fekete is lehet, 
a sorozatok és a filmek, illetve a sokszor vitatott, néha 
megmosolyogtató politikai korrektség tudatformáló 
hatásának is szerepe lehet. 

Jewison) egy ártatlanul megvádolt bokszlegenda élet-
rajza, a Glory Road (2006, r: James Garner) pedig az 
első fekete kosárlabdacsapat története.

Ugyanakkor még a hagyományos, társadalmi lel-
kiismeretet megdolgozó, rasszizmusellenes vádiratok 
sem mentek ki a divatból. A megtörtént eseten alapuló 
Lángoló Mississippiben (1988, Mississippi Burning,  
r: Alen Parker) az eltűnt jogvédők után nyomozó két 
FBI-os képviseli az „értelem fényét” a gyűlölet fész-
keként bemutatott déli kisvárosban. A fiatalabbik 
leplezetlen megvetéssel tekint le a helyiekre, szerinte 
mindannyian kollektíve bűnösök, mert nézik a fajgyű-
löletet és a KKK garázdálkodását, és nem tesznek elle-
ne semmit. A bűntudata miatt öngyilkossá váló pol-
gármesterről is azt állítja, hogy „épp olyan bűnös volt, 
mint azok a radikálisok, akik meghúzták a ravaszt.” 
„Talán mind azok vagyunk…” – hangzik a konklúzió, 
egyenesen a nézőt célozva, arra az esetre, ha a gyűlö-
let természetéről előadott lírai nagymonológok nem 
lettek volna hatásosak korábban.

Az úgynevezett „fehér bűntudatra” apellál a Ha 
ölni kell (1996, A Time to Kill, r: Joel Schumacher) is, 
amelyben a magát előítélet-mentesnek tartó ügyvédet 
fekete védence, Carl Lee (Samuel L. Jackson) azzal 
vádolja meg, hogy ő sem különb a többieknél, mert az 
esküdtekhez hasonlóan ő sem egy embert lát benne, 
hanem egy fekete embert. „Nigger, néger, fekete, 
afroamerikai… nem érdekes, melyiknek látsz engem. 
A lényeg az, hogy másnak látsz. (…) Amerikában hábo-
rú van, és te a másik oldalon állsz. Te is egyike vagy a 
rosszfiúknak.” A kemény szemrehányás nyomán az 
ügyvéd magába néz, és megtalálja a nyerő stratégiát: 
a tárgyaláson arra kéri a (fehér) esküdteket, képzeljék 
el, hogy a vádlott megerőszakolt kislánya fehér, mert 
rájön, hogy csak így fognak tudni azonosulni egy feke-
tével. A keserű tanulság, hogy az előítéletek egyelőre 
még legyűrhetetlenek, és amíg nem egyenjogúak az 
emberek egymás szemében, addig a törvény előtt sem 
lesznek azok. A végkicsengés viszont optimista, mert 
az esküdtszék, ha csak efféle érzelmi manipulációk 
hatására is, de felmenti a vádlottat, az utolsó képsoro-
kon pedig az ügyvéd családja meglátogatja Carl Lee-t 
és családját, abban a negyedben, ahová korábban 
eszükbe sem jutott elmerészkedni, ezzel szimbolizálva 
a jövő egységes Amerikáját. A filmnek mindenesetre 
némi fals tónust ad, hogy míg például a Ne bántsátok 
a feketerigót!-ban ártatlan a bíróság elé állított fekete 
férfi (ennek ellenére elítélik), itt tényleg bűnös a gyil-
kosság vádjában.

Ironikus módon ezekben a kortárs antirasszista 
tételfilmekben a fekete karakterek komplexitása nem 
nagyobb, mint a harmincas évek filmjeiben a család 
hűséges szolgáié. Többnyire áldozatok és mártírok, 
szigorúan a háttérben maradva, a főbb alakok pedig, 

többnyire kiszakították a fekete közösségből, hogy a 
fehérek világával vagy a többségi társadalom egy-egy 
képviselőjével konfrontálják. 

Önképek

A 70-es években készült blaxploitation filmek ezzel 
szemben fekete környezetben játszódtak, fekete sze-
replőkkel készültek, és így jobban ki tudták fejezni 
a feketék önképét. A John Shafthez hasonló hősök 
szexepiljét az adta, hogy, szemben Poitier karakterei-
vel, agresszívek és erőszakosak voltak, és – a „Black 
Power” jegyében – élvezettel álltak véres bosszút a 
rasszistának bemutatott fehéreken, ezáltal lehetett 
azonosulni velük és rajongani értük. Ezek a filmek 
ügyes populizmussal ragadták meg a gettók népé-
nek frusztrációját, a kisebbségi lét minden keservét, 
eközben viszont maguk is rasszista módon mutatták 
be a fehéreket. Mi több, azáltal, hogy a főhősöket a 
szexualitásuk és nyers erejük által definiálták, maguk 
is erősítették a feketékkel kapcsolatos régi sztereotí-
piákat. A Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971, 
r: Melvin Van Peebles) selyemfiú főszereplője például 
szexuális párbajban győzi le egy ellenséges (fehér) 
motorosbanda női vezérét, s az egész film általában a 
feketék libidójának dicsőítése. Visszatérő elem még a 
feketék kollektív elnyomására/kiirtására szőtt össze-
esküvések témája, a Foxy Brownban (1974; r: Jack Hill) 
vagy a Coffyban (1973; r: Jack Hill) például elhangzik 
a kor népszerű elmélete, mely szerint a kemény drogok 
terjesztését állami szinten szponzorálják, hogy ezzel 
tartsák elnyomás alatt a négereket, a Three the Hard 
Way-ben (1974, r: Gordon Parks Jr.) pedig egy csak 
feketékre ható méreggel akarja néhány fehér fanatikus 
az összes színes bőrűt likvidálni. 

Fekete-fehér világképük miatt csak vizuális vágy-
beteljesítésre voltak alkalmasak a blaxploitation kor-
szak filmjei, az afroamerikaiak problémáinak árnyalt 
ábrázolására nem. Erre a nyolcvanas-kilencvenes 
évekig várni kellett, amikor olyan fekete rendezők 
léptek színre, mint John Singleton vagy Mario van 
Peebles, akik a maga realitásában mutatták be a get-
tók kegyetlen világát és a szegénység megtörhetetlen 
körét. Külön kategória Spike Lee, aki a feketéket legin-
kább érintő kulturális és politikai kérdéseket tette fel, 
és a fekete identitáskeresés küzdelmeit dokumentálta 
fekete nézőpontból. 

A PC kora

A 80-as évektől ugyanakkor egyre több fekete színész 
válhatott fősodorbeli filmek első számú sztárjává, 
miközben fekete identitásuk épp csak annyira került 
előtérbe, hogy közben a legszélesebb közönség szá-
mára befogadható maradt az adott alkotás. A tren-
dek változására jó példa a Beverly Hills-i zsaru (1984, 
Beverly Hills Cop, r: Martin Brest) című akcióvígjáték, 
ahol a detroiti fekete nyomozó (Eddie Murphy) előkelő 
fehér környezetbe helyezése pikáns poénokra adna 
lehetőséget, a „faji elem” mégis szinte teljesen hiány-
zik, még a főgonosz sem enged meg magának egyetlen 
rasszista megjegyzést sem. A rendőrfőkapitány itt 
viszont már színes bőrű, ahogy a PC-filmekben szinte 
mindig, a főhős börtönviselt, tolvaj barátja, aki bajba 
sodorja őt, pedig fehér, noha egyértelmű, hogy ezt a 
szerepet korábban egy fekete játszotta volna, a csa-
ládi, társadalmi vagy kulturális környezet visszahúzó 
erejét szimbolizálva.

A nagyközönség számára készülnek azok a filmek 
is, melyek a rasszista (fél)múlt és az egyenjogúsági 
küzdelem kevésbé ismert fejezeteit tárják fel. Ezek a 
szokásos liberális-humanista üzenet közvetítésén túl, 
valós történeteket feldolgozva, az úttörő fekete hősök 
mítoszát építik. Az 54. hadtest (1989, Glory, r: Edward 
Zwick) például a polgárháború első feketékből álló 
ezredének krónikája, az Amistad (1997, r: Steven 
Spielberg) egy rabszolgalázadást és az azt követő pert 
idézi fel, A hurrikán (1999, The Hurricane, r: Norman 
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Filmtörténet

Zdeněk Sirový (1932–1995)
Zdeněk Sirový a Fiú és az őz (Chlapec a 
srna, 1962), a Kupecek (Handlíři, 1963) és 
a Finn kés (Finský nůž, 1965) című filmek 
rendezője.

Gyászszertartás (Smuteční slavnost)
Sirový kissé kiegyensúlyozatlan alko-
tói pályafutásának egyértelműen leg-
kiemelkedőbb műve a dobozba került 
Gyászszertartás (Smuteční slavnost, 1969), 
amelyben a kollektivizálás időszakával fog-
lalkozott. A téma kritikai megközelítésben 
már az ötvenes évek végétől jelen volt 
a filmművészetben (Helge: Nagy magány  
/Velká samota/; az Angyal /Anděl/ című 
epizód Jasný Vágy /Touha/ című filmjé-
ben, Krejčík: Frona). Matylda Chladilová 
(Jaroslava Tichá) kérése, hogy férjét az 
elkobzott birtokon temethesse el, spon-
tán demonstrációba megy át a meglepett 
és tehetetlen funkcionáriusok ellen, akik 
évekkel korábban előkészítették Chladilék 
kuláktalanítását. Ezekhez az eseményekhez 
tér vissza a film retrospektív része, amely 
bemutatja, hogy az 50-es években a szocia-
lista falu magasztos ideáljának érvényre 
juttatása mögött miféle önző, haszonleső 
érdekek rejtőztek. A záró képsorok a gyász-
szertartást mutatják be, az operatőr Jiří 
Macháně kihasználta a behavazott táj és 
a gyászmenet résztvevőinek fekete ruhája 
adta természetes kontrasztot. A hatalmas 
menet képe, amely a gyászszertartás rit-
musára imbolyog, amelyhez fokozatosan 
csatlakoznak a nézelődők, a cseh filmmű-
vészet egyik legmeggyőzőbb szimbolikus 
képe. A szimbolikus síkot a falusi és kis-
városi karakterek aprólékosan megrajzolt 
panoptikuma egészíti ki, a gerinctelen, a 
kapzsi és haszonleső egyénektől a becsüle-
tes, de megfélemlített többségen keresztül 
egészen a büszke özvegyig, Chladilováig. 
Nem önszántából ugyan, de lélegzetelállító 
alázattal és egyúttal keményfejű eltökélt-
séggel juttatja érvényre a világ rendjét, 
amely egyúttal őt is összezúzza és meg-
semmisíti, ahogy a kiválasztottság és a 
magány zúzza össze a bibliai prófétákat, 
kiknek jóslatai leleplezik a fájdalmas és 
visszafordíthatatlan jövőt. Az özvegy sor-
sát nyers téli környezetben mutatja be a 
film, a drámai hátteret Jiří Kalach erőteljes 
zenéje egészíti ki. Sirový Gyászszertartása 
ily módon ellenpontot képez Jasný nosztal-
gikus és megbékélő hangnemű Jó földijeim 
(Všichni dobří rodáci) című filmjével szem-
ben. A Sirový által ábrázolt vidék egyálta-
lán nem idillikus, amelyre csak éppen rossz 
idők köszöntöttek, hanem a kicsinyesség, 
az irigykedés és a gyűlölködés táptalaja. 
A gyászmenet nagyságát és méltóságtel-
jességét relativizálja a film befejező jele-
nete, amikor az özvegy a szertartás után 
figyeli a farsangi maskarák esti körtán-
cát, miközben kárba veszett élete mellett 
tudatosítja a tömeg alibista és megkésett 
hősködését is.

JuraJ HerZ (1934)
Juraj Herz fotográfiai tanulmányai befe-
jezése után Pozsonyból Prágába költö-
zött, ahol elvégezte a Művészeti Akadémia 
(AMU) rendező és színész szakát (báb 
tanszék), és külföldre távozásáig itt for-
gatta filmjei többségét is. Ezért szlovák 
származású cseh rendezőnek szokták 
nevezni. A hulladékégetőben (Sběrné 
surovosti, 1965) című rövidfilm után, 
amely a Gyöngyök a mélyben (Perličky na 
dne) című szkeccsfilm része, az új hullám 
rendezői közül egyedüliként kipróbálta 
a tiszta detektívfilm műfaját. Ráktérítő 
(Obratník Raka, 1967) című filmjének 
története egy kórházban játszódik.

A sánta ördög (Kulhavý ďábel)
A Sánta ördög (Kulhavý ďábel, 1968) című 
szarkasztikus és önironikus fausti daljáték-
ban ő maga játszotta Mephisto szerepét. 
A švejkeskedő Mephisto csapdát állít a 
főhősnek a jelenben és a múltban is, mert 
le akarja beszélni, hogy feleségül vegye a 
szeretett lányt. Az álarcosbál rokokó sti-
lizálása a cseh filmművészet legkifejezőbb 
képsorai közé tartozik. A René Clair által 
ihletett komédia keretein belül kezd átüt-
ni a groteszk stilizáció, amelyet Herz fő 
művében bontott ki teljes egészében.

A hullaégető (Spalovač mrtvol, 1968)
Ez pedig A hullaégető (Spalovač mrtvol, 
1968), amelyet Ladislav Fuks azonos című 
műve alapján forgatott le. A film központi 
hőse – Kopfrkingl úr – a krematórium dol-
gozója, példás férj, gondos apa és „dolgos” 
munkatárs, akinek csak egy hibája van, 
hogy gerinctelen. Ennek köszönhetően egy 
jelentéktelen hivatalnokból feltornássza 
magát a Harmadik Birodalom égetőke-
mencéinek fő tervezőjévé, és csak úgy mel-
lesleg kiirtja egész családját, akiknek csak a 
legjobbat szeretné, tettével tulajdonképpen 
megmenti őket a deportálástól (felesége 
zsidó származású). Az ötlet abszurditása 
és az erőteljes stilizálás keveredik a Rossz 
valósághű pszichopatologikus analízisével. 
A lassú, kimért gesztusok, a szuggesztív 
beszéd a hétköznapi szavakat is emelkedet-
té teszik. A főszereplő, Rudolf Hrušinský 
csak úszik a történeten keresztül, mintegy 
hipnotikus állapotban, amelyben képes 
felesége és fia megölését azok kiszabadulá-
sának tekinteni. A nyugtalanító atmoszféra 
a torz karakter és annak a társadalomba 
való természetes beilleszkedésének konf-
rontációjából ered.

eSter krumbacHová (1923)
Ester Krumbachová jelentősen befolyá-
solta az új hullámot, elsősorban kollégái 
(Chytilová, Němec, Balaďa, Jasný) jelmez- 
és díszlettervezőjeként ismerjük. Egyetlen 
játékfilmet készített, az Ördög mérnök 
halála címűt (Vražda inženýra čerta, 
1970), amely képzőművészeti alapon sti-
lizált komédia. A két főszereplő, Jiřina 

Bohdalová és Vladimír Menšík színészi 
játékára épül. Egy ártatlan vacsorameg-
hívás gyilkosságba, ezt követően pedig a 
bűntény eltussolásába torkollik.

Mellékáramlatok
Az új hullám alkotásai közé sorolhatók 
Karel Vachek Morva Hellasz (Moravská 
Hellas) és A választással összekötve 
(Spřízněni volbou) című filmjei is. A közös 
hajóban utazók közé sorolhatjuk azokat 
a 60-as évek kezdetén alkotó rendezőket, 
akik a későbbi időszakban már nem for-
gattak több filmet, vagy elkanyarodtak az 
új hullám poétikájától. A forgatókönyvíró 
és rendező Čestmír Mlíkovský elkészítette 
Az uborkahős (Okurkový hrdina, 1963) 
című filmet, amelyet a hivatalos kritika a 
fiatal hős képének negatív kifigurázásáért 
támadott. Miroslav Ondráček Az utol-
só szakasz (Poslední etapa, 1962) című 
filmben ötvözte a játékfilmes és doku-
mentumfilmes elemeket a Béke verseny 
környezetéből. A film Ota Pavel ötlete 
alapján készült, az egyik szerepben a fran-
cia színész, Pierre Richard is feltűnt. 

Az új hullámhoz kapcsolódó, megkésett és 
dobozba került első filmek
A dobozba került első filmek közé tarto-
zik Drahomíra Vihanová Szétlőtt vasár-
nap (Zabitá neděle) című filmje. Továbbá 
Vlastimil Venclík alkotása, a Hívatlan ven-
dég (Nezvaný host, 1970), amely a legpro-
vokatívabb politikai allegória volt a „baráti 
hadseregek” bevonulása után. A 23 perces 
abszurd történet egy ismeretlen érkezé-
séről szól, aki minden magyarázat nélkül 
betelepszik egy prágai család lakásába. 
A család fokozatosan megszokja a vendég 
jelenlétét, a végén még örülnek is, hogy 
nem olyan faragatlan vendéget kaptak, 
mint a szomszédaik. Betiltották és doboz-
ba került a szlovák Ivan Balaďa filmje, a 
Bolondok bárkája is (Archa Bláznů), ame-
lyet a Barrandov Filmstúdióban forgatott 
A. P. Csehov A 6-os számú kórterem című 
műve alapján. Csehov elbeszélésének a 
rendező által készített expresszív átiratát 
még inkább kiemeli a zenész Vladimír 
Merta színészi teljesítménye.

Jiří Suchý f ilmje, a Menyasszony 
(Nevěsta, 1970) egy fiatal hősnő törté-
netét meséli el, aki elhagyja a faluját, és 
elindul férjet keresni. Az új hullám utózön-
géjének tekinthetjük Vít Olmer első nagy-
játékfilmjét, a Hát akkor szia (Takže ahoj, 
1970) címűt, melynek főhősnője bizonyta-
lanságait szexuális kapcsolatokban éli ki. 
Ivan Renč (1937) Az őr (Hlídač, 1970) című 
filmben egy fiatal fegyőr történetét meséli 
el, aki kezdetben együtt érző a rabokkal, 
miközben veri a kutyáját, azonban az 
élet iskoláját kijárva fordulat következik 
be nála. Dobozba került Václav Matějka 
Meztelenség (Nahota, 1970) című filmje 
is, amely egy fiatal delikvens és egy falusi 
tanító szerelméről szól.

Az új hullám utórezgései

Az új hullámnak idő előtt egy politikai 
döntés vetett véget. A normalizáció idő-
szakának kezdetén néhány másodrendű 
szerző és egykori pártmunkás az ötvenes 
évekből, élükön a Csehszlovák Film új 
igazgatójával, dr. Jiří Purš-sal megérezték, 
mit kíván a helyzet. Nemcsak a Barrandov 
Filmstúdió igazgatóját cserélték le, hanem 
az egyes stúdiók vezetőit is. 1970-ben 
négy filmet egyszerűen betiltottak, ezek 
dobozba kerültek. További tizennégy film 
gyártását leállították. Az egyes rende-
zők különböző kézírásához hasonlóan az 
egyes alkotók sorsa is sokban különbö-
zött egymástól. Sok rendező külföldre 
távozott. A Csehországban maradot-
tak közül sokan alkalmazkodtak az új 
rezsimhez, és munkásságuk fokozatosan 
konformistává vált. Műveiket vagy hoz-
záigazították az ideológiai elvárásokhoz, 
vagy kibúvó témákat kerestek. Drahomíra 
Vihanová kénytelen volt dokumentumfil-
mezésre váltani. Hasonló döntésre jutott 
Evald Schorm is, ő a színházi rendezést 
választotta. Věra Chytilová csak 1976-ban 
kapott forgatási lehetőséget, és munkái 
fényes kivételt jelentettek a 70-es, 80-as 
évek unalmas f ilmtermésében. Pavel 
Juráček már nem forgatott több filmet. 
Karel Vachek forgatókönyvíróként tevé-
kenykedett a Rövidfilm Vállalatnál egé-
szen 1975-ig (egyetlen forgatókönyve sem 
került megvalósításra), utána pedig egé-
szen emigrálásáig munkásként dolgozott.

Az orosz tankok és a tankokat követő 
normalizáció ugyan brutálisan véget vetett 
az új hullámnak, de ezzel egyidejűleg bizo-
nyos mértékben legendát is teremtett. 
Az engedélyezett filmek az alkotók és a 
nézők számára a 60-as évek iránti nosz-
talgia forrásává váltak. A dobozba került 
filmek fokozatos bemutatása a 80-as évek 
végén (hivatalosan és titokban) a rendszer 
gyengülésének jele volt. A filmek politikai 
jelentősége azonban sokszor beárnyékolta 
művészi értéküket. Jelzésértékű az új hul-
lám filmjeinek a sorsa az 1989-es fordulat 
után is. A betiltott és dobozba került fil-
mek nagy ünneplés mellett visszakerültek 
a cseh mozik vásznára, de az érdeklődés 
a nézők részéről néhány kivételtől elte-
kintve gyászos volt. Ezek a filmek hasonló 
nézettséggel futottak a televízióban is.

Az új hullám sorsa 1989 után
1989 után, amikor az új hullám poétiká-
jához már szabadon lehetett kapcsolódni, 
művészi szempontból a mű már szinte 
teljesen bezáródott. Azok a filmek, ame-
lyek legalább jelzés szintjén kapcsolódtak 
hozzá, nem arattak közönségsikert, és a 
filmkritika is fenntartással fogadta őket. 
Az új hullám képviselői közül Drahomíra 
Vihanová próbálkozott meg a folytatással, 
a fekete-fehér Erőd (Pevnost, 1994) című 
filmmel. A fiatalabb alkotók közül Zděnek 
Tyc esetében érzékelhető az inspiráció feke-
te-fehér poétikus filmjében, a Vojtěch, az 
Árvában (Vojtěch, řečený Sirotek, 1989). 
Hasonlóan poétikus-nosztalgikus hangvé-
telű az Út a puszta erdőn keresztül (Cesta 
pustým lesem, 1997) Ivan Vojnár rendezé-
sében. Ezzel ellentétben Oskar Reif filmje, 
Az ágy (Postel, 1998) experimentális pamf-
letként is felfogható.

(Panorama českého filmu [szerk. Luboš 
Ptáček]. Olomouc, Rubiko, 2000.)

Gál Róbert fordítása
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Két nyugdíjas férfi, miután szinte egy 
időben megtudják, hogy gyógyíthatatlan 
rákban szenvednek, s csupán hónapjaik 
vannak hátra, összeállítanak egy listát 
arról, hogy mi az, amit még mindenkép-
pen meg kell tenniük, mielőtt feldobják 
a bakancsot. Listájukon az oly magasz-
tos gondolatok mellett, mint látni vala-
mi fenségeset, vagy önzetlenül jó útra 
téríteni egy vadidegent, olyan, a gyakor-
lat oldaláról könnyebben megfogható 
tételek is szerepelnek, mint kipróbálni 
az ejtőernyőzést, tetoválást csináltat-
ni, körbeutazni a földet, vagy például 
megcsókolni a világ legszebb lányát. 
A klasszikus buddy-movie – amellett, 
hogy teljes mértékben kihasználja a zsá-
ner unalomig ismert kelléktárát (élén a 
furcsa párral, valamint az „ellentétek 
vonzzák, s kiegészítik egymást” for-
mulával) – rendhagyó módon túlmu-
tat önmagán. A könnyed keret ezúttal 
ugyanis meglepően sok, valóban mély és 
továbbgondolásra érdemes gondolatot, 
morális kérdést vet fel. S bár az alkotói 
célok és a kivitelezés minősége nyomán 
A bakancslista a fentiek ellenére is csak 
egy ártalmatlan, dráma és komédia 
határán egyensúlyozó hollywoodi pro-
dukció, a két – a film nagy része alatt 
tünetmentesen haldokló – rákbeteg 
nyugdíjas története komoly állásfogla-
lás is a lét értelmét és a végső nyugalom 
humánus definícióját illetően. 

Egy néhány évvel ezelőtti amerikai 
felmérés szerint az emberek 96 százalé-

ka, ha lehetne sem szeretné tudni halá-
lának pontos időpontját. Napjainkban 
azonban a jóléti országokban az összes 
halálesetek nagyjából negyedéért a 
különböző rákos megbetegedések 
a felelősek. Hiába vágynak tehát az 
emberek arra, hogy haláluk hirtelen, 
észrevétlenül következzen be, korunk 
lassan emésztő pestise, a rák sokun-
kat kényszerít arra, hogy a halálunkig 
hátralévő szakaszt és annak különböző 
fázisait (tagadás, düh, lázadás, depresz-
szió, beletörődés) is megéljük. Mit tehet 
az ember, ha már bizonyos afelől, hogy 
napjai végérvényesen meg vannak szám-
lálva? A kérdés hosszú évtizedek óta 
foglalkoztatja a filmeseket is. 

Ékes bizonyítékokat akkor is találunk 
bőven, ha ezúttal eltekintünk a külön-
böző háborús és önfeláldozó hősi epo-
szok részletes áttekintésétől, hisz ezek 
elsődleges célja (a legtöbb esetben) a 
mítoszok megteremtése, avagy lerom-
bolása. Ezek az alkotások a társadalmi 
dimenzió középpontba állításával egye-
temes igényeket elégítenek ki, a múlttal 
való szembenézés s a jövőre kitekintés 
nem titkolt céljával jöttek létre. Többek 
között a német film is a múlttal való 
szembenézés nyomán kapott új erőre, 
mikor nemcsak Sophie Scholl, de Hitler 
utolsó napjait is játékfilmbe ágyazta.  
S más megközelítésből, de Hollywoodban 
is temérdek film készült az elmúlt évtize-
dek során az amerikai szerepvállalással 
terhelt háborúkról, és arról, ahogy a 

halál torkában menetelő katonákat még 
az utolsó percekben is a győzelem remé-
nyébe vetett hite élteti. Ez utóbbi PR a 
javából. Az szinte mindegy is, hogy a 
cél a nemzet javát, vagy „csak” a Ryan 
család fennmaradását szolgálja, e filmek 
lényege – csakúgy mint a legtöbb álom-
gyári katasztrófafilm esetében is – a 
hősies önfeláldozás bemutatása. A téma 
kapcsán egyre több a hamis hang, s ezek 
együttesen már-már elnyomják a fonto-
sabb, köztük az USA jelenlegi hadvise-
lése által ihletett alkotások feltevéseit 
is: Paul Greengrass a 9/11 után némán 
sokkolt a United 93 fedélzetén utazók 
utolsó perceinek bemutatásával, míg 
Clint Eastwood második világháborús 
ikerfilmjeinek sikerültebb darabja egy 
másik kultúra képviselőinek utolsó per-
ceit és belső harcát vette górcső alá. 
A társadalmi dimenziójú filmek között 
is létezik ugyan más, háborúmentes 
aspektus is, ám meglehetősen ritka: a 
rákos történelemprofesszor utolsó nap-
jait bemutató Barbárok a kapuk előtt 
(2003, r: Denys Arcand), bár szűk (csa-
ládi, baráti) közösségben játszódik, a 
nemzedéki értékrendek ütköztetésével 
komoly társadalmi kérdéseket fesze-
get. Ez a díjesővel jutalmazott alkotás 
azonban szinte fehér hollóként van jelen 
ebben a halmazban, ahol a halál bár már 
belátható, a kiteljesedést többnyire csak 
a nagy és közös célok elérése jelentheti. 

A biztos halál tudatának kifejezetten 
személyes dimenzióit előtérbe helyező 

mozgóképek jóval szűkebb csoportot 
alkotnak, bensőséges hangvételük és 
átélhetőségük okán azonban sokkal 
inkább alkalmasak a saját halál vizsgá-
latára. A társadalmi dimenziójú filmek 
mítoszközpontúságával szemben ezek 
a filmek ugyanis a lehető legszemélye-
sebb hangot keresik, mivel hétköznapi 
emberek hétköznapi életén keresztül 
láttatják az elmúlást megelőző utolsó 
időszakot. Ezek az alkotások, azzal, 
hogy képesek megjeleníteni a minden-
napjainkban megmutatkozó hiányjele-
ket, olyan személyes vágyakat fogal-
maznak meg, amelyek mint motivációs 
tényezők, így vagy úgy, de szintén mind-
annyiunk életében jelen vannak. Az 
önmegvalósítás és az önkifejezés vágya 
ugyanis alapfunkció, ennek hiányában 
nem tudunk kiteljesedni, a hiányérzet 
pedig végső soron a nyugvópont eléré-
sében is meggátolhat. Mindenkiben él 
a vágy, hogy megtalálja önmagát, mert 
a kiteljesedés érzetével már képesek 
vagyunk arra, hogy maradandó nyomot 
hagyjunk magunk után. Ez a személy-
központú megjelenítés szintén régóta 
jelen vagy a filmgyártásban, de az egyes 
korszakok a súlypontok szempontjából 
is rendkívül eltérő alkotásokat eredmé-
nyeztek. Néhány kiemelt darab krono-
lógiai sorrendben történő vizsgálata 
világosan megmutatja, miként válto-
zott a film történetében az utolsó idő 
kihasználása, s hogy hogyan jutottak 
el az alkotók a bosszúvágytól az élet 
minden területére kiterjedő önmegva-
lósításig, mely napjainkban, a hosszan 
tartó halálos betegségek idején kiemel-
ten fontos lehet. 

A Holtan érkezett (1950, r: Máté 
Rudolf) még klasszikus, nyomozásra 
épülő noir. Frank Bigelow a film elején 
besétál a rendőrségre, és közli, hogy sze-
retné bejelenteni a saját meggyilkolását. 
Később flash-back betétek segítenek az 
előzmények megismerésében: egy átmu-
latott éjszakát követően a főhős nem 
érezte jól magát, ezért orvoshoz fordult, 
akitől megtudta, hogy lassan ölő mér-
get juttattak a szervezetébe, s csupán 
néhány napja van hátra. Maradék ide-
jében Bigelow (akinek most már min-
denki gyanús) igyekszik felgöngyölíteni 
a szálakat, szó szerint versenyt futva 
az idővel. E film azonos című remake-je 
1988-ban készült el Dennis Quaid és 
Meg Ryan főszereplésével, és ugyanezt 
az alapötletet hasznosította újra meg-
lehetősen pocsék végeredménnyel a két 
éve készült Crank – Felpörgetve című 
C kategóriás akciófilm is. Utóbbiban 
a Jason Statham alakította bérgyilkos, 
Chev Chelios egyetlen utolsó célja, hogy 
halála előtt még bosszút álljon mér-
gezésének kitervelőin, a szívét leállító 
mérget azonban csak úgy tudja lassí-
tani, ha folyamatosan magasan tart-
ja szervezetében az adrenalinszintet. 
Őrült rohama azonban csak egy gyenge 
bosszúfilmre elég. 

A Monsieur Bard különös óhaja (1953, 
r: Radványi Géza) már jóval komolyabb 
keretek közé helyezi egy utolsó kíván-
ság történetét. Egy 52 éves avignoni 
buszsofőr, Auguste Bard története, aki, 
mikor megtudja, hogy szíve elhaszná-
lódott, s közel a vég, elhatározza, hogy 
végre valahogyan értelmet ad az éle-
tének. A mindenki által rondának és 

Utolsó kívánság
Klacsán Csaba
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mihasznának tartott férfi úgy szeretne 
kiteljesedni, hogy halála előtt még lét-
rehoz valami igazán szépet önmagától  
(s ön magából): gyermeket akar nemzeni. 
A vak szerencse – csakúgy, mint később 
Az élet nélkülem és A bakancslista ese-
tében – itt is jelen van, Bard ugyanis a 
hirtelen ruletten szerzett vagyonának 
köszönhetően teljesítheti utolsó szándé-
kát. A lényeg azonban sokkal inkább az, 
hogy Monsieur Bard óhaja végül betel-
jesedhet, halálakor megszületik kisfia, s 
így már bizonyos, hogy ő sem élt hiába. 
Nem véletlen, hogy Radványi épp ezt a 
filmjét tartja a legszemélyesebb alkotá-
sának, ahogyan az sem, hogy egy kora-
beli francia kritikus szerint ez a magyar 
ember rendezte alkotás a legfranciább 
film, amit valaha látott. Ezzel a késő 
neorealista filmmel Radványi nemcsak a 
saját, az alkotás örömét hirdető művé-
szi hitvallását fogalmazta meg, hanem 
filmen, minőségi alkotásban az elsők 
között kezdett az élet értelméről is ily 
módon filozofálni. Példázata finoman, 
mégis nagyon határozottan válaszolja 
meg, mi végre is az ember. Úgy véli, 
ha egyszer megadatott, hogy nyomot 
hagyjunk magunk után, akkor azt köte-
lességünk megtenni, még akkor is, ha 
már csak a halál oldaláról, hétköznapi 
nyűgjeinken felül emelkedve szemlélhet-
jük záros határidejű létünket. 

A gyermeki örökség, az utódlás, majd 
a síron túli gondoskodás a későbbi, 
hasonló jellegű alkotásoknak is fontos 
eleme lett. Míg Bard úr „még csak” 
arra vágyott, hogy gyermeke szüles-
sen, addig az 1993-as Életem című film 
főszereplője már nevelni is megpróbálja 
halála után születendő csemetéjét. Bob 
Jones (Michael Keaton) sikeres reklám-
szakember és boldog férj, nagyon jól 
érzi magát a bőrében, s örömét csak 
fokozza, amikor megtudja, hogy imá-
dott feleségével gyermekáldás elé néz-
nek. Azonban szinte ugyanakkor valami 
másról is értesül: kiderül, hogy előre-
haladott rákja miatt mindössze csupán 
néhány hónapja van hátra, mielőtt – 
még gyermeke születését is megelőzve 
– meg fog halni. Jones ekkor úgy dönt, 
hátralévő idejében születendő örökösé-
nek fog mesélni majd egy videokamera 
és számos kazetta segítségével. Afféle 
modern levelek ezek, egy még meg nem 
született gyermekhez. A szülőnélküli-
ségből fakadó gyökértelenség könnyen 
szülhet boldogtalanságot. Az ajándéko-
zás gesztusa, bár némileg másként, de 
A bakancslistában is jelen van. Carter 
felesége, aki először hevesen ellenzi a 
két férfi utazásra vonatkozó ötletét, 
utólag megérti, hogy férjének miért volt 
szüksége erre a kalandra. Ahogy mond-
ja, egy idegen ment el tőle, és a férje 
érkezett hozzá haza. Vagyis rádöbben, 
hogy az elsőre önzőnek gondolt csele-
kedet valójában az egész család javát 
szolgálta, hisz ez szükségeltetett ahhoz, 
hogy Carter méltósággal búcsúzhasson 
saját életétől. 

E két véglet – vagyis az ilyesfajta 
önzés s a legrosszabbak fényében is a 
másokkal való törődés – jelenik meg 
nagyon finoman és árnyaltan Isabel 
Coixet 2003-ban készült, Az élet nél-
külem című filmjében is. Sarah Polley 
döbbenetesen hiteles Ann szerepében, 
aki tragikusan fiatalon (mindössze 23 

évesen) szembesül a ténnyel, miszerint 
már nagyon közel a vég, szervezeté-
ben megállíthatatlanul burjánzik a rák. 
A fiatal nő – noha olyannyira váratlanul 
éri a hír, hogy a kórházba menet még 
azon morfondírozik, férjével talán újra 
gyermeket várnak – azonban nem törik 
össze, s már a kórházban elhatározza, 
hogy tragikus titkát mindvégig magá-
ban tartja, mert utolsó hónapjait minél 
természetesebben és hétköznapibb 
módon szeretné tölteni szeretteivel. 
Kegyes hazugságai, melyekben vérsze-
génységgel magyarázza egyre sűrűbb 
rosszulléteit, lehetőséget biztosítanak 
számára, hogy teljesíthesse azt a tíz 
pontból álló listát, amelyben utolsó, 
mindenképpen teljesítendő „feladata-
it” összegezte. Persze a két kislányával 
és férjével az anyja kertjének végében 
álló lakókocsiban élő nő utolsó álmai 
s önmaga elé kitűzött végső céljai nem 
lehetnek oly költségesek és izgalma-
sak, mint a két gazdag amerikai nyug-
díjas bakancslistáján szereplő tételek. 
Azonban, amennyire hétköznapiak, 
olyannyira emberiek is ezek a vágyak. 
Ann elhatározza, hogy ezentúl mindig 
őszintén kimondja majd, amit gondol, 
műkörmöket építtet magának, talán 
még új frizurát is vágat, és mostan-
tól sem a dohányzás, sem az édessé-
gek terén nem lesz majd mértéktartó. 
Ezenfelül a haláláig találni akar egy 
olyan nőt, akit a férje és a gyermekei 
is meg tudnak szeretni (vagyis pótolni 
tudja az elvesztését), ő pedig magába 
akar bolondítani valakit, és (mert a fér-
jén kívül még senkivel sem volt dolga) 
ki akarja próbálni egy másik férfi sze-
relmét. Kislányainak mostantól minden 
hátralévő napján többször is kimondja 
majd, mennyire szereti őket, és 18 éves 
korukig minden egyes születésnapjukra 
személyes hangüzeneteket rögzít egy 
régi magnóval. Ez utóbbival, csak úgy, 
mint Bob Jones a videokazettákkal, ő is 
konkrét útravalót hagy gyermekeinek, 
s ahogy a film végén hallhatjuk, végül 
valamennyi szerettétől hangüzenetekkel 
búcsúzik. Ily módon nemcsak elköszön-
ni van alkalma mindenkitől, de utólag 
magyarázatot is ad az utolsó hónapok 
történéseire. A gondolat, hogy Ann a 
férjének új feleséget, lányainak pedig 
új anyát találjon, elsőre meglehetősen 
bizarrnak tűnhet (a megvalósításához 
pedig a szerencsére is nagy szüksége 
van a főszereplőnek, tekintve, hogy 
az ideális jelölt épp ekkor költözik a 
szomszédjukba), valójában azonban ez 
is egyfajta módja a síron túli gondosko-
dásnak. Mert, bár a spanyol rendezőnő 
filmje ugyanúgy a giccs határán egyen-
súlyozik, mint a legtöbb hasonló moz-
gókép (hisz f ilmen különösen nehéz 
hitelesen beszélni a halálról anélkül, 
hogy az alkotó nem a befogadó érzelmi 
kiszolgáltatottságára építene), a belső 
monológok, a tragikus téma és a színé-
szi játék együttes keveréke megmenti az 
alkotást a túlzott érzelgősségtől. Ahogy 
A bakancslistában egy régi afrikai sír-
emlék tetején Carter is meséli újdonsült 
barátjának, hogy az ókori egyiptomiak 
hite szerint, amikor egy halott lelke 
a mennyország kapujához érkezik, az 
istenek két kérdést tesznek fel neki, s a 
választól függ, hogy bebocsátást nyer, 
vagy sem. Az első kérdés arra vonatko-

zik, hogy az illető talált-e örömöt az éle-
tében, a másik pedig arra, hogy ő maga 
vitt-e örömöt mások életébe. Ann a 
maga listájával mindkét kitételnek meg 
szeretne felelni. Közelgő halálának híre 
az, ami tudatosítja benne, nemcsak az a 
fontos, hogy szeretteinek mindent meg-
adjon, de immár önmagára is időt kell 
szakítania. Ahogy mondja, az elmúlt 
évek során annyi dolga volt, hogy még 
gondolkodni sem maradt ideje, hisz az, 
ahogyan az adott körülményei között 
is boldogságot teremtett az otthoná-
ban, minden energiáját felemésztette. 
Tizenhét éves korában szülte első kislá-
nyát, akit nem sokkal később követett 
a második is. Férje alkalmi munkái és 
a család nehéz anyagi helyzete miatt az 
iskolát félbehagyva takarítónőként kel-
lett dolgoznia, s remélte, hogy a kima-
radt élményeket bőven lesz még lehe-
tősége pótolni. A végzetes hír azonban 
épp akkor érkezik, amikor kezdenek 
jóra fordulni a dolgok. Rob Reiner film-
jével szemben tehát itt egy szó szerint 
félbemaradt (sőt, bizonyos szempont-
ból alig csak elindult) élet utolsó kíván-
ságainak teljesítését láthatjuk. Coixet 
szándékosan tálalja ily személyesen 
mondanivalóját, hogy bárki belekép-
zelhesse magát a főszereplő helyzetébe, 
s mindenki számára világossá váljon, 
mit jelent valójában a már sok helyütt 
elcsépelt egykori latin mondás: ragadd 
meg a napot! Megható, szomorú s egy-

ben derűs példázat, amely egy haldokló 
szemén keresztül tanít az élet feltétlen 
szeretetére és a sors elfogadására. 

A bakancslistában összeírt listákkal 
és célkitűzésekkel valamennyien rendel-
kezünk, de a legtöbben csak tologatjuk 
a határidőket, mondván: eljön majd 
annak az ideje is. Ezek az alkotások azon-
ban, így vagy úgy, de segíthetnek abban, 
hogy rádöbbenjünk, nem csak akkor 
kezdhetjük el beteljesületlen vágyaink 
megvalósítását, ha már nincs veszteni-
valónk (ki tudja, akkor talán már épp 
azért nem vágnánk bele). Számvetésre 
késztetnek, s gondolkodásra sarkallnak 
minket a halál, különösképp a saját 
halál kapcsán. Valamint bizonyítják, 
hogy túlzott érzelgősség nélkül is lehet, 
sőt kell is gondolnunk arra, mit érzünk 
majd a búcsú pillanataiban, s végül mi 
marad utánunk. Bár A bakancslistában 
a mindig bölcs Carter az egyiptomiak 
hittételével hívta fel minderre Edward 
figyelmét, nekünk – mivel kultúránkból 
még mindig hiányzik a halál jelenségé-
nek őszinte értelmezése és magyarázata 
– az az ókori római monda is tanulságos 
lehet, melyben az istenek megkérdik az 
ifjút, hogy rövid és dicsőséges, avagy 
hosszú, ám de eseménytelen életet sze-
retne. Mert, ahogy ezek a filmek is 
sugallják, fontos persze, hogy meddig 
tart az életünk, de van valami, ami ennél 
is sokkal lényegesebb, mégpedig, hogy 
milyen minőségű ez az élet. 
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az egyhangúságot próbáltuk megtörni a Múzsa kultu-
rális híradóban a hétvégi ajánlónkkal. Mi elsősorban 
vizuális poénokat alkalmaztunk. Ebben különböztünk 
leginkább a korábbi tévés jelenléttől. Aztán jött a tíz-
perces Menjünk! című műsorunk a régi TV3-on, amely-
ben a sok viccelődés mellett elkezdtünk kialakítani egy 
érdekes díszlettechnikát. Ezt fejlesztettük tovább a 72 
órában. Egy tökéletesen absztrakt képben mondtam 
el a felkonfokat. Először a magyar televíziózásban egy 
vizuális szőnyeget néztek az emberek, miközben én 
dumáltam. Ennek a látványnak a megteremtése egy 
játékos, kísérletező hozzáállás eredménye volt.

Számomra meghatározó élmény a Huszárik-filmek 
vizualitása, és nagyon kedvelem Tóth János experimen-
tális kisfilmjeit is. Egy interjúban Illés György mesélt 
arról, hogy az asszisztense, Tóth János hogyan hozta 
létre azt a látványt a Hannibál tanár úrban, amikor a 
lerészegített Nyúl Béla „szemével látunk”. Különlegesen 
furcsán mosódik el a kép. Nem homogén torzítást 
alkalmaztak, hanem belevittek olyan effekteket is, 
amelyek elszédítik a nézőt. Tóth egy olyan kerek üveget 
csiszolt, amely különböző helyeken különböző vastag-
ságú volt – ezt forgatták a kamera előtt. Ez annyira 
megfogott, hogy elkezdtem ilyen analóg trükkökön 
gondolkozni. Arra jutottam, ha lencsét illesztünk egy 
üveglapba úgy, hogy nem látjuk a szélét, akkor azzal 
a lencse helyén egy kép a képben effektust érhetünk el 
(mintegy összegyűjti a lencse a képet), miközben a kép 
többi részén normális képet kapunk (a kamera egysze-
rűen átlát a szépen megtisztított üvegen). Vettem egy 
átlátszó plexilapot, és a műegyetemen a haverjaimmal 
precíziós műszerrel vágattam bele egy pontosan akko-
ra kört, amekkora lencsém volt. Honnan szereztem a 
lencséket? Bakos Gábor tanárom a Képzőművészeti 
Főiskolán vetette fel, hogy próbáljak szerencsét az Örs 
vezér tér mellett, a régi fegyvergyár helyén működő 
nagyon profi német–magyar lencsegyárban, ahol táv-
csöves puskák távcsövébe szereltek lencséket. Itt talán 
kaphatok néhány kiszuperált lencsét. Ehhez tudni kell, 
hogy egy ilyen minőségű lencse ötven-százezer forintba 
került akkoriban. A lencsegyárban van egy minőségbiz-
tosítási előírás szerinti eljárás. Lézerrel bemérik a len-
cséket, és ha a műszer hibát jelez, nem használhatják 
fel a távcsőhöz, akkor sem, ha szabad szemmel semmi 
hiba nem látszik rajta. No, itt megismerkedtem egy 
kedves műszaki főnökkel, aki mondta, hogy persze, 
van egy raktáruk leselejtezett lencsékből. Bementem 
oda, és kaptam két zsákkal. A műegyetemen ezeket 
illesztettük be a különböző plexilapokba. Több ilyen 
lapot készítettünk, és ezeket pakolgattuk a kamera 
elé. Dala Pisti operatőrrel és Kistamás Laci rendezővel 
jókat agyaltunk ezeken az effekteken. Egyébként, mint 
hallom, a Dala az új Pálfi-filmnek az operatőre. Szóval 
az is nagyon fontos, hogy az a csapat is nagyon együtt 
volt, amellyel akkoriban dolgoztam, szeretem a csalá-
dias légkört. Most hogy beszélek róla, kedvet kaptam, 
hogy újra megnézzem ezeket a régi műsorokat! Volt 
olyan, hogy több lencsét illesztettünk egy lapba, és 
azok között jelentem meg. Ilyen esetben, ha a kamera 
átélez a harmadik lencséről az elsőre, egészen fura 
torzulásokat kapunk. Aztán lehet keverni a különböző 
látószögű lencséket, amivel megint különböző hatá-
sokat lehet elérni... Valahogy már akkor is keveredett 
bennem a képzőművészethez, a festészethez való von-
zódás a filmes érdeklődéssel. 

– A Pánik nekem hagyományosabb képi világú 
filmnek tűnik. Érvényesültek azért benne a 
fentihez hasonló látványbeli ötleteid?
– Hogyne! Már az első snitt egy kifejezetten drága 
trükk. Szóba is került, hogy le kellene mondani róla, 
de nem tudtam megtenni. Azzal akartam éreztetni a 

az akkori tévés kínálatban. Bár nem tudom, 
bohóckodások voltak-e ezek, vagy olyan kísér-
letek, melyek végül a Pánik egyik-másik vizuá-
lis megoldásához is vezettek... 
– Mondjuk úgy, speciális bohóckodások voltak. A lényeg, 
hogy akkorra már képileg nagyon elszürkült a televízió. 
A 60-as, 70-es években még sok viccelődés kapott teret 
a tévében, utána lehet nézni az archívumban Vitray 
Tamás és a többiek ilyen típusú dolgainak, szóval az egy 
felszabadultabb időszak volt. Aztán szerintem a 80-as 
években képileg visszafogottabbá vált a hangnem. Ezt 

– Bő tíz évvel ezelőtt az Örökmozgó műsorszer-
kesztőjeként többször is szerepeltem azokban 
a kulturális ajánlóműsorokban, melyeket te 
vezettél. Ezért kicsit nagyobb figyelmet szen-
teltem nekik. Még ma is emlékszem jó néhány 
meglepő vizuális megoldásra, melyekkel tele 
voltak a műsorok. Előttem van, ahogy egyszer 
magyaráztad az operatőrnek, milyen beállí-
tásból vegyen téged, és hogyan fogjátok majd 
„megdolgozni” az anyagot... Üdítőnek és érde-
kesnek számított ez az extremitás – különösen 
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vagyok a magyar állampolgárok szemében, így érde-
mes volt az imázshoz igazodni, és azt mondani, hogy 
a Pánik közönségfilm. Meg persze letagadhatatlan, 
hogy azt szerettem volna, minél többen nézzék meg. 
Kedvelem az amerikai filmeket, így a Pánikban is van-
nak hagyományos klisék, történetmesélési sablonok, 
de remélem, ezeknél fontosabbak az eredeti elemek. 
Az sem baj, ha ettől kategorizálhatatlanná válik. 
A kategóriák csak arra kellenek, hogy megkönnyítsék 
az eligazodást a filmvilágban. Funkcionális jelentő-
ségük van csupán: segítenek, mondjuk, tájékozódni 
azoknak, akik csak a vígjátékot szeretik. Aztán az 
alkotás magára marad a nézővel. És ő eldönti, tet-
szik-e neki vagy sem.

Mondok még egy példát a szabálytalanságra. 
A Pánikban ismeretlen színészek keverednek ismer-
tekkel. Ez a gazdaságosság szempontjából nem túl jó 
dolog, mert ha valaki közönségfilmet akar készíteni, 
akkor az amerikai szabálynak megfelelően az éppen 
aktuális sztárokat kell benne felvonultatnia. Ami 
nálunk mit jelent? Csányi Sándor, Fenyő Iván, Dobó 
Kata stb. Nem tudtam érvényesíteni ezt a szempontot 
a szereplőválogatás során. Arra gondoltam, hátha 
megnézik az emberek csak azért a filmet, mert érde-
kesnek ígérkezik. Nem kalkuláltam teljesen rosszul, 
mert a Kilenc és fél randi meg a Kalandorok után hosz-
szú hónapokra visszatekintve a Pánik lett a harmadik 
legnézettebb magyar film. Most tartunk harmincezer 

erős verbalitásúak, hagyományos képi világ-
gal. Gondolom, ez azért is lehet így, mert 
szélesebb közönségnek készülnek, és a nézők 
között jó néhányan lehetnek olyanok, akik 
nem fogékonyak a képi újdonságokra, jobban 
boldogulnak a sablonokkal. Honnan vetted 
hát a bátorságot a meglepő megoldások alkal-
mazásához? 
– Egyszerűen mentem a saját fejem után. Ez minden-
képpen jól volt így. A film összes hibája ellenére mon-
dom, hogy első filmet nem érdemes másképp csinálni. 
Nem kell feltétlenül ragaszkodni a minden értelemben 
bevett formulákhoz, az a jó, ha az ember megpróbál 
szétáradni, megpróbálja magát átültetni a filmbe. 
Csak így láthatja tisztán, mennyit ér. Csak így derül ki, 
mire alkalmas. Ha elég összeszedett a gondolkodása, 
és csiszolgatni is képes magát, akkor hosszú évek múl-
tán még az is kiderülhet róla, hogy nagyon jó filmeket 
tud csinálni, és akkor profitálni fog abból, hogy már a 
kezdetektől magát akarta megvalósítani, nem valami-
féle mintát követett. Persze bosszantó, hogy vannak 
olyan baromi érett és határozott emberek, akik egyből 
jól tudják csinálni, amit csinálnak. Én keresgélőbb 
alkat vagyok. 

A másik pedig, hogy egyáltalában nem érdekelnek 
a skatulyák. Mi az, hogy közönségfilm? Értem, hogy 
a forgalmazónak ez fontos szempont. Pláne az én 
esetemben, hiszen én leginkább egy kommersz figura 

lány egyedüllétét, a magányosságát, hogy miközben ő 
a tükörben vizsgálja magát, a kamera majdnem teljes 
kört ír le körülötte. Csakhogy nem lehetett máskép-
pen felvenni a jelenetet, csupán úgy, hogy Juhász Imre 
operatőr látszódjon a tükörben. Bármennyit gondol-
koztam rajta, nem tudtam kiiktatni őt a képből, ezért 
a drága és vesződséges digitális eljárás maradt. A film-
laborban kreáltak egy új hátteret, azt beillesztették 
egy 3D-s pályára, majd kifeszítették egy körpályára. 
Rettenetesen sokat dolgoztunk ezen az egy snitten, 
ami alig kilenc másodperc hosszú. Viszonylag olcsó 
film a Pánik, és a szűkös büdzsénkből nem futotta 
volna minden speciális megoldásra, örök hála a labor-
nak, hogy a felét ezeknek barátilag megcsinálták. 

Ezen túl is jó néhány trükköt alkalmaztunk a film-
ben, kidolgoztunk pár érdekes átmenetet a jelenetek 
között Juhász Imrével. Szeretem Pálfi Görgy filmje-
it, de még inkább hatott rám a koreai film, a Park 
Chan wook. De hasonló gondolkodásról árulkodik a 
Nyomozó is. Tehát Gigor Attilát is vonzza az ilyesmi. 
Persze mindenki a maga útját járja, de fontos, hogy 
megint teret kapnak a játékos megoldások a filmek-
ben, szerintem kellenek az efféle próbálkozások.

– A Pánik talán azért fontos ebből a szempont-
ból, mert a magyar „közönségfilmek” mindig 
hagyományos vizualitásúak, legfeljebb egy-
re-másra sütik el bennük a poénokat. Vagyis 
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nézőnél. Vicc, de ezzel a viszonylag alacsony számmal 
a bukást messze elkerültem. De kirobbanót sem pro-
dukáltam. Középen maradtam. Nézettségi szempont-
ból se nem jó, se nem rossz.

– Nem tartottál attól, hogy a médiabohóc 
imázsod árt a filmednek? Sokan a hülyéske-
dést keresik benne, s ha nem találják, csa-
lódnak. Aztán lesznek olyanok is, akik eleve 
azzal mennek be: ez a súlytalan figura biztos 
nem tud súlyos filmet készíteni. Ezért nem is 
keresik benne a mélységeket. 2004 végén vala-
mi hasonlóról beszélt nekem Szőke András 
a Zsiguli kapcsán. Elmesélte, mennyi ötletet 
tett a filmbe, milyen pszichológiai kutatáso-
kat végzett hozzá, de őt bohócként tartják 
számon, és fel sem tételezik róla, hogy a viccei 
mögött komoly tartalom is meghúzódik. Nem 
féltél, hogy tőled is azt várják, hogy ez a jópofa 
srác viccelődjön megint egy kicsit, és nem gon-
dolkoznak el azon, miként van egy-egy karak-
tered felépítve?
– Ezt nem lehet kikerülni. Amúgy is minden filmnél, 
minden műalkotásnál fennáll a veszélye, hogy túl sok 
különböző ember nézi meg, és mindenkire másképp 
hat. Erős mítoszokkal (mondjuk, a rendezőével, a 
főszereplőével vagy éppen a történetével) lehet terel-
getni a népet, de első filmnél erre jóval kisebb az esély. 
De ismert Takeshi Kitano esete. Menő filmesnek szá-
mít, de nem a hazájában, Japánban, hanem a világ más 
országaiban. Miért van így? Mert a japán nézőkben 
már kialakult róla egy kép a tévés szereplései kapcsán. 
És ettől nem tudnak elvonatkoztatni. Mi nem ismerjük 
a tévés hátterét, így komoly filmesként tartjuk szá-
mon, aki különlegesen fordítja ki például a gengszter-
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filmekben látott megoldások, azokat kikockázom. 
Múltkor betettem a Szegénylegényeket, hogy megnéz-
zem a nyitójelenetét, imádom azt a képet, amikor az 
esőben mászkál egy katona a legények között. Csak 
ezt akartam megnézni, mint ahogy megnézel egy 
képet egy albumban, aztán nem tudtam szabadulni 
a filmtől. A legjobb dolog, amikor egy mestermű 
megragad, nyomaszt, mert azzal kell szembesülnöm, 
hogy milyen egyszerű megoldások, ugyanakkor erős 
koncepció milyen fantasztikus hatásokat eredményez. 
Hol vagyok én ettől! 

A Pánik forgatókönyve is sokat egyszerűsödött 
az évek során. Sokkal több szereplő volt benne, 
csak Szászi Zsuzsa dramaturg, miközben a különböző 
verzió kon dolgoztunk, meggyőzött, hogy a kevesebb 
több lehet. Amúgy ez a munka is egy tanulási folyamat 
volt számomra. Fontos, hogy az ember egész életében 
csiszolja magát. Nyitottnak kell lenned bizonyos taná-
csok megfogadására, és ha elég erős az önfejlesztő 
képességed, akkor az évek során eljuthatsz egy egé-
szen magas szintre. Ha nem, elveszel valahol útköz-
ben. Muszáj fejlődéstörténetet felmutatni, különben 
nem vagy jó alkotó. Ez nagyon érdekes dolog, mert 
ennek a folyamatnak csak egy iránya van. Mindig 
jobb filmet kell csinálni, de legalábbis rosszabbat nem 
lehet, mint az előző. 

Szerkesztette: Tanner Gábor

– A televíziózást is többféle szinten lehet űzni. Az igaz, 
hogy nem lehet beleszólni a nagy produkciók lényeges 
elemeibe, de a műsorvezetői rész viszonylag lazább. 
Nem mondják meg feltétlenül, milyen szöveget kell 
mondanom, a legtöbb szövegemet én írom. És egyedi 
színeket lehet csempészni olyan apróságokba is, mint 
például az öltözködés. Persze ez alapvetően egy játék. 
Játék a színekkel, formákkal. Ebben is csak az arányok 
a lényegesek. Szeretem ebben a munkában az erős 
effekteket. Ha este nyolckor mondasz egy mondatot, 
az szinte csak másodpercekig hat, viszont másfélmillió 
ember nézi. Nagyon szeretem a tévének ezt a vásári, 
popjellegét. Szórakoztató, ahogy az icike-picike tarta-
lom a legnagyobb hatásfokkal jut el az emberekhez. 
Kifejezetten szórakoztat. Az ilyen típusú munkának 
is mindig megvolt a helye a történelemben. Rómában 
valószínűleg az lett volna a feladatom, hogy a gladiá-
torjátékokon, kilenc és fél tíz között valami szövege-
léssel kitöltsem az időt. Már abban a korban is voltak 
műsorvezetők, akik parókában, felékszerezve, kifest-
ve, mondjuk úgy, hogy ripacskodtak. Bár ez pejoratí-
van hangzik, így azt mondanám, „díszpintykedtek”.

Meg azért is szerencsés vagyok a műsorvezetésben, 
mert könnyedén és véletlenszerűen keveredtem bele, 
ami bármiféle tevékenységnél a legideálisabb állapot. 
Nagyon szeretem csinálni, és nagy erőket tudok meg-
mozgatni érte, viszont sohasem kellett nagyon küz-
denem, könyökölnöm érte, és semmi szorongás nincs 
bennem ezzel kapcsolatban. 

– Talán azért is szerencsés a helyzeted, mert 
ezeknek az általad „játszott” televíziós figu-
ráknak nem volt előképük a magyar televízió-
zásban...
– Egyrészt érdeklődő típus vagyok, sok minden izgat, 
nem követek kliséket, nem is érzem jól magam egy 
előre kialakított panelben, másrészről pedig nekem 
sem voltak televíziós ideáljaim. Egészen más dolgok 
érdekeltek, így nem görcsöltem ebben a helyzetben. 
Nem nyomasztott semmi. Ha konkrét elképzeléseid 
vannak valamiről, amivel sokat foglalkozol, és érzed, 
hogy nem is vagy benne olyan rossz, akkor elkezdhet 
démonian rád telepedni, és elkezdesz görcsösen igye-
kezni, hogy megőrizd a színvonalad. Én szabad tudtam 
maradni ebben a munkában, senki nem erőltetett rám 
semmit, én se saját magamra. Közben a nagy show-k 
mellett a Propaganda nevű cégünk még gyárt kulturá-
lis műsorokat. Ugyan már csak gyártóként veszek részt 
az Abszolút című produkcióban, amely az m1-en fut, 
de ebben is próbálják a kollégáim képileg izgalmasan 
feldolgozni a témákat. Mindig volt és van körülöttem 
egy kis alkotóműhely, olyan emberek, akikkel tudtam 
beszélgetni, akik hozzám hasonlóan érdeklődnek a 
világ iránt. Ez mindig hozzájárult ahhoz, hogy jól elle-
gyek a televíziózásban. A média is olyan, mint egy gyár. 
A személyes életutak annak mentén kristályosodnak 
ki, hogy ki mennyire ássa bele magát az anyagba, ki 
mennyi mindent tud meg magáról a televíziózásról, 
vagy ki mennyire akar eltérni az uralkodó normáktól. 

– Moziba szeretsz járni, vagy inkább otthon 
nézel filmeket? 
– A mozi az igazi, de sok DVD-m van, otthon néze-
getem a filmeket, és különös figyelmet fordítok az 
extrákra. Egyrészt a filmekből tartom kondícióban az 
angoltudásomat. Másrészt lesem a képeket, a történe-
teket, és az extrákból szívom a tudást. Remekül lehet 
belőlük tanulni. A DVD-extrák képezik a kimaradt 
filmművészeti főiskolai tanulmányaimat. Harmadrészt 
azért szeretek DVD-zni, mert inspirálnak az egyes 

film műfaját. Anélkül, hogy Kitanóhoz hasonlítanám 
magam, megjegyzem, lehet, hogy nem fogom tudni 
áttörni azt a gátat, amelyről beszéltél, de az ember 
nem azért csinál filmet, hogy így megfeleljen valakik-
nek vagy valamiféle elvárásoknak, hanem mert valami 
belső kényszert érez a filmezés iránt. Mert örömét leli 
benne. Mert el akar mondani, ki akar fejezni valamit.

Engem is zavart, amikor az egyik szaklapban a film 
dramaturgiai megoldásait, hiányosságait elemezték, 
amiben biztos van igazság, de nem foglalkoztak példá-
ul a Gubík Ági által alakított lány lélektani hátterével, 
azzal, hogy miként építettük fel a családját. Hallottam 
olyan kritikát is, hogy elvicceltem a lány karakterét. Ez 
bántott a legjobban. Mit vicceltem el? Gubíkkal precí-
zen kidolgoztuk a játékot, állati figyelmesen építettük 
fel Zsuzsi „személyiségét”. Klasszikus, szeparációs 
szorongásos képlet szerint írtam meg a lányt, aki-
nek finomításában dr. Unoka Zsolt pánikpszichiáter 
barátom sokat segített. Amikor megmutattam neki az 
elképzeléseimet a karakterről, azt mondta, hogy erről 
a „lányról” egy tanulmányt lehetne írni, elég reálisnak 
tartotta a figura lelki környezetét. A DVD-kiadás ext-
rái között majd olvasható is lesz az analízise. Tehát 
nem csak az a lényeg, hogy a lány egy nagy cégnél 
PR-igazgató, és sokat kell dolgoznia, amitől szorong. 
Ez túl sematikus lenne. Egy ember szorongásának 
sok összetevője van. A munka az egyik ezek közül. 
De nézzük a családját! A Bánsági Ildikó játszotta 
édesanya erős kontroll alatt tartja a környezetét.  
Ő áll a központban, ő irányít mindent. Az apa már 
régen lelécelt, talán nem bírta ezt a drillt. Így a gyere-
kek felett megmaradt az anya mindent betöltő uralma. 
Zsuzsi mindig az anyja elvárásait teljesítette. A megfe-
lelési kényszer általános magatartásává vált. Később 
megpróbálta a társadalmi elvások szerint felépíteni 
az életét, és a szerelmének is folyton meg akar felelni. 
Ez utóbbi persze nehéz ügy, mert mindenki megpró-
bál megfelelni a szerelmének, de Zsuzsi közben nem 
veszi észre, milyen katasztrofális helyzetbe sodorta 
a megfelelési kényszere. Amikor erre rádöbben, egy 
hisztérikus gesztussal vet véget lelki kálváriájának: 
megüti a terapeutát. Óhatatlanul behelyettesíti az 
anyát a terapeutával, és először életében szembeszáll 
az állandó kontrollal. Persze felgyógyulni ebből az 
állapotból nem lehet. Még a film végén, a repülőtéren 
is kap egy pánikrohamot. Ez így működik az életben is. 
Ha komoly pánikbeteg vagy, abból jellemzően nehéz 
kigyógyulni, de sokat javulhat.

– Éppen ezért válik szomorúvá a film. Van 
benne egy sereg jópofa dolog, az ember várja, 
hogy feloldódik a feszültség a végére, ehelyett 
minden marad a régiben. Persze hiteltelen 
lenne valami olcsó happy end, de így nem lesz 
felszabadult a filmed, ami megint a nézettség 
kárára mehet...
– A szorongás tárgykörében végzett tanulmányaim 
során arra a megállapításra jutottam, hogy az ember 
megtanulhat ezzel együtt élni. Ez ahhoz hasonló, 
mint amikor a dohányosok azt mondják: leszoktam a 
cigiről. Persze ettől még, adott esetben, dohányosok 
maradnak, csak legfeljebb soha többé nem gyújtanak 
rá. Tehát nem lehet a film vége másmilyen, csak szo-
morkás. De ez engem nem zavar. 

– Hogyan és milyen mértékben lehet kreativi-
tást csempészni a tévés produkcióidba? Vagy 
itt is vannak lehetőségek, csak mi egy legyin-
téssel a ripacskodás kategóriájába soroljuk az 
egészet?
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állapotok egymásutánja, úgy derül apránként fény 
valami borzalmas dologra. (…) A drámaíró pedig (…) 
egyetemesebb igazságokhoz jut el, mint amilyeneket 
az ideológiák vagy a különféle vezető kasztok az embe-
rekre kényszerítenek.” Ezért a Rinocéroszok szürrealis-
ta látnoka az emberi méltóságot csak a szkepszissel és 
a kétségbeeséssel tartja összeegyeztethetőnek.

Balota szarkasztikusan így foglalja össze az európai 
abszurd színházat. „Adva van tehát egy olyan dráma, 
ahol a bonyodalom kusza, vagy nincs is, a cselekvési 
szabadság akkora, hogy semmi sem történik, mivel 
bármi megtörténhet, a szereplők nem emberi ’jellemek’, 
lázálomvilágban élnek, furcsa, időnként összefüggéste-
len párbeszédet folytatnak egymással. Az abszurd szín-
ház tragédiáiban nincs tragikus összeomlás, kénysze-
redett vigyorhoz hasonló vagy szívszorító a komikum, 
a drámában nincsen konfliktus. Itt minden kérdéses, 
noha nem vetnek föl kérdéseket, nem adnak elő tétele-
ket, nem vitatnak meg eszméket, eseményeket. (…) És 
mit közöl ez a színház, mely minden közlést összekuszál, 
és mintha valami közölhetetlennek adna hangot?”

3.
Az amerikai Edward Albee más. Ízig-vérig amerikai 
mentalitású. „Megfogadta” ugyan Ionesco tanácsát, 
hogy a színházban sokkolni kell a nézőt, amúgy meg 
mindent szabad; de hozzátette a maga elvárásait. 
Azaz nem hagyja magára a nézőt, úgy vonja be a 
játékba, hogy közmegegyezéses tudati-erkölcsi alap-
ról indít. Cserébe sikeres és katartikus akar lenni. 
Ami be is jött legnépszerűbb darabja, a Nem félünk 
a farkastól előadásain meg a Mike Nichols rendezte 
filmváltozatban.

Az abszurd szerzők ügyelnek arra, hogy reális 
(realista) közegből indítsák drámáikat, amelyek aztán 
fokozatosan válnak lebegővé, irracionális beütésűvé. 
Albee-nál nemcsak a kezdés, de a folytatás is nagyon 
reális síkon történik. Albee darabja közelebb áll a 
hagyományos, kritikus polgári színházhoz, mint az 
abszurdhoz. Ez elsősorban egyedi karaktereinek és a 
pszichológiai folyamatok mély ábrázolásának köszön-
hető. Egy középkorú házaspár pokolra szállásának, 
pokoli színjátékának lehetünk tanúi, melyet egy fiatal 
házaspár előtt „adnak elő”. Martha ötvenkét éves, 

len. Megválaszolatlanul maradnak a kérdések, célt 
tévesztenek a kijelentések. Az emberi fecsegés, ama 
egzisztencialista Gerede (üres beszéd) labirintusa ez.” 
(Abszurd irodalom, Gondolat, 1979.)

Harold Pinter darabjaiban (így A születésnapban is) 
a mindennapi beszéd a maga összefüggéstelenségé-
ben, önismétlődéseiben, végső soron abszurditásában 
kerül színpadra. A szavak nemcsak a belső tartalomra, 
de a külső valóságra is egyre kevésbé vonatkoznak.  
A beszéd – mint mellébeszélés és egymás melletti elbe-
szélés – egyfajta védekezés a gondolatok közlése és a 
helyzet megvilágítása ellenében. Másrészt a beszéd a 
másik ember manipulálásának, megalázásának esz-
köze. Egy csendes tengerparti városkába érkezik két 
idegen, érdeklődnek valaki felől, majd abban a pan-
zióban vesznek ki szobát, ahol az illető egy ideje már 
lakik. A feszültség az információhiánnyal nőttön nő.  
A szereplőknek csak hozzávetőleges koruk van, karak-
terük alig. Csak sejtjük a háziasszony és a lakó viszo-
nyát, no meg a két idegen érkezésének célját, akik lát-
szólag kedvesen, valójában egyre durvábban bánnak a 
lakóval. Pinter mintegy külső szemtanúként mutat be 
egy-egy jelenetet, úgy, hogy ezáltal feltáruljon annak 
abszurditása. Mivel semmi sincs „leszögezve”, ezért 
bármi megtörténhet. 

Beckett szimbolikus térben mozgatja f iguráit. 
Lecsupaszított színpadán egyetlen fa árulkodik a ter-
mészeti vegetáció létezéséről. Önkéntelen a gondolat, 
hogy szerves és szervetlen világ harcából mindinkább 
az utóbbi kerül ki győztesen. Az élő fa ily módon a 
szerves világ emlékműve, utolsó figyelmeztetés, és 
halvány remény a túlélésre, a katasztrófa elkerülésé-
re. Nem véletlen a katasztrófa emlegetése, mert ez a 
világvégetáj olyan, mintha egy világpusztulást élt volna 
át, vagy talán épp arra várna.

Pinter az angol társalgási drámát fordítja ki, és 
teszi keserűen morbiddá és nevetségessé. A szoba 
zárt világa, mely mindig a biztonságot jelentette, nála 
a legbizonytalanabb hely, ahová külső, ismeretlen 
szándékú emberek és erők bármikor betörhetnek. 
Védtelenek vagyunk, s ebből a szerző nem is lát kiutat. 
Szorongásra szoktat Pinter. Baj ez? 

Az abszurd dráma elveti a hagyományos drama-
turgia szabályait. Nincs fokról fokra építkezés. Egyes 
jelenetei inkább a belső történések összegzései, sok 
önismétléssel. Eugène Ionesco szerint, „ahogy halad 
előre (…) a többé-kevésbé komplex események vagy 

1.
A 20. század első felében a ráció száműzetésbe kénysze-
rült, az irracionális erők ragadták kezükbe a hatalmat. 
Megkérdőjeleződött minden, ami kiszámíthatóságról, 
rendről, biztonságról és az ember nagyszerűségéről 
szólt. Kiüresedett, naiv szólammá vált Szophoklész 
kórusa, „sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs 
semmi csodálatosabb”; vagy Kant híres tétele az ég 
és föld közé emelkedett kétlábú lényről, aki fölött a 
csillagos ég, s benne az erkölcsi tudat.

A szinte folyamatos értékpusztításban az emberiség 
elvesztette az arcát. Nemcsak a sokaság, de az egyén 
is. Ki gyilkos ösztönindulatból, ki kiszolgáltatottsá-
ga által, ki mások miatti szégyenében, ki másokat 
kiszolgáló közönyében. Az irodalomnak válaszolnia 
kellett a gyökeres fordulatra, nem mehetett el némán 
mellette. Ha a színház templom és/vagy aréna, meg 
kellett mutatnia a leépülést. Az irdatlan veszteséget, s 
azt a végső pontot, ahonnan már nincs lejjebb, nincs 
hova visszahátrálni. A cirkuszi porond mutatkozott a 
legmegfelelőbbnek – képletesen szólva.

2.
Samuel Beckett csavargó-clownjai a redukált emberi 
lényeg megjelenítői. Még beszélnek, még cselekvéseket 
hajtanak végre, és legfőképp várakoznak (Godot-ra 
várva). Az emberi beszéd persze csak öncélú szóra-
kozás, az idő eltöltésének eszköze, az emberlét végső 
bizonyítéka és pótléka. Beszélgetésük során mégha 
fel is bukkan az emberiség egyetemes kultúrkincséből 
egy-egy fogalom, jelenet, kép – rögtön az egyéb civili-
zációs hulladék sorsára jut. Egy bibliai helyszín hang-
sora és képe például már csak biológiai szükségletet 
tud kiváltani. A szavak és mondatok értelmüket és 
funkciójukat vesztik, önismétlésbe fulladnak. 

Nicolae Balota irodalomtörténész könyvében olvas-
hatjuk: „A biológiai hanyatlás nyomorúságánál is 
erősebben üldöz azonban bennünket Beckett művei-
ben a jelentés lefokozódása, a nyelvi szerkezetek 
szétfoszlása, az értékek széthullása. Mihelyt értelme 
lesz valaminek, ez a jelentés rögtön szétfoszlik, eltű-
nik, s marad a jelentéstelen és csupasz dolog. Nem 
logikai képtelenségük miatt abszurdak a párbeszédek. 
Épp ellenkezőleg: időnként végletesen logikus mindaz, 
ami elhangzik, de tulajdonképpen teljesen lényegte-

Az abszurd 
útján Lalík Sándor

„Belecsöppentünk a világba, nem mi kértük, hogy itt éljünk,

sok minden van, ami nem tetszik nekünk.” (Harold Pinter)
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majd később már csak különböző színű serkentő tab-
lettákat szed; hogy rámenjen réges-régi piros ruhája, 
s fiatalon, vonzóan állhasson az őt ünneplők előtt. 
Fia és annak fekete barátja drogos, és a drogüzletben 
utazik; a nagy fogásra várva, ami gondtalanná tenné 
további életüket. A fiú szeretője egy divatüzlet nyitá-
sáról álmodozik, de eközben a pénzszerzés érdekében 
prostituálódik, és végül egy orgia szexuális bemutató 
tárgyává alacsonyítják.

Párhuzamosan (olykor osztott képmezőben) futnak 
az életek, hol gyorsan és klipszerűen, hol lelassulva, 
vissza-visszatérő, zaklatott zenei aláfestéssel. A magá-
nyos asszony újra valaki akar lenni, aki megtalálja 
értelmét az aznapi felkelésnek, teendői ellátásának.  
A fiú meg akar kapaszkodni valamiben vagy valakiben. 
De mindannyiuk sorsa (t)örvényszerűen húzza lefelé 
őket. Kifordulva önmagukból egyre abszurdabb fan-
táziálásokba menekülnek – önkéntelenül. S míg halál-
táncukat járják, az út végén nem várja őket más, mint 
a valódi pokol, a szenvedő megsemmisülés. 

Darren Aronofsky abszurdiádája sokkoló, kegyetlen 
és őszinte. Nem nyújt menekvési útvonalat a nézőnek 
sem. Bele kell nézni abba a tükörbe, amelyből végső 
soron az élet kilátástalansága tekint vissza ránk. (Ha 
hagyjuk, hogy odáig fajuljanak a dolgok.)

5.
A színház absztrakció és stilizáció. Az abszurd számá-
ra különösen alkalmas terep, ahol nincsenek kötött-
ségek, ahol minden megtörténhet (amint az abszurd 
szerzők vallják). Sejtetés, homályban tartás, redukált 
jellemek. El kell bizonytalanítani a nézőt a cselekmény 
követhető menetében, az ok-okozati összefüggések 
meglétében, mert a világ nem átlátható és nem megis-
merhető. Valamennyien kiszolgáltatott bábjai vagyunk 
a történéseknek (akár a színpadon, akár a nézőtéren) 
– valamilyen ismeretlen földi vagy magasabb hatalom 
„kezében”. Metafizikai szintről visszanézve: a világ úgy 
rossz, ahogy van, és természetes állapota a káosz.

De még az abszurd dráma is ügyel arra, hogy 
ismert, elfogadható közegből indítsa a történetet. 
Különösképpen így van ez az amerikai szerző(k)nél, 
hogy aztán a folytatás is jól felépítve, gazdagon bemu-
tatott szereplőkkel bontakozzék ki. Nem is értem, 
mitől abszurd. Legfeljebb azt mondanám, realista 
abszurd. Ha a dráma elején és közepén még néhány 
dolgot nem értünk, a végére nagyon is a helyük-
re kerülnek a mozaikok. Megértjük a szereplőket. 
Fájdalmukat, önkínzásukat, kiúttalanságukat. Ez a 
színház felkavar, de nem hagy bizonytalanságban. 

A film természeténél fogva, de az amerikai film 
különösképpen, a realizmus megdicsőülése. Hogyan 
egyeztethető ez össze abszurd jelenségekkel és voná-
sokkal? Úgy, hogy ezek nem világképjelző attribú-
tumok, hanem a reális alapanyagból következnek. 
A társadalmi berendezkedésből, az egymás közötti 
viszonyokból, az egyéni pszichéből. Az „amerikai 
abszurd film” nem elbizonytalanítani akar, hanem lel-
kileg felrázni és mozgósítani. Nem beletörődést sugall, 
hanem cselekvést. Pozitív hozzáállást! Az életünkhöz.

A cselekedetek rugói érthetőek (még ha sokszor 
elutasítandóak). Mert átérezzük a szereplők kiszol-
gáltatottságát, amiért nem élhetik saját, bensőjükből 
következő és irányítható életüket. Mert látjuk vergődé-
süket a kommunikációs közeledés hiányától vagy rész-
legességétől. Mert tudjuk, elidegenedettségük (akár 
a peremre sodródásban, akár az egzisztenciális jólét-
ben) sokkal mélyebb okokra vezethető vissza.

És emlékezni fogunk Elizabeth Taylor (Martha) 
dühödt, tehetetlen kitöréseire; Richard Burton 
(George) védekező befelé fordulására; Kathleen Turner 
(Beverly) cinikus-cinkos félmosolyára a szája szögleté-
ben; Jane Fonda (Gloria) keménységére, a világot 
elutasító attitűdjére; Ellen Burstyn (Sara) reménytől 
vagy fájdalomtól eltorzult arcvonásaira.

Amíg élünk. Amíg el nem érkezik életünkben a leg-
abszurdabb pillanat: a halál.

nincsenek egzisztenciális gondjaik – szórakozás, a 
résztvevőknek időleges megélhetés, amit tovább nyo-
matékosít a győztest megillető nyeremény. 

Sidney Pollack filmjében úgy simul be a mindenna-
pok tengerébe a rendkívüli táncverseny, mintha a világ 
legtermészetesebb eseménye lenne. S ettől még felhá-
borítóbb. A liberális (üzleti alapú) demokrácia termé-
szetrajzát kapjuk – krízishelyzetben. Amikor minden 
sokkal élesebb megvilágításba kerül. Mi számít igazán, 
és mi nem. No, a versenyben részt vevők a legkevésbé. 
Őket addig kell etetni és ellátni, amíg a színen vannak, 
amíg „adják a show-t”. Utána kimustrált, eldobandó 
„használati” tárgyak. Mert itt, kérem, szabad önként 
jelentkezni egy önkínzó versenyre, szabad kimúlni vagy 
megőrülni, és szabad önként véget vetni az életnek, ha 
már minden olyannyira kilátástalan.

A résztvevők egy embertelen szisztéma áldozatai. 
Méltóságukat (vagy annak maradványait) dobják oda 
néhány falat kenyérért, meg a kecsegtető díj reményé-
ben (amiről aztán kiderül, a költségek levonása után 
alig maradna valami a győztesnek). Pollack kemény, 
jogos és megfellebbezhetetlen kritikát fogalmaz meg. 
Nem hagyja bizonytalanságban a nézőt, mint az 
abszurd szerzők általában. Hely, idő meghatározott, 
ismerjük a szereplők néhány fontos vonással meg-
rajzolt karakterét, s talán még eljövendő életüket is. 
A helyzet abszurd, amelynek elborzasztó vonásait a 
kívülállók és a mozinézők racionális megközelítése 
fogja a helyére tenni. Mert az abszurdot nem elviselni 
kell, hanem hatékonyan (hatásosan) leleplezni. Ami 
ebben a filmben megtörténik.

Egy mai kertváros a béke, a tökéletesség, a harmó-
nia szigete, ahol azonban mégis egy sorozatgyilkos 
garázdálkodik (Titkos gyilkos mama). Beverly ideális 
háziasszony, sem a családja, sem a környezete egyet-
len rossz szót sem tudna mondani róla. Ellenben 
a mosolygó, kedélyes, kiegyensúlyozott családanya 
nincs megelégedve a környezetével. Felettébb dühíti, 
ha rosszat mondanak kedvenc csemetéire; ha fog-
orvos férjéhez olyan jár kezelésre, aki nem törődik a 
fogaival; ha a szomszéd asszony nem válogatja szét a 
szemetét; és még sorolhatnánk. Az ideális háziasszony 
nem nyugszik bele ebbe, s a kedélyes felszín alatt 
gyilkolászásba kezd.

Abszurd a mindenek felett álló rendmánia, de 
abszurd a legkisebb rendellenességet, szabálytalan-
ságot megtorló gyilkos indulat. John Waters ezt a két 
síkot ütközteti fergeteges humorral és ötletességgel.  
A kezdetektől tudjuk, ki a gyilkos, látjuk, hogyan 
viselkedik egyik és másik életszférájában. Nincs megle-
petés, „csak annyi”, hogy ezek a dolgok megtörténhet-
nek, úgy, hogy a purifikátorban benne látjuk a jóságos 
és kedves háziasszonyt, a család őrzőjében pedig az 
eszeveszett vadállatot.

John Waters filmje több mint bizarr, morbid vígjá-
ték. A gyilkosságok abszurd sorozata társadalmi szatí-
rává érik. A hősnő lelki defektusát épp az okozza, amit 
úgy mondanánk, hogy szociális jólét, gondtalanság 
és biztonság. Az ösztönlétet, a frusztrációt levezetni 
nincs más mód, mint az obszcén telefonálgatások, a 
„rosszak” gátlástalan megbüntetése. És ehhez jön a 
társadalom reakciója, amit elsősorban a tömegmédia 
irányít. A gyilkosban nem bűnözőt, hanem sztárt, 
rendkívüli embert mutat (be), aki kiemelkedik a többi-
ek közül. Róla kell könyv, tévésorozat, póló, miegymás. 
A tárgyalás pedig az ítélkezés paródiája, nem egyszer 
láttuk (legutóbb O. J. Simpson perében), hiába szól 
minden a vádlott ellen, a védelemnek csupán egyetlen 
dolgot kell bizonyítania, hogy a tanú nem szavahihető 
(akár a legjelentéktelenebb vonatkozásban).

Tudom, de nem értem. Ebben összegezhetnénk 
Waters f ilmjének abszurd ellentmondását. Tudni 
vélem, mi vezet a háziasszony kettős életéhez, de nem 
értem (csak a művészi kifejezés okából!) túlontúli 
reakcióit.

Egy szétszakadt anya-fiú kapcsolatban (Rekviem 
egy álomért) a résztvevők a sötétben botladozva kere-
sik a fény felé vezető utat. Az anya fellelkesülve attól, 
hogy a tévében, egy fogyó-show-ban szerepelhet, 
kegyetlen önmegtartóztatásra ítéli magát, diétázik, 

George hat évvel fiatalabb. Amikor George az egye-
temre került, Martha, a rektor lánya nemcsak belesze-
retett, de meglátta benne azt az embert, aki később 
nemcsak a történelem tanszék vezetője lehet, de apja 
helyébe is léphet. De nem így történt. Mert George 
puhány volt, s ma is az, kiábrándítóan – ahogy fele-
sége újra és újra a szemébe vágja. A frusztráció másik 
oka a gyermektelenség. A gyerek, aki volt és meghalt 
(valójában egyáltalán nem volt). De Martha időről 
időre álomvilágba ringatja magát. Most éppen, hogy 
megjön a gyerek, aki tizenhat éves.

George a darab folyamán általában védekező pozí-
cióban van, de a végén bekeményít, „megöli” a gyere-
ket, kegyetlenül leszámol Martha illúziójával. S eköz-
ben egy és más kiderül a fiatal házaspárról is. Ők sem 
makulátlanok, sőt a legjobb úton haladnak afelé, hogy 
egy-két évtized múltán olyanok (vagy csaknem olya-
nok) legyenek, mint Martha és George. 

Albee alakjai nem bábfigurák, valódi drámai hősök, 
akik átérzik és tudatosan élik meg életük egzisztenciá-
lis képtelenségét, tragikomikus valóságát. A cselek-
mény abban az értelemben fejlődik, hogy a szereplők 
egyre mélyebben fekvő fekélyes területeket sebeznek 
fel. Élveboncolás folyik – az abszurditásig. Amelyből 
élve még ki lehet kerülni, de győztesen semmiképpen. 
Jelzi ezt a nagy csata után magára maradó, lehiggadt, 
lecsendesült házaspár kettős portréja, amint a férj a 
feleség vállára teszi a kezét: az egyszer volt szerelem, a 
máig mégiscsak megmaradt, pislákoló szeretet gyen-
géd gesztusaként.

4.
Nézzünk meg közelebbről három amerikai filmalko-
tást, melyek mélyen gázolnak az abszurdban (hétköz-
napi értelemben, és azon túlmutatva is).

Egy hetekig-hónapokig tartó maratoni táncver-
seny lehetősége (A lovakat lelövik, ugye?) ellentmond 
a józan emberi ész természetes kívánságának, és 
kizártnak tűnne, hogy bárki jelentkezzék rá. De nem 
így a nagy gazdasági válság idején, amikor a szükség 
kíméletlen úr. Az embereknek nemhogy munkájuk 
nincs, de a napi ennivaló előteremtése is gondot okoz. 
Ezt használja ki néhány emberkufár, mikor meghirdeti 
a versenyt. Ami a nézőknek – akiknek feltehetően 
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Hosszan kitartott kép. Egy erdőrészlet. 
Kényelmesen figyeljük a természet apró 
rezdüléseit. Azaz csak figyelnénk, ugyan-
is a zene feszültségkeltő. Majd morc, zord 
emberek néznek velünk szembe, és elindul 
a cselekmény. Az „európai filmek” rit-
musában követik egymást az események. 
Egy lisszaboni család az apa kérésére 
vidékre költözik. A többi családtag nem 
rajong az ötletért, győzködik egymást, 
hogy nem lesz olyan rossz, miközben 
a megfelelő ritmusban furcsa bevágá-
sokat látunk. Egy idős, befelé fordult 
asszonyról, egy szobába zárt, vacogó 
lányról, vagy sárgás-barna, koszos, fel-
kavaródó vízről. Először minket is át kell 
hogy járjon a félelem, magával kell hogy 
ragadjon a vidéki ház minden rejtélye, 
hogy kíváncsiak legyünk, mi folyik itt. És 
bármily meglepő is, azt kell tapasztal-
nunk, hogy a film pont olyan izgalmasan 
kerít hatalmába, akár egy amerikai vagy 
európai misztikus műfaji film. Nem kell 
hosszasan néznünk a tengert, vagy csak 
úgy a „világ vége” nyugtalanító portu-
gál tájait, miközben az egyik szereplő 
Goethét idéz. A Szellemház (Coisa ruim, 
2006, r: Tiago Guedes, Frederico Serra) 
felidézi bennünk Manoel de Oliveira 
A kolostor (O Convento, 1995) című 
filmjét. Ebben egy Shakespeare-kutató 
irodalmár érkezik a feleségével egy elha-
gyott portugál kolostorba, hogy felku-
tassanak Shakespeare származását bizo-
nyító dokumentumokat. Ám ehelyett 
saját magukkal kényszerülnek szembe-
nézni. Az asszonyt a kolostor sármos 
latin intézője csábítgatja leginkább is 
Mefisztó-idézetekkel, a férjét a kolostor 
könyvtárának szép és fiatal gondozónő-
je. A zene itt is idegesítő, néha a kamera 
egészen közel megy a kolostor köveinek 
repedéseihez. Mintha csak bizonyítani 
akarná, hogy itt a falakban szellemek 
tanyáznak. Régi kőszobrok merednek 
ránk. A Szellemház alkotói nem traktál-
nak bennünket a lét nagy kérdéseivel, a 
férfi és női mivolt rejtélyeivel, a csábítás 
és elcsábulás filozófiájával. A titok egy-
szerű. Valamikor régen a családfő egyik 
rokona felvásárolta a környező vidé-
ken lakó parasztok földjeit. De egyikük 
(Ismael) ellenállt. Aztán egy éjjel, míg a 
parasztember távol volt a házától, talán 
a földbirtokos parancsára, talán csak 

úgy, a részegségtől vezetve a nagy úr 
katonái megtámadták Ismael védtelenül 
maradt családját: a nőket megerőszakol-
ták, majd lemészárolták mindnyájukat. 
A hazatérő férfi fájdalmában megőrült. 
Elföldelte szerettei megkínzott testét, 
majd bevetette magát az erdőbe, ahol 
a helyi legenda szerint megszállta a 
Gonosz. És időnként őt képviselve jár 
vissza kísérteni a falu lakói között. A régi 
történetben ugyanis felmerül, hogy a mai 
falusiak leszármazottjai hallották a meg-
támadott család segélykiáltásait, de nem 
siettek a segítségükre. Mai félelmükben 
a szellemektől talán a generációról gene-
rációra öröklődő gyávaság és az ebből 
fakadó szégyen munkál. Babonásan ret-
tegnek az Ördögtől. Tudom, hogy szinte 
szentségtörés a Szellemházat A kolos-
torral összevetni. Egy műfaji filmet a 
portugál film legnagyobb mesterének 

alkotásával! De mégis megteszem, mert 
míg ez utóbbit csak harmadszorra tud-
tam végignézni (minduntalan elalud-
tam közben, hiába vonzott Catherine 
Deneuve már terebélyesedő szépsége és 
John Malkovich megnyúlt arcú semmibe 
révedése), a Szellemházat végigizgultam. 
És örültem neki, hogy van egy portugál 
film, ami eltér a lassan filozofálgató, 
irodalmi munkákból idézgető, a semmit 
hosszan fényképező munkáktól. Mert ha 
sok portugál filmet néz meg az ember, 
előbb-utóbb feltámad benne a „primi-
tív” mozgóképes hatásmechanizmusok 
iránti vágy. Az, hogy álomba ringatás 
helyett magával ragadjon a film és elva-
rázsoljon.

Természetesen a nagy hagyomány 
nem tört meg véglegesen a portugál 
filmben. A Szellemház ellenpéldájaként 
a Body Rice említhető (2007, r: Hugo 

Vieira da Silva). Ebben egy csapat német 
fiatal vergődését figyelhetjük csaknem 
két órán keresztül egy elképesztően 
sivár portugál tájban. Hogy miként 
kerültek ide, az számomra nem derült ki 
pontosan. A film eleji felirat arról tájé-
koztat, hogy egy reszocializációs pro-
jektből kifolyólag, de hogy ez pontosan 
mit jelent, azt nem tudtam kihámozni. 
Talán fiatalkorú bűnözőkről van szó, 
akiket így próbáltak egyszerre büntetni 
és egymásra utaltságuk révén valahogy 
közösséggé kovácsolni? Van ugyan a 
környéken egy benzinkút, ahol elvileg 
dolgoznak, de alapvetően nem csinál-
nak semmit. Cigiznek, isznak, technót 
hallgatnak és nagyon szenvednek.

Előítéleteink azt súgják, hogy a latin 
társadalmakat szilaj macsók és tüzes, 
ugyanakkor mégis törékeny fekete nők 
népesítik be. E szerint a modell sze-
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rint a nők a férfiak árnyékában élnek. 
Funkcionális jelentőségük társadalmi 
szempontból csupán annyi, mint az 
ékszeré az öltözködésben. Ehhez képest 
feltűnő, hogy a legutóbbi évek portugál 
filmjeiben csupa erős nőt, körülöttük 
pedig elvarázsolt, irányítható férfibábú-
kat láthatunk. Jó példa erre a Farkasok 
(Lobos, 2007, r: José Nascimento). 
A film eleji zűrzavarból egy férfi próbál 
menekülni. Egy lány kérleli, hogy vigye 
magával. A fickó ellenáll, majd meg-
adja magát, és a lány beül a kocsijába. 
Nagybácsi és unokahúg utazik együtt. 
(Lassan kiderül, hogy a lány szüleivel 
összeszólalkoztak, és talán meg is ölték 
őket. Ezért a rendőrség a nyomukban 
van.) A lány elcsábítja a férfit. Miközben 
nem tud a férfi nélkül élni (tehát ő 
tűnik kiszolgáltatottnak), annak révén, 
hogy ráerőszakolja magát a fickóra, 

ő válik dominánssá a kapcsolatban, 
a férfi pedig a lány akaratát, vágyait 
beteljesítő tohonya mackóvá. A mene-
külő pár egyre jobban elszigetelődik. 
A férfi kénytelen egy régi, elhagyott sze-
relmétől segítséget kérni, de a kemény 
asszony visszautasítja. A történet során 
az is kiderül, hogy a férfi egykor test-
vére feleségének a szeretője volt (így 
az unokahúg, akivel most szenvedé-
lyesen szeretkezve menekülnek, akár 
a saját lánya is lehetne), vagyis igazi 
női szíveket taposó macsó. De most 
itt áll előttünk teljesen kiszakadva az 
életből. Megpróbál gyalog átkelni a 
Pireneusokon. Itt fagy meg, mint egy 
kivert kutya, vagy mint egy kiéhezett 
farkas. Az Arany bukósisak (O capacete 
dourado, 2007, r: Jorge Cramez) főhőse 
egy lázadó kamasz fiú. A hecc kedvé-
ért felmotorozik a gimnázium lépcső-

in és folyosóin a tanterme ajtaja elé. 
Tetteivel és viselkedésével bosszantja 
a tanárokat, főként a nagyon szigorú 
külsejű kémiatanárt. Persze éppen az 
ő lányával szeretnek egymásba. Ettől 
kezdve a lány irányítja az eseményeket, 
egészen addig, hogy a laza fiút arra a 
komoly tettre sarkallja, hogy szökje-
nek meg a szülői tiltás elől. A fiú ok 
nélküli lázadásának a lány ad értelmet. 
Mégis a legmegdöbbentőbb női figu-
ra João Canijo legújabb filmjének, a 
Fattyúnak (Mal nascida, 2007) Lúciája. 
Puritán, fekete gyászruhájában, rövid-
re vágott hajával és markáns arcával 
olyan benyomást kelt bennünk, mintha 
férfi volna. Vagy legalábbis a bosszú 
meghatározhatatlan nemű asszonya. 
Mégis éppen a testével (tehát hangsú-
lyozottan nőként) veszi rá a bátyját, 
hogy álljanak bosszút apjuk gyilkosain. 

Canijo korábbi munkái erős szociográ-
fiai hátérrel rendelkeznek. Gondoljunk 
csak a Franciaországban élő portugál 
emigránsok között játszódó Élhetőbb 
életért (Ganhar a vida, 2001) című film-
jére, vagy a portugál vidék egyik kies 
autópályájának szélén álló bordélyház 
életét bemutató Sötét éjszakára (Noite 
escura, 2004). (Ez utóbbi film már csak 
azért is érdekes, mert a vidék fejlődésé-
nek motorjaként szoktak tekinteni az 
autópályákra. Az autópálya-építés mel-
letti legfőbb argumentum, hogy általuk 
kapcsolják be az amúgy nehezen elérhe-
tő területeket az ország vérkeringésébe. 
Portugáliát rengeteg autópálya hálózza 
be az EU-s támogatásoknak köszön-
hetően. Ugyanakkor Canijo felfogá-
sa a fenti érvvel éppen ellentétes: ha 
nincs gazdasági és kulturális fejlődés, 
az autópálya éppolyan sivár, semmibe 

vezető út csupán, mint a legporosabb, 
kővel felvert vidéki ösvény. Canijo vidéki 
Portugáliája egyre jobban leszakad. Az 
útszéli bordélyházat üzemeltető család 
eladta egyik lányát az ukrán maffiának, 
a Fattyú-beli emberek pedig mintha 
valami középkori misztériumjátékból 
léptek volna elő.

A fenti képletnek ellentmon-
dó pél dát a Kábulat (Transe, 2006, 
r: Te resa Villaverde) című film jelenti. 
(Egyszersmind ez az alkotás folytatja 
a Canijo által egykor favorizált társa-
dalmi visszásságok bemutatását, kiáll 
a perifériára szorultak mellett.) Főhőse 
egy szentpétervári lány, aki a jobb élet 
reményében kel útra Németország felé. 
Illegális munkavállalóként egy autószere-
lő műhelyben jut álláshoz. Sorstársaival 
arról álmodoznak, hogy mihez kezde-
nek majd a pénzükkel, hogyan fogják 

majd beteljesíteni álmaikat. Csakhogy 
Szonyját egyszer megijeszti egy férfi: azt 
állítja, nemsokára razzia lesz a műhely-
ben, és felajánlja neki, hogy elbújtatja a 
kocsijában. A lány felül a férfinak, akinek 
természetesen esze ágában sincs segíte-
ni. Lánykereskedőknek adja el Szonyját. 
Ezzel veszi kezdetét a lány kálváriája. 
Kábítószerekkel próbálják jobb belátás-
ra bírni és engedelmes szexrabszolgává 
alacsonyítani. Aztán egy olasz arisztok-
rata vásárolja meg, hogy félkegyelmű 
fia felesége legyen. A tortúra egyre nyo-
masztóbbá válik. Szonyját a tébolyult 
fiú szeme láttára erőszakolja meg a ház 
szolgája. Egy óvatlan pillanatban ugyan 
sikerül elmenekülnie a lánynak, de csak 
azért, hogy újabb és újabb szenvedések-
nek tegye ki magát. Villaverde filmjében 
Szonyja szenvedéstörténete szimbolikus 
jelentésű. Az ábrándos szemű, vékony 

hajszálú lány a kiszolgáltatottság jelké-
pe, akit a durva, macsó társadalom tart 
rabságában. De sorsa összegyűjti a peri-
férián levők kilátástalanságát is. Némi 
távolságtartással azt is mondhatnánk, 
hogy Villaverde érti az idők szavát. Az 
Európa perifériáján élő szegények kiszol-
gáltatottak a jólétben élőknek. Ez utób-
biaknak már nincs erkölcsi tartásuk. 
A túlzott jólét gerinctelen kéjsóvárrá 
vagy élvhajhásszá degradálja az embert. 
(Nem véletlen, hogy a filmbeli arisztok-
rata az ókori Római Birodalom gaz-
dagjaira emlékeztető züllöttséget kép-
visel.) Mindezek nem túl eredeti és ma 
nagyon trendi gondolatok. Hosszasan 
idézhetnénk a hasonló látószögű filme-
ket, de szinte kínálja magát a kapcso-
lat: a Kábulat ott folytatódik, ahol az 
Iszka utazása véget ér. Iszkát elkapják 
a lánykereskedők, Szonyja sorsa pedig 
azt mutatja, mi vár majd rá Európában. 
Nehéz egy ilyen film megítélése. A témá-
ja miatt ugyanis nem illendő róla rosz-
szat mondani. És az önvizsgálatra is 
szükségünk van ideát, a világ jóléti felén. 
Ugyanakkor csupán a téma miatt nem 
lesz jó egy film. Szerencsére Villaverde 
munkája jól működik. Még ha többször 
láttuk is már ezt a történetet, ébren tart-
ja a figyelmünket. 

Oroszország és Portugália. Európa 
két végpontja. Csakhogy ez a képzelet-
beli „vonal” nem egy egyenest ad ki, 
hanem egy kört. A két széle egymás-
ba csúszik. Portugália évekig Európa 
perifériáján volt – hol ne értenék meg 
jobban kelet-európai félelmünket, attól 
való rettegésünket, hogy a „Nyugat” 
kiszolgáltatottjaivá válunk, mint éppen 
Portugáliában! Hogy nem egyenrangú 
félként kezelnek majd minket, hanem 
jobb esetben megtűrt meghódítottként, 
rosszabb esetben pedig megalázható 
szegényekként. Az Élhetőbb életért por-
tugál szereplői a jóléti Európa külváro-
sainak koszát takarítják. Az orosz maf-
fia a számára megszokott, értelmez-
hető terepre talál Portugáliában (lásd 
Sötét éjszaka). Hiszen a világnak ez a két 
fele alig különbözik egymástól. A sze-
génység zavarosában mindkét helyen 
jól lehet halászni. A Kábulatban Szonyja 
útja Oroszországtól Portugáliáig vezet. 
Azt mondhatnánk, ha nem látjuk a tör-
ténetét, hogy beutazta ugyan Európát, 
de végeredményben ugyanoda jutott 
vissza, ahonnan elindult. Ez a túl kerek 
magyarázat azonban éppen a lényeget 
fedné el. Mert ugyan egy nem rele-
vánsan különböző közegbe érkezett az 
útja végén, csakhogy eközben emberi 
ronccsá vált. A jóléti Európa megnyo-
morította. 

Hát igen, milyen szörnyű is ez, mond-
hatjuk, miközben lecsukjuk az autónk 
ötszáz literes csomagtartóját, amit épp 
most rámoltunk tele a szupermarketben 
vásárolt dolgokkal. De mindjárt elönti 
agyunkat a düh, amikor tizenhárom 
éves kislányunk egy nap azzal állít haza, 
hogy a Moszkva téren megszólította őt 
egy bácsi: nincs-e kedve részt venni egy 
szereplőválogatáson. Agyunkon végig-
dübörög Villaverde filmje, és félni kez-
dünk. Düh, félelem és harag. Meg kell 
őriznünk ezeket az érzelmeket magunk-
ban, hogy az utazásunk során minél 
kevesebb esélye nyíljon a külvilágnak a 
megnyomorításunkra.
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