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Az apokalipszis politikai gazdaságtana 
az ezredforduló filmkultúrájában

A művészet értelmezése annak vizsgálata, hogyan vizionálja a művészet a létet, miként ítéli 
meg az adottságot és mit tesz hozzá az emberséghez, kihasználatlan gazdagságnak, elnyo-
mott potencialitásnak, befejezetlen projektumnak tekintve azt. A mai művészet – Fulci The 
New York Ripper című filmjétől Lars von Trier Antikrisztusáig olyan földi poklot mutat be, 
mely az embert ördöggé teszi. Nem a bűnös lélek száll pokolra, hanem a pokol emelkedik 
fel és rendezkedik be létünk közös immanenciasíkjaként. Antonioni Éjszakája még csak az 
unalom és csömör pokla, Lars von Trier Melankóliája már mélyebb pokolkör. Az ördögűző, 
ördögidéző (pl. Hellraiser) kísértet- és démonfilmek képviselik a mai tömegkultúrában a 
fantasztikum egyik uralkodó formáját, mellyel szemben a fantasztikus horrortól önállósult 
slasher és splatter (pl.a Sikoly) a mai tömegember „realitásérzékének” képviselője. A mai 
filmmitológiában az ördög és a dög a két legvonzóbb téma: ők harcolnak a fantáziánk fölötti 
hatalomért.

Az analitikus fogalom mindig lemarad a szintetikus vízió sokértelműsége mögött, ezért 
nem a műalkotás zárt vagy nyitott, csak az elemzés zárja vagy a megfejtés nyitja. A döntő 
hatás azonban érezhető és kényszerítő. Az én ma a tömegfilmben egy Machete, a másvala-
ki pedig zombi: egyaránt félelmesek. A művészfilmben fordított a szereposztás, az Én az 
antihős, aki a Te segélynyújtására vár. Az érzelmi és gondolati áramok körkörösen mozogva 
mélyülnek el, míg a pénzáramok célracionális linearitása faltörő kosként mozogva rombol 
le minden határt, és a védelmükben mélyülő szolidaritásokat. A polgári nemzetgazdaságtan 
már nevében is hazug, mert a globalizmus felé haladó pénzáramok nem ismernek sem egyé-
nit, sem általánost, csak átlagost. A globalizmus a pénzáramok „nyitott műalkotása”, azaz 
a totális káosz, mint végső rend. A polgári gazdaságtan mindennek igazolója, mert mindez 
tény, a tudomány feladata pedig a tényszerűség, a tények tisztelete, a megokolásba zárni 
be a valóságot, és nem célok („utópiák”, rosszhírűvé nyilvánított „kísérletezgetések” felé 
nyitni.). A „nyitott” világot „zárt” koncepciók nyugtatgatják. De mindünknek van víziónk 
a közegben, amelyben élünk, s ez a vízió a saját bőrünkön tapasztaltak kifejezése. A népi 
gazdaságtan, mint a polgári gazdaságtan kritikája, eleve politikai gazdaságtan. Az előbbi 
dogmatikus, az utóbbi performatív. A globálkapitalizmus válságának jelentkezésekor pl. a 
görög termelők kísérletezni kezdtek a közvetlen árucserével. A művészet és a hivatalos gaz-
daságtannal szembeszegülő bölcsesség (pl. taoizmus, buddhizmus) a népi gazdaságtanból 
merít ihlető impulzusokat.

Murnau Tabujában a természet kifogyhatatlan gazdagságú ajándékozó, mely még dédel-
geti az embereket, mint fejére nem nőtt, intelligens és ügyes, kedvenc gyermekeit. A munka 
ebben a filmben élvezet és ünnepelt bravúr, s a munkateljesítmény nemcsak nárcisztikus 
öröm, egyben szerelmi vonzerő is. A Kopár sziget című film természet és ember harca-



6

ként ábrázolja a munkát, míg a Tízparancsolat vagy a Ben Hur rabságként, ember és em-
ber harcaként, mint a kisebbség hadüzenetét a többség ellen. Az előbbi a természetből való 
kiemelkedés munkája, az utóbbi a prédává, haszonállattá alacsonyított munkás robotja. Az 
emelkedés, ez süllyedés. Az a pátosz forrása, a szenvedő nagyság dicsőítése, ez a lealacso-
nyodás sorsának sanyarúsága. A népi gazdaságtan alapkérdése, hogy a természet vagy az 
ember a munkaadó. A munka az előbbi esetben önkéntes együttműködés, az utóbbi esetben 
rabszolgaság, kényszermunka, melynek végső kegyetlen igazsága világos, ezért nem az el-
fojtott, csak az eltakart, tagadott visszatéréseként bukkan felszínre. „Ha az ember mások-
nak dolgozik, hiába munkás a neve, rabszolga marad.” – mondja a felszabadított rabszolga 
Pontecorvo: Queimada című filmjében. „Ha az egyiké az ültetvény, a másik vágja a nádat, 
akkor az ültetvényesek fejét kell vágni a cukornád helyett.” – folytatja. Haneke Fehér szalag 
című filmjében a fiatal paraszt, akinek anyja az urak gondatlansága miatt pusztult el, letarolja 
a káposztafejeket az urak veteményesében. A harag első napja szimbolikus eltolással utal a 
harag nagyobb napjainak lehetőségére.

Valaha a munka adott tulajdont, ma a tulajdon ad munkát. Nincs közös igazság, nincs 
közös világ, két emberiség elvadult szembenállásában nincs helye az emberségnek. Az er-
kölcsöt masszív moralizálás pótolja, de a morális diskurzus csak jel, a valóságos tárgy az 
önzés, melynek elrejtését és nem feltárását szolgálja a perverz jel. A klasszikus kapitalizmus-
ban az álszentség a racionális felhalmozás kegyetlenségét álcázza, a mai kapitalizmusban 
általánossá válik, s az irracionális kegyetlenség igazolója (pl. A halál angyala című filmben 
a tapintatlanság, modortalanság, kegyetlenség és erkölcstelenség megtorlójaként lép fel a 
sorozatgyilkos). A lázadás diskurzusa csak addig a lázadás diskurzusa, amennyiben a szavak 
diskurzusa a tettek előjele. A lázadás feladata a tárgy, mint rém ördögűzése.

Az eredeti tulajdon a munka terméke, a társadalomtípust alapító tulajdon az eltulajdonítás 
(kisajátítás) terméke. A társadalmi egyenlőtlenség lényege, hogy aki nem képes eltulajdo-
nítani, azt nemcsak javaitól fosztják meg, önmaga is mások tulajdonává válik: cserélőből 
cseretárggyá. Magát, munkaerejét, idejét, létét kényszerül felajánlani a piacon.

A pénz eredetileg forradalmi csereeszköz, amely összemérhetővé teszi a teljesítménye-
ket. A gyakorlatban azonban végül egy melléklehetősége dominál, az a teljesítménye, hogy 
megcsaljon a befektetett erő és információ, mozgó önfeláldozás és mozgató tudás tekinteté-
ben. Hamis súly! A munkaerő és munkaidő, s az őket megtestesítő teljesítmények cseréjé-
nek eszköze a kisajátítás eszközeként válik puszta közvetítőből társadalomszervező erővé.  
A Tabu hősét, a legjobb gyöngyhalászt, aki számtalan kincset hozhatna fel a mélyből, az ítéli 
halálra, hogy – mint a filmbeli fehér ember megállapítja – nem ismeri a pénz értékét.

A polgár, amennyiben a földtulajdont pénztulajdonra váltva, a birtokot absztrahálva, el-
szakadt a természettől, a materiális gazdagságot virtualizálja. Tudják, hogy a pénz csak jel, 
mégis úgy élnek és cselekednek, mintha ő volna maga a gazdagság s a pénzt birtokolva 
elérték volna a célt. A pénz az aktív múlt közös teljesítményeinek sűrítménye, s a kisajátító 
önkény dönti el, lesz-e kondenzált erőkből jövő, és ha igen, milyen. A kisajátítás módján 
halmozó önkény a mások valóságos produktumait ingadozó értékű fétistárgyakra cserélve, a 
rablást cserévé s a gyilkosságot életfogytiglani lassú kioltássá, korlátozott és kívülről irányí-
tott egzisztenciamóddá transzformálva, a halál általi uralmat egyfajta élőhalál fenntartásává 
„finomítva”, „szublimálva” vagy „humanizálva”, saját lehetőségei felhalmozásaként sajátítja 
ki a társadalmi munkát. Még a kizsákmányolt nehéz munka is sokáig őrzi hősies pátoszát 
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(New York dokkjai), míg a modernizált nagyipar monoton, szürke, de katonai fegyelmet kí-
vánó világában (pl. Monicelli Elvtársakjában) csak a lázadás viszi vissza a hősi pátoszt a 
munkavilágba. Tanulságos kísérlet lehet a némafim korai műfajának tekinteni a munkafilmet. 
Az így nevezhető filmek korántsem aktuális híradók vagy a munkafolyamat technikai oldalát 
magyarázó „ismeretterjesztő” dokumentumfilmek. Ezekben a filmekben a munka még látvá-
nyosság és kaland, s film pedig feltárása egy kameravégre méltó ismeretlen új világnak. 
A Culture et industrie du tabac en Malaisia (Pathé, 1909) című filmben a gyors perfekció 
és a figyelmes pontosság, ahogy a kezek a dohányleveleket csavarják és sodorják, csodálatra 
méltó mivoltában hívja fel a figyelmet és közelíti az eseményhez a kamerát. A Kobenhawn i 
sne (Nordisk, 1909) című filmben a város havazás utáni megtisztításának feladata válik em-
ber és természet győzelmes birkózásának szenzációjává. Ember és gép együttműködésének 
természetessége, az akkor még egyszerűbb gépkultúra, melyben az ember még nem aláren-
delt kiszolgálója a gépnek, hanem az szolgálja őt, látható a L’industria della carta a isola del 
liri című olasz filmben (Prodizione: Cines, 1909). A North Sea Fisheries and Rescue (Joseph 
Rosenthal, 1909) a nagy erőfeszítések és összehangolt igyekezet eredményeként mutatja be 
a nem ideologikus, hanem praktikusan szükségszerű kollektívát. Rosenthal filmjében való-
di hajótörést is láthatunk. A felületes szemmel talán kevésbé szenzációs látvány erősebb és 
megrendítőbb, a dolgok súlyát és az események jelentőségét frissebben és gondolatébresz-
tőbben érzékeltető hatású, mint a mai kalandfilmek hatásvadász trükkjeinek a látványt eltá-
volító, a túlfokozás által a játék világába átemelő s így súlytalanító trükkjei. Az ideologikus 
kollektívák munkakerülő mivoltára ébred rá az utókor nézője, ha igazi munkát lát. Az idézett, 
felújított filmeket Bolognában mutatták be 2009-ben.

Sternberg filmje, a New York dokkjai egy óceánjárón indul, a „nagy időkben”, amikor 
„az olaj még nem könnyítette meg a hajózást”, a fűtők nehéz munkája vitte előre a hatal-
mas hajótesteket. A film első epizódja a tűzokádó kazánok és a kormos emberek harca a 
hajó mélyének örök éjszakájában. Mintha őslényekkel küzdenének a kormos harcosok egy 
még ki nem hűlt földkorszakban. Egy éjszaka kimenő következik, két út között. A férfiak 
testére tetovált nőalakok, s nevek a világ kikötői és a kiszállások emlékei. A parti kocsmá-
ban, csak egy éjszakára, az imént megmentett, öngyilkosságból visszahozott prostituálttal 
házassági szertartást játszik a matróz. Csak játék volt, az indulás másnap reggelén mégsem 
tud megválni tőle, mert akit vonz a víztükör, a tenger horizontja, az tudja igazán méltatni, 
ha egyszerre valaki még jobban vonzza. Akit vonz a harc és mindenkinek mindjárt odacsap, 
arra van végül legnagyobb hatással a törékeny szépség méltatlan védtelensége és az ölelő 
karok elfogadó gesztusai. A nyitófelirat jelzi, hogy ez a kocsma ma már nem létezik. Ez azt 
jelenti, hogy a tengereket elnyelték a partok, a közlekedés fejlődése közelíti a kontinenseket 
és egyformává (egyformán unalmassá és érdektelenné) tesz. Nemcsak a tengereket nyelték 
el a partok, a kalandot is a próza. Már a tenger sem végtelen és a part sem kikötő. A munka 
sem olyan kemény bevetés és az ölelés sem olyan megváltó kárpótlás. Az ember nem olyan 
megkeményedett, de a múló, epizodikus szenvedélyt sem lepi meg többé olyan erővel az 
érzelem végső túlerejének makacsul tagadott, de valahol mégis reánk váró mélységére való 
ráismerés. Reggel pénzt tett a lány éjjeliszekrényére a távozni készülő tengerész, még nem 
tudva, hogy az adás mélyebb kötöttséget eredményez, mint a fizetség, s ő az életét adta vissza 
a lánynak, s a gazdasági törvénnyel ellentétben, eredetileg, az adás következménye a tarto-
zás. Az tartozik, aki adott. Az eddigi férfiaknak egy éjszakára adta el magát a lány, a tűzből 
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jött férfi a vízből mentette ki a prostituáltat, az örömkereső a megcsömörlöttet. A lány old, de 
nem köt: „Mindig várni fogok rád!”

A polgári kultúra a megértő és áttekintő ész uralmát hirdette meg, de a polgár a számító 
értelem, a ravaszkodó kisracionalitás híve. A polgári felvilágosodás nem megvilágosodás. 
Kedvez a helyzetek kihasználásának, de nem ad értelmet az életnek. A tudás halmozása a sza-
kosított halmazok divergenciája felé vezet, a tudás összefoglaló és orientáló erőit nélkülöző 
polgár pedig külső erők által irányított futóbolonddá változik. Ez az önszervező halmazok 
nagyságrendjeiből kinövő kaotikus halmazok törvénye. A felvilágosult nominalista lényege 
a misztikus fetisiszta, akinek az illúziója, hogy nincsenek illúziói. Az illúziótlanság illúziója 
csak az individuális létharc zsákmányaként szolgáló tényt tekinti valóságnak. Az intenció 
puszta destrukcióvá vadul és a tárgy puszta fétissé merevül. A nagy Gatsby című filmben, 
melyben a romantika kék virága szerepét a móló végén világító zöld fény veszi át, mely a 
szeretett nő jele, az utóbbi, a nő jelentéktelen személyisége és haszontalan sodródása végül – 
ha akaratlanul is – autós gyilkossághoz vezet. Már az intenció tárgyát is terheli a destrukció.

Ember és természet között fellép a munkaeszköz, ember és ember viszonyában megjele-
nik a távolítva közvetítő és szembeállítva összekötő pénz. A munkaeszközökkel a természetet 
fosztogatjuk, a pénz segítségével egymást. Az imént említett Gatsby titokzatos gazdagságá-
ról is kiderül, hogy forrásai alvilágiak. Tiszta fikció-e az utópia vagy voltak tapasztalati – 
„reális” – utópiák? Nem értelmetlen dolog a jövőt a múltban keresni, mert a jövő a múlt élet-
képes csíráinak szárba szökkenése lehetne, ha a jelen nem össztársadalmi karaktermaszkként 
hárítaná a jövőt, s nem a jelenségek halmozásával fojtaná el a lényeg önteremtő képességét. 
Az érzés, a gondolat, a szó (a nyelv és beszéd) és a tett az adott egyén és az adott világ viszo-
nyában rejlő lehetőségek megvalósulásának fokai. Az érzés gondolatébresztő, a kimondott 
gondolat tettébresztő, s a tettek, reménykeltő, mozgósító interakciókba bonyolódva, moz-
galmakat váltanak ki. Semmi sem vész el, az sem, ami nem valósult meg, félbemaradt vagy 
leverték. Ezért lehet a múlt a jövő jövője.

A kék hold völgye című Capra-filmben, mely James Hilton regényéből készült, egy angol 
diplomata elégedetlen a háborús politika rablótermészetével, a birodalmi terjeszkedéssel, a 
szerzésre, kifosztásra és halmozásra épülő érvényesülési mániával. „Ha nem tudjuk furfang-
gal megszerezni, amit akarunk, odaküldjük a hadsereget.” A cselekmény jelenében a polgár-
háborús Kínában tevékenykedik, a fehérek evakuálásában segédkezve, de a gratulációkra 
legyint. „Megmentettünk kilencven fehért, és pusztulni hagytunk tízezer bennszülöttet.” Vá-
ratlanul eltérítik repülőgépét, mely a kék hold völgye fölött emelkedő Shangri-la kolostornál 
landol. A kolostor főpapja „közvetett öngyilkosságnak” nevezi a nyugati életet. Az atya a 
mértékletességet hangsúlyozza ember és ember illetve ember és természet egymást feltétele-
ző harmóniájának feltételeként. A kolostor alatti völgyben élő nép nem ismeri a szorongást, 
ezért a mohóságot sem. Nincs félnivalójuk egymástól, ezért a jövőtől sem félnek. A faluba 
látogató Conway szerény jólétben élő paraszti és kézműves kultúrát talál.

Perrault atya, aki kétszáz éve alapította a kolostort, ma is él. Shangri-la lakói sem halha-
tatlanok, nem istenek, ők is olyan emberek, mint mi, azaz inkább mint őseink, akik fenntart-
ható világban éltek. Nem a hamis életmód általi kollektív öngyilkosság kölcsönös tettesei 
és áldozatai a völgylakók, mint a kinti emberiség, ezért lassul az idő és mélyül a lélek. 
A film hőse itt érzi elérni a jelent, melyet a rohanó nyugati ember mindig elhalaszt vagy, ha 
célközelben érzi is magát, mégis elszalaszt. Perrault atya a hatalomvágyó zsarnokok által 
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egymásra uszított népek kölcsönös kiirtását vizionálja, a haditechnika fejlődését és a kultúra 
pusztulását. Összegyűjti az emberiség értékeit, a művészet és a tudomány alkotásait, hogy 
egykor, ha odakinn minden elpusztult, innen indulhasson az emberiség új feltámadása. „Mi-
kor az erősek elpusztították egymást … a szelídek öröklik a Földet.”

Szerelem szövődik az angol diplomata és a völgybeli kis kínai gyerekek tanítónője között. 
„Olvastam a könyveit, sok mindent írt, de semmit sem tudott megvalósítani. Tulajdonkép-
pen egy kisfiút ismertem meg, aki fél a sötétben.” Hisz benne, magyarázza a tanítónő, hogy 
mindenki olyan világra vágyik, „ahol nem kell gonosznak és kapzsinak lennünk.” Conway 
elismeri, hogy a lány az ő kimondatlan érzéseit és titkait mondja ki, mintha szinte a férfi vol-
na az a Shangri-la, melynek lakója és tanítónője, azaz mélységei szószólója a nő. Kezdettől 
ismételgeti, hogy minden olyan ismerős, mintha már járt volna itt. Hogyan értelmezzük ezt a 
mindannyiunk számára ismerős ráismerési élményt? Mivel nem járt itt, az igenlő otthonosság 
érzésének minden tárgya vagy helyzete csak belülről lehet ismerős, mert olyan itt minden, 
mintha életpályánk és világunk sorsa nem siklott volna ki, mintha tudatra ébredésünk nem 
épp a kisiklás pillanata lenne, mely kiutalja helyünket a kisiklott világban.

Conway türelmetlen öccse, aki bátyja miniszterségéről és az általa megnyitott korlát-
lan érvényesülési lehetőségekről álmodozott, nem találja helyét a kolostorban. „Szívesen 
lebombáznám ezt a helyet…” – pattog az öcs, és őrültnek nyilvánítja bátyját, amiért hisz 
Perrault atyának. „Lehet, hogy őrült vagyok…” – hagyja rá bátyja, de egyúttal bevallja, hogy 
meggyőzi ez az életforma, s ezért értelme hinni mer a hitének. Óvja szökni kívánó öccsét, ne 
vigye magával a külvilágba a kolostorban talált orosz szépséget, mert Perrault atya közlése 
szerint 1888-ban jött ide, nem húsz éves, amilyennek látszik, s a völgy elhagyása visszaadná 
valódi életkorát. Ne vigye ki szerelmét a lassuló időből a gyorsuló időbe! Miután azonban az 
öcsbe szerelmes orosz nő is hazugnak és őrültnek nyilvánítja Perrault atyát, és megszervezi a 
szökést, Conway, aki a bizonyosság érzéséhez nem talál objektív bizonyítékokat, velük tart. 
A völgyet elhagyva a nő múmiává változik, a völgy evilági másvilágának elkésett bizonyí-
tékaként, a civilizációba visszajutott Conwaynek pedig nincs maradása, csak az őt hosszú 
menekülése során követő ezredestől hallunk még róla. Hitetlen arcok faggatják az ezredest.

– Hisz neki?
– Igen, hiszek!
Hinni kell neki, mert olyan hihetetlen erőfeszítéseket produkált az utópiájába vezető 

visszaút keresése során, abba a jövőbeli múltba vagy múltbeli jövőbe vezető hosszú útja 
alatt, mely a jelen elveszett teljessége lenne. Az ezredes elvesztette nyomát, felhagyott a 
kereséssel, s végül pohárköszöntőt mond a klubban: „Reménykedjünk, hogy megtalálja, és 
hogy mindannyian megtaláljuk a magunk Shangri-la-ját.” A kezdet tökéletessége és a vég 
beteljesedése, a ráébredés és az összefoglalás, az ember eredete és célja, megbízatása: az 
egyénben és a jelenvaló lét átérzést, döntést és tettet kihívó pillanatában találkoznak. Hegel 
történetfilozófiájában a Kelet a kezdet és a történelem a Nyugat felé halad. Hilton és Capra 
feldúlt Európájában – mert a záró epizód Londonban játszódik – ebből újfajta tanulságot 
sikerül levonnunk: ha az álmodó és bölcs Kelet a Kezdet, akkor a mohó és zabolátlan Nyugat 
a Vég. A Nyugat mentalitása olyan balvégzetet hoz valamennyiünkre, mint az öcs hisztériája 
az orosz nőre. Capra filmjében létünk ismert, megszokott oldala, közös világunk a sötét és 
zavaros, s amit létünk sötét túloldalának hiszünk, az a világos és tiszta, s ő tartja ideig-óráig 
életben még azokat is, akik nem keresik, és nem tudnak róla.
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A film készítői nem veszik észre, hogy két utópia jelenik meg filmjükben. Az egyik a 
kivonulás a világból – végül is minden művelt polgár, hazatérve otthonába, az emberiség 
értékeivel, a múlt kincseivel veszi körül magát, minden klasszikus polgár otthona egy privát 
Shangri-la. Az első milliót csak becstelen eszközökkel lehet megszerezni, mondták e korban, 
a másodikat azonban már tisztességesen is, s a harmadik nemzedéket már nem a pénz, hanem 
a tudás halmozása érdekli. Ezzel szemben a másik utópia a lenn, a síkságon, az evakuált 
tereket rohamozó kínaiaké, akiket eddig kizártak mindabból, amit a polgár birtokolt. Ez az 
utópia az eddig kizártak bevonulása, berontása, betörése a világba. A film készítői ebben csak 
a kegyetlen csőcselék romboló gonoszságát látják, ezért a kolostor túl steril és absztrakt, arra 
a városra hasonlít, amely Fritz Lang Metropolisában az elnyomás szimbóluma, a kolostor 
alatti völgy élete pedig csak rokokó pásztoridill.

Van a filmnek egy második, a fővonalhoz képest mellékes olvasata is. A gyorsuló idő vak-
ságot jelent, a lassuló idő látást. A bennünk élő Shangri-la-hoz hozzá nem férő öcs nem látja a 
partnerben, a múló idő útjának útitársában azt, akibe beleszeretett. A bennünk élő Shangri-la-
ban élő báty a harminc évesben is ugyanazt a húsz évest látja, akit megpillantva megdermedt 
a kolostorba vezető úton. Abban, aki szeret, mindig elevenebb az első benyomás, mint az 
időnek való kiszolgáltatottság jelei, mert ő az időbeli teljességet látja, míg öccse csak a té-
nyeket, mert a gyorsuló idő embere tényről-tényre szökell, s nem az egészekben lel otthonra, 
ezért nem birtokolja a jövőben a múltat és a múltban a jövőt, pedig az utópia minden percben 
a tényekkel szembeni realitás, az idők teljességéből részesedő pillanat beteljesedettsége.

Az érintetlen világokkal találkozó polgár boldog szigetekről és mesés birodalmakról szá-
molt be. Ember és természet viszonyában a harc összefér a harmóniával, ember és ember 
konfliktusában nem. Az emberi viszonyok meghasonlásainak közvetítésével viszonyulva a 
természethez az is ellenségként jelenik meg. Az embertárs a hideg kalkuláció tárgyát ké-
pező dologi ténnyé nyilvánítva szolgálhatja biztonságérzetünket. Csak a nihilisztikus amo-
ralitás feltételével vagyunk életképesek. Minden áru, minden megvásárolható, így a lelki 
kényelem és a felmentés is. A siker igazolja a hozzá vezető bűnöket. Az ősi közösségi és a 
tegnapi családi kultúrákban a bűnös belehal bűnébe. Még Inárritu: 21 gramm – az élet súlya 
című filmjének a modernségben kallódó tradicionalista lumpenproletárja sem tudja elfogadni 
bűnének büntetlenségét. Joe May Asphalt című filmjében, az emberséget őrző kisemberek 
legendájában, az apa viszi el az őrszobára bűnbeesett szeretett fiát, mert a bűn az bűn, s az 
embert a bűnhődés adja vissza önmagának. Maga a fiú, a tolvajnőért bűnbe eső rendőr viseli 
el legkevésbé bűnösségét, ami abban áll, hogy megtett valamit, amit nem akart megtenni. 
A bűnhődés ebben a filmben nem azonos a külső büntetéssel, hanem megváltó hőstett, mely 
a tolvajnőt és prostituáltat új élet kezdésére teszi képessé. A modern polgári kultúrában el-
marad a bűnhődés. A büntetlenség az ügyesség és siker jele. Az ember felsőbbrendűségének 
tanúsága, hogy többet szabad neki, mint másnak, és vesztegetés, érdekszövetségek vagy jó 
ügyvédek révén megússza. Ez azt jelenti, hogy ma a helytállás nem más, mint beilleszkedés 
az általános bűnösség világába. Az eredmény a világ alvilággá válása, melyben mindenki 
mindenkinek büntetése. Az erkölcsi kultúrában az egyéni bűnösség létmódja a bűnhődés, de 
az erkölcstelen kultúrában is átcsap végül – ezúttal közösségi és történelmi szinten – a bűn 
bűnhődésbe. Immár közösség létmódja a bűnhődés és a viszonylag ártatlannak, a csekély 
hatalma révén ártalmatlannak is bűnhődnie kell. Az apokaliptikus beszéd nem a szadizmus 
műve, hanem a szadizmus művének megismerése és feltárása. A „politikai korrektség”, a hi-
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bák és bűnök, korlátok és torzulások feltárásának tilalma, mint az önzés és szadizmus műve: 
folytathatóságának feltétele. A csend az, amikor el van mondva minden, a hallgatás az, ami-
kor nem szabad elmondani. A csend a tudás, a hallgatás a tilalom műve. A csend a felismerés 
és felszabadulás munkájának bevégzettsége, a hallgatás a mi végünk kezdete. A hallgatás 
kultúrájában befelé ordít a lélek. Ez a szorongás.

A tárgy áruvá válása intenziválja a cserét. A bevásárlás zsákmányolássá válik, a beszerzés 
ellenőrzését átveszi az életösztöntől az agresszivitás, a mértékletességtől a mértéktelenség. 
A bevásárló ragadozó. Egyben áldozat, mert a termelt értéket szakadatlanul fel- vagy leér-
tékeli a piac, a piacot pedig manipulálja a tulajdon monopóliuma. Az ár nem az áru értékét 
fejezi ki, nem méri és honorálja a befektetett munkát. A pólusok ontológiájának igézetében 
élő régiek tudták, hogy létünk áldozat és ajándék vagy lopás, rablás és terror. Csak tragikus 
fenség van, vagy korlátlan és felszabadult alantasság, melynek kultúrájában fenségről, tragi-
kumról, pátoszról, s végül még szépségről beszélni is szégyen.

Az ár a hatalom kifejezése. A vásárlás a tömegek illuzórikus hatalomérzetének táplálója. 
A vásárló mint ragadozó nem konkrét tárgyi szükségletet elégít ki a vásárlással, hanem a vá-
sárlás szükségletét. A vásárlás szenvedélybetegség, a vásárló – a maga mindenkori elérhető, 
szerény vagy szerénytelen módján – halmozó, gyűjtő futóbolond. A shoppingoló a személyes 
szükségletet feledő ajzottságban él, mely a divatot kreáló hatalmi centrumokra bízza a dön-
tést. A delegált döntések világában kóborló, kielégíthetetlen nyugtalanságban szenvedő lény 
olyan szenvedélybeteg, aki a mások mohóságát éli meg a maga szenvedélyeként.

A kapitalizmus pszichiátriai megközelítésénél mélyebb, társadalomontológiai megítélése 
felé vezetnek az etnológiából és valláskritikából kölcsönzött fogalmak, melyek már a XIX. 
században is a mindenkori jelent megvilágító szerepet játszottak. A manapság hetente meg-
jelenő ördögűző és boszorkányfilmek népszerűsége arra utal, hogy a globális kapitalizmus 
kibontakozásával együtt nő a tőke miszticizmusa és fetisizmusa. A világvallások etikai jel-
legével szemben a tőke „vallása” a „gonoszimádat” (erőkultusz, hatalomimádat) archaikus 
formáihoz regrediál.

Az absztrakt tulajdonság (a csereérték) alárendeli a konkrét valóságot (a használati érté-
ket). A csereérték hullámzása a hatalmi áramok dominanciájának kifejezése, míg a haszná-
lati érték az élet dolga, melyen a hatalmi áramok uralkodnak, vagy amely fölötti uralomért 
küzdenek egymással. A csereérték uralma alatt a használati értékül szolgáló világ elveszti 
természetességét. Az ember eldologiasodik, eszközzé válik, a dolog pedig misztifikált ál-lét-
be burkolózik, a tisztelet, imádat és szenvedélybeteg sóvárgás tárgyaként. A feudalizmusban 
a kegyetlenség az egyén tulajdonsága, s az összstruktúra szempontjából az egyén kegye és 
kegyetlensége egyaránt megengedhető: „…az emberi viszony el sem dologiasodott és nem is 
volt szétrombolva.” (Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft. Hamburg. 1967. 101.). A ka-
pitalizmusban a gép alkatrésze az ember, az intézményé a gép és a mechanikáé a dialektika. 
Három úr van, érzéketlen, kegyetlen főhatalmak hármassága: 1./ a pénz és piac, 2. a gép és 
gyár, 3./ az intézmények, szervezetek és egységük, az állam. A „személyes viszonyt” levált-
ja a „tiszta exterioritás” (Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft. 101.). A megfoghatatlan 
atya az intézmény, a fiú a gép, s a szentlélek utóda, a mindent átfogó gonosz szellem, a pénz. 
Az érdek az anyag és általánosabban az exterioritás, az eszközhasználók fölé nőtt eszközök 
követelményeinek „puszta specifikációja” (Kritik…, 209.). A holt exterioritás világában a 
választást, döntést bitorlók hierarchiája által kikényszerített önkiszolgáltatás, erőnk és időnk 
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elidegenítése, lehetőségeinket is leválasztja rólunk és mások számításai alá rendeli. Az ér-
dek eredete és alapja élet és környezet viszonya: „Az érdek egzisztenciájának dialektikus 
lehetősége ténylegesen adott már a biológiai organizmusban, melyet már jellemez a magán-
kívül-lét a világban, amennyiben a túlélés lehetőségei rajta kívül vannak a környezetben.” 
(Kritik…, 210.). Az érdekkel együtt jelennek meg az érdekellentétek, melyek a természetben 
egyensúlyban tartják a növekedési folyamatokat, az ember esetén azonban az exterioritás 
megzavarja önszabályozásukat. A tőkés érdeke, hogy modernizálja gépeit, bővítse piacait és 
korlátozza munkásai érdekérvényesítését: „…az expanzió szükséglete … semmi más, mint 
gyárának reális expanziója…” (Kritik, 213.). Az egyik fél érdeke a másik fél sorsa: a gépe-
sítés „a munkások számára ugyanolyan mértékben sors, amilyen mértékben a vállalkozás 
számára érdek.” (Kritik, 219.). Az érdek a helyzet és az eszközök imperatívusza. A jószívű 
tőkésnek, ha tőkés akar maradni, versenyre kell kelnie a gonosz tőkés gonoszságával. A tő-
kének nincs más lehetősége, az emberiségnek azonban van, mert a reális világ mélyegzisz-
tenciáját képező lehetőségtartalékok a tőke imperatívuszával más imperatívuszokat állítanak 
szembe, pl. a közösség közös élete tervének imperatívuszát, mely a tradícióban formálódott 
vagy a próféták, bölcsek, mesterek, alapítók döntéseiben. A közérdek, a távlati érdek min-
den egyedi érdektől és az egyedi érdekek bármely szövetségétől lemondást követel. Ennek 
a lemondásnak a racionalitását fejti ki Freud Rossz közérzet a kultúrában című művében.  
A lemondás tehát közös és távlati érdek, melynek szervező elve a közösen vizionált érték. Az 
érték úgy viszonyul az érdekhez a társadalomban, mint a személyiségben a mindig hatékony 
énhez a válsághelyzetben a hatalmat átvevő felettes én. A választó lény választási lehetősége, 
hogy elsodort lény vagy választó lény legyen-e. Az amerikai filmekben (pl. Casablanca) 
az önző individualista a film végére fedezi fel az értéket, melyet a kínai filmekben a hős 
kezdettől birtokol. A kínai filmekben az értéket nem birtokló egyedek masszába olvadnak 
és kuglibábokként dőlnek el a hatalmi játszmákban. A birtokos ellentéte az értékbirtokos, s 
az értékek birtoklásának az adott világban legmeggyőzőbb jele az életfogytiglani szenvedés 
(Isten veled ágyasom).

A holt exteriorizáció a tárgyat minőségfosztó és az életet mennyiségek áramlásává vál-
toztató pénzgazdasági virtualizáció terméke. A tőke ugyanúgy elvarázsolja a tárgyat, mint 
a virtuális tőke a tőkét. Az élő valóságot absztraháló rendszer a holt matériába kapaszkodó 
szorongást termel, ezért még a korai marxisták sem a praxist, hanem az anyagot azono-
sították az „objektív valósággal”. Ezzel a holt exterioritás foglyává váltak, mert maga az 
anyag fogalma és létmódja is kétértelmű: a magasabb forma számára az alacsonyabb forma 
is csak anyag. Az igénytelen determinizmus elutasítja a felelősséget: az emberek termékeik 
termékei. Ez a felfogás nem egyszerűen gondolati tévedés, hanem anyagot (emberanyagot) 
termelő szellem, melyre szüksége van a rendszernek, hogy létrehozza a nyájat, melynek az 
„ördögi hármasság” a pásztora: „…ha a tervet – mint túllépést – nem különböztetjük meg a 
körülményektől, mint létfeltételektől, csak tehetetlen tárgyak maradnak és szétfoszlik a tör-
ténelem.” (Kritik…, 102.). A kapitalizmus ebben az értelemben valóban a történelem vége.

A megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen áramoknak kiszolgáltatott ember a holt tárgyak-
tól várja üdvét. Az üdvöt ígérő tárgyak azonban kárhozatot hoznak, mint az embersorson 
uralkodó öngyújtő Hitchcock Idegenek a vonaton című filmjében. Az ember élete tárgyakba 
helyeződik át, a tárgyak értéke divattrendektől, pénzügyi és politikai manipulációktól függ. 
Hazugságok segítenek élni a nihilben. Életünk a múltnak a birtokolt tárgyak által körülsán-
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colt végvára, melyet a jövő a permanens válság növekvő hullámaival ostromol. A gazda-
ság klímaváltozása megelőzte a természeti klímaváltozást. Lars von Trier Melankólia című 
filmjében az élet rendjét kézben tartani igyekvő, világunk szilárdságában hívő tőkés főbe 
lövi magát, csak az „őrült nő” képes szembenézni a katasztrófával, s még az összeomlásban 
is látni és a gyermeknek is megmutatni a lét szenzációját, az élet kalandját. Az emberiség 
átköltözött egy evilági másvilágba, melyben csak a hatalom által kisajátított, felhalmozott 
és realizált potencialitásoknak van jelentősége. Ezzel a tisztelet is elembertelenedik: a telje-
sítmény, a kreativitás, a jövőbe látás, pontosabban a látás által lehetővé tett jövő vizionálása 
tiszteletét az erőszakos elnyomó hatalom rettegő tisztelete pótolja. Lars von Trier Melankó-
liája a hatalom aljasan rút csodáinak tiszteletét váltja vissza a rettenetesen fenséges csodák 
tiszteletére. A hatalom „csodáját” a csodák hatalmára. Az „őrült nő” és a gyermek által épített 
„varázsbarlang” úgy néz ki, mintha a világtörténelem első háza volna, a mindennel szembe-
állított egy, az idegent a distanciáló szemléletnek ajándékozó „miénk”, az ősotthon. A pénz 
absztrahálja és virtualizálja a viszonyok igazságát és feloldja identitásukat. Az elködösített 
praxis lehetőségeivel a holt anyag „valóságát” állítja szembe. A viszonyok misztifikálódnak, 
szereplőik naturalizálódnak. Az „őrült nő” őrülete abban áll, hogy nem viseli el, hogy csak 
maszkokat és rítusokat láthat maga körül, merev és védekező, önelégült és egyben kiszolgál-
tatott álvilágot, melybe csak katasztrófaként térhet vissza a valóság. Az őrület itt az általános 
árulás tapasztalata és az autenticitás türelmetlen vágya.

A kapitalizmus a pénz monoteizmusa. Kultúrája nominálisan őrzi a korábbi vallásokat, 
gyakorlatának realitása azonban megdönti őket. Az új bálvány fikcióvá nyilvánítja a régi ér-
tékek megszemélyesítő vízióit. Az örök értékekkel normát állító és határokat vonó, mértéket 
adó vallás a versenyalapú teljesítménytársadalomban a meghiúsultak vallása. A sikeresek 
vallása ma a neoliberalizmus. A kincs, írja Sloterdijk, „az összegyűjtött jelenlét unalmas bol-
dogsága” (Zorn und Zeit. Frankfurt am Main. 2008. 212.), míg a tőke „mozgalmas létmód” 
(uo. 212.), minden megállapodott biztonságos viszony és értelemőrző tradíció felforgatása. 
Az individuális számítások abszolút emancipációjának végösszege a kollektív beszámítha-
tatlanság. Az új létmód létfeltétele minden viszonyt megdönteni, amely a tőke permanens 
forradalmának fékje vagy akadálya, mint a szokás, az erkölcs, a törvény. A tőke a növekedés-
ben, terjeszkedésben létezik. „Állandóan saját mozgásának kibővített folytatásáról gondos-
kodni, ez a valódi missziója.” (Zorn und Zeit, 212.). A nihilizmus, a tiszteletlenség kultusza 
„csak elkerülhetetlen mellékhatása a pénzmonoteizmusnak, mely számára minden más érték 
pusztán bálvány és illúzió.” (uo. 213.). A detotalizált, deregulált „rendbe” beépíthető maga-
tartások spektruma a kegyelettelenségtől a kegyetlenségig terjed.

Az időszámítás előtti 4. – 3. évezredben jöttek létre a despotikus birodalmak, a többség 
alávetése a kisebbségnek, az idegen munka kizsákmányolása, a kényszermunka, a rabszol-
gaság (Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität, 184.). Az egyesülés és együttmű-
ködés korábban a közös létbiztonságot szolgálta, most az elkülönülés és alávetés a kivételes, 
kitüntetett, kisajátított létbiztonság forrása. Az érdekellentétek polarizációját a terror stabi-
lizálja. De az eredmény lőporos hordón ülő uralom. Felül szorongás, alul apátia vagy harag 
halmozódik.

Időszámításunk előtt 3000 körül a kézműipar, a katonaság, a bürokrácia eltartása a nagy 
hódító háborúk feladata. Visszaszorul a naturális önellátó gazdálkodás, a mezőgazdaságnak 
el kell tartania a reá épülő más gazdasági ágazatokat, s a munkának általában a hatalmat, a 
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hatalmasok növekvő jóléti és reprezentációs igényeit, a felesleg elitárius kultuszát, mely a 
XX. századra össznépivé válik. A városok kezdettől fogva a feleslegkultuszra csábítanak, s a 
mindenkori dekadencia ennek groteszk kisugárzása, nevetséges, tömeges mimézise, mely a 
történelem általános dekadens szakaszában a bevásárlóközpontokat teszi az új vallás zarán-
dokhelyeivé. Agyatlan zarándokok gyülekezési helyeivé (pl. G. A. Romero: Holtak hajnala). 
A hanyatló birodalmak önfelszámolása az össznépi dekadencia, mely a kapitalizmusban a 
vásárlás szenvedélybetegségeként jelenik meg.

A hatalom és munkamegosztás párosodása és fejlődése olyan különbségeket és távol-
ságokat eredményez, melyek folyománya az idegenség és részvétlenség. Vége van én és 
másvalaki viszonya empátiás tükörstádiumának. A civilizáció szadizmust nemz, de nem az 
eredeti szadista komponenst mint természetes részösztönt, hanem ennek uralkodóvá válását, 
szociális karakterré merevedő és általánosuló karakterperverziót. Mondják, hogy a civilizá-
ciók a várossal kezdődnek és romvárosokkal végződnek. A westernek is gyakran játszód-
nak ilyen holt városokban, ezért is egyesülhetett az utóbbi időkben ez a korai műfaj a kései 
zombifilmmel, kísértetfilmmel és más erőszakfilmi extrémformákkal.

A Roosevelt korszakban a valószínűségtől eltávolodó filmformákban a remény domi-
nált, ma a szorongás, mely az USA egyeduralma idején vált az amerikai film – műfajait 
új korstílusba öltöztető – alapélményévé. A halál völgye: Véres Bill bosszúja című filmben 
durván mókázó fiatalok indulnak iskolai kirándulásra. A kisbuszban is folytatott fegyelmet-
len hülyéskedés balesethez vezet, melynek eredményeként drogdíler ejti foglyul őket, akit 
üzleti útja szólít a lakatlan városba, ahol a föld alól előmászó zombik sorra felfalják őket.  
A megszokott panelekből összerakott cselekmény célja körbevezetni a nézőt a groteszk hol-
tak képtárában, új és új élveboncolási aktusok szenzációi közepette. Az egyszerű cselek-
ményhez alkalmazkodik a triviálisan festői színvilág, a külvilág rikító sárgája és zöldje, s a 
kísértetváros vörös, narancs és lila örök alkonyata. Az iskolai kirándulásra induló tinédzserek 
kalandját a drogdíler üzleti útja keresztezi. Balul üt ki mindkettő: üzlet és szórakozás. A tiné-
dzserfilmmel keretezett zombiwesternben Véres Bill alakja felel meg az egykori magányos 
hős öltözékének és fellépésének. A kísérteties Vadnyugaton bosszúszellem, a kielégíthetetlen 
bosszúszomj futóbolondja, a rémtettek halmozója, a gonoszság tőkeképzője lett az egykori 
rendcsinálóból. Véres Bill, a polgárháború dezertőre, akinek húgát bátyja bűneiért lincselték 
meg a „rendes” polgárok, s akit a bosszú szelleme, mint az örök visszatérés modern formája 
tart életben vagy hoz vissza a pokolból világunkba, annak tanúsága, hogy átkos örökségként 
él tovább mindaz a konfliktus, ami feloldatlan és elintézetlen.

A fiatalok, a film tinédzserei minduntalan egymásnak esnek, vitatkoznak, tudás híján aka-
dékoskodnak, holott extrém válságszituációban rögtönözni és tenni kell, mielőtt válaszunk 
és ítéletünk lehetne: a megmagyarázhatatlanra kell reagálni, elhalasztva vitát és spekulációt.  
A horroraktusokat felfűző cselekményt a tinédzserek csoportdinamikája élénkíti. Mindig 
akad valaki, aki mást akar és makacsabb a többieknél, s a gyermek a tanártól, a díler a csapat-
tól vitatja el a döntés jogát. A már félig zombivá vált fiatal mondja ki az igazat: „el vagyunk 
átkozva”, de magukkal hozták az átkot, néger és fehér, tanár és diák, férfi és nő stb. ellen-
téteit, a holtak városa csak szembesíti őket zavaros létük pusztulásra ítélt nyomorúságával.

A szokásos westerni végső párbaj is megvan a filmben, mely Véres Bill és a mából jött 
csapat kemény fickója, a gengszter díler között zajlik, de ezúttal a gonoszabb a nyerő. Meg-
kettőződik a vég, Véres Bill felismeri húga reinkarnációját a legagresszívebb lányban, az 
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utolsó életben maradt emberben, akinek gázoló figyelmetlensége térítette el a kisbuszt a 
főútvonalról, vagyis akinek Death Valley felé vezető útja sorsszerűnek bizonyul. A húg, a 
bosszúhadjárat oka, fékezi meg a bosszúhadjáratot, legyőzve élőhalott bátyját, s magányos 
szadistanőként, elpárolgott jókedvvel és felnőtt illúziótlansággal hagyja el a várost, mely 
szétfoszlik mögötte.

A halál völgye jelen és múlt találkozása, a Jonah Hex a múltban játszódik, s ott talál-
kozva a jelen problémáival, azok fordított tükreként jelenik meg, melyben az USA nem az 
atombomba birtokosa, hanem áldozatjelöltje. Miután a bukott Dél harcosa, Turnbull ezredes 
kiirtja Jonah családját, indián sámánok által a halálból visszahozott, emberi formájából kivet-
kőzött hősünk, fejvadászként tengetve életét, a gyásznak és bosszúnak él. A félhalál állapota 
különleges képességekkel átkozta vagy áldotta meg (a kettő ugyanaz): fekete varjak kavargó 
csapata kíséri útján és akasztott vagy sírjukból kiásott halottak igazítják útba, Corbucci és 
Kinski filmjeivel (Django, A halál csöndje) való rokonsága félreismerhetetlen. Hex priva-
tizálja az igazságszolgáltatást, miután a társadalom elvette az egykori közösségek hitelét.  
A magányos fejvadász szabad érzelmi és észerővé teszi azt, ami elidegenedett túlerőként, 
szervezett közhatalomként saját megfoghatatlanságának rabja. Jonah Hex igazsága vízió, tet-
te pedig elkerülhetetlenül és ellenállhatatlanul radikális, így hatékonyabb, mint a saját súlyuk 
által lehúzott hatalmak nehézkessége.

A munka fizetsége a halál. A film első jelenetében az őt felbérlő „tisztes polgárok” a fej-
vadász által leszállított hullákért kialkudott összeget puskagolyóra váltva akarják kifizetni, 
hősünk azonban letarolja a túlerőben levő polgárokat. Ő, a bérgyilkos az első profi, a profiz-
must a gyilkosság szakmájában bevezető zseni, a mai film tipikus emberideálja. Profizmusa 
a magány függvénye, ő az utolsó – későn jött – pionír, és egyben az első – korán jött – profi. 
Első akciója után gyárkémény füstöl fölötte, a szenvtelen és rettenetes haladás jele, olyan 
jövő, egyelőre magányos tárgyként a semmiben felmeredő elődje, amely elveszi, ami való-
ban fontos és pislákolásra ítél minden életet.

Turnbull tábornok, aki a vereség után sem hajlandó befejezni Észak és Dél háborúját, cso-
dafegyvert épít, mely kontinenseket képes elpusztítani és népeket kiirtani, s amelyet egyelőre 
Washingtonon akar kipróbálni. A tábornok szövetségese a fegyvergyárosok és politikusok 
nyereségvágya. Szenátorral tárgyal a csodafegyver ügyében. Még a bűnöző is lenézi a poli-
tikust, az őrült a számítót: „Maga olyan ember, aki nem tud lemondani a nyereségről, ahogy 
a féreg sem a dögről.”

A távíró, a vasút, az egyenruhás jenkik, a hírszerzés – mind tehetetlenem a déli tábornok-
kal és fanatikus híveivel szemben, s bár a tisztek a múlt kísértetének tekintik a magányos lo-
vast, ő az utolsó remény. Az Egyesült Államok elnöke szólítja Hexet a „haza megmentésére”.

– Hívja a haza!
– Ez nem az én hazám.
A haza fogalmát végül az teszi hitelessé, hogy kritikai distanciát őrző elszánt ellenálló 

szolgálja, s ezt is ideiglenesen és feltételesen teszi. A besorozhatatlan ember az italowestern 
öröksége. Hex családjának egykori kiirtója fenyegeti ezúttal a hazát, s a személyes bosszú 
hitelesíti a közszolgálatot. A nagy apparátusok iránti bizalom semmivé lett. Ők vannak ránk 
bízva, és nem mi őrájuk.

Megjelenik Lilah, a kemény arcú, dekoratív prostituált, aki fegyvert fog az őt feleségül 
kérő (autonómiáját sértő, a nőt birtokolni vágyó) férfiakra, de a halálból visszatérő Jonah Hex 
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sebhelyesen tátongó rémarcának láttán ellágyul. Kifejezővé válik a maszkarc és simogatóvá 
a kéz. E változás tükrében látjuk meg mi is a rémben az örök kamaszt. Turnbull és Hex lelki 
rokonságát is jelzi a film. Mindkettőnek megvan az oka a másik iránti, s az egész életet uraló 
örök gyűlöletre és bosszúszomjra. „Ti olyanok vagytok, akik azért gyilkolnak, hogy elmúljon 
a fájdalmuk…” – magyarázza egy megelevenedett halott, síri vendég, egykori barát, akit Hex 
később megölt. A barát és a szerető a hős ismerői, akik számára a hős olyan átok, mellyel 
megbékélnek, melyet elfogadnak, mert van nála rosszabb. A hozzásimuló nő a rém-hős sebeit 
csókolja.

– Melyik volt az első sebed?
– Nem tartom számon őket.
Hex valaha Dél oldalán harcolt, ma Észak oldalán, de mindkét rendszert korruptnak tartja. 

Hol az egyik oldalon bukkan fel, hol a másikon, mint Geraszimov Csendes Donjának hőse.
Turnbullék a szerelmes prostituáltat rabul ejtve zsarolják a hőst, de a kettős rabság meg-

kettőzi erőinket, s Hex végül a japán filmek mintája szerinti női harcossá átvedlett Lilah 
segítségével semmisíti meg a csodafegyvert. A győzelem után egy beállítás erejéig párként 
jelennek meg, de a happy end és a normális élet illúzió, csak a halál birodalmának küszöbén 
zajló létharc realitás, ezért ellovagoló hős búcsúzik a nézőtől, megtérve a pusztába, a ma-
gányba, a múltba. Ha segítségre lesz szükségünk a jóságot zordsággal igazoló és a köszöne-
tet, elismerést, kitüntetést és közszolgálatot elhárító jó rém visszatér.

Fromm elemzéseiben a nekrofília problémája összefügg a hatalommal, a hatalom pedig 
az egyedek halmazok általi asszimilálódásával. A városi civilizáció sajátossága „mindannak 
vonzása, ami halott (nekrofília)…” (Fromm: Anatomie…, 189.), mert a halott dolog a kiszá-
mítható, a kontrollálható, s a szadista karakter az élőt is kvázi-élettelenként kívánja működ-
tetni. A város úgy viszonyul a vidékhez, mint a daganat az egészséges testhez vagy az elit a 
tömeghez, a hatalom a néphez, melyet tagolt közösségből tagolatlan, rendezetlen halmazzá 
bont le a szükségtelen szükséglet gőgjének és a mesterséges nyomor megalázó kiszolgálta-
tottságának ellentmondása. De ez még csak a kezdet. És hol a vég? A globális kapitalizmus-
ban egész országok változnak kertvárossá, míg a kizsákmányolt népek lakhelyei holt tájak. A 
holt városok utódai a holt országok. A jóléti társadalom az Antonioni filmjében látható „vörös 
sivatagot” kitolta a harmadik világba, azzal a hazug ígérettel csábítva a népeket a végzetes 
útra, a korábbi ciklikus válságokat követő permanens válság rizikókapitalizmusának útjára, 
hogy mindenki számára elérhető a tékozló életforma, melynek a katonai diktatúrák perifé-
riájára támaszkodó perverz centrum parazita demokráciája népeket pusztító, s magát az ele-
ven természet egészét megtámadó kényuralma volt az ára: Fromm nyelvén szólva a nekrofil 
kultúra általánosulása és a világelit kezében összpontosuló kiélése. Mindezt nem azért kell 
elmondani, mintha megfordítható folyamatokról lenne szó, csak hogy tisztában legyünk a ci-
vilizáció mint perverzitás és a kultúra mint őrület gyakorlati természetével, melyek a termé-
szettel szembekerülő „társadalmasulás” következményei, s a bomlást és pusztulást ne dicső-
ítéssel és sikerjelentésekkel radikalizáljuk, hanem kritikával fékezzük a jelzett folyamatokat, 
amit régebben a vallás, később a művészet meg is tett. A fékező kritikát azonban a legkisebb 
esélyt meglátva is el kell, hogy söpörje a lázító szó. Minden elképzelhető lehetséges, csak 
nem feltétlenül az adott pillanatban.

Pabst Abwege című filmje ugyanazt a mozgalmas és élveteg Berlint ábrázolja, mint ké-
sőbb a Kabaré, de ami a későbbi filmben nosztalgia tárgya, azt az egyidejű film hisztérikus 
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őrjöngésként és a kábaság karneváljaként ábrázolja. A film hősei nem tudnak együttélni, de 
egymás nélkül sem. Joe May Asphaltjának büszke és buzgó fiatal rendőre azt hiszi, hogy 
uralja a kaotikusan áradó, ajzottan kavaró nagyvárosi forgalmat, de autó és villamos ösz-
szeütközése az eredmény. Azt hiszi, hogy uralja életét, sorsát, de férfi és nő összeütközése, 
a nemek konfliktusa az eredmény. Azt hiszi, hogy önmaga ura, de ösztön és kötelességérzet 
összeütközése töri meg. Miért fokozódik a Freud által leírt „rossz közérzet” őrületté? Kísértet 
járja be világunkat, a kapitalizmus kísértete, melynek eredménye az általános fantomizáció. 
A régi polgár lakása fétistárgyak múzeuma, a mai polgárt virtuális tárgyak áramai hipnotizál-
ják. Az előbbi a dolgok rabja, az utóbbi a képernyőkön vibráló árnyaké. A világ képe ködkép, 
a másvalaki képe rémkép. A forradalmi korapolgárság által beígért józanésznek világunkban 
nincs helye. Az egyéneket és népeket egyaránt nem kímélő létbizonytalanság, a viszonyok 
meghatározatlansága és a tulajdon szökése a félelem, a rettegés, a szorongás és az iszo-
nyat kultúrájának kiépülése felé tart. Ha megsokszorozódik, mondjuk megháromszorozódik 
a pénzmennyiség, értéke harmadolódik. A nemzeti aranykészlet halmozódása csökkenti az 
egység értékét. Így a túltermelés minden áru értékét. Ezt nevezi Sartre a mennyiség boszor-
kányos elvarázsoló hatásának (Kritik, 183.). A mennyiség megtámadja a minőséget, az érték 
ritkaságérték, s nemcsak a hiánycikk értékes, maga az érték válik hiánycikké. A mennyiség: 
züllés. E sorok írásának pillanatában virágzik a lakáspiac, de ennek következtében nagy épít-
kezések indulnak, melyek lecsökkentik a használt lakások értékét, melyekbe a mai kisember 
befekteti megtakarításait. Nem létezik értékbiztonság, nincs önfenntartó érték. A gazdaság-
ban nincs, ezért a gazdaság rendben tartásához is gazdaságfeletti dimenziók feltárása szük-
ségeltetik. A Volt egyszer egy Kína című filmben a buddhista szerzetes megpróbál rendet 
csinálni a rablók által uralt piacon, de vereséget szenved. Új hősgenerációnak kell eljönnie s 
tanulni az előbbi vereségeiből.

A tulajdon szökését a tulajdonosok egyesülése fékezi, mely radikalizálja a szövetségeken, 
maffiákon, lobbykon kívüliek tulajdonszökését. A magántulajdonosi elsajátítási formákból 
kinőtt nagy termelő apparátusokat és kapacitásokat a köztulajdonnak kellene fenntartania, de 
a köztulajdontól megfosztott közhatalmat a nemzetközivé (pontosabban nemzetek felettivé) 
vált oligarchikus csoporttulajdon álcaként instrumentalizálja. A nagyüzemi termeléssel és a 
kereskedelem „fejlődésével”, a közvetítők számának növekedésével és erőik koncentrálásá-
val végül semmi sem privát – kivéve a hasznot (Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Bd. 2. 1052.). 
Szabadversenyről fecsegnek, mondja Bloch, holott sem az első, sem a második, sem a szabad-
ság, sem a verseny nem jelent már semmit (uo. 1053.). A világ proletárjai helyett a leggazda-
gabbak egyesültek, és elérhetetlenné, megfoghatatlanná válva, eltűntek kívülről irányított vi-
lágunkból. A privátgazdasági kisajátítási formák hagyományos rendszerében már el nem férő 
termelési, technikai és szervezeti formák, miután kinőtték a régi társadalmi formákat, nem az 
ellenőrizhetőbb világrend irányába mozdulnak, ellenkezőleg, a káosz felé haladva, legalizált 
alvilági elsajátítási formák válnak az új elit kisajátítási formáinak mintájává (Ernst Bloch: Das 
Prinzip Hoffnung. Bd. 2. 1054.). A kollektivizálódott termelőerők kisajátítása az oligarchikus 
csoporttulajdon által a menedzserkapitalizmus és a káderszocializmus közös sajátossága. Az 
államkapitalizmus lényege „a tőkéskollektíva fellépése az eltűnt szabad konkurencia vákuu-
mában…” (Das Prinzip Hoffnung. Bd. 2. 1059.). Az életösztön bekebelez, a létösztön az 
ellentétét teszi. A bekebelezés ellentéte a kiáradás. A szellemből úgy áradnak a szavak, az 
egyénből a tettek, ahogy a rabszolgák kiáradnak a rabbá tevő viszonyokból: ez utóbbi kép 
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Cecil B. de Mille Tízparancsolat című filmjének legszebb víziója. A Tízparancsolat a fölös 
bekebelezést tiltja, ne ölj, ne lopj stb. Előbb negatívan fogalmazódik meg, megsértésének 
világában, mint sérelmeinek tilalma, a létösztön parancsa. Szondi Lipót pozitívan fogalmazza 
meg a széthúzó erők ellentéteként fellépő emanációs ösztönt: „…az embert ősi törekvés ösz-
tönzi, a másik emberrel, a világ tárgyaival vagy a világegyetemmel és a Mindenhatóval eggyé 
válni és egyesülni (Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő – Mózes, a törvényalkotó. Bp. 1987, 
362.). Ezt vizionálta már Lao-ce, Meister Ekkehard vagy Tauler is. Az életellenes kapitalista 
kultúrában a létösztön halálösztönként, a kiáradás önfeláldozásként fejezi ki magát. A görög 
mítoszban a földi tragédiák mennyei melodrámákká válnak az isteni beavatkozás által, Joe 
May Asphaltjában a rendőrfilm válik tragikus melodrámává a prostituált áldozata által.

„A pénz jó szolga, de rossz úr.” – mondják L’Herbier: L’Argent című filmje csúcspontján, 
a spekulációk és intrikák túlbonyolítása révén bekövetkező összeomlás után. A tulajdon vagy 
a pénz csak eszköz, ezért csak a kapitalizmus által pervertált formáik kiküszöbölendők, az ez 
irányú sürgető lázadás azonban a kollektív öngyilkosság elhárításának feltétele. Addig volt 
szükség uralkodó osztályra, amíg a nemzetalapítás és a lovagi tradíció eszményét képviselő 
nemesek a földművelő népet és később a városi iparosságot védelmezték a népvándorlás és 
a bűnözés attrocitásaitól. Úr és szolga csereviszonyban voltak: hadakozást cseréltek munká-
ra, vért verítékre. A naturális csereviszonyt lecserélő pénzviszony mindenfelé megindítja a 
korláttalan kapitalizmus életformák pluralitását elsöprő uralmának kristályosodását. A vá-
sárlóerő növekedése ma nem tarthat lépést a termelőerők növekedésével, mert a termelés 
hasznát egyre szűkebb és távolibb világelit fölözi le, növekvő szorongásában és gőgjében 
mind értelmetlenebb hadi és presztízsvállalkozásokba fektetve be a pusztító, robbanó erővé 
lett, túlnőtt tőkét. A globális hatalmi térben ágáló egyedek, a valódi szükségleteket illető 
vakságra ítélve, képtelenné válnak a tájékozódásra, elveszítik a felelősségérzet klasszikus 
kapitalizmus által még ki nem pusztított maradékát. Ma nem a magántulajdon felszámolan-
dó, sőt fel sem számolható, amíg működik, és nem rombol, amíg az érintkezés szerkezetéhez 
tartozik, mely összeomlana nélküle. De ha már nem szolgálja az új érintkezési formákat, csak 
külsőleg rakódik rájuk, megerőszakolva a nélküle is működőképes érintkezési viszonyokat, 
nincs helye a jövőben. Mindenkor haladéktalanul szükséges minden olyan tulajdonforma 
felszámolása, amely irracionális, mert hatalmas – immár nemzetközi – közösségeket rendel 
alá egyéni önkénynek, csoportérdeknek, kizsákmányolásnak.

A fentiekben a városról csak rosszat mondtunk, aminek korrigálására késztet az emberi-
ség művészi emlékezete. A keleti filmek a várost alvilági káoszként ábrázolják, pl. a Szellem-
harcosok vagy a Volt egyszer egy Kína darabjai, de ebben a produktív káoszban a rothadás is 
a virágzást, az önkény is a rendet s a partikuláris érdek is az univerzalitást szolgálja, egysze-
rűen abból kifolyólag, hogy a partikularitások őrzik és halmozzák azokat a tulajdonságokat, 
amelyek által a különbségek kölcsönösen kiegészítő egységeként jöhet csak létre az univer-
zalitás. A keleti partikularitások jobban elviselik egymást, mert a keleti kultúrában erős és 
általános élmény az univerzalitás képe. A keleti filmben közel van egymáshoz múlt, jelen és 
jövő, akárcsak képzelet és valóság, virtuális és reális, ezért lehetséges a létegész értelmének 
vizionálása. Mindig jelen van a felvigyázó bölcsesség (Egy lehelletnyi Zen).

Hasonló a helyzet a tulajdonhoz való viszonyunkkal. Ha a vállalkozó által áttekintett és 
működtetett üzemről van szó, a tulajdon ma még racionális forma, de irracionális, címzetes 
tulajdonná válik, ha a tulajdonos által foglalkoztatottak tervezik, szervezik és irányítják. Lát-
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ni fogjuk, hogy ily módon a felesleges emberek Olümposza a világ lakóit alakítja át, alázza 
le felesleges emberekké. Az emberfeletti ember teremti az emberalatti embert, ezért – a mí-
toszok, mesék és filmek nyelvén szólva – ő az ördög. Ha nem a tulajdonos alkalmazottja a 
munkás, hanem a munkás a tulajdonos, és az ő alkalmazottja a menedzser vagy a mérnök, 
a munkások saját érdekükben alkalmaznak olyanokat, akik a termelő egységet produktívan 
működtetik, s maguk is munkájukból élve nem nőnek a közösség feje fölé. A munkás az ál-
talános osztály, melynek határán a nem-emberi jelentkezik.

Az italowesternek vagy az egzotikus útifilmek jó részében az arany megszerzése a cse-
lekmény célja, a happy end azonban abban áll, hogy egy emberi viszony (barátság, szerelem, 
szövetség) fontosabbá válik az aranynál, s végül az aranyat áldozzák fel olyasminek, aminél 
kezdetben az aranynak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. A művészet – a gazdasággal 
és tudománnyal ellentétben – a dologi viszonyokat emberi viszonyokra váltja. Nemcsak az 
elbeszélés mutat be ilyen átváltozásokat. A mű által évszázadok vagy évezredek előtti – akár 
névtelen – közlővel kerülök személyes kapcsolatba. A fétisek az érdekek partnerei, kérések 
címzettjei. A Malena című film kamasza összetöri Szent Antal szobrát, amiért nem hallgatta 
meg kérését, s nem védte meg szerelmét a kisvárosi rossznyelvektől. A kínai és japán filmek-
ben a természet tárgyai nem absztrakt fétisek, nem a piac törvényeinek kiszolgáltatott esetle-
ges cseretárgyak, hanem ajándékok, akárcsak a szeretett nő. A tárgy, pl. a szeretett nő fésűje 
– gondoljunk Ching Siu-tung Szellemharcosok 3. című filmjére – nem helyettesíti a szeretett 
nőt, ellenkezőleg, holta után is közvetíti a vele való kapcsolatot, az összetartozást megerősítő 
ajándékként. Az alkonyat harcosa című film érzékenyen vezeti le a behelyettesíthetetlensé-
get, tarthatatlanul nyomasztóvá teszi az esetleges, önkényes viszonyokat. Az Emmanuelle 
című film idején még úgy látszott, elég, ha az ember mindent megkóstol, kipróbál, megtekint, 
lefényképez, nem kell, hogy bárminek feltétlenül átadja magát (ezért „antiszűz” Emmanuelle 
a második részben), mert az egészet adni részletekért, tartós létet adni eltűnő benyomásokért 
– a későkapitalizmus immár legkisebb kispolgárát is átható tőkés mentalitás szerint – veszte-
ség lenne. Két emlékezetes, hangulatos képsor van az Emmanuelle filmben, egyik a reggeli 
ébredés ártatlansága és szelíd, szerény öröme, melyben a jelenvalóság az ajándék, és a másik 
a hajnali kilovaglás, amikor a természet ajándékai vesznek körül. A szeretkezések monoton 
cserevilága nem tesz szert ilyen hangulatos mélységre.

A modern fétis közvetítő szerepét elveszített, elválasztóvá lecsúszott eszköz, a varázslat 
mimézise, a lét ajándékának a sorssal való alku szolgálatába állítása, beillesztése a csereraci-
onalitás világába. A modern fétis a testek, dolgok és viszonyok nyelvezeteinek rögzített kon-
venciókra redukálása. A hit világában a szent tárgy nem fétis volt, illetve nem azt jelentette, 
ahogyan az angolszász antropológia vagy Marx értelmezik a fétis szót, téves számításként 
vagy kötelezővé lett illúzióként. A filozófiát agresszív államvallásként művelő hivatalos mar-
xisták a potenciális beteljesedés gyakorlatmozgató erejét, az eszme reális erejét denunciálták 
idealizmusként, ami a marxista világkép egészét fetisisztikus illúzióvá tette. A „tudományos” 
valláskritika vallásháborúvá vált, melyben végül, a nagy tradíciók hátterével rendelkező val-
lásokkal szemben, a direkt módon politikai vallás húzta a rövidebbet. A pénz nélkülözheti az 
árut, mert általa nem egy valóságos, hanem számtalan lehetséges árut birtokolhat tulajdonosa, 
s ezzel az árukínálat gazdagsága egyúttal elnyomja a valóságos szükséglet realitását. Az áru a 
szükséglet árulója. A piac ma már nem szükségletkielégítő tárgyakat, hanem szükségleteket 
árul, azaz szerzésre mozgósító ajzószereket. Az áru ajzószer és a fetisizmus mámorba csap át.



20

A fetisizáció fogalma az államosított marxizmusban a legfőbb fétissé vált, mely szeminá-
riumok imamalmaként szolgált, elméleti és gyakorlati haszna nem volt. A helyettesítő tárgyak 
pozitív és negatív funkcióit egyaránt figyelembe kell venni: a helyettesítések bővítik vagy szű-
kítik a szemantikát – a kritika csak az utóbbi esetben jogos. Defetisizálnunk kell a fetisizmus 
fogalmát. A Winnicott-féle „átmeneti tárgy” is fétis, melynek pozitív szerepe van az emberi sze-
mélyiség fejlődésében. A fétis reális fantasztikum, a fétis ősi, népi tisztelete annak szól, amiben 
az egyetemes összefüggésekbe beleszövődött minden dolog több önmagánál. A Bertolucci XX. 
századában vagy a Pekingi testőrben lobogó vörös zászló jelentése a vágy pontosan még meg 
nem nevezett titokzatos tárgya. Marx a revolucionizmussá fokozott evolucionizmus közegében 
él, ezért érzi a fétiseket hamis illúziók összefoglalásának, holott ezek eredetileg az érzés, a 
természeti tárgyak és a kezdetleges képzőművészet szintjén halmoznak olyan orientatív erőket, 
mint a korai birodalmak bölcsei, akik ezt már a költészet és a filozófia nyelvén teszik.

Nem azt teszik-e Kant szemléleti formái a magánvalóval, amit a vallási „fétisek” az em-
beri viszonyokkal? Mindezek a formák, redundancia struktúrákat képezve teszik kimondha-
tóvá a kimondhatatlant és megfogtatóvá a megfoghatatlant, s ha ezt egy kisajátító elit érdeke-
inek és parancsainak engedelmeskedve teszik, csak akkor rögzítik mozdulatlanná a mozgót, 
absztrakttá a konkrétat és üressé a szimbólumot. A kapitalizmus az elevent is csak holtként 
tudja kezelni, s az embert állatként idomítani és felhasználni. A természetes társadalmak a 
holtat is elevenként kezelték. A mágia ösztönös életfilozófia. A vízió igazságesemény, az 
illúzió kifakult vízió. A kapitalizmus meghaladása nem veti el a felvilágosult racionalitást, 
de a megvalósítja a számítás logikája és a vízió logikája kölcsönös ellenőrzését. Az igazság-
esemény a tényvilágot kiigazító vízió hatalmának cselekvő megnyilatkozása.

A Volt egyszer egy Kínában vagy a Szellemharcosokban a piac a város középpontja, de az 
erkölcs mélypontja. A sok kis csereaktust nagy verekedési aktusok váltják. A konzervativiz-
mus szerint az emberi egzisztencia beteljesedése az állam, míg a liberalizmus ezt a szerepet a 
piacnak szánja. A piac megvásárolja az államot, az állam pedig a piac csendőrségévé alacso-
nyodik. Az egyén, közösség nélkül maradva, ösztönök, kísértések halmazára esik szét, ezzel 
szemben a közösség, kifejlett, szabad individualitások híján, egyéniesületlen átlagpéldányok 
halmazává degenerálódik. Az elszigetelt monád korlátainak ellenszere a közösség, míg a 
közös korlátok rabságából a szabad individualitás képes kitörni. Egyed és csoport, egyén és 
szervezet korlátolt partikularitások, melyek egymást emelik fel individualitássá és közösség-
gé. A westernhős magányos lovas, aki válságos helyzetben érkezik, megoldja a problémát, 
majd ellovagol. A szabad individualitás megváltatott egyéni önkény és közösségi kényszer 
ellentmondásától, de mindeddig csak rendkívüli állapotokban, a történelem repedéseiben 
bukkant fel, nem szerveződött világrenddé. A kapitalizmus szervező elve „az individuális 
verseny és a kíméletlen önérvényesítés” (Žižek: Gewalt. Hamburg, 2011. 88.) irracionális 
antilogikája. A liberális piachit az ellentétéhez vezet, a szabad csere monopóliumhoz, mely-
nek lényege a zsaroló leosztás. A szabadversenyes kapitalizmus eszményének valósága a 
rabversenyes kapitalizmus, melyben még a győztesek is az egymással való verseny rabjai 
(gondoljunk a két bankár harcára L’Herbier Zola regénye alapján készült L’Argent című film-
jében), míg a többség, a nép a versenyzők rabja, nem résztvevő, még csak nem is néző, csu-
pán túsz, rács mögött, a pálya szélén. A láthatatlan kerítések és rácsok a leghatékonyabbak.

A fizikai lét ősrobbanásának fékező harmonizációja az élet reprodukciója, az élet harmo-
nizációs képességeinek talaján azonban kifejlődik, kinőve az élet törvényeinek fennhatósága 
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alól, egy új robbanás feltételeinek rendszere. Ez az új robbanás a kapitalista ráció, mint az 
élet ellenlábasa, melynek fékje az erkölcs lehetne. A piaci spontaneitás világában, az erkölcsi 
világgal ellentétben, nincs ítélet. Az erkölcs a természeti önszabályozás tanítványa, emberi 
önszabályozásként. A modern ember az önszabályozásról leválasztott önzés-szabályozásra 
bízza létét, távlati katasztrófák árán megvalósított sikerekre építi civilizációját. Az önsza-
bályozó rendszereket és önújratermelő létformákat lehengerlő hatalom mámora a versengő 
akarat, mint létmód lelki alapja. De a lélek is önszabályozó rendszer, melyet a mindeneket 
uralni és kihasználni kívánó lény versenyhátrányként küszöböl ki. A lélek a vitális és ökonó-
miai agresszió fékje, melynek fékező hatását fékezi meg a versenycivilizáció, a rendetlen-
séget legfőbb termelőerővé nyilvánító rend, a totális káosz „rendje”, melynek embere csak 
pusztítóként tarthatja fenn magát.

A verseny, mint termelési verseny, a profit mint halmozási verseny s végül a kéj mint fo-
gyasztási verseny határozza meg, mindhárom a határtalanra törve, társadalmunkat. A verseny 
szétválaszt, a profit mások fölé emel s az öröm csak nárcisztikus kéj, önigazoló fogyasztási 
kényszer és önkábító menekülési formák halmozása, mely ugyanabba a feszültségbe kebelez 
be, amelyből kiindult. A korábbi értékrendek feszültségoldó otthonossághoz és kölcsönös-
séghez vezettek, melynek akciórádiusza társadalmanként különböző, de a mérték hatalma 
bizonyos körön belül mindeddig működött. A nemzet például, a törzzsel vagy a kiscsaláddal 
szemben, nagyobb azonosulási és együttműködési potenciál. Az egész emberiség is ilyenné 
válhatna, ha az őt összetevő, benne egyesülő különösségeket erősítenék, és nem felszámol-
nák az egyesülési formák. A verseny csak számítás dolga, melynek ellentéte a kölcsönös 
megértés. Csak a hierarchizáló verseny keretéből kinövő emancipálódott partikularitások le-
hetnek az emberiség családja keretében megtalált nagylelkűség és erkölcs rendjei.

A turbókapitalizmus sikere a meg nem fizetett munkán és a vásárlók zsarolásán alapul. 
Annak feltétele az extrém egyenlőtlenség, ezé a monopolizmus. Az emberideál, a Conan 
óta, nem a társadalom peremén élő, visszahúzódó, a dolgokat distanciából szemlélő kallódó 
ember, mint Rick a Casablancában, hanem a magát a harcba belevető, élvonalba törő bar-
bár, vagy James Bond, aki mindenki eszén túljár és nevet a világon. Még az antik kultúrát 
újraértelmező filmek is a kegyetlenség idealizációjára váltják a hősiesség korábbi történel-
mi filmekben mértéktartóbb eszményét. (Gondoljunk a 300 című film sikerére és utódaira.)  
A zombifilm divatossá válása óta a tömeggel azonosítják a zombit, aki a leépült szubjektivi-
tás bosszújaként jön el a kivételezettekért. A zombifilm tanulsága, hogy az új társadalom kul-
túrája, mint az ember dekonstrukciója, rabszolgát akart csinálni belőlünk, de minden dolgok 
mai túlajzottsága közepette a dekonstrukció is túl jól sikerült, ezért már rabszolgának sem 
vagyunk jók. A zombifilm mélylélektani szempontból tekintve gazdag és néha progresszív 
(főleg kezdetben, Romero és Fulci idején), a tőke támogatását és az egyébként álszent poli-
tika türelmét azonban csak azért élvezheti, amennyiben arra kondicionál, hogy a bennünket 
zombinak tekintők szemével látva tekintsük zombinak a többieket. A zombifilm olyan zom-
bit csinál belőlünk, aki nem tudja, hogy zombi. A kizsákmányoló tekintet delegálása és a 
kizsákmányolt tekintet kioltása felé halad a műfaj. Ezt az irányt azonban végül nem tudják 
visszaigazolni a társadalmi lét tényei, s a nézők életérzése.

Az egymásnak osztogatott fesztiváldíjakkal konspiráló elitfilmet és a legszélesebb rétege-
ket elérő tévésorozatokat is meghódította a műfaj. A zombifilm népszerűvé és tömeges pro-
dukciót ihlető erővé válása bizonyítja, hogy mind jobban magunkra ismerünk a rémekben, 
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rá kell ébrednünk, hogy kiszolgáltatott tehetetlenségünk és improduktív dühünk rokonítanak 
a rémlényekkel. A következmény a vigasztaló zombifilm megjelenése. Az új zombikomédia 
inflálja a műfaj alapítói (Halperin, Székely István, Romero) és klasszikus korszaka (Romero, 
Fulci) szorongás- és haragtőkéjét. A „természet visszaüt” típusú katasztrófa-koncepció zom-
bijait vagy a felszabadulás felé indult, elszánt, haragos és komor zombikat felváltják a komi-
kus és szerelmes zombik, megnyugtatva a nézőt, hogy zombiként is elérthetjük a korlátozott 
munkaképességűek társadalmi megbecsültségét valamint bizonyos életminőséget. Korábban 
a zombik áldozataival azonosultunk, míg újabban a zombik előlépnek azonosulási objektu-
mokká. Minél inkább érezzük, hogy valamennyiünk mérgezett, fertőzött és terrorizált mivol-
tát, a test elszabadult burjánzását és a lélek fásult és kiürült mivoltát fejezi ki a zombi képe, 
annál népszerűbbek a komédiák, melyek elfogadhatóként ábrázolják ezt a létállapotot. Az új 
komédia célképzete a jóindulatú zombi kellemes életminősége. Ám végül a szelídített zom-
bi továbbgondolása is átcsap társadalomkritikába, ha ellenszenvesebb embereket állítanak 
szembe jámborabb zombikkal, pl. a Fido című filmben, melyben az ember a beszabályozott 
tökély kertvárosi idilljének rabja, s a zombi képviseli a spontaneitás maradékát. Az ideológia 
és a fantázia, a társadalmi megrendelés és a fantáziadús kiszolgálás társulásakor a fantá-
zia gyakran túllő az ideológia által előírt célon, és mind a hatalom eszméit, mind a merev 
és immobilis közízlést ironikus, szatirikus vagy burleszk módon megtréfáló eredményekre 
jut. Nézzük a Fido esetét. A nyakörvvel és agyszabályozóval felszerelt szelídített zombikat 
segédmunkásként alkalmazzák nagyüzemekben vagy bérbe adják, új cselédnépként, a kert-
városi családoknak. „Mindnyájan megbecsült tagjaivá válhatunk társadalmunknak, akár még 
halálunk után is!” – hirdeti a tévéreklám, de a „megbecsült tagok” távirányító segítségével 
kommandírozhatók, vagy akár büntethetők, kínozhatók is. Véget ért a Nagy Zombiháború, 
miután a ZombiCom vállalat megoldotta a zombiszelídítést. A járvány hatalmas üzletté és a 
ZombiCom élet és halál urává növi ki magát. „Nem szabad bízni az idősekben!” – figyel-
meztet az agyunkat ostromló tévéreklám – „Vásároljon szívműködést jelző radart!”. Ha a 
szív megáll, a ZombiCom osztagai azonnal indulnak eltakarítani a megbízhatatlanná vált 
családtagot, akit a közelgő halál mintegy más társadalmi osztályba sorol át.

A kertvárosi feleség egy nap meglepetéssel, vadonatúj élőhalottal, családi házizombival 
várja haza férjét: „Pont csak nekünk ne legyen az egész utcában?” Az ember nem lóghat ki a 
sorból, mert gyanússá válik. Nyálas kedvesség arculatát ölti az önző kíméletlenség. Szörnyű 
idill ez, ahol mindent parancsra teszünk, a zombik külső, az emberek belső parancsra. Az apa 
golfozni siet, az anya a szomszédokhoz trécselni. „Ne játssz kinn a kertben, egyedül, mert azt 
mondják, különc vagy.” – figyelmezteti az anya Timmyt. Az örök mosollyal vicsorgó szülők 
bús kisfia összebarátkozik a házizombival. Ketten lázadnak a kertvárosi konformizmus nyálas 
nyájasságának unalmas uralma ellen. Timmy: „Tojok az összes hülye ZomCom előírásra.”

Az apák apagyilkosok, Timmy apja és a szomszéd családfő is likvidálták átváltozott apju-
kat (s ezzel egyúttal magukban is az apaság képességét). „Tudjunk a szívnek parancsolni, úgy 
könnyebb a végén meghúzni a ravaszt.” – oktat a szomszéd, a Nagy Zombiháború veteránja, 
a ZombiCom biztonsági főnöke. Feleségét is bármikor lelőné, ha szükségesnek bizonyul, 
magyarázza, mire a mellette ülő asszony udvariasan vihog. Mindenki igyekszik kifejezni a 
normával való egyetértését, mert a megbízhatatlanokat a Halálzónába deportálják. „Verd ki 
a fejedből az érzéseket, az érzések nem olyan fontosak, a fő, hogy élünk.” – halljuk Timmy 
apját, amint az uralkodó életformába való beilleszkedésre készíti elő fiát.
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Miután elszabadulnak a zombik, s csődöt vallanak agyszabályozóik, mindkét családfő a 
katasztrófa áldozatává válik. A szomszéd kislány nyakörvvel vezeti apját, az egykori bizton-
sági főnököt. „Most sokkal nyugodtabb!” – újságolja Timmynek megkönnyebbült kis barát-
nője. Timmy anyja már rég rájött, hogy a házizombi emberibb, mint a férj. „Bárcsak előbb 
találkoztunk volna, mielőtt meghaltál.” – cirógatja a házizombit könnyed melankóliával.

Különösen találó motívum a Fidoban hedonizmus és militarizmus összefonódása az élet-
formában, s a média propagandája és a szomszédság illemkódexe kettős parancsuralma az 
agymosásban. De a Fido, határozottan és szellemesen kritikus mivolta ellenére is kevésbé 
lelkesítő a Holtak földje lázadó és honfoglaló zombijainál, akikkel nem versenyezhetnek 
a középosztályi, kertvárosi életformába integrált, rehabilitált, humanizált (értsd: ártalmatla-
nított), a fennálló, unalmas, ízléstelen és nevetséges életformához alkalmazkodott zombik.

A szatirikus zombikomédia után a romantikus komédia hőseként is fellép az élőhalott. 
A zombirománc szemrevételezésekor ismét azt tapasztaljuk, hogy egy rossz tendencia pél-
dájául választott filmben egy sor jó tendenciát bont ki az anyagból a fantázia, s a konform 
tendenciák nonkonform ötletek tűzijátékává robbannak szét. A marxista kritika többek között 
azért bukott meg, mert nem észlelte a műalkotásokban a zárt mögötti nyitott, dologi mö-
götti „hullámtermészetű” vagy tényszerűn túli virtuális üzeneteket. Az Eleven testek című 
zombirománcról van szó.

Gyönyörű dolog a világvége! A halott városok kopott, mállott és rozsdás rendetlensége, 
az általános túlméretezettség puszta díszletté és háttérré válásának hamuszürke melankóli-
ája. A fémes rohanás megszűnte és a tétova tántorgás életszerűbb ritmusa. Ma már a halál 
életszerűbb, mint az élet. Mennyivel jobb ebben a titokzatos rendetlenségben kóborolni, mint 
a Fido mintaembereinek gyepnyírott, virágos, suvickolt, időbeosztott, menetrendszerű mili-
őjében magolni a leckét, vagy sietni ballett-órára! Az Eleven testek a West Side Story típusú 
filmek utóda, melyek szembeállítják az „úri negyedet” a szerény életformákkal. A befalazott 
belvárosban élnek az emberek, míg a végtelen külvárost két nép foglalta el, a zombik és a 
csontemberek (a „kiirtandó” fajok). A film hőse zavaros öntudatú zombikamasz. „Nem sze-
retek senkit bántani, de most ilyen a világ.”

Az új zombirománc a kamaszkor zavarodott szerencsétlensége és a pártalálás általi túl-
lépése történetét összedolgozza a belvárosi lány és a külvárosi fiú szülői előítéletek által 
akadályoztatott szerelmének tematikájával. A zombikamasz megmenti az emberlányt, gon-
doskodni kezd róla, védelmezi az eltévedt embert a kinti világban. A halálon túli szerelem 
groteszk, modern változatát látjuk. A zombirománcnak a kezdete és nem a vége a halál, 
melynek eredményeként egyrészt haláltudattal lehet megélni az élet jelentőségét, másrészt 
nem szerelmi halál, hanem szerelmi feltámadás lehet a történet vége. A külvárosi (zombi)fiú 
rejtekéből a belvárosi otthonba hazatérő lány a befalazott belvárost börtönnek, s a privilégi-
umaik védelmében örökös háborúra ítélt emberek életformáját a paranoid skizofrénia ment-
hetetlen összeférhetetlenségének és belülről jövő magányának érzi. Miután a fiú követi őt, 
most ő védelmezi a zombifiút az embervárosban, mint korábban őt a zombifiú a romsivatag 
zombivárosában. Mindketten védelmezni kényszerülnek egymást a maguk világától.

– Miért jöttél ide? – kérdi aggódva a nővé vált kamasz az emberré változó zombit.
– Mindenkinek megmutatni, hogy megváltozhatunk.
Valóban: a fiú melegszik, s már álmai is voltak, holott tudnivaló, hogy a halottak nem 

alszanak. A zombifiú és az emberlány kézfogásának látványa megindított valamit a zombik-
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ban. Emlékek ébrednek a tántorgó lényekben, halál előtti élmények szólítanak, visszahív az 
élet. A csontemberek inváziója során a zombik az emberek mellé állnak, csak a lány apja nem 
békél, s a zombifiúra lő. „Ő vérzik, apa! A holtak nem véreznek!” Erre leengedik fegyvereiket 
az apa által vezetett katonák. A zombirománcban örömmé válhat a vér kicsordulása. A vér és 
a fájdalom az élet élménye, ingere, izgalma, tartozéka. Az emberiesedő zombifiú elmélkedik: 
„Szép lassan újra megtanulunk élni … Minden nagy dolog kicsit ijesztően indul …” Embe-
rek és zombik elfogadták egymást, de a kölcsönös elfogadás az adott világon belül történik, s 
a világ megváltoztatása híján a háború folyik tovább, csak a háborún belül keletkezett új szö-
vetség. A zombi-csontember koalíció helyére ember-zombi koalíció lépett. Ez így végül nem 
több, mint a parlamenti többségért folyó harcok fantasztikus háborúba való transzponálása, 
melyben a zombiktól függ, hogy az emberek vagy a csontemberek szerzik meg a parlamenti 
többséget. Túlléphető-e az adott világ, vagy zombiszerűvé válik minden virtualitás? Képesek 
vagyunk-e még túllátni az adotton? Elképzelhető-e még a más? Ez ugyanaz a kérdés, mint 
hogy tudunk-e akarni?

Az állhatatlanná, de ezáltal manipulálhatóvá vált értéket nem a befektetett munka meny-
nyisége határozza meg, nem is a társadalmilag szükséges munka, hanem a mindenkori 
praxisszekvencia kimeneténél megjelenő tárgy vagy szolgáltatás funkcionalitása a további 
praxisok bemeneténél. Ha pl. iskola épül a bolthelyiséggel szemben, felmegy a fagylaltozó 
értéke. Az értékmeghatározást a múlt okaitól átveszik a jövő teljesítményei. Minden pra-
xistermék értékét meghatározza összpraxisbeli funkciója, kontextusbeli pozíciója, további 
praxisok csatlakozási pontjaként, melyek híján leértékelődik. A kapitalizmusban, növekedése 
mértékében, a felhasználhatóság kihasználhatósággá degenerálódik. A biohatalom jellemzője 
„a társadalom kizsákmányolása a maga egészében…”(Negri: Goodbye Mr. Socialism, Ber-
lin. 2009. 226.). A szuperkapitalizmusban a felhasználhatóság kizsákmányolhatósággá dege-
nerálódott. A társadalmat a megtermelt értéket újraelosztó korrupció – a politikai demagógok 
és tőkés lobbysták alkuja – hierarchizálja, ezért a munkabér mind kevésbé fejezheti ki az 
elvégzett munka értékét, csak az újraelosztást levezénylő érdekszövetségekben és a hatalmi 
hierarchiában elfoglalt helyet tükrözi. A munka jellege eltolódik a rabszolgamunka felé, a 
jövedelem pedig a társadalmi helyzetből folyó járandóság. A hierarchia prés, a hierarchiában 
elfoglalt hely függvénye, hogy mennyit sajátíthatunk ki az idegen munka hozamából, a felfe-
lé jutás pedig az összeesküvői kompetencia függvénye. Az új posztindusztriális társadalmat 
vagy polgár nélküli kapitalizmust a korrupció működteti. A felemelkedés garanciája erősza-
kosság és aljasság szövetsége, gátlástalanság és ravaszság együttese. Ideológiai felépítmé-
nye az elvtelenség és demagógia, érzelmi kárpótlása pedig az obszcenitás orgiázása. Sem a 
természet, sem a társadalom önreprodukciója nem működik, csak a prés önreprodukciója. 
Az ember társadalmi helyzetét az utóbbiban teljesített szolgálat határozza meg. Ehhez iga-
zodik az emberi természet. A mai nyugat-európai csúcspolitikusok rideg, lehengerlő, ellent-
mondást, párbeszédet nem tűrő megnyilatkozásai a kalasnyikov sortüzéhez hasonlatosak. 
A fogyasztás státusz-szimbólummá, öncélú reprezentációvá válik és kényszerjellegre tesz 
szert. Versengésük révén a kielégülések is kényszermunkává válnak. A pazarló árubőség ob-
jektivitásának szüksége van a mértéktelenség szubjektivitására, s ha az erkölcsöt a mértékkel 
határozzuk meg, akkor az erkölcstelenségre. A mérték ebben az esetben nem kompromisszu-
mos méricskélést és számító alkut jelent, hanem azt, hogy van a cselekedeteknek mércéje, a 
cselekvőnek van olyan értékvíziója, melynek alapján képes megítélni és elítélni magát.
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A kapitalista termelés folyamatában fordulat megy végbe „az embernek az anyaghoz való 
viszonyaiban…” (Sartre: Kritik, 161.). Az erőszak az anorganikus struktúra visszavétele a 
bensőségbe az organizmusok által (uo. 162.), tehát a dologiságon túli lét visszaminősítése 
puszta dologisággá, a belsőnek alávetett külső visszaminősítse a külsőnek alávetett belső au-
tonómiafosztottságába, a szabadság visszavetése a szükségszerűségbe. A háború a halálve-
szély, a kockázat cseréje, melyben az egyik fél halálát cserélik a másik nagyobb gazdagságá-
ra, jobb életére. A piac hasonlóan az értékek cseréje, de ebben a „szerződéses”, „igazságos” 
cserében végül minden érték az egyik oldalon koncentrálódik. A háború az élettől foszt meg,  
a piac az életlehetőségtől. A háború halottá tesz, a piac élőhalottá. A gazdaság „a háború hu-
manizálása” (uo. 166.), ha a legyőzöttből rabszolgát csinálnak és már nem hullát, de a rabszol-
ga csak kényszermunkás hullajelölt. Vajon nem emberibb-e a fronton állni szemben, mindkét 
fél keze között fegyverrel, mint a munkatáborban, ahol az egyik fél öl, a másik dolgozik? Az 
erőszak „az embernek ember általi alapvető negációja.” (uo. 167.). Az emancipáció, a negáció 
negációja, nem megy a negáció fegyverzetének a negáció ellen fordítása nélkül.

A kizsákmányolás a tiszta megszakítás, mely az egyetemes elevenség határa. A kizsák-
mányolás lelki alapja a kizsákmányoló telhetetlen vágya, tárgytalan vágy, valójában a tőke 
telhetetlensége. Ejzenstein a Régi és újban telhetetlen, puffadt nyeldeklőként ábrázolja a 
kizsákmányolót, a feltartóztathatatlanul puffadó léggömb sorsa azonban a kipukkadás. Az 
önkorlátozásra képtelen kiszipolyozó és pusztító vágy a vágyak konfliktusához vezet. Fel-
fordul a vágyökonómia egyébként is kegyetlen rendje, az egyenletes áramlás, a társadalmat 
átható egyetemes és egyforma elevenség mozgása, melyben bárki annyira hagyja magát ki-
zsákmányolni, amennyire másokat kizsákmányol, mindenkinek módja van annyira elnyomni 
másokat, amennyire őt elnyomják. Másként a vágybirodalom élősdi vágyra és hiányra hasad 
ketté. Még a pária is ura, mondjuk a kutyájának, s ha oldalba rúgja kutyáját, ezzel igenli a 
világ rendjét. A mai jogvédők csak az áldozatok áldozatainak jogát védik (főként verbálisan), 
de a globalisztikus uralom egyetemes áldozattömegeinek jogairól nem esik szó a megvásá-
rolt sajtóban. Egy globálisan kiterjedt és totálisan elviselhetetlen világ látszik ma a lázadás 
feltételének.

Abban a világban kezdjük látni az iszonyat mélységeit, melyben a felemelkedés nyilván-
való mértéke a mind gőgösebb és szemtelenebb aljasság. Az én magát a társadalmon felülre, 
a többieket a társadalmon alulra helyezi, s így a társadalom fikció, amelynek valósága a 
háború. A társadalom hierarchizálódása során az erőszak von határokat. X megtehet valamit 
Y-nal, amit Y nem tehet meg X-szel. Y megtehet valamit Z-vel, amit Z nem tehet meg vele, 
X és Y tehát duplán fosztják ki Z-t. A legdurvább erőszak azonban a Z osztályon belül je-
lentkezik. Az előbbi két forma kegyetlen és racionális, az utóbbi irracionális és perverz. Itt 
is teremtenek hierarchiát, de a Z osztályon belüli hierarchia öncélúan kegyetlen, s legfeljebb 
kárpótló értékű lereagálása minden megélt gyalázatnak egy tehetetlen áldozaton, aki lehet 
pl. a pária felesége vagy gyermeke. Kivételes állapot, az irracionális edzés racionális kama-
toztatása, ha a legalul felgyülemlett erőszak felfelé irányul. A Z régió erőszakkészletének 
banális formája a bűn, fenséges módja a lázadás. A középosztály a vesztes, ha a lázadás 
csak őt éri el, őt büntetik a felső helyett. A felső osztály legközvetlenebbül a középosztály 
munkáját zsákmányolja ki, az alsó osztály a középosztálybeliek életére tör. Rendszerváltozás 
csak a kizsákmányoltak, alsók és középsők szövetsége alapján volna lehetséges, a középsők 
azonban a felsők ideáljait fogadják el és válság esetén velük szövetkeznek. John Ford még 
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olyan világról álmodott, amelyben a felső osztály veszi át a középosztály életformáját (Az ifjú 
Mr.Lincoln) – ha ez lehetséges volna, úgy fenntartható kapitalizmus is volna.

A kapitalizmus újdonsága, hogy benne a farkasok bárányai is egymás farkasaivá válnak. 
Megszűnik a veszély, hogy a bárányok egyesülhetnének a farkasok ellen, ha egymással kez-
denek küzdeni a farkasi pozícióért és rangért. A felemelkedés borotvaélen táncol, minden 
pillanatban bukással fenyeget, csak az emberiség egészét semmibe vevő biopolitikai mé-
szárszék monopolistái, tábornokok, szenátorok, globális cégek felső emeletei érzik magukat 
viszonylagos biztonságban, rövid távon, két válság között. A vállalkozás szabadsága, a „ka-
pitalizmus legfőbb értéke”, írja Herbert Marcuse, „a lakosság túlnyomó többsége számára 
nyomort, robotot, szorongást jelentett” (Marcuse: Az egydimenziós ember. Bp. 1990. 24.).  
A piacon megjelenő „szabad gazdasági szubjektumoknak” valójában kisebbsége szubjektum, 
többsége objektum. A vállalkozás globális hatalmak által kisajátított szabadsága a privilegi-
zált szabadság önfelszámoló rabsága. A hatalombirtokosnak az embertelen szervezet szerve-
ként kell óvakodnia az emberség maradványaitól és a tettei következményeivel való szembe-
nézéstől. Ezt a kapitalizmusban felnőtt nemzedékek már észre sem veszik, vagy ha igen, úgy 
a technokrata antihumanizmus kultúrájának termékeiként, nálunk konkrétan az un. „bolognai 
folyamat” termékeiként reagálva igenlik. „Ha az egyén nem kényszerülne arra, hogy szabad 
gazdasági szubjektumként jelenjen meg a piacon, akkor a szabadság eme fajtájának eltűnése 
a civilizáció egyik legnagyobb vívmánya lenne.” (uo. 24.)

A szakadatlan retorziókkal fenyegetett magyarok Európa indiánjai, az arabok a világ indi-
ánjai. A kizsákmányolás kiterjesztése az emberlény létének totális gyarmatosítása. A „pioní-
rok” elérték Kaliforniát, s új Kaliforniává nyilvánították, olajáért, az arab világot, de a világ-
politikai Dallas-sorozatnak ezzel nincs vége. Kaliforniává nyilvánítják testünket és lelkünket. 
Verhoeven Showgirls című filmjében a kis néger varrónőt, az egyetlent, aki hisz a rendszerben 
és csodálja a felemelkedetteket, kegyetlenül megerőszakolja sztárideálja, aki büntethetetlen, mert 
sok pénzt hoz a szórakoztató ipari gépezetnek. Nemcsak a munkát zsákmányolják ki, a megta-
karításokat is, azaz többszörösen zsákmányolják ki a munkát. Kizsákmányolják az egészséget 
és betegséget, mindkettőért szakadatlan fizetni kell, s mindkettő egyre költségesebb. Nemcsak 
a munkaidőt zsákmányolják ki, a szabadidő is egyre nagyobb üzlet. A kaliforniai titkos labora-
tóriumokban kikísérletezett új vírusok lesznek a gyógyszeripar nagy fellendítői, ha az élvonal-
ban akar maradni a hadiipar társaságában. (A film ezekben a folyamatokban szinte a mágiához 
hasonló jóserővel lép fel: ilyen titkos laboratóriumot látunk Jack Arnold Tarantulájában.) A 
beszélgetést, az együttlét természetes formáját terápiának keresztelik át és megfizettetik. Az év-
ezredekkel korábban prostituált nemiség sorsára jut minden kommunikáció. Ezért nő az ideo-
lógiai hidegháború idején az álom (és az álomgyár) kevésbé ellenőrizhető, mert indirekt kifeje-
zési formáinak jelentősége. Ennek illusztrálása érdekében maradjunk még kissé a Tarantulánál.

Jack Arnold filmjében a mértéktelen gyarapodás, a túlnövekedés teszi rémmé a kísérleti 
állatokat. A rémmé tevő anyag megrendelője a gazdaság, szolgáltatója a tudomány és tech-
nika. A sivatagi autózás árnyéktalanná világított képei két szerelmes arcot egyesítenek (a 
kettő: egy), míg a radioaktív tápszerrel fertőzött tudósok emberi és állati vonásokat egyesítő 
rémpofát mutatnak (az egy: kettő). A mérget köpő pókrémben a természeti agresszió egyesül 
a civilizatórikus destrukcióval. A rém az ősvad ellentéte, semmire sem jó, csak rombolni 
képes, nincs helye az ellensúlyok és kooperációk rendszerében, pontosan az, amivé a filmet 
követő fél évszázadban világunk vált, antinatúra és anticivilizáció katasztrofális egysége.  
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A mai – infantilizálódott – amerikai szuperfilmben minduntalan megmenti a világot egy-két 
kamasz vagy izomkolosszus. Jack Arnold régi (pontosabban még nem a szklerotikus kultúra 
neoinfantilizmusában szenvedő, még „nagykorú”) filmjében vélt megmentői fenyegetik az 
emberiséget pusztulással. Arnold filmjében a veszély az óriás, míg ma a hasonló nagy darab 
herkulesi figura a megmentés szimbóluma. Az utóbbi idők egyik – érdemtelenül – nagy sike-
re, szintén primitív gyermekfilm, a pókot rehabilitálja. Az új Pókember-filmben (Sam Raimi 
filmjében) a pók emberfeletti emberré injekcióz egy kamaszt a mérgével. Haladásnak szeret-
nénk látni az emberség formavesztését. Az értékek permanens átértékelése – mivel számta-
lan helyi, közösségeket összefogó és hűségeket, folytonosságot garantáló értéket kell meg-
szüntetni – a világuralom igényét szolgálja, s a totális kontrollra törő neokapitalizmusban, 
mely már az álmokra is éberen figyel, ez a tudósok és szórakoztatók közös feladata. Az új 
Pókember-filmek a másságot ünneplik a nem emberi emberben, míg Ishirō Honda klasszi-
kus Godzillája a nyugtalan és pusztító emberiség atomcsapásainak tulajdonítja a katasztrófát. 
Godzilla a „természet visszaüt” tematikájú scifi-típus legemberibb alakja, éppen ezért vál-
lalja az oxigénromboló gép feltalálója a halálban való szolidaritást: együtt pusztul áldoza-
tával. A „mozifolklórt” kezdetben az előjelekre figyelő problémaérzékenység jellemzi, csak 
az ezredforduló szellemi mélypontján áll a globális agymosás szolgálatába. Ma a hős olyan 
zord és elsöprő, mint régen a monstrum. Az ember csereviszonyban volt a természettel. Ő is 
más lényeket fogyasztott, de cserében visszaadta hulláját a férgeknek – fogyasztásra. A japán 
Godzillában a parasztok meséi őrzik a naturális csereviszony emlékét, azt beszélik, egykor 
nőt áldoztak a rémnek, mire megbékélt. Az atombomba által megtámadott Godzilla nem bé-
kél, mert a tudós, a technikus és a katona nem cserél a természettel, hanem kirabolja, amint a 
közösségekből kinőtt globális cégek és világhódító hatalmak az emberrel is ezt teszik. Az erő-
szakos reklám világában minden áru olyasmit tesz velünk, mint Godzillával az atombomba.

A kultúrkritikusok jobbágylélekről és rabszolgalélekről beszélnek, mint a váltakozó el-
nyomási formák változatlan eredményéről. A pszichoanalízis elmulasztotta leírni a polgár-
lélek leépülését, bár válságát kiválóan diagnosztizálta. Max Weber ezzel szemben sokat tett 
annak leírásáért, ami válságba jutott, leépült és elveszett. A hivatás az ananke körzetében éb-
redő, de az instrumentalizációból kinövő thanatos átszellemülése. A klasszikus kapitalizmus 
szelleme progresszív, kezdetben a polgár is munkás, sőt, „élmunkás”. A boldog igénytelen-
ség ősi, népi attitűdjét, a nagy történelmi karaktertranszformációk során, leváltja a dicsőség 
majd a siker vágya, s a katonai majd az üzleti siker igénye. A hivatás mindennél több, az 
összes korábbi alternatívák alternatívája. Hogyan függ össze a hivatás eszményében és él-
ményében a kötelesség gondja és az elkötelezettség öröme? Az önmegvalósítás folyamata 
egyben az önlegyőzés sikereinek szakadatlan sorozata, amennyiben nem engedi elnyomni a 
magasabb indítékokat az alacsonyabbak által. A hivatás túlárad a kötelességen, s a hivatás 
világában a csere logikája is változik, amennyiben az ember, szenvedélyes teljesítőként, nem 
méri, mennyit ad illetve kap, mert valódi gondoskodást és problémamegoldást nyújt, s még 
az sem szükséges, hogy a partnert szeresse, ha a problémamegoldás valóságossága lelkesíti 
át az interakciót. A Vidám vásár vagy A disznógondozónő és a kecskepásztor című Pirjev-
filmekben a munkások úgy rohannak rá a munkára, a kolhoz asszonyai az érett terméssel váró 
földre, mint Joe May Asphaltjában a szerelmet felfedező prostituált a férfire. Az Asphalt fiatal 
közlekedési rendőrét vagy a még nyugdíjasként is egész nap a rendőrújságot bújó apafigurát 
is a hivatás öröme és szenvedélye jellemzi.
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Nem Kálvin tanait próbáljuk értelmezni, hanem azt, hogy a polgárlélek hogyan értel-
mezte őket a cselekvés pillanatában. Épp ellenkezőleg, Kálvin tanai értelmezik a polgárlélek 
önértelmezését, s azt, ahogyan a polgárlélek a cselekvésben értelmezte a világot. Az eleve 
elrendelés – nem dogmája hanem érzése, élménye – veti fel a kérdést, hogy az ember ki-
választott-e? Vajon kárhozatra vagy üdvre rendeltetett? A világi munka mutatja meg, mire 
rendeltetett, ezért nem fölösleges, hogy keresse, kutassa és kihozza magából rendeltetését, 
önmaga rendeltetésszerű „használata” által, s ne Istenre és a túlvilágra hagyja a kényelmesen 
elhalasztott üdvöt. Vannak kiválasztottak és elvetettek, de hogy ki micsoda, az isteni titok. 
Olyan titok, amelyet aktív életünk fejt meg. A kettő minden lélekben küzd, mindenki kivá-
lasztott és elvetett, saját útja van Istenhez, de végigjárásához nem elég az élet, ezért a menny 
és pokol csak egy-egy pillanat, csak meglátogatja az életet, ahogy az üdv és kárhozat is a 
személyiség teljesítményei vagy azok hiánya. A kegyelmi állapot nem megvásárolható, nem 
kialkudható, nem biztosítható, de bizonyítható a lélek rendeltetésének kutatása és közvetítése 
által (Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp. 1982. 153.). A magánva-
ló kegyelmi állapot magáértvalóvá tételének útja a regeneráció (újjászületés) és sanctificatio 
(üdvözülés), az előbbi a magáértvalóvá válás mint folyamat, az utóbbi a magáértvalóság 
mint eredmény, melyek nem követik, hanem kiváltják és előre hajtják egymást, ahogyan a 
magánvalót sem váltják le, mert a Deleuze-i virtualitás kimeríthetetlensége módján a kárho-
zat vajúdásában mindig több potenciális üdv rejlik, mint amit a megváltás realizál. A kaland 
pátosza nagyobb, mint az idill üdve, az utóbbi csak pihenő, felüdítő állomás a megtett úton.

A hivatás „az egész életre szóló állás, a körülhatárolt munkaterület” (Weber, 87.). A hiva-
tás: a választott sors! Ez az, amit nem engedhet meg magának az emberi viszonyok globális 
„vörös sivatagának” vándora, aki számára a kereset a döntő, s gyorsan áttanul vagy elván-
dorol a jobb kereset reményében. Eredendő érdeklődése sincs és végső célja sem. A Szelíd 
motorosok hőseinek érdeme, hogy nem olyanok, mint a Mad Max vad bandája. A purita-
nizmusból legfeljebb az igénytelenség, s a rendeltetés hitéből a rendetlenség mértéktartása 
maradt. Az új erény lényege, hogy nem sok vizet zavar.

A versenyembert a szorongó támadás kényszere mozgatja. A verseny a megelőző csapás 
versenyévé válik. A tömegembernek fogy az élettere. Az önbecsülés hiánya, feltételeinek 
elrablása vagy elszivárgása esetén az agresszivitás fokozódása az önmegbecsülés pótléka.  
A destruktivitássá fokozott agresszivitás, a sértés, megalázás vagy megsemmisítés által a ver-
senyember a maga élettere uralt élettényévé akarja változtatni a tárggyá lefokozott partnert. 
Az ajzott mozgással kitöltött térhiányban a becstelenség tűnik az önbecsülés visszaszerzése 
eszközének. Az éleződő világversenyben a vágy hívó hatásánál erősebb a félelem űző hatása. 
Az ember nem figyel a másikra, mert túl sok van belőle, így az ember érdeke a távolodás és 
önvédelem. De nem figyelhet magára sem, mert a fokozódó verseny és a csökkenő esélyek 
következtében minden figyelmét leköti a környezet kihasználása. Magát kényszerű törekvés-
re, a többieket a törekvés akadályaira redukálva az azonnal hasznosítható tulajdonságokra 
korlátozza a felfogást. Ember és cselekvés viszonya külsődlegessé válik. Az Álmatlanul című 
Argento-filmben a nyomozó csak mint egy nyomozógép működik, valóban gépekre bízza a 
munka javát, s akadálynak tekinti tapasztaltabb öreg társa segítő közbelépését. Így nem is a 
nyomozó oldja meg a bűn rejtélyét, hanem az egyik áldozat fia.

A melankólia depresszióvá vált, az agresszivitás destruktivitássá és a cselekvés törté-
néssé. A Lotna című film a racionalitást még ellenőrző emocionalitás elégiája. Az alkonyat 
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harcosa című filmben a nagyság suta kicsinységbe rejtőzik, s a nagy harcos inkább kiskert-
jét művelné. A kisvállalkozó még vállalkozása ura, a nagyvállalkozónak a vállalat paran-
csol. A nagyvállalati filozófia nem az emberi lény léttörténetének része, nem az önmegva-
lósítás életfilozófiája. Az életfilozófia szemben áll a cégfilozófiával, a virtus a technikával, 
a hősiesség a könyörtelen tárgyilagossággal, a személyes erő a személytelen erőfölénnyel. 
Žižek érzékletes képet ad róla, amint 2015. január 15-én a népeiket egymásra uszító hatal-
masok csókolózva egymás nyakába borulnak (Žižek: Blasphemische Gedanken. Islam und 
Moderne. Berlin. 2015. 7-8.). A háborús bűnösök, tömeggyilkosok sorsát elemző Szondi 
Lipót kidolgoz egy fogalmat, amely a ma zajló harmadik világháború rajtakaphatatlan és 
megnevezhetetlen háborús bűnöseinek jellemzésére is alkalmas: „Az íróasztal-Káin … aki 
maga ugyan nem ölt, de irodájában, tulajdonképpen töltőtollával, milliók életét oltotta ki.” 
(Szondi: Káin a törvényszegő – Mózes a törvényalkotó. Bp. 1987. 106.). Ráismerünk korunk 
„hőseire”. Az Egyesült Államok felszabadítás és demokratizáció címén indított olajháborúi 
országokat ürítenek ki. Mao acélprogramja milliók életébe került. Az erkölcsös erőszakot, a 
felszabadító erőszakot gyakran nehéz megkülönböztetni az önző erőszak érdekét igazoló mo-
rális retorika fantomképződményeitől, az eszmék intrikája tényétől. De az is eszmei intrika, 
ha az erkölcstelen erőszak bűneire hivatkozva az erkölcsös erőszak szükségét tagadjuk. Egy 
Néró vagy Caligula megölése életeket ment, a modern íróasztal-Nérók és íróasztal-Caligulák 
azonban Nobel díjakat kapnak.

A katonai szövetségek keretében az állam is multinacionális nagyvállalatként működik, 
melynek főrészvényesei a politikusok. Állam és nemzet elszakadásán mérhetjük a politikai 
dekadencia előrehaladott mivoltát. Nagyvállalat és világrend közös sajátossága a strukturális 
erőszak és az őt fedező kommunikatív stratégiák uralma. Terror és marketing: hódító kegyet-
lenség és megejtő „dizájn”. Dario Argento Infernojában a labirintusok, tükrök, függönyök, 
tapéták és fátylak mögül végül kilépő rettenetes anya a kezdet és vég úrnője, aki az ontológiai 
strip-tease végső obszcenitásaként vetkőzi ki a lét álarcából a semmi realitását.

A kifinomult művészi és tudós kultúra mögött ott a ravasz bestialitás (a civilizáció), s 
létünk ennél is mélyebb kerete, alapja és anyaga a naiv bestialitás (a természet). Kérdés, 
hogy az alacsonyabb réteg csak a feltételeket és okokat adja vagy a célt is? A magasabb 
szolgálatában áll vagy az szolgálja őt? A magasabb indítékok alacsonyabbak szolgálatába 
állítása alapítja a nyers kegyetlenségnél rosszabbat, a gonosz birodalmát, mely megsokszo-
rozza, képmutatással és gőggel egészíti ki a nyers kegyetlenséget, s a telhetetlenség szolgá-
latában intézményekkel és diskurzusokkal igazolja az igazolhatatlant. Ezzel az epizodikus 
kegyetlenséget létmóddá szervezi és a rendkívüli állapotot az új rend struktúrájává szilárdít-
ja. Így érkezünk a strukturális erőszak világába: „Valójában az erőszak nem szükségképpen 
cselekedet formájában valósul meg…” (Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft, 157-158.). 
A sumér vagy egyiptomi despotizmusban a közmunka teljesítését és az adó illetve beszol-
gáltatás behajtását testi fenyítés biztosítja (Karl A. Wittfogel: Die orientalische Despotie. 
Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Frankfurt am Main – Berlin – Wien. 1971. 
191.). Nem alkalmaz a hatóság az állampolgárral szemben testi fenyítést, illetve kínzást, ha 
a társadalmi struktúra kiegyensúlyozott, a természetes mennyiségi egyenlőtlenség nem csap 
át rögzített minőségekbe, s így a kölcsönös félelem és gyűlölet válságfoka nem teszi a köz-
vetlen erőszakot szükségessé. A rendfenntartás feladata és a kölcsönös erőszak megfékezése 
nem feltétlenül kívánja meg az erőszakmonopólium barbár formáit (Wittfogel, 194.). A mai 
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globális világerőszak ágensei nem érzékelik, hogy a mindenkori helyi kultúrszint feltételei 
között melyek a rendfenntartás (kezdetben a törzsi és vallási viszályokat megfékező nemzet-
alapítás) erőszakfeltételei. A totális kollektív erőszakot megfékező erőszakkoncentráció csak 
egy-egy kultúrán és nemzeten belül nem csap át ellentétébe. Minél bizonytalanabb a helyzet 
és ingatagabb a hatalom, annál inkább felváltja a célracionális erőszakot az irracionális terror. 
Az amerikaiak villámháborúi által megdöntött „diktatúrák” nyomában a kaotikus kegyetlen-
ség általánosulása, elmélyülése és pervertálódása következik.

A terror kiterjedése függ a népesség mennyiségétől és a társadalom kiterjedésétől.  
A mennyiség minőségbe való átcsapása a politikában a bestialitás omnipotenciájának kiépü-
lését jelenti. A római és a bizánci jog a szabadokra is kiterjesztette az addig csak a rabszol-
gákat sújtó kínzást (Wittfogel, 196.). Ma a CIA meghirdetett kínzásjoga, mint Naomi Klein 
kimutatta, a világpolgárok összmennyiségét fenyegeti. A CIA mai működése annak tanúsága, 
hogy az „amerikai évszázad” hatalmi struktúráit nem sikerült megszilárdítani, az ellenállás 
szenvedélyét és az identitás jogát kioltani, ezért regrediál a strukturális erőszak direktbe, a 
bombázásoktól a kínzásig. Felelevenítik az őskegyetlenség elfeledett formáit, kiegészítve a 
kínzás tudományos-technikai forradalmával.

A forradalmi és ellenforradalmi kegyetlenség egymástól is tanulnak, s ez is a felfokozó-
dás egyik hajtóereje. Az ódespotikus kegyetlenség egész tradíciója visszatér a forradalom 
„népi” szakaszában, melyet a konszolidáció idején pótolni igyekeznek a strukturális erőszak 
újtotalitárius módszerei. A világméretű ellenforradalom, az egypólusú világ a strukturális 
erőszak csökkenő hatékonyságának külső és belső határain eleveníti fel az ódespotikus ke-
gyetlenség minden formáját. A slasher és splatter magánzó őrültjei illegális szenvedélyként 
művelik mindazt a borzalmat, amit a világhatalom fegyveres szervezetei kötelességként tel-
jesítenek.

Akárcsak a fenség, a szépség is ijesztő, ha nem társul más erényekkel. Joe May vagy 
Pabst filmjeiben (Asphalt, Abwege) a szépség megható és kiszolgáltató elesettséggel képes 
párosulni, míg az utóbbi évtizedek dekoratív sztárjai egyre merevebbek, hidegebbek és egy-
formábbak. A dekorativitással, plakátszerű hatásossággal és végső soron a szépség minden 
kodifikált formájában győztesként definiálja magát a faj egyede. A szépség a győzelem jele 
és további győzelmi igények meghirdetése. A morfológiává és fenomenológiai provokációvá 
kristályosodott szépség már nem csupán viselkedési aktus, hanem rögzült strukturális agresz-
szivitás: „a szélsőséges helyilletőséggel párosuló és fajtársaikra irányuló támadókedv – írja 
Konrad Lorenz – az általam szabadban megfigyelt halak közül kizárólag azokat a formákat 
jellemzi, amelyek harsány, plakát-színezetű, nagy felületen felrakott színeikkel már messzi-
ről hirdetik faji hovatartozásukat.” (Lorenz: Az agresszió. Bp. 1994. 24.). A szépség formája 
a provokatív megjelenés, következménye a kommunikatív dominancia. A agresszív szépség 
a szépség eredeti formája, melyre előbb felfigyel az ember is, mint a menekülő, rejtőzködő 
lény szolidabb, árnyaltabb szépségére. Az előbbi a differencia küzdő szépsége, az utóbbi 
az önmagának elég identitásé. Közönséges, durva szépség és előkelő szépség. Az előbbi a 
hódítás, az utóbbi a megőrzés törekvését fejezi ki. A kifinomult szépség – az öltözködésben 
– a szolid polgári előkelőséget, a tolakodó szépség az agresszív trivializálódást jellemzi.  
A trivializáció az emberi esztétikumot az állatihoz közelíti. A multikulturalizmus vegyes in-
germasszája az egykor meghaladott természeti stratégiák visszatérése a kultúrában. Az em-
ber nemcsak a szépség új, sokértelmű, kommunikatív formáját fedezte fel, még az állati 
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szépségből is mást olvasott ki, mint amit a természet üzent. A XX. század végére azonban a 
kultúra is átveszi a természet állati szépségkoncepcióját.

Az állati szépségkoncepció győzelme arra is utal, hogy az emberit állati nemiségkoncep-
ció kezdi kiszorítani. Az erősen agresszív és fajőrző, plakátszerűen színes tengeri halfajoknál 
őrjöngő agresszivitást vált ki a faj másik egyedének megjelenése. A színváltoztató édesvízi 
halaknál az őrjöngő izgalom váltja ki a színeket: „…csodás színeik csak a szerelem állapotá-
ban vagy a harc hevében izzanak föl. Színezetüket mindenkor kedélyállapotuk mutatójának 
tekinthetjük, és segítségével mérhetjük, hogy küzd bennük az uralomért az agresszivitás, a 
szexuális izgalom és a menekülési ösztön.” (Lorenz, 27.). Az emberi szépségtörténet negatív 
fordulata azért is érdekes, mert már az állati fejlődésben megindult a szépség kommunikatív 
gazdagodása, melyet a mai kultúra váratlanul lerombol. A szépség a hódítás eszköze, ami ter-
ritoriális agressziót és nemi elbűvölést is jelent. „Ahogy a korallhalak színezete, a csalogány 
éneke is azt szolgálja, hogy a fajtársaknak – mert kizárólag rájuk tartozik – messze földön 
hírül adja, hogy itt egy terület, melyet gazdája az utolsó csepp véréig kész védelmezni.” (Lo-
renz, 26.) A plusz, az öncélú felesleg az életnek a több élet szolgálatába állítását jelzi, s a biz-
tonság érdekében való kockázatvállalás készségét fejezi ki. A hím fajtársak harca közli, hogy 
az egyed képes otthont, hazát teremteni, az életfeltételeket védelmezni és a fennmaradást 
garantálni. A reprezentatív szépség egyben olyan kommunikatív eszköz, mely elkerülhetővé 
teszi a direkt harcot, s a konfliktuskezelést teljesen átemelheti a szemantikába. Az önmeg-
nehezítő élet fenoménjei, mint a szarvas túldimenzionált agancsa vagy egyes madárfajok 
mozgást nehezítő tolldísze annak kifejezése, hogy az élet, önnön dolga nehezítése ellenére 
is képes fenntartani magát. A szépség mélyebb üzenete: több vagyok önmagamnál. Az em-
berszépség klasszikus harmóniája arra utal, hogy a társadalmi helyzet másokra hárította át a 
létfenntartás gondját és robotját. De még ez sem a csúcs, mert a társadalom egységesülése, a 
közös létbiztonság terén való előrelépés idején, a polgári kultúra kifinomultságának csúcsán 
apró részletek, kis elmozdulások, észrevétlen ingerek lépnek a sokkoló szépségformák he-
lyére. A visszafogott kifinomultság azt ígérte, hogy a társadalom egységesülése feleslegessé 
teheti a strukturális terrort. A szépség nyelvezete a hatalom kifejezési formájából az etikum 
kifejezési formájává vált. A globális ellenforradalom ehhez képest a legprimitívebb „állati” 
stratégiákat hozta vissza az egyénietlen és kihívó maszkszépség ideáljával, valamint a kibugy-
gyanó, tetovált testet egyenruhává átminősítő divatokkal. Ezért jelenik meg az Infernoban, 
Dario Argento trilógiájának utolsó részében, a harmadik, a legkártékonyabb rettenetes anya 
egyrészt New Yorkban, másrészt macskaként, csábos nőként és végül csontvázként, s mert 
ugyanazt műveli, mint más képsorokban a patkányok, végül a valós funkció ellentétét képező 
formaként a szép és rút, jó és rossz különbségét felszámoló alattomos impotencia képletévé 
válik. A klasszikus melodrámával együtt tűnik el a megváltó szépség. A szépség steril marad-
ványa, kínos pótléka forgalomösztönző áruvédjegy.

A vállalkozó érdeke az olcsó termelés és a drága áru: lenyomni az ember értékét és fel-
nyomni az áruét. A kapitalizmus érdeke az olcsó ember. Mennyit tudunk hozzáadni a közös 
munkatermékhez? Hozzá tudunk-e adni eredeti termékeket és új distinkciókat a kultúrához? 
Érdekes emberek értékes megnyilatkozásaiból áll-e a világ? Ez attól függ, hogy mennyihez 
jutottunk hozzá a felhalmozott információból. A lehetőségek és készségek leosztása során 
zajló megrövidítés az információ kisajátításával és elkülönült hatalomként való felhalmozá-
sával kezdődik. A magántulajdon feltételezi az elfojtást. Ne gondoljunk rá, hogy az ember 
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terméke nem saját terméke, hanem a közösségtől kölcsönzött értékek képviselete vagy to-
vábbfejlesztése. A distinkciótermelés információs feltételeitől megfosztott munka az eszköz-
ember mechanikus tevékenysége. Az eltárgyiasult készség elidegenedik a munkástól, nem 
tartozik hozzá, bárkié lehet, mintha a kéz, miután elvégezte dolgát leszakadna a dolgozóról, 
aki felesleges, mert a kéz is feleslegessé vált, elfoglalta helyét a termék, mint a szükségle-
tek rendszerében rendelkezésre álló tény, a mulandó egyén megmaradó hozzájárulása: „…a 
termékben mindenki a saját objektivitását állítja elő, amely ellenségként lép szembe vele és 
másikként tételezi őt.” (Sartre: Kritik, 161.). A termék termelőjeként ebben a rendszerben 
már eleve nem én tevékenykedtem, hanem másvalaki, a termelési rendszer akárkije, aki a 
viszonyok és információk csererendszerébe csak a termékbe belefoglalt hozzájárulása mér-
tékében lép be.

Az információ és a kreatív teljesítmény elvonásának következménye a munkásosztály 
kiszorítása bürokraták és gépek viszonyából. A feldarabolt osztály egy része elkispolgária-
sodik, más része lumpenizálódik. Az alkalmazotti réteggel, mely eleve a kispolgári értékek 
hívője és őrzője, kevesebb baja van a rendszernek. A munkásosztály hű paraszti eredetéhez 
és gyökereihez, míg a kispolgárság ingadozik, a középosztály pedig felfelé sandít. A prog-
resszív (Marcuse: „emancipatórikus”) osztály egységgé és mozgalommá szerveződik, a reg-
resszív (Marcuse: „affirmatív”) nem mozdul el. Az előbbi mozgatóereje a harag, az utóbbié 
az előítélet. Az előbbi a munkával, az utóbbi a fogyasztással határozza meg magát. A harag 
ellensúlya a szolidaritás, a fogyasztásnak nincs ellensúlya, az egypólusú világ egypólusú em-
ber, futóbolond szenvedélybeteg tenyészete. A „politikai korrektség” fogalma az elit találmá-
nya, mely megakadályozza, hogy tükröt tartsunk magunk elé. Elszörnyednénk! E feladatot, 
melyet a hivatalos ideológia és a megvásárolt sajtó megtagad, a horrorfilm, a giallo és a scifi 
vállalta át az elfojtott visszatérésének képviseletében.

A termelt javakból és a rendelkezésre álló információktól megfosztó, s ezzel a szemé-
lyiség potenciális mélységétől megfosztó társadalom, ha nem lázadunk, végül emberségétől 
fosztja meg az embert. Korábban a gazdagok hangsúlyozták különbségüket, mint az elő-
kelőség abszolút másságát, ma minden csoport ezt teszi. A stabil társadalom középre húz, 
az instabil széthúz. Nincsenek mély múlttal és gazdag arculattal rendelkező közösségek, 
csak absztrakt halmazok, melyek valóságos közössége legfeljebb a széthúzás. A tartalmatlan 
másságkultusz a valódi másság megtámadásával akarja igazolni a maga másságát. A konf-
liktusok kiéleződése, a válság fékezhetetlensége előrelátható, mert a katonai, gazdasági és 
mediális erőfölénnyel rendelkező Nyugat nem hajlandó és önelégült felsőbbrendűségi érzés-
sel eltelve nem is tud mások fejével gondolkodni. A nyugati sajtó és politika minden kultúrát 
a „másság” megsértésével vádol, amely kultúra nem a nyugati mintákat követi. Hisztérikus 
összeférhetetlenséggel pótolja a minőségi gazdagságok összemérhetetlenségét. Hasonlóan 
türelmetlen egységesítésre nem volt példa az emberiség eddigi történetében.

A kapitalizmus munkás és aszketikus szakasza a törzsin túllépő egyéni identitás születé-
se, míg a későkapitalista fogyasztói társadalom a dekadens parazita szerény karikatúrájává 
teszi az alkalmazottat és a munkást. Az aszkézis mint racionális eszköz (és nem irracionális 
mazochizmus) az „állandó motívumok” győzelme az alkalmi affektusok fölött (Max Weber, 
166.). Az eredmény második születés: olyan személyiség, aki nem a részösztönök és mani-
pulatív kínálatok által széttépett és feloldott massza. Az akarat az ösztön partnerévé növi ki 
magát. A középkori aszkézis az állat megfékezése, a protestáns aszkézis az erők munkára 
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fogása, értelemadás az erőknek. A kéj kínját és undorát nem a kín kéje, a mazochizmus 
kéjelgése győzi le: az ösztönt (ahogyan az érdeket is) felhasználják és nem kiirtják – ezért 
válik lehetővé a produktív kapitalizmus, míg az improduktív későkapitalizmus fogyasztói 
társadalmának az ösztönszolgálat a szövetségese.

A munkásosztály maradványain belül is megjelenik a külsőként működő belső rész, a 
jutalmazott szolga, a megvesztegetett dolgozó, a lépre csalt osztály szervezője. A rabszol-
gahajcsár is szolga volt, de a jutalmazott szolgaság határozta meg státuszát. A nyugati mun-
kásosztályt és a fölötte uralkodókat a jutalmazott szolgaság egyesíti a fogyasztói társada-
lom maffiájában az emberiség kimaradt nagyobb része rovására. A Csoda Milánóban című 
filmben Paolo Stoppa játssza el az árulót, az urak szövetségesét. A produktív kapitalizmus-
ban a polgár „élmunkás”, a dekadens kapitalizmusban a felemelkedő munkás a polgárságba 
igyekszik belenőni, de magát degenerálja, s nem a dekadens polgárságot reformálja meg. 
Murnau Phantom című filmjében a romantika „kék virága”, minden vágytárgyak absztrakci-
ója – Putty Lia személyében – megkettőződik, s az alsó osztálybelinek a nemesített változat 
helyett csak gyomnövényi változata jut.

A Nagy zabálás és a Salò korjellemző kiegészítői egymásnak. A Nagy zabálás egyébként 
olyan viszonyban van a Salòval, mint általában az európai film az amerikaival, a neuroti-
kus önkínzás a harsányan kiélt kegyetlenséggel. A már Vico által jellemzett dekadenciában 
elpuhult kényelem párosul az állati kegyetlenséggel. A szeszélyeiket követő véletlen egye-
dek képtelenek alkotásra és társulásra, csak felélni majd rombolni képesek mindazt, amit az 
elődök teremtettek. A receptív kultúra szimptomatikája pontosan követi a társadalmi dege-
neráció fejleményeit. A krimi, a thriller és a slasher divatjai követik egymást: előbb a ravasz 
kegyetlenséget csodálják, utóbb a nyers fizikai tombolást élvezik. Még a későszocializmus 
ideológusai is azt ígérték, hogy a munkát a gépek veszik át, s az ember feladata nem lesz 
más, csak az „önmegvalósítás”. A megvalósításról levált önmegvalósítás azonban a káder-
gyerekek kábítószer kultuszában mutatta meg a maga valóságának lényegi ürességét. Nem a 
munka teremti az embert, hanem az ember teremti, a munkával, magát. Ezért van a munkán 
kívül magán kívül, s ezért lehet a szervezett őrület társadalmi állapot.

A kényszermunka legyőzi az életet, és kényszerfogyasztásra korlátozza az örömöt, de a 
szellemi munka, s ennek forradalma, minden munka átszellemülése csökkenti ellentétüket. 
Az információs társadalom fejlődése új kulturális forradalom felé mutat, melyre világgazda-
sági ellenforradalom az első válaszreagálás. A globális uralom képviselői a feldarabolásban 
és a szembenállás felszámolhatatlanságában hisznek, mert ez a permanens feszültség és in-
tézményesült idegenség a személyiséget és kultúrát az egyetemes masszába bedarálhatóvá 
tevő agymosó közeg. Korunk filmjeiben nincs helye a bérmunkásnak, aki nem elégíti ki a 
szuperfilm fetisisztikus és az akciófilm feszültségigényeit. A bérmunkás filmhőshöz „méltó” 
változata a bérgyilkos (Assassins, Malavita). Az Assassins című Donner-film poénje, hogy 
lehetetlen a megbékélés, jenki és latin-amerikai, jenki és orosz egymásra találása, melyre 
a cselekmény több fordulata alkalmat és reményt ad. Érdekes, hogy a mélyen melankoli-
kus szláv és a mélyen vallásos, még a baloldaliságban is rendíthetetlenül idealisztikus latin 
kultúra képviselői a gyilkos verseny tántoríthatatlan rabjai a filmben, míg a jenki, akinek 
civilizációja egy évszázada diktálja ezt a gyilkos versenyt az egyéb világnak, szeretne ki-
szállni belőle. Végül nincs barátság, szövetség, megértés és alku, csak egy maradhat talpon, 
a többinek pusztulnia kell. S úgy kell beállítani a cselekményt, hogy az egyformán kegyetlen 
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bérgyilkosok közül annak adhassunk igazat, aki sikeresen kiirtja a többieket. A ravaszságot 
és kegyetlenséget legnagyobb tökélyre vivő bérgyilkos bármikor kiszállhat, békén írhatja 
emlékiratait vagy művelheti kertjét, a néző elfogadja, mert mindünkben van valami belőle.

A munkásosztálynak, azaz a szolidaritás viszonyainak és a bennük rejlő mozgalmi 
potencialitás lehetőségének a fogyasztói félévszázad során bekövetkezett felkoncolását el-
lensúlyozza szellemi és fizikai munka közeledése. A pénz szórása és a hivalkodó fogyasz-
tás a primitív refeudalizáció jelensége, mellyel szemben az információ szórása valójában 
az információ sokszorozása, mely termelő és teremtőpotenciált termel. Az információ szer-
zése, gyűjtése és növekedése, az anyagi javak „viselkedésével” ellentétben, szétszórása 
formájában zajlik. A vagyongyűjtés szétválaszt és szembeállít, ezért „a kapitalizmus előtti 
ember szemében oly felfoghatatlanul rejtélyes, oly mocskos és megvetendő.” (Weber, 77.).  
Az információ esetében a pazarlás gyűjtés és a szétszórás közös szellemi tőkét képez.  
A fizikai munka szellemi tényezője szakadatlan nő. A kapitalizmus hőskorában a tőkés is 
fáradhatatlan munkás, a kapitalizmus meghaladása szükségességének és elkerülhetetlensé-
gének korában a munkás is intellektuel.

A túlnépesedés feltételei között egy gyermek születése egyértelmű számtalan jövendő 
gyermek halálával. A modern mezőgazdaság vegyi eljárásai nemcsak a mai ember egész-
ségére veszélyesek, a kártékony anyagok halmozódása jövendő nemzedékek kiirtása felé 
tart. A mai autókultúra lassan de biztosan haláltáborrá gázosítja civilizációnkat. A nukleáris 
energia mindannyiunkat érintő hatásaihoz képest a hírhedett középkori boszorkányégetések 
és kínvallatások kétségtelenül a kisebb rosszat jelentik. A mai dőzsölés jövendő nemzedékek 
kizsákmányolása. A fogyasztói társadalom minden nemzedéke számtalan jövendő nemzedék 
elől éli el az életet, potenciális nemzedékek valóságos gyilkosaként. A kapitalizmus előnyei-
ket elhagyva egyesíti a korábbi társadalmi formák hátrányait. A tőkések egymással szemben 
a feudális anarchiát reprodukálják, népeikkel szemben a rabszolgaságot.

A liberalizmus forma tartalom nélkül, a formalitás kultusza, a szóvirág vallása, formális 
értékeket hirdet materiális konkretizáció híján. A fundamentalizmus tartalom forma nélkül, 
a nyers erő kultusza, a fenyegetés vallása, mely materiális értékeket monopolisztikus formá-
ban akar érvényesíteni, elutasítva a formális kontrollt. Žižek szellemes meglátása szerint a 
kapitalizmus nem váltotta le az utópiákat, soha sem létezett, maga is utópia (Žižek: Die bösen 
Geister des himmlischen Bereichs. Frankfurt am Main. 2011. 289.). A kapitalizmus soha nem 
állt meg a maga lábán, szüksége volt a feudalizmusra, mint ma a fundamentalizmusra. A cse-
re mindenkori alsó és felső határa az ostromállapot, melynek borzalmai a csere borzalmait 
hivatottak eltakarni.

A racionalizmus a ravaszság diktatúrája, az irracionalizmus a gyűlöleté. Az „ész trón-
fosztásának” két oldala. Lukácsot és Adornot együtt olvasva kibontakozik felvilágosodás és 
obskurantizmus „dialektikája”. A racionális mohóság és kegyetlenség „haladása” váltja ki az 
irracionális dühöngés gonoszságát. Az a gonosz akciója, ez a gonosz passziója.

A hiperracionális polgárság tudattalanja ultrairracionális. A ravaszság tervező munkája a 
ráció dolga, de a kivitelezés kegyetlensége az irracionalitás erőit hívja segítségül. Az elnyo-
mott az elnyomókat gyűlöli, az elnyomó mindenkit gyűlöl, mert a többi elnyomó a közvetlen 
konkurense, míg az elnyomottak lázadása távolibb lehetőség. Joseph Lewis The Big Combo 
című filmjében az olyan ember, aki egyszerűen és becsületesen teszi a dolgát, ezzel akarat-
talanul az egész rendszernek ellenáll. A tekintélyes polgárságtól a rendőrfőnökig mindenkit 
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irritál viselkedése, egy gengszter pedig azt magyarázza, hogy a siker, a felemelkedés feltétele 
a gyűlölet. A versenytársadalomban valóban a gyűlölet őserejének arisztokráciája az igazi úr. 
Az ilyen filmekben gyakran a nyomozó szeretteinek életébe kerül, ha nyomozni merészel. 
A The Big Comboban a rendőr hivatástudatának ára szeretője, az őt meglepni akaró, ágyában 
váró táncosnő élete, akit a férfinek szánt sortűz eltalál. A politika rendkívüli állapot idején 
helyezi magát a törvény fölé, a gazdaság mindenkor a politika és a törvény fölött áll. A for-
mális hatalmak az informális hatalom formái. Fritz Lang The Big Heat című filmje ebben a 
sötét világban játszódik. A rendőr és övéi életveszélyben vannak, ha ideális, elvi és nem reális 
gyakorlati szempontok alapján cselekszik, vagyis nem elég cinikus és korrupt. Tudnia kell, 
hol téved tilosba, milyen bűnök és bűnösök nyomát nem szabad tovább követnie. Nézzük 
Lang filmjét. A gengszter megvásárolta és kézben tartja a várost. A politikus a gengszter 
szolgája és bűntársa. A politikus rettegő és kiszolgáltatott szolgája a rendőrparancsnok. Az, 
akinek legkevesebb veszíteni valója látszik lenni, a nyomozó, akit legfeljebb visszaküldenek 
sarki rendőrnek, az egyetlen, aki teljesíti feladatát. Menet közben, a kibontakozás során válik 
világossá, hogy nem a veszíteni valónk kevesebb másokénál, hanem a nyerni valónk, mert 
akinek társadalmilag legkevesebb a veszíteni valója, emberileg neki van a legtöbb, mert ő 
még ember, ugyanis a „fejétől bűzlik a hal”, s így a kisembert – ebben áll a film noir opti-
mizmusa – még nem érte el a rothadás. Szerettei fenyegetésével zsarolható, megölésük után 
azonban a hatalom ellen fordulnak a rémtett következményei. Mondhatni: a hatalom rémtet-
tei felszabadító hatásúak. Kik a hős segítői ebben a sötét világban? Egy sánta öregasszony. 
Egy félarcú prostituált. Hősünk előbb a „hivatalos”, „normális”, „reális”, „gyakorlati” világ-
gal szakít, aztán új színhelyeken jelenik meg, s a lepusztult, nyomorúságos külvárosokban 
felfedez egy másik emberiséget. Akik nem kaptak sanszot, akiken átgázoltak: egy evilági 
másvilág kezdeményei.

A bolsevizmus és a fasizmus vállalkozásai az első világháború folytatásai, az imperialista 
birodalomalapítás két új jelöltje Németország és Oroszország, de rajtuk kívül mellékjelöltek, 
Olaszország és Japán is bekapcsolódnak a világ újrafelosztásáért folyó harcba. Az Egyesült 
Államok felváltva támogatja és uszítja ellenfeleit. Az Egyesült Államokénál elmaradottabb 
stratégiákat képviselő ellenfelek katonai eszközökkel akarják elérni a gazdasági eszközökkel 
elérhető dominanciát. De a dominancia sem segít, mert az összesség gyűlöletét a domináns 
hatalom ellen fordítja. A kapitalista gazdaság titkos, perverz, permanens rendkívüli állapot. 
A kapitalizmusnak nincs kiútja az extrémszituációból, ezért kell napirenden tartani a kérdést, 
hogy a kapitalizmusból van-e kiút.

Az emberi viszonyokat két embertelen viszonyrendszer uralja, a fetisisztikus áruviszony 
és a kísértetiesen megfoghatatlan pénzviszony. Az előbbi szenvedélybetegséget nemz, az 
utóbbi szorongást. A birodalmi dekadencia civilizatórikus oldala a pénzmozgásnak aláve-
tett árumozgás, a nem-emberi felettes hatalmak dominanciája, kulturális oldala a nárcizmus 
társadalma, melynek lényege, hogy az izolált és kiürült szubjektivitás, a hisztérikus önref-
lexióba zárkózva, önimádattal próbálja pótolni az aktív, hatékony, reális, minőségi önlétet. 
A pénzfétis és az árufétis uralma leértékeli, csak a kizsákmányolás tárgyaként ismeri el az 
emberi viszonyokat, az önviszonyt is. Erre reagál a nárcisztikus dekadencia. A fogyasztás a 
nárcizmus önkényeztető formája. A tárgy a vigasztaló. Az autentikus létmód is megváltozik: 
magányos kóborlás a viszonyok sivatagában, kiszolgáltatva az eszmék és víziók villámcsa-
pásainak.
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Fourier úgy gondolta, a szeretet az ember alapvető szenvedélye, melyet megtámad a ver-
senyhelyzet. Magasabb szinten a tőkések versenye a tőkék versenyévé változik. Ha a tőkés 
ismerne irgalmat, a tőke nem ismer, a verseny elszakad a szükséglettől, a munkás kizsákmányo-
lásának nincs határa. A valutaárfolyamok változása ugyanolyan rabláncon tartja az államokat, 
mint a részvények értékingadozása a vállalatokat. Az ingadozások kihasználása, sőt manipulá-
lása a rablólovagok új rendjének fellépése a világ uraiként. A megsokszorozódó kizsákmányo-
lás nemcsak a munkabéren mérhető: befektetései elértéktelenedésétől nyugdíja értékcsökke-
néséig csapások sorozata a kisember élete, akitől a közbiztonság csökkenése vagy az egészség 
ipari civilizáció általi növekvő veszélyeztetése is mind nagyobb befektetéseket követel.

A parazitizmus nem egyenlően elosztható, de általánossá tehető. Mindenki vásárolhat 
részvényeket és így érdekeltnek érezheti magát a szakadatlan növekvő kizsákmányolásban, 
mert mind a maga csipetnyi parazitizmusának növekedési sanszaira építi a reményt. A csillo-
gó, dekoratív világban, melyben a Suspiria mind gyanakvóbb és riadtabb hősnője bolyong, a 
ragyogás a sötétség leple, s a tolakodó virágzás titka a rejtőzködő rothadás. A verseny a go-
noszság versenye és a leggonoszabb a leghatalmasabb, mert minden szerzett előny a mások 
versenyhátrányát fokozza.

Az egykori egzotikus kalandfilmekben vad világok ajánlják fel magukat a hódítónak, s 
ajándékuk a kincs. A klasszikus scifiben is gyakran felkínálkozó lehetőségteljességet kép-
visel a jövő (vagy az időutas múltja). Terek nyílnának a produktív együttműködésnek, ha 
együtt, és nem egymás rovására élnénk. A feladatok globálisak, ezért globális együttműködés 
szükséges, ezt azonban nem a pénz és a fegyverek világdiktatúrája teremti meg. Olyan vilá-
got, amelyben nem kifosztjuk és zsaroljuk, hanem gyarapítjuk egymást, csak a sajátosságok 
radikális beteljesedése alapíthat, ez pedig a dominóeffektus által globálissá váló regionális 
forradalmi gócok teljesítménye lehet. Az Egyesült Európa ma szemérmetlen és kegyetlen 
hazugság, mert a valóságos egyesülés spontán és nem diktált, alulról jön és nem felülről, a 
valóságos egyesülés forradalom, nincs köze a hatalmi elit alkudozásaihoz és a privilegizáltak 
üzleteihez. Ha nem népek egyesülnek, hanem a kisajátító oligarchák, az eredmény az embe-
riség kettészakadása kisajátító kisebbségre és perspektívátlan többségre. A katasztrófafilmek 
marslakói és sáskái az előbbieket, tornádói és árvizei pedig az előbbiek uralmának következ-
ményeit jelzik. A scifi-horrorok járványai a globalizmust globális leépülésként mutatják be. 
A marslakók és sáskák a levegőből jönnek, a globalizmus rablólovagjai sem mernek többé 
leszállni közénk, felhőkarcolóikon vannak magánhelikoptereik repülőterei.

Az ember türelemre, halasztásra, áldozatra, nagylelkűségre képes lény. Az önvisszafogó, 
halasztó képességet, a kölcsönösség hajlamát a kultúra fejlődő szakaszában kidolgozó lény 
ma feleleveníti az iszonyat ősélményével küzdő primitív autisztikus libidót, a libidó kihelye-
zését, a tárgyra és társra, világra nyitó természetes tárgyszerelmet (Objektliebe) pedig azért 
vonja vissza, mert a munka hozadékát kisajátítják: a rendszer lényege az áldozat, a türelem, 
a készség, az érzékenység és aktivitás minden formájának kizsákmányolása. A globalizmus 
kitermeli az univerzális nárcizmust, melynek önterápiájaként terjed az aktív autizmus. Ez a 
paradox fogalom azt kívánja jelezni, hogy a menekülés egy ponton támadásba csap át. Az 
aktív autizmus nem kivonul az emberek közül, hanem nem tekinti őket magához hasonló em-
beri lénynek. Nem a szemlélet magányába vonul vissza, hanem a gyűlölet magányába tör ki.

A Tőke első kötet negyedik fejezetének tanulsága, hogy az árunak, mely látszólag ma-
gától értetődő és triviális dolog, metafizikája és teológiája van. A szokásos kritika a teo-
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lógiai és metafizikai bonyodalmakat vezette vissza a prózára. Marx megfordítja a kritika 
irányát, kidolgozza a próza metafizikáját, a pszichoanalízis pedig lehetővé teszi a misztika és 
metafizika terápiás megközelítését. A kapitalista racionalitás mélystruktúrája misztikus hit.  
A ráció a kapitalizmusban a szektariánus őrület kifejezési formája. A kapitalizmus az öntúl-
lépés elidegenítése, az emberi létmód leválasztása az emberről, s ezzel a minőségi túllépés 
mennyiségi nyugtalansággá degradálása: perverzió, kicsapongás. A kapitalizmus az ember 
magán-túl-létének, többlétre irányuló életlendületének, a lélek létmódjának áthelyezése a 
dolgokba. Murnau Phantomjában a tehetségesnek kikiáltott költő elzálogosítja a jövőben 
megírandó műveit, s a művek megírása helyett materiális gyönyöröknek áldozik.

A láthatatlan, tagadott határok világának hamis ígéretei elveszik az ember eszét.  
A Phantom nyomorgó kis írnoka megkéri a gazdag patríciuslány kezét. Mivel a demokráciá-
ban nem illik kidobni a kispolgárt, ahogy egykor egy hercegnőt megkérő jobbággyal tehették 
volna, az apa megígéri, hogy egy év múlva, ha megcsinálta költői karrierjét, újra beszélhe-
tünk a dologról. Az ígéretek és csábítások világában azonban nehéz várni. A kérő képtelen 
nekiállni a munkának, eksztázisban kóvályog, s arcra borulva kaparja a szeretett nő küszöbét. 
Mi az őrület? Az aktivitásnak az életösztön ellen fordulása, az életösztönről levált gondolati 
és érzelmi rendszerek beszámíthatatlanná válása, a félbemaradt növekedést követő bomlást 
kifejező tév- és vészreagálások, a környezetet zaklató zaklatottság, a céltalan aktivitás kiüre-
sedése és egyben felpörgése. Az ember szakadatlan távolodása környezetétől és önmagától, 
minek következménye az elkerülhetetlen érintkezések konfliktussá fajulása. Az elviselhetet-
lenség kölcsönössége önnön elviselhetetlenségünkre, az önelfogadás képtelenségére megy 
vissza. Az őrület mértéktelenség, s ez a kapitalizmus természete. A kapitalizmus mint objek-
tív őrület mesterséges, másodlagos káosz, az evolúciónak nem csúcsa, hanem visszavétele.

Max Weber már korán képet ad az „utolsó ember” eljöveteléről, mint a történelem végé-
ről, melyet gyászolnak, míg van alternatíva, s ünnepelnek, ha (vagy ahol) már nincs: „Akkor 
mindenesetre e kultúrafejlődés ’utolsó emberei’ számára igazak lehetnek e szavak: ’Lélekte-
len szakemberek, s az élvezetek szívtelenjei: ez a semmi képzeli úgy, hogy felér az emberiség 
eddig soha el nem ért csúcsaira.” (Weber, 288.). A „szakadatlan hajsza”, mely „oly merőben 
értelmetlennek látszik”, mégis értelmesebb, mint végeredménye, a fogyasztói életstílus, mely 
az arisztokrata dekadenciáknak a maga gyámoltalanságát és eszköztelenségét, az átérzés im-
potenciáját külsőségekkel kompenzáló mimézise: „nem egyéb, mint epigonisztikus hanyat-
lási termék.” (Weber, 76.). A fogyasztás és szórakozás szenvedélybetegségei, a mimetikus 
és delegált szenvedélyek népbetegségei a termelés őrületének mindig lemaradásban levő 
következményei, melyek áldozatait ezért a piac hajcsárai ostorozzák. A szórakozás kultusza 
lecsúszás a puritán racionalizmus munkakultúrájából, s infantilis regresszióként szükségkép-
pen a felsőség által kitenyésztett, szervezett felelőtlenség joga és kultusza. A szórakozásellenes 
puritanizmus „az állam számára veszélyes”, mert „tekintélyellenes-aszketikus beállítottságot 
képvisel” (Weber, 259.). Az alternatíva tehát: szenvedélybetegség vagy a szellem szenvedélye, 
öngyilkossági ösztön vagy halálösztön, dekadens hedonizmus vagy kulturális forradalom.

A kapitalizmus mértéktelensége a transz elidegenedése transzhumán objektív realitássá. 
Az, hogy mindezt a kapitalizmus megtehette velünk, a világ világtalan lényegének, s a szük-
ségszerű véletlen lényegének hátterére utal. Žižek a tőkepiac virtuális kapitalizmusa kapcsán 
teszi fel a kérdést: „Nem úgy van-e, hogy tradicionális életvilágunk a változatlan objektu-
mokból álló külső valóság szubsztanciális képzetein nyugodott, míg a virtuális kapitalizmus 
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hallatlan dinamikája a valóság illuzórikus jellegét teszi láthatóvá?” (Žižek: Parallaxe. Frank-
furt am Main. 2006. 70.). A szilárd valóságkép mögötti régiókba behatolva – ez Argento 
Anya-trilógiája hősnőinek útja – kell ráébrednünk létünk lényegi kockázatosságára. A tra-
gikus egzisztencia kerete az erőforrások kíméletlen abszurditása. Már a természetben – az 
ember születésekor – tragikussá válik a dialektika, melyet a „társadalom társadalmasulása” 
pervertál.

A pszichoanalízisben és a szintén traumatikus élményeken alapuló katartikus gondol-
kodást képviselő marxista dialektikában a szenvedés önfeldolgozása a kreatív érzékenység 
forrása. A „létező kapitalizmussal” találkozva az amoralitás korlátlan lehetőségeivel szem-
besülve, a tőke radikalizmusára válaszoló kulturális radikalizmus számára az előbbi gondo-
latmenet már nem elég. Az egzisztenciát sakkban tartó trauma fogalmától ezért jutunk el a 
traumatikus egzisztencia fogalmához. A szenvedés önfeldolgozásától kénytelen tovább lépni 
a gondolat a bűnösség önfeldolgozása irányában. Szenvedéseinkben vétkesek vagyunk, mert 
cinkosságunk híján a rendszer sem működne. Összeomlana a rendszer, ha nem követnénk el 
valamennyien „kicsiben”, amit a „sikeresek” „nagyban” űznek. A belátás és akarat hiábavaló, 
nem működik a csábítások világában. A Phantom „talpig becsületes”, rajongó, idealista hőse 
ugyanazt az utat járja be, mint „lump”, bűnöző barátja. A Phantom kerettörténete az iroda-
lom mint gyónás, az ember önmaga számára elfogadhatatlanná válásával való szembenézése. 
Az osztálybűntudat, mely Brechtet vagy Lukácsot társadalmi osztálya elhagyására, Tolsztojt 
pedig az élet „elhagyására” készteti, mélyebb és általánosabb bűntudat alesete. A bűntudat a 
lélek ébredése. A bűnök jóvátehetetlenek, a hibák pedig korrekcióikban is az elfojtott visz-
szatérésével fenyegetnek. De dolgoztatni lehet őket, a hibákat és bűnöket is, nemcsak a trau-
mákat, sérüléseket. A produktív identitáspolitika gyónás és nem alkudozás vagy követelőzés. 
Identitásunk a tragédiánk, határunk, halálösztönünk.

A kapitalizmus az „eredendő bűn” törvényesítése. Az objektív, kollektív őrület összefügg 
az eredendő bűn kollektivizálódásával. Az őstrauma ma a totalitás lényege, az életbe való 
kilépés pedig az őstraumába való belépés. A traumán való átkelés vezet a kultúra magára 
találására. A kultúra önismerete a traumák, korlátok, hibák, vétkek és bűnök önfelismeré-
se. A bűntudat újrafelfedezése korunk feladata, mely kivezethetné a művészetet, tudományt, 
politikát és mindennapi életet az elszürkülésből és elaljasodásból, unalom és kegyetlenség, 
nyomorúság és gonoszság alternatívájából. Vége az önreklámozás idejének, el kell kezdeni a 
címkék mögé nézni és kérdésessé kell tenni magunkat.

A XX. század elején Dr. Jekyll és Mr.Hyde tudathasadása ébreszt olyan katartikus ráisme-
rési élményt, kimondatlan szorongásaink olyan tudatosulását, mint a századvégen a gyilkos 
kollektív őrjöngés képei a különféle fantasztikus járványfilmekben. Már Romero filmjeiben 
egymást fokozzák a teljes elhülyülés és a gyilkos tombolás „erői”. Az őrülettől az apoka-
lipszisig vezető út az elmúlt évszázad lényege, de a permanens apokalipszis alternatívája a 
permanens kulturális forradalom. Az eljövetel új formáit fedezzük fel, a belső eljövetelt, a 
felismerés, a ráismerés eljövetelét. Ez ott jön el, ahol legnagyobb a teher, legnyomasztóbbak 
a feltételek. A belső eljövetel következménye a külső nekiindulás (Solanas: Utazás az időben, 
Walter Salles: A motoros naplója).

A turbókapitalizmus alternatívátlansága az irracionalitás öngyilkos tetőzéséhez vezet. 
A tőkének nincs jövője, mert az adott pillanatban kell maximalizálni a bevételt és minimali-
zálnia kiadást, hogy szereplői lehessünk a verseny következő futamának is. Rontani a minő-
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séget, csökkenteni a bért! Csökkenteni a termelők, növelni a termékek számát! Sanyargatni 
a fogyasztót és fokozni a fogyasztást! Leértékelni az embert, de nárcisztikus omnipotencia-
komplexust oltani belé! A „trösztök korlátlan uralma”, a „nagybankok mindenhatósága” és 
a világ felosztása befejezettségének érzése, az a fejlődés, amelyet Lenin már 1917-ben jelle-
mez, a nyolcvanas években teljesül be. Ennek eredménye a kapitalizmus „eufórikus évtize-
de”, de a katasztrofális következményekkel sújtó sikerek arra utalnak, hogy a kapitalizmus, 
miután minden más érintkezési viszonyt alávetett, magát kezdi felszámolni. Ezt fedezi fel az 
uralkodó szellemi médium, a film, kidolgozva a lenni-nem-tudás mitológiáját, felelevenítve 
és továbbfejlesztve a történelem legsötétebb rémképeit.

Nemcsak a túl kevés, a túl sok víz is „kommunális, regionális és nacionális szintű mun-
kamegosztást” kíván, írja Wittfogel (48.). Nemcsak a termelésre alkalmatlan régiók termővé 
tétele kíván kollektív összefogást, a katasztrófák rendszeressége, az állandó fenyegetettség 
is az erők kényszerű összefogása irányában hat. Az ókori birodalmaktól a mai globális vi-
lágbirodalomig kényszerfolyamatokba és instrumentális kollektívákba befogott embernek 
a modernizáció által hangsúlyozott individualizmusa és idioszinkráziája csak hisztérikus 
pótkielégülés. Valóságos személyességet és önállóságot, szabadságot és kreativitást csak a 
helyzet drámaiságára és a folyamatok fenyegető megfordíthatatlanságára való ráébredés, a 
pótszükségletektől és álkielégülésektől való elfordulás, egy új felvilágosodásból következő 
új puritanizmus, a feladatvállalás öröme, a produktivitás odaadása és az új produktivitás, 
mint a visszanyert személyiség totális kielégülése teremt, s csak az így újjáteremtődött sza-
badságok egyesülése valóságos kollektivizáció, mely nem sérti és leépíti, hanem gyógyítja és 
totalizálja a személyiséget. A kulturális forradalom ötlete túl korán jött, ezért nem a „minden 
virág virágozzék” eredeti Mao-i elvét valósította meg, de az információs társadalom, ha a 
tőke által teremtett új technikákat a tőke uralma ellen fordítjuk, a tömeges kulturális felemel-
kedés intenzív érintkezésre lépő erői által újragondolt világ átalakításához vezethet.

Hitchcock Psychoja mint háromszoros paradigmaváltás
(Filmtörténet, kultúrtörténet, léttörténet)

A madártávlat nyitóperspektívája Norman Bates madarait, sőt – az utókor számára – a Mada-
rak című filmet is felidézi (a film későbbi részét és az életmű későbbi darabját). A magasból 
szállunk alá a mélybe, az égből a földre. Az alászállás maga is mintegy az eddigi filmtörténet 
uralkodó vonalának összefoglalása és a vele való szakítás, mert a magasból nézve tekinté-
lyes, nagy és szép városba alászállva, fenséges és szép – a régi művészet tárgyai – helyett, 
csúnyát és közönségest, gondot és nyomorúságot találunk, s ez a cselekmény (és az ábrázolt 
világban az élet) kiindulópontja. Ez a polgári rezignációs szimbolika ifjúkori remények és 
felnőtt valóság viszonyára is utalhat, de – mivel a film a későbbi Madarak a scifi és kataszt-
rófafilm korához kapcsolódó tematikájának is bevezetése – az alászállás egyúttal a klasszikus 
glamúrfilm boldogságmitológiáját is szembesíti néhány másodperc alatt a Psychotól eredez-
tető iszonyatmitológia jövőjével.

A film napfényes nagyváros dekoratív panorámájával indul, melyre rákopírozódik a fel-
irat: Phoenix. Arizona. December 11. Péntek. Délután 2.43. A Psycho bűnügyi filmként, a 
bűnügyi sajtóból kialakult bűnügyi irodalmat követő ténybeszámolóként indul. A tényt a 
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bűnügyi filmben a bűntény reprezentálja, mely a tények megváltoztathatatlanságára utal. 
A bűntény a tárgy eltűnése által erősíti meg a tárgy dologiságának súlyát, a tehetetlenség 
hatalmát, s arra is figyelmeztet, hogy teret és időt kitöltő tehetetlensége által a dolog, eltű-
nésekor, ürességet hagy maga után. A lét fölött lebegő semmi főhatalmát sugallja az, hogy 
a bűnügyi filmben az eltűnés az esemény. Az eltűnésnek fokozatai vannak, az ellopott tárgy 
hiányától a halálig. A lopás vagy ölés véget vet a csere állítólagos harmóniájának, de azt is 
jelzi, hogy ez a harmónia álságos, mert minden cserében elvész valami, ami a dologban pó-
tolhatatlan, vagyis éppen az, ami által a dolog – átmeneti tárgyként vagy annak örököseként 
– személyes létünkkel összenőtt.

A hely és idő adatait közlő felirat a tudósítás formájával látja el a mesét. A napihírként 
induló történet később többszörösen kisiklik: a mű poétikai bizonytalansága átveszi hőse 
személyének ontológiai bizonytalanságát, a lélek szétesését, mely a lét szétesése felé vezet. 
Norman Bates világában az ontológiai bizonytalanság az őrületet fogja jelenteni. Marion 
Crane világában, abban az általános világállapotban, melyben a cselekmény játszódik, s 
melynek az érintkezésből kiesett zárlata csak Norman Bates világa, az ontológiai bizonyta-
lanság általánosul, normalitásként jelenik meg, nem őrületként. Az alakok átváltozását (köz-
napi emberből bűnözővé, bűnözőből áldozattá) tükrözi és értelmezi a film átváltozásainak 
sora, a műfaji ingadozás, amely – ha jobban megfigyeljük – maga is logikusan halad a stádi-
umokat képviselő műfajok pokoljárást formázó sorrendiségében. A kispolgári elkölcsrajz a 
kegyetlen gyilkosság krimije, az utóbbi az őrült sorozatgyilkos thrillere, ez pedig az élőhalál 
képzeteivel játszó fantasztikus horror felé mutat: a film bejárja az egész fikcióspektrumot, a 
prózától a kalandig, a józanságtól a misztikumig, az erkölcsrajztól az akciófilmig, és végül a 
fantasztikus borzalom helyét is bejelöli.

Maga a kamera is előbb a város birtokosa, az átfogó tekintet privilégiumának a nézőt 
megajándékozó nagyura, ám egy pillanat alatt besurranó tolvajjá válik. Olcsó kis tolvaj a 
hotelszoba ablakán belendülő kamera, triviálisan köznapi jelenet tanújaként. A hír látszatát 
keltő felirat után köznapi embereket látunk, akiknek szóra sem érdemes események teszik ki 
életszubsztanciáját. Elsietett szeretkezés, ebédszünetben. Kihűlt ebéd a sublódon. Gyomor 
és nemi szerv, életösztön és libidó ellentétének prózai hangszerelésű változata: kétféle „éh-
ség” banális konkurenciája. A szexuális aktus, mely a klasszikus elbeszélésben a „jó vég” 
képviselője, itt a rossz kezdet formáját ölti. Az aktust nem boldog oldódás, hanem nyugtalan 
tépelődés követi. A filmszex Hollywood-törvényei már itt kisiklanak. A rosszkedvű beszél-
getés és a cselekményt indító krimisugallatú felirat hangulatilag harmonizálnak egymással, 
ám a jelenet kisszerű statikája ellentétben van a felirat dramatikus ígéretével. Az ígéret és a 
folytatás ellentéte játék a néző türelmével, ez azonban csak a feszültség ajzása, nem a néző 
becsapása. (Jellegzetes korabeli artfilmes stratégia lenne, ha az eseményt ígérő bevezetés 
után mindvégig nem történne többé semmi érdemleges.)

Az árnytalan város, az ernyedt szieszta és a csendes koradélután baljós keretet kap a 
– kriminalisztikai koordinátákat szuggeráló – nyelvi minősítés által: mindez bűnnel teljes, 
eseménnyel terhes. A csömör, az émely: a jelen azonossága. Az iszonyat: a jövő mássága. 
Azért szállunk alá a jelentéktelenségbe, mert észrevétlen elmozdulások indítják a sors lavi-
náját. Az iszonyat voyeurjeiként várakozunk valamire, ami kettő negyven és három között 
veszi kezdetét. A film nyitóképe empirikus közlemények halmazaként tálalja a cselekményt, 
a zárókép pedig metafizikai közlemények halmazaként értékeli át. Eltolódik a hírfogalom 
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értelme, ami előbb izgalmas, de mindennapi aktuális hírnek látszott, végül az emberlét pers-
pektíváit minősítő „rosszhírré” formálódik. A Psycho végül a teológia „Jóhíre” ellentétének 
meghirdetéseként zárul.

Az alászállás előbb vizsgált aspektusa az alászállás a látszólagos gazdagságból a valóságos 
nyomorba, a közösség gazdagságából az egyén nyomorába, ami azt bizonyítja, hogy a közös-
ség csak fikció, s városunk nem a mi városunk, számunkra ismeretlen hatalmak uralják. Ha 
pedig így van, akkor a város elnyelő rém. Az elnyeletés a nyitóképsor következő értelme.  
A napfényes Phoenix áttűnéssel kombinált lassú panorámája során a tekintet mozog, nem a 
tárgy. A mozgás, mely a látkép kibővítését célozza, a tetszést szolgáló nyugalmas szemlélő-
dés, a gyönyörködés műve. A tetszés a kontrollált és elemberiesített világ gazdagságának szól. 
Fényben vonul fel, derűsen tárulkozik a város. Ajánlkozása dekoratív és bizalomgerjesztő. A pa-
noráma nem módosít a távolságon, a várost egészében tárja fel, a tekintet tárgyaként. A gyönyör 
nem kíváncsi a részletekre, a distancia őrzi a tárgy szimbolikus identitását. De nem sokáig.

A kamera, mintegy a szépség vonzásának engedve, közelít a tárgyhoz. A közelítés nem 
valamely feltűnő motívumnak szól. A tekintet kiemeli a városból a városrészt, majd házcso-
portot, végül egy épület homlokzatára közelít. Áttűnésekkel gyorsított lendülettel jutunk el 
a homlokzat egy ablakáig: garniszálló szobájába hatol be a kamera. Szűk, sötét nyílás nyeli 
el a filmszemet. Eddig a szem nyelte a várost, most a város a szemet: éhséget és elnyeletést 
cseréltünk. A leeresztett redőny résén át hatol be tekintetünk a félhomályba. A tekintet gyö-
nyörködő aktivitásával indult képsor, a tárgy elnyelő aktivitásával zárul. Fényben fürdő te-
kintetként indul a film, míg tárgyából jön a sötét. A külső ragyogását követi a belső homálya. 
A tárgy első aktivitása a nagy nyelés. A film első hőse maga a kereső tekintettel azonos néző, 
akik elnyel a fényt határoló kő-rém, melynek gyomrában élnek a városlakók. A gyönyörrel 
indult lendület vége a kialvás: meg kell szoknunk a benti félhomályt.

Az érzékelés örömével indult film az analízis kínjával folytatódik. Nemcsak a kamera 
nyitó mozgása, az egész cselekmény felfogható a felismerés ugrásaival kombinált kutakodó 
közeledésként. A részletekbe alászálló közeledés révén minden értelmet nyer, de el is bizony-
talanodik később minden értelem, s az átértékelődések során megújulva pontosul, megha-
ladva az egyértelműségek naivitását és kizárva a sommás ítéleteket. A részleteket összerakó 
analízist meglepetés várja, mert az egész több a részletek összegénél.

A hősnő naivan megy neki az életnek, mint a mesehős, aki szerencséjének kovácsa. Az 
eltűnt hősnőt követő nyomozók szintén naiv koncepciókkal próbálják megérteni az esemé-
nyeket, egyszerű intrikában gondolkodva. De az élet rejtély, nem csupán rejtvény. Az ál-
mokban és látomásokban, tervekben és utópiákban a kép válik életté, a tragédiában az élet 
válik képpé. De különleges képpé, mert a tragédia éppen az összkép felháborítóan képtelen 
mivoltának kifejezése. Míg a látomásokban, víziókban és jelenésekben a jövő a megfejtés 
tárgya, a tragédia egységként kezeli az egyetlen képpé összeugró múltat. A polgári raciona-
litás tökéletesen elnyomni igyekezett tudattalanja a görög vagy tragikus tudat. A thriller a 
polgári melodráma által megtagadott tragikum bosszúja az iszonyat orgiájaként. Tragédia, 
mely végletekig torzult és beteg, mert nem hajlandó szembenézni vele az uralkodó világ-
nézet. Nem véletlenül következik a Psychoban a hosszú menekülés. Ha az ember menekül 
tragédiája elől, az lecsúszik thrillerré.

A képnek a tárgyra való ráközelítést kísérő beborulása azt sugallja, hogy a próza titka 
a végzet, a banalitásé valami még rosszabb. A dialógus a fogságról szól, a szereplők a sze-
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génység, esélytelenség, gond és tanácstalanság rabságában vergődnek. A garniszálló szobája 
egérfogó, akárcsak a benne talált emberek élete. A helyzet fogsága, mint tényszerű primér 
sors ellen lázadva tesz szert az ember személyes sorsra, az egyéni sors kiváltságára. A film 
hősnőjének nem sikerül a kitörés, a személyes jobbsors keresése csak a közös balsors betel-
jesedését gyorsítja. Az ebédidőt szeretkezésre felhasználó szerelmespárral elkésve találko-
zunk, nem a szeretkezés idején, hanem utána. A kamera ugyanazt tette a várossal, mint a férfi 
a nővel: behatolt. A kamera nyitó mozgása most már nemcsak a szellemi aktus, az analízis 
képe, hanem az érzéki aktusé is, a koituszé. Ebben a közelségben változik át a szép kép (a 
város és a nő) problematikus valósággá.

A filmszem rendkívül tevékeny a kezdet kezdetén: körbetekint, alászáll, a látványra hajol, 
betekint. A kamera behatoló, tájékozódó mozdulatai megkeresik a szereplőket. Megpillantá-
sukkor a férfi a fekvő nő felett áll. Altestét látjuk, miután felhúzta nadrágját. Marion Crane a 
semmibe bámul, Sam szinte „tettesként” áll fölötte. A férfi kompromittált, mintha nem sze-
mélye, hanem alteste cselekedett volna. Az altest, mint „tettes”. A nő, kiterítve, szinte mielőtt 
még bármi elkezdődött volna, máris kvázi-halott.

Első közös pillanatuk a férfit terheli, a kontextus azonban a nőt. A fekvő nő altestét hang-
súlyozó beállítás hozzájárul a város, a ház és a nő, mint elnyelő hatalmak hangsúlyozásához. 
A férfit csábítja a kiterített nőtest, ismét – ahogy feltételezhetően előbb is ott volt – az ágyon 
látjuk, a nő vonzása lehúzta a vertikálisból a horizontálisba, ölelkezve fekszenek. A nő viszi 
a szót. „Sam, utálom, hogy ilyen helyeken vagyunk együtt!” Az olcsó kaland, az alkalmi sze-
retkezés nem elégíti ki a lányt. „Sam, ez volt az utolsó alkalom.” Ha a férfi kalandot keresne, 
a nő célzásai és követelései, a házasságra való utalások is elnyelő fenyegetést jelentenének. 
Így is van bennük valami az erotikus zsarolásból. Az ágyra lehúzó nő azt teszi a férfivel, 
amit a későbbiekben a világ a nővel: nemcsak a női altest, hanem az éj, a vihar, a mellékút, 
a borzalmak szállodája és végül a mocsár is elnyelő hatalmak. Az elnyelő hatalom, mely a 
követelő és ultimátumot adó nő erotikus hatalmának látszik ebben a pillanatban, őt is el fogja 
nyelni, tehát az erotika hatalma mélyebb hatalmak megnyilatkozása.

Ha első pillanatban csak a nőtől való férfiúi félelmek Hitchcocknál nem ritka megnyi-
latkozását észlelnénk a jelenetben, tévednénk. A beállítás Mantegna Krisztusához hasonló 
torzításban teríti elénk a film hősnőjét, mintegy felravatalozva, hangsúlyosan eldologiasítva, 
tehetetlen, fölösleges maradékként jelenítve meg a kéj percei után. Az erotika áldozati bárá-
nya kétféle behatolásra, előbb a pénisz, végül a kés általi behatolásra rendeltetett. A kétféle 
behatolás, a férfié és a késé, épp olyan kétértelmű viszonyban van egymással, mint a nő két-
féle értékelése. Melyik behatolás a téma és melyik a forma? Melyik a kifejezés és melyik a 
tartalom? Az erotika az agresszió kifejezése vagy az agresszió az erotikáé? Két férfit rendel 
a film Marion mellé és kétféle behatolást, mintha a szex kis gyilkosság volna (kis halál) és 
a gyilkosság nagy szex (a halál pedig végső orgazmus, egy görcsös társadalomban mégis 
bekövetkezett teljes odaadás).

A madárlelkű kamera a dobozemberek szűkös világában landol. A néző ragyogó tekinte-
tére a város is ragyogóan tekint vissza, a városlakók tekintete azonban sötét. Az élettelen tár-
gyak vidáman néznek vissza ránk, az élő „tárgyak” sötéten néznek a semmibe. A nyitóképsor 
vizuálisan exponálja a később Norman Bates által megfogalmazott témát: „Valamennyien 
csapdában vagyunk…” A csapda a félig leeresztett redőny mögött nyíló szoba, és a csal-
étek a csapdában a szerelem. A redőny nemcsak a behatoláskor erősíti a csapdaélményt, a 
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továbbiakban is szerepet kap a beszélgetés háttereként. A film noir krimi szerette a redőny 
rései, fények és árnyak játéka által cifrázott belsőket. A fények és árnyak váltakozása sivár 
hivatali szobákat dekorál titokzatossá. Az árnyak csíkozta világban hangulati értelemben 
mind börtönben élünk. A fény-árnyék ketrecbe záró redőny leszűri a világot. Robbe-Grillet 
L’Immortelle című filmjében a redőny a szereplő kizártságát hangsúlyozza, ember és világ 
közvetíthetetlen egymáson kívüliségét, a tárgynak a tekintet általi elérhetetlenségét, a tekintet 
önmagába botlását, hiszen köztem és a tárgy mögött mindig ott marad a tekintet, mely nem 
tudom, hogy hozzám vagy a tárgyhoz tartozik, a tárgy mutatja meg magát benne, vagy én me-
sélek magamnak a tárgyról. A L’Immortelle gyengéd vizuális rácsvilága simulékonyabb mint 
a börtönrács, de annál leválaszthatatlanabbul tapad ránk, ember és világ közvetíthetetlen egy-
máson kívüliségét, a nyelvek csődjét, a zörejt állítva a jel, s a sötétséget a fény igazságaként. 
A Psychoban a redőny rései visszautalnak a főcímre, melyben a fehér alapon megjelenő fe-
kete rácsozatot, a fénybe benyomuló sötétséget váltja a sötét alapon megjelenő fehér vonalak 
rendje, melyek nyilakként tolják ki, söprik el a feliratokat. Az elnyelő sötétségben így a fény 
nem megváltó vagy megvilágító, hanem sebző hatalomként lép fel. Mindezt fűrészelő zene 
kíséri, mely éppúgy darabol, mint az előbbi absztrakt látvány tolakodó, harcos vonalai.

Marion felpanaszolja a ritka és megalázó találkozásokat, s végül kéri: „Házasodjunk ösz-
sze!” De a kérlelő ölelés háttere a redőny rácsozata. A szerelmi ölelés révült félálmában 
harmonikusan olvad össze sötétség és fény, egymásba nyúlnak, mondhatni ölelkeznek, mint 
a pár. Mintha egymás karjában csökkenne a redőny, a rácsozat hatalma, oldódni kezdenének 
a kontrasztok. Később, miután Marion öltözni kezd, ismét nő a redőnyök szerepe, előttük 
folyik a vita. Sam a vita hevében felrántja az egyik redőnyt, s az ablakkeretbe kapaszkodva 
levegőzik, a beszélgetés azonban a másik redőny előtt folytatódik.

A cselekmény kezdete a szerelmi „azután”. A szerelem utánja azonban, a beidegzett né-
zői várakozásokkal ellentétben, a szerelmesfilm törvényét sértve, nem a boldogság, hanem a 
gond. A fekvő Marion optikai tálalásmódja megnöveli a lábakat, fokozza az altest súlyát és 
hátratolja a kicsinyített arcot. A néző nyilván szeretne többet látni a nőből, de nem láthat töb-
bet, csak a halál pillanatában. Ez veszélyessé nyilvánítja a feltárulkozást, s felveri az erotika 
értékét, kockázatos valamiként, a halál szomszédságába telepítve. Hitchcock felfokozza a nő 
testiségét, de nem vetkőzteti le őt. Takaros, szolid nőt állít elénk, aki nincs jóban az egyéb 
életfunkciókról leválasztott szexualitással. Olyan családi otthon illene hozzá, amilyenek még 
a Griffith-filmekben láthatók vagy A farmer feleségében. Már az Elfújta a szél esetében sem 
olyan meghitt az otthon, nem olyan hiteles, mint a „szél”, amely elfújta, A Manderley ház 
asszonya esetében pedig az otthon már a Psycho kísértetháza felé mutat.

„És a löncsöd?” – kérdi Sam. Szegényes csendélet: el nem fogyasztott, kihűlt ebéd képe, 
mely még egyszer kifejezi azt, amit a le nem vetkőzött testek ölelése és a sietős ölelést követő 
rossz hangulat jelzett. Mindenfajta – gasztronómiai, szexuális és erkölcsi – kielégületlenség 
halmozódik. Lefokozódik a szex, de prózaiságáért kárpótol az erkölcsi vágy. A szex megvolt, 
de nem tudják elkezdeni a közös életet. A szex nem teljesületlen, a szerelem azonban házas-
ságot követel, folyamatosságot, folytatást. A vágy tárgya ezúttal az, ami a konvencionális 
szerelmesfilmet nem érdekli, a visszaút a köznapi életbe. Itt ez lenne a boldogság, nem az 
alkalmi mámor. Marion és Sam nem úgy néznek ki, mint akiktől nagy kalandot várhatnánk, 
és rá is kell majd ébrednünk, hogy a kalandtalan világ eseménypótléka az iszonyat, a csúcsra 
futás maradék lehetősége a vég. Phoenix szabályozott banalitásában és szorgalmas esélyte-
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lenségében nincs sötét titok a múltban, nincs az elátkozott hőst rabul ejtő őskonfliktus, mint A 
Manderley ház asszonya vagy a Spellbound esetében, nincs titokzatosan bűnös, frivol hősnő, 
mint a Vertigo vagy a Marnie című filmekben, nincs a kegyetlenséget vonzó külsőben elrejtő 
életművész, mint a víg özvegyek gyilkosa (Shadow of a Doubt), sem rejtett képességeket fel-
mutató érzékenység, a banalitás álarcában rejtőző zsenialitás, mely a Londoni randevú öreg 
hölgyének jellemzője. Hőseinknek nincs gyengéjük, mint a Vertigo detektív tériszonya. Nem 
gátlásosak, int a Forgószél szerelmesei. Nem sértettek, mint az Under Capricorn hőse. Sehol 
semmi rossz emlék, rejtett bűn, nagy félreértés vagy krónikus lelkifurdalás. Az akadályozta-
tott szerelem csak akadályoztatott házasság, melynek hátráltató motívumai ostobán költség-
vetési természetű gondok. Lakásügyi problémák, mint a hetvenes évek környezettanulmányi 
jellegű magyar filmjeiben. Ha a Psycho ismeretében nézzük ezeket a filmeket, úgy érezhetjük 
magunkat, mint megannyi Sam és Marion.

Sam elfogadja a helyzetet, Marion lázad ellene. A társadalmi élet nem kölcsönös segít-
ségre alapított üdvtervi vállalkozás, hanem konkurenciára alapított haszonszerző verseny.  
A boldogságnak mint létformának az előbbiben lenne értelme, az utóbbiban a kellemesség 
és a haszon a reális cél. Nem lát a szemétől – mondják egymásról a kor érzéketlen emberei, 
akiknek szempontjai egymás közé állnak, s nem a világ egymással együttműködő felfedezé-
sére születtek, így nem is tudnak közös világot építeni, ezért a rács a kiinduló vízió, amelyről 
a The Wrong Man című film már sok mindent elmondott.

Marion esztétikai-erkölcsi lázadó, aki érzi a józan ész esztelenségét és a jogrend jogta-
lanságát. Nem fogadja el a kishivatalnoki szerelmet, mint a löncsidő desszertjét. Sam már 
birtokolt, megélte a házasságot, míg Marion mindent vár az összetartozástól, mert csak az 
eszmény lebeg a szeme előtt, nem azt látja, amit ebben a világban ki lehet hozni belőle. Sam 
lefekszik a nővel, de nem gondol házasságra, Marion házasságot követel, melynek nincsenek 
meg az anyagi feltételei. Sam kisigénye vagy Marion nagyigénye a tragikus bűn? Marion 
olyan ambíciókat képvisel, melyekről a következő generációk lemondanak, Sam viszont ér-
zéketlennek tűnik az igényesebb, romantikusabb Marion mellett. Gesztusvilága is nehéz-
kesebb. Marion perdül, fordul, közeledik és távolodik, változtatja helyzetét és kifejezését, 
szemrehányó homlokráncolás váltja a csókot, a helytelenítés kifejezését azonban ajánlkozó 
ölelés és oldó mosoly enyhíti. Marion teszi magát és maximalista, régi nőkre, A farmer fele-
sége vagy A Man-szigeti ember hősnőire emlékeztet, egy a régi, mozgalmasabb és nyitottabb 
világokat leváltó, legázoló és elsöprő világban. Sam megelégedne azzal, amit el lehet csenni 
a perctől, Marion többet akar. Marion akarata kreatív és nem receptív.

A film első pillanataiban vizuálisan jelzett csapdaszituációt gazdasági jellegű motívum 
interpretálja: az adósrabság. A szuperkapitalizmus, mely messziről nézve határtalanul tá-
gas, burjánzó világ, közelebbről az adósok börtöne. A szerelem a pénzhatalom fennható-
sága alá kerül. A régi szerelmi melodrámákból ismert zord szülő szerepét a pénz vette át. 
„Jobb volna, ha nem is jönnél!” – Marion kibontakozik az ölelésből. „Jövök jövő héten 
is.” – próbálkozik Sam. Marion határozott: „Ne gyere!” Sam oldalán vannak a terhek, a 
halott apa adósságai, az elvált feleség tartásdíja. Elmúlt idők alakjainak zsákmánya a jövő. 
Holt viszonyok uralkodnak az élőkön. Sam gazdasági csapdák rabja a film elején, Norman 
lelki csapdák rabja a film végén: a szegények és a gazdagok számára különböző csapdákat 
tart készenlétben ez a társadalom. A proletár csapdája a nyomor, a polgáré a patológia. (Az 
utóbbiról később lesz szó.)
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Gyengéden nyugtató zene szólal meg, amikor Sam enged: „Rendben van.” – mondja. 
Hajlandó Marion feltételei alapján folytatni a viszonyt. „Látni akarlak, Marion, akármilyen 
formában, akár ’tisztességes’ körülmények között is.” De a „tisztességes” szó is rossz mel-
lékízre tesz szert a beszélgetésben. A „tisztességes együttlét” közös vacsorát jelent, Marion 
otthonában, anyja képe alatt, nővére, a Marionnál színtelenebb, „megkomolyodott” Lila tár-
saságában. „És mit csinálsz utána, Lilát elküldöd moziba, anyád képét pedig a fal felé fordí-
tod?” – kérdi Sam. A szerelem beteljesülése feltételezné, hogy ne nézzenek bennünket, még 
a múltból sem, ne legyünk megítélő tekintetek rabjai. Sam megjegyzése később értékesül, a 
lelepleződések után, amikor visszaemlékezhetünk, hogy Norman Bates világának uralkodó 
motívuma, a halott anya, mint szerelmi akadály, Marion világából sem hiányzó mozzanat.  
A tekintet elnyomja a tettet, a tett nem tud emancipálódni.

Sam elfogadóbb magatartása azt jelzi, hogy a célnál van, Marion elégedetlensége arról 
tanúskodik, hogy nincs a célnál. Sam célja a szex, Marioné a házasság. A kettő valamilyen 
egysége lenne a szerelem, ezt az egységet mint lehetőséget azonban csak a lemondások árán 
érhetjük el. A lemondások készsége jelenik meg a szerelmesfilm sanszaként. A férfi vállalná – 
a nő szerelmének megőrzése érdekében – az önmegtartóztatást, a nő pedig vállalná a tartásdíj 
postázását. Az egyik kész lemondani a szexről a szerelemért, a másik vállalná a szerelemért 
a nyomort. S mindketten remélhetnék, hogy a lemondások cseréje ideiglenes állapot. Ha 
szerelmesfilmként indul a krimi, de sikertelen a szándékok szerelmi történetté való összefo-
nódása, akkor a kisiklott szerelmi történet eredménye rosszabb lesz a kriminél.

Marion visszasiet az illegális találkáról a hivatal által képviselt legális életbe. Eddig még 
csak „szex” a „bűn”. Caroline, a csúnya kolléganő megkapta, amit a szép Mariontól megtaga-
dott az élet. Caroline férjről, családról fecseg. Belép az öreg főnök, Lowery, hasonlóan öreg 
üzletfele, Cassidy társaságában. Cassidy, az olajbáró, lánya esküvőjét emlegeti, aki állítólag 
mindent megkapott és nem volt még boldogtalan napja. Az imént a férjes asszony fecsegése 
volt a magányos nő kínzásának eszköze, most a dőzsölő hatalom hivalkodása a szegénység, 
a kisember kínzásának eszköze. A perverz öregember kihívó vigyorral méregeti Mariont: a 
szegénység kiszolgáltatottság. A meglopottaknak még szégyellniük is kell magukat a bitor-
lók (birtokosok) előtt.

Lowery, a puritán, és Cassidy, az obszcén öregember üzletet kötöttek: negyvenezer dollár 
kerül egyik kézből a másikba. Cassidy obszcén exhibicionizmussal rázza a pénzköteget. Az 
olajbáró Las Vegas-i hétvégét ajánlgat a fejfájós hivatalnoknőnek. A bűn és szerencse váro-
sába hív. Az életen és világon röhögő pénzes pimasz meg van győződve, hogy minden eladó. 
Caroline szörnyülködik: „Te, ez kikezdett veled. Rajtam biztosan meglátta a jegygyűrűt.” 
A félbemaradt szeretkezést követően visszatért, tikkadt, nyugtalan nő előbb elfoglaltságot 
mímel, végül mégis felemeli tekintetét a vaskos kötegre.

Cassidy, a primitív újgazdag, az Újvilág lumpenstílű pénzarisztokratája henceg és aján-
latokat tesz, míg Lowery feszeng. A puritán illetve az obszcén öregember ellentétek, de 
mindkettőt szereti a pénz, a pénz uralma az öregek uralma, a megvénült emberiség nemtelen 
nemi szerve a pénz. A perverz Cassidy-jelnet magyarázza Marion lázadását, melynek célja 
legyőzni az apai figurákat, akik a pénz=fallosz azonosításra alapítják absztrakt potenciáju-
kat, a gazdasági omnipotenciára váltott erotikus potencia pervertálódását, mely ráterheli a 
zsarnokságot a törvényre, s a kizsákmányolást a jogrendre. Megjelenik a törvénytelen ál-atya 
mitologémája, a Hitchcock filmjeiben gyakori nevetséges vagy gyenge férfiak, férjek, család-
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fők személyében. Marion lelkében akciós késztetés fogamzódik, melynek értelme elrabolni 
az öregektől az emberekből kisajtolt, eltárgyiasított, egyetemes, absztrakt potenciát, a pénz 
hatalmát, mely aláveti magának a szerelem hatalmát és megmérgezi a személyes viszonyo-
kat. Marion Sam számára készül megszerezni a potencia szimbólumát, a dollárt, a pénz-
köteget, a polgár szimbolikus falloszát, melyet a szegény – gazdaságilag kasztrált, önnön 
apja által életlehetőségeiben megcsonkított – udvarló nélkülöz. Marion nem a fizikai pénisz, 
hanem a szociokulturális fallosz elrablása értelmében kasztrálja az öregurakat.

A hivatali szoba falán széles távlatot nyitó festményt látunk Marion feje fölött, mely a 
westernek köves, sziklás, napsütötte tájait idézi. A lány indulásakor másik festmény is meg-
jelenik a háttérben, mely romantikus rengeteget ábrázol. Az első kép azokat a vidékeket 
előlegezi, melyeken át a sikkasztóvá lett lány menekül, míg a második kép arra a miliőre utal, 
ahová az eltévedt krimihősnő-jelölt majd megérkezik. A redőny eltakarta a várost, a festmé-
nyek feltárják, amit eltakar a város, ami a városon túl van, tehát a város is csak egy redőny, 
hiába fénylik. Mindkét festmény áttöri a rendet, mely nyolc éve a hivatali szoba fogságában 
tartja Mariont. Marion kezébe nyomják a pénzköteget, mire a falra vetülnek képként, majd a 
falon túlra, valóságként, a vágyak. A képek, melyek vizuális megfelelői az iménti csábítások-
nak, midőn mindenki esküvőről, házasságról fecsegett, kivetítik Marion vágyait. Az iménti 
lesütött szem által leplezett vágyak kívülről néznek vissza rá. Marion nemsokára sziklás, 
sivatagos tájon száguld, majd alámerül az erdős vidék ázott bujaságába.

A Psychoban Marion kezében a pénzt tartalmazó boríték olyan, mint a Shadow of a Doubt 
esetében Charlie ujján az ajándékba kapott gyűrű, vagy az Idegenek a vonaton Brúnója mar-
kában az eltulajdonított öngyújtó. A gyűrűvel mint cseretárggyal vagy az öngyújtóval mint 
cseretárggyal – emberek között vándorló tárgyakkal – az ember kezébe került dolog más 
ember bűnével (vagy vágyával) fertőzi meg őt. Az értékek cseréjének tudattalan és életveszé-
lyes dimenziója a bűnök cseréje. A gyűrű eljegyez a bűnnel, az öngyújtó éget vele. Marion 
kezébe pénzköteget adnak. Az előbbiek használati tárgyak illetve személyes értéktárgyak, az 
utóbbi az egyéb tárgyak cseréjét közvetítő absztrakt funkció, mintha a világ minden bűnével 
fertőzne meg, mint absztrakt bűn, általános bűn, közös bűn. A borítékban nem üzenet, levél, 
lánykérés, vallomás, búcsúzás vagy magyarázat szavai rejtőznek, hanem pénz, nem szellemi 
erőt, hanem anyagi hatalmat tartalmaz, s első pillanattól fogva inkább fenyegetést képvisel, 
nem ígéretet, mert a hatalom nagyobb hatalmakat mozgósít maga ellen.

Az első két miliő, a szállodaszoba és a hivatal, egyaránt otthontalan. Az elsőben a szerető 
személlyel szemben nyilatkozik meg Marion rosszkedve, melyet a másodikban, kínzóival 
szemben, visszafojt. Meg kell tanulni a rosszhoz jó képet vágni, csak a jóhoz vághatunk rossz 
képet. Marion esetében lét és tudat kerül szembe egymással, amikor a lány esztelenül kezd 
cselekedni, de az esztelenség még nem őrültség. Norman Bates esetében a tudat kerül szembe 
önmagával, ami az előbbit követő további lépés, Norman már messzebb jár az úton, melyre 
Marion is rálép. Nincs jól, vallja meg Marion, s ez nemcsak fizikai értelemben értendő. Hitch-
cock „pszichoanalízise” ezen a ponton váratlanul rokonul Lukács György „pszichoanalízi-
sével”. A világ krónikus elviselhetetlenségének introjekciója elviselhetetlenségünk, s ennek 
további fejleménye létünk összetevőinek egymás számára való elviselhetetlensége. A világ 
börtön, a viselkedés kényszerzubbony, a mozgástér illuzórikus, az indulat rosszindulat, a tett 
bűn. „A kedvetlenséget kiváltó magatartásra irányuló állandó kényszer, a személyileg legfon-
tosabb indulatok állandó gátlása hozza csak létre azt az állapotot, amelyben az emberi tudat 
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és tudattalan ellenségesen áll szemben egymással ahelyett, hogy, mint ez normális – persze 
gyakran ellentmondásos módon –, kölcsönösen előmozdítanák egymást.” (Lukács: Az eszté-
tikum sajátossága. Bp. 1965. 2. köt. 126.). Ha a szabálykövető racionalitás nem eredményes, 
ősibb játszmáknak teret engedve húzódik vissza. Ha a jogot és erkölcsöt tiszteletben tartó 
szabálykövető magatartás boldogtalanságot eredményez, akkor olyan kockázatvállaló maga-
tartásmódok lépnek fel, amelyek mind archaikusabb ösztönöktől várják a megoldást. Marion 
története a rizikókapitalizmus lelki hajszálgyökereit világítja át. Ha az önfegyelmezés nem 
biztosít hosszú távú, tartós kielégülést, akkor nagy kockázatú rablójátékokhoz folyamodunk, 
intenzív pillanatok kéjeire törekedve, melyek ára nem jelent problémát, ha a fegyelem és 
törekvés sem ígér vonzó jövőt. A tudattalan, mely a kultúra kiegészítése lehetne, a kultú-
ra összeomlásaként jut uralomra, a felettes énre rátelepedő alantas szuperénként, a kaotikus 
spontaneitás mindent a feje tetejére állító rablóvilágában. Arizona, Phoenix, december 11., 
péntek: most megszűnik „a kedvetlenséget kiváltó magatartásra irányuló állandó kényszer.” 
A megalázott kilátástalanság felszabadítja az emberben rejlő Másikat, akiről eddig maga sem 
tudott. Marion ezután az utóbbi útját járja, akiben nem ismer magára. Marion ettől kezdve épp 
úgy nem tud megegyezni a benne rejlő Másikkal, ahogy Norman Bates sem. A nyomorból a 
bűn útjára, onnan az őrület házába, s végül a halálba vezet Marion útja. Az irracionális utazást 
a vágy indítja el, a szorongás a kísérője és az iszonyat a vendégfogadója. A városi garniszál-
lóban lekéstük egy férfi és egy nő találkozását, s becsapva érezte magát a néző voyeurizmusa. 
A vidéki panzióban tanúi leszünk egy férfi és egy nő „egyesülésének”, de jobb lenne, ha nem 
látnánk, és szép lenne, ha nem történt volna meg. A hotelbeli habozó szerelmi gyengédsé-
gen túl (vagy mögötte) a messzi motelben gyilkos mámort találunk, „a sötétség mélyén”, az 
„ösztönök éjszakájában”, a világon kívül, ahol nincs fék, senkire és semmire sem kell tekin-
tettel lenni. A realitásérzék közege a hivatal, a vágyé az út, a destrudóé a borzalmak háza, a 
kísérteties lak, mely átkozott, mint az Átreidáké. Marion „beindulásában” van valami abból, 
amit a Valami vadság pozitívan értékel, a Faster Pussycat!Kill!Kill!Kill, a Motor Psycho ne-
gatívan, de akár a Lorna, akár a Bitch Slap (Rick Jacobson filmje), ijesztő vonásai ellenére is 
néha elbűvölten szemlél. Marion nekimegy a kalandnak egy olyan társadalomban, melyben 
nem létezik a kaland, de akkor útja a semmibe vezet. Az őrület a tudat bomlása, a halál a lét 
bomlása. A film két hősét, Normant és Mariont, elnyeli az őrület illetve a halál birodalma.

Janet Leigh pedáns és szolid nőt alakít, szeretői státuszban is inkább nővéries és anyás, a 
szerelmet a házasság előjátékának tekinti, de megértést tanúsít az élet – férfiak oldalán meg-
jelenő – „illetlen” vonatkozásai iránt is. Az egyik ilyen vonatkozás genitális, a másik mone-
táris. Miután Cassidy obszcénül rázogatta a vaskos pénzköteget Marion arcánál, míg Lowery 
szégyenkezve topogott a háttérben s mérsékletre kérte üzlettársát, a cselekmény egészében 
a vérmes és primitív újgazdagot a bonyolult dekadens polgárral összekapcsoló pénzköteg 
Mariont kapcsolja össze mindkettővel. A következő út a pénz útjának is tekinthető, mintha 
előbb exhibicionista önmutogatással elcsábítaná, majd utazásra invitálná, magával sodorná 
Mariont, de a pénz útközben elértéktelenedik, Norman Bates számára ugyanúgy nem jelent 
semmit, mint Charlie nagybácsi számára a Shadow of a Doubt című filmben. Marion az 
obszcén, gazdagodó férfi potenciáját szállítja az érzékeny, bonyolult, szegényedő férfihez, 
aki nem tart rá igényt. A támadó férfi potenciáját viszi el a menekülő férfihez, de az ellene 
fordítja. Marion feladata egyelőre csak annyi, hogy a pénzköteget betegye (a táskájába, a 
széfbe, a bankba).
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A boldogtalanság a vágyáramok és pénzáramok, a tényleges örömök vagy lehetőségük, a 
konkrét és absztrakt örömök áramlásától függ. Más éli meg helyettünk boldogságunkat, aho-
gyan Sam apja elélte fia elől az életet, most pedig Marion téríti el Cassidy és Lowery pénzára-
mait. De nemcsak arról van szó, hogy az, aminek örülnénk, ami boldoggá tenne, más kezén 
van, neki adott, nem nekünk. Nagyobb baj, hogy azért vágyunk valamire és egyre többre, s 
ezért nem tudunk mit kezdeni azzal, ami van, mert vágyunk a másik vágytárgyaira és versen-
günk szükségleteivel. Nem működik a régi képlet, szegény gazdagok és gazdag szegények, 
boldog kunyhó és szomorú palota képlete. Idegen hivalkodás sodor kényszerpályára. Nem a 
vérbe ömlő hormonok indítják útra a lányt, hanem a tudatba ömlő csábítások.

A pénz a férfiak kezén van, az ő kezükből kerül át Marion kezébe, azonban nem kölcsön-
ként, amelyet visszafizetne, kevesebbről van szó, Marion csak küldönc, be kell tennie a pénzt 
a bankba, ahol majd a férfiak számára sokasodik és szaporodik. Ha a pénz a férfiak kezén 
van, akkor Sam nem igazi férfi, mert nincs pénze. A hímnem társadalmi nemmé vált, mert a 
pénztelen férfi férfiatlan, s a nőnem szemünk előtt kezd társadalmi nemmé válni, mert a nő 
magához veszi a potenciaszimbólumot. A társadalmi nem születése azonban a Psychoban a 
katasztrófa kezdete.

A potencia lehetőség valaminek a megragadására, uralom gyakorlására valami fölött, ami 
az én tevékenységének terévé változtatja azt. A naturális potencia az egyed képessége a világ 
elsajátítására képességei által, míg a szociális potencia maga is kapott, szerzett, kisajátított 
kölcsönpotencia, melyet lopni és rabolni is lehet, s végtelenségig halmozni. A szociális po-
tencia egy dologi halmaz képességei által veszi birtokba a világot. E szerzett és halmozható 
potencia fejlődését absztrakttá válása közvetíti: a konkrét vágy elévül és felváltja az absztrakt 
vágy. Az absztrakt szociális potencia célja bármely lehetőség teljesíthetősége: a potencia esz-
ménye átalakul az omnipotencia eszményévé, s a vágy ideálja a hatalom ideáljává. Ezt a po-
tenciát férfi és nő egyformán birtokolhatja. Megindul egy folyamat, melyben férfi és nő nem 
egymás viszontvágyára vágynak, hanem az absztrakt vágy megtestesülésére, az eldologiasult 
közvágy tárgyára, a pénzre: ettől olyan szürke és prózai a kezdetben csillogó Phoenix, amely 
csak messziről szép. A klasszikus narratívában a férfi a szerző, hódító, harcos, a nő pedig a 
magát átadó és elajándékozó lény, tehát ajándék, azaz kincs. A Psychoban a pénz a főcsábító 
és nem a nő, de olyan csábító, amely kilopja magát a megajándékozott kezekből, valamiképp 
mindig megfoghatatlan és szétfolyó, nem lehet biztosan birtokolni. A pénz promiszkuitív, 
obszcén csábító.

A nőies, szende Marion az aljas tekintet és az obszcén beszéd tárgyává vált a hivatalban. 
Ezt követi a nő lázadása a tradicionális nőiesség ellen, s a film elfordulása a tradicionális 
nőiesség narratív tradíciójától. Sam ül a vidéki fészekben, Marion nekivág az országutaknak. 
Az útrakelő Marion a lázadó és menekülő ember, a férfias csavargó módján vág neki a cselek-
ménynek. A várakozó és adakozó, foganó és szülő erőből szerző erővé, harcossá és intrikussá 
átvedlett nő azonban nem a teremtés, hanem az újraelosztás princípiumát képviseli. Nem 
lehet új honfoglaló, mert a hon már foglalt, sőt kisajátított, ezért a lázadó ember sansztalan, a 
menekülő embernek pedig nincs hová menekülnie. Az országúton viszontlátott Marion más 
értelemben is a forgalmat képviseli, a vágy és a pénz áramainak hullámlovasaként bukdá-
csolva a továbbiakban, ami azt is jelenti, hogy a jövő hozzánk nem illő szerepeket kényszerít 
ránk. Marion, túllépve a férfi-nő viszony megszokott kritériumait, a férfinem konkurenseként 
lép fel az utakon. Az előbb a vágy tárgyaként megismert nő most gyanús csavargó.



49

Sam csak potenciafosztott férfi, nem elég férfias férfi, míg Norman kimondottan nőies.  
A lázadó, kalandra kivonuló Marion egy anyjával összeolvadott, nemileg emancipálatlan fér-
fi felé halad. Marion a férfiakkal konkuráló apalány, míg Norman Bates beavatatlan anyafiú. 
Az örök fiú, a férfitestben élő kisgyermek kísérteties női omnipotenciának alávetett. Miliője 
a lombos liget, a nedves bujaság, az alakot nem nyert tenyészet, a mocsár, a kísértetház.  
A férfias útra lépett Marion az út végén szembekerül az anyarémmel, aki erősebb a férfiaknál, 
aki számára a férfi üres tok, beköltözhető kísértetház. Marion is, az anya is a tesztoszteron 
viharos útját járják, nincs szelíd varázslat, mely elbűvölne és leszerelhetné az agressziót.  
A Notorious hősnője aktívból passzívvá, intrikusból áldozattá válik, és ez hozza a megoldást, 
a szépség és erény ugyanis nem a győztesek birtoka, a kudarc a megható és szép, a kudarc 
képe a győztes átnevelője, a görcsösen kemény sértett férfi feloldója. A kudarc még a gyil-
kost is rehabilitálhatja bizonyos mértékben (A gyilkos, Idegenek a vonaton). A Psychoban 
csak destruktív megoldás van, mert nincs ellenprincípium. Marion útja az ellenprincípiumok 
kialvásának világába vezet. Férfi és nő különbségének csökkenésével a libidó örömszerző 
lehetőségei is csökkennek, de besegít a destrudó, mely ott veszi át az izgalmat, ahol a libidó 
nem tud továbblépni és csúcsra futni. A dollárköteg nagy kéjszerv, a férfit leváltó új nem 
nemi szerve a pénz. Mindent ő nemz és ő az egyetlen öröm. A pénz birtokosa mindent bir-
tokol, ezért amíg a pénzt halmozza az ember, nem következik be kiábrándulás, a pénz kéje 
határtalanul fokozható, a nehézségek akkor jelentkeznek, amikor a csereérték világából meg 
szeretnénk térni a használati értékébe.

A kiindulópont férfias „nagy öregje” pénzköteget ráz, az út túlsó végének nőies „nagy öreg-
je” hasonlóan rázza a kést. A hitchcocki „harmadik nem” falloszának fogai vannak, mint a 
folklórbeli vaginának. (A Fűrész 1. fogas falloszával önmagát erőszakolja, csonkítja meg, vagy 
ha úgy tetszik, önmagát kasztrálja az őrült gyilkos öncsonkító rabja.) A kés a pénz munkájá-
nak képe. A folklórban a vagina fogainak elvesztése jelenti a nemi élet kezdetét, a Psychoban 
a pénzköteg „foga”, a nagy konyhakés megpillantása jelenti a férfi-nő viszony rossz végét, a 
libidót leváltó destrudó nagyobb és sötétebb kéjeit. A nyitó jelenetben érzelemteljes és átszel-
lemült erőként ismertük meg a nemiséget. Marion erkölcsi igényei messzi célokat és aktuális 
gátlásokat rendelnek a nemiség fölé. Később megismerünk egy másik Mariont, aki nagy fehér 
borítékot tart készenlétben, melyben elsüllyeszti a pénzt, majd mindkettőt elsüllyeszti retiküljé-
ben. A tárgy Marion tereibe való behatolásának pillanatától fogva Marion hazudik.

A lány, aki a „szerető szívnek” ellenállt, a pénzkötegnek, az emberi szempontokat le-
vedlett hatalmi testnek nem tud nemet mondani. Előbb hazudik, majd meztelenkedik, végül 
elhagyja a modern miliőt és a kontrollálatlan, nyers erők miliője felé halad. Azt hazudja, 
hogy fáj a feje, nem megy vissza a hivatalba, otthon látjuk viszont. Félmeztelenül látjuk, a 
színésznő vetkőztetésének ürügyéül használja Hitchcock az átöltözést.

Marion nem oda ment, ahová küldték, és nem azt teszi, amivel megbízták. Mozgása el-
bizonytalanodik, nem tudni, mit tesz a következő pillanatban. Kistotál következik a félig 
nyílt ajtóban megálló s az ágyra visszanéző lányról, majd az ágy képe következik, melyen a 
boríték tartalma kibuggyanva feszíti burkát. A boríték majd a retikül tárulkozó aktivitását a 
bőröndé követi, mely új és új tárgyakat nyel el. Ruhák, papucsok zilált rendetlenségét pillant-
juk meg a feltárt bőröndben.

Az igézet a kényszerítő tekintet hatalma. A megigézett tettei a megigéző tekintet akaratá-
nak kivitelezői. A pénz az, aki néz, Marion csak visszanéz, a vezérszólamot a tárgy viszi, az 
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ember csak a tárgy tárgya. A bűvölő tárgyi hatalom parancsoló ereje, a kibuggyanó idegen 
túlerő önmutogatása, megerőszakoló csábítása eredményeként következik a vele szemező 
lány tehetetlen befolyásoltsága, engedelmes reagálása. A redőny még csak háttér volt, nem 
vált önálló személlyé, de a pénzköteg vagy a Bates-ház már igen. A Psycho emberei olyan 
mértékben válnak bábbá, amilyen mértékben tárgyai cselekvő személlyé. Végül Mrs. Bates 
hullája egyesíti a két tendenciát, lévén egyszerre bábbá vált ember és élő szubjektumként 
ágáló holt tárgy.

Ágyjelenetet látunk: a pénz az ágyon. Előbb Mariont láttuk az ágyon, aki tulajdonképpen 
tiltott tárgy az őt eltartani nem tudó Sam számára, most a pénz van Marion helyén, tiltott 
tárgy Marion számára. A nő áll az ágyon elterülő pénz fölött, ahogy a férfi állt az ágyon elte-
rülő nő fölött. A csomagoló Marion meg-megáll, a tárgyra pillant, majd ismét tevékenykedik 
a rádobált ruhák által puhán tátongóvá vált bőrönd belsejében. A pénz az ok, a bőrönd nyílása 
a következmény, Marion ténykedése pedig a két dolog által meghatározott. Átöltözik, meg-
torpan, megkettőződik a tükörben. Ki vagy te? – kérdi a tükör. Nem Marion megy a tükörhöz, 
mint a hivatalba készülő normális napokon tenné az ember, hanem a tükörkép állja el az ezért 
megtorpanó Marion útját.

Az állig gombolkozott nő képe megnyugtat, a zárt jelenségnek nincs köze az iménti tá-
tongáshoz, melyet a retikül vagy a bőrönd képe mutatott. A film előbb olyan extrémen képes 
áterotizálni a prózát, mint később iszonyattá alakítani minden erotikát.

Marion nem bankrabló, nem ő eszel ki valamely tervet és nem is hajt végre bonyolult és 
veszedelmes akciót a pénzhez való hozzájutás értelmében. Nem elrabolja, csak megtartja a 
pénzt, nem elveszi, csak nem tud megválni tőle. Nem határoz, csak körüljárja és a befolyása 
alá kerül. A pénz jött el, hogy elrabolja őt, és nem fordítva. A vis-á-vis montázs aszimmetri-
kus, amennyiben a kamera a nőtől hátrahőköl és a pénzhez közel hajol. A közelkép intimi-
tásában buggyan ki a borítékból a pénz, a nézőre is hipnotikus hatást gyakorolva. A pénz az 
előtér, a nő a háttér. A pénz a közép, a nő a periféria. A nő kering a pénz, mint az éjszakai ro-
var a fény körül. Nemsokára valóban az éjszakában eltévedt nőt látunk, akit megszólít a fény. 
A pénz és a fény is csalfa, mindkettőnek más a jelentése, mint a jelöltje. A jelentés a szerelem 
és az otthon, a jelölt a halál. Mindez a pénz művének története: a hősnő nem dönt, csupán el-
veszíti a cselekedetei fölötti rendelkezést. Csomagolás közben szólal meg az idegfűrész zene, 
mely kísérni fogja az útifilmet. Egy későbbi nemzedék filmjében, a Csillagok háborújában, 
világító kardokkal hadonászva szavalnak az erőről. Úgy rázzák kardjaikat, mint Cassidy a 
dollárköteget. Számukra a legfőbb jó, a világ őre a hatalomkoncentráció, mely a Psychoban 
fekély és daganat, a kizökkent idő szülője. A pénz a köznapi életet szolgáló csereeszköz is 
lehetne, hogyan lesz belőle az inkább a Csillagok háborúja kardjaival rokonuló gyilkos szer-
szám, melynek birtoka kiemel a munka világából és háborúvá minősíti át a létezést (a Psycho 
által kritikailag előrejelezve az amerikai film későbbi útját)? Mégsem a pénz teszi tönkre a 
világot, hanem a világ a pénzt? Hogyan degenerálódott a pénz? Le Bon tömegpszichológiája 
szerint a tömegember butul el és degenerálódik. A pénz tömegpszichológiája erre azt vála-
szolhatná, hogy a pénz butul el és degenerálódik az eltömegesedés által, s hülyíti az embert, 
ezért a pénz urai – mint Esther Vilar dokumentálta – sokkal butábbak, mint a tömegember. 
Bizonyos mértékű pénzkoncentráció libidinális hatalom. Egy nagyobb pénztömeg azonban 
destrudóvá alakítja a libidót, mint ez a James Bond-filmek, a Superman- és Batman-filmek 
őrült felhalmozói esetében látható. Ahelyett, hogy mindenütt lenne elég, túl sok pénz gyűlik 
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meg egy helyen. A kétfajta tőke úgy viszonyul egymáshoz, mint Hitchcock későbbi filmjében 
a gyilkos madarak és a „szerelemmadarak”.

Eltűnt a döntés a bűnbeesésből, a bűnös a bűnügyből. Nem az új Éva beszéli rá Ádámot, 
hanem az alma Évát. Bonny és Clyde életmódot választanak, míg Marion lába alól kicsúszik 
a talaj. Az autósztrádának is ez a definíciója a cselekmény összefüggésében: kicsúszott talaj.

A befolyásoló hatalom ellenállhatatlan, a következmények pedig hosszútávúak és meg-
fordíthatatlanok. A pénz beszámíthatatlanná tesz, kiszakít az otthonos terekből, felszámolja 
a határokat és játékszabályokat, megfordítja a cselekmény rendjét. A hagyományos narratíva 
a csavargó letelepedéséről mesél, a Psycho a fordítottja. A csavargó letelepedésének narratí-
vája azért is lehetetlen, mert letelepedetteket is látunk, másként nem is lenne vége az útnak, 
de a letelepedettek világa, a Bates-ház sem a megoldott problémák világa. Marion Crane 
autóba ül, Fairvale felé indul: elcsábított ember, odaadta magát. Az élet az országúton rohan, 
a Bates-ház lakói lehetetlenné vált világot képviselnek, olyanok, mint a partra vetett halak. 
Minden rendszerben vannak ilyen elévült, fuldokló életformák. Egy ilyen polgári ház Hitch-
cock némafilmjeiben még barátságos otthon lehetne, itt már csak kripta. A börtön és a kripta 
között választhatunk.

Induláskor másodszor süllyed el a pénz Marion privát és intim tereiben, a fehér retikül 
után a fekete táskában. Az Idegenek a vonaton esetében a hős tárgya kerül más kezébe és ez 
sodorja el a hőst, itt más tárgya kerül Marion kezébe és ez sodorja el a lányt. Nemcsak a pénz 
kerül a fekete táskába, Marion is beül a fekete autóba. Autóját útközben majd csillogóbb, 
ártatlanabb kinézetű kocsira cseréli, mely azonban elmerül a fekete éjszakában. A pénz a 
borítékban, a boríték a táskában, a tárgyak a bőröndben, Marion az autóban (ahogy Mrs. 
Bates majd egy más személyben) tűnik el. A fehér retikül feketére cserélődik, a fekete autó 
fehéren csillogóra. Kaméleoni egzisztenciára tesz szert a világ. Mariont fehér alsóneműben 
és világos kosztümben ismerjük meg. Később, a pénz körül kerengve, fekete melltartóban 
látjuk viszont. A rendező kicsomagolta a mintaembert, lehámozta a fényt a sötétről, Marion 
azonban a fekete alsóneműre semleges árnyalatú ruhát ölt. A csomagolás az egymást rejtő ta-
gadó rétegek álcázó munkájaként kíséri a cselekményt. A Marion által sikeresen eltakart sötét 
elemet, az öltözködés nyelve által elnémított titkot, amit a ruha eltakart, a fekete autó ismét 
nyilvánosságra hozza. Az alkonyatba hanyatló világ szintén feketére váltja a fehéret. A ra-
gyogó új reggelen Marion fölé hajló rendőr fekete szemüvege a Tarantula vagy a Formicula 
rossz emlékei közé sorolja be az országúti rendcsinálót. A napszemüveg elrejti a tekintetet, a 
rejtőzködő tekintet pedig mintha lényünk rejtőzködő részének meglesésére specializálódott 
volna. E tekintet félelmetes anonimitása mintha keresztüllátna rajtunk.

A normális szemiotikában a helyettesítő a helyettesített megnyilatkozását szolgálja, rá 
utal, míg ezúttal a helyettesített tagadását szolgálja. Marion Crane átkerült a puritán identi-
tások világából az álarcok, maszkok rendszerébe. A bűnösnek harcolnia kell a jelentésma-
radványokkal, míg a beteg és gyógyítója bennük kapaszkodhat meg. A Spellbound hősei 
nyomkeresők: az ágynemű, a ruha csíkjai, a sínyomok a szakadékhoz vezetnek, s a zuhanás-
sal fenyegető szakadék felidézi a gyermekkori emléket, a traumát, mellyel számolva lehet 
biztosítani a felszínen maradást. A hazugság nem biztosítja a felszínen maradást, Mariont el 
fogja nyelni a mélység, melytől a Spellbound hősei megmenekültek.

A Psycho-hősök alapgesztusa a Psycho alapgesztusának ellentéte. A film gesztusa a meg-
fejtés, a kicsomagolás. A „kipakolás” a mindennapi nyelvben többet szokott jelenteni, mint 
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a kicsomagolás. A kipakolás annak kicsomagolása, amit semmi esetre sem szeretnénk kicso-
magolni. A művészet ott kezdődik, ahol arról van szó, amit nem tudtunk magunkról (magunk 
elől is elrejtettük), vagy ha tudtuk is, semmiképp sem szándékoztunk nyilvánosságra hozni. 
Ha a film kicsomagolás, sőt kipakolás, akkor az ábrázolás ösztöne küzdelem az ábrázolt 
ösztönökkel. Ha a kicsomagolás a filmhősöknek is sikerül, akkor az eredmény a diegétikus 
világ személyeinek gyógyulása. A diegétikus világban is előfordul pozitív átváltozás, mint 
Edwards doktor (Spellbound) vagy Marnie gyógyulása. Könnyű, szofisztikált nők átváltoz-
nak derék asszonyokká (Mentőcsónak, Madarak). A Psycho hatása azt mutatja, hogy minél 
sikertelenebb a terápia a filmen belül, annál sikeresebb a film nézőterén.

Az autóút kísérőzenéje kezdetben mintha túlreagálná a történteket, úgy tűnik, nem illik a 
kis tolvaj kalandjához, akinek láthatólag nincs ereje végigcsinálni, amit elkezdett. A fenyege-
tő, kínzó zenekíséret kiváltója egy találkozás. Marion autója lefékez egy közlekedési lámpa 
előtt. A gyalogos átkelőn Lowery és Cassidy keresztezik Marion útját. Lowery értetlen nyug-
talansággal mered Marionra. A fejvesztett menekülés, mely ezután következik, a leleplező 
találkozás, a rajtakapottság következménye. Marion eddig is tolvaj volt, a világ szemében 
azonban migrénesnek minősült. Lowery „fejében” Marion otthon feküdt betegen, a pénz pe-
dig biztonságban a bankban. A hivatalfőnök döbbent tekintete nem hoz ítéletet, a csodálkozó 
rápillantás mégis átminősíti Mariont betegből tolvajjá. A lehetőségek útja a fenyegetések 
útjává változik. Még kívül sincs a lány a városon, és már kívül van a társadalmon. Marion 
rémülten és kompromittáltan tapossa a gázpedált. Szellemhangok zajonganak az autóban, 
izgulnak Marion fejében. Feltételes cselekménysíkot alapítanak, a rémeket látó Marion kép-
zelete által jelezve, mi történhet a maga mögött hagyott színhelyeken. A belső hangokká 
virtualizálódott erünniszek jelentkezését követő pánik azt jelzi, hogy a lelkiismeret nincs 
jóban az önismerettel. Marion azzal a mértékkel méri magát, amivel főnöke méri őt. A lázadó 
ember útjára lépett lány nem lázadó ember, a menekülő ember azonban a lázadó ember útján 
menekül. Mariont a film elején a felettes én atyai (kvázi-apai) diskurzusa üldözi, Normant 
a film végén az anyai Alantas Szuperén hangja gyötri. A hangok a pénzt, a kezdeményezést 
a férfitől elhódító nő üldözői. De nem ők ölik meg Mariont, hanem az alvilág istennője, a 
halhatatlan mert halálon túli Mrs. Bates, a női konkurencia démonnője, a domina, aki na-
gyobb, veszedelmesebb fallosz birtokában van, mint Marion. A dollárköteg áll szemben a 
konyhakéssel.

Marion autója az első nap végén belerohan az éjszakába. Később csökken a sebesség, és 
az elnyelő hatalmak érzése erősödik, nem a dinamikáé. Reggel partra vetett, döglött halként 
vagy eltaposott rovarként áll az autó az országút szélén. A nő a gusztáló és gyönyörködő 
szemek világából a figyelő és vizsgálódó szemek világába került át. Lowery meglepett te-
kintetét a rendőr vizsgálódó tekintete követi. A nő, aki az obszcén Cassidy részéről még a 
vágy tárgya volt, most a gyanú tárgya. A vágytárgy lecsúszott vizsgálati tárggyá. A rendőr ki-
fejezéstelen tekintete, személyes és nemi sajátosságait zárójelbe tevő tárgyilagossággal ész-
leli az „útszéli” nő gyűrött zavarosságát. A rendőri tekintet, akárcsak az orvosi tekintet nem 
rám irányul, hanem arra, amiben kevesebb vagyok önmagamnál. (Végül, ha a piacon mind 
konkurensek vagyunk, a beteljesedett kapitalizmusban, a globális világpiac ágenseiként már 
csak így nézhetünk egymásra, – amikor Marion nekiment az útnak, az emberiség jövője felé 
indult. Kezdetben rácsokról beszéltünk: a jelen még csak vizsgálati fogság, a jövő az ítélet.) 
A románcban és a melodrámában az eljövetelre való rábámulás dominál, melyet a rajongó 
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tekintet fejez ki. Hitchcocknál e tekintet parancsoló és kifosztó, távolító és fenyegető. A ra-
jongó rábámulás A Man-szigeti ember halásza esetében nevetségessé válik, ma pedig, A nagy 
Gatsby új változatában, a túlságosan is öntelt, merev műmosollyal leterített arcú Leonardo di 
Caprio már nem is képes a románci ráismerés tekintetét hitelesen produkálni. A Man-szigeti 
ember halásza nemcsak nevetséges, ráadásul téved is, mert a megbámult személy nem tölti 
be a funkciót, amit a tekintet nemcsak vár vagy kér, hanem ténynek tekint. Tehát a ragyogó 
szem nem a tárgyat látja: nem a vak lát, hanem a látás vak. Mindezt A nagy Gatsby már sem 
cselekményszerűen, sem vizuálisan nem tudja kifejezni, csak a cselekményt kommentáló 
utolsó szavakban közli. Az utóbbi film esetén a filmszem, a kamera tekintete takarja el a 
világot a tévéreklámokon iskolázott tolakodóan túldíszített, s lehengerlő mivoltában stílus-
talanná váló erőszakosságával. A filmszem nárcizmusa – attól eltekintve, hogy maguk is 
színtelenebb személyiségek, nem érnek a régi Hollywood erős egyéniségeinek nyomába – 
tehetetlen lábatlankodásra ítéli a szereplőket.

A rendőr a kommunikációt felszámoló interakció rémképe, kérdező és számonkérő, köl-
csönösséget nem ismerő lény. Sam is relatíve érzéketlen, Marionhoz képest statikus alak, de 
nem ennyire megközelíthetetlen és zárt. Hitchcock rendőre, akinek maszkarcában nincs jele 
a személyességnek, figyelmességnek, a megértés és segítés szándékának, napszemüveggé 
vált tekintet. A napszemüveg általában a fényt hárító pajzs, de ez a napszemüveg, amint a kép 
közepébe nyomul, sokkal többet hárít. A napszemüveggé vált tekintet magányunkat igazolja. 
A rendőr pillantása a leghidegebb és legüresebb. A Psycho rendőre a Csillagok háborúja 
acélemberét előlegezi, de még sejtelmesen provokálva az interpretatív aktivitást, s nem gyer-
mekded módon szó szerint véve a szorongás rémképeit. Még Mrs. Bates csontvázvigyorában 
is lesz valami ijesztően és egyben szánalmasan emberi, ami azt fejezi ki, hogy az iszonyat 
túl nagy, s mindenen túl már csak nevetni lehet mindenen, s ez a végső leértékelődés minden 
dolgok útja. Azt ígérték nekünk, hogy ha el akarunk jutni egyik pontról a másikra, előbb az 
út felét kell megtenni, aztán a félút felét, s a végtelen felezések eltolják a célt (vagy jelen 
gondolatmenetükben a véget, a halált), de a két pontot vagy pillanatot nem egy határvonal 
választja el, hanem a semmi, a múlásban megsemmisítik egymást, s így a két pillanat talál-
kozása valójában gyorsítja utunkat a semmi felé, amint megsemmisítik egymást, a közöttük 
nyíló semmi elnyelő vonzerejének áldozataiként.

A rendőr Marion iratait kéri. A lány ideges ügyetlenséggel kotorászik táskájában. Papi-
rosok zörögnek, felbukkan a boríték. Itt véget érhetne a film, de a boríték exhibíciója nem 
találkozik a rendőr tekintetével, mert a hatósági közeg, a hatalom nárcizmusával eltelten, ön-
magára figyel. A tárgy obszcén, a tekintet azonban impotens. A rendőr elengedi Mariont, de 
követi kocsiját. Az üldöző hangfutamok éjszakai szerepét reggel az üldöző rendőrautó képe 
veszi át. A rendőrfilmben a gyilkost, a szorongásobjektumot üldözik, a Psychoban az üldöző 
a szorongásobjektum. A kiközösítő tekintet generálja a menekülést, a menekülés pedig az 
üldözést. Marion bűnös, de nem bűnéért üldözik, hanem zavart megjelenéséért. A The Wrong 
Man hősét is üldözik, holott bűntelen, de némely pillanatban még a bűntelenségével tisztában 
levő néző is baljós képet kap róla, mert olyan világban élünk, melyben a sikertelenség látszik 
bűnnek és a bűn sikernek.

A tétova, zavarodott megjelenés láttán megvonják tőlünk a bizalmat. A rendőr az azo-
nosság démona, aki túlfegyelmezett önazonosságot követel, Mrs. Bates pedig a különbö-
zés démona, a differencia démonnője, aki megtámadja az élethez szükséges azonosságot. 
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Azt az azonosságot, amelyre szükségünk van, hogy helyünk legyen a világban, tudjuk, hová 
tartozunk, aminek hiányában azt sem tudni, kinek mivel tartozunk: pl. magunknak mivel 
tartozunk. A rendőr azt várja, hogy egymással is tökéletesen azonosak legyünk, Mrs. Bates 
pedig azt sem engedi, hogy önmagunkkal azonosuljunk. Idegen hatalmak sakkoznak velünk, 
melyek a rendőr közegében külsők, Mrs. Bates közegében belsők.

Az üldözött Marion autót cserél. A háttérben újra megjelenik a rendőr: üldözőként és ta-
núként. Ha nem a rendőr szeme láttára cserélne kocsit, lehetne tettében bűnügyi racionalitás, 
ilyesformán azonban csak újabb pánikcselekvés. A fekete kocsi ezüstszínű autóra cserélése 
expresszív értékkel bír: jelzi, hogy a szorongás és menekülés közepette él a lányban az új élet 
reménye. A modern embernek három porhüvelye van, a teste, a ruhája és az autója. Az utóbbi 
kettő a fontosabb, mert cserélhetők, s a technokrácia végcélja, hogy az előbbi is cserélhetővé 
váljék, a Natural City című koreai film őrült tudósa ettől várja a halhatatlanságot. A modern 
ember olyan mesterséges állat, amely állandóan vedlik, teste csak a csontváza, ambíciói ven-
dégtestekben, divatos ruhákban és autókban élnek. Még élek, mert formát váltottam, új fel-
tételekbe költöztem, jelzi az autócsere, mely megtisztulási rituálénak is tekinthető, a későbbi 
zuhanyjelenet előzményének.

A főnök, Lowery, apaszerű férfi volt, akivel szemben Marion bűnbe esett. Most az autóke-
reskedő feszeng, mint az imént Lowery, mert gyanúsnak érzi a nőt, aki oktalanul és elhamar-
kodottan vásárol új kocsit. A vonakodó autókereskedő és az erőszakos vásárló jelenete azt az 
érzést kelti, mintha Marion, a westerni lótolvajok örököseként, elkötné a kocsit. Az autócsere 
gyanús momentumai hatását frivol motívum élezi ki. Az üzletkötés feltétele a boríték elővevé-
se, amelyben a pénz van. Marion félrevonul a mosdóba, hozzányúl a borítékba tett idegenség-
hez, költeni kezdi a lopott pénzt. Az, hogy a boríték előkerülésének színhelye a mosdó, a hozzá 
kapcsolódó obszcén asszociációkat aktiválja, megerősíti a fallikus szimbolikát. A fallosz előbb 
az apafigurákhoz kapcsolódott, de miután Marion „elkötötte”, mint a westernhős a lovat vagy a 
krimihős az autót, a pénzköteg női fallosznak minősül, így a hozzányúlás egyfajta önkielégítés, 
szorongásoldó művelet, mely meggyőz, hogy a pénz működik, a női fallosz potens.

A mosdójelenet ugyanazt a kameraállást hívja elő, mely majd a gyilkossági jelenetben tér 
vissza. Felső beállítás prezentálja a sarkából kifordult világot, melyben kifordul a táskából a 
boríték és a borítékból a pénz. Marion kiszámol hétszáz dollárt, határozott ujjai erőszakosan 
pergetik a bankjegyeket. Az aktust, az ujjak sietős munkáját, perverz közelségből szemléljük. 
A pénzt költeni kezdő nő most válik visszavonhatatlanul tolvajjá. Eddig pusztán nem tette be 
a pénzt a bankba, a pénz késedelmeskedő befizetését pedig megmagyarázhatta volna fejfá-
jásával. Most azonban elvett a pénzből, a pénzt, melynek feladata az volt, hogy újabb pénzt 
nemzzen, fogyasztani kezdte. A mosdóban teszi meg azt, amiért a fürdőszobában nyújtják 
majd be a számlát.

Az autócsere megerősíti a tiltott test érintése, a kéztilalom megsértése és a gyanakvó, 
vizslató vagy rosszalló tekintetek kapcsolatát. Már hárman figyelik a bűntudattal kapkodó 
nőt, az autókereskedő, a segédje és a melléjük lépő rendőr. A bűnösség is úgy viselkedik, 
mint a betegség: tüneteket produkál. A hirtelen indított ezüstfehér autóból kimaradtak Marion 
csomagjai, kabátja és bőröndje. Utána kiáltanak, a szeleburdi indulást csikorgó fékezés köve-
ti. Az autóból kimaradt tárgyak jelzik, hogy a boríték tartalma hiányt szenvedett.

A rendőr megunja a követést, Marion most már bolondabbnak tűnik, mint amilyen gya-
nús. Eltűnt az üldöző kocsi, de újra megjelennek az üldöző hangok. Marion szája szélét rágva 
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ül a kormánynál. Az alkony fokozatain át kísérjük, végül az éjszaka mélyén suhanunk vele. 
Az arc és az út képei váltakoznak, s minden vágás az ütközés érzését kelti, mintha az út pofon 
vágná Mariont. Két formában ereszkedik rá a homály: sötétségként majd esőként. Az érintési 
tilalom megsértése sötét és nedves világba merít. Most az eső parancsol úgy, mint korábban 
a boríték, tárgyi adottságok vezetnek, de félrevezetnek.

Elnémult a fenyegetés zenéje, csak az eső harsog visszhangosan, Marion autója megáll a 
kozmikus sötétségekből, a magasság fekete mélyeiből hulló zuhany alatt. Zajong, zsibong az 
eső, mint korábban a kísértethangok, de az eső kórusa félelmesebb, mint a magunk mögött 
hagyott ismerősöké, akiket eddig hallhattunk. Az új kórus nem emberi nyelven beszél. Bugy-
borékoló csobogás tölti be a tájat, megszámlálhatatlan apró csepp munkál, kitágul az éjszaka.

A rendőr, aki reggel kifogásolta, miért az autóban alszik a lány, miért nem tért be egy mo-
telbe, estére átértékelődik. Reggel üldöző volt, este csábítóvá válik, de nem a férfi-nő viszony 
csábítójává, úgy csábítja Mariont, mint Mephisto Faustot. A rendőr és az eső feladata, hogy 
Mariont a Bates-motel felé tereljék. A rendőr, gyanakvó tekintete által, tudattalan eszköze a 
rendetlenségnek. A rendcsinálók tudattalan Mephistók. Már nem Beatrice vezeti be Dantét a 
Paradicsomba, hanem Mephisto vezeti be az új Beatricét a pokolba, ami logikus következ-
ménye annak, hogy Beatrice fallikus Fausttá vált. Kilépett a rendből, túllépte az elfogadott 
határokat. Fények kaszabolják az esőfolyamot, ostorozzák az autót, végigcsapnak Marion 
arcán. A nő pislog, s az autó szélvédőjén, Marion pislogó szempilláihoz hasonlóan, csapkod 
a törlő berendezés. Fáradt arc és megvakuló szélvédő. Végül a formátlanságból kibontakozó, 
világító felirat: „Bates-motel” – hosszú, kellemetlen ingersor lezárása. Nincs tovább. Előbb 
a zene áll le, már csak az üvegtörlő kattog. Az is leáll, az autó is áll, az éjszakát az eső uralja. 
Marion riadtan szaladgál a kocsi körül. Kiszáll, majd beül. Segélykérőn dudál.

A Bates-motel világító fehér folt az alaktalan és folyékony, sötét tartományban. A mo-
tel fölött álló ház, a sötétség közepe, melyben nemcsak a kóbor nőket nyeli el a destruktív 
erotika, a nemileg differenciált világot is elnyeli a nemi alaktalanság. A világvégi sötétség 
olyan „végleves”, mely kioltja a különbségeket, a nőnek férfias, a férfinak nőies vonáso-
kat kölcsönöz, s a nemzedéki különbségeket is összezavarja, a fiatalságban vénség rejlik, a 
vénség pedig újjászületik a megszállottságban. Marionnak az éjszaka mélyére vezető útja a 
distinkciók elvesztésének útja.

Az eső, mely előbb vizuális formában lépett fel, majd zajfüggönyként dominált, a dia-
lógusba is benyomul, Norman és Marion társalgásának tárgyaként. Norman kétszer is utal 
rá. Előbb bocsánatkérőleg, miután késve bukkant fel a kürtszóra: „Az esőtől nem hallot-
tam…” Később váratlanul megjegyzi: „Elállt az eső.” A verbális reprodukció által nő az eső 
jelentősége, hidege bevonul a szobába az ellenséges természettörténés megidézéseként, s 
az észcselekvések ösztöni történésekké torzuló metamorfózisainak előkészítőjeként. Min-
den megváltozik, mire az ember odaér. Marion a szeretőjéhez akart menekülni, ezért vette 
az irányt Fairvale felé. De minden másként alakult: Sam helyett Norman, Fairvale helyett 
a Bates-motel, a csapda alattomossága és a mocsár képlékenysége vár az út végén, minden 
célunk és reményünk ellentéte, az út vége helyén az úttalanság rossz végtelenje.

Norman magyarázkodik, mentegetőzik: „Ide csak tévedésből jönnek!” Marion korábban 
a rendőr és az autókereskedő gyanúját akarta eloszlatni ügyetlen magyarázkodásaival, Nor-
man pedig most Marion gyanúját. Ha a tolvajnőhöz képest Norman úgy szorul mentség-
re, mint a rendőrhöz képest a tolvajnő, akkor mi lehet Norman baja vagy bűne? Norman 
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Marionnal kezdi a magyarázkodást, de később a nyomozónak, a seriffnek és az eltűnt lány 
hozzátartozóinak is magyarázkodnia kell. A magyarázkodások sorát a legnagyobb, legrava-
szabb magyarázkodó, az egérutat nyert tettes, Mrs.Bates zárja, akinek magyarázkodását, a 
cselekmény lezárulta után, a pszichiáternek kell megmagyaráznia. De ő is csak azt tisztázza, 
hogy mi történt tényszerűen, a további magyarázat a néző feladata, aki éppúgy felismerheti 
személyisége rejtett hátoldalát Batesben, mint a The Wrong Man végén Henry Fonda, az 
ártatlanul gyanúsított, a végül letartóztatott igazi tettesben. Mindezt Bruno magyarázza meg 
az Idegenek a vonatonban: tudattalanul mindannyian tettesek vagyunk. Ebből fakad a nyelv, 
az önigazolás eszközeként. Szeretnénk felmentésnek hinni a megértést, tisztaságnak hinni az 
indíték legátlását.

Kitisztul az ég, rendkívüli sebességgel rohanó, alacsonyan szálló felhők között tornyosul 
a régimódi ház. A ház a dombtetőn, az úriház a proletár motel fölött. Phoenix az elhagyott, 
Fairvale az el nem ért világ. A régi és az új élet közötti táguló szakadék egy harmadik világ, 
melynek arculata a motel, titkait pedig a polgárház foglalja magában. A Bates-ház jellemzője 
a periferialitás. Félreeső helyen áll, tizenöt kilométerre a lakott területektől, a „régi ország-
út” mellett. Áthelyezték a főútvonalat: „Más nem kerül ide, csak aki letért róla.” – mondja 
Norman. A félreeső hely az idetévedt kiszolgáltatottságának helye, az önkény birodalma, 
olyasforma felszabadulás színhelye, melynek későbbi stádiumát majd a The Texas Chain Saw 
Massacre dolgozza ki. Az a hely, ahol minden megtörténhet: a félreeső hely öntörvényűsége 
a véletlen kérdésévé teszi az iszonyattal vagy a boldogsággal való találkozást. Keleti filmek-
ben – a Mester, a Bölcs kunyhója áll itt – magasabb tudatosságot jelent ez a magány, itt a 
tudatosság végét.

Előbb alulnézetben jelenik meg a Bates-ház, amint ablakszemei világítanak a dombtetőn. 
Uralkodik a táj fölött, ablakából ellenőrizhető a vidék. A ház titka valamiképp kapcsolatos 
a vertikalitással. Meredek dombon áll a sátortetős épület, melyhez hosszú, kanyargó lépcső 
vezet. Kezdetben kétértelmű, nosztalgiás és egyben baljós telítettséget kölcsönöz a háznak 
az avíttság. A konzervált múlt, a korszerűtlen életmód, a kedves bogarasság kifejezése is le-
hetne. Puritanizmus és fennhéjázás, kínos rend és balsejtelmes hangulat, tolakvó nagyratörés 
és lecsúszott elárvultság egysége azonban a negativitás hangsúlya felé húz. Az öreg sötét 
ház a polgári bensőség kifejezése: akinek nincs semmije, az vándor és kalandor, bűnöző 
és csavargó, akinek van valamije, annak számára az egész kívül tolongó világ ellenség. 
A Bates-ház túlméretezett, ketten élnek itt, anya és fia. A nagy háztartásra méretezett lakot 
ketten nem tarthatják életben, mégsem látunk inast, szakácsnét, házvezetőnőt, cselédet, mint 
Hitchcock más filmjeiben. A magány az én magányom, az énem magánya, az az egy dolog, 
ami biztosan az enyém, amibe legfeljebb egyetlen másik fér bele, akit teljesen elnyelt az én 
vagy ő az ént. A további személy már csak idegen lehet. Előbb csak világos ablakot látunk, 
később sötét sziluettet, Mrs.Bates árnyát. A fekete éjszakában világító ablakban fekete árny: 
az ablakfény közepe az anyai árny, a sötétségben világoló fény közepe újabb sötétség. Nem a 
motel, nem a ház, hanem ez az árny a középpont Bates és a végpont Marion számára. A ház 
tehát női tér: feminis fennhatóság alatt áll. A Bates-ház anyai burok, mely csak kimenőt ad 
a születetlenségből vagy lenni nem tudásból, de nem engedélyezi a születést. Bates jámbor, 
vidám fiatalembernek látszik: a lenni nem tudó nem ismeri kínjait, csak a másoknak okozott 
kínok utalnak létproblémája megoldatlanságára. A lenni nem tudó titka lenni nem hagyásként 
realizálódik.
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Kafkánál a Kastély és a Törvény Kapuja hasonló szerepet játszik: mindkettő elrejti a 
világban való tájékozódáshoz és a döntésekhez szükséges információt, hatalmuk pedig abból 
származik, hogy az emberek hisznek a döntést megelőző értelem diktátumában, s egy fix, 
zárt értelmet feltételeznek. Hitchcock világában ezzel szemben két Törvény van, egy apai és 
egy anyai. A motel a házhoz tartozik, ahogy Kafkánál a falu a kastélyhoz. K. megérkezése 
hasonlít Marion megérkezéséhez, K. nővé való átalakítása arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy mi lenne, ha bejutnánk a kastélyba, s ezzel szemben mi van, ha a kastély „jut belénk”, 
száll meg bennünket szelleme? A kastély egészében nőnemű jellegre tesz szert, ha nő jut be, 
mert ebben az esetben a nő útja a kastélyban a feminin egzisztencia olyan önátvilágítása, 
amelytől tartózkodni kellene a normális élet továbbélése érdekében. A kastély bejárására és 
legyőzésére csak a női jegyeket leadó, s ezért kevésbé kiszolgáltatott Lila lesz képes.

„Késő este volt, amikor K. megérkezett. A falu vastag hó alatt pihent. A várhegyet nem 
lehetett látni, köd és sötétség vette körül, a nagy kastélyt a leghalványabb fény sem jelezte. 
K. sokáig állt a fahídon, mely az országútról a falu felé vezetett, és felnézett a semmibe.” 
(Kafka: A kastély. Bp. 1964. 5.). A Psycho kísérlet a kastély bejárására, mely nem sikerül el-
sőre. Marion sorsa több szakaszt fut be ezen az éjszakán, melyeket a színhelyek váltakozása 
fejez ki: a tornác, az iroda, a hálószoba, a fürdőszoba. A lány több híradást kap a kastélyból, 
előbb vizuálist (az asszony képe az ablakban), utóbb akusztikust (Mrs.Bates vitája és kiabá-
lása a fiával), majd a híradásokat látogatások követik, előbb Norman jön le, majd Mrs. Bates. 
Norman tekintete behatol Marion hálószobájába, Mrs. Bates a fürdőszobába, a kés Marion 
testébe. A hatások a kastély felől érkeznek, a hatásrendszer egyirányú, az egyirányú behatási 
rendszer pedig gyilkos rendszer.

Az iroda a ház előretolt állása a motelben: sötét szoba a motel recepciója mögött, kitárt 
szárnyú, kitömött madarakkal a falon. Mindenütt jelenvaló a kettősség: a kultúra mögött az 
ösztön, a modern mögött az archaikus, a társas lét mögött a magány, a lázadás mögött a rab-
ság. A világ mögött a mocsár és az emberarcban a halálfej.

Az emelet a zsarnoki anya territóriuma. Innen figyeli és őrzi fiát, és a motelt, melyben 
a lány csak hívatlan vendég, sőt felügyeli egész világunkat, melyben ő és fia az idegen-
szerű vendégek. Bates mint anyafia szobája gyermekszoba, régi játékokkal. Ezt is az anyai 
régióban találjuk. A mi világunkban, a motelben is van szobája, az iroda, ahol csak ritka 
vendég. Az emeleten az anya az erős és Norman a gyenge. A pincében, ahová Norman viszi 
le a tehetetlen öregasszonyt, Norman az erős és az anya a gyenge. A pincében a férfierők, a 
férfihormonok vannak fölényben, itt a férfiatlan is férfivá, a nő is férfivá változhat, mert a 
destrukció mélye köztulajdon, csak felszabadításának mértéke magánügy. A polgárlét szabá-
lyozott és a látszatokra adó világában elrejtőzik a pokol, és a pince (a „mélyegzisztencia”) a 
pokol rejtekhelye. A film végére feltárult összefüggések felvetik a kérdést, hogy a pincében 
honos férfierők kinek az erői? Nem Mrs. Bates-e az, akiben túl sok a férfihormon, s Norman 
csak utánozza, mert szeretne férfivá válni. A fenti terek adják fel a rejtvényt, a pince hozza a 
megoldást. Fenn az előkelő kulisszák, lenn a nyomorúságos valóság. Lenn a férfierők, fenn 
az Anyai Törvény, melyet az anyai szeretet korrupciója ural, amit Hitchcock frappáns sötét 
humorral mutatott be az Idegenek a vonaton anyafigurájában. Ezúttal a pince viszonyul úgy 
az emelethez, mint Az opera fantomja változataiban a pincék a színpadhoz. A földszint ál-
tal képviselt racionális nívónak illúziók vannak fölérendelve, melyekkel szemben kegyetlen 
titkokat rejt a mélydimenzió. A titkok a mozgatók, melyek alávetik mind az illúziókat, mind 
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a racionalitást. Az emeletre is nehéz feljutni, a leleplező választ azonban az alanti mélydi-
menzióban találjuk. Marion vére a lefolyó nyílásban tűnik el, autója a mocsárban, Arbogast 
hosszan, sebzetten hanyatlik a lépcsőn, minden az alanti dimenzió felé mutat.

A kalandfilmben hosszú út vezet a világ végére. A Psycho a széltében-hosszában terjedő 
kalandtérrel szemben a szent teret idézi fel, mely a középpontban és nem a periférián töri át 
a létsíkokat vagy nyitja fel a kaput. De a Psychoban is a kalandra vállalkozó Marion utazása 
visz el a lapos lét határára, a középpont nélküli világ határára, ahol a közepe köré szerveződő 
alternatív világ nyílik, mely nem vezet, hanem a közép körüli keringés örök visszatérésére 
ítél, az időt is álidővé értékelve át.

Kezdetben mindenki felfelé igyekszik. Marion elfogadja a vacsorameghívást a „kastély-
ba”. Később Arbogast és Sam igyekszik bejutni és felmenni a lépcsőn. Arbogast és Lila be is 
jut és fel is megy, az előbbi életével fizet, az utóbbi nem talál semmit. Látható, már nem úgy 
működik a világ, mint Freud idején, már nem szigorú, kegyetlen, de okos törvény felügyel az 
emeleten, már nem a kultúra alá van rendelve a világ. A ráció fölé rendelt illúziók felszabadít-
ják a gonoszságot, az alattas szuperén gátlástalanságát. Az életet irigylő féltékeny bosszú, a 
parazita lenni nem tudás lakik az emeleten világbíróként. Az Orfeusz alászáll emeleti bosszú-
szörnye és B. Wicki Hamis súly című filmjének kéjréme egyaránt az ösztönerők lakaként jel-
lemzik az emeletet. Nem a világot vigyázó belátás van immár fölérendelve a köznapiságnak.

A felettes én parancsénné torzult (pl. az Idegenek a vonaton türelmetlen és ellenséges 
apafigurája esetén), s a parancsén önkényes törvényt képvisel, nem hiteles és vonzó szimbo-
likus rendet, ezért válnak nevetségessé és jelentéktelenné az atyák és kváziatyák, s ez üríti ki 
az uralkodó pozíciót az alaktalanság szubjektuma, az alantas szuperén számára. Mrs. Bates 
birodalma a felettes énnek, lelkiismeretnek, törvénytiszteletnek fölérendelt új hatalom, mely 
a primitív ösztönt álcázza magas morálnak. Az ösztön nem tud és nem is akar többé átszelle-
mülni, ellenkezőleg, a szellemtelen, nyers ösztön állítja szolgálatába a kultúrát. A felettes ént 
Aiszkhülosztól a Hamleten keresztül a Psychoig a kudarcba fulladt, eltorzult, nevetségessé 
vált vagy egyszerűen hiányzó, elveszett apa képviseli, akinek bukása mikéntje a Psychoban 
már nem is fontos. Az apátlan társadalom felettes-én-deficitje tenyészti ki a Psychotól a La 
Lunáig az alattas én fölényét (az alantas szuperént), a szenvedélybetegségek alanyát.

Valamit őriz az emelet a „magasztos” vagy vágykeltő értelemben nagyszerű hely em-
lékéből, mert mindenki itt keresi a választ kérdéseire. Ahol az okos gondoskodás és nemes 
érzelem kellene, hogy őrt álljon az ablak alatti világ fölött, nem találunk mást, csak ürességet, 
lyukat. Az emelet a pincét, a csúcs a lyukat tükrözi, az előbbi az utóbbi magasba delegált 
mása. A földszint az emelet előtere, de végül az emelet bizonyul a pince előterének, ahogy a 
Bates-ház a mocsár homlokzata és az emberarc a halálfejé. Arbogast esetében a titok leleple-
zése helyett a tudat kialvása az emeletjárás következménye. Normant és az anyát előbb csak 
felváltva láttuk, végül a lépcsőn tűnnek fel „együtt”, de ez az „együtt” végül paradox és nem 
társas jelentésre tesz szert. Anyát és fiát, az utóbbit mint fiúanyává vált anyafiát, ugyanolyan 
szögből látjuk végül a lépcsőn, mint az Arbogast gyilkosságot, a lefelé vezető lépcsőn, mert 
ez a világ lefelé terjed, csak mélység van és mélyebb mélység, pokolkörök, a felső szintek 
csak az alsókat sokszorozzák. Az autó, melyről azt hittük, határokat lép át, a halál liftjévé vál-
tozik, lesüllyed a sármélyi alvilágba. Fémkoporsó az autó, mely megcsúfolja a Meseautó és a 
hasonló komédiák boldogságba röpítő autójának hagyományos szerepét, s elárulja erőszakos 
valóját, melyet a továbbiakban Cronenberg (Crash) próbál majd konkretizálni.
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Feljutni az emeletre, az anya szobájába, három szereplő-generáció célja, Marioné, 
Arbogasté, majd a Mariont kereső páré. Aki végigmegy a felfelé vezető úton, Lila, végül lent 
ér célba, mert ami fenn van, a menny helyén, nem más, mint aminek lenn van a helye, a pokol. 
A menny tehát delegált pokol és a felettes én delegált tudattalan. Ezért nem tud a felettes én 
egyben maradni és egységként működni, lehasad róla egy rész, beteg része fölé emelkedik, s 
valami mást képvisel, nem a szimbolikus rendet. A „fent” csak a „lent” előcsarnoka, „fentről” 
támad hátba a „lent”. A lapos világra fentről nehezedik rá a lent, a csúcsra van terhelve a mély. 
A személyiség ösztönre és tudatra hasad, a tudatos én érdekszámításra és felettes énre, a felettes 
én a szimbolikus rend képviselőjére és az ezzel a jogával visszaélő alantas szuperénre.

A Bates-motelben is fizetni kell, ismét a pénzhez kell nyúlni, de kirakni nem szabad, el 
kell rejteni. Már Marion létéből is hiányzik az egység, mely a Bates-házban végleg széthullt. 
Marion tétovázva körbejár, ezúttal nem a boríték körül kering, mint induláskor, hanem ke-
zében a borítékkal. Hová tegye? Az asztalra? Az éjjeliszekrényre? A fiókba? A pénzköteg is-
métli Marion számkivetettségét. Nincs számára hely. Végül Marion a reggel vásárolt újságba 
csavarja a borítékot. A pénz a borítékban, a boríték az újságban rejtőzködik, de a boríték is 
kilóg az újságból és a pénz is a borítékból. Az újság pedig a krimiben nem az a közönséges 
valami, mintegy második reggeli, a hírek reggelije, mint a mindennapi életben. Az újság a 
bűnügyi műfajokban a rossz hírek hírharsonája, a végzet postása.

Az álarc formája az álnév. Bejelentkezéskor Marion tolla habozik, megáll, végül hamis 
nevet ír be a vendégkönyvbe. Hősnőnk elvesztette hitelét, amikor főnöke rajtakapta a szöké-
sen, elvesztette polgári becsületét, amikor megbontotta a borítékot, végül elveszti nevét. Ha 
Marion a valódi nevét írja be, akkor nem leplezi le egy későbbi elszólás, s így Norman sem 
jönne rá, hogy menekül. Mariont védené a neve, a hamis név azonban nem Mariont védi, ha-
nem a gyilkost, mert a nemlétező nő neve nem fogja jelezni, hogy Marion erre járt. Hősnőnk 
névlegesen már nem létezik, s a lecsökkent terjedelmű létezés kiszolgáltatottabbá teszi. Már 
nem saját nyomait hagyja maga után, hanem a nemlétező személy nyomait.

A thriller határáról volna még visszaút a szerelmi komédiába (Mr. and Mrs Smith, To Cath 
a Thief). A kiéhezett nőt, aki két napja nem evett, a fiatalember vacsorára hívja. Marion fáradt, 
szórakozott, reakciói késnek. Norman érdeklődik és gondoskodik, nem veszi le a lányról 
figyelmes tekintetét, érdeklődő rokonszenve révén részesül nézői rokonszenvünkből. Most, 
hogy Norman Marion nézője, a mozinéző pedig viszonyuk nézője, az eddig Normant is gya-
nakvón szemlélő mozinéző elbizonytalanodhat, mert Norman tekintete rokonszenvesebb, 
mint a rendőré. Norman férfiszemmel nézi a lányt, akit úgy vesz körül, mint korábban a lány 
a borítékot. Lehetséges, hogy Marion még Fairvale előtt talál valakit, aki lelkesebben fogadja 
a házasság gondolatát, mint Sam? Talán ez a magányos fiatalember lesz az? Marion fáradt 
kedvességében palástolt fölény is rejlik. Vajon nem éppen erre az anyáskodó gyengédségre, 
jóindulatú fölényre van-e szüksége az igyekvő, de gyámoltalan fiatalembernek? A bűnügyi 
feszültséget másfajta feszültség szorítja háttérbe. Találkozik egy férfi és egy nő. A bűnügyi 
feszültség a megtörtént bűn viszonya a lehetséges lelepleződéshez, félelem a lelepleződéstől 
a tettes, és a leleplezés vágya a néző részéről. Az erotikus feszültség is a lelepleződés vágya, 
de a vágyott test lelepleződéséé. A bűnügyi filmet a kiinduló tett taszítása mozgatja, az eroti-
kus filmet a vágyott tett vonzása.

Sam férjanyaggá gyúrása a kezdeteknél tart, Norman azonban szinte ideális férj: otthon-
ülő típus, de a családi otthon, melyre Marion vágyott, nem úgy néz ki, mint gondolta. Fia-



60

tal nő raboskodik egy anyós vagy anyósszerű figura rabságában: a Könnyed erkölcsöktől A 
Manderley ház asszonya és az Under Capricorn című filmeken keresztül, a Notorious nagy 
csúcspontjáig, majd tovább, a Madarakban is variálja a rendező a témát. Lakva ismerjük meg 
a szeretőt, az otthon a nagyító, mely megmutatja a rejtőzködő jellemet, mindazt, amit a férfi 
magával hoz a szerelmi viszonyba. A Hitchcock-filmekben az anyakép által megmérgezett 
férfilélek az otthon áldozata.

Kiáltás dermeszti meg a kicsomagoló lányt. (Korábban a Mariont szobájába bevezető 
Bates, a rossz levegőre hivatkozva, kinyitotta az ablakot.) Kemény női hang tölti be az éj-
szakát. A kísérőzene baljós fűrészelése csak általánosságban fenyegetett. A most felhagzó 
kiáltás a perszonifikált rosszindulat kifejezése. Az ellenséges idegenség, mely reggel a rendőr 
viselkedésében nyilatkozott meg, este Mrs.Bates személyében reprodukálódik, ingerültebb 
formában. A dühödt asszonyi hang védekező férfihanggal vitázik. A vita kiváltó oka, hogy 
Norman meghívta Mariont vacsorára. A vacsorameghívás motívuma a Madarakban is előfor-
dul, a Notoriousban pedig az anya méreggel eteti a fiához tartozó asszonyt. Mrs. Bates gyű-
lölködve szidja az idegen nőt, aki ételével és fiával akarja csillapítani „az undok étvágyát”.  
A női bekebelezést mohó obszcenitásnak minősítő anyai indulat a kamerát bekebelező abla-
kig utal vissza. Az anya az idegen nő falánk étvágyával érvel, amit Norman akaratlanul meg-
erősít, aki előbb madárhoz hasonlítja a lányt, később megjegyzi, hogy a madarak rengeteget 
esznek, pedig Norman az, aki folyton rágcsál, őrlő állkapcsa tudattalan örökmozgó.

Mrs. Bates a nőgyűlölő nő, Rettenetes Anya, aki nem tud gondoskodó, nevelő, birtokló 
szenvedélyével visszavonulni. Marion fiatal szegénylány, aki nem tud feleséggé és anyává 
válni. Az anya antinő, Marion pedig, otthontalan csavargónőként, antianya, de Marion aka-
ratlan antianya, a sors által hányt-vetett nő, aki révbe vágyna, míg utódai (Ponyvaregény, 
Született gyilkosok, Valami vadság) tudatos antianyák.

Norman Bates jön le a dombon, tálcával jelenik meg a motelben. Úgy tűnik, a ház az anya 
birodalma, a motel Normané, így a fiú itt megvacsoráztathatja a lányt. Sőt, a ház földszintjén 
is egyedül látjuk Normant, a földszinten sem teljes az anyai uralom. Az öreghölgy néha az 
ablaknál üldögél. Olykor nincs egészen magánál, meséli fia. A beteg anya az Orfeusz alászáll 
kegyetlen férjével rokonul, aki talán már soha többé nem jön le az emeletről.

Az eddigiekben három motívumtípus váltakozott, a banális élet motívumai, a baljós jelek 
és a kitörő borzalom. A banális sík színhelyei a hivatal, a garniszálló, az országút, a recepció, 
a motelszoba. A baljós jelek az üldöző hangok és görbe tekintetek. A borzalom az üvöltés az 
éjszakában, mely az iszonyat csúcspontját, a fürdőszoba-jelenetet előlegezi. A „borzalmak 
szállodája” előbb megnyugvást kínál az út során halmozódó baljós jelekkel szemben, ám 
végül a borzalom betörési pontjának bizonyul. A kimondott borzalom nem a baljós jeleket 
követi, ellenkezőleg, miután a baljós jelektől megtértünk a banalitásba, ide tör be a váratlan 
borzalom. A negatív csúcspontok a legártatlanabb pillanatokban törnek ránk.

Norman gyámoltalanul topog a tálcával, végül Marion, aki máris otthonosabb az idegen-
ben, mint a férfi a saját otthonában, befelé invitálja a vendéglátóból vendéggé lett bátortalan 
kínálót. Marion Norman nappalijában fogyasztja el a „kastélyból” hozott vacsorát. A kastély-
ból kiűzött s a vacsorát tálcán csempésző Norman háziúrból cselédfélévé lefokozva jelenik 
meg a furcsa, idegenszerű világban.

A baljós motívumok sorának újjáéledése Norman madárgyűjteménye. A kitömött állatok 
a férfi köré és fölé nyomulnak a háttérben, hol szinte a fején ülve, hol szárnyakat adva neki. 
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Marion háttere szolid polgári interieur. Egy éjszakára érkezett „jöttment” az egyik oldalon, 
akivel szemben megdermedt röptű társaság, a halott idő örökkévalósága figyel fagyosan. 
Norman röptüktől és daluktól megfosztott madarai sakkban tartják a döbbenten bámuló 
lányt, s ezzel Normant óvják tőle. A halott madarak átváltoznak madárijesztővé, hisz Bates 
madárhoz hasonlította a lányt. A lányt ijesztő, taszító madarak Mrs.Bates szövetségesei.  
A Madarak című filmben is az anyai birodalom fogságában élő férfit támadják meg a mada-
rak. A vészmadarakkal szemben, a Madarak-film végén, az anyós és a szerető megbékélése-
kor kapnak esélyt a „szerelemmadarak”. A Madarak-film ennyiben a Psycho-film jóvátétele.

A madarak a költészetben a szerelmes számára a szerető üzenetét, a rab számára a sza-
badságét, a vándor és száműzött vagy a katona számára az otthonét közvetítik. Végül – vagy 
legelőbb – közvetítőként léphetnek fel az élők és holtak között. „Ajku madár repesve száll, / 
énekel a magas egen./ Bánat sebzi a szívemet / őseimre emlékezem…” – olvassuk már a Si 
Kigben (Dalok könyve. Bp. 1959.). A temetőn átszálló madár a halott postása (vagy elszállt 
lelke). Az ég és a madarak, s az ég és a holtak (elszállt lelkek) kapcsolata révén rögzül ma-
darak és holtak kapcsolata, mely a mai napig él a lélekben. „Vak szemgödör. Halott sirály … 
lelke vijjogva visszaszáll.” (Zelk Zoltán: Sirály. In. Művei. Keréknyomok az égen. Bp. 1981. 
372.). Madarak és ősök kapcsolatán alapul madarak és gyász kapcsolata. „Madárház: mindig 
gyászeset.” – olvasható Krúdy Álmoskönyvében (Bp. 1966. 202.).

Norman nemcsak Mariont hasonlítja a madarakhoz. Anyját védelmezi: „Ártalmatlan!” 
– bizonygatja, és hasonlatot keresve körülnéz: „Akárcsak ezek a madarak!” A halottat, sze-
relmet és hazát képviselő madár gyengédségre tanít: „Légy szelídebb, készségesebb / ágra 
ülő madárkáknál, / óvakodó, félni serény / mintha mélység szélén járnál. / Remegj mintha 
utad gyenge, / igen gyenge jégen vinne.” (Si King. 196.). Visszaszálló elődök lelkei népesítik 
be az utód tudatát, kinek utolsó vágya, évszázadokon és ezredeken át, kibújni a test-tojásból 
és lélekmadárként megtérni hozzájuk vagy utolérni őket, rájuk lelni egy megnevezhetetlen 
helyen, amelynek habár a létben nincs is helye, annál biztosabb és véglegesebb menedék. 
Norman madarai azonban súlyos és merev dolgok, a kitömött madarak a szemrehányás és 
bosszú kórusát képviselik Norman világában, mint Marionéban az autót üldöző hangok. Sőt, 
rosszabbak, mert azok csak üldöznek, ezek körülvesznek. Az elrontott gyermekkor a né-
mán sikoltó madarak mozdulatlan szárnycsapkodása formájában „száll vissza”. A madarak 
kimondják Norman titkát, de madárnyelven. Átéljük a titkot, de nem a megfejtését. Emo-
cionálisan világos már valami, ami racionálisan még megközelíthetetlen. Mozdulatlan és 
néma madarak a jelek, melyeket Norman nem akar megfejteni. Az önmaguk emlékművévé 
lett egykori élőlények arról tanúskodnak, hogy mindaz, ami a múlt mélyén a szenvedély és 
gyűlölet drámája volt, végül kiüresedett formában válik az ismétlési kényszer tárgyává.

A madarak Norman fagyott, rejtjelezett exhibíciós gesztusai. Miután beinvitálta a nőt sa-
ját terébe, kiadta magát, kedvtelését feltárva jelezte titkát, végül beszélni kezd. Kiterjesztett 
szárnyú, életet imitáló hullák alatt elmélkedik: „Semmi elől nem menekülhetünk.” Csendes 
vacsorabeszélgetés tanúi vagyunk, de nem üres társalgás folyik. Beszélgetésükkel hidat épí-
tenek, áthidalni távolságukat, de építőanyaguk elfogy, marad egy szakadék. A beszélgetés 
tárgya az, amiről hallgatni kell, a szavak csak kerülgethetik tárgyukat. A tárgyát kereső be-
szélgetés megtorpan, mert elhallgatni kín, kimondani viszont katasztrófa. A polgári társalgás 
menekülés a konkrétság elől, de a konkretizálhatatlant jelző pótkielégülés is. „Valamennyien 
csapdában vagyunk.”
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Marion közlendője egyszerű. Megtagadja kalandját, múlttá nyilvánítja vállalkozását. 
Ezáltal olyan nőként jelenik meg, akinek múltja van, de nem nőtt össze múltjával. Hibát 
követett el, közli, és jóvátételi szándékot nyilvánít: reggel visszatér régi életébe. Norman 
megismerése tudatosítja a periférikus lét veszélyeit, a férfi baljós világa, a szenvedő nor-
masértő látványa teszi vonzóvá a normát. Phoenix is csapda, de legalább szolid egérfogó, 
melyben a gondterhelt, de pillanatnyilag kellemes délutáni szerelem a sajt. Mindez most 
válik elfogadhatóvá, miután megismertünk egy másik csapdát, melyből a sír hidege árad. 
Igaz, hogy az utóbbi a reális, amely meghatározza minden lét határoltságát, illékonyságát és 
megfoghatatlan fantomszerűségét, de annál inkább alkalom és ösztönzés a vele való találko-
zás, megtérni az illúziók, haladékok és megalkuvások nagyvárosába, melynek sivársága most 
a reális dolog kegyetlensége elleni szövetségnek látszik.

A beszélgetés első szakaszában a problémákat mérik fel a szereplők, a társalgás második 
szakasza azonban váratlanul elmérgesedik. Az anyáról esik szó. Marion megkérdi, miért él itt 
Norman, mi köti ide? A fiú anyjára hivatkozik. Mi lenne vele? Egyedül. Ott fönn. Kialudna a 
tűz. Hideg lenne, mint egy sírban. A csapda koporsóvá válik, ha Norman kilép belőle. A ház 
színpad, amíg élő tagja van a holtak színtársulatának. Az élet színház, melyben minden nap 
a múlt van műsoron. Az általunk szétrombolt és tönkrement múlt mindennapi feltámadása. 
Az evilágra kényszerített mindennapi másvilág. A kialvás képzete határozza meg Mrs. Bates 
fiától elvonatkoztatott létét. Norman táplálja a kialvó tüzet. Marion tapintatlansága arra em-
lékeztet, ahogy a The Wrong Man című filmben a rámenős nő ostromolja, levakarhatatlanul 
üldözi a férfit, aki Isten jegyese, szoknyás férfi, pap, aki csak félig az evilág lakója, s kataszt-
rófát jelent számára, ha nem hagyják békén ebben a szerepében.

Az élőhalálnál és a kísértettörténeteknél, melyek hangulata átszövi a krimirealitást, nem 
kevésbé ijesztő motívum az incesztusé. Az a tűz, melyet csak egyetlen egy kiválasztott táp-
lálhat: a szerelem. Lány és anya, szerető és szülő Norman lelkében zajló konfliktusa első 
szakaszában az anya a győztes, a lány nem mehet fel a házba. Másodjára a lány győz, Norman 
leviszi a vacsorát. Vacsora közben Marion arra ösztönzi Normant, hagyja el a házat, szaba-
duljon az öreg hölgytől. „Nem lenne okosabb elhelyezni valahová?” Norman eltorzult arca, 
elsötétült tekintete a válasz. Marion megjegyzése valóban kegyetlen, a gondoskodás leadá-
sának eszménye, az egymás mellett végsőkig kitartás eszményének feladása, a csavargónő 
pszichológiája, az országútról beugrott ember logikája, mellyel szemben Normanék pokla, 
mint a szeretet pokla, pillanatra fölénybe kerül. Az őrült ajzottság is a szentimentális rajongás 
rokona, a számító gyakorlatiasság azonban, ha kevésbé is ijesztő, egyúttal kevésbé is vonzó a 
régimódi reagálásoknál, melyek jóban is, rosszban is nagyszabásúbbak az új ember sivár raci-
onalitásánál. Norman tekintetén ebben a pillanatban átég az a tűz, amelyet csak ő és anyja táp-
lálhatnak egymásban. Marion újra vesztes. Norman felcsattan: „Az én anyámat? Ilyen hely-
re?” A férfi vonásai megkeményednek, most mutatkozik meg a rokonság, az anyai kötöttség 
szilárdsága, az öreghölgy fölényének megnyilatkozása, mindeddig tétova fia viselkedésében. 
Mariont is megdöbbenti szavainak váratlanul kedvezőtlen hatása. Ő is megdermed, abbahagy-
ja a majszolást. Norman indulatos szavakat sziszeg az emberek kegyetlen értetlenségéről. „Ha 
az ember szeret valakit, nem tehet ilyet, még akkor sem, ha gyűlöli!” Ez a különös vallomás 
egyszerre érzelmi és szellemi csúcspont. A gyűlölet megvallása szeretetként. A szeretet vala-
miképp szert tehet egy ősibb erőre, korábbi evolúciós hagyatékra, a gyűlölet erejére. Az anya 
mint a szeretet és gyűlölet tárgya kerül szembe a fiatal nővel, mint a vágy tárgyával. Norman a 
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lányra is gyűlölettel néz, s az anya iránti gyűlöletről is beszél: „Én nem őt gyűlölöm, csak azt, 
amivé lett.” A szeretett személy gyűlölete soha sem semmisítheti meg az iránta való szeretetet, 
mert nem érheti el azt, aki volt, akit szerettünk benne, és aki most is benne van, talán megtá-
madottan, elveszetten és hozzáférhetetlenül, mégis érezhető valósággal. Marion megjegyzése 
mindezzel szemben azt tanúsítja, hogy belőle soha sem lehetne az, ami az anya volt.

Norman révén értesültünk, hogy Marion letért a főútvonalról, a helyes útról. Az eltévedés 
az eltévelyedést követte, a letérés a Fairvale-i útról akkor következett be, amikor Marion 
költeni kezdte a pénzt. Fairvale-ből nem is látunk majd mást, csak valami lomtárszerű, komor 
üzletet, rovarirtóval a polcokon. Hitchcockot az izgatja, mi történik Phoenix és a borzalmak 
szállodája között, miután letértünk a kitűzött cél felé vezető útról. Aki nem tér le, nem érdek-
li. A járatlan utak rémes varázsa, a belekeveredés obszcén kalandja a téma. A félrelépési tör-
ténet kegyetlen túlbüntetéssel zárul, mert nem a félrelépésről szól a film, hanem a túlbüntető 
hatalomról. A túlbüntetés témája az ártatlanul meghurcoltak tematikájával rokonítja a filmet 
(The Wrong Man, Meggyónom). A Meggyónom végén sem a szerencsétlen és zavaros bűnös 
a fő ellenség, hanem a lincselő izgalom gyönyörével, a gyűlölet kéjével kacérkodó tömeg az 
ezerarcú rém. A Psycho sem a vétkes hősnőt vagy a beteg hőst vádolja, hanem valami sokkal 
megfoghatatlanabb gonoszt, melyet a fényes város és a sötét mocsár, a kezdet és vég egymás-
ra ismerése, kölcsönös tükrözése felé vezető cselekmény logikája leplez le.

Hamlet a legismertebb habozó, de Marion is ezt csinálja. Hősnőnk gyakran habozik, mert 
idegen tőle az út, melyre alkalmi csábítás hívta. Az ember tétovázik, ha nem ismer magára 
lehetőségeiben, habozása közben azonban más erők döntik el sorsát. Az ember megáll, mert 
bizonytalan, de a világ megy tovább és akarata ellenére is viszi őt magával. A Marnie vagy a 
To Cath a Thief hősei zseniális tolvajok, akik felelősek tetteikért. Marion tettei nem képesek 
a sorsszerű adottságokat személyes történetté asszimilálni. Marion feladott egy identitást és 
nem talált egy másikat. Lelkéből hiányoznak azok az erők, amelyekkel a klasszikus regény 
kifinomult polgári és hősies proletárnői még meg voltak áldva. Nem az a mindig újrakezdeni 
képes kalandor, mint Moll Flanders. Nem képes az önfeladás elleni harcban mindent felál-
dozni, mint A völgy lilioma hősnője. Nem él benne az a szenvedély, mely a mazochizmusig 
fokozza az élet hamisítatlanságáért folytatott harcot, mint Az érzelmek iskolája idején. Nincs 
meg benne a nagylelkű odaadás és a patetikus erkölcsi orgiázás lelkiereje, mint Nasztaszja 
Filipovnában. A Régi Nagy Nők valamiféle lelki lázálomban élték végig életüket, hipnotizál-
va egy érzéstől, szenvedélytől, hűségtől, elvtől, lehetőségtől, sőt lehetetlenségtől. Alternatí-
vátlanul belülről irányított lények lévén sorsuk másoknak is sorsává tette őket. Feltétlen és 
hosszú távú szenvedélyeket ébresztettek. Paradox tanulság, melynek maga a néző is ellenáll, 
de végül el kell ismernie, hogy ezeknek a régi nőknek sokkal inkább rokona Mrs. Bates, mint 
Marion. Az egy éjszakára felbukkant csavargólány már csak sodródik, ugyanakkor szerethe-
tő, mert még vívódik, mint a régi nők. Az emberség története azonban úgy működik, mint 
egy gondolatmenet, s az a felismerés, mely ezt nem viszi tovább, nem megismerés. Marion 
felismerése nem megismerés. Az elkövetett „butaságból” merített tanulság, a megtérés, nem 
több, mint csatlakozás a nyájhoz, mely nem tudni hova ballag, kedvetlenül és megalázot-
tan. Legfeljebb Ejzenstein Sztrájk című filmjéből tudhatjuk meg, hova ballag. Moll Flanders 
kontrollált gátlástalanságában mindig megőrzi magát, sem személye, sem története nem esik 
szét, míg Marion gátlásos kontrollálatlansága megtérőként sem óvja meg őt a széteséstől.  
A régiek nagy eltévelyedésből is visszatalálnak önmagukhoz, Marion kicsiből sem.
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Marion is felhasználja Norman csapda-hasonlatát: „Csapdába léptem. Megpróbálok ki-
lépni, amíg nem késő.” De megtérése csak a tények hatalma előtti maghajlás. Gide tékozló fi-
úja igazi lázadás után tér meg, a végigjárt út küldi vissza a valódi otthonba. Marion két napig 
élvezte a tékozlást vagy a szabadságot, de elege van a velejáró kockázatokból, melyeket sem 
vállalni, se kezelni nem képes. Ez már nem a hazaváró Atyák és atyai házak világa. Az Édes 
életben már maga az apa is megöregedett tékozló fiú, akit szívroham visz haza az anyához. 
A Nyolc és fél hőse a film fürdőjelenetében, a Psycho fürdőszoba-jelenetének ellentétében, 
az anyák birodalmába tér meg, a film végén pedig a kisfiúhoz, a sorstörténet családi ősha-
zájának lakójához. Hasonló kísérlet Antonioni Éjszakájában a férj gyámoltalan gesztusa, a 
feleséghez való megtérési kísérlete, de az asszony külvárosi sétája is, régi színhelyek, eltűnt 
világ keresése. Gide-nél a fanyar szabadság és az otthon védettsége is vonzó, a Psychoban 
egyik sem. Az elhagyott hely a hivatal, és Marion a kvázi-atyát, a hivatalfőnököt „hagyja el”. 
A szülőház ezúttal – Norman otthona – a világ vége és nem kiindulópont. Gide művében az 
„oda” és a „vissza” is a létmegértés aktusa, itt mindkettő félreértés. Gide-nél a lázadás erköl-
csi stádium, a nevelődés része, nem tévút. Vagy: a tévút az út fontos szakasza és a bűnbeesés 
az erény folyamatának része. Gide műve vágy és törvény integrálódásának műve, a Psycho a 
dezintegrálódásuké. A megtérés látja el otthonnal a világot, de a lázadás világgal az otthont, 
ezért bíztatja Gide megtérője az elindulót: „Bárcsak tudnál te nem térni vissza…”

Hitchcock Marionja lázad és rezignál, Norman viszont, akinek láttán rezignál a lázdás, el 
sem indult. Marion hazatérne Norman világából, de Norman világa nem a nagyvilág, hanem 
annak az embernek a kisvilága, aki otthon maradt. Norman, ahogy Marion, szintén olyan 
ember, aki nem vállalja tettét, meg nem történtté akarja tenni az egykor elkövetett rémtettet, 
s megtérni az általa megölt anyához, ahogy Marion a kvázi-apához Phoenixbe.

A bűnöket nem a bűnözéshez vezető állapot restaurációja teszi jóvá. A mitikus logikában 
a megtisztulás, gyógyulás, felnövés és a nagy változások kulcsa a visszatérés a kezdethez, 
mint a létteljesség állapotához, a modern ember azonban nem tapasztalja meg az életkez-
detben a létintenzitást. A Psychoban az otthon az iszonyat betörési pontja. A törvény által el 
nem ért vágy, a magában való vágy az iszonyat birodalmába vezet. A vágyat csak a törvény 
korlátozó uralma alatt érezzük pozitívnak. A vágynak is van rémuralma. Haza és idegenség, 
otthon és világ is megbukott. A törvény csak elvesz és nem ad. A nagyság csak iszonyatként 
létezik. A társadalom a törvény megcsúfolása, a lélek pedig a nagyság temetője.

Létezik-e fenntartható lázadás? Ez ugyanaz a kérdés, mint a hegeliánus probléma, hogy a 
szintézis az antitézis lefokozása vagy felfokozása-e? Gide megfáradt hőse továbbadja a fenn-
tartható lázadás fáklyáját: a kihunyó élet tanulsággal bír az ébredő számára. Marion esetében 
a nekiindulás minden szakasza be van oltva egy adag kapitulációval. Bűnbeesés és megváltás 
nagy drámáját aprópénzre váltva, a hibázás és meghunyászkodás komédiájába térne meg a 
kishivatalnoknő. Mindez egy komédiára sem elég, de készülhetett volna belőle analitikus mű-
vészfilm, mely megcáfolja a Psycho nézőinek és szereplőinek várakozásait: a pénztárosnő meg-
szökik a pénzzel, de egy presszóba beülve találkozik valami szerencsétlen „füvezővel”, vagy 
mondjuk a részeges ügyvéddel a Szelíd motorosokból, megkávéznak, elbeszélgetnek, s végül 
a pénztárosnő megtér és beteszi a pénzt a bankba. A presztízsfilm nem szűkölködik a szűköl-
ködés történeteiben, kisemberek tétova alkalmi kicsapongásának krónikásaként (pl. Intimitás).

A bábu visszavágyik a skatulyába. Könnyű megtérni, ha a lázadás csak menekülés, s ez a 
lázadás nem fogja megújítani az erényt. Vagy – hiszen ez még a forradalmak kora és nem a 
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harmadik világháborúé – fogalmazzunk keményen: ez nem az a bűn, amely meg fogja újítani 
az erényt. A lázadásról lemondó és a megtérés mellett döntő Marion később leveti ruháit, 
meztelensége azonban csak fenyegetettséget fejez ki, nem a női szépség hatalmát. Nemcsak 
ruháját veti le, erotikáját már előbb levetette. Ezen a ponton nem a filmnek van vége, csak 
Marionnak, mert az eddigiekből Marion által levont tanulság nem azonos azzal, amit Hitch-
cock levon. Marion üzenete nem azonos Hitchcockéval. Az a tanulság pedig, amit a néző 
vonhat le a látottakból, nemcsak azt haladhatja túl, amit a szereplők, azt is, amit Hitchcock 
levonhat. Az örökfiatal műalkotások esetében ez így van. A műalkotás, ha nem elégszik meg 
az igénytelen kultúripari termék szerepével, nem lehet kinyilatkoztatás vagy tanítógép. Ez az 
eset, amikor senkinek sincs igaza, még a magunk előző élményének sem. Az igazság mindig 
egyszeri és új, kimondatlan, de az élmény által kimondásra ösztönző, és a további élmények 
általi meghaladásra. Meglelhető a felismerés megvilágosodásában, de nem konzerválható az 
átadásban. Akinek nincs meg a saját Psychoja, az nézte a filmet, de nem látta.

Marion nem alkalmas egy lázadástörténet, s egy bűnügyi történet végigvitelére sem, mert 
az riasztja vissza, ami a kettőben közös. Beáll a zuhany alá. A megszokott esti tisztálko-
dás egyúttal megtisztulási szertartás. Az új élet, amelyhez „bemosakodni” látjuk: a régi élet.  
A „bemosakodó” ezért el fog süllyedni a sárban, s a vérét, életszubsztanciáját fogja elnyel-
ni a lefolyócső, nem a leoldott piszkot. Véres áldozati rituálé következik bűn és bűnhődés 
története helyett. A maga mögött hagyott világ (a társadalmi rendszer anonim törvénye) és 
az előtte álló világok (a lélek mélyének törvényei és a nyers természet törvényei) egyaránt 
kegyetlenebbek annál, mint amit a lány naivitása előreláthat. Szétfoszlott a krimi-izgalom, 
a szerény bűnügyi film megállapodott az épületes tanulság zátonyán: ne lopj! Ne hagyd el a 
közös világot, mert magadra hagy a világ, ne sértsd meg a szabályokat, mert nem védenek 
többé. Ne törekedj szabadságra, mert szabad préda leszel. Ne ítéld meg a világot, hogy meg 
ne ítéltessél. Igaz-e, hogy a megtért bárány kétszerte kedvesebb a pásztornak? Ez csak akkor 
lenne igaz, ha lenne a világnak pásztora. Lehet, hogy van olyan világ, amelynek van pásztora, 
de ez nem az. Mert ha nincs a világnak pásztora, akkor a megtért bárány kétszerte kedvesebb 
a farkasoknak vagy a mészárosoknak.

A marioni vállalkozás kifulladását tükrözi a film egészének diszkontinuitása. Nem csu-
pán a cselekmény váratlan fordulatairól vagy a hős átváltozásairól van szó, többről, a film 
átváltozásáról. Marion útjának vége nem a film vége. Hősnője elvesztésével a film is meg-
torpan, mint eddig Marion. Szerelmesfilm indult: az akadályoztatott szerelem története. Ezt 
felváltotta a szélhámosnőre épült bűnügyi film. A bűnös nő azonban nem akart bűnöző lenni. 
Menekülni akar a krimihősnő a krimiből, de nem a banalitásba kerül vissza, hanem tovább 
viszi a bonyodalom lendülete a thrillerbe.

Marion vetkőzik. Norman, a szomszéd szobában, levesz egy képet a falról, amely sza-
bálytalanul kerekded nyílást takar. A feltárult nyílás bizalmatlanságunkat a ház felé fordítja. 
A festmény rést rejt, a fal nyílást. A kép és a fal is maszk, a határok és formák illuzórikusnak 
bizonyulnak. A hotel fala úgy nyílik meg, fakad fel, mint Marion borítékja. Az egyik nyílás 
a pénzt fedi fel, a másik a testet. A sötét szobában Norman áll, a világosban Mariont látni. 
Sötétség és fény ütközik a lyukban. Norman tudja, hogy nem látják, Marion nem tudja, hogy 
látják. Vetkőző test indulatot, izgalmat ajzó gyanútlan odaadása világol, a visszaverődő fé-
nyek megvilágítják az odaát, a sötétben tátongó lyukra hajló férfiarcot. Marion karja lendül, 
hogy lecsatolja melltartóját, mi azonban nem a nő melleit látjuk, hanem a férfi tekintetét. 
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Nem a hús formáit, hanem a tekintetet, mint a formákat elnyelő sötét nyílást, mely megket-
tőzi a nyílást a falon. Nem strip-tease jelenet tanúi vagyunk, hanem a sóvárságé. Menekülése 
során a gyanakvó tekintetetek tárgya volt a lány, most a sóvárságé. A gyanakvó tekintetek 
zsákmányolót láttak benne, a sóvár tekintet zsákmányt. Norman meglesi Mariont, a néző 
pedig a Mariont megleső Normant lesi meg. Norman a szépség voyeurje, a néző az obszceni-
tásé. A nyílás mindkét oldalán dráma zajlik, Norman Marion tolvaja, Marion a főnökét lopta 
meg. A kamera is lop, de a lány látványának tolvaját, Norman tekintetét lopja meg, a tekintet 
meztelenségét, nem a lányét. Odaát, a világosban, akaratlan önátadás, tudattalan önelvesztés 
kezdete a vetkőzés.

A néző előbb a tátongó réssel szembesül, majd profilból látjuk a résre hajló Normant. 
Marion meztelenségének pillanatát Norman tekintetének meztelensége takarja: ebben a pilla-
natban kitölti a képet a férfi tátongó szeme, mely most átveszi a faltól a tátongó indiszkréció 
szerepét, s most ő tátong úgy, mint az imént a lyuk a falon. Vetkőzni annyi, mint lecsorogni a 
figyelő szemek lefolyó csatornájába. A lyuk a falon és a szem a lyukban illetve végül a szem, 
mint lyuk, elnyeli Marion képét, mint majd a kád a vérét és a mocsár a testét.

Az érzéketlen, kegyetlen tekintet megfoszt önmagamtól, azaz definiál. A tekintet megöl. 
Az ölés a tekintet nyugton maradt, s a kiutalt definíciót többé túl nem lépő tárgyává tesz. Az 
ölés kiemeli a testet az élővilágból, de mindezt már a tekintet elkezdte. A The Wrong Man 
vagy a Meggyónom című filmekben a tanúk tekintete szinte gyilkos eszköz.

Marion vetkőzik, a lecsúszó pongyola felfedi vállát, hátát, de a test, a viszonylag semle-
gesebb hátulnézetből, önmagát takarja. Feltűnnek meztelen lábai, de csak pillanatra, amint 
besurrannak a fürdőkádba. A meztelenség nem meztelenkedés, a menekülő lény benyomását 
kelti és nem a csábítóét. Magányos és sietős, célorientált meztelensége nélkülözi az exhibi-
cionizmust. Karjai is feltűnnek, de csak amint behúzza a nylonfüggönyt. A függöny mögött 
homályosan feltűnő meztelen felsőtest számunkra elérhetetlen közegből sejlik át. Elzárkózó, 
eltakart mivolta, rejtőzködő, hozzáférhetetlen természete felértékeli Marion „porhüvelyét” a 
gyilkosság előtt. Miután a nylonfüggöny szinte kiradírozta a lány testét, s eltávolította a vi-
lágtól, az eddig az elutasított – lehetséges – idegen tekintettel azonosított kamera, a filmszem 
Marionnal testvériesül, s élményével azonosulva visz bennünket a függöny mögé, a zuhany 
alá. De itt sem játszik közelítő, feltáró szerepet, nem voyeurista kéjre vadászik, mert most a 
vízsugár takarja a lányt, mint az imént a függöny. Előbb a vízsugár felé tárulkozó arcát látjuk, 
majd maga a vízsugár tölti ki a képet, azonosítva pozíciónkat a lányéval. Az arc és a vízsugár 
képei villannak elénk, s Marion arcán, amint mozdulatai feltárják testét a megtisztító elem-
nek, az odaadás, az ellágyulás és az örömteli megkönnyebbülés kifejezései váltják egymást.

Az analitikus gyorsmontázs két műveletet egyesít. Egyrészt csak villanásokat ad, lehe-
tővé teszi a szúrópróbaszerű betekintést az időfolyamból kiemelt csúcspillanatokba, tehát 
kicenzúrázza az időfolyamból a banális redundanciastruktúrákat és ezzel felgyorsítja, fo-
lyamszerűből ugrásszerüvé változtatja az időt, másrészt egyazon pillanat eseményéről is több 
beállítást adhat, tehát tartóztatja a siettetett pillanatok kiemelt extremitásait. Vagyis egyszerre 
hajszolja előre és tartja vissza az időt, amely kettősségből a szétesés kavalkádját összefoglaló 
izgalomélmény támad. A filmtörténet első ötven évében Ejzenstein Patyomkin páncélosának 
lépcsőjelenete olyan kiemelkedő élmény, mint második ötven évében a Psycho fürdőszoba 
jelenete. Mindkét képsor gyorsmontázsra épül és mindkettő témája a kioltás, a halál, mint 
gyilkosság. Ejzensteinnél tömeggyilkosság, politikai esemény, Hitchcocknál a privátszféra 
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dolga. Ejzensteinnél a tömeghalálból újrakezdés, új történelmi kor születik, Hitchcocknál 
az egyéni újrakezdés kísérletét zárja le a halál. Ejzensteinnél történelmet szül a halál, Hitch-
cocknál az egyéni élet történetté alakításának kísérletét gáncsolja el.

Előbb Marion vált szétfolyó körvonalak foltjává a függöny mögött, most fekete, tömör, 
de körvonalaiban csak lassan maghatározódó árny, fekete folt jelenik meg a függöny túlol-
dalán. Előbb az árny imbolyog felénk, akik ismét Marion látószögébe helyezkedünk, tehát a 
fenyegetett és nem a fenyegető oldalára, utóbb a kép felső régiójában megjelenik az árny által 
a magasba emelt kés sziluettje is. Marion felsikolt. Előbb a korábbi esőáradathoz hasonló, az 
asszociációk által viharossá minősített keretben látjuk a sikoly képét, utóbb kitölti a képet a 
sikoltó száj, a tátongó rés, mely felidézi a lyukat a falon, Norman szemeit, s még az előbbi 
képsorban látott WC-csészét is, melyben eltűntek a lány adósságait összeszámláló feljegy-
zések széttépett maradványai, midőn lehúzta a WC-t. Az árnyat és az ismételten lecsapó kés 
képei is helyettesítik, körvonalait pedig elmossák a zuhany vízsugarai. Ellenfény és vízsugár 
takarja a gyilkost, Marion a kést látja, szemszögéből a kés a tettes, a kés az esemény értelme. 
A puszta ténynél többet, az életet puszta, holt ténnyé tevő tény a kés, melynek e pillanatban 
csak tartozéka a kést magasba emelő árny. A következőkben a lecsapó kés képeit szembesíti a 
montázs az áldozat vergődésével. Ennyi a történés tényszerű oldala, de mi a lényege? Először 
is a váratlanság, mely a gyorsítás és a tartóztatás egyidejűsége által mélyíti el az időélményt. 
A gyorsítás előreűzi, a lassítás feltartja az időt, és a kettő együtt tudatosítja megfoghatatlan, 
állhatatlan és kegyetlen mivoltát, véggé sűrítve a múlást, és az erősebb végzetnek ellenálló 
hasztalanságként mutatva be az élet akaratát. Ebben a különleges időben minden egyébként 
láthatatlan részlet mintha maga is sikoltana, a környezet egyébként figyelemre méltatlan té-
nyei mind eseményekké válnak. A kád pereme, a mennyezet sarka, a függöny széle. Vad 
haláltáncot jár a világ a tehetetlen Marion körül. Támadnak a tárgyak vagy búcsúzkodni 
sereglenek köré? A kés a cselekvő, a többi tárgy csak statiszta. Marion előbb hitetlen döbbe-
nettel bámul a közeledőre, aztán becsukott szemmel imbolyogva sikoltozik, nem akarja látni 
a kivédhetetlent, befelé menekül, ha testét nem is tudja óvni, tekintete menekül, ennyit tud 
menteni és visszavonni a feltárult kiszolgáltatottságból.

A fürdőszobát fehér csempe borítja, melynek fényreflexei szórt csillogással vonják be a 
látványt. A víz záporát megelőzi a fény zápora. Marion hajának szőke csillogása harmoniku-
san illeszkedik a fénypárába. A fehér csempe, a fehér kád, a fehér függöny, a csillogó vízsu-
gár és a haj aurája a megtisztulás köreivel környezik a film hősnőjét. A szeretkezésre párosan 
vonulnak félre, hogy megszabaduljanak a vágytól, a fürdőszobába magányosan vonulnak el, 
hogy megszabaduljanak a piszoktól. Marion története az elsővel kezdődik, és a másodikkal 
végződik. Lemossa a bűnt. Levedli a tolvajnőt, de ez azt jelenti, hogy ha a világ tettesekből és 
áldozatokból áll, az áldozatsors mellett döntött a lány. Levetkőzik a magányos nő az idegen 
férfi birodalmában, hunyorogva sóhajt, arcát a víz felé fordítja (mint Frankenstein réme a 
nap, a fény felé), ajkai nyílnak, haja vizesen tapad, teste ázottan csillog. Megszólal a szám-
talan csepp kórusa, melyet már hallottunk, este, a külső éjszakában. Nemcsak a gyorsított és 
lassított idő egysége, élvezet és megnyugvás egysége is, mely olyan oldódásban jeleníti meg 
a hősnőt, melyet Sam karjai között nem élt át. Az odaadás, elmélyedés és oldódás képsorát 
szakítja félbe a találkozás iszonyata. Az utókor primitíven trivializálta a csúcspontot: Brian 
de Palma Dressed to Kill című filmjében a hősnő maszturbál a zuhany alatt, Gus van Sant 
Psychojában pedig a leselkedő Bates onanizál.
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A megnyugtató oldódást élvező hősnő a csillogás felé fordul, elmerül a megtisztulás él-
ményében, későn látja meg a közeledő árnyat, akkor, amikor az már magasba emeli a kést, 
mintha a kés által válna a reális világ részévé. A megtisztulás és egyben védtelenség pillana-
tában csap le a lányra a nőférfiben megtestesült férfinő. Marion és a vízsugár egyesülése tör-
ténés. Marion átadja magát a tisztító áramnak. Az árny akciója a tiszta történést leváltó tiszta 
cselekvés. Az árny széles mozdulattal felrántja a függönyt. Felfedi a takartat és nyitja a zártat, 
mint a nőket erőszakoló banditák. Vibráló kiáltás szirénázik. Marion sikolt? A gyilkos üvölt? 
Összeolvad a kettő? A kísérőzene a néző nevében jajveszékel. A szirénázva vibráló hang 
nyomán a látvány is vibrálni kezd, örvénylő részletképek sorára bomlik a látvány. A meg-
jelenés, az eljövetel a képsor első témája, mely egyetlen lendülettel olvad át a következőbe. 
Az új eseménysor a függöny feltépésével kezdődik, az eleven test felhasításával folytatódik, 
és a függöny leszakításával végződik. Az árny szakítja fel a függönyt és a belé kapaszkodó, 
megsebzett Marion szakítja le. A leszakadó függöny a kialvó lélek búcsúpillanatát jelzi.

A függöny fellebbenése nem hagy időt a tudatosulásra, nemcsak a lét előzi meg a tudatot, 
a semmi is a konkrét, meghatározott létet, ám a meghatározatlan létet meghatározott semmi 
előzi meg az életre törő támadás formájában, melynek eszköze, a kés, a Mariont fenyegető 
azonosíthatatlan lényű és lényegű támadás legegyértelműbb része. Ösztönös iszonyatmámor 
ködében zajlik a védekezés meztelen kísérlete. A kés tánca a test körül a behatoló akarat 
küzdelme az ellenállással. Miért lett a behatolás vágyából gyűlöletteljes akarat? Miért lett a 
nemző behatolásból pusztító behatolás? A test körül táncoló kést körültáncolja a víz csillogó 
porzása, a kés és víz táncát pedig a kamera.

Az áldozat védekezőn lehunyja szemét, sikoltva magába mélyed, befelé tekint, arca úgy 
vergődik a végesség tehetetlen és haladékot nem adó megtapasztalásában, mint imént az 
oldott gyönyörben. Karja elhárítani próbálja a támadót, de az erőtlen birkózásból tehetetlen 
tántorgás lesz. A kés éle táncol a hason. Marion már nem védekezik, elfordul, menekülne, 
s kapaszkodó, támaszt kereső mozdulatokat tesz. A nézőt az árny ereje döbbenti meg. Mrs. 
Bates előbb tehetetlen üldögélő öreghölgyként jelent meg, később harsányan üvöltöző bo-
szorkányként, most pedig nagy erejű gyilkosként, akivel szemben a kis nő teljesen tehetetlen. 
Mrs. Bates nem mutat meg többet magából, de egyre több erőt mutat. Az imént Marion hasán 
táncoló kés immár a hátán táncol, a megroggyanó lábú lány pedig a csempében próbál meg-
kapaszkodni. Szembe kerülünk vele. Csodálkozva, értetlen iszonyattal bámul, nem is ránk, 
mert nincs segítség, csak a semmibe mered, majd mintha segélykérő mozdulattal tárná felénk 
karját, de csak a függönybe kapaszkodott. Közelképet látunk a függönyt megmarkoló kézről, 
felsőt a hiába kapaszkodó, lehulló nőről, és ismét közelieket a szakadó függönyt eleresztő 
kapcsokról. A zuhanyrózsa tölti ki végül a képet, a mindent elmosó vízsugár közönnyel tekint 
a lehullott lányra, akinek csak talpát látjuk, mely alól végleg kicsúszott a talaj, nincs visz-
szaút. Talpát látjuk a vérét sodró örvényben. A mindent elnyelő lefolyó csatorna nyílásának 
nagyközelije szembesül az arcra hullott Marion szemének nagyközelijével. Ismét két lyuk, 
de ezúttal a nyílások értelme ellentétes, mert Marion egy elmúlt és egy tervezett élet elröp-
penő, kihunyó képei után tekint, míg a csatorna mindent elnyel. Marion ajka a WC-kagylóba 
harap, melyre a kádból kiszédülve ráhullt, halott tekintete pedig most már pontosan a sze-
münkbe néz. Ez a nem látó nézés a végső képünk róla.

A gyilkosság képsorában mindvégig jelen van erőszak és erotika viszonya, s ez lenne az, 
ami elbizonytalaníthatná a nézőt a gyilkos kilétét illetően, ha a helyzet nem lenne az eddigi 



69

információk alapján egyértelmű. A kés mechanikus mozdulatai, a közeledő és behatoló moz-
gás ritmikus ismétlődése váltakoznak az ajzottan sikoltozó arccal, a vergődő mozdulatokkal 
és később az ernyedés képeivel. A zuhanyrózsa képére, a csillogó és simogató áramokra 
válaszol a kés koitális mechanikája, erre pedig a véráram fekete orgazmusa. A fekete-fehér 
filmben a vér fekete.

Az iszonyat és a kéj egyaránt eltestesítenek. A film eleji ágyjelenet alulnézete és a fürdő-
szoba jelenet során felbukkanó felülnézet egyaránt a test kiszolgáltatott, tehetetlen aspektusát 
hangsúlyozza, melynek a lélek is ki van szolgáltatva. Mind az öltözetlenség, mind a torzító 
rövidülés, a nyitó szexjelenet mindkét mozzanata visszhangzik a kádjelenetben, mely ezáltal 
a nyitó szexjelenet visszájává válik. Oldalnézetből részképekre bomlik a jelenet, csak felül-
nézetből kapunk áttekintő képet az összegörnyedő lehullásról. Oldalnézetből adott áttekintő 
kép írhatná le tényszerűen az eseményt, a pontos objektív leírás azonban kívül helyezné a né-
zőt a történteken, míg Hitchcock belehelyez az esemény közepébe, a megfigyelő kombináció 
az eseményt követő nyomozó krimi prózaibb szereplőinek feladata lesz. Mi nézők Marionnal 
együtt szenvedjük el a történteket. Csak ezen a módon vezethet el bennünket Hitchcock lét 
és semmi határára. Egyébként két idegen test harca lenne, így a szubjektum harca a létért a 
semmivel. Amúgy két ember harca lenne egymással, így mindannyiunk harcát képviseli, a 
létezők kiszolgáltatott életharcát, szemben a semmi túlerejével. A filmet indító szexjelenet 
alulnézete, a szex után elterült test lábakat növelő, az altest súlyát fokozó obszcenitása nem 
tér vissza a halálban. A lábcentrikus szexképsor témája a lélek belefulladása a testbe. A halál 
ezzel szemben az elveszett lélek áttetszése a testen, a test, mint a lélek emlékműve. Az em-
berrel egészen megteszi az iszonyat, amit félig tett meg a kéj, végigcsinálja a gyilkos, amit 
elkezdett a szerető. A kéj mint az én kialvása a szerelemmitológiában lelki jelenség, az iszo-
nyat mitológiájában ez a kialvás nemcsak lelki, egyúttal testi tény is. Az iszonyatmitológia, 
a Psycho fürdőszoba jelenetétől kezdve, nagyobb csúcspontot és lezártságélményt ad, mint 
a boldogságmitológia. A boldogság csak ígéret, az iszonyat azonban valóság. A gyilkosság 
után, miután a tettest láttuk eltűnni, kifordulni az ajtón, a kamera még elidőzik a tett színhe-
lyén. Víz és vér csorog és vegyül. Vízcsepp (vagy könnycsepp?) fagyott a halott lány arcára.

Hitchcock nemcsak a viktoriánus korszak magabiztosságát és otthonosságát vonja vissza, 
ami pl. A farmer feleségében még meghatóan kedves humorral van jelen, hanem az emberi 
lényeg kulturális kiépítése évezredeinek munkáját láthatjuk veszendőbe menni (a Phoenix és 
Fairvale közötti úton vagy az ötvenes és hatvanas évek fordulóján.) A Psychoban a nagyvi-
lág a halál, a kisvilág az élet. De csak elvileg, mert a kisvilágot mint az életet, a révbejutást 
kereső Mariont végül egy kisvilág nyeli el. Az eltávozó nő története az eltávozott lélek tör-
ténetéhez vezetett. A meghitt miliő képeivel idézi fel K’iü Jüan, a kínai elégia megterem-
tője, az eltávozott lelket: „Ég és föld négy világtáján / mennyi veszély, mennyi bánat! / De 
szobádban, szobrod árnyán, / fenséges csend, béke árad.” A tájak nyájasságával vetekszik az 
élők nyájassága: „Orchidea-lángú gyertyák / beragyogják a szép nőket. / Kecses ifjú szüzek 
várják: óhajtod-e vajon őket?” A minden a semmi, a kevés a sok. Az itt és most a létteljesség. 
K’iü Jüan elégiájában a szellemidéző szólítja fel visszatérésre az eltávozott lelket: „Térj, ó, 
lélek, közénk vissza! / Ne kutasd a hant alatt a sötétség városát…” (Csü Juan versei. Bp. 
1954. 80.). A rideg hivatal nem hív olyan nyájasan, mint a családi otthon, amelyet Phoenix-
ben nem volt mód megteremteni, ahol pedig megvan az otthon, a családot még szörnyűbb 
dekadencia jellemzi, mint Phoenix csapdáját. A szinglivilág rideg és prózai, a Bates-otthon 
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pedig perverz. A Lélek idézésében a Földszellemnek emberhús az eledele, akárcsak Szitá 
démoni elrablójának a Rámájánában. Ráma is bizonyos értelemben poklokat jár, ha Szítáért 
száll harcba, s ez a nőért vívott trójai háborúnak is mélyebb értelmét mutatja meg: a szeretett 
személy nemi aktusa a harmadikkal ugyanolyan elvesztés, mint a halál.

Marion egy férfiért indul el, de az alászállás során más férfit talál. Alászállása nem tu-
datos, mint pl, Istáré az akkád eposzban, aki „a sötétség kapujához siet nagy igyekezettel.” 
(Gilgames. Ékírásos akkád eposzok. Istár pokolra száll. Bp. 1960. 51.). Marion világából 
hiányzik a negativitást lefegyverző Tammuz, csak a prózaian életszerű Sam, és az életel-
lenesen bonyolult Norman között választhat. Marionban sincs meg az istennő – „Nannar 
tűzvérű leánya” – buja ereje. Istár dús és tevékeny, Mariont szolid szűkösség jellemzi. Istár 
fenyegetőzik: „A holtak élére állok / s fölvezetem, föl a fényre / föl én, hidd meg, valameny-
nyit!” (Ma is ez a kérdés: a világ hatalmasai fogják likvidálni az embert, és zombigyárakkal 
pótolni a munkaerőt, vagy az utolsó emberek a zombik élére állnak, és együtt söprik el a 
világ hatalmasait, akik, mint a jelenlegi válságok kezelése mutatja, hovatovább ostobábbak, 
mint a zombik.) Norman, mint majd kiderül, majdnem olyan paradox figura, mint a zombik. 
A thrillerben kétlelkűség, ami a horrorban élőhalál. Marion azonban nemcsak nem tudná, 
nem is akarja visszavezetni Normant az életbe. A film két főszereplője nem találkozik ér-
zelmileg. A hősnő egy mellékszereplőbe szerelmes az antihős pedig menthetetlen. A film 
első felében Norman nincs jelen, második felében Marion. Középütt találkozik a két sors, 
és éppen ez a katasztrófa.

A Hitchcock-hősnő a ház előtt otthagyja (mintegy az alvilág kapujában leadja) autóját, 
az irodában a nevét, a hálószobában tárgyait, a fürdőszobában ruháit, a kádban a vérét. Istár 
támad és követel, visszaköveteli tárgyait, s nem adja testét-lelkét, melyek még nem tárgyia-
sultak, mint a modern világban, a csereforgalom egyetemességének és a kisajátítandó zsák-
mány egyetemes hajszolásának világában, elidegeníthetővé: „Átkozott légy! / Elraboltad / 
gyönyörűszép fejkendőmet, nyakláncomat, fülönfüggő / ékszeremet, gyöngyös tűmet, s jaj, 
varázsövem kövét is!” S végül: „legutolsó leplem is ölemről!”. Istár útjának második, pro-
duktív része az előbbi fordítottja: sorra tárulnak a kapuk, ajtók, a tárgyakat visszaadják, s az 
út felvezet a fényre. Hitchcocknál a Spellbound csókjelenete képviseli ezt a második utat, a 
gyógyulás és az új élet útját: ajtók nyílnak és egyre több a fény. (A Mrs. Muir című Gene 
Tierney-filmben ugyanez a vízió a halált jelenti, de ott a halál nem kifoszt, hanem visszaad 
mindent, ami elveszett.) Marion olyan Isis, aki nem tudja felhozni Osirist, az ilyen Isis azon-
ban csak Ophelia, akit elnyel a nedves, alaktalan elem, az anyarém birodalma.

A termékenységistenek minden évben alászálltak és mindig visszatérnek. A Norman 
Bates által meggyilkolt lányok is folyamatosan érkeznek, hogy alászálljanak, a vissza nem 
térés útján, a mocsárba. Mrs. Bates az alvilág királynője, akinek fogságából ki kellene sza-
badítani fiát, azaz képessé tenni Normant az életkezdetre. Marion sajnálkozón tartózkodó, 
Lila kifejezetten ellenséges és támadóan hideg. Norman túl bonyolult és az egysíkúság vilá-
gában nincs helye a létrétegeket keresztező és mélységeket átfogó figuráknak, nem kezelhető 
problematikájuk. A modern, azaz vissza nem térő Istár megsokszorozódik a kósza lányok 
képviseletében, s a termékenységistennő szerepéből a rémvilág oltárán feláldozott szűzietlen 
szüzek státuszába csúszik le. A pokolraszállás stációit több alak, fokozatosan fogja teljesíteni 
az elkövetkező staféta-szerkesztés keretében (Arbogast, Sam és Lila), a régi eredményt és ősi 
célt, a termékenység megújítását azonban együttesen sem érhetik el.



71

Előbb az öreg hölgy körvonalait láttuk kifordulni a fürdőszobából, utóbb Norman ro-
han le a sötétben világló ház alatt, a domboldalon. Riadt kiáltás hallik a motelből. „Úristen, 
anyám! Vér! Vér!” A férfi megtántorodva áll, miután felrántotta az ajtót. Kemény koppanás. 
Kép hull le a falról. A lehulló madárkép visszautal a lehulló Marionra, a leszakadó függönyre 
és az alábukó víz véres örvényére. Norman leül. Feláll. Az elkövetkező gondos, alapos és 
szakszerű takarítás felől visszatekintve az előbbi pánikba is belelátható valami mimetikus 
szándékoltság, a megjátszott ijedelem, a racionális másodlagosság, a megszokott iparűzés 
tökélye. A regényhős Raszkolnyikov eredeti eszménye is a hidegfejű szakszerűség, melyet 
azonban elsöpör a pánik és megbánás. Norman hideg fejjel cselekszik, de szükségét érzi a 
pánik és az erkölcsi kétségbeesés eljátszásának. Előbb a miliőt tisztogatja, a vért távolítja el, 
aztán megmossa véres kezeit és kitakarítja a szobát. Ismét véres víz csobog a lefolyón. Iszony 
és kéj végül tökéletesen felcserélhetővé vált, olyan világ köszönt ránk, melyben az iszony a 
kéj (ezt fogja pl. bemutatni giccses és ízléstelen formában a Motel című Tarantino-produkció, 
fegyelmezettebben, átgondoltabban és elegánsabban pl. Amenábar Halálos tézis című film-
je.) Iszony és kéj is nyomokat hagy maga után, Norman ejakulátumot takarít el, de nem a 
nemiségét, hanem a destrudóét, nem a szerelem, hanem a gyűlölet ejakulátumát.

Gyilkosság történt, el kell takarítani a nyomokat. A szép nő, mint eltakarítandó nyom, a 
következmények nélküli szerelem, az epizodikus lét, a novellisztikus ember, a nomadizáló 
szexualitás terméke. Norman gondosan körbejár, figyelmesen szemlélődik, az epizódokat ki 
kell metszeni az élet történetéből. Norman a többi nyomokkal egyenértékű nyomként takarít-
ja el a testet, hulladékként, szemétként. A partner nem számít, mindig jön helyette más, mint 
a Felicia utazásában, ahol az elöregedett anyafia a Notorious-beli anya módszerével mérgezi 
a lányokat.

Norman a leszakadt függönybe csomagolja az élettelen testet. Az elnehezült hússzob-
rot ismét torzító rövidülésben látjuk, a lábak felől szemléljük, akárcsak a film elején lá-
tott, s a posztkoitális depresszió érzése felől megközelített szerelmi jelenetet. Az ölést is a 
posztkoitális depresszió jeleinek visszatérő komplexuma követi. A nylonfüggöny ugyanúgy 
recseg, mint a boríték, amelybe Marion a pénzt gyömöszölte. Mintha a boríték nőtt volna 
telhetetlenné és nyelte volna el, a pénz után, a nőt is. A nylonba csavart lányt a férfi az autóba 
gyömöszöli, de nem az utastérbe, hanem a csomagtartóba. Marion újabb állomáshelye – a 
szerelmi fészek, az iroda, az autó, a tornác, a recepció, a hálószoba és a fürdőszoba után – a 
csomagtartó. Az ezüst autó újabb csomagoló réteg a nylonlepedő után, de mindkettő felfes-
lik, a csomagtartó nem akar bezárulni.

Norman még egyszer visszatér a házba, hogy vizslatón körbejárjon. A takarítás meghá-
romszorozódik: a hulla eltakarítása, a vér eltakarítása, a tárgyak eltakarítása. Norman visz-
szateszi helyére a lehullott képet. Helyreállt a rend. Csak a Marion éjjeliszekrényén maradt 
pénzköteget nem vette észre. De Norman jófiú, anyját védelmezi a rémtett következményeitől, 
s végül a pénzt is behajítja a többi „szemét” közé, nem érdekli a pénz, nem anyagias, Charlie 
nagybácsira hasonlít, aki a világot védte a „víg özvegyek” züllöttségétől. A Norman testében 
lakó anya a fiát védi a kósza nők züllöttségétől, Norman pedig a radikális megoldásokat kép-
viselő anyát védelmezi. Végre a csomagtartó is bezárul, Marion létének nyomai eltűntek.

A motel mögé gördülő autó ezüst testéhez ágak csapódnak. Az ezüstösen világló autónak 
nincs helye a sötét éjszakában, kivilágít Norman világából. El kell tűnnie, bugyborékolva 
süllyed a mocsárban. Fehér-ezüst fémtestet nyel a fekete sár, formát a formátlanság, sebes-
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séget a lomhaság. A bugyborékolás azonban félbeszakad, az autó megakad, nem süllyed to-
vább, Norman rágcsáló arca megdermed. Jobbra-balra tekint. Az autó is kilóg a mocsárból, 
mint a pénz a borítékból vagy Marion a nylonból. De nincs baj, az autó végre ismét megindul, 
süllyed tovább, összecsap fölötte a sár. Az ezüst testet elnyelte a feketeség, de közben vilá-
gosodik az ég, fekete és fehér, sötétség és fény harca folyik tovább, de már nem Marionért, 
csak az eltűnt lány üres helyén.

A következő képsorok a Hitchcock által lenézett nyomozó krimi (whodunit) műfajával 
rokonulnak, bonyolítva a szokásos cselekményi menetrendet, mert nem a film eleji hullá-
hoz keresünk tettest, hanem az eltűnt lányt keresik ismerősei, nem a hulla, hanem a hiány, 
a semmi adja fel a problémát. A nézőben nincs meg a remény, melyet a szereplők ápolnak. 
A semmi körül kering a film és a hiány a reménytelen reményt ápolja a szereplők lelkében. 
A diegétikus személyek tanácstalan tévelygése a tárgy, ami őket is ugyanolyan fenyegetett 
személyekké teszi, mint amilyen Marion volt. Ezzel új feszültségforrásra tesz szert a cselek-
mény. A becsomagolók után jönnek a kicsomagolók, a kérdező, kutató, megfejtő típusok.  
A film egésze is kicsomagolás, és a végponton csontváz-vigyor hull ki Hitchcock boríték-
jából. Felénk fordul majd a csontváz, és a szemtelen arc, a szem-nélküli szemgödör és a 
vicsorgó száj, mintha végül rajtunk röhögne, reményeinken, melyek sorsa ugyanaz, mint 
előbb Marion, utóbb az őt kereső személyeké. A whodunit alaptörvényének módosítása utat 
nyit a további képletek behatolása számára. Marionnal és autójával együtt a nyereségvágy-
ból elkövetett bűn konvencionális tematikáját is elnyeli a mocsár. Az új cselekményszakasz 
problémája, hogy a szereplők hagyományos krimiben gondolkodnak, holott modern thriller-
ben élnek. Sam azt hiszi, hogy Mariont kirabolták, pedig a pénz csak Marion történetében 
volt főszereplő, Norman történetében dramaturgiailag inflálódott és végül feledésbe merült. 
Norman nem tudja, mi van a csomagban, amit behajít a hulla mellé, s ha tudná, sem volna 
szüksége rá. Norman harca nem a javakért, hanem az énért folyik. Marion megszerzendő 
értékekért harcol, Norman elveszett értékeket képvisel. Marion csak tolvaj, a krimigyilkos 
csak később jelenik meg, s nem nyereséggyilkos, mint a klasszikus krimiben, hanem szen-
vedélygyilkos, mint a thrillerben. Arbogast megjelenésével rendőrfilm indul, mely szintén a 
csőd felé halad, mert a nyomozó a régi krimi bűntípusaiban gondolkodik. Az újabb gyilkos-
ság, Arbogast halála megerősíti Mrs.Bates alakját: az ábrázolt világ legfantomszerűbb pontja 
szilárdul a cselekmény centrumává.

Többször indul a cselekmény. A boldogság keresését követi az eltűnt személy keresése, 
az eltűnt keresését a gyilkos keresése, de a gyilkos megtalálása sem ad választ kérdéseinkre 
(mert nem konvencionális krimiben mozgunk). A gyilkos megtalálását követi a tett megfejté-
se. Az első cél, a bírás célja, a kincs modern örököse, a pénz. A végső cél, a kincs igazi örö-
köse, az információ. Előbb a pénz holléte után nyomoznak, utóbb a gyilkos kiléte a kérdés, 
ám később a gyilkos léte válik problémává. Boldogság és pénz összefüggését leváltja pénz és 
bűn összefüggése, ezt pedig titok és megfejtés kapcsolata.

A napfényes városkép is díszcsomagolás, a kamera pedig közelít és kicsomagol. Hitch-
cock mindig újrakezdi a filmet, ha az előző változat kezd maszkká merevülni és megfelel-
ni a forgatókönyvíró tanfolyamok és tankönyvek szabályainak. Hitchcockot nem érdekli az 
olyan krimi, mely egyszerű motivációra redukálná a történések értelmét. Az előbbi történet 
hagyatéka, a hulla kínálja a következő történetet, a rendőrfilmet, illetve ennek személyesebb 
változatát, a magándetektív történetét. A magándetektív rokonabb a filmrendezővel, mint a 
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rendőr. A nyomozó feladata, hogy tettest keressen a hullához, hulla azonban nincs, elnyelte a 
mocsár. Az induló nyomozófilm nem a hulla erős, hanem a hiány gyenge pontja körül forog. 
Az első történetet a pénz hiánya mozgatta, a másodikat a hulla hiánya. Így nem a gyilkos 
nyomait kell követni, hanem az eltűnt lány, az áldozat nyomait. Az eltűnt pénz története az 
eltűnt ember történetében folytatódik, a pénz átadja helyét a hullának, s most már nem a 
tolvaj bujdosik, hanem a hulla.

Az elnyeletés története és a nyomozás története között váratlan fordulat Sam lánykérése. 
Sam meggondolta magát, levelet ír, megkéri az immár nem létező lány kezét. Marion elha-
markodott döntését (a tolvajlást) a lány elkésett döntése (a hazatérés szándéka) követi, ezt 
pedig Sam elkésett lánykérése. Sam elhamarkodottan jelentette ki, hogy nincs értelme a sze-
gények házasságának, de elkésve korrigálja elhamarkodottságát. Marion elkésve, a pénz egy 
részének elköltése után dönt a visszatérés mellett, Sam pedig akkor kéri meg a lányt, miután 
az levetkőzött Bates kádjában. Marion már nincs, és ha volna is, már nem az a Marion lenne, 
aki megkérte szerelmét, hogy kérje meg a kezét. A megkésett lánykérés nevetségessé válik. 
Míg Sam új döntést hoz, mely korrigálná a csalódott Marionnal való viszonya megsebzett 
mivoltát, komikus epizód következik. Mrs. Bates gyilkos fellépése után újabb gyilkos öreg 
hölggyel találkozunk Sam boltjában. A rovarirtót kereső öreg hölgy kíméletes gyilkosságról 
elmélkedik, fájdalommentesen szeretné elpusztítani a rovarokat. A társadalom még az iszo-
nyatot is maszkírozni kívánja. Az áldozat kegyes halálának jótéteménye növeli a gyilkos 
önbecsülését. A gazdaság a „tisztességes” gyilkosságból él. Ha beteszünk valamit (mérget 
a pohárba), büntetendő gyilkosságot követünk el, ha kiveszünk valamit (pénzt a szegények 
zsebéből, melyért megdolgoztak, lehetőségeket veszünk el és sajátítunk ki, a társadalom na-
gyobb részét kifosztva), ezt nem bűnnek nevezzük, hanem üzleti életnek, a tulajdon szentsé-
gének, sőt pénzügyi zsenialitásnak. A tulajdon szentsége az elidegenítve felhalmozott idegen 
értékek (munka, sanszok) bitorlása.

A két név, Fairvale (a szerető lakhelye) és Lila (a hősnő nővére) neve az első szekven-
ciából ismerős. A film hősnőjét a Phoenix és Fairvale, a kétféle köznapiság között nyíló rés 
nyeli el. Marion helyett nővére érkezik meg a célhoz, állít be Sam boltjába. A vágy hősnőjét 
követi a gond nővére. Nyugtalan nő lép be a sötét hodályba, számonkérő arccal: „Marion itt 
van?” Közben már figyeli őket Arbogast, a detektív. Nemcsak a vágyó nőt váltja le a gond 
képviselője, a vágyó férfit is leváltja a nyomozó. Arbogast feladata a nő által elkötött potenci-
át (a pénzt) visszaszerezni a férfivilág számára. Vagy másként: a költőpénzt visszaszerezni a 
szerzőpénz, a tőke számára. Arbogast előbb azt hiszi, a régi szerető, Sam a tolvajnő cinkosa, 
utóbb az új szeretőnek vélt Normant gyanúsítja cinkossággal. A kis bűn nyomán jár, s a kis 
bűn tettestársának hiszi a nagy bűn tettesét. Sam a nővérnek tartozik magyarázattal, s Sam 
és a nővér a nyomozónak. Lila és Arbogast egyszerre lépnek fel, egy időben jelennek meg 
Sam boltjában, de előbb Arbogast története bontakozik ki. A magánnyomozó a hagyományos 
problémamegoldó. A vágy története hullához vezetett, most kellene kibontakoznia a megér-
tés történetének. A vágy hulláján kellene tenyésznie a szellem életének.

Norman a Marion bűne miatti zaklatás áldozataként jelenik meg újra. Fekete szvetterben 
üldögél, a ház előtt olvasgat Arbogast érkezésekor. Az ifjú Bates most is rágcsál, állkapcsai 
egyre őrölnek. (Reagan elnök zsebe is tele lesz savagyú cukorral, s állkapcsa is így fog mo-
zogni évtizedekkel később, amikor a fogyasztói társadalom tombolása átmegy a globális 
világhódító katonai imperializmus tombolásába.) Most Norman arca az elnyelő princípium 
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kapuőre, amint ártatlanul feltekint. A beszélő száj hazudik, az őrlő, elnyelő száj némán vall. 
A szóbeli vallomás csak ellentmondásokba keveredő, védekező hebegés és dadogó izgalom.

Kétszer megy neki a Bates birodalomnak a magánnyomozó. Előbb a fiút vallatja a motel-
ben, később visszatér, hogy az anyával beszéljen. A nyomozó hamis úton jár, tolvajt és pénzt 
keres, holott hullát és gyilkost kellene keresnie, s mivel Arbogast nem az eltűnt személyt 
keresi, magának is el kell tűnnie, hogy a pénz problémája helyett végre az eltűnések meg-
sokszorozódásának problémája kerüljön a figyelem középpontjába. A néző mélyebbre lát, 
mint Arbogast, a néző már a gyilkos anya thrillerében próbál tájékozódni, de ő sem ismeri 
az igazságot. A rettenetes anya és a szerető fiú történetében a fiú védi meg beteg anyját az 
egész világ ellen. Ebben a verzióban Mrs. Bates gyilkol a fiáért, és fia hazudik az öreg hölgy 
védelmében. Az új verzió mélyebb az előzőnél, amennyiben a gyilkos-anya-thrillerben nem 
egyszerűen a pénzéhség magyarázza a tragédiát. A világot megmagyarázza ugyan a pénzéh-
ség, de csak a banalitást, az „egydimenziós” emberek világát, itt azonban többről van szó, 
Hitchcock filmjeiben azért is kijár a szánalom a gyilkosoknak, mert többek az „egydimenziós 
embernél”. Az ember arra vágyik, hogy vágyjanak rá, hogy a mások vágya helyet adjon neki 
és beleszője a világba, s így a pénzáramok csak a kisiklott vágyáramok pótlékai. A kisik-
lott szeretetáramok gyűlöletáramokként gyorsulnak fel, a pénz pedig csak a gyűlöletmozgást 
szervezi társadalmi formává. Ez a psychothriller témája, a gyűlölet örvénye, mint a kisiklott 
lélek törvénye. A Psychotól kezdve ez lesz a filmalkotói fantázia egyik legfőbb, számos más 
témát kiszorító tárgya.

Következik a fürdőszoba jelenetet követő lépcsőjelenet, a film második nagyjelenete. 
Mindkét nagyjelenet halálkép. Az első halálkép trükkje, hogy a megtisztulási (mosakodási) 
jelenet az egész ember eltakarítandó hulladékká válásához vezetett. A második halálképben 
az a „vicc”, hogy a felemelkedés lényege a süllyedés, hogy a felfelé vezető út lefelé vezet.

A nyomozó a bűnös szeretők házának hiszi az öreg házat, a régimódi, előkelő Bates-vil-
lában keresi a bűnt, feltételezi, hogy az elcsábított Norman itt rejtegeti a tolvajnőt. A néző 
tudja, hogy Arbogast téved, de a detektívnél jobban informált néző is téved. A néző tudja, 
hogy a ház nem tolvajt, sokkal rosszabbat rejteget. A néző tévedése az anyai féltékenységből 
elkövetett gyilkosság eszméje, a gyilkos-anya-koncepció. Elkerülhetetlen tévedés, mert amit 
ebben a pillanatban gondol a néző, azt érzékei igazolták: láttuk a gyilkos anyát. Arbogast 
terve felkeresni a vidéki hölgyet, akivel együtt visszavezethetné a „helyes útra” a „sóvár”, 
„mohó” kalandornő által elcsábított „naiv, vidéki” fiút. Ezért, Norman korábbi, országút 
menti, a lenti világban zajló kihallgatását követően, Arbogast visszatér a színhelyre. Lopa-
kodó autót látunk. Arbogast autója csendben begördül, megáll a motel előtt. Előbb az irodá-
ban néz körül, Marion pénzét keresi a páncélszekrényben, de eredmény híján felfelé indul a 
domboldalon. Amit nem talált a páncélszekrényben, ha valóban az volna a keresendő tárgy, 
a probléma kulcsa, most már csak a villában találhatná meg. Az ajtón belépve kalapot emel 
(amit a motelben nem tett meg: látható, tisztában van vele, hogy ez egy más világ, itt más 
szabályok érvényesek, mint a lenti világban, ahhoz azonban nincs elég képzelőereje, hogy 
megsejthesse, mennyire más ez a világ). Tétován megáll a lépcső alatt. A néző tekintete eb-
ben a pillanatban az övével azonosul, nem kívülről látjuk, mint az imént, amikor a motelben 
kutatott. Szemben a felfelé vezető tér üres fokai. Semleges tér lenne, ha emlékeink nem 
tennék ezt az emlékekkel terhes polgári ürességet baljóssá. Arbogast lába az első lépcsőfokra 
lép. Emelkedése behatolás Mrs.Bates terébe. A lépcsőjárás egyúttal az igazság keresésének 
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képe, a felemelkedésként értelmezett megismerés térbeli kifejezése, mint Buddha hét lépése, 
mely szintén az igazság feltárulásának fokozatait jelzi. Arbogast lépcsőnjárását ugyanúgy 
részletezi a képsor, mint Marion zuhanyozását. Ott a lélek akart megtisztulni az erkölcsi 
bűnbánatban, itt a szellem keres megnyugvást a megtalált igazságban.

Arbogast tétova, lassú mozdulatokkal, a szándékot mintegy ellenkezve követő test elne-
hezedő emelkedésével halad előre. A haladás értelme is súlyos: előre és felfelé egyet jelent. 
Miután az imént kalapot emelt, a kalaptalanság mint férfias meztelenség és emberi kiszol-
gáltatottság hozzájárul, hogy a néző szorongni kezdjen, féltse a mindeddig közönyös figurát. 
A kézben tartott kalap polgári jelleget ad alakjának. A krimihős pisztolyt tart kezében, nem 
kalapot. A gengszterfilmi nyomozók, az igazi városi harcosok nem veszik le kalapjukat a 
belterekben. Arbogast azonban egy anyát készül felkeresni, s még az anya fiát sem tettesként, 
csak egy szélhámosnő áldozataként tekinti. A kinti világ prózai romlottságához szokott, sej-
telme sincs a benti világ tragikus romlottságáról.

A gyilkosság az emeleti lépcsőfordulóban történik. Előbb csak rés nyílik az emeleti ajtón, 
míg Arbogast egyenletesen halad felfelé. Midőn eléri a felső lépcsőfokot nemcsak az ajtó 
tárul fel, a kamera is látószöget vált, a következőket felső felvételben fogja bemutatni. Marion 
halálakor a rémtett végét jelezte a felső felvétel, ezúttal kezdetét. Felülnézetből látjuk az 
emelet szintjére fellépő detektívet és a feltárult ajtóból előrontó nőalakot, aki magasba emeli 
a kettejük között felcsillanó majd lecsapó kést.

A felülnézet szakadékká nyilvánítja a teret, melyben, az eddigi emelkedő mozgás váratlan 
cáfolataként, csak mélység van, nincs magasság, csak lefelé vezető út van, a tér egy torok, a 
lépcső egy örvény, a ház mitikus szörny. Ezúttal több rétegű mélységekkel szembesít a felül-
nézet, mint a kádjelenetben.

Amikor a felső lépcsőfordulón rárohan áldozatára az asszonyi szörny, a szédülés terébe 
lépünk. Arbogast arcára ráfröccsen saját vére, döbbent arccal hátrál, lába alól kihull a talaj, 
egyensúlyát helyreállítandó tántorog lefelé. A detektív lépcsőjárását felfelé is, lefelé is elöl-
nézetből követjük, így a halállal való szembesüléssel szembesíti a kamera a nézőt. Az áldo-
zatra tekintünk, nem a gyilkosra, mert az áldozat nem oldotta meg a rejtélyt, látja a gyilkost, 
de nem a gyilkos valódi kilétét.

Mindkét gyilkosság bemutatása során késleltető momentumokat iktat Hitchcock a táma-
dás és a halál közé. Marion esetében a dulakodást és a bőr felszínén táncoló kés mozgását, 
Arbogast esetében az első döfést követő tántorgást, az imént megtett út sebzett fordítottját. 
A lépcsőjelenet akár a biológia metafizikájának is tekinthető, hisz az élet második fele az élet 
első felének fordítottja, alászállás megsebzett tántorgásként. A hosszúnak tűnő lefelé vezető 
szakaszban Arbogast nem biztos célpont a gyilkos számára, aki csak a földszinten elterülő 
testre veti rá magát. A detektívet elölnézetből követtük, a hatalmas késsel többször lecsapó 
öregasszonyt hátulnézetből látjuk. Magasba emelt kést látunk egy tükör előtt. Majd csak a 
tükröt, a kés eltűnt. Nyilván az áldozatban, de a tükör vaktükör akar lenni, nem akar látni, 
nem megsokszorozza a történést, mint sok más filmben, amelyekben a tükör által a diegétikus 
világ veszi át a montázs funkcióját, pl. ha a háttérben álló hármas tükör egyazon pillanatban 
három képet ad az előtérben zajló eseményről. Ez a tükör azonban hallgat. Mintha minden 
polgári gazdagság pompája a hozzá vezető bűnök takarójául szolgálna. Többször lecsap a 
kés, az eredményt azonban fantáziánkra bízza a kamera, mert Hitchcockot a végesség és a 
kialvás érdekli és nem a maradványok, mint az utókort. Az, hogy az utókorban a maradvá-
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nyok szemlélete és a közöttük való turkálás a döntő szenzáció, arra utal, hogy az utókor harci 
közösségnek képzeli magát, s a néző a legyőzöttekre letekintve szereti túlélő győztesnek 
érezni magát. Diadalmaskodni akar, s nem szánni és gyászolni. Ezért a következőkben még a 
Psychora visszautaló vagy őt idéző filmek többsége is tökéletes és radikális ellentétét képvi-
seli mindannak, amit Hitchcock képviselt. De Hitchcok előrejelzi, hogy nem a lélek, szellem 
és kommunikáció kora előtt állunk. Arbogast, mielőtt megszólalhatna, már nem él.

A tolvajnő után a nyomozót is elnyelte a mocsár. A magándetektív történetének ugyanúgy 
az öreg hölgy megjelenése vetett véget, mint a szerelmes nő történetének. Halálfia, aki az 
anya közelébe kerül: ez a játékszabály az alvilág királynőjévé emeli az anyát. A cselekmény 
egészét átszövő maszkképző rendszer eredményeként a fent célja a lent, a menny az alvilág 
maszkja, a magasság a mélység álarca. A jó a rossz piackonform kifejezése ebben a világban, 
melyben a cselekmény zajlik. Most Arbogast az eltávozott és hiába várt barát, mint eddig 
Marion az eltávozott, elveszett rokon és szerető. Marion halála homályt teremtett, Arbogast 
halála az élőket elérő üzenet. Egy eltűnés magában véve még sok mindent jelenthet. Az 
egy helyen ismétlődő eltűnések a sorozatgyilkos tematika felé mutatnak. Arbogast felismerte 
Marion írását a vendégkönyvben, az álnévben meglátta a valódi személy kezenyomát, s ezzel 
az álarcok repedezni kezdenek. Arbogast előbb felfedezi az eltűnt nyomát, a maga halálá-
val pedig bejelöli a hotelt az eltűnések színhelyeként. A siker kudarc és a kudarc siker. Ezt 
Hitchcock életműve megmagyarázza, A Man-szigeti ember című filmben pl. a leány kedvéért 
vagyont szerző fiatalember (egyfajta Nagy Gatsby) sikere kudarc, míg a másik férfi kudarca, 
akinek a lány miatt derékba törik a karrierje, végső soron siker. A Psychoban is így van, a 
meghiúsult nyomozó végső soron teljesíti feladatát, eltűnése hívja fel a figyelmet a motelre, 
mint a vissza nem térés kapujára.

Arbogast halála Marion halálának következménye. Marion halála után az egész cselekmény 
egy „azután”-ban játszódik. A görög tragédiákban is, akárcsak a Hamletben, a döntő esemény 
után vagyunk, bizonyos értelemben megtörtént és eldőlt minden: átkozott világ várja az oldó-
dást. Nem a próza akar a boldogságban feloldódni, hanem az iszonyat enyhülni, ami azonban 
csak valamilyen tüköriszonyat által elérhető a tragédiában. Marion története abban tér el az 
igazi tragédiától, hogy a kis bűnnel nem arányos a tüköriszonyat. Föladtuk a reményt, hogy az 
ősbűnért az ősbűnös lakolhat, így az ősbűn elvileg végtelen bűnsorozatot nemzhet, olyan vilá-
got, melyben az ártatlanok a veszélyeztetettek. A Psycho ezzel a cseppben modellálja a tengert, 
a jelenben a jövőt, mely jövőben a Nyugat világhódító agressziója (egy világtörténelmi ősbűn) 
mára valamennyiünket veszélyeztetetté tett a terrorizmus és az új népvándorlás által.

A cselekményvariációk során különböző párok kombinációja áll elő: Marion és Sam, 
majd Marion és Norman, végül Sam és Lila kombinációja, csupa kis történet, mert a nagy 
történet a múltban van, és csak ez teljesedik be, ha az iszonyat árán is. A végső pár, akik vég-
leg és elválaszthatatlanul egyesültek, a halál sem választotta el őket, a két Bates. Semmi sem 
választhatta el őket, de az, ami egyesíti őket, szintén a semmi. Marion, Sam, Arbogast és Lila 
történetei végül csak a Norman-történet olvasásának és értelmezésének történetét adják ki. 
Két dráma van a Psychoban, Marion vágyáé és Norman szenvedélyéé. A boldogságkeresés 
beteljesületlen, a nem keresett iszonyat viszont eljön magától.

A cselekmény új szála unalmasnak ígérkezik. A detektív eltűnt, magát a filmet is újra 
kell kezdeni, dilettáns nyomozók ügyetlenkednek. Sam kissé pökhendi józansága, kenetes 
érzéketlensége most sem tagadja meg magát. Lila sürgetésére végül elindul, körülnéz a motel 
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tájékán, de dolgavégezetlenül tér vissza. Sam a harmadik vendég a motelben, akin könnyen 
kifog a Bates-világ bonyolultsága. Míg Sam Arbogast után kiáltozik a motel körül, Norman 
épp a keresett személy autóját süllyeszti el a ház mögött, a domb túloldalán. Az autóra mere-
dő Norman fenyegető, sötét konoksággal fordul a hangforrás felé.

Nincs más hátra, a dilettáns nyomozók, az elveszett szeretett személyt kereső hozzá-
tartozók, a seriffhez fordulnak. A seriff története nem újabb akciók sorozata, csupán a tör-
téntek újabb variációjának elbeszélése, ahogyan a helybéli seriff látja az esetet. Tévedések, 
látszatok és illúziók csatája most a cselekmény. Hitchcockot nem érdekli a whodunit, ezért 
most a társalgási dráma stílusát veszi elő. Közelképekkel és félközeliekkel dolgozik, statikus 
díszletek között, s az arcokon az ellentétes megközelítések által kiváltott tanácstalanságot és 
döbbenetet hangsúlyozza.

A gyomorbajos kinézésű, álmos, kelletlen seriff a messziről jött embert, az idegent, 
Arbogast detektívet gyanúsítja. Norman tisztes polgár, régi, előkelő család sarja, aki csalá-
di tragédia árnyékában él visszavonult életet. Marion és Arbogast, a seriff koncepciójában, 
menekülő tolvajok. A konstrukció nem elvileg lehetetlen, Arbogast leleplezhette Mariont, 
és meg is egyezhettek, osztozva a nyereségen, a néző azonban látta, amit a seriff nem tud 
elképzelni. A hivatalos gondolkodás a legrestebb, számára az a két figura a leggyanúsabb, 
akik halálának tanúi voltunk. A hivatalos kultúra mindig az áldozatokat gyanúsítja (lustaság-
gal, alkalmatlansággal, tehetségtelenséggel, alsóbbrendűséggel), s a kegyetlen társadalom 
és perverz, gonosz kultúra ellen lázadókat bélyegzik meg kegyetlenséggel és gonoszsággal.  
A hivatalos képzelet felcseréli a bűnöst és áldozatot, fordított tükre a valóságnak.

Sam és Lila hiába emlegetik Mrs.Bates nevét, a seriff válasz nélkül hagyja az öreg hölgy-
re vonatkozó célzásokat. A témára való ismételt visszatérés után végre egy szuszra kiböki a 
döntő információt, melyet eddig említésre nem méltó, köztudomású dolognak tartott, s amely 
egyszerre értelmetlenné teszi az eddig történteket, és megtámadja érzékleteink bizonyságába 
vetett hitünket:

– Mrs. Bates tíz éve halott!
Miután Mrs. Bates két gyilkosságot követett el szemünk láttára, azt kell hallanunk, hogy 

tíz éve halott. Már nem Marion, Arbogast, Sam vagy Lila illúzióival szembesül a néző. Új 
feladata saját illúziói felülvizsgálata és a cselekmény egészének átinterpretálása. A seriff és 
felesége beszélik el a közkeletű verziót, mely szerint Norman apjának halála után Mrs. Bates 
szeretőt tartott, de kiderült, hogy a férfi nős, mire az asszony önmagát és szeretőjét is meg-
mérgezte. Ebben a verzióban nem egy perverz szerelmi háromszög vezet az apa megöléséhez 
a szeretők által, hanem az apa halála után jön létre egy félig (az apa részéről) poszthumusz 
szerelmi háromszög, mely végül minden tagját a halálba továbbítja, a szeretők követik az 
apát. Ez is a „geil” anya története, melynek Klütaimnesztra az ősképe, ezúttal azonban az 
anyaiatlan nő szenvedélye önmagát és szeretőjét pusztítaná el, s Norman számára nem ma-
radna tennivaló, ülhet az országút szélén, s gyászolhatja a családi tragédiát. Nemcsak tenni 
vonakodó, habozó Hamlet lett az egykori Oresztészből, hanem olyan Hamlet, akinek nincs 
feladata, mert a polgárlétben már nincsenek tragédiák, csak bűnügyek és szerencsétlenségek.

Sam és Lila makacsul állítják, hogy Mrs.Bates igenis, ott van a házban. E ponton akár a 
horrorfilm felé fordulhatna a cselekmény: az új Hamletnek nem az apja lenne a kísértete, ha-
nem az anyja. Hamlet kísértete a felettes én parancsait képviseli. Ha Norman tetteit is kísértet 
diktálná, milyen törvényt képviselne az anyai szellem?
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Miután megtudtuk, hogy Mrs.Bates halott, ismét találkozunk vele. Ezúttal nem idegenek 
hatolnak be a házba, csak a filmszem, mely éppúgy azonosulhat Normanék szempontjaival, 
mint az idegenekével, tehát nem sérti meg a visszavonultak magányát és azokat az illúziókat 
sem, amelyben élnek. Norman vitázik anyjával, a vitát az iménti tetthely, a lépcsőház ké-
pei kísérik, Arbogast iménti útján haladunk felfelé, mi, a semleges filmszemmel azonosuló 
nézők. Norman, aki el akarja rejteni anyját, sürgetőn érvel: „A pofa a lányt kereste, most 
meg keresik a pofát…” Az anya hevesen tiltakozik: „Nem megyek le a gyümölcspincébe! 
Nem vagyok gyümölcs!” Előbb Norman szaladt fel a lépcsőn, utóbb a lépcsőház tátongó 
ürességének képei kísérték a belső szobában folyó vitát, végül ismét felülnézet következik a 
rémtettek beállítása, de ezúttal az anyát tiltakozása ellenére felnyaláboló és a pincébe levivő 
Normant látjuk. Mrs. Bates rikácsoló tiltakozása kíséri az alászállást. Újfent a vertikális 
világban vagyunk, mert anya és fia nem a széles, hanem a mély világ lakói. A kamera sem-
leges tekintete, amely végül megmutatja az anyát, nem az áldozatok szemszögéből látja. Az 
áldozatok keveset látnak a tettes valójából, nagyobbnak, többnek látják a kioltó hatalmat, 
nincs idejük meglátni léte nyomorult banalitását. Most kicsi, tehetetlen Mrs.Batest látunk 
fia karjában.

A világot szakadékká nyilvánító felülnézet mindeddig áldozataival szembesítette a tettest, 
egyúttal absztrakt tettessé változtatva őt, beazonosíthatatlan folttá, mely betekintést ad a ba-
nalitás mögötti erőkbe, de nem ad magyarázatot. A későbbiekben derül ki, hogy a filmszem 
különleges látószöge ezúttal is tettest és áldozatot kapcsol össze. Csak ketten élnek a házban, 
kettejük egyike a gyilkos, de a bonyodalomban ezúttal az a „vicc”, ami később fog kiderülni, 
hogy ketten együtt teszik ki a gyilkost, s egyúttal egymás áldozatai. A főgyilkos egyben a 
főáldozat. A főgyilkos az eredeteknek és perspektíváknak egyaránt kioltója. Azt is megöli, 
aki szülte, és azokat is, akik utódot szülhetnének számára. Hitchcock megálmodja a szingli-
lét abszolútumát. A krimiben a gyilkost kerestük, de a primitív whodunit gondolatmenetéből 
visszatérünk a thrillerébe, melyben nem a gyilkos kiléte, hanem a gyilkos ösztön mibenléte a 
probléma, a gyilkost jól ismerhetjük, csak ravaszsága és kegyetlensége lát el meglepetések-
kel. Hitchcock a thrillert is megterheli a kísértetiesség aurájával: egyik pillanatban szétfoszlik 
a gyilkos, a következőben újra megtestesül. A miszteriózus thrillerben fantasztikus lénynek 
látszik a tettes, a horrorban valóban az. A Hullajó című film hőse zombi-anyát fog rejtegetni a 
pincében. A miszteriózus thriller a Psychoban a holtnak nyilvánított asszony megjelenésével 
a horror felé tolódik, hogy végül, a sorozatgyilkos titkát ostromló „pokoljárások” sorozatá-
nak végén, pszichothrillerré konszolidálódjék.

A magánnyomozó rosszul magyarázza a tényeket, a seriff nem is érzékeli őket, így a 
dilettáns nyomozókra marad a leleplezés. Sam és Lila előbb a motelben kutatnak, nem ered-
ménytelenül, mert a WC-kagyló őrzi az áldozat utolsó üzenetét, benne találja meg Lila a pa-
pírdarabot, melyen a visszatérésre készülő Marion levonta a negyvenezer dollárból az elköl-
tött összeget. A WC-kagyló a halott postaládája, a megbánás dokumentumát őrző szelence, a 
megtérést hírül adó kommunikációs eszköz, Marion ártatlanságának tanúja.

Sam feltartja Normant, míg Lila felmegy a dombra, behatol a házba, felmegy a lépcsőn, 
körülnéz az emeleten, nem találja az öreg hölgyet. Az utolsó stációk: a gyermekszoba, majd 
a gyümölcspince. Norman a gyermekszobában él, a kisfiú játékai veszik körül a felnőttet, s 
a film e ponton az amerikai ifjúságkultusz diagnózisává válik. A gyermekszoba az emeleten: 
emelkedett pokol a menny helyén. Az emeleten nincs több értelmezni való, irány tehát a pin-
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ce. Norman, aki az emeleten gyermek, a pincében maga lesz az alvilág királynője. Lent ő az 
anya, akinek uralma alatt fenn él.

A gyümölcspince a végállomás. Ott ül Mrs. Bates a karosszékben. Lila megérinti őt, mire 
a lassan megforduló forgószék elénk tárja a preparált múmiát. A hátrahőkölő Lila meglöki a 
villanykörtét, mire a hullaarccá szikkadt asszonyarcot megeleveníti a fények és árnyak tán-
torgása. Hitchcock fantáziája kimeríthetetlennek tűnik, ha életet kell belevinni a halálba és 
halált az életbe, s e játékhoz nincs szüksége a horror fantasztikumára. A hullával szembesült 
Lila sikolya megkettőződik a lépcsőfeljáró felől halló üvöltésben. Hogyan lehet fokozni az 
iszonyatot? Lilára mered a karosszékben ülő halott Mrs. Bates, miközben háta mögött meg-
jelenik a kését magasba tartó, újabb áldozatra lecsapni készülő másik Mrs.Bates. A másik: 
ugyanaz! Az üvöltés nyomán berontó Sam a gyilkosra veti magát, akiről birkózásuk közben 
lehull a paróka, s a férfias nő, nőies férfivé, az öreg hölgy fiatal férfivé válik, Norman áll 
előttünk. Más szállt alá, és más tér vissza a mélységekből. A szenvedélyes Marion lobban ki 
és a hideg, reménytelen Lila tér vissza. Sam csak Lilát hozhatja fel a pincéből, a szerelem 
odaveszett.

A dilettánsok a leleplezők, de a leleplezés nem azonos a megértéssel, a tények feltárása 
az igazság feltárásával, ezért még egy újabb nyomozóra a tények nyomozói örökébe lépő 
lényeg-nyomozóra, a pszichiáterre is szükség lesz. A tett rejtélyére válasz a tettes, de a tettes 
is újabb rejtély. Megoldódik az eset, de a megoldás növeli tanácstalanságunkat, ezért fordu-
lunk pszichiáterhez. Mariont érzelmi és anyagi érdekek vezették, Arbogast fizetett munkát 
végez, Sam és Lila reménykedik, majd gyászol, csak a pszichiáter esetében függetlenül a 
megismerési érdek az érzelmi motivációktól. Lila vágytalan testvére Marionnak, a bukott 
hősnő el nem csábítható változata, aki ezért korántsem irigylésre méltó, inkább sajnálatosan 
szürke lény. Sam és Marion pikáns pár, Sam és Lila a férfi-nő kapcsolat új formáját képvise-
lik: mindig együtt, ügyeket intézve, nem egymást élvezve, hanem az élet gondja alá vetve. 
Marion a motelig jut, Arbogast az emeletig, Sam és Lila ismét a motelig, majd Lila tovább, 
az emeletig, s onnan a gyümölcspincébe. Az első nő a boldogságot keresi, a második az 
igazságot. Az út, amely Marion életébe került, Lila számára a tudás felé vezető lépések útja. 
Előbb a türelmetlen vágy szállt alá, utóbb a gyászoló értelemkeresés. A sorra nekiindulók 
együtt tárják fel, olvassák ki a titkot, melyet a pszichiáter értelmez, Norman történetté vált 
titkát újra bevetítve a lélekbe.

Előbb a pszichiáter magyarázata következik, majd a gyilkost látjuk cellájában. Előbb 
a múlttal szembesülünk, majd a jelennel, mint a múlt eredményével, a túllépni nem képes, 
a múlttal szakítani nem tudó jelennel. Az erőszakos Mrs.Bates éveken át élt elkényeztetett 
fiával, külön világukban, mintha nem létezne rajtuk kívül más. Végül azonban jött egy fér-
fi, s a fiú szembe került az egymásra talált párral. Ez akár Baudelaire története is lehetne, 
csakhogy Baudelaire esetében a gyilkosság helyett a versírás oldja meg a fiú problémáját. 
Norman ölte meg anyját és annak szeretőjét, de tettét megbánva, áldozatát az introjektív 
azonosulás által feltámasztva teremtette meg a jóvátétel illúzióját. Az elkésett megbánás hő-
seként ellopta és konzerválta a holtat, s neki adta magát, feltámasztva őt magában, érezve, 
gondolkodva, beszélve helyette, s a Norman által Norman személyében feltámasztott anya 
ölte meg a fiát megkísértő nőket. A pszichiáter már csak az anyával beszélhetett, Norman 
maradványai eltűntek önmagából. Norman úgy vigyorog a cellában, mint a pincében a hulla. 
A fiú női hangon beszél, mint az Isten veled ágyasom hőse vagy a Gyilkos című Hitchcock 
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film tranzvesztitája. Vége a harcnak, az anya győzött Norman üres tok, a lét a nemlét üres hü-
velye. Ezért tűnik át Norman vigyora hullavigyorba, ez pedig az autót kiköpő mocsár képébe, 
mely az egyesült lények, Norman és az anya kombinációja premier plánjaként lelkesül át. 
Antropomorfizált mocsár-plán a dezantropomorfizált ember-plán funkciójában. Egy totálkép, 
mely ugyanakkor premier plán. A rendőrség által kiemelt autó felbukkanó része úgy jelenik 
meg a sárban, mintha a mocsár vigyorában kivicsorító fogsor lenne.

A pszichiáter Norman tettét magyarázza az anya és a többi nő iránti érzelmei kontextusá-
ban. A „Vége” felirat után a néző feladata a nyomozás folytatása. Meg kell értenünk a filmet, 
Hitchcock tetteként, a filmtörténet, a művészettörténet, a művelődéstörténet és általában a 
történelem kontextusában, mely utóbbi tekintetben nyugodtabb időkben az emberi bensőség 
fejlődése, a lélek története ébreszt több figyelmet, viharosabb időkben a politika története. 
Hitchcock az összeomlás felől közelíti meg a léttörténeti paradigmaváltást. A régi, a Norman-
birodalom még folytatja eltorzult utóvédharcát, s az új, Marion világa még nem győzött, s 
nem torzult el győzelme által olyannyira, mint az ezredfordulóra. Camille Paglia azt mondta, 
hogy a mai filmeket mazochista férfiak készítik szadista nőkről: ez Polanski Iszonyat című 
filmjére már igaz, a Psychora még nem. Marion nem Leone-hős, a pénzt nem erőszakkal ve-
szi magához, ellenkezőleg, rábízzák. A pénz eltulajdonítása ebben az esetben nem az akarat 
műve, hanem az akarat kudarca. A gyengeség műve, nem az erőé. Az Idegenek a vonaton 
című filmben, az őrült Bruno történetében a végszó, a halál utáni ítélet így hangzik: „ Okos 
ember volt.” Valóban: abszurd, de nagy terveket agyalt ki, még a Fehér Házat is fel akarta 
robbantani, s a hitchcocki megoldás egyszerre képes megbüntetni és felértékelni őt. Marion 
tette véletlenszerű impulzuscselekvés. Nincs terve. Nem tudja, mit csinál. Ez Hitchcock vilá-
gában annyit jelent: buta. Egyben ártatlan és ártalmatlan, mert tettének nem alanya a fantázia, 
a spekuláció és az ítélőképesség.

Az elindulással, a nő útrakelésével, mely egyúttal a bűnügyi cselekmény beindulása, 
olyan miliőkbe kerülünk, melyeket a Szelíd motorosok vagy a Mad Max fog konkretizálni.  
A város népe és az országutak népe más világ. Marion tipikus városi ember – kinn, az ország-
utakon. Nem a nagyvilágnak megy neki, hanem a semminek, nem a kincs várja az út végén, 
a kincs a táskájában van, de a könnyen szerzett kincs könnyen vész el, az út nem a kincs 
megszerzése, hanem elvesztése, s a kincs nem arany, csak pénz, az út pedig a pénzt is sárra 
váltja (ahogyan a Zipang című japán film az aranyat homokra és rozsdára).

Marion nem a messziről jött ember, aki elveszi, ami – szerinte – jár neki. A Psycho cse-
lekménye indulásakor a tehetetlenség rohan neki a sansztalanságnak, ez pedig az áldozat 
képlete. Az áldozat a melodráma nagy témája, de tudatos és értelmes áldozatként, ameny-
nyiben a melodramatikus hős feláldozza boldogságát másvalakiének vagy életét egy nagy 
ügynek. Marion azonban akaratlan és tudattalan áldozat, s mint ilyen kedves és sajnálatos, de 
nem elég érdekes. A jelentéktelen áldozat a kis jelen vendége a nagy múltban, a gyilkos múlt 
közegébe betévedt vendég a jelen félreeső, s nem igazán a jelen népéhez tartozó szegletében. 
A múlt az érdekes!

A gyilkos az archetipikus szimbólummá növekedett, mitikus hőssé lett polgár. Az áldozat 
nehezebben minősíthető, mert olyan differenciákat, minőségeket vesztett arctalan társada-
lom embere, melyben minden összekeveredik, nemzetek, etnikumok keverednek az ország-
utakon megindult új népvándorlás felé mutató kósza mobilitásban, társadalmi osztályok a 
közös kiszolgáltatottságban, nemek az új szexuális kultúrában, s felismerhetetlenné válik 
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jog és jogtalanság, erkölcs és erkölcstelenség korábban markáns határa. Az Elfújta a szél 
melankóliával búcsúztatja a régi „úrivilágot”, a Hová lettél drága völgyünk nem kevesebb 
melankóliával az előbbinél nem kevésbé nemes régi „prolivilágot”, mint a jövőben pótol-
hatatlan értékeket. A Psychoban az összes eddigi világok búcsúznak, de a búcsúzás ezúttal 
nem a melankólia, hanem az iszonyat műve. Mégis van benne nagyság és érdekesség, mert 
bármilyen szörnyű is a nagy és termékeny korszakok, népek és osztályok végső csődje, olyan 
egyetemes jelentéktelenség jön utánuk, melyhez képest még az iszonyat is érték. Ezért fogják 
vég nélkül próbálgatni az elkövetkező nemzedékek Hitchcock iszonyatát felidézni.

Hitchcock iszonyatot és unalmat szembeállító filmjével kezdődik minden, ami utána jön, 
a saját hangjára rátalált Bergmantól Lars von Trierig vagy Lucio Fulcitól Oliver Stone Szü-
letett gyilkosok című filmjéig. A Psychoban még tragédia, ami Bogdanovich vagy Polanski 
filmjében (Targets, Iszonyat) már csak állati vészreagálás, a Texasi láncfűrészes gyilkosság-
ban pedig új banalitás, mindennapi élet, üzem. Norman Bates elkésett jóvátételi konflik-
tusának eredménye, hogy egyrészt ő az a pokol, melybe a rossz anya kerül, másrészt ez a 
lélekpokolba lesüllyedt rémanya azt hiszi, ő a mennybeli ítélőszék, aki magasból szemléli té-
velygő rosszfiát. Bates egyébként, ettől eltekintve is, kettős lény, mert van egy élete fenn, az 
úriházban, a védett, gazdag polgári múltban, anyja csecsebecséi és műtárgyai között, melyek 
között idegenül bolyong majd az emeletre feljutó Lila, másrészt a kétéletű ember másik élete 
lenn zajlik, az útszéli motelben, ahol alkudni kell, alkalmazkodni jelenhez és jövőhöz. Kint, 
lent az országúton történet nélküli, múlttalan és jövőtlen, egyforma emberek száguldoznak 
önelégült és tanácstalan együgyűséggel, s ezek egyike belekeveredik a Nagy Elbeszélés vilá-
gába, amelynek szálai a királydrámákig és antik tragédiákig nyúlnak vissza Az ilyen messzi-
re nyúló történetbe betévedt nőnek (mint Marion), sőt még férfinek is (mint Arbogast) csak 
Ophelia szerepe juthat, s ezért kell a ház és a domb mögé a mocsár. Mindenkiben ott lakik 
a gyilkos, magyarázta az Idegenek a vonaton Brúnója. Ki szemmel öl, ki szóval, ki hivata-
li intézkedéssel, átszervezéssel, mások, a nagyszabásúbb gyilkosok törvényhozással vagy 
pénzügyi manőverekkel. Marion útja a sunyi gyilkosok világából, ahol az ember teljesen 
védtelen, a megfoghatatlan történések világából a tettek világába vezet, s a tettek világával 
szembesülve jövünk rá a Brúnóét kiegészítő igazságra, hogy mindenkiben benne rejlik az 
áldozat. Hitchcocktól nem idegen a cinikus humor. Az iszonyattal szembenéző akasztófahu-
mor pillanatnyi fölényt ad az iszonyattal szemben – ez az intellektus halhatatlan pillanata, 
melyhez való jogunkat Goethe hangoztatta. Hitchcocknál a cinizmus a részleteknek szól, 
az egésznek azonban a részvét. A drámai lét részvétet vált ki, az epizodikus lét cinizmust. 
Amikor az Idegenek a vonaton körhintását kilövik, akaratlanul elnevetjük magunkat, ezzel 
méltatva Hitchcock körmönfont történet-szövő és fordulat-teremtő készségét, míg a feleség 
dévaj énekét és boldog lebegését követő hirtelen halála (a Bruno által elkövetett gyilkosság) 
megrendítő, mert a feleségnek is van drámája, még akkor is, ha csak negatív szerepet játszik 
egy nagy drámában.

A város és az út a történet nélküli népeké. A jó vég lefokozza a történetet. Ha nem is fel-
tétlenül kis történet, aminek jó vége van, a nagy történet vége is lehet megnyugtató lefokozás. 
Kis-nagy történetről és nagy-nagy történetről beszélve, a kettőt megkülönböztetni próbálva, 
ráébredünk, hogy a nagy-nagy történetnek (mely maga is kihalófélben levő faj) feltétlen kö-
vetelménye a rossz vég, mert azok története, akik a végét járó idők összefoglalásai. A Psycho 
villájában az emberi tulajdonságok és konfliktusok a végsőkig teljesednek, azaz iszonyatos-
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sá fokozódnak, míg az országúton és a városban az emberi forgalom csak a pénzforgalom 
mellékhatása. Marion átkerül a legyengült és elidegenült, erős kézben nem tartott, élveteg 
vagy tétova kváziapai univerzumból az anyaiba. Az előbbiben a csereberélhető, cirkuláló 
objektum, a pénz a meghatározó erő, mely mindenütt ott van, de el is tűnik, nincs maradása. 
A pénz a nomád objektum, mely az embert is a maga képére formálja. A másik oldalon, az 
anyadémon vagy hullafétis birodalmában a csere megtagadása, a monopolisztikus objektum 
hárító majd támadó reagálása jellemző. A kívánság közegéből a vágyéba, az érvelő törvény 
szférájából az érveket elvetőébe, a határoltból a határtalanba kerülünk át, de az előbbi dob át 
az utóbbiba, a csere, a cirkuláció zavara által kerülünk át az ősanyai ősuniverzumba, mely – 
elmúlt világ maradványaként – legyőzöttként vált sterillé, deformálttá és életellenessé.

Miért nevezzük iszonyatosnak azt a világot, amelyet egyúttal többre értékelhettünk a je-
lennél? Mert jóban is, rosszban is többet nyújt. Az apátlan társadalom, melyet Hitchcock áb-
rázol, bevezeti a szeretet korrupcióját, míg az apátlan-anyátlan társadalom, az új nemzedéké, 
melynek önkifejezése számára a Psycho tért nyit, és amely olyan filmekben fogja bemutatni 
magát, mint pl. az Amerikai pszicho, A halál angyala, a Tainspotting vagy a Shop Stop, 
olyan ösztönök korrupciója, melyek egymás törekvéseit is keresztezik. Az Amerikai pszicho 
felől tekintve még Mrs. Bates nagysága is imponálhat, drámája nosztalgiát ébreszthet. Még 
ebben a Nagy Drámában is születik valami új, ha nem is válik javunkra ez a születés. Az 
anyai korrupció, a szeretet korrupciója szimbóluma, Mrs. Bates, hol élőként jelenik meg, 
hol hullaként. A hölgyet, akit az emeleten láttunk, mint árnyat, a pincében látjuk viszont, 
dologként. Az emelet titkát a pince oldja. Hitchcock annak az új lelki szervnek a születését 
mutatja be, amelyet alantas szuperénnek nevezünk: a felettes én látszatában, a szimbolikus 
rend képviseletének látszatában fellépő ösztönt, mely a normális felettes én helyén dolgozik, 
s a defektes, összeomlott felettes én maradványaira ült rá, felettes ént játszó ösztönként. Az 
elvadult ösztön szolgája a színjátszó felettes én, a kettő harca pedig kiszorítja a létből az ént.

Anti-Ödipusz és Anti-Antigoné
(A szado-analízistől a mazo-analízisig)

A szado-analízist, Deleuze és Guattari Anti-Ödipuszának módszerét, a továbbgondolás, a 
későkapitalista lélek és kultúra leírása céljából kell megpróbálni összefoglalni a következők-
ben. A művészfilm depresszivitása, Bergmantól Fassbinderen és Hanekén át Lars von Trierig, 
szakadatlan fokozódik. A művész depresszivitásának aktívan világteremtő kiélése (melyet 
A vámpír árnyéka című film, mely a Nosferatu születéséről szól, rendkívül gátlástalan és pök-
hendi Murnaut konstruálva tematizál) feltételezi a közönség mazochizmusát. A művészfilm 
fejlődésének utolsó olyan szakasza a neorealizmus, mely nem az elit önsajnálatát, a hatalom 
paranoiáját és a közösség egészének támogatását elveszített művészek világgyűlöletét fejezi 
ki. A művészet – Antonioni posztneorealista filmjei és Bergman nagy sikerei óta – egyfoly-
tában a „szürke árnyalataira”, majd – mint ezt már Malevics is megtette – a „fekete árnya-
lataira” korlátozza világképét, s ez a tónusrendszer napjainkban a tömegfilmet is elcsábítja.  
A globális agresszió és destrukció, s az egyéni és társadalmi öndestrukció a globális reg-
resszió formái. Deleuze, Guattari és Badiou óta a matematika és fizika terminológiája mind 
nagyobb szerepet játszik az esztétikában. A társadalmi folyamatok, a globális növekedéssel 
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és gyorsulással, a biológiai mozgásformák helyett a fizikaiakra kezdenek hasonlítani, fel-
számolva a konkrét környezetek minőségét és az eltérő életformák kiegyensúlyozó hatását. 
Ezért sikeres Deleuze és Guattari új megközelítése az Anti-Ödipusz megjelenésekor. A könyv 
drasztikusan szókimondó, de nem pesszimista, mert a keletkezésekor sem a turbókapitaliz-
mus, sem a bioszféra nem nyújtotta be még feltűnően, a természet és a harmadik világ két 
oldalról támadó válaszcsapásainak formájában a dőzsölő társadalmaknak, a számlát. Erről a 
számlabenyújtásról van szó M.Night Shyamalan Az esemény című filmjében, melyben a nö-
vények mérgek kibocsátásával kezdenek védekezni az emberi kártevő túlszaporodása ellen. 
A filmben, az ember önkárosító és öngyilkos reagálásainak kissé bátortalan és fantáziátlan 
képi halmozása közepette végre kimondják, hogy mi vagyunk az ellenség, nem a növények. 
A versenytársadalom és fogyasztói kultúra egymás potenciáinak tetőzését magával hozó szö-
vetségét a szado-analízis írta le. A számla benyújtása idejének emberét, az előbbi kiegészí-
téseként, egy mazo-analízis kísérleti megkonstruálásával próbáljuk jellemezni. Az esemény 
című film rendezője nincs híján érzékenységnek: filmjében a média előbb a terroristákat vá-
dolja, utóbb a menekülők a növényvilágot rettegik a totális terror hadseregeként, de rá kell 
jönniük, hogy a terroristák mi vagyunk. A még ma is domináns, de már nem szenzációs 
harcifilmek öntúlértékelő omnipotencia komplexusa nemcsak unalmassá, hiteltelenné is vált. 
A szenvedés a filmben, ha nem is jóvátétel, igazságtételként felfogható, melynek megpróbál-
tatásai terápiás hatást gyakorolnak egy diszharmonikus párra, két labilis emberre, egy felnőni 
nem tudó férfi és egy szadizmusig elmenően labilis nő kapcsolatára.

Az Ödipusz-komplexus – Deleuze és Guattari szerint – az önbüntető robotos megtermelé-
se a családi kisüzem által (Anti-Ödipus. Franfurt am Main. 1974. 146.). Az ödipális kívánsá-
gok csalétkek, melyekkel az elfojtás az összes többi vágyat csapdába csalja (uo. 149.). A cél 
a vágytalan önkínzó, a maga elől menekülő lény rendelkezésre bocsátása a kizsákmányolás 
lehetőségének feltételeként. Az Anti-Ödipuszban a család a represszív társadalom igényeinek 
bevésője: a család preparálja a lelket az ökonómia számára (uo. 153.). A Mamut című mai 
filmben ezzel szemben a család széthullása szolgáltatja ki a thai kisfiút a szadomazochista 
kéjencnek, míg anyja az USÁ-ban cselédeskedik. Első kérdésünk, melyet fel kellene tennünk 
a szerzőknek, hogy az elfojtás mennyiben a társadalom, és mitől kezdve a kizsákmányoló 
társadalom feltétele? Ha az elfojtás az incesztuózus vágyakra irányul, úgy a csere, az érintke-
zés kitágítása és a társadalmi munkamegosztás kibontakozásának feltétele. Az elfojtás külső 
parancs vagy belső törvény? Azonosítható-e törvény és tilalom? Frazer és Freud szerint a 
törvény nem alapvető ellenszenvet fejez ki, hanem a tiltottra irányuló alapvető vonzalom 
tanúsága. Ám verseng egymással a közeli és a távoli vonzása, s a távoli vonzása a közeli ta-
szításához vezet. „A törvény azt parancsolja nekünk: Ne vedd feleségül az anyádat és ne öld 
meg az apádat.” (uo. 148.) A gyönyört és a destruktivitást is el kell tolni, s mivel az őseredeti 
tárgyi viszony nem választás, hanem rabság, tárgyválasztásra kell képessé tenni őket. A szel-
lemi felépülés és a világ birtokba vétele során a közelebbi helyett a távolabbit, a társadalmat 
kizáró helyett az azt felölelőt kell választani. Az elfojtás nem tud ágálni a vágy eltolása nél-
kül, anélkül, hogy egy rákövetkező vágyat hívna elő, a büntetés vágyát (uo. 148.). A társada-
lom nem elégszik meg a vágy elnyomásával, a hierarchiák sikeres kiépítése feltételezi, hogy 
kívánják is a vágy elnyomását (uo. 150.). Kibontakozik primér és szekundér vágyak harca, 
mely mögött ösztön és törvény parancsai a források. Az önelnyomás kudarcai következtében 
végül magát a hierarchiát, a külső elnyomást, a kizsákmányolást vágyják.
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A vágy elnyomásának vágya a bűntudat, szégyen és rossz lelkiismeret függvénye. Ödipusz 
nem a saját világát akarja birtokolni, hanem az apa világát, amelybe be van zárva az anya, 
de ha az ősvágy primitív és korlátolt, úgy meg kell haladni, ami kivezet az idillien ostoba 
egzisztenciaformából a tragikusan okos egzisztenciába. A szubjektivitás önproblematizálása, 
a rossz közérzet az önreflexivitás és ítélőképesség feltétele. Az életösztön szado-analízisének 
tudattalanja kezdettől fogva a szellem-ösztön mazo-analízise. A szadizmus áldozatokat szed, 
a mazochizmus azonban áldoz. Mindkét folyamat rendkívül költséges és fájdalmas, együtte-
sük pedig tragikus. Az egyik a civilizáció, a másik a kultúra kiépítésének motorja. Az ödipális 
dráma csak metafora: az ősviszonyok veszélyeztetettségében és összeomlásában foglalt fel-
adat a nem ellenőrzött és szabályozott vágyáramok elfojtása. Ez feltételezi az autonómia 
kísérletét, a vágyáramok tudatosan elérhetővé tételét és szabályozását, a személyiség ön-
formaadását. A végtelen elérhető perifériáinak véges formába öntése teszi lehetővé a határok 
megpillantását és permanens kitolását a végtelen mélységei felé. Az Evita című filmben a 
kislány megaláztatása nemzi benne a lázadást és tetterőt, s emeli olyan pályára, ahol a meg-
alázottak és kifosztottak képviselőjeként léphet fel.

Ha Deleuze és Guattari nem Freud módján látja Ödipuszt, valószínű, hogy – fél évszázad 
elteltével – ismét más Ödipusszal találkozunk, melyet azonban a mindig a gondolat előtt járó 
képzelet nemcsak Pasolini filmjében előlegez, már a mítoszban is jelen van. Pasolini Ödipusz 
király című filmjében Théba bukott királyának öröksége a világ. Ödipusz nem az apa fiaként 
öli meg az apát, hanem országúti nomádként. Ödipusz nem a tékozló fiú hazatérésének törté-
netét képviseli, hanem az eltékozolt fiúét, a kitett gyermekét (ahogy a földjétől és otthonától 
megfosztott, kitaszított parasztból lett proletár a társadalom „kitett gyermeke”). Két absztrakt 
egyén találkozik, a társadalmi kódok hatókörén kívül, a hármas útkereszteződésnél, a sivatag 
és a lakott területek határán: két ismeretlen akárki, de nem tulajdonság nélküli emberek, csu-
pán olyan tulajdonságokkal felruházottak, melyek jelentése nem személyes, hanem a világ 
kettészakadására utal. Antagonisztikus viszonyra ébredve találkoznak a kocsin ülő és a gya-
logos, a kísérettel bíró és a magányos, az öntudatos támadó és a szorongó menekülő.

„Azért vagy itt, hogy elrabold a helyem, visszaűzz a semmibe…” Némafilmi felirat je-
leníti meg a túl fiatal apa gondolatát a furcsa kerettörténetben, melynek első része XIX. szá-
zadi, második része XX. századi díszletek között játszódik (amaz a hanyatló „úrivilágban”, 
emez a reménytelen „prolivilágban”). Amaz a régi világot ostromló kapitalizmusban, emez a 
győztes kapitalizmusban, mindkettő a konkurencia világában. A gyermekes apa konkurens-
ként tekinti a gyermeket, miáltal a káoszba, a minden szerkezetet és szervezésmódot elsöprő 
konkurenciaharc világába taszít. Pasolini az apának tulajdonítja a féltékeny érzést, melyet 
Freud a gyermeknek. Apa és fiú viszonya modern konkurenciaviszony a kerettörténet nap-
sütötte, de feldúlt színhelyein, az eredeti tőkefelhalmozás antiesztétikus városában, mellyel 
a korábbi képek szembeállítják a nem-antagonisztikus együttlétet: a szoptatás a természet 
békéjében játszódott, tiszta zöldben, füvek és fák termékenységétől övezve, az emberi vi-
szonyok sivatagába való kilépés előtt. Itt az ősboldogság miliője mindaz, ami Shyamalan 
korábban említett filmjében a szörnyűségek forrásává válik.

Ödipusz bűnének oka nem a családi hierarchia, mely kiveti magából. Úgy viseli a csa-
ládban a felesleges ember mint veszélyforrás bélyegét, mint a társadalomban a proletariátus. 
Az elkövetett bűn oka a családot szétszakító jóslat, mint önmagát teljesítő prófécia. Duplán 
válik lehetetlenné a család: Thébában a család hagyja el Ödipuszt, Korinthoszban ő a csa-
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ládot, Thébában a babona, Korinthoszban a tudásvágy űzi el, de mindkét esetben a jelek 
performatív funkciója tesz erőszakot az életen, a kultúra képviseletében. A hierarchikus világ 
szorongásainak tette vezet a számkivetett személy kétségbeesett rémtettéhez. De azt is mond-
hatjuk, hogy a jóslat úgy óv a családtól, mint Wilhelm Reich „materialista pszichoanalízise”. 
Reich nevelőotthonokba áthelyezve kívánja a gyermeket megóvni a patriarchális családtól, 
és a dinamikus társadalom számára felszabadítani. Ebben az esetben bűntettünket az magya-
rázza, hogy nem mentünk el elég messzire, s mint Pasolini hőse, aki az útkereszteződésnél a 
véletlenre bízza magát, nem vállaltunk elég felelősséget.

Pasolini Ödipusza proletár, akinek vándorútja a haragtőke felhalmozása, melynek befek-
tetését, a gyilkosságot, a gőggel való találkozás váltja ki. Forradalma, mint minden későbbi 
forradalom, ellenforradalommá válik, mert beül a trónfosztott birtokába, s nem tud újat nyúj-
tani. Erre pedig azért nem képes, mert eddigi útján, bár kétségeket és haragot halmozott fel, 
nem érte el a kétségbeesés mélypontját. Ez még előtte áll, s nemcsak egy fenntarthatatlan 
világgal szembeni felháborodást, saját bukásának felismerését is feltételezi.

Hősünk előbb a totális distinkcióvesztés világában bolyong, s amikor ráébred, hogy a 
kódok (a kultúra) hiányában a szabadság aktusa merő rombolás, nem tudja többé elfogadni 
magát, mi filmnézők azonban elfogadjuk őt és szolidaritást vállalunk vétlen bűnösségével, 
mert a létvesztés hasonló céltalan állapotában élünk. A létvesztés veszettséget eredményez, 
míg a tragikus gyász, bánat, kétségbeesés és iszonyat lépcsőfokai a többiekénél alacsonyabb 
nívóról náluk magasabb nívóra emelnek. Ezért a film vége, a modernségbe helyezve át a 
külvárosi útszélen a semmibe meredve a munkás gyászindulót fuvolázó figurát, a világ pro-
letárjait egyesíti benne, a bukott királyként megvalósult emberben, sőt, a hagyományos kom-
munista programon is túllépve, a világ proletárjait egyesítőt egyesíti mindannyiunkkal, annál 
könnyebben, mert koldus és királyfi: lecsúszott és felemelkedni vágyó, a bukott dicsőség és a 
bukott felemelkedési kísérlet kettős súlyát viselő szerencsétlen, akiben egyesül mindenfajta 
hiány kínja és a lázadás joga.

A proletár mindenütt otthon van, mert nincs otthona, háza, földje, birtoka. Minden az övé, 
mert nincs semmije. De az elveszett kozmosz visszatérésének tragédia az ára. Az embersors 
végigélője, akinek semmit sem spórolt meg a sors, az összesség azonosulási objektuma. De 
ennek az ára, hogy az igazságot keresse, ne a mentséget. Pasolini Ödipusza, még csak nem 
is mint közönséges rabló, ennél paradoxabb módon, mint őrjöngő szadista, előbb országúti 
mészárlást rendez, utóbb megmenti a várost a Szfinxtől, s végül a jóvátehetetlen vélt jóváté-
tele után, a sikerek után, melyek az embert megnyugtatnák s melyekre hivatkozva felmentené 
magát, szembenéz az igazsággal és maga keresi a bűnhődést. Az ókorban kapott fuvolával 
a modern külvárosban fuvolázik: Ödipusz Orfeusszá válik (Marcuse Eros and Civilisation 
című művében Orfeusz a felszabadulás szimbóluma.) Így válik az orfeuszi Ödipusz, vakként, 
a látókon túllátóvá. Az igazság hiányának valósága a tömeghalál, melynek képei egymást 
fokozva térnek vissza a filmben. Shyamalan: Az esemény című filmjének kisszerű, prózai 
hősei, miközben menekülnek, többször szóvá teszik az igazság bizonytalan mivoltát. Le-
het, hogy a növények hibásak, lehet, hogy a terroristák, vagy talán a CIA? Ödipusz a teljes 
igazságot követeli, és nemcsak befogadni hajlandó, hanem elébe megy. Az igazság ösztöne 
önkínzó halálösztön. A pusztán önkínzásnak látszó mazochizmus a forradalomhoz szükséges 
áldozatkészség eredeti felhalmozódása, az elviselhetetlenben élő életforma. Így jutunk az or-
szágúton fenyegetőn ágáló szadista apától a mazochista fiúhoz, aki új léttörténeti generációt 
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képvisel, a primitív hatalmat leváltó szellem hatalmát. A munkás gyászinduló a jövőből jön. 
Az útszélen fuvolázó koldus-királyfi a jövő garanciája. A bekebelezés célja a kibocsátás, a 
bővített újratermelésé az emanáció szabadsága és nagyvonalúsága, a létfenntartásé a hivatás, 
az elsöprő hatalom felhalmozásáé a kizsákmányoló hatalmak elsöprése. Az életösztön ezt 
nem tudja, ezért válik az áldozat vagy a halál ösztönévé. Ezért játszik olyan nagy szerepet 
a művészetek történetében a hősi halál, mint szép halál archetípusa. Vannak ingeráramok és 
reakcióáramok a biológiában, melyek a kultúrában csak alapjai a rájuk épülő áramoknak, az 
információ, a cselekvés és az emanáció (áldozat, szeretet, szolidaritás, kreativitás) áramai-
nak, melyek közül az utolsó, az emanáció áramrendszere haladja meg a csere, a konkurencia, 
a bomlasztó haladás és destruktivitást ajzó verseny szintjét.

Az ősvágy repressziót termel, a represszió elfojtást, az elfojtás lázadó vágyat. Az ősvágy 
következménye, az elfojtás és lázadás közvetítésével, a hódító vágy. Az incesztus a vágy rö-
vidzárlata míg a vágy a messzeség vágya. Az incesztus a legrövidebb út, a stagnálás, a lázadás 
a kezdet ellen, az életösztön azonban vadászösztönként vágyik túllépni, kilépni. A szexualitás 
és a szerelem „nagy messzeségekről álmodnak.” (uo. 150.). Ödipusz megtermeli az elfojtás 
képességét, a bűntudatot és önmérsékletet. Ám ha ezek ellen az ősvágy nevében lázadnánk, 
akkor a nagy messzeségek vágyát kellene elfojtani. A kéjeket megsokszorozó kéjrobbanást 
fojtanánk el az őskéj nevében.

Hogyan lehetne az incesztustilalom értelmét vagy értelmetlenségét bemérni? Azért álta-
lános az incesztustilalom, mert az elnyomás általános, vagy azért van veszélyben az egész 
hozzá kapcsolódó és rajta kristályosodó tilalomrendszer, mert a nem-tiltó közösségek ki-
haltak? A múltban pl. – a teljes promiszkuitás kaotikus állapotát ősállapotként feltételezők 
szerint – a homoszexualitás tilalma a nemzést szolgálta, az incesztustilalom pedig a nemzés 
variabilitását, az emberi spektrum tágítását. Ez a példa arra utal, hogy az incesztusvágy úgy 
is értelmezhető, mint a „hívogató messzeség” vágyának repressziója, ami persze érthető, 
mert a „hívogató messzeség” egyben „fenyegető idegenség”. A XX. század második felének 
nyugati társadalmai minden tradicionális tilalmat felülvizsgáltak, amire a kultúrák önvédel-
me olykor engedelmességgel, a „ne tilts!” parancsának, a tilalom tilalmának elfogadásával, 
máskor fundamentalista szigorítással válaszolt. A megszegés, az elhajlás kollektív eufóriája 
esetén a megszegés megszegése az autentikus megszegés lehetősége.

A törvény, véli Deleuze és Guattari, semmit sem mond a vágy eredeti realitásáról, mert 
elfojtja azt (206.). A tilalom megfosztja a tiltottat becsületétől, eltorzított képet ad róla. A nyu-
gati kultúra azonban az összes kultúrát megfosztotta becsületétől, hamis képet adva róluk és 
rájuk kényszerítve diktátumait a modernizáció, felszabadítás vagy a demokratizáció nevé-
ben. A felszabadításnak hamis stratégiája, ha a régit vagy az adottat megrágalmazzuk, amint 
az adott ezt gyakran a lehetségessel teszi. Számolni kell vele, mint a The Big Heat hősnője 
az igazság pillanatában, a halál pillanatában teszi, késve ébredve rá, de halál és ráébredés 
egybeesése által mégis szép halált halva, hogy mindennek van visszája, hátoldala, sötét olda-
la, melyben egyúttal jövőcsírák vannak nem eltemetve, hanem elültetve. Az érett állapotban 
javaslat jellegű szabályozások barbár állapotban erőszakként születnek, és úgy is múlnak ki 
végül a társadalom bomlásakor. Ezért lehet a tilalom kétarcú: lehetőségeket feltáró kódolás, 
vagy szadizmust felszabadító distinkcióvesztés és empátiacsőd.

„A vágy nem a forradalmat akarja, magában véve forradalmi…” (uo. 150.) Ha létezik 
a represszió vágya, ha a represszió is lehet vágytárgy, úgy nem csupán az erőszak műve. 
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A vágy ebben az esetben nem csupán idegenséggel, tilalommal és gyűlölettel áll szemben. 
Murnau Phantom című filmjének szerelmi kálváriája azzal kezdődik, hogy a hősnő hintaja 
elüti a kishivatalnokot. Itt a vágy valami kábult vagy részeg fejbekólintottság állapotában 
való tévelygést jelent. Ez nem én vagyok – állapítja meg a hős, és „én” szeretne lenni. „Ez 
már nem az én fiam. Egy idegen” – mondja az anya is. A vágy elnyomásának vágya ebben 
az esetben az akarat, az öntudat és az önuralom felszabadításának vágya, melyeket a vágy el-
fojtott. A represszió vágya nem feltétlenül a vágy rövidzárlata és a vágyfolyam felszámolása.  
A főbekólintott hős, alig tért magához, eszementen rohan a legázoló után. A legázoló csillo-
gás repressziójának eszement vágya börtönné teszi az életformát, mely végül a valódi börtön 
felé vezet. A csábítás elnyomja az ént, aki a csábítást szeretné elnyomni. A represszió rep-
ressziójának vágya, a felszabadulás vágya ugyanolyan önnevelő önreflexivitás műve, mint a 
represszió vágya. Minden felszabadulás választás, a választás pedig elvetést is magában fog-
lal, ennyiben a represszió műve. Az elvetés többnyire elvétést is magával hoz, amennyiben 
nem képes méltányosan eljárni az elvetettel szemben, azaz az antitézis nem tud antitetikus 
szintézissé forradalmasodni.

Az ősvágynak is van önkereső szakasza, mely libidó és destrudó differenciálatlan egy-
sége, őseredeti distinkciószegénység, minősítetlen ingerfeszültség. De az ősvágy kifejlett 
szakasza is konfliktuózus, dramatikus és ambivalens. Az ősvágy nemcsak az anyára vágyik, 
hanem egyúttal a hatalomra, a birtoklásra, az apa hagyományos szerepére. Az anyára való 
vágy egyben az apaszerepre való vágy. A drámai ambivalenciák mellett az időszerűség prob-
lémája is szükségessé teszi a vágykritikát, hiszen a kezdetben időszerű ősvágy rögzülése a 
vágyak differenciálódásának és a vágylény általuk való mozgósításának akadálya. A hat-
vannyolcas szexuális forradalomban állítólag felszabadult vágy nem több mint manipulált 
kívánságtúltermelés. Előbb szépnek látjuk (Eper és vér, Szelíd motorosok), utóbb rútnak (Vad 
vágyak, Meztelen ebéd). Számolni kell vele, hogy nem minden vágy produktív vágy. Erre 
szolgál kívánság és vágy megkülönböztetése. A puszta kívánságszinten mozgó szexualitás 
nem artikulált, nem kifejlett: egyenrangú más kívánságokkal. A szexualitás szexuális kul-
túraként való történelmi kidolgozása és a szexualitás szerelemként való egyéni beteljesü-
lése kitüntetett tárgyhoz vezet, mely egyedi, pótolhatatlan, ezért tragikus. Az Eredet című 
Christopher Nolan-filmben képesek vagyunk belépni egymás álmaiba, közös álmokat álmod-
ni, s az álombeli álmok által a tudattalan mind mélyebb szintjére szállni alá, melyeknek 
megvan a saját időiségük. A tudat szintjén megélt másodperceknek így a mélyebb szinteken 
évek vagy évtizedek felelhetnek meg. Ha ezt végiggondolja a néző, arra a feltételezésre jut-
hat, hogy ha lefelé haladva az idő gyorsul, akkor a legmélyünk és legközepünk maga a min-
den időket sűrítő, összezsúfoló örökkévalóság. A felszíni másodpercben foglaltatik a mély 
örökkévalóság, a megfoghatatlan időpillanatban az idők teljessége. Az Eredetben az egymást 
fiatalon elvesztett szereplők, akik a jelzett ontologikus játékszabályoknak megfelelően ma-
gukban hordozták az örökkévalóságot, egy a felszíninél – az éberség illúzióinál – mélyebb 
rétegben, ahogyan a filmben látni is, együtt öregszenek meg, egymás kezét fogva. Így hiába 
veszítik el egymást a lét felszínén, a tényvilágban, a világcégek eszeveszett háborúságának 
akciófilmi permanens káoszában, ha létük mélyrétegében már az első kézfogás vagy csók pil-
lanatában megélték a közös élet teljességét. Gerard Philippe felesége, Ann Philippe fiatalon 
elveszített férjét gyászoló könyvének címe Sóhajtásnyi idő. A szerelem számára minden idő 
sóhajtásnyi, minden idők szerelmesei ebben a sóhajtásnyi időben élnek. A nyers szexuális 



88

ösztön inflálja az időt, a szerető az aktus végén untat, a partnerek menekülnek egymástól, 
a szerelem számára azonban az idő mindig túl kevés. Az egyik időtípusban felcserélhető 
partnerek élnek, s a lecserélés enyhíti az unalmat, a másik időtípusban azonban lerövidül a 
megfoghatatlanul értékes pillanat, s zsugorodik a sűrített lét. Az Eredet hőse ezért búcsút int 
a friss kalandban megismert új nőnek. A szerelmet kihívás elé állítja a mulandóság, az élet 
megfoghatatlan illékonysága, de kárpótolja a pillanat mélysége. A modern ember, a szük-
ségletek és teljesítmények űzött vadja, a Mamut című film utolsó szekvenciájában megérzi a 
pillanat mélységének nosztalgiáját.

A szerelem mértéke a tragikuma, de a kívánságáram képes feloldani minden tragédiát, 
mert a permanens pótkielégülés árama. A deödipalizált vágy csak kívánság és a kívánság-
áram kitaszítja magából a tragikus fontosságot, a pótolható dolgok árama pedig leértékeli az 
időt. Ezzel megérkeztünk az áru-cunami világába, melybe belefullad minden érzékenység.

Nem minden vágy produktív és nem minden lemondás destruktív. Az olcsó kívánsággá 
lefokozott vágy bőségnek tűnő nyomorának meghaladása, a tragikus vágy újrafelfedezése a 
Turks Fruit témája. Még az életről való lemondás sem destruktív, amikor Bette Davis, segít-
ségből és vigasztalásból nem kérve, saját feladataként vállalva fel saját halálát, elbúcsúzik 
és felmegy a lépcsőn (Edmund Goulding: Sötét győzelem). Hogyan ragadható meg, hogy 
önépítés vagy öncsonkítás-e a lemondás, az elfojtás? A vágy feladata a felszabadítás, tágabb 
terek meghódítása, nagyobb egységek szervezése, ez azonban erőfeszítéseket és áldozatokat 
követel. A filmtörténet egyik legszomorúbb happy endje azért különös módon boldogító, 
mert Japánban, úgy látszik, még ismerik és megélik a fenség és ezáltal a fenséges boldogság 
élményét (Az alkonyat harcosa). Számos kielégülést öncsonkításként él meg az ember (ezt 
jelzi a szégyenérzet), és számos lemondást kielégülésként (az utóbbi a hősmitológia kimerít-
hetetlen témája).

A nyelvi szférában a dekódolás fogalma a befogadás, megértés, értelmezés – többnyire 
a reproduktív értelemben vett hűség követelményének – kifejezése, míg a kódolás az alkotó 
formaadásé. Deleuze és Guattari életfilozófiájában a dekódolás a megmerevült kódok fel-
szabadító lebontása, a be nem fogott áramok felszabadulása, a kizárt áramok meghívása: 
ennyiben megtérés az eredethez. A kapitalizmusban még felszabadító, rekódoló koncepciók 
és mozgalmak sokasága által támogatott dekódolás a szuperkapitalizmus globális méretű 
zárt rendszerében és totalitárius alternatívátlanságában káoszhoz – a társadalom, a kultúra és 
az elme bomlásához vezet. Bogdanovich: Targets vagy Polanski: Iszonyat című filmjeiben 
a dekódolás, rekódolás híján, rémtettekhez vezet. A forradalmat ezután nem lehet, a hat-
vanas évek módján, egyszerű dekódolásként megélni, legfeljebb a dekódolás és rekódolás 
egységének permanenciájaként. A tőkés kizsákmányolás progresszív szakaszáról is szót 
kell ejtenünk, melynek bomlasztó hatásait részben a régi strutúrák maradványai, másrészt 
erős utópiák ellensúlyozták. Lukács György mindig szembeállította, gondolatilag a polgár-
lét két szakaszának képviseletében szerepeltette írásaiban citoyent és burzsoát. Az emberi 
nem éredekeit képviselő kultúrpolgár és az önző burzsoá érdekember mindannyiunk létének 
komponensei. Többszöri kétarcúságról beszélhetünk, nemcsak ösztönember (Mr.Hyde) és 
intellektuel (Dr.Jekyll) vitázik és harcol bennünk, hanem citoyen és burzsoá is. A XX. szá-
zad arról szól, hogy miután a lázadó ember legyőzte a parazitát, maga is parazitává vált. Az 
ezredforduló újkapitalizmusának embere ezért a lázadó embert a bukott emberrel azonosítja. 
Csak az nem érdekember, aki az érdekharcban megbukott. A munkásosztály elpolgáriaso-
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dott, az intellektuel elhivatalnokosodott, a perifériák tömegeit pedig a fekete gazdaság és a 
polgárháború nyeli el.

Előbb alkalmilag kirabolják és elpusztítják a termelőt, utóbb életben hagyják és az állan-
dósított rablást más rablók elleni védelemként értékelik. A hatalmasok mentesítik egymást a 
közterhek alól és állandó előnyöket juttatnak egymásnak, vagyis, míg a hatalmasok egymást 
ajándékozzák a köz nevében, addig a nép a hatalmasok ajándékozója. A „vad” rendszerben, 
a „primitív” kultúrában a hatalom visszaosztja, amit felhalmozott: a különbség kiegyenlítése 
az ünnep. A hatalommal bírónak ekkor még fontos a közösséghez tartozás és az elismert-
ség. A „vad” rendszerben az ajándékozás a pozíció privilégiuma, a kapitalista rendszerben 
az ajándékozottság. Régen az élet mindenkinek teher és ajándék, később, miután a nemes-
ség katonai funkciója elsorvad, az egyiknek ajándék, a másiknak teher. A kapitalizmusban 
a munkás a „természet” ajándéka. A tőkés a tőke munkájának tekinti a munkás munkáját, a 
munkást pedig munkaeszköznek. A közösség, kontrollfunkciója miatt, fölöslegessé, sőt ve-
szedelmessé válik. Meg kell fosztani a közösségeket a minőségektől, a szellemi arculatot adó 
tradícióktól és a minőségeket üres formákkal pótolni, melyek szintén a tőke munkaeszközei. 
A tőkés nem rabol, mert nincs módja nem lopni. A munkás önként megy bele az áldatlan 
interakcióba, mert matthelyzetben van. A tőkések előbb nemzeti, utóbb világméretekben ösz-
szefognak, végül csak a bérmunkások maradnak konkurensei egymásnak. Eddig az uralom 
lépett fel ragadozóként saját fajával szemben (sőt kannibálként: az ember lényegileg ember-
evő, mint idegen munkát és időt zabáló lény) – most minden egyed társtalan ragadozó és 
egyben menekülő haszonállat. A Talpalatnyi föld című filmünkben még megjelenik a való-
ságos és mélyértelmű társadalomkritika, melyet a későbbi filmekben az álszocialista állam-
kapitalizmus reklámozása, majd az új uralkodó osztály lappangó bűntudatának nárcisztikus 
kompenzálása, s a parancsteljesítő komprádorburzsoázia szolgai uralmának unalma fölötti 
önsajnálat kifejezése vált fel. Ebben az időben már magunk is világunk rejtett lényegére is-
merünk a Mondo Cannibale vagy a Kannibál holocaust című filmekben. A kapitalizmusban 
az állam elveszti saját hatalmát és erejét, s a tőke szolgálatába áll. Leépül a feudalizmus-
ban még működő hármas hatalom, ahol állam, egyház és gazdaság kontrollálták egymást. 
A politika, gazdaság és szellem önálló hatalmakként való megtestesülése látszólag valóság, 
a valóságban illúzió. Illuzórikus realitás labirintusában bolyongnak a szintén illuzórikussá 
váló emberi döntések. Antonioni Éjszakájában értelemvesztésként jelenik meg, ami a Tavaly 
Marienbadban című filmben az elvalótlanodás formáját ölti.

A tőkés rendszer halhatatlannak látszik, mert a társadalmi differenciálódással járó ele-
venség halott. Végül egy világállam szintjén szerveződő államkapitalizmus kollektív tulaj-
donosaként lép fel egy megfoghatatlan világelit. A despotikus állam maga látta el jelentéssel 
az egyént, a modern egyént a tulajdon látja el jelentéssel. A filozófiai jelentéseket leváltják 
a matematikai jelentések. A koncentrálódó tulajdon a jelentés kiszivattyúzása az egyének és 
csoportok létéből. Minden szignifikáns szignifikátuma közös és minimális. Nullák vagyunk! 
Ők a minden, mi a semmi. A természet is elveszíti az egykori szemlélődő kultúra által feltárt 
jelentéseit. Ez az oka, hogy a mai mozinézőt csak a mindent elsöprő akciók konfliktusai 
tartják ébren. Elszakadtak egymástól ipar és természet: az ipar elveszi a nyersanyagokat és 
visszaadja a hulladékokat. A mai harapófogóban nemcsak a tőke sanyargat, mind nagyobb 
mértékben támad a lakhatatlanná váló természet. A kártékony következmények társadalmi 
kirobbanását a tőke, a centrum túlhatalma preventív intézkedésekkel, önkényesen variált ka-
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otikus visszaosztással hátráltatja, s ezt gondoskodó társadalomnak, szociális érzéknek neve-
zi. Az eredeti felhalmozás kitolódik a perifériákra. A centrum egalitárius tendenciáit (illetve 
illúzióit) a periféria fokozott kizsákmányolása teszi lehetővé (uo. 298.).

A társadalom nem szükségképpen hal bele ellentmondásaiba, ha hajtóerőként használja 
őket. Ezt mindannyian érezzük, ez az oka, hogy a horror- és katasztrófafilmekben, ha akár 
csak néhány ember marad is, vagy akár csak néhány félember, ezek is nekiindulnak az új-
rakezdésnek (Romero: Holtak földje). A kapitalizmus ellen lázadva nem az ellentmondás 
ellen lázadunk, hanem új ellentmondást teremtünk. Épp a kapitalizmus dekadenciáját jel-
lemzi, hogy végállapotnak tekinti magát, melynek nincs alternatívája. A tőkés rendszer külső 
perifériája mellett belső perifériáinak mozgósítása is kifelé visz a rendszerből, az önfeladó 
elfogadás határa minden látszólag kialudt lélekben mozgósítható.

A társadalmi rend eredeti formájának meghatározása a territoriális kód, melynek az etoló-
giából kölcsönzött neve is eredendő mivoltának tanúsága. A születés, termés és öröklés rend-
je megelőzi a vágy, a szerzés, a virtus és alkotás rendjét. Az eredeti társadalmakban a terri-
toriális kód keretein belül épülnek ki a nemzés és munka rendje, a hőstett rendje, a tellurikus 
kollektíva majd az erre rátelepedő despota rendje. A szocius feladata, hogy a vágyáramokat 
kódolja, bevésse, kanalizálja, regulálja (43.). A kódok evolúciója kezdetben a természetes 
evolúció folytatása más eszközökkel. Később a kód az ökonómia ellentéte, az ökonómiát 
kontrolláló ellenhatalom. A kód mint antiprodukciós instancia ránehezedik az ökonómiára 
és elsajátítja, aláveti és kihasználja azt (319.). Előbb házassági, utóbb jogi-politikai viszo-
nyok kontrollálják az ökonómiát. (A művészet ezzel szemben mindig a kontroll kontrolljá-
nak szükségességét szuggerálja. Az ifjú Mr.Lincoln című filmben a segédseriff és komája a 
bűnöző hatalmi érdeket képviselik, míg az ifjú jogász a hivatalos törvényt is felülíró mélyebb 
törvényt olvas ki az évszakok váltakozásából, vagy halott szerelme sírjánál térdepelve, vagy 
a parasztasszony, a pionírnő anyai érzéseiből.)

Ha a birtok jele kezd birtokolni minden birtokot, a pénzáram lesz az ura minden más, őt 
megelőző vagy követő áramoknak. A pénz részben a munka, részben a hatalom kifejezése. 
Mivel a pénz csak részben méri a munkát s a hatalomkifejezés mind inkább háttérbe szorítja 
a munka tükrének szerepét, meg nem fizetett munka előállításának és eltakarásának lehetősé-
gét biztosítja a pénzáramok uralma. A nemes bevallja, hogy nem dolgozik, büszke rá, hogy ő 
szabad, a többiek pedig nem szabad emberek. A kapitalizmus, mely kezdetben a feudalizmus 
réseiben húzódik meg, majd gyarapodik és forradalmasodik, nem jobb, nem igazságosabb, 
csak hatékonyabb elődjénél, mert a kegyetlenséget anonim terrorral váltja fel.

Az áram folyása deterritorializáció, a határ eltolása dekódolás (298.). A megnyíló határ-
talanság a hatalom határtalansága, melynek korlátozását lehetetlenné teszi, hogy láthatatlan-
ságba burkolódzik. A dekódolás egymást nemző majd feltételező dekódolások összefüggésé-
vé növi ki magát. Privát tulajdon és árutermelés találkozása két különböző dekódolási forma, 
halmozás és absztrakció szövetsége, melynek eredménye konvertibilis gazdagságáramok és 
nincstelen munkásáramok egymásra utaltsága (178.). Az egymást támadó dekódolások a fo-
lyamatos gyorsulás által védelmezik mindent felforgató és önmagából kiforgató „rendjüket”.

A dekódolás az impulzusszekvencia felfüggesztése, a nyers erő felszabadítása a kódolt erő-
vel szemben. A kapitalizmus ezekre a dekódolt áramokra épül, melyektől a tradicionális socius 
szorong. A dekódolás szociális folyamatai megfelelnek a regrediáció vagy regresszió lelki fo-
lyamatainak. Az izgalomáramok a kódolás által válnak vágyáramokká. A dekódolt vágyáram 
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nyugtalan izgalom (tombolás), s az iránytalan, naiv agressziót az ezt megvásárló vállalkozói 
hatalom rabszolgamunkává vagy gonosztetté rekódolhatja. E kettő is feltételezi egymást, köl-
csönös feltételezettségük – üzlet és gonosztett kapcsolata – a klasszikus gengszterfilm témája.

A vágy szerveződése – olvashatjuk az Anti-Ödipusz lapjain – bináris és nem ternáris. 
A strukturalizmus által megtámadott dialektika szerveződése ternáris. A tézis és antitézis 
viszonyára redukált struktúra megmerevedett, a szintézisnek új nagyságrendet és harci szin-
tet konstituáló fellépése híján. A megmerevedés a szétesés előzménye. A struktúra elfoga-
dását ezért a dekompozíció idealizálásának kell követnie. Deleuze és Guattari emancipálni 
akarja, a személlyel akarja egyenjogúsítani a parciális objektumokat. Kifogásolják, hogy a 
vágyprodukciót elnyomják a szülői imaginációkkal, a preödipális objektumokat Ödipuszban 
totalizálják, megsemmisítve a parciális objektumok saját logikáját (58.). Az ősdráma kérdé-
sében, én, konkurens és vágytárgy dialektikájával szemben forrás és felhasználás mechani-
kája pártjára állnak. A parciális objektum áramszolgáltató, a parciális ösztön áramfelhaszná-
ló, s a vágyban teszi a parciális ösztön áramszolgáltatóvá a parciális objektumot. Ha példát 
keresünk, kézenfekvő a pornófilm példája, melyben hatásosabbnak érzik a fellatiot, mint 
két teljes test összeborulását, s a koitusz mechanikáját részesítik előnyben a klasszikus me-
lodráma csókjával szemben, mely nem a szolgáltatás, hanem a kölcsönösség ikonja. Ez a 
kölcsönösség a klasszikus melodrámában a kezdetben passzív vagy menekülő nemet képvi-
selő nő esetében is megvalósul. Csók közben a nő keze, a férfi vállán, elveszíti görcsösségét 
vagy közönyét, s elernyed vagy szorít és kapaszkodik (pl. Sara Montiel keze a La Reina del 
Chantecler című filmben).

A parciális viszonyok mechanikus, szemantikátlan szintaxisa – Deleuze és Guattari sze-
rint – maga a meg nem erőszakolt természet. A mell nem az anya testéből származik, hanem a 
szájjal kapcsolatban létezik egy vágygép részeként (59.). A parciális objektum a valóság, míg 
a monopolisztikus objektum csak fikció. Az Anti-Ödipusz azonosítja a vágyat a kódolatlan 
életlendület absztrakt impulzusaival. A vágy az erő és nem a törvény formája, munka és nem 
jelentés: „a vágy jele soha sem a törvény jele, hanem az erő jele.” (144.). A jelentésprobléma, 
vélik, eltéríti a vágyat a szemantika labirintusába. A despotikus szignifikáns eltakarja, sőt ta-
gadja a parciális objektumok lehetőségeit. Az új és új despotikus szignifikánsok fellépése el-
lenében pártolják a parciális objektumokat. Isten halála után, s az apa halála után „az ember” 
nevében folytatódik az elnyomás (137.). Az ezredvég veszélye, hogy míg előbb az ember 
nevében nyomták el a parciális objektumokat, most a parciális objektumok nevében nyom-
ják el az embert. A termelői áramok a fogyasztásban konkurens parciális áramokra bomla-
nak, melyek kiszámíthatatlan, katasztrofális létmód széttépő, megalázó és igenlésük esetén 
önpusztító ösztönkonfliktusokat ébresztő impulzusáramaiban sodorják az embert (pl. a Vad 
vágyak című filmben). A Turks Fruit esetében a szerető átmeneti tárgyból monopolisztikus 
objektummá válik, s a szexfilm ezáltal klasszikus melodrámává. Az Ifjú Mr. Lincoln erős me-
lodrámával oltja be a westerni motívumokat, amennyiben a film derekán, a karnevalisztikus 
népünnepéllyé váló nemzeti ünnep hosszú szekvenciájában az ösztönök fel- majd elszabadu-
lását látjuk, majd ennek következménye a gyilkossági per. A film elején eltűnnek az apák, de 
az apátlan világ a szótalan kínlódó áldozatok világa, s ezért érik, szemünk előtt, az apátlan 
Lincoln a nemzet atyjává.

Bertolucci XX. század című filmjében az öreg despota egyben a vállalkozások kalandos 
korszakának emléke. Zsarnok és vállalkozó. Oligarcha és alkotó. Ő még a totalitások, fia már 
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a parcialitások világában él, s ebben a filmben a fasizmus teremti a parciális áramok emberét. 
A parciális káosz a totalizációkat kisajátító centrum terméke. A totalitarizmus az áldozatok 
detotalizálása, s ez nemcsak a politikai totalitarizmusra áll, még inkább jellemzi a pénz tota-
litarizmusát. De a szerelem totalitarizmusát, a film noir bestia teljesítményét is (pl. A postás 
mindig kétszer csenget).

A kapitalista állam a dekódolt, deterritorializált áramok számára dolgoz ki utólagos 
axiomatikákat, melyek szakadatlan változnak, maguk is „folynak” (225.). Az axiomatika, 
kényszerességét illetően, merevebb a kódnál, változékonysága, alkalmisága, felcserélhetősé-
ge, érdekfüggő önkényessége révén pedig kevésbé jelent kapaszkodót, tájékozódási pontot és 
biztonságot. A kód feltár, az axiomatika eltakar. A kód törvénnyel szabályoz, az axiomatika a 
törvénytelenség folyékonyságát biztosítja. Az axiomatizált rendszer gépként elemezhető, de 
olyan gép – horrorgép – melynek csak a kimenetére szabad rátekinteni, a belsejében történők 
képezik az új, össztársadalmi elfojtandót. Az axiomatika-folyam – ez még az Anti-Ödipusz 
idején, úgy tűnik, nem látható – olyan cunamivá dagad, mely elsöpri az államot. Az ál-álla-
mok sorvadozó ágálását visszaszorító, új, mindent beolvasztani törekvő birodalmiság a vál-
tozékony, elvtelenül pragmatikus, de az adott pillanatban általánosan érvényes axiomatikát 
követelő deterritorializált áramok igénye.

A hisztéria territoriális üzem, a paranoia despotikus rend, a skizofrénia pedig a kapita-
lizmus lényege. A kapitalizmus „szerv nélküli testté” oldja a sociust. A nem a skizofrénia 
mint lelki betegség értelmében veendő skizoid karakter – vagy a posztmodern ember igénye-
ihez alkalmazott nyelven szólva: skizó – a socius dekompozíciójába bezárt ember formája 
(46.). Az elfojtott vagy összeomlott forradalmak utókora a kapitalizmus gáttalansága. Ebben 
a közegben azonban az ésszerű rekódolást irracionális túlkódolás váltja fel. A szocializmus 
rekódoló vállalkozása a jövőre apellált, az új antikapitalista fundamentalizmusok a múltra. 
A jövő ígéretei nem igazolódtak, a múlt azonban bebizonyította lenni-tudását. A globális vi-
lágdiktatúra is rekódol és reterritorializál – terméke a világméretű emberfarm biopolitikája, 
mely ellen neo-archaizmusok (a népvándorlás ősi lázadási formáit felelevenítő etnikumok, 
vallási megújulási vagy megtérési mozgalmak stb.) – túlkódolási guru-igényei, vezér-igényei 
lépnek fel (aminek a dekadens polgárlélekben a celebkultusz felel meg). A dekódolt áramok-
tól való félelem és az önemésztést dühöngéssel váltó skizó igényli, a kódolás biztosítása ér-
dekében, a rekódolandó áramok túlkódolását. A túlkódolás igényét az értékvákuum lélekirtó 
hatása elleni tiltakozás és az értékrestauráció, a tájékozódásra képes tudat igénye támogatja. 
A túlkódolás igényei részben politikaiak, részben kulturálisak, s köztük olyan értékek buk-
kannak fel, melyek leváltak a gazdaságról. Ebben a folyamatban a politikai presztízs igé-
nye néha találkozik az emberi becsület igényével, s újra megjelennek személyes arculattal, 
határozott koncepcióval és kreatív kivitelező erővel rendelkező politikusok (persze nem a 
centrumban, hanem a relatív vagy abszolút perifériákon).

A primér hiány, az engedetlenséget (kísérletezést, önfelfedezést nem engedélyező elnyo-
mó viszonyok) eredménye a törés, az elfordulás, a belső élet túlsúlya, a végpont pedig a saját 
külön világban való eltűnés delíriuma. Deleuze-ék elégtelennek nyilvánítják a skizofrénia 
korábbi megközelítéseit. Az én kimenet nélküli bemenet, mint Fritz Lang Metropolisában 
a Molochhal azonosított gép. (Ha Fritz Lang gépembere emberré akarna válni, felfedezné a 
destruktív produkcióval szemben a produktív destrukciót.) Fritz Lang lázadó gépasszonya 
első, földalatti fellépése Dolores Ibarruri és Rosa Luxemburg alakjainak rokona, második, 
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felszíni életében pedig olyan mozgalmakat és alakokat előlegez, amilyeneket ma pl. Judith 
Butler képvisel. Ehhez képest visszalépés a „megoldás”, tőkés és munkás kiegyező kézfogá-
sa, pontosan olyan aktus, amit a Csoda Milánóban lehetetlenségként illetve rituális csalás-
ként mutat majd be. A társadalom két oldala, Langnál a napfényes illetve földalatti rész, a pa-
radicsomkert és a katakombák, úgy állnak szemben egymással, mint az én két oldala, melyek 
szintén nem békülhetnek (ösztön és ész, eszmény és valóság, természeti örökség és társadal-
mi örökség, ambíció és kényelmesség, teljesítményvágy és restség stb.) Az Anti-Ödipusz az 
egyik oldalra áll, s ezzel az eredeti elnyomás megfordítása és nem meghaladása mellett érvel: 
a pszichoanalízis felfedezi a vágyprodukciót, de Ödipusz segítségével elnyomják. Ezzel a tu-
dattalan mint gyár kultúráját felváltja az antik színház, a produkciót a reprezentáció, a motort 
a kifejezés (33.). A skizofrénia problémáját ráterhelik az énre, mint ami meghasadt, levált és 
elveszett a saját világában, ahol meg kell találni. Ennek módja lenne az analitikus alászállása 
a másvalaki feneketlen kútjába.

Az Anti-Ödipusz a család individuális fogyasztó közössége helyett (amelynek a polgári 
társadalomban nincs köze a tradicionális család termelő közösségéhez), a kollektív termelési 
rendre vonatkoztatja a skizoid szerkezet problematikáját. Freud szemantizálja a skizofréni-
át, ők a társadalmi paraxis struktúrájkaént deszemantizálták. Így jutunk el Sartre „objektív 
neurózis” fogalmától az „objektív pszichózis” fogalmáig, melyet váratlanul nem romboló, 
hanem teremtő erőnek tekintenek, miáltal visszacsempészi a forradalmi tudattalan a struktu-
ralizmusba a dialektikát. A társadalmi viszonyokban való részesedés alternatíváiról van szó.

A dekódolás spiritualizálja a túlkódolást, minek következtében a skizó a kultúra össz-
szerkezeteként is megjelenik. A hasadás objektív: a jelen adományai cáfolják a múlt összes 
ígéreteit, a társadalom adományai a család ígéreteit, az anya vagy apa viselkedése a parancsa-
it, a tanítók létformája és jelleme tanításukat. A horizontok transzcendenciákként szorulnak 
ki a jelenből, s fikcióként a praxisból. A reményteli praxisok fikcionalizálódnak. Miután az 
államot felbomlasztja a pénz, a kereskedelem, a magántulajdon, a nagytőke, a pénzkereske-
delem vagy az apparátus hatékonyságának csökkenése, másvilági birodalomként reprodu-
kálják. A latens ősállam, melynek elvesztésébe nem lehet belenyugodni, a kulturális hori-
zonton marad. Míg a cinizmus a társadalmi mező praktikus immanenciája, az együttérzés, 
részvét és szolidaritás a spiritualizált ősállam őrzési formái (290.). Társadalom és kultúra 
együttélése ugyanolyan nehézségekbe ütközik, mint külső és belső én, gyakorlati én és önkép 
együttélése. A szembenállásban mindkét oldal váltogatja a meghasonlás megoldási kísérleteit, 
békülékeny vagy lázadó stratégiákat. A skizofrén ugyanolyan gyorsan cserélgeti a termino-
lógiákat és magyarázatokat, az esemény összrendszerbe való bevésésének stratégiáit, mint 
a tőke. Az izmusok új kultúrája a víziók gyors cserélgetésével igyekszik felcsatlakoztatni a 
kultúrát az új társadalomhoz. A konfrontálódó bevésések nem táplálják, hanem bomlasztják 
az összrendszert. A megoldás reménytelen, mert az összrendszer létmódja a szétesés, mint a 
szakadatlan terjeszkedés feltétele, melyben az ellentmondások kezelésének módja az eltolás. 
A skizofrénia a kapitalizmus végső határa, külső határa, végpontja, melyet le kell gátolni, 
hogy a kapitalizmus működjék. Minden egyes egyént vissza kell tartani, csak viszonyukban 
valósul meg az őrület, melyet tilos introjektálni (316.). Fritz Lang Metropolisában a dekódolt 
lélek őrületét a szeretet hivatott rekódolni, de mit szeressen a földalatti munkás az édenkerti 
tőkésben? A neokapitalizmusban ezért a rekódoló szerv a „realizmus”, a „józanság”, me-
lyek feltétele az önleértékelés és belenyugvás lelkisége. A társadalmi rend és az életösztön 
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rekódolási formáival szemben már csak az öngyilkossági ösztön dekódolási formái helyez-
kednek szembe az egyedek spontán napi praxisában, ha a rendszerezett értelmetlenség és ju-
talmazott alávetettség túl sivárnak bizonyul. Az ésszerű és érzelmileg telített életstratégiákat a 
szenvedély dekódolja, a szenvedélyt az indulatok és parciális megkívánások (Trainspotting), 
az utóbbiakat a totális kiszolgálásnak álcázott totális alávetettség és eldologiasodás (Mátrix).

A neokapitalizmus, miközben végleg felbomlasztani látszik, dicsőíti a családot. Ezt csak 
kényszeredett és zavaros módon teheti, a 2012 – jégkorszak című scifi-fércműben pl. a világ-
vége a család feltámadása. Ez is tudattalan vallomása a kor emberének: össze kell omlania 
világunknak, hogy az egymást untató és zavaró családtagok végre összeölelkezzenek. A ka-
tarzis eredménye azonban nem progresszív, a végén ott vagyunk, ahol az elején, egy önmagát 
lehetetlenné tevő világban. A karrierista anya mása kemény lánya, az apa mint szakmája 
rabjának másaként hat számítógépbolond fia, s a filmnéző látóköre sem szélesedett, mert a 
filmkészítők fő gondja az volt, hogy minél több katasztrófát (tüzet, vizet, karambolt stb.). 
zsúfoljanak a cselekménybe. Ennek során elveszítenek minden értelmes mértéket: az épü-
letből kilépő emberek egy mozdulat közben megfagynak, míg a film főszereplői pulóverben 
ácsorognak az új jégkorszakban. A film úgy másolja más filmek motívumait, ahogy a filmben 
a gyermekek a szülőket. A gyermek a családtól jut el a társadalomhoz, de a család a társa-
dalom koncentrátuma. A társadalmiság a szülőben konstituálódik a gyermekkel szemben, s 
alternatív módon a két szülőben, két utópia, őskép, szocio-logika, s ráadásul mindkettő el-
mélet és gyakorlat, tudat és lét ellentmondásában szenved. A skizo-analízis, az ökonómia és 
politika libidinózus megszállásait vizsgálva kutatja, hogyan kívánhatja a vágy saját elnyomá-
sát (136.). A vágy a saját halálára vágyik? Vagy egyik vágyunk vágyik a másik elnyomására?

A filmtörténet korán jelzi, sokszor előrejelzi és pontosan követi a jelzett folyamatokat.  
A Psychoban a ház a domboldalon a szado-analízist vezeti be a skizo-analízis kulcsaként, 
lenn, a ház alatt, az országúton pedig a mazo-analízist. Hasonló a viszony a fellegvárakban 
élő vámpírok és az utakon kószáló zombik között. A szadista vámpír kiegészítője a mazochis-
ta vámpírszolga. A vámpír árnyéka című filmben a szadista vámpír a nála is szadistább film-
rendező manipulált szolgájává válik. A Zombie Dead Flesh (Colin) című film hőse tétován 
bolyongó zombi, Antonioni kiábrándult, tanácstalan, magányos és elidegenedett hősnőinek 
rokona, hol más zombik, hol zombivadászok, egyszer ismerősök, másszor idegenek áldoza-
taként, oszló-foszló, formavesztő rothadáscsomagként, csak az éhség pillanataiban csap át a 
tétova mazochizmus állapotából a szórakozott szadizmuséba.

Reakciós terhek és száműzött lehetőségek, javasolt alkalmazkodások és kockázatos lá-
zadó vállalkozások vonzalmai közötti oszcilláció a tudattalan, ezért minden vonzás taszít, 
és minden taszítás vonz. Mindenek kétértelműsége kockázatos döntésekre késztet, melyek 
elmaradása esetében az én ödipális majd preödipális regressziója az eredmény (gyámol-
talanság vagy őrjöngés). A pszichotikus fellázad az ödipalizáció ellen és kihátrál belőle.  
A neurózisban az én engedelmeskedik a realitás követelményeinek, elfojtva az ösztönmoz-
dulásokat. A pszichózisban az ösztön szakít a realitással (159.). A pszichotikus nem viseli 
el az ödipalizációt, a neurotikus jól együttél vele (160.). Az őrület a gyógyulás karikatúrája, 
míg a gyógyulás javított, kontrollált őrület. Az előbbi neve skizofrénia, s az utóbbi a skizó. 
A neurózis konstituálja Ödipuszt, a pszichózis elsöpri, a neurózis görcs, a pszichózis robba-
nás. Az őrület annak karikatúrája, ami az elidegenedett integráció természetes gyógyulása 
lehetne (Laing: Phänomenologie der Erfahrung. Frankfurt am Main. 1975. 133.). A forra-
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dalom mindenekelőtt tudattalan indulat: nem tartozom a tieitekhez, én vagyok a kívülség, 
a deterritorializált, a számkivetett, a transzcendencia. A felszabadult ember felelőtlen, ma-
gányos és vidám, mert végre képes engedély nélkül, saját nevében valami belőle fakadót 
és hozzá illőt, a világ és a létezés egészét saját pozícióján átszűrőt mondani és tenni (Anti-
Ödipus, 169.). Nem leckét mond, és nem parancsot teljesít. Átélt evidenciáknak enged és 
nem külső kényszerítő erőknek. A megakadályozott, elgáncsolt áttörés az összeomlás.

Az alkotás állapota reverzibilis aktuálpszichózis, mely kívül áll az illem, a közmegegyezés 
és ennek diktált formája, a kényszerű forma szellemi terrorizmusa, a politikai korrektség ha-
talmi szféráin. Az alkotás fogalma nem korlátozódik a műalkotásra. Nemcsak a művészetről 
van szó, hanem az életművészetről. Minden pillanat lehet ihletett produkció vagy ihlettelen 
reprodukció. Ezért állítjuk szembe a „társadalom társadalmasulása” marxista fogalmával a tár-
sadalom radikális egyéniesülése fogalmát. Ezért gondoljuk, hogy a végigvitt partikularizáció 
kitaszítottsága új általános érvényt szülhet. A társadalmiság sztálinista túlhangsúlyozása a hó-
dító tömbként működő sztálinista rendszer sajátossága. Ma az amerikai ideológia vette át a 
„társadalmiság” fetisizálásának stratégiáját (pl. a „társadalmi nem” kultuszában).

A szadizmus és mazochizmus, eredeti együttesükben, egymást kiegyensúlyozva, egy-
részt kivitelező, érvényesülő, és másrészt a hozzá szükséges elviselő erőt jelentenek. Eredeti 
egységükben az emberi képességek élvezik és támogatják egymást. Alfred Abel a Phantom 
című filmben a tiszta mazochizmust, a L’Argent című filmben a tiszta szadizmust játssza 
el. A szadomazochizmus mint egymást kiegyenlítő mozgató és fékező erők együttese külső 
behatásokra válik szét szadizmusra és mazochizmusra, melyeknek a szétválás után saját fej-
lődéstörténetük, „regényük” kezd formálódni. Az apa és anya, mint két eredeti azonosulási 
objektum mintája az ént is eredendően kettéhasítja. Eredetileg ez egy agresszív és egy szenzi-
bilis összetevő differenciálódásaként jelenik meg. Az apa és az anya közé való beállítottság, a 
szülői harapófogó fogsága, fegyverszerű és fészekszerű, támadó és nyíló – lelki – szervekre 
hasít. A vágy legelőször is nem szenzibilitás, a vágy előbb agresszivitás, ezért eredetileg a 
férfi vágya. Ha a vágy agresszivitás, úgy a teljesülés kéje lenne az odaadó mazochizmus, s 
a Reich és Reik által leírt mazochizmus csak az odaadás csődje, a mazochizmus kisiklása, 
felhalmozódása, megmerevedése. Skizó és skizofrénia megkettőzése elméleti mintáját kö-
vethetné „mazó” és mazochizmus megkettőzése. A lehasított, önállósított, karakterkiformáló 
vagy átformáló mazochizmus fenyegető túlhatalomként állítja szembe az énnel a világot. Az 
énnek nincs saját territóriuma, ezért saját testét sem tudja territóriumként átadni, és a szerető 
testét sem territóriumként átvenni. Ezzel a szorongásoldó izgalom törekvő, dolgozó izgalom-
má válik, s a világot elsajátítani nem tudót a világ sajátítja el. Kafka hőse a „törvény kapuja” 
előtt vesztegel, az erotikus mazochizmus a biológiai törvény kapuja előtt. A természeti ára-
mok megszakítása összefügg a munkaáramok mobilizálásával – ez a freudi „rossz közérzet a 
kultúrában” témájára utal vissza. A kulturális mazochizmus (a freudi „rossz közérzet a kultú-
rában”) genezise a szublim, átszellemített, teremtő erővé lett mazochizmus, míg az erotikus 
mazochizmus önmaga ellen fordított szadizmus.

Az ember mint erotikus mazochista rabszolga-szerepet játszik ha bántalmazásra vágyik, 
s egy kevésbé radikális de tágabb körben szolgaszerepet vesz fel, ha a másik kéjét szolgálja, 
a magáé helyett a másik kielégülésére vágyik (mint a tradicionális nő, aki alkalmazkodik a 
csak a saját kéjével törődő mácsóhoz). Ezzel az erotikus mazochizmus a Hegel által elemzett 
„úr és szolga” dialektikája alesetének bizonyul. A női mazochista komplexus férfi függés-
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komplexust eredményezhet, ezért a markáns nemi munkamegosztás stabilizálta a házasságot 
a kultúraközvetítés megbízható reléállomásaként. Így szelídíti meg a New York dokkjai hős-
nőjének szenzibilis mazochizmusa a vad tengerészt és telepíti le a csavargót. Ugyanebben 
a filmben ez a szenzibilis mazochizmus az öngyilkossági ösztön szelídített, átszellemített 
formájaként áll az élet szolgálatába.

A mazochista indulat vagy impulzus által az ember egyrészt eszközzé teszi, másrészt fel-
ajánlja magát. Az énépítést a másik önépítésének rendelkezésére bocsátja. Az önfegyelmezés 
vágya új vágyhorizontok feltárásához vezet. A mazochizmus mint erotikus mazochizmus az 
utóbbi transzformáció defektje: törés vágy és cselekvés határán. Szeretni annyi, mint szeret-
ve lenni akarni, mondja Sartre, de a mazochizmus ennek redukciója: szeretni annyi, mint sze-
retni akarni. Az önbecsülés defektje fetisizációhoz vezet. A gátlás, önmérséklet, tapintat, ön-
lemondás, önfeláldozás is öröm, s a másik örömének való öröm empatikus érzékkitágításként 
kamatozó lelki vívmány. Új vágy születik, mely nem egyszerűen az önkínzás, a kifoszttatás, 
a vereség vágya, hanem a másik kielégülésének szenzációjaként, s kielégítésének örömeként 
áramlik vissza és tesz boldoggá. A beteljesülés annál nagyobb, minél nagyobb áldozatra tesz 
képessé. Ez a klasszikus melodrámák leghatékonyabb motívuma (One Way Passage).

A vágy nemcsak a bekebelezés vágya lehet, máskor a kiáradás, az ellátó „letöltés” forrá-
sává válás vágya. A bekebelezés vágya, az odaadás vágyával találkozva, kiváltja a kiáradás 
vágyát. Ebben az esetben a Wilhelm Reich által szembeállított „gyengéd és érzéki összetevő” 
egymásra épül. A vágy megkettőződése az áldozat titka. Antigoné akaratlagosan helyreállít-
ja, amit Ödipusz akarattalanul lerombolt: az intimitást (aminek a kapitalizmusban nem lesz 
helye, eltűnnek társadalmi alapjai). Antigoné a mazochizmus kéjét visszaváltja a „mazó” fen-
ségére. Nem a halálösztön öl, hanem az életösztön, melyet a kapitalizmus a konkurencia álta-
lánosságává degenerál: ezért éleződik ki a kapitalizmusban a nemi irigység, mely kölcsönös, 
nem korlátozódik a Freud által leírt péniszirigységre, mely falloszirigységgé fejlődik tovább, 
ez pedig a nemek sajátosságát és különbségét felértékelő szimbolikák kölcsönös kizsákmá-
nyolásához és bomlásához vezet. A kölcsönös kizsákmányolást kölcsönös rágalmazás fedi le, 
ami teljessé teszi a szimbolikus rend káoszát.

A „mazó” az én nélküli állapotba, sőt végső sorban az élettelen nyugalomba, a mindenek-
től tehermentesült ürességbe vágyik vissza, míg a mazochizmus (mint szenvedélybetegség) 
az egyetemességgel való összeolvadás vágyának kudarca, melynek szublim pótkielégülése a 
vallási átszellemülés.

A skizo-analízist szado-analízisnek is nevezhetnénk, mert a kisajátító és letaposó verseny 
lelki feltételeit tárja fel. De a győztes is sajnálja magát: rossz közérzete a hatalom fenntartá-
sához szükséges állandó feszültségből fakad. Az óriás című filmben James Dean játssza el 
a mindenkit megtámadó, elsöprő és megalázó felkapaszkodott senkiházit, aki mindeközben 
elkeseredetten panaszkodik, giccses módon sajnálja magát. A szado-analízis kiegészítője a 
mazo-analízis, mert minden hierarchikus pozíció tevékenysége lefelé szadista, felfelé ma-
zochista reagálásokat ír elő. Titot „az imperialisták láncos kutyájának” nevezték Rákosiék, 
Tito viszont Sztálin láncos kutyájának nevezhette volna Rákosit. Mások rágalmazása során 
többnyire önmagunk létének mélyebb igazságát projektáljuk a megtámadottra. A pszicho-
analitikus is azt tudja legmélyebben megfejteni, aki az ő saját bajában, a gyógyító „betegsé-
gében” szenved, s a gyógyító a maga bajának másokban való objektív tanulmányozása útján 
tudja kiküszöbölni az önismeretből az illuzórikus önigazolást és a menekülést önmaga elől.
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A lélek testtelen szerveinek az együttműködésből kiszakadó s a személy egészének 
pozitív életérzését és helytállását gátló megnyilvánulási formái előbb neurotikus szimptó-
mákként, később perverziókként jelentkeznek. Bergman idején az előbbi, Fassbinder óta az 
utóbbi az intellektuális filmet kiváltképpen foglalkoztató tematika. Az orientális despotizmus 
kegyetlenségét elemzők – Hegeltől Wittfogelig – nem számolnak vele, hogy a nyugati kultú-
ra kegyetlensége alattomosabb, de hatékonyabb. Akár becsületes és becstelen, koncentrált és 
dekoncentrált, véges és végtelen kegyetlenségről is beszélhetnénk. A keleti harcifilmekben 
a szadizmus hatóképességként, a mazochizmus tűrőképességként társadalmasul, s nem per-
verziókként. A hős mindkét tekintetben a maximumot nyújtja, de racionális hőstettként és 
nem az irracionális tombolás formájában. Az, hogy a mazochizmust első sorban szexuális 
perverzióként érzékeljük, társadalmi vonatkozásai leplezésének következménye, az eltaka-
rás szükséglete pedig általánosságáról tanúskodik. Minden mazochizmusnak van libidinózus 
komponense, ahogy minden léleknek mazochisztikus komponense, ezért differenciálni kell 
a mazochizmust mint a lélek szervét a mazochizmustól mint e szerv betegségétől. Ezt a fel-
adatot megkönnyíti, hogy főként az utóbbit hangsúlyozzák az ábrázolások narratív szenzá-
cióként, mely a Sodoma 120 napja óta növekvő közönségigénnyel találkozik. Pasolini még 
a szadista komponens iránt érdeklődött jobban, Paul Schrader már a mazochista komponens 
végső kicsapongásai iránt (Ádám feltámadása). A mazochizmus olyan mértékben hatalma-
sodik el, amilyen mértékben közeledik az összrendszer logikája a koncentrációs tábor logi-
kájához. A szadista a maga gyengeségeit fokozza ijesztővé, torzulásaiból formál, feltétlenül 
elfogadva őket, romboló erőket. Az új világban a szadizmus a gyengeségeket és torzulásokat 
is erőnek, a mazochizmus pedig az érzékenységeket, szublim erőket gyengeségnek tekinti. 
Ezzel a mazochizmus a szadizmus szemléletmódját alkalmazza önmagára, nem a maga, ha-
nem a másik perspektívájában próbál berendezkedni.

A szocioanalízis nem tudja rekonstruálni az ősösztönök eredendően szükségszerű kölcsö-
nös feltételezettségét, csak a társadalmi-történeti életben folyó konkurenciaharcukat, a dominan-
cia periódusok elfajulási jelenségeit és a hatalomátvételek rendjét. Ha az életösztönt az agresz-
szióval azonosítjuk, akkor a mazochizmus az agresszió kudarcának következménye. A szadó 
szublimálatlan energiáinak kudarca szabadítja fel a mazó szublim energiáit. A szadó a mások 
határait tanulmányozza a kínban, a mazó a maga határaira kíváncsi. Míg a szadó szétszedi a 
másik testét, az áldozat a maga lelkét szedi szét. A szadó a civilizáció, a mazó a kultúra maszk-
ja. Theodor Reik a New Statesman című londoni újság 1938. jan. 15-i cikkét idézi: „Man is 
a mazochistic animal.” (Reik: Aus Leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft. Frankfurt 
am Main. 1983. 12.). Az önellátó közösségek előtt a kezdeti közösségeket a természet látta el. 
Valamikor meg kellett tanulni dolgozni, s ez nem ment magától, ekkor a mun kamegosztás kez-
detei a célkitűző és dolgoztató „főnök” kiemelkedését jelentették. A függés kéje az összefüg-
gés kéje akkor is, ha nem a másik kéje függ az éntől, hanem az én léte a másik kegyétől, mely 
kegy kezdetben közös érdek és eleven realitás. Ebben a helyzetben a kollektivizáció alacsony 
fokán állunk, mely alacsony fok mégis a kollektivizáció történeti stádiuma s ennyiben érzel-
mi bevétel a velejárója. A „mazó” deszublimálása is lehet kultúra és civilizációteremtő erő.  
A nemes kivonul a csatába ölni és meghalni. Jósika Miklós beszámol katonakorának ten-
gernyi megpróbáltatásáról, de arról is, mennyire vágyott erre a pályára. A polgár is kivonul 
hódítani sivatagba, őserdőkbe. Az önként vállalt „rossz közérzet” negatív nárcizmusnak is 
tekinthető, ez vitte ki a felfedezőket, hódítókat a nagyvilágba. A lélek részéről ez a megpró-



98

báltatásokat kereső, borzalmakkal szembenéző és szenvedéseket elviselő negatív nárcizmus 
önmaga mélyének is kutatása és feltárása, nemcsak a világ távlataié.

Az „apa neve” a törvény, az ideális, a szimbolikus, míg az ősatya neve az alapító rémtett, 
a reális jele. Pontosabban az elviselhetetlen reálissal való harc és a lehetetlen reálisért foly-
tatott harc felvételének jele. A posztmodern kultúra az „atya nevének”, a szimbolikus rend 
mindenkori önazonosításának, minden markáns megkülönböztetésnek és szellemi irányadás-
nak valamint összefoglalásnak és összefogásnak megtámadása az ősatya rémtettére hivat-
kozva, a rend megtámadása a terrorra hivatkozva. Valójában a régmúlt terror újra bevezetése 
antiterror néven. Az apával együtt az anya is eltűnik az új alternatívátlanságban, mely az 
egyenlőtlenséget nem a felszabadítás, hanem a kioltás által akarja felszámolni. Az őserő-
szaknak évezredekre volt szüksége, hogy hűséggé és szellemi kötelékké konszolidálódjék. 
A kapitalista ember őstraumája nem a múltban van, hanem a jövőben. Az agresszor nem 
partikuláris, hanem totális. Az agresszió nem kezelhető ok, hanem elkerülhetetlen cél, de a 
cél, amennyiben elkerülhetetlen, okká válik, a totalitás mint ok megnyilatkozásává, az ideális 
– ezért alternatívákat hagyó – parancsolatokat leváltó materiális kényszerré.

Tekintsük személynek Anti-Ödipuszt, akinek világában a család szerepe csökken, a csa-
lád szétesik. A felnőttnek nincs tekintélye, mert infantilis, életfogytiglani gondozott, aki testi, 
lelki és szellemi problémái megoldására képtelen, mindezt specialistákra bízza. A kortárs 
csoport, mint az egyén nevelője, a kamaszos agresszivitás vagy sutaság életre szóló bevésője, 
nem gondozó, hanem harci közösség. Ezáltal a nevelt személy nem a szellem fenomenoló-
giájának mindenkori végeredményéhez csatlakozik, hanem újra kell kezdenie. A pillanatnyi 
cél helytállni az infantilis destruktivitás közegében s az élet célja legfeljebb a vakpróbál-
kozásban élő destrukció szervezett és racionális agresszióvá konszolidálása. A „testvérek” 
nem az „öregek” túlhatalma ellen lázadnak, hanem együtt nyomják el a felnőtteket. Nem az 
alacsonyabb réteg veszi át a magasabb mentalitását, hanem mind a legalacsonyabbét. A kul-
túra szégyenné válik. A technikai civilizáció felesleges teherként veti le magáról. A fiatalok 
könnyebben találnak kontaktust a gyorsan változó technikákkal, mert az idő múlásával és a 
feldolgozandó személyes élettapasztalat gyarapodásával csökken a technika iránti, és nő az 
egzisztenciális érdeklődés. Az utóbbi kialvása esetén a „hogyan kell embernek lenni” kérdé-
sét kiszorítja az aktuálisabb kérdésfeltevés: hogyan kell használni az új technikát és milyen 
új szociáltechnológiák segítik az érvényesülést. A tömegtársadalmi biomassza felértékeli a 
szociáltechnológiát és kiselejtezi az egzisztenciális tapasztalatot („létmegértést”). Az öregség 
nem a szellemi érettség, a felhalmozott tudás és életbölcsesség szimbóluma, hanem elhülyü-
lésé, nem is egészen oktalanul, mert a törtető fogyasztóként leélt élet valóban nem halmoz 
fel értékes tapasztalatokat.

Ödipusz elnyomott lázadó majd önelnyomó önbüntető, Anti-Ödipusz halmozó élvező.  
A Mamut című film kölyökszerű apafigurája egész életében nem tett mást, csak játszott, de az 
elektronikus játékok terén felhalmozódott profizmusa, mivel világtendencia sodrásának kö-
zepébe került, nagy tőkeképző erővé válik. Sebészfelesége számára a munka, mely a puritán 
világban a legnagyobb beteljesedés forrása volt, gyötrelemmé válik. Az élvezettúltengésben 
szenvedő apa és az élvezethiány által hiszterizált anya egyaránt magára hagyja gyermekét.  
A patriarchális apa kordában tartotta az erőket, melyeket a mindenkivel, gyermekével is ver-
sengő obszcén apa kiolt. A hedonista fogyasztó kultúra figurája az obszcén apa, mint a tör-
vény követése, a szimbolikus rend elsajátítása alól „felszabadult” antiapa, mint konkurens 
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örök kamasz. A neokapitalizmus magára az apára bízza, hogy felszámolja az apaideált, az 
apai törvényt. A tényember fellázad a szimbolikus mandátum ellen, vagy az élvek utáni mér-
téktelen hajszában elvéti és elfeledi, végül egy új generáció már nem is tud létezéséről. A sze-
mély meghiúsulása az apa kudarca, a szimbolikus tekintély meghiúsulása az apaság kudarca. 
A szimbolikus funkció elveszti performatív hatékonyságát (Žižek: Die Tücke des Subjekts. 
Frankfurt am Main. 2001. 460.). Eltűnik a felnőttség lehetősége, miután a felnőttség mértékét 
magát tagadták meg. De ezzel a gyermekség lehetősége is eltűnik, ezért sodródik a Mamut 
thaiföldi kisfiúja a gyermekprostitúció piacára.

A Rémségek cirkuszában Salma Hayek szakállas nőként jelenik meg. Míg az ideológu-
sok megtámadják az ödipális „elnyomó gépet”, már nemcsak a régi komédiák viktoriánus 
vénkisasszonya, hanem a dekoratív szupernő is atyai zsarnokká akar válni. A későkapitaliz-
musban elsöpri a munkásmozgalmat a nőmozgalom, mely rítusaiban és terminológiájában az 
előbbi mása illetve gyakorta inkább karikatúrája. A neokapitalizmusban jobban érvényesül a 
női simulékonyság mint a férfidac, így a nő válik sikeresebbé, s a női emancipációs harccal 
szemben a férfiak is emancipációs harcot indítanak. A társadalmi emancipáció harcait kiszo-
rítja a biológiai nemek harca, melyeket hiába keresztelnek át „társadalmi nemmé”, így sem 
az emberi nem felszabadulását, hanem a konkurenciaharc új frontját képviselik.

A 2012 – jégkorszak című filmben az apa a fia mása, míg a lány az anya mása. Az apa 
értelmesebb és produktívabb, de az anya az erősebb. Az esemény című Shyamalan-filmben a 
feleség nem akar gyermeket, mert a férj gyermek és bohóc. A Fido című filmben az apa nem-
csak gyermekénél éretlenebb, a zombinál is primitívebb. A mai, főként az amerikai filmekben 
az anya kéj- és karriernő vagy robotos és kapcarongy, az apa pedig testvér és fogyasztási 
konkurens. Nem az apára féltékeny a gyermek, hanem a kéjek és társadalmi kapcsolatok, 
kínálatok és konkurenciális frontok pluralitása közepette más fiatal a valódi konkurense.  
A Sam Raimi-féle Pókember-trilógiában a beiskolázott fiú első feladata megtanulni nagyob-
bat ütni a másiknál. A posztmodern kulturális üzem az apát gyermekké nyilvánítja s egyúttal 
az egész emberi történelmet a modern fiatal által eleve elvetett és megvetendő meghaladott 
gyermekkorrá. Az új kultúra mindig az adottat gyorsan igazoló banális-prózai elbeszélési 
technikákat, az elvtelen narratív racionalizációt helyezi előtérbe a mese és a mítosz témáját 
képező, az „örök visszatérés” erejével bíró, végtelenül interpretálható ám határozott projek-
tív erővel bíró rejtelemmel szemben. A nemzet vagy a család felcserélhetetlen alapok, az új 
kultúra azonban épp a felcserélhetetlent akarja felcserélhetőre cserélni. A szülőből plakátot, 
karikatúrát, nemesi címert vagy kórházi zárójelentést csinálnak. A család nem tud sem for-
málni, sem elnyomni, az új embernek nincs anyja, akárcsak a főnemesnek, de pótanyja sincs, 
ami a főnemesnek – valami melegszívűbb népi figura, az amerikai filmben a néger dajka 
személyében – még volt. Mivel eredetileg az anya köt össze a természettel, a kozmosszal, a 
léttel, az anyátlan társadalom mindezt nem ismeri. A személy csak jogi személy. Ödipuszénál 
is kínzóbbnak bizonyul hiánya.

Fromm egy éltető és egy pusztító szindrómát ír le az alapvető szociális karakterek diffe-
renciájaként. Az életbarát szindróma meghatározásai a szeretet, szolidaritás, igazságosság és 
ész. Ezek gyakorlatilag a szerelmi, baráti és rokoni viszony területén kibontakozó értékek, 
tendenciálisan azonban utópikus szindrómaként vagy szocialista szindrómaként azonosít-
hatók. Az éltető-társas szindróma ellentéte az elidegenedett, kapitalista szindróma, melyek 
tulajdonságai Frommnál a szadomazochizmus, a destruktivitás, a fösvénység, a nárcizmus és 
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az incesztuózus kísértés, ami a széttagoltság és az izoláció, a szorongó visszahúzódás és az 
antiszociális indulatok következménye (Fomm: Anatomie der menschlichen Destruktivität. 
Frankfurt am Main. 1977. 287.). A destrukció akkor válik „kéjessé és kielégíthetetlenné” 
(308.), ha az egyén szociális karaktereként szilárdul meg. A szadista uralom kollektív ma-
zochizmusra ítéli a társadalmat, melyet legfeljebb az ellen-szadizmus ébredése véd a króni-
kussá válástól. Ennek hiányában a „mazó” szublimatív potenciái is kialszanak a kollektív 
megalázottságban és nyomorban. Fent a destrukció vált kéjessé és kielégíthetetlenné, lent, 
a perspektívátlanság mértékében, hasonlóan kéjessé és kielégíthetetlenné válik az önkínzás. 
Az odaadó részvétel, a kölcsönösség és kötelességmegosztás igényeiből a kapitalista logiká-
ban a kölcsönös becsapás igénye maradt, a becsapás azonban nem lehet kölcsönös, a becsa-
pott nem csapta be a becsapót, legfeljebb önmagát. Ha becsapóját nem is csaphatta be, mást 
becsaphat, ami kárpótlás és önigazolás is. Azért, másoknál ravaszabbként és kegyetlenebb-
ként, én is érek valamit, mondhatja. A fölénk kerekedett győztesekre gyűlölettel, s az alattunk 
maradt vesztesekre megvetéssel reagálva ideig-óráig helyünkön maradhatunk. A helyünkön 
maradáshoz szükséges mindenkor változó szadizmusszinttel lépést nem tartva, a ki nem élt 
szadizmus ellenünk fordul. A felhalmozott és kifelé nem aktivált gyűlölet önmegvetéssé vá-
lik, mely a szolgaságba való készséges és aktív belenyugvás forrása, a szadista tisztelete.

A kizsákmányolás a szadizmus kisajátítása és felhalmozása, a tőke a felhalmozott szadiz-
mus raktározása, a pénz pedig személytelen megtestesülése. Szadizmus és mazochizmus egy 
felettes és egy alattas társadalom meghatározója, amott privilégium, emitt sors. A szadizmus 
az alattas társadalomban alkalmi dühkitörésekben izolálódva a perifériákra szorul, vagy az 
intimitásban rejtőzik el, míg a mazochizmus egy utópiátlan emberiség lefokozott önérzete és 
engedelmes szolgálata új kultúrájává növi ki magát. Az ember a mazochizmus önkínzó ké-
jében identifikálja a mozgástér hiányát. A tény robotos reggelek és üres esték kelletlen sora, 
mely az életet a szappanoperákba delegálja. A hatalmi kontroll által kevésbé ellenőrzött pe-
rifériák alkalmat adnak a mazochista sorsra szánt tömegeknek, hogy – először is alvilágként 
– kísérletezzenek a szadizmus lázadásával. Így jönnek létre olyan negyedek, mint pl. Kashba 
Az alvilág királyában, ahová a rendőr sem mer belépni.

A korlátlan kapitalizmus alternatívátlansága, a gonosz tudatos vállalhatóságának rendje. 
A régi Ödipusz megöli az apát, megbánja tettét s atyja szublim feltámadásaként éli meg 
a közös erkölcs és emlékezet születését. A modern Anti-Ödipusz múlttalan és tradíciótlan, 
s a szervezett felelőtlenség társadalmában egyúttal jövőtlenségre ítélt emberhalmaz tagja-
ként, magában véve pedig a parciális ösztönök halmazaként, nem bánja meg az ölést, me-
lyet társadalma személytelen üzemmé alakított. A vágyáramok vágyai is parcializálódnak, 
a későkapitalista kívánság-cunami a vágy leghatékonyabb elfojtója. A tiltás lázadástermelő 
erő, a kényeztetés törekvéskioltó erő, dekadenciatermelő „gép”. Az óriás című film Rock 
Hudson által alakított nagybirtokosát úgy érthetjük meg, ha a filmet a westerntől való búcsú-
zásnak tekintjük. A Hudson által humorral eljátszott férfias póz gyermekes mimézis csupán, 
míg apja olyan lehetett, s nagyapja bizonyosan olyan volt, mint John Wayne a honfoglaló 
pionírfilmekben és a nagy marhaterelő útiwesternekben (Red River, Rio Bravo, Eldoradó). 
A Rock Hudson által eljátszott figura még elhiszi magának a pózt, melyet gyermekeire is rá 
akar erőltetni, de azok már nem hisznek neki. A cselekmény a „hős” szakadatlan visszavonu-
lása. A film második részében már csak heverészik a medenceparton, s szappanoperai családi 
problémákba belebonyolódva szenved. Végül hőssé válik, de nem John Wayne módján. Élete 



101

legnagyobb hőstette az, hogy egy bisztróban a fajgyűlölő szakácsot megtámadva, véresen 
kiterül a verekedés végén.

Ödipusz bűnbánó fiai felfedezik a törvényt, de a törvények dzsungele a kapitalizmusban 
a visszaélések törvényesítését szolgálja, a pénzfétis és tulajdonfétis világában pedig a test-
vériség testvérharccá alakul. A testvér kizsákmányolja a testvért (pl. a Rocco és fivéreiben 
idősebb testvére Roccot, s a szerető is kizsákmányolja a szeretőt – pl. La Marge).

A bankrablás korát felváltja a rablóbank ideje. A gigantikus rablást bankkonszolidációk 
címén építik be a társadalmi rendbe, az ellenintézkedések igényét pedig a banktitok megsér-
tésének nevezik. A gonosz tudatos vállalhatóságának rendje új mazochizmus-szintet igényel. 
A későkapitalista kultúra divatjai rögzítik a gazdasági hatalmak (és nem az egyén) igényei 
által meghatározott direktívákat. Az élvezetet is áthatja a mazochista szenvedély. Milyen 
élvek nyerhetők ki a boldogság, az értelmes élet és az alkotó munka hiányából? A pótkielégü-
lés a szuperkapitalizmus emberének ambíciója, nárcizmusa, hipochondriája, melyen a lelki 
tanácsadó irodalom élősködik. Miközben a film, még a tömegfilm is időnként kritikusabbá 
válik vagy legalábbis baljósabb prognózisokkal áll elő, most a lelki és életvezetési tanács-
adók zsurnaliszta hada rendezi be az új álomgyárat. A fikció közelebb jár az igazsághoz, 
mint az „igazi élet”. Az újabb filmekben egy végső csavarral átváltozik a jó vég rossz véggé. 
Legalább a Carrie óta ez divattá vált. Máskor a jó vég elbizonytalanítása a kifinomultabb 
pesszimizmus eljárásmódja (pl. az Eredet című filmben). Nem hiszünk a jó végben, ezért a 
rossz véggel való szembenézés a szubsztanciális izgalom, a kín a hiteles kéj.

A következőkben egy pillantást kell vetni rá, hogyan függnek össze az eddig elmondottak 
az ezután mondandókkal: hogyan jutunk el a Max Weber által leírt korapolgári etikától a 
Foucault által klasszikus jelmezbe öltöztetett későpolgári etikáig, vagy, tárgyunknál marad-
va, a Psychotól az Amerikai pszichoig, Douglas Sirk filmjeitől a Cronenberg-filmekig, illetve 
a melodrámától a slasherig. Erre a célra John Ford Az ifjú Mr.Lincoln című filmjét vesszük 
elő, mely visszafelé is tekint (a vidéki) és előre (a városi) képsorokban. Henry Fonda, mint 
Mr. Lincoln, hitelben „árul”, gyakorlatilag ingyen ajánlja fel a szükségeset a településen 
átvonuló honkeresőknek. Fonda árvaként jelenik meg, a ponyváskocsi utasai nagy család-
ként. A parasztoknak (honfoglalóknak) ruhaanyagra van szükségük, de nincs pénzük. Nincs 
dollárjuk, de van önérzetük. Bár Lincoln fölajánlotta a bizonytalan jövőjű embereknek bi-
zonytalan jövőjű elszámolásra a ruhaanyagot, ők felajánlják „nagyapa könyveit”, melyek 
egy hordóban találhatók a kocsi mélyén. Nemcsak a családot képviselik a családtalannal, az 
elveszett világot a jövő emberével szemben, egyben ők az információ (az Írás, a Tudás, az 
Üzenet) birtokosai is az élete értelmét és célját kereső fiatalemberrel szemben. Így kerülnek 
Blackston kommentárjai Lincoln tulajdonába. A fizetni nem tudók egy magasabb értelemben 
túlfizették a kereskedőt, az anyagért szellemmel fizettek. Nem zajlott normális, érzékelhető 
anyagi hasznot nyújtó kereskedelmi aktus. Azt is mondhatjuk, a csereaktus két ajándékozási 
aktusra szakadt szét. A parasztok ajándéka a Törvény. A Törvény, az írástudatlan parasztok 
tulajdonaként, először is a szellem tudattalan tulajdonaként lép fel a cselekményben, de ha 
a tudattalant az ösztönös késztetések rendjeként szokás érteni, akkor a törvény legelőbb az 
ész ösztöneként lép fel, mint tudattalan tudat vagy a tudatnak tudattalan része, pontosabban 
előtudat, a kodifikált kijelentések szintjét el nem érő tudás. Az élet fenntartásához és tovább-
viteléhez szükséges létmegértés legelőbb még csak nem is verbális hagyományként, hanem 
cselekvésminták átadásaként, a cselekvések rendjének biztosítékaként öröklődik és terjed.  
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A hivatalos törvény – az írott és erőszakszervezetek által érvényesített jog – ennek magasabb 
szintre emelése is lehet, de meghamisítása is.

A film első és második fele szembenállásában feleződik Amerika, egyik fele (a városi 
előkelőségek) az európai arisztokrácia mesterkélten kifinomult és modorosan túlkódolt örök-
ségét utánozza, másik fele a spontánul nagylelkű és gyanútlansága illetve szenvedélyessége 
által veszélyeztetett paraszti örökséget őrzi. Az írástudatlan parasztasszony nem olvasta a 
bibliát, de nem is úgy néz ki, mintha olvasója, sokkal inkább úgy, mintha szereplője volna. 
Az anyafigura bibliai szellemben cselekszik, Lincoln pedig neki is olyan „olvasója” mint 
a bibliának vagy a Blackstone kommentároknak, ezért fogadja majd el a gyilkossági per-
ben az anya álláspontját, melynek lényege az, hogy ha gyilkolt volna is egyik fia és ő látta 
volna, hogy melyik a tettes, akkor sem választhat fiai közül, s nem vallhat az egyik ellen a 
másik védelmében, feláldozva egyiket a másikért, mintha valami ősi vallás áldozati oltára 
volna a törvényszék. Az írástudatlan paraszt a kozmoszból olvassa a Törvényt, amit a pol-
gár tankönyvekből, de a tankönyvek törvényei ingatagabbak a kozmosz törvényeinél. Ezért 
kell szakadatlan kételkedni, gondolkodni, s ez az oka, hogy az élet az állandó önmegfejtés 
létformájaként emberélet. Sokszor látjuk majd így Lincolnt, környezetéről megfeledkezve 
eltöprengeni.

A hivatás: bűvölet. A kiskereskedőt elbűvöli az írástudatlanná lecsúszott vándorok 
málháskocsijából származó jogi tankönyv, melyet egy-egy mondatot hangosan elismételve 
ízlelget, félrevonulva, túl a városon, a folyó és a fel nem tört földek partján, kettős határon. 
Itt, a folyóparton, jogi kommentárjaiból kibújva tekint fel az arra járó vörös hajú lányra.

– Maga nagyon csinos Ann!
– De legtöbben nem szeretik a vörösöket…
– Én igen. Nekem ez a gyengém.
A lány és a férfi egyaránt félénk és szerény, Lincoln női szépségét tudatosítja a lányban, 

Ann Rutledge pedig tehetségét és elhivatottságát igyekszik tudatosítani a férfiban. Meghatott 
bűvölettel tekintenek egymásra, majd a lány ellép, a férfi pedig a folyót nézi. Az anyafi-
gura ajándéka a törvény, a lány pedig a hivatást tudatosítja. A következő szekvenciában a 
Rutledge-lány már halott. Ann Rutledge sírjához térdel a férfi a hóba, a tavasz első virágaival.

– Közeleg a tavasz … Nem tudok dönteni … Nem vagyok biztos magamban…
Halottjával társalog, őt kérdi, vele beszéli meg a teendőket. A végzet az okok kategóriája, 

az eleve elrendelés a céloké. Lincoln az okok áldozatát faggatja a célokról. Könnyű feladat, 
Lincoln tudja, Ann mit válaszolna. A háttérben a zajló jég vonul a folyón. A film mindvégig 
ilyen nagy ugrásokkal halad előre, holott csak a kezdetekről szól, melyekből újabb nagy 
ugrás vezet majd az életbe.

Az első sikerek után Mary Todd, a nagyvárosi polgárlány bálba hívja Lincolnt, aki ugyan-
olyan szerénynek mutatkozik férfiúi vonzerejét tekintve, mint Ann Rutledge idején tehetsé-
gét illetően. A lány kéri fel őt táncra, majd az erkélyre invitálja. Kanyarodó esti folyó csillog 
az erkély alatt, s Fonda messzetekintő magába mélyedéssel áll meg, elveszítve kapcsolatát a 
jelennel, míg a hölgy, akiről megfeledkezett, várakozva néz fel rá, majd hátralép a homályba 
és egy karosszékbe süpped. Mi ez? Mi történik azáltal, hogy semmi sem történik? Sokkal 
nagyobb dolog történt, mint egy bál utáni csók! A film eleji folyóparti séta jut eszünkbe, s a 
vörös hajú lány, Fonda ismét egy halottal beszélget, ezúttal némán. Később, a folyóparton 
kocsizva jegyzi meg az egyik szereplő: úgy nézi ezt a folyót, mint egy nőt. A film elején 
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megismert farmercsaláddal ismét összejőve Fonda három nőről mesél nekik, három halott-
ról, anyjáról és húgáról és szerelméről, s három nő hallgatja, a parasztasszony és két leánya, 
akiket az elveszettekhez hasonlít, s ezt ismételten szóvá is teszi. A legfiatalabb parasztlány 
Ann Rutledge szerényen kedves reinkarnációjaként jelenik meg a filmben, akitől immár a 
karrier választ el úgy, mint az előbbitől a halál. A hivatás mint élőhalál ezúttal nem horrorisz-
tikus értelmezést kap, hanem inkább az élet egészének valamiféle keresztényi („krisztusi”) 
felszentelődése értelmét veszi fel.

A városban születik a lincselő csőcselék, akik a börtönt ostromolják, amelybe a két ár-
tatlan parasztfiú van bezárva. A város reggeli arca a függetlenség-napi ünnepély, a faluról 
érkezettek rácsodálkozása a karnevalisztikus kavargásra, majd a megható felvonulás, mely-
ben háborúk és forradalmak mind roskatagabb veteránjai kerülnek sorra, akik előtt Fonda 
kalapot emel. A függetlenség napja játékaiban Lincoln előbb erejét mutatja be (favágás), 
majd furfangját (kötélhúzás), végül becsületességét, amikor a még nem tudni, hogy vétkes 
vagy vétlen, de láthatólag kiszolgáltatott szegényemberek mellé áll. Úgy ajánlja fel ezúttal 
ügyvédi szolgálatait, mint a film elején a vég vásznat.

A nappal az öröm és bizakodás ideje volt, éjszaka azonban a lincselő tömeg veszi át a vá-
rost. Az éjszaka a segédseriffként fellépő gyilkos ideje, aki helyett az ártatlan naivitás mártírjai 
ülnek a rácsok mögött. A film második fele a per története, melyben Lincoln megvédi a gyanús 
parasztokat a gyanún felül álló seriffcsillagos városi csibésszel szemben. Ezzel egyúttal megvé-
di a törvényt a retorikától és ideológiától, a törvény szellemét pedig a törvény betűjétől.

Nézzük a bűnügyi szálat, mely alkalmat ad a fiatal ügyvéd számára az első szakmai és szel-
lemi erőpróbára. Az ünnep éjszakáján a két parasztfiú összeverekedett a család lányait mindun-
talan zaklató két városi csibésszel, akik egyike végül leszúrva marad a tisztáson, s a sötétben és 
zűrzavarban az a látszat keletkezik, mintha a fiúk egyike szúrta volna le az áldozatot, holott a 
csibész társa a tettes, s a gyilkosság indítéka is a kettejük piszkos és zavaros titka.

Antigoné bátyja örök életéért ajánlja fel életét, mert a temetés kapu az örökkévalóság 
felé, míg a temetetlen holt állapota az élet holt maradékának, s az egész életnek, melynek ez 
a maradék a jele, szemétté nyilvánítása. A temetés aktusa az ember kimentése a természet-
törvények fennhatósága alól. Az ifjú Mr.Lincoln gyilkossággal gyanúsított testvérei egyszerű 
parasztfiúk, de férfi-Antigonékká válnak, amennyiben mindkettő felvállalja az egyikük által 
sem elkövetett tettet, így mindkettő felajánlja a maga halálát a másik életéért. A Saul fia című 
magyar filmben végül az apa-alak válik férfi-Antigonévá. Továbbra is, korunkban is az örök 
életről, vagyis az érvényről, a Törvényről van szó, nem a szerény, puszta életről, s éppen a 
faji diktatúra rezsimjének abszurditása ébreszt rá ezúttal, hogy az ember több önmagánál. 
Eredetileg a gyermek feladata a szülő temetése, mely külső megőrzés, a holttest biztonságba 
helyezése, a belső megőrzés, az introjekció projekciója. Így mindenképpen biztosítéka va-
lamiféle továbbélésnek. Egyúttal azt is kifejezi, hogy a szülő helyét a társadalomban átvevő 
gyermek maga fölé emeli a szülőt és helyet ad neki az örökkévalóságban. Az ember nem 
hiába élt, nem feledhető és nem veszendő dolog. Ehhez az idő és a lét természetes rendjéhez 
hozzátartozó aktushoz, a szülő eltemetéséhez képest perverzitás, mégpedig a lét rendjének 
pervertálódása, ha a testvért kell eltemetni, s ezt ráadásul megtiltják. Amit ezúttal, Antigoné 
esetében, tiltanak, az korábban parancs, a rokon örök nyugalomba helyezése, s az apagyil-
kos Ödipusz, aki ezt nem tette meg, meg is bűnhődik. A véget, a történelem teljes visszájára 
fordulását, az évezredeken át épült, majd stagnáló emberség világrendjének összeomlását 
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jelenti, hogy ezúttal, a Saul fiában, a szülőnek kell eltemetnie gyermekét, s még ez is illegális 
aktus. Az emberségnek még nincs vége, él még, de illegalitásban. Nemcsak a nácik világában 
tiltott a temetés (ott azért tiltott, mert számukra az ember nem ember, csak „darab”, „dolog”), 
a jóbarát és a sorstársak is tiltják (ők azért, mert az élők szolidaritása a felkelés sikerének kul-
csa, s a holt nem állhat az élők közé). A nácik viszonylatában az eldologiasodás végpontjára 
érést fejezi ki a tilalom, a zsidók viszonylatában viszont tragikus helyzetet, melyben a pilla-
nat jogosult követelése szembe kerül az örökkévalóság jogosult követelésével (a forradalom 
is kegyetlen, nemcsak az ellenforradalom).

Még a barát is eredendően ellenfél, de nem ellenség. Az ellenfél nem ellenség. Ellenség 
az, aki bennünket nyilvánít ellenséggé, s akivel szemben a más szempontból ellenféllé vált 
barátok felfüggesztik a meghasonlás kiélését. A testvérharc az eredeti, általános és alternatí-
vátlan közösségiség felbomlásának terméke, tehát a testvér ma vagy potenciális ellenfél vagy 
az ősközösség emléke. A lázadás, az ellenállás az elveszett közösség újrafelfedezésének kí-
sérlete, míg a temetés az eredeti közösség emlékezete, elvesztésének gyásza és szublim – túl-
világi, azaz szellemi – rekonstrukciójának rituáléja. A haza az, ahol otthon vagyunk a mieink 
között, s amelyre a fizikai elvesztésben ismerünk rá, mely fizikai elvesztés az élethossziglani 
gyakorlati felszámolás vagy meg nem valósítás tükre. A film cselekményének kibontako-
zása során, ellentétben a hagyományos filmcselekménnyel, sorra minden elhomályosodik 
és elbizonytalanodik. A gyermek sem biztosan Saulé, a barát nem tud róla, hogy gyermeke 
lett volna, a rabbiról is kiderül, hogy nem igazi rabbi, s a temetés, melynek Saul feláldozza 
társait, nem sikerül. Antigoné magát áldozta fel a temetésért, Saul a társait veszélyezteti. De 
végül az sem bizonyos, hogy az, ami nem sikerült, kudarc, mert a felkelés után, menekülés 
közben, megjelenik egy a halott életkorát idéző gyermek, akire Saul úgy mosolyog, mintha 
saját gyermeke tért volna vissza, vagy mintha valamennyi gyermek mindannyiunk gyermeke 
lenne. A gyermek lehet akárkié, lengyel vagy német is, ezért a rámosolygás a halált megelőző 
pillanatokban a sokszor őrültnek tűnő akció végső igazolásaként is felfogható, mintha akarat-
lanul és véletlenül túlteljesítené a célt, a temetést, a feltámadás által. Ám ez a fordulat újabb 
fordulat előzménye, a gyermek ugyanis elszalad, elfut, mint az idő, úgy viselkedik, mint az 
elmúlás. Nem feltámadás tehát, csak annak láthatóvá válása, hogy mi minden veszett el? 
Vagy úgy is felfoghatjuk a gyermek elfutását, mint megmenekülést a nácik elől, s a gyermek 
tekinthető mindazon lehetőség továbbélésének, amitől Sault megfosztja a holocaust? Ez azt 
is jelenti, hogy a náciknak sikerül embert ölni, de az emberség lényegi lehetősége, alapprog-
ramja minden emberben benne él, tehát valamennyi elvileg a magunk társának folytatásának, 
azaz testvérünknek és gyermekünknek is tekinthető.

Ha így a filmben minden bizonytalan, akkor a temetés is csak formalitás, ez azonban arra 
utal, hogy a forma képviseli a lacani értelemben vett „szimbolikus” rendet, az értelemadást, 
és ez a Saul, aki egyszerű ember, bárki azonosulásának tárgya (s ebben az értelemben rokon, 
akit értünk) a humanitárius katasztrófa közepébe, az extrémszituáció legmélyére kerülve is – 
vagy éppen ezért – megvilágosodik, s tétova szinte alvajárása egy tragikus megvilágosodás 
következménye, amennyiben bár nem mondhatjuk, hogy tudatosan felismeri, de konokul 
megérzi a formalitás jelentőségét, ezért olyan feltartóztathatatlan.

A kor nézője a filmben saját legintimebb belső problémáit is felismerheti. Saul személyi 
igazolványok között kotorászik, az érzelmi bizonyosságot szellemi bizonytalanság kíséri. Azt 
állítja, volt gyermeke, de nem a feleségétől. ebben az esetben azonban életében nem játszotta 
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el azt az apaszerepet, amit a halál küszöbén próbál bepótolni. Ennyiben a mai anyátlan-apátlan, 
érzelmileg bomlott társadalom gyermekei a végül szinte az erdő szellemeként megjelenő gyer-
mekben ismerhetnek magukra. S minden néző magára ismerhet a sonderkommandósok által la-
pátolt hamuban, mert a neokapitalizmusban az elhamvasztás az olcsóbb, s ezért ez a kivételből 
szabállyá váló eljárás a tömegek számára. Az elhamvasztottól való búcsúzás is a régi temetés 
inautentikus mimézisévé egyszerűsödik figyelmezett és szórakozott, gondterhelt és sóvár ko-
runkban, valójában a maradványok eltakarításává. A XX. század elején hihetetlenül gyalázatos 
formákban induló emberi leértékelődés újabb, konszolidáltabb formái elleni lázadozásunk iga-
zolásaként is átélhetjük a Saul fiát, akárcsak a Melquiades Estrada három temetése című filmet.

Az Ödipusz komplexus a szerzés és birtoklás komplexusa. Az Antigoné komplexus az 
előbbi fordítottja: lemondás akár az élet birtoklásáról is a testvériségért. A temetés életfontos-
sága annak kifejezése, hogy az Antigoné komplexus az élet felajánlása a halálnak, s a halálé 
az örök életnek, az egyéné a törzsnek, a természetnek, a kozmosznak, a létnek. Az élet az 
egyesülés általi többé válás. Ha a kapitalizmus és főként válságok által elvadult formája szerv 
nélküli testté oldja a sociust, akkor az ellene lázadó Antigoné komplexus a Szerv újrafelfe-
dezése. Az új Szerv a fallosz centrális szerepét átvállaló Szív. Hasonló folyamat játszódott 
le egykor a szexre ráépülő szerelem születésekor is, Orfeusz és Euridyke vagy Trisztán és 
Izolda történetében. A kapitalizmusban a nő kereste és vágyta a falloszt, most pedig a férfi 
kezdi keresni a szívet, ezért bukkannak fel a kapitalizmus elvadulása idején a férfi-Antigo-
nék. (Fordnál a kapitalizmus még „csak egy éjszakára” vadul el.)

Az Ödipusz komplexus az Antigoné komplexus által megfékezendő lelki-szellemi „ős-
robbanás” vagy produktív dialektikává újjászülendő vad dialektika. Antigoné áldozatát meg-
előzi a fiútestvérek rivalizálása. A Szondi Lipót által leírt Káin komplexus (melyről ezután 
lesz szó) az Ödipusz komplexus függvénye, mely a már a szülő-gyermek viszonylatban 
megindult konkurenciális késztetést vadítja el és általánosítja később a törvényre hivatkozó 
osztozkodó kifosztás világrendjeként. Fonda Lincolnját mindenekelőtt szerénység és humor 
jellemzi. A film elején, kongresszusi küldöttként bemutatkozó beszéde során nem tudja hova 
tenni kezeit, feszengve kapaszkodik a gerendaház szegleteibe, képviselői programja is a lé-
nyegre szorítkozó pár szóból áll, aminek jelentőségét a másik szónok szóvirágos csapongása 
hangsúlyozza a kontraszthatás által. A humor azonban, mely a szerénységet kíséri, kezdettől 
fogva erő, a felülemelkedés képességének jele. A személyiség szellemi ereje új és új jeleket 
produkál a további cselekmény során. A személy szerénysége, lemondása a magánéletről, 
tartózkodása a nőktől, a mindennapi életben megmutatkozó igénytelensége egy adag mazo-
chizmust feltételez, míg a törvény, az eszme, a szó és a tetté vált szó, az ítélkezés tekintetében 
joggal hangsúlyozza a Cahiers du cinema híres tanulmánya Ford Lincolnja jellemének sza-
dista mozzanatát. Az előbbi szempontból kasztráltként, az utóbbi szempontból kasztrálóként 
jellemzik a Cahires du cinema elemzői a film hősét. Akár minden puritán jellemezhető így, 
amiért a hiú, felemésztő vagy időpazarló örömök iránt közönyösek, míg az életbarát örö-
möket is képesek elhalasztani, gyakran és hosszan eltolni a bizonytalan jövőbe a munka, 
a feladatmegoldás, a hivatás beteljesítése kedvéért. Az Ann Rutledge iránti nagy szerelem 
kimerül egy félénk és célzásszerű és az ajánlattételtől még messze levő bókban, a Fonda-
hős Mary Todd iránti magatartása pedig előbb kerülő, utóbb halasztó jellegű (a néző tudja, 
hogy az itt az erkély-jelenet hátsó homályában alámerülő Mary lesz a későbbi, az elnökhöz, 
a hivatáshoz illő, feleség. Nemzeti hősünknek a nagy szerelem, Ann Rutledge hasonmását 
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megtestesítő parasztlány, Carrie Sue iránti vonzalma sem kerül kifejezésre, míg a lány óvatos 
és szégyenlős kis csókkal fejezi ki végül, s csak a búcsúzáskkor, vonzalmát.

A Max Weber által jellemzett puritanizmusban Antigoné mazochizmusa őrködik Káin 
szadizmusa fölött. Lincoln esetében – a fordi felfogás szerint – a történelmi nagyság és a 
személyes gerincesség feltétele a szadista komponensnek a mazochista komponens szolgála-
tába állítása, s ez biztosítja azt az egyensúlyt, melyet később felborít a „gyorsuló idő”, amit a 
filmben a kozmoszba illeszkedő farmmal szemben a város agresszív felbolydulása képvisel. 
A szavak ereje a gondolat erejének kifejezése, a kimondott szavak a gondolat sorkatonái, 
melyek felvonulását hosszú töprengés előzi meg. A film elején a szavak bevétele (a tanulás) 
és a film végén a szavak kiadása (a védőbeszéd és a bizonyítási eljárás) a primitívebb pénz-
forgalmat és a még primitívebb erőszakforgalmat (az erőszakforgalom primitív és civilizált 
formáit) a szóforgalom alá rendeli, a háborút és a gazdaságot a kultúra alá, az anyag oksági 
erejét a szavak performatív hatalma alá. A jogi forma erkölcsi szubsztanciává telítődése a 
megoldás. Ha megszemélyesítjük az elveket, azt mondhatnánk, hogy Anti-Ödipusz az öko-
nómia hatalmának kifejezése, míg Anti-Antigoné az erkölcsi szubsztancia Anti-Ödipusz vilá-
gához alkalmazkodó leépülése. Ezért keresi a mai mitológia mind Ödipuszt, mind Antigonét, 
s igyekszik feltámasztani őket, mindegy, hogyan, akár női Ödipuszként vagy férfi Antigo-
néként. Ma a puritán hivatásetikán inneni népeknek a „modern” civilizációba való belépése 
alapok nélküli felépítmények átvétele formájában zajlik. Az új népek és generációk a hiva-
tásetikától elforduló dekadens későkapitalizmus nárcisztikus és hipochonder hedonizmusát 
veszik át, s ebből fakad a minőségi teljesítmény és a minőségi, értelmes szükséglet iránt ér-
dektelen világméretű fogyasztói, pazarlói és követelőző mentalitás. Az intenzív mobilitás és 
a tömegmédia elkerülhetetlenné teszi, hogy a felemelkedő népeket a mai nyugati dekadencia 
megfossza attól, ami a polgárlétben valaha vívmányt jelentett, s amit Ford még szeretetteljes 
nosztalgiával és jogosult büszkeséggel képvisel.

Antigonétól a Saul fiáig

1. Homály és szemérem

Az expozíció pillanataiban meglepi a nézőt az alaktalan homály, mely azonban nem alapta-
lan. A természetet, a természetest, a táboron kívüli világot, a közönyös, egyhangú erdőséget 
élesben láthatjuk, csak az áldozatokat nem. A hős – Saul – beszűkült immanenciasíkban mo-
zog, melybe az kerül bele, akivel érintkezésre lép. Így a cselekmény szinte prés alatt zajlik, 
olyan világban, melynek feladata egydimenziós emberré tenni bennünket. A kép a főszerep-
lőre fókuszál, a világ homályban marad, amit megértünk, ha meggondoljuk, mi folyik az éles 
körvonalaktól megfosztott háttérben. A Sault körülvevő homály, a kontúrok megtámadottsá-
ga stílussá teszi a szemérmet, a civilizációnkból kipusztuló érzést, amely visszatartott attól, 
hogy a gyermek a szülő meztelenségére bámuljon. A szemérem világában élők igyekeztek 
meghagyni szeretteiknek esendőségük titkait.

Minél magasabb kultúra találkozik az extrémszituációval, annál lehetetlenebb lesz utólag 
elfojtani, elhallgatni, túltenni magát rajta. Aki ezután megszólal, mindazok nevében is szól, 
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akik addig hallgattak, nem találtak szavakat, és azok nevében is, akik a jövőben hasonló 
szituációk áldozataivá válhatnak, ha nem találunk szavakat. Másrészt, minél extrémebb az 
extrémszituáció, annál kegyetlenebb az áldozatokra irányuló empátia dolga, s az azonosuló 
szemérem számára annál nehezebb bevallani a megaláztatásokat. Nehéz bevallani a fizikai 
kínokat, az embert cserbenhagyó test kiszolgáltatottságát, még nehezebb bevallani az erköl-
csi megsemmisítésre és az identitás megtámadására irányuló megaláztatásokat, de a legne-
hezebb beszámolni az önleépülés és önelvesztés eseteiről, sőt, mint Bettelheim bemutatja, 
az ilyen jelenségeknek a régebbi rabok esetében bekövetkező valóságos lelki járványairól 
(Bettelheim: Egyéni és tömegviselkedés szélsőséges helyzetekben. In. Bettelheim: A végső 
határ. Bp. 1988. 39-82.). A tettesnek több ereje van a tagadáshoz, mint az áldozatnak a beval-
láshoz, ezért válik a múltfeldolgozás lassú történelmi folyamattá.

2. Az iszonyat kimondhatatlansága és a nyelv határai

A kontúrtalan homályvilág, mint a téma elbeszélhetőségének keretfeltétele második oka, 
mondhatni szükségszerűsége, hogy a film a kifejezhetetlenről, a megfilmesíthetetlenről, az 
eltelt sok évtized ellenére még mindig megközelíthetetlenről szól. Az iszonyat ugyanis a 
negativitás elnémító mélypontja, amelyet csak jelezni lehet, s minél óvatosabban közelítünk 
hozzá, annál kevésbé trivializáljuk. Elsuhanó vagy elvánszorgó homályos alakokat látunk.  
A vetkőzést és a gázkamrába való beterelést követően a kívül maradtak hallgatnak, a zárt 
ajtók mögül pedig zörejbe fulladt kiáltások alaktalan hangmasszája dobol a falakon. Mindkét 
oldalon értelmét veszti a nyelv: a csend és a zaj, a szótlanság és a zörej szembesül, s az utókor 
feladata megtalálni a nyelvet, mely, ha sikerülne újra tagolni a tagolatlanná lett világot, ha 
jóvátétel, „kárpótlás” vagy mentség nincs is, legalább az újrakezdés nyelve lehetne, termé-
szetesen teljesen más történelemé, ha az eddigi ide vezetett, ami azonban nem elképzelhető, 
ha nem kíséreljük meg elképzelni és kimondani, mi történt. Máskülönben minden jövő, mint 
ez mind a mai napig tapasztalható, a gonosz örök visszatérése.

A filmben is láthatjuk: a lét végső iszonyatát társadalmi üzemmé tevő nácik áldozatai sem 
akarnak megszólalni, vonakodnak szembenézni, kitérnek, nem válaszolnak, elutasítják Saul 
kommunikációs kísérleteit. A foglyok konokul hallgatnak, az egyenruhásoknak pedig nincs 
emberi nyelve, nyelvük, a parancsszótól eltekintve, az ütés, a rúgás, a korbács és a szurony 
nyelvezete.

3. A lukácsi társadalomontológia munka-fejezetétől 
a Saul fia munka-képsoráig

A náciknak, ha ideiglenesen is, sikerült felszámolni a történelem motorját, úr és szolga di-
alektikáját, s ezzel az evolúciót, a társadalmi struktúra metamorfózisainak lehetőségét.  
A Saul fia nyomasztó képsoraiban munka munkát követ, akárcsak a régi, ipari munkástémájú 
realisztikus filmekben, de az a munka, amellyel ezúttal szembesülünk, az embert emberré 
tevő munka ellentéte. Előbb a testek eltakarítását látjuk, majd a ruhákét, igazolványokét, ira-
tokét, emlékekét. A gázkamra takarítása hajszolt, gépies súrolás, háttérben a meztelen testek 
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gúlájával. A halálgyár üzeme nem tud lépést tartani a végnapjait élő rezsim elhatalmasodó 
vérszomjával, a halálra ítélt szállítmányokkal, akiket előbb a tehervagonokból egyenesen a 
gázkamrákba terelnek, utóbb közvetlenül a tömegsírokba.

Fuldolkó nyögés zökkenti ki Sault a súrolás rutinmunkájából. A gyermek, akit nem ölt meg a 
gáz, nem menekült meg, a nácik sajátkezűleg fejezik be a gáz munkáját, Saul azonban továbbra 
is körötte kering, gondjaiba veszi. Kell valami, ami fontosabb, mint a lejáró idő, máskülönben 
minden jelentését veszti s az egészből kivész az értelem, de az értelem tart életben. Az abszurd 
extrémszituációban azonban a film hősét az értelem keresése, illetve az értelem parancsának 
követése, külön utakra viszi, megkétszerezve fáradságot és kockázatot, erőfeszítést és gondot. 
Életveszélyes kockázatvállalás a letérés a közös automatizmusok idő-futószalagáról, vagyis – 
az extrémszituáció abszurditásában – az tart életben az értelem létet összetartó erejével, ami 
veszélyezteti az életet, megszegve a tábor szabályait, személlyé, a gyász tárgyává nyilvánítva a 
testet, a fiút, aki a náci rendszer számára nem személy, csak – mint sokszor halljuk – „darab”, s 
személyi mivoltának elismerése a náci rendszer értelmét veszélyezteti.

4. A halott adoptálása, mint az apaság újjászületése

A film hőse – ezt a gondolatmenet jelen pillanatában tudattalan életben maradási és önmeg-
őrzési stratégiának tekinthetjük – adoptál egy halottat. Barátja döbbent:

– Ez ki?
– A fiam.
– Neked nincs fiad!
– De van.
Saul társa később is hitetlen.
– Gondoskodnom kell a fiamról. Nem a feleségemtől van.
– Mikor láttad utoljára? Neked nincs fiad.
Saul életbenmaradási stratégiája ezen a ponton találkozik a mai néző személyes problé-

máival, a szellemi-lelki életbenmaradás kérdéseivel. A globális massza örvényeiben fuldok-
ló, infantilizálódott, „neveletlen” generációk által nevelt ember számára kiutat jelez az apa-
ság vágya, a Kafka idejére kínképpé vált apaság vágyképpé válása, mindannak keresése, ami 
elveszett. Žižek gyakran felveti, hogy a szuperkapitalizmusban mind fél-lénnyé, élőhalottá, 
zombivá válunk. Saul igazi halottat adoptál, ami az élőhalott kísérlete igazi élővé válni. Az új 
emberréválás kísérlete. A film megnézése a mozinéző hasonló kísérlete.

5. A fátum kisajátítása és a lázadás formái

Horkheimer hangsúlyozta, hogy aki a nácizmusról akar beszélni, annak előbb a kapitalizmus 
lényegéről kell szólnia. A kapitalista „fejlődés” csúcspontján a kizsákmányolók nemcsak a 
többletmunkát, magát a munkást is, s végül a sors, a végzet, a fátum szerepét is kisajátítják. 
„A fátum ellentétes a gondviseléssel, vagyis az isteni hatalommal, amennyiben ez az ész 
szerint hatékony.” – írja Hegel (Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp. 1966. 466.).  
„A fátum ellenben a szellem nélküli, az elvont hatalom, a szükségszerűség, amelynek szomo-
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rúsága azon alapul, hogy szellem nélküli.” (466.) Ha valamely egyén vagy nép akarja meg-
testesíteni a másik számára a fátumot, azt a végzetet, amely az isteneknek is felette áll – mert 
nekik is van elkerülhetetlen sorsuk, végzetük – ezzel a megalomániás egyed, tömeg vagy 
nép a végső esztelenség megtestesítőjévé, a felhalmozott emberiesség, azaz a történelem ta-
gadásává válik (mint a demagóg őrült elnökjelölt Cronenberg és Stephen King Holtsáv című 
filmjében, az atomtöltetű rakéták kilövésekor, a harmadik világháború „tettével” kívánva 
bevonulni a történelembe).

Az elemzéseinkben többször előkerülő istenkomplexumnál rosszabb az ördögkomple-
xum, mert az isten emberarcú, vagy az ember istenarcú, az ördög azonban nem, így számá-
ra a gőgnek, aljasságnak, kiszámíthatatlanságnak és kegyetlenségnek, s mindezek bevallott 
élvezetének nincs többé határa. Az ördögkomplexus tehát mélyebb regresszió, mely a nácik 
esetében a legprimitívebb szellemtelenség birtokába adja a legmodernebb technikát, miáltal 
minden termelőerő pusztítóerővé válik, ami előrevetíti a neoprimitivizmus és a technika pár-
huzamosan kibontakozó „forradalmainak” globálisan fenyegető „eredményeit”.

A Saul fia a lázadás két formáját állítja egymás mellé (és nem egymással szembe), az 
ellenállást, a fegyveres felkelést, vagy az egyén mint kiolthatatlan egyszeri érvény felfede-
zését, aki egyszer volt és soha nem lesz többé, de helye pótolhatatlan a lét szövetében, s a 
lét egésze kifosztott az üres hely, valami soha jóvá nem tehető hiány által, mely a világot 
megfosztja egy tekintettől, amelyet csak ez az egyetlen tanú vethetett rá. Az emberiség em-
lékezete „a pótolhatatlan veszteség siratóéneke”. Ezt teszi itt egy átlagemberben tudatossá az 
extrémszituáció. A legextrémebb extrémszituáció tanulságaképp minden egyes ember szert 
tesz arra a jogra és rangra, amely Hegel vagy Goethe felfogásában még a világtörténelmi 
személyiség kiváltsága volt.

6. A remény vagy a gyász autenticitása a történelmi pillanat függvénye

A Sonderkommandoba besorozott ember voltaképpen más emberek megsemmisítéséhez 
való segédkezésre rendeltetett, de nem olyan világban, amelyben dönthet sorsáról és tény-
kedéséről, tehát nem fél adag babkonzervért teszi, hanem mert nem tehet mást, s tudja, hogy 
rá is ez vár, ezért nem az egyenruhásokkal azonosítjuk, nem az ő táborukba soroljuk őt, ha-
nem a többi áldozattal foglaljuk egybe, azokkal, akik még nem tudják, hogy Saul és társai a 
gázkamrákba terelik őket. Saul, akinek a társadalom irányában kifejezéstelenül fegyelmezett 
arca nem árul el érzéseket, az áldozatok folyamával szemben, egy-egy segítő mozdulattal, 
érintéssel kísérve őket, érzőn kifejező mivoltában valójában a lélekkísérő – eme lélektelen 
világban titkos – szerepét tölti be. Az ókori mitológiák lélekkísérőjének szerepe tér vissza, a 
történelem hajnalának jellegzetes szerepe a történelem végén. Ez a lélekkísérő funkció pró-
bál alakot ölteni, tudatosulni a temetés tervében.

Hegel a Bölcsesség könyvét értelmezi: „Mert az apa, miután nagyon is korán elragadott 
fia miatt fájdalmas gyászt érzett, képet készíttetett, s kezdte azt, a halott embert, istennek 
tartani, s istentiszteletet és áldozatokat alapított övéi számára.” (Előadások a világtörténet fi-
lozófiájáról, 353.). Hegel gyász és értelemadás viszonyát kutatja: „Adonis ünnepe körülbelül 
úgy, mint Osiris tisztelete, halálának ünnepsége volt, gyászünnepség.” (uo.). A továbbiakban 
így értelmezi a kultikus cselekedetet: „…a kultusz mind a két mozzanatot tartalmazza, a fáj-
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dalmat az elragadott, és az örömet az újra megtalált isten miatt. Az élet itt újra értéket kap.” 
(uo. 356.). Esetünkben az utóbbi a döntő: a szertartás visszaveszi a kegyetlen számítástól, a 
bukott civilizációtól a kultúrát, sőt, az életet.

Kalatozov El nem küldött levél című filmjének értelme szerint az a levél ér célba, ame-
lyet nem küldenek el (Lacan is hasonló eredményre jut Poe írását elemző tanulmányában). 
A Saul fiában is az a rítus ér célba, amelynek bizonytalan a tárgya és címzettje, mert hit és 
bizonyosság elvált, lehetetlenné – a nácik esetében puszta ürüggyé, a kegyetlenség kiélésé-
nek ürügyévé – vált a fanatikus hit. Bizonytalan, hogy a halott valóban Saul halottja-e, az-e, 
akit felismerni vél benne, ám a rítus által örökbe fogadja az akárkivel egybemosódott övét, 
a gyermeket, s ezzel a rítussal rekonstruál egy közösséget és kultúrát, a kultúravesztett gyil-
kosokkal szemben. Ha csak a gyár marad az életből, a civilizáció a kultúrából, akkor a civi-
lizáció összgépezete, általános értelemben, halálgyár. Ezzel szegezi szembe Saul, a szellem 
eredeti, szó-előtti kristályosodási formáját. Mindez a korábban exponált témával, a szemé-
rem problematikájával is összefügg. A szellem általános léttörténetét író Hegel által várat-
lanul asszociált messzi Adonis-tematika megvilágító hatása ebben a tekintetben is kétségte-
len. Adonis atyja idealizáltan szépnek látja halottját, mert a gyász egyik feladata az értékek 
átmentése a múltból a jövőbe, hogy a múlt minden méltó igyekezetének és jószándékának 
teljesülési esélye lehessen a jövő. Ezért nem hajlandó az ember az övéit, különösen elveszett 
szeretteit és általában elődeit banálisan látni. Az extrémszituáció pedig tágítja a mindenkori 
kört, a „mieink” körét, akárcsak a lélek azonosulási potenciálját.

7. Az értelemkeresés mint tévelygés, és az emberség mint 
a hermeneutika eposza

A „fasiszta mítosz” nem mítosz, csupán politikai propaganda, a profanizálódás végpontja. 
Ezért, ilyen időkben, Saul sem lehet hivatásos lélekkísérő, mint az ősök, hősök, mítoszok és 
istenek korainak lelket kalauzoló beavatottjai, csak laikus, aki mégis, a magában az embert 
fenntartani próbáló dacreagálással, a rabbi mint hivatásos és avatott lélekkísérő szolgálatait 
szeretné előteremteni. A fiaként azonosított holttestet keresve járjuk be, tiltott utakon, ezt 
a zárt világot, s közben lassan körvonalazódik a természeti és társadalmi logikán is kívül 
eső abszurd üzem, így jutunk el a krematóriumba is. Az előírt útjáról letért embert kísérve 
szembesülünk mindazzal, ami sem a tettesek, sem az áldozatok számára nem áll össze, amíg 
mindenki „teszi a dolgát”.

Őrült-e Saul, elvesztette-e az eszét, eltompult-e vagy egyszerűen a szétszórt tehetetlenség 
reagálása talán, amiért csak a halotti rituáléra gondol, és rabbit keres a foglyok között, elveszít-
ve közben az ellenállók terveinek végrehajtásához szükséges robbanóanyagot? Az elnyomott 
monomániája válaszol az elnyomók megalomániájára? A bibliai Saul a törzsek egyesítője, míg 
az új Saul a kezdet hősének, a keménykezű alapítónak az ellentéte. Nem tud egyesülni, nincs 
egész lelkével a csapattal, s épp ellentéte a centrumnak, aki az egykori Saul volt. A szerveződni 
próbáló ellenálló csapatban ő a rizikófaktor. De mivel a kollektivizmus ebben a korban szél-
sőségesen negatív formákat öltött, azonosulni tudunk vele: pontosan ez a periférikus, a lélek 
belső útvesztői felé forduló individualizmus az, ami a külvilág útjai elleni lázadásban keres 
valamiféle új bizonyosságot, de nem az önzés, a nárcizmus kultuszában, amit a nácik ugyanúgy 



111

kompromittáltak, mint a kollektivizmust, hanem valamilyen talán azt mondhatnánk, Levinas 
etikájának ösztönös előérzetét kifejező odafordulásban a „másvalaki”, az „övé”, a „hozzátar-
tozó”, az elveszett közelség képviselője felé. A világ olyan egérfogóvá vált, mely az egész 
emberiséget készül elnyelni, de ez a helyzet újfajta, szublim individualizmust szül, mely a leg-
közelebbi viszonyokban való legteljesebb felelősségvállalás tippjével keresi a menekülési utat.

Bettelheim idézett tanulmánya szóvá teszi, hogy a koncentrációs tábor sűrített képe a 
terror által alapított és kontrollált egész Birodalom lényegének. Az ember szellemi önfenn-
tartását meggátló rendszer egyrészt a jövő engedelmes emberiségét kikísérletező laboratóri-
um, másrészt az ezt az emberiséget terrorizáló szörnyek felépítését és trenírozását szolgáló 
frankensteini laboratórium is. A táboron belül a legcsekélyebb ellentmondásért megölnek a 
pribékek, a táboron kívül azonban még lehetséges az ellenállás. A szökés esélye kevés, mert 
– Bettelheim beszámolója szerint – a lázadást kollektív, sokak számára halálos büntetéssel 
sújtó rendszer ellenségessé teszi a nem-lázadót a lázadóval szemben. A film hősének reagálá-
sa, ha ennek tudatában nézzük a filmet, nem annyira abszurd, mintha azzal a naivabb tudattal 
közelítenénk hozzá, ahogyan a „szocreál” filmek tették, melyekben feltétlen morális parancs 
az ellenállás. Miután az ellenállás lehetetlen formája a filmek sokaságában morális parancs 
volt, most felvetődik a kérdés: van-e a lehetetlen ellenállásnak lehetséges formája? Ez a le-
hetetlen lehetőségfeltételeinek problémája. Megőrizhetünk-e magunkból valamit egy olyan 
világban, melyben létfeltétel az emberség kiküszöbölése? Olyan világról van szó, melyben 
erre kijelölt csoportot vagy népet fizikailag semmisítenek meg, ez azonban tartósan csak any-
nyiban lehetséges, amennyiben mindenkiből sikerül kiirtani az emberséget, ami a Birodalom 
idő hiányában csak részlegesen megvalósult célja volt (és amire Az elátkozottak faluja című 
Carpenter film új generációja készül).

A megkeményedés és az elfásulás végletei között mozgunk. Egyesek átveszik a németek 
stílusát (ez az életösztön műve), Saul azonban, tétova fellépésével, jelenléte különös, távol-
létnek látszó módján, de elszánt következetességével, az életösztön szempontjából irracio-
nális cselekvésével és az elmosódott képvilágra rímelő rekedtes, halk hangjával, a szellem 
mint az élet ellentéte, a halálösztön mint a szellem ösztöne képviselője, aki nem tulajdonít 
fontosságot annak, ami az adott világban az életből marad.

8. Tragikum és szenvedéstörténet

A robbanóanyag elvesztése után jogos a szemrehányás: „Cserbenhagytad az élőket a halotta-
kért.” Hogyan értsük ezt? A kompozíció elég kifinomult, hogy ne csupán egyféleképpen ér-
telmezhessük. Cserbenhagytad? Mit és miért? A közösséget az egyénért? Vagy a közösséget 
a nagyobb közösségért, a társadalmat a kultúráért, a lélekvesztett létet a lélekszimbólumért? 
A temetés és a lázadás, a gyász és a harag tette két nem egyenrangú, de egyaránt jogosult 
vállalkozás, és végső soron, ha ellentett módon is, az ellenállás formája mindkettő. Az egyik: 
fegyvereket szerezni, kitörni a rabságból, értesíteni a világot a történtekről. A másik: helyre-
állítani az egyes ember létrangját, helyet adni holtában a lét rendjében annak, akinek életében 
a rendszer nem adott helyet, s így az egyénre szállt az értelemadás funkciója.

A film feladata nem az igehirdetés, nem is tanító-nevelő funkció, ennél több is, kevesebb 
is: szellemi munkaeszközül ajánlja fel magát, a néző döntse el, hogy a két egyaránt nehéz és 
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reménytelen feladat közül melyik az ő útja. Albert Camus pl. úgy érezte, ha választania kelle-
ne a világlélek és az anyja lelke között, az anyja lelkét választaná. Anya és partizánháború kö-
zötti választásra kényszerülve Camus az előbbit, Aragon az utóbbit választotta volna. A Saul 
fiában végül a gyermekét vagy az emberiséget választó együtt hal meg az erdei kunyhóban.

A tragikum felé mutat a két lehetséges választási típus – a lázadás vagy a temetés – el-
lentétességükben is közös jogosultsága: a cselekményben ellentétes jogosultságok egysége 
az értelemben. Hasonlóképpen a tragikum klasszikus formáival rokonul a hely és az idő 
egységéhez való közeledés, a sűrítés tendenciája. Az elbeszélés ideje és az elbeszélt idő azo-
nosságának markáns egysége Hitchcock A kötél című filmjének nagy teljesítménye. Ez a 
Saul fiában azért nem érvényesülhet hasonlóan markáns formában, mert az embertelen és 
egyetlen mechanizmusra redukált halálgyárban a természet szinte eltűnik. Az extrém sűrítés 
félbeszakadt kezdeményeket, suta gesztusokat sűrít: a tehetetlenség harcát a lehetetlenséggel. 
Minden bizonytalan, az is, honnan jött a transzport, melyhez a fiú tartozik. A fiúnak csak 
halálnyögését hallottuk, nem tudható, milyen nyelven beszélt. A férfi, akiről eddig sem hitték 
a társak, hogy valóban rabbi, csak dadog, de Saul részéről a hullamosás gyengéd mozdulatai 
megteszik azt, ami ebben az esetben a lényeg, és amit Saul a rabbitól várt. Minden negatívum 
pozitívumba fordul Saul útjai során, de a pozitívumok ismét negatívumba. A rabbi sem rabbi, 
és menekülés közben Saul elveszíti a holtat. Körmükkel kaparták a földet, hogy eltemessék, 
végül mégis temetetlenül marad, de úgy távozik el a folyó és az idő hullámain, ahogy a mó-
zeskosár érkezett Cecil B. de Mille Tízparancsolatában.

A tragikus mozzanatok végül nem tragédiához, hanem szenvedéstörténethez vezetnek, 
mert olyan világban élünk, melyben nincs helye a személyiség autonómiájának.

9. Erdei kunyhó és gázkamra

Két teljesen különböző akció a társak lázadása és Saul menekülése a halottal. A párhuzamo-
sok találkozása a végtelenben illetve az ezt képviselő halálban. Mindkettőt olyan pillanat 
hitelesíti, amit Bettelheim is leír, az a pillanat, amikor mindenkinek minden mindegy, mert 
olyan elviselhetetlenné vált a szenvedés, hogy nem féltjük tovább az életet. Az ilyen pilla-
natokban fenntarthatatlanná válik az elnyomás rendje. Az álcázott tömeggyilkosság nyílttá 
válik, a gázkamrák nem tudják „elintézni” az újabb éjszakai szállítmányt, a terror fokozódása 
és a teljességével való szembenézés pillanata lázadáshoz, ez pedig szökéshez vezet. „A szov-
jetek már Krakkó alatt vannak.” A feladat: csatlakozni a partizánokhoz. Saul lehajtott fejjel, 
némán ül az erdei kunyhóban, két front, két világ között, szinte Sam Raimi filmjére (Az erdő 
szelleme 1.) emlékeztető helyzetben, amit lélekkísérő mivolta felidéz a „filmkísérő” elmében. 
Kisfiú jelenik meg a kunyhó ajtajában. Mintha jelenés lenne. Saul arcán ekkor első ízben 
látunk valami mosolyfélét. Mintha feltámadás tanúja lenne. Mintha az erdő visszahozná, 
amit elvitt a folyam. A kisfiú elfutásának hosszú beállítása kíséri a menekülők kivégzésének 
hangjait. A menekülés nem csap át győzelmes menetelésbe. Carpenter Az elátkozottak faluja 
című filmjében új nemzedék jelenik meg, zárt osztagban menetelő kis scifi-nácik. Amíg az 
elátkozottak bolygóján érezzük magunkat, hitelét veszti a klasszikus happy end.

A végső igazságnak nem lehetünk tanúi. Az erőszakfilmi műfajok váratlan elszaporodása 
a XX. század végéhez közeledve talán előkészület arra, hogy – egyelőre komolytalanabb 
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műfajokban kísérletezve – egyszer eljussunk oda, hogy megpróbáljunk szembenézni azzal, 
ami a gázkamrákban történt.

Salò avagy Szodoma 120 napja

Pasolini filmje az Antonioni-filmekből ismert szűrt fényű tájon indul, csillogó fényt és drá-
mai árnyékot nem ismerő tágas tereken. A derengés tájai merengőt igényelnének, de nem 
találkoznak a szépséget felismerő melankóliával. Három biciklista vérmes elevensége, vir-
gonc behatolása a térbe Az élet trilógiája örököse, ám elállják útjukat, megjelenik az osztag, 
a különítmény, A pók stratégiája világának örökösei.

Kierkegaard esztétikai, etikai és vallási stádiumok egymásutániságaként írja le az emberi 
szubsztancia érlelődési folyamatát. Az utána következő évszázad szelleme e stádiumsor for-
dítottját járta be. A regresszió eredménye a szépesztétika rútesztétikává válása. A Salò cse-
lekményének színhelye a domesztikált antiindividualizmus társadalma, amelyet gazdaként 
kezel egy önelégült csoport. Mintha Jancsó Szegénylegények című filmje tereiből nyílna a 
Tavaly Marienbadban kastélya. A film a „szegénylegények”, a „bitangok”, azaz az indivi-
duumok befogásával indul. A menekülő lepuffantása nemcsak a Szegénylegényekre emlé-
keztet, a Dawn of the Dead jövőjét is idézi. Az ellenállás szellemét nem ismerő társadalom 
valahol Romero zombijai és Buñuel bárányai között helyezhető el. A Szegénylegényekben a 
betyárságot számolja fel az úri társadalom, itt a társadalmi rendet az úri betyárok. Az utóbbit 
az előbbi történet folytatásának tekinthetjük.

A férfiak befogását a rabnők szemléje követi. Lányokkal telezsúfolt terem. Emberpéldá-
nyok válogatása, osztályozása, minőségellenőrzése. Embereket terelnek, sorakoztatnak. Le-
tolni a gatyát! Kalapos urakkal állnak szemben a lemeztelenített emberek. Kezdetben a fiúk 
némelyike elvigyorodik, azt hiszi, csíny készül, tréfadolog. A sorakozó és a menetelés ugyan-
olyan megalázó, mint az altestek felfedése. A tömegtest mint az altest. Mindkettő besorozott-
ságot fejez ki (természeti vagy társadalmi hatalmak önkényének való kiszolgáltatottságot).

Erkélyről szónokol a vezérkar. Népük a mélyben vonul vagy ácsorog. Terített asztal a 
világ az urak lábainál. A despotikus önkény a kinyilatkoztatott – és nem kitárgyalt – tör-
vény lényege. Új társadalmi szerződés meghirdetésének tanúi vagyunk, obszcén szerződésé, 
melyet a szerződő felek egyike kényszerít rá a másikra. Az obszcén társadalmi szerződés 
lényege a régi, a mérték szerződésének felmondása. A mérték a hatalom feletti hatalom, a 
mértéktelenség a hatalom önkontrolljának összeomlása. A hatalom csak a mértéktelenségen 
mérhető, létmódja azonos elfajulásával.

Anya szalad elhurcolt fia után, a vezérek pedig megtagadják családtagjaikat, érzéseiket, 
természetes emberi viszonyaikat. A pribékek szembeköpik a cifra polgárlányokat, akik az 
imént még mit sem sejtve csevegtek az előszobában. Az urak a kolléga fiának sem kegyel-
meznek, az úrigyerek könnyes arca növeli a cinikus agresszivitás élvezetét és étvágyát. Az 
önkény csak akkor teljes, ha nincs határa, senki sem bízhat helyzetében, mindenkivel minden 
megtörténhet. A hatalom megalapozása során első feladat a védelmező kisvilágok felszámo-
lása. A hatalomra törő akarat a részvét és együttérzés kiirtásával alapozza meg identitását, 
ám győzelméhez azt is el kell érnie, hogy az elnyomottakból is kihaljon az önmaguk iránti 
együttérzés.
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A Canterbury mesékben a mesélés aktusa unaloműzőként jelenik meg, az unalmat pedig a 
szabadság emlékei űzik el, melyek az idő és tér perifériáiról tükröződnek vissza. A Salòban, 
az ezeregyéjszakai koncepcióval ellentétben, a mesélés a halál szövetségese, a gyilkosok 
nevelője. A filmet a nemzetközi szakirodalomban Bazin, a magyarban Karinthy (ő már a 
némafilm korszakban) úgy mutatták be, mint a múló pillanatot mumifikáló örökkévalóság 
keresését. A Salò mesélői azért idézik az elmúlt gonoszt, hogy felbujtsanak rá, táplálják a 
hozzá való gusztust a jövőben.

A Pasolini-film szalonja – meleg színek, diszkrét fények, halk zeneszó, mosolygó arcok, 
finomkodó előadásmód – a glamúrfilmek világát idézik. Kacér sziréndal kíséri a meséket, 
melyek felszínre hozzák, s a megvalósított gyakorlati ész tanítóiként képviselik mindazt a 
kegyetlenséget, melyet a hízelgő dallamok eltakarnak. A Salò mesélői a vágyteljesülés olyan 
obszcén formáira összpontosítanak, melyek a mesékből hagyományosan kimaradtak. Meséik 
a hagyományos happy end csókjának kritikájaként, két üres száj kölcsönös zabálásának aktu-
sát látják az egykori egyesülési szimbólum helyén. A későkapitalista felvilágosodás a nemi-
ség kegyetlen és megalázó formáira redukálja a mesei felidézést. Roxane vagy Moll Flanders 
minden piszokkal érintkezésbe lép, de a piszok kívülről jön, a hősnők vitalitása pedig min-
dent legyőz. Az élelmes szépség keresztülgázol rajta, de lepereg róla a rossz. Roxane és 
Moll Flanders kedves kurvák, nemcsak mint Sartre „tisztességtudó utcalánya”, hanem mint a 
neorealizmus prostituáltjai vagy még a Rue des plaisirs utcalányai is, míg Pasolini polgárasz-
szonyai hervadt, perverz kéjencek. Női kéjgépek tüzelik a férfi destruktivitást. Pasolini úrinői 
gyilkosságra nevelő antianyák. Csúnya szájuk szüli a bordó szalon mélyén a világból a rosz-
szabb világot. Perverz agyuk mélye a minden eddiginél sivárabb és kegyetlenebb világ méhe.

Az urak elgáncsolják az ebédet felszolgáló meztelen lányok egyikét. A cserepek és a 
moslék egyvelegében elterült lányon anális erőszakot követnek el. Közben az egyik úr, nad-
rágját letolva kínálgatja magát a táraságnak: azért rimánkodik, amitől a lány iszonyattal si-
kolt. Tehát ugyanaz, ami a kiszolgáltatottság és kényszer feltételei között kín, az önkéntesség 
feltételével kéj? Ugyanaz a puszta tárggyá, üres testté válás, ugyanaz az önátadás a behatoló 
idegenségnek: az urak csak azért élvezik, mert kíváncsiak művük hatására. Oshima Az ér-
zékek birodalma című filmjében a háziúr előbb szadista mácsó a cseléddel szemben, de a 
nő elsöprő erotikája következtében fokozatosan átcsúszik a mazochista önátadásba. Pasolini 
filmjében a társadalom szakadt ketté, így nincs lehetőség szerepcserére. A kínlódót a másik 
vágya, a kéjelgőt a saját vágya erőszakolja meg: a gyalázat a közös kategória.

A libertinus igazságkeresés agresszív leleplezés, meztelenítés, boncolás, egyszerűsítés. 
Ha az igazság törvénye a kijózanító ténymegállapítás törvénye, és nem a teremtésé, nem 
a világ átalakításáé, nem a félkészt megszületni és beteljesíteni segítő bábáskodásé, ha az 
igazság törvénye nem az erósz, hanem a destrudó princípiuma, ha tehát az igazság elemi 
adottság és nem lehetséges teljesség, ha az ember igazsága nem az, ami kihozható az ember-
ből, és a jel igazsága sem az, ami kibontható a jelből, akkor az igazság keresése a szép és jó 
kezdeményeinek vagy maradványainak, sőt lehetőségének felszámolása. Kultúránk három 
alapkategóriájának egyike szembekerül a másik kettővel.

A mezteleneket is tovább vetkőztetik. Előbb a kulturális szimbólumokat hántják le, aztán 
az anyagnak is végső, leganyagibb aspektusait keresik. A szemérmetlen asszonyok meséitől 
izgalomba jött libertinusok vizelésre késztetik a szemérmes lányokat. A libertinus sötét kár-
örömmel, cinikus elégtétellel szemléli a formás test formátlan anyaggá válását. Az ürítés lát-
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ványa részleges és megfordítható metamorfózisként jeleníti meg a leértékelődést és romlást, 
amit az utolsó epizód kínzásai megfordíthatatlan formában véglegesítenek.

A befogás, sorakoztatás, válogatás témáit mélyíti el a dresszúra. Kutyákként, négykézláb 
közlekednek a kötőféken vezetett meztelenek. Vad ostorozás puhít az identitásmentes kész-
ség társadalma számára. Szögeket gyúr a vihogó libertinus a kásába, melyet odavet az egyik 
szép kutyanőnek. A kiéhezett lány mohón majszol, majd véres szájjal felüvölt. Meg kell 
tanulni elfogadni értéktelenségünket, az egyediség semmisségét. Lemondani büszkeségről, 
önbecsülésről, sőt életakaratról. Az új világ rendje megkívánja, hogy az emberanyag minden 
kis atomja helyre tegye magát. Már folyik a dresszúra, amit az önkénnyel kollaboráló, igyek-
vő önkéntesség továbbfejlesztett állapotában tanulmányozhatunk a G.I.Jane című filmben, 
ahol már senki sem háborodik fel, ellenkezőleg, töri magát. Tanulj meg rendelkezésre állni, 
oktat a G.I.Jane őrmestere, tanuld meg nem szeretni, nem sajnálni, nem értékelni magadat. 
Ha magukat sem értékelik és sajnálják, miért kímélnék az idegen ország polgárait, ahol partra 
szállnak, vizsgázni: azaz „rendet” csinálni gépfegyverekkel és bombákkal.

Repülőgépzaj kíséri a következő mesélő felkészülését. Ismét hervadó nőt látunk. A glo bál-
fasiszta elit lelkületét és kultúráját mintegy jóserejű, megelőlegező pszichoanalízisként elő-
relátó vízió korántsem a visszafiatalodó világ megnyilvánulása. Az urak félbeszakítják a me-
sét: tárja fel előbb, kérik, „legdicsőbb testrészét”. Az agy és a nemi szerv egyaránt nemző, 
alkotó teremtő szervek, az erósz terrénumai. A libertinusok legdicsőbb szerve a tompor, mint 
a tehetetlen anyag destruktív igazságának birtokosa, a formát formátlanná átgyúró fogyasztó 
képesség kifejezése. A libertinus igazságfolyamok hierarchizálódnak: a könnyű műfaj a vi-
zelet nyelve, a komoly, a magas művészet nyelvezete a széklet.

Az anyagyilkos asszony mesél. A rendeltetése szerint lehetséges anya az anyaság taga-
dójaként lép fel. A receptív ember (az uralkodó fogyasztó) legmagasabb aktivitása az ölés, 
az alkotó lény passzív szemétté változtatása és a szemétlakoma. A szülőgyilkosság meséje 
vezeti be az ürüléklakomát. Közben felsír az egyik rableány, akinek anyja az ő védelmében 
halt meg. Erre az egyik libertinus a szalon közepére ürítkezik, amit a vonakodó, zokogó lány-
nak fel kell ennie. Meg kell alázni a részvétet, az emléket, a gyászt. A „szar”, a libertinusok 
végső igazsága, az emlékek cáfolata. A kultúra és érzékenység illékony, csak a szemét kumu-
lálódik. Bizonyítani kell, hogy az élet erősebb, mint a lélek, tehát lélek nélkül is jól megvan.  
A libertinusok a lélek nélküli életben látják a felszabadított, felfokozott életet, melyben a 
nemi szervektől a szuperszonikus vadászgépekig minden mozgásba jön. A gyász érzelmi 
lázadását óvatlanul megnyilvánító lány végül kiskanállal eszi az ürüléket.

A Salò köztársasága társadalmasítja az ürítkezést. Nemcsak helyét, idejét is előír-
ják, rajtaütnek a hálótermek lakóin, éjjeliedény szemléket tartanak. Az ember tökéletes 
társadalmasulása nem ismerhet nyilvánosságmentes, titkos szférákat, nem is érdemes ilye-
nekről ábrándozni, a titkosszolgálatok ebben a korban már mindenbe belelátnak.

Pasolini még nem sejti, milyen messzire lehet elmenni, a kor mindig hoz újabb megle-
petést. A valóságshow szereplői és nézői valamennyien a Big Brother, mindent látó, kollek-
tivizáló és terrorizáló tekintetével azonosulnak, nem a magukéval. A valóságshow kéjenc 
tömegmozgalomként reprodukálja, amit Pasolini villalakói még kényszerként szenvednek 
el, a nyilvános meztelenségtől, a nyilvános nemi életen át a WC-kbe betekintő kamera fenn-
hatóságának feltétlen elismeréséig. Amikor az egyik résztvevő szellentés-showt rendezett a 
Való világ című magyar sorozatban, akaratlanul összefoglalta a műfaji össztörténés lényegét. 
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Korunk jó ideje eljutott a Pasolini által előrejelzett pontra, az alantasság, majd az erőszak 
kicsapongásaihoz: utazási irodák szerveztek orvlövész, embervadász túrákat a válság sújtotta 
övezetekbe, Boszniába, Irakba.

„Én nem bírom tovább!” – jajdul fel egy lány. „Próbáld meg áldozatnak tekinteni.” – bíz-
tatja a másik. Az urak közben élvezettel falják, amitől az áldozatok iszonyodnak.

A szodomita aktus és a kivégzés között elméleti párhuzamot vonó, fenék-szépségversenyt 
rendező urak elhatározzák, hogy kivégzés lesz a győztes díja. Egyenlősítik a nemeket, az 
alámerült arcokat elnyeli a sötétség. A kollektivizmus, mely előbb az egyéniséget oltotta ki, 
most a nemeket is felszámolja: csak az „egyforma rész” versenyképes. A közösség közös 
lényegre redukálja tagjait, ez a közös lényeg azonban egy testnyílás, felkínálkozó üresség, 
kitöltetlen hely, mely egyszerre az odaadás és megerőszakoltatás szimbóluma. Előbb főbe 
akarják lőni a legszebb tompor tulajdonosát, végül mégsem ölik meg, ez azonban nem a ke-
gyelem aktusa, ellenkezőleg, a kegyetlenség elmélyítése. Az egész élet legyen életfogytigla-
ni, mindennapi kivégzés. Ha az élők senkik, akkor csak a halottak valakik, csak az egykoriak 
éltek. Van olyan kiüresedett világ melyben a halál az emberségbe való beavatás élménye. 
A korai keresztények is egy bukott világban éltek, melyben az igazságtétel nívóját kereste a 
szenvedélyes halálvágy élménye.

Pasolini villájában egymás ellen kezdenek játszani a rabok, feljelentő akad, valaki fény-
képet rejteget a párnája alatt, közli a besúgó. Az élni akaró társai elárulásával szeretné bizo-
nyítani rendszerszolidaritását. Aki nem árulja el a társakat, az a hatalomnak árulója. Fénykép 
a párna alatt? Miért árulás? A kapcsolat a külvilággal, múlttal, jövővel, identitással nem fér 
el a villa világában, mert az engedelmesség korlátozása. Nagy felgöngyölítés következik, 
minden feljelentett maga is további feljelentéssel védekezik, csak a néger szobalánnyal sze-
retkező fiatalember emeli öklét a számonkérők felé, így győztesen hal meg. Vagy neki már 
nem volt kit feljelentenie és a kiúttalanság kényszerhelyzetében vált hőssé?

Az elszabadulásra cserélt felszabadulás világában a fokozás csak az undor és iszonyat 
fokozása lehet. A nyugati festészet kedvelt erotikus idillje a fürdőző szépségek képe, Pasolini 
libertinusai azonban ürülékkel teli dézsába ültetik a lányokat. Az életösztönt taszító anyag, 
az ürülék elnyeli a történelem utáni végtermékké nyilvánított embert, s ennek képviseletében 
mindenekelőtt a formaprincípium beteljesedéseként ünnepelt „szépnem” plasztikus formá-
it. A globalizmus olyan rendszertranszformáció, mely a turbókapitalizmust a turbófasizmus 
felé viszi. Semmi sem elég, minden szakadatlanul éleződik és vadul. Elszabadul a pokol, 
pribékek táncolnak polgári szalonzenére, a zongorista azonban feláll, tétova lépéseket tesz, 
és végül kiugrik az ablakon. Szodomizált nőt akasztanak, megerősítve a két aktus koráb-
ban kinyilvánított természetazonosságát. Szemet szúrnak ki, gondosan piszkálva ki a nagy 
könnycseppé vált szervet gödréből.

Légy gyilkos, hogy ne légy áldozat! Ne cenzúrázd képzeteidet! Ne emelj a képzetek és tet-
tek közé gátakat! Rögtön tedd meg, amit el tudsz képzelni! Ne ismerj határt az önkiélésben! Ne 
ismerj önkritikát! A kultúrkritika elavult! Légy könnyű és szabad! Ne hogy ne tedd meg, amit 
megtehetsz, mert véged, ha befékezel! Kánkánozó gyilkosok bolondoznak a véres udvaron.

Pasolini új elnyomó szisztéma eredeti felhalmozódását ábrázolja, mely előre megsemmi-
sít, azaz megelőz az emberben minden emberit. Pasolini esetén jóslat, ami ma valóság: nincs 
kiút, csak a kioltás erőszaktettei, a távcsövön szemlélődő likvidátorok és a piszokba fojtott 
likvidáltak is magunk leszünk ezután.
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A mozi mint lelki ópiumbarlang
(Mazochista árnyvilág és szadista léleksebészet)

A mazochista reagálás mindennapibb, általánosabb a mazochista karakternél illetve a ma-
zochista perverziónál. Számtalan alkalmi ösztönkeverék, impulzuskompozíció vezethet ma-
zochista reagáláshoz. A témával kapcsolatos szóhasználat sem egységes, a fogalmak nem 
stabilizálódtak, a mögöttük álló jelenségek állandó átszerveződése miatt. A szadizmus vagy 
mazochizmus hol defektes jelenséget (pl. szadista perverzió), hol természetes, a hosszú távú 
közösségi élet által stabilizált komplexumot (pl. női mazochizmus) jelent. A filmelemzések-
ben – hogy sarkítva szóljunk –, hol bűnt, hol erényt jelentenek. Ezt az magyarázza, hogy 
néha valamely alapképesség (pl. női érzékenység), máskor az alapképesség (pl. határozott 
és elszánt kivitelező készség) elfajulása (rongálás, kínzás) értelmében használjuk a szót. 
Minden képesség szakadatlanul próbálgatja lehetőségeit és kisiklásokon át fejlődik. Ez azért 
van így, mert minden érték szakadatlan pervertálódik a létharcban, s célja és értelme csak 
üldözött menekülőként adott, csak a torzulásokon túlra projektálódva csalogat, messziről 
hív fel termékenyebb és teljesebb életre, eszményként táplálva a valóságot, csalétekként a 
fejlődés erőfeszítéseit. Ezért az elsietett definíciók eltakarják a jelenségek gazdagságát. Ez-
zel Freud is számolt: „Csak az illető jelenségkör behatóbb vizsgálata után képes az ember 
az ahhoz tartozó szakterület tudományos alapfogalmait élesebben körülhatárolni, és azokat 
továbbfejlesztve úgy módosítani, hogy széles körben használhatóak és egyszersmind telje-
sen ellentmondásmentesek legyenek. Ekkor lehet csak itt az ideje annak, hogy meghatáro-
zásokkal rögzítsük őket. A megismerési folyamat haladása azonban nem tűri a definíciók 
merevségét. Mint ahogy a fizika példáján ragyogóan láthatjuk, még a definíciókban megha-
tározott alapfogalmak tartalma is állandóan módosul.” (Freud: Ösztönök és ösztönsorsok. 
Metapszichológiai írások. Bp. 1997. 43.). A pszichoanalízis nem természettudomány, hanem 
a megélt lét fenomenológiai leírása, a megélt lét pedig önszervező lét, mely a természeti ösz-
tönökben a kompozíció anyagát látja. Az egzisztencia realitása a projektum, melynek kial-
vása ( „az egészen normális élőhalál”) a tények passzív elfogadása és a kritikátlan kölcsönös 
utánzás illetve hivatalos normakövetés. A „Mi vagyok?” kérdés nem a „Mi akarok lenni?”, 
hanem a „Mit hozhatok ki magamból és a világból?” kérdésben nyeri el értelmét, ami azt is 
jelenti, hogy akár a művészet, akár a filozófia, akár a pszichoanalízis leírásai teremtő termé-
szetűek. Ennek hátránya az, hogy nem egyformán írják le az embert, s a létvíziók pluralizmu-
sa állandó szellemi erőfeszítésre késztet. Minden lelkierő szövetkezhet vagy szembekerülhet 
minden más lelkierővel, ezért ha a pszichoanalitikusok néha revideálják ösztöntanukat, ez 
nem jelenti, hogy az általuk az adott összefüggésben elvetett lehetőséget nem kell többé 
reális lehetőségnek tekinteni.

A szadizmus határozottság és kegyetlenség között mozog, a mazochizmus érzékenység és 
önkínzás között. A kisebbrendűségi érzés pl. mazochista egzaltációkkal próbálja feldolgozni 
a kudarc szégyenét és szenvedését, míg a bűntudat önbüntetésként, s ezáltal az önbecsülés 
helyreállításának sanszaként veszi igénybe a kínt. A drasztikus fegyelmezés (megveretés, 
megkínzatás) igénye fakadhat bizonytalanságból, orientálatlanságból, a tekintély hiányából, az 
önkínzás az intenzív életérzés hiányából. Mazochista provokáció a büntetést vágyó dacmagatar-
tás, a dackorszak permanens konfliktusa általi kielégülés. Mazochista magatartás az életkezdet 
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ellen életfogytiglan lázadó felnőtt infantilizmus. Tömegmazochizmus a félelem a szabadságtól, 
s a vezérigénybe kapaszkodó önlemondás. A lelki életben azonban a vezér házőrző kutyája 
parancsra átváltozik a vezér vadászkutyájává. A pszichoanalízis mint a lélek hermeneutikája 
találkozik az irodalom vagy a film hermeneutikájával. A kollektív álmok olyan lehetőségeket 
is feltárnak, amelyek kibontására az individuális álomnak nem volt elég szellemi kapacitása.

Életösztön és halálösztön viszonya nem konkurenciaharc. Az utóbbi, a vetélkedő létharc, 
az életösztön belső problémája. Életösztön és halálösztön viszonyának leírására alkalmasabb 
a konkurenciaharccá nem pervertálódott munkamegosztás fogalma. Ez azt is jelenti, hogy 
épp ez a végső kettősség alkalmas arra, hogy az alapösztönök kiegyensúlyozott viszonyá-
ra való törekvés védje őket a pervertálódás elfajulásától. Freud előbb arra figyelt fel, hogy 
létezik egy ismétlési kényszer, mely szembeszegül az örömelvvel és fatálisabb erő az öröm-
elvnél, de annak nem konkurense, csak határa. A sors legsorsszerűbb mozzanata a halál, az 
a szükségszerűség, mely minden megelőzőt véletlenné nyilvánít, s amelynek beteljesedését 
megelőlegezi minden pillanat elmúlása, azaz halála, az, hogy az ember az idő közegében él, 
mely – mint az istenek – mindent elvesz, amit adott. Nietzsche örök visszatérés fogalma is azt 
jelenti, hogy az ember el van ítélve, s a végítélet a születés előtt van és nem a világvégén vár.

Az ismétlési kényszer korábbi állapot helyreállítására törekszik. Az életösztön minden moz-
gással az első sikeres mozdulat felszabadító hatását idézi, s a libidó az első kapcsolódásokat, a 
másvalakivel való ősegységet, mely permanens az intrauterin állapotban, s ritmikusan ismét-
lődő a szoptatásban, az orális ősélményben. A méhen belüli állapot a világgal való találkozást, 
mint előbb szemlélő (mazochista), később cselekvő (szadista) szembenállást megelőző állapot, 
a léttudatot mint ütközést és szembenállást jelentő élményt megelőző tudattalan élmény, eleve-
nen eltemetettség az élő húsban. Ennek a tudat nélküli létnek ismétlése végül az eltemetettség 
az anyaföldben. Az ember tudatos lét, mely tudja, hogy semmi volt, és semmi lesz.

A korai pszichoanalízis koncepciójában a mazochizmus visszavett, megfordított s az énre 
irányított szadizmus. Ez azonban feltételezi az én kialakultságát, melyet megelőz egy sor ma-
zochista reakció, pl. a tehetetlen kiszolgáltatottságot jelző sírás korábbi a követelőző, agresz-
szív sírásnál. Freud a Jenseits des Lustprinzipsben azt mondja, hogy a szadizmus olyan ha-
lálösztön, melyet a nárcizmus befolyása eltérített a külvilág felé. Ezúttal a szadizmus jelenik 
meg kifelé fordított mazochizmusként és a mazochizmus – legalábbis kifejlett formájában – a 
nárcisztikus hipochondria önélvezeteként. Egyszerűbben szólva az egyelőre még tudattalan 
destrukció eredetileg befelé irányuló impulzus lenne, mely később a felismert külvilág felé 
fordul, és kívül keres – pótló – objektumokat. Ez vajon nem azt jelenthetné-e, hogy az ere-
dendő életgyűlölet öngyűlöletből világgyűlöletté válik? Így a szadizmus a szenvedés – mint 
minden élet schopenhaueri átka – elhárítási kísérlete lenne.

Nem az a fő kérdés, hogy legvégső soron redukálható-e az élet egyetlen ösztönre és akkor 
melyik lenne az, hanem hogy melyik ösztön vezetésével szolgálják az összes ösztönök az éle-
tet. Ha igaz, hogy „az embernek el kell kezdenie szeretni, hogy ne betegedjék meg” (Bally: 
Einführung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds. München. 1968. 80.), akkor a libidóban 
is nagy szerepet játszik az odaadás, az önfeláldozás, a felajánlás, a feltétlenség, s van olyan 
rabság – a szeretet rabsága – mely maga a termékeny és közös életre való felszabadulás, a 
teljes energiafelszabadítás és produktív kiélés feltétele, tehát olyan mazochizmus, mely a 
libidinális beteljesedés komponense. Így sem az ősmazochizmus, sem az erogén mazochiz-
mus nem lenne azonos a karaktermazochizmussal és a mazochista perverzióval.
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A szadizmus mint karakterszadizmus (vagy mint kulturális karakterszadizmus, egy egész 
kultúra jellemzője – pl. militarizmus) az életösztönnek a létharc kihívásai általi elvadulása 
harciösztönné, az öngyilkossági ösztön pedig, a halálösztön torzulásaként, az életösztöntől 
átvett önzés műve, az én önvisszavétele a felajánlás – talán sikertelennek bizonyult – vállal-
kozásától. Mindez annak példája, hogy a mozgatóerők különböző váratlan kombinációkra 
képesek, ezért lehet az ember szabad („szabadságra ítélt”) lény. Szabadság és sors nem ellen-
tétesek, mert a sors végső soron a halál, melytől az ember minden egyes kijutó percét vissza-
veheti, de át is adhatja neki, s épp a halálösztön biztosítja azt a relatív önállóságot az életösz-
tön önzésétől, ami az embert szabaddá teszi a sorsformálás számára. Azt is mondhatnánk, 
a korrupt csibészkultúrák halálösztön-hiányban, kulturális hiánybetegségben szenvednek. Az 
egzisztencia bizonyos leértékelése (amit pl. Humphrey Bogart jól eljátszik, Bruce Lee pedig 
szinte eltáncol, a legkeményebb akciót a tánc szabadsága szintjére emelve), elkerülhetetlen, 
hogy az életösztön ne fulladjon nárcisztikus hipochondriába vagy szintén nárcisztikus kéjva-
dászatba. Az olyan thrillerek, mint a Femme Fatale vagy a Bűvölet azt mutatják be, hogy a 
bogarti halálösztön életösztönt fegyelmező hatalmának hiánya miként sodorja katasztrófába 
a telhetetlen egyén ösztöni dezintegrációja, az életösztön kontrollálatlan leszakadása, önál-
lósulása által mértékvesztett működését. Ha a halálösztön megpillantása „az örömelven túl” 
jelenik meg, úgy az egész eddigi ösztöndinamika fölé emelkedés vágyában kell kifejeződnie, 
egy új létszint lehetőségének víziójaként.

Az életösztön és a halálösztön erejét bizonyítja, hogy néha még pervertálódott 
radikalizációikat is visszavehetik, szolgálatukba állíthatják. Ezért mondhatja a bölcs: semmi 
sem idegen tőlem, ami emberi (bár ez a bölcsesség is könnyen újra pervertálódhat, egy totá-
lisan pervertált kultúra igazolásaként vehető igénybe, mint a fogyasztói és kényelmi társada-
lomban, s az inváziós globalizmusban, melyben semmi sem idegen tőlünk, ami embertelen).

Az ismétlési kényszer hajlamos az embert az evésre és ürítésre, vagy még tovább, az 
élettelen anyag passzivitásával rokon állapotra redukálni. A lustaság a törekvések előtti ál-
lapotra való törekvés, melynek könnyen áldozatul esnek a társadalom legaljára illetve csú-
csára kivetettek. Az őslustaság – mint egyfajta ős-fogyasztói-társadalom – közegébe betörő, 
ezt aktivizáló és megszervező eredeti despotizmus őslökést jelent a kultúra előtti állapotból 
a kultúrába. A morális mazochizmus eredeti freudi fogalma mellé be kell vezetni a morá-
lis szadizmus (nevelő szadizmus) fogalmát, melynek a történelem bizonyos korszakaiban 
(pl. az orientális despotizmus megalapozása és sikerei idején, a legendás császárok korában) 
nincs alternatívája. Az ősdinasztiák társadalomszervező virágkoraiban a szadizmusnak ne-
velő szerepe is volt, s hogy ez mitől meddig volt így, azt a korok produktivitása tanúsítja. 
A szadizmus produktív formája a félállatot emberlénnyé szervezi, negatív formája pedig, a 
virágzó kultúrákat leromboló invázori mentalitással, az embert teszi félállattá. A progresz-
szív szadizmust bőséggel dokumentálják a keleti harcifilmek, míg a regresszív, patológikus, 
romboló szadizmust társadalmi szerkezetként a koncentrációs táborok tematikájában, egyéni 
lélekszerkezetként a thriller, slasher mai műfajaiban tanulmányozhatjuk, de már a klasszikus 
gengszterfilmben is nagy szerepet játszott, és néha az indítékok mély kidolgozásával szolgált 
(Hawks, Lang stb.).

Ma a mazochizmus leggyakoribbnak látszó indítékai a testi gyengeség, a teljesítmény 
gyengesége vagy – az értékvesztő tolongássá lealacsonyodott versenytársadalomban – a va-
lóságos teljesítmény megbecsülésének hiánya. Tehát a kapitalizmus mint össztársadalmi ér-
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telemben értendő szadizmustúltermelés perifériáira vetettek tulajdonságaként is megjelenik 
a mazochizmus, mely utóbb, produktumaik elkésett értékelésekor, felértékelődik. A mazo-
chizmus chthonikus kultuszként való értelmezhetősége arra utal, hogy egyénileg kell pótolni 
a társadalmi nevelés (pl. a régi porosz vagy mai amerikai militáris nevelés) által túlságosan 
kiküszöbölt mazochisztikus elemet. Az esetleges vagy alkalmi igényeknél mélyebb össze-
tevője nagy és az egész világtörténelemre, az emberiség összemlékezetére kisugárzó hatá-
sú chthonikus kultuszokkal rokonítja a mazochista komplexus, sőt a perverz mazochizmus 
megnyilvánulásait is, mint Persephoné istennőnek való önfelajánlkozást (mely a nem csupán 
ezért kimagasló jelentőségű Turks Fruit című filmben tudatosul). A pszichológia logikája 
szerint a chthonikus kultuszokat kell a mazochizmussal magyarázni, és nem fordítva, de a 
kultuszok mélyebbek, s nem önállósítják a mazochista komplexumba foglalt elbizonytala-
nodás és szorongás kérdéseit, ellenkezőleg, egyetemes életszemléletbe és létrendbe foglalt 
válaszrendszerrel látják el azokat. A romlóhoz, bomlóhoz, alacsonyrendűhöz, piszkoshoz és 
primitívhez való önkínzó vonzódásában a mazochizmus a holt anyag békéje felé való törek-
vés, a differencia-leadás, a dialektika-leadás vágyának kifejezője, olyan halálösztön, ame-
lyet nem sikerült a hőstett vagy alkotás, az önbecsülést visszaadó projektumok szolgálatába 
állítani, azaz előre menekülni az élettel és önmagunkkal való elégedetlenség állapotából, 
vagy – ha úgy tetszik – menekülni a valóság elől egy leendő valósághoz. Olyan francia intel-
lektuelek esetében, mint Baudelaire, Gide vagy Cocteau, táplálhatja a mazochizmust a visz-
szavonuló vagy elveszett természet vágya, a mazochizmus chthonikus aspektusában azonban 
elébünk jön mindaz, ami elveszett.

A szülői szadizmus a gyermeki mazochizmusra apellál, a gyermeki szadizmus pedig a 
szülői mazochizmusra. Hasonló kétértelműséggel reagálnak egymásra a társadalmi rétegek, 
s ezúttal a strukturális szadizmus strukturális mazochizmust nemz, a társadalmi rétegződés 
rendjét újratermelő szociális karaktereket. Hasonló a férfi és női erogén szadizmus és mazo-
chizmus kölcsönviszonya. A két hajlam vagy képesség (aktivitásé és passzivitásé, behatolásé 
és kinyílásé, ölésé és szülésé stb.) a matriarchális illetve patriarchális társadalmakban ellen-
tett módon függ össze a hierarchizációs harcokkal. A szociális szadizmus illetve mazochiz-
mus esetén parancsolás és engedelmesség hierarchizálja a viszonyokat és a viszonyokba való 
beszorítottság kölcsönös irigységet eredményez. A szadizmusba beszorított hatalombirtoko-
sok az egyszerű élet vágya és a mazochista dekadencia önpusztító élvezetei irányában is 
keresik a kiutat a szadizmus feszültségéből.

Az alávetettek szociális mazochizmusa a szolgálat által próbál részesedni a hatalomban. 
A hierarchia imádata a hatalom leosztásának utópiája. A hatalom akarását a kudarc a másik 
hatalmának akarásává változtatja, melyből a bukott önleértékelő a tisztelt, csodált vagy irigy 
kíváncsisággal figyelt másiknak való önalávetés rituális gesztusai és a másik életmódjának 
olcsó utánzása által próbál részesedni, önként ajánlva fel magát rabnak és szolgának. A titkár-
nő című filmben a lány eredendő tétovasága a szeszélyes és erőszakos főnökhöz ragaszkodva 
próbál megkapaszkodni a vélt hatalomban.

A feszültséggel teljes, elsodró modernségben valamennyien egymást tükröző közönyös 
esetekké válunk, s az áldozatok közé besorozottat a tolerancia hiánya vagy az intoleran-
cia lázadása teszi tettessé (az előbbi esetben bűnöző, az utóbbiban lázadó bosszúlovag). Az 
izolált bűnnel szembenálló bosszúlovag bűne értelmezhető és véges, a teremtés rendjével 
szembenálló bosszúlovag lázadása értelmezhetetlen és végtelen. Fulci The New York Ripper 



121

című filmjében előbb egy bűnöző külvárosi figurát, később nagy képzettségű értelmiségieket 
gyanúsítunk. Kire vár a sorozatgyilkos szerepe, az ösztönre vagy az észre, az indulatra vagy 
az érzelemre? A megbecsült vagy megvetett személyre? Ha a tűrőképesség rohamosan csök-
ken s a felül levők fogják elpusztítani a világot, mert az alul levőknek már nincs elég erejük 
a felül levők kiküszöbölésére, akiknek táblára írt képletsorok formájában megnyilvánuló is-
tenkomplexusa és a horrorfilmekben kitárgyalt laboratóriumai borítják fel a homeosztatikus 
egyensúlyokat (ami egyértelmű a freudi örömelv megtámadásával), akkor világos a kataszt-
rófa képlete: a felül levők elkényeztetettsége leviszi toleranciaküszöbüket, istenkomplexusuk 
pedig megtámadja a természet toleranciaküszöbét.

Hulladék és piszok, a meggyalázott természetet képviselő folyópart fölött magasodnak 
a felhőkarcolók. Fulci hangulatosan mazsolázik New York miliőiben, s a felhőkarcolók közé 
a mélybe leszorított utcák vagy a várost átszelő folyó mind veszélyes hasadékoknak tűnnek, 
a forgalom lehengerlő szeszélye pedig a láthatatlan gyilkos személyében összefoglalt feszült-
ség általánosságát jelzi. Egy szép hajón is mint valami természetellenes, abszurd furcsaságon 
akad fenn tekintetünk. A művi dolgok nagysága az embert aránytalanul kicsivé, idegenné és 
feleslegessé teszi.

A The New York Ripper első áldozatát követő nyomozás során a sorozatgyilkos áldoza-
tává lett fotómodell, a kirakatvilágot képviselő, de már csak rothadt, feldarabolt hullaként 
megismert lány lakásadónője különös ember feltűnéséről beszél, aki Donald kacsa hangján 
beszél. Egy férfi nem férfihangon, nem emberhangon, még csak nem is állathangon, nem 
természetes kacsahangon, hanem a rajzfilm-kacsa hangján szólal meg. Később több alkalom-
mal halljuk az áldozatokat, sőt a rendőrfelügyelőt is provokáló telefonokat, a még állatnak is 
művi állat, Donald kacsa hangját, a hátborzongatóvá vált nevetségesség és a gyilkossá vált 
játék megnyilatkozásaként.

Az áldozatok fásult, agresszív, érzéketlen, sem a világot és életet, sem magukat nem be-
csülő lények. Autók közt karikázó, karosszériáikat nem kímélő, kihívó és szemtelen biciklis-
ta nő következik. Ez a második áldozat, akinek csapdába hajszolását és megkéselését szinte 
kétségbeesetten sipító gágogás kíséri. Minden erőszak, a töménytelen reklám villogása, az 
autók tolongása, a bűnözők gyanúsan szótlan ügyletei a sötétben, és a nők kihívóan provoka-
tív meztelenkedése. Az úrihölgy, a polgárasszony, dekoratív de kemény arcú nő, magányosan 
ül a pornómoziban, s rezzenéstelenül izgalommentes tekintete inkább a régi gengszterfilm 
tetteseinek destruktivitását idézi, nem az obszcén vágyak belső kényszerítő hatalmával való 
küzdelmet fejezi ki. A vadászatra induló kóbor bestia sokkal inkább kihívja és felidézi a bajt, 
kevésbé tekinthető áldozatnak, mint a Psycho szerencsétlenségében egyúttal ártatlan hősnő-
je. A magányos úrinő alvilági mácsókkal szemezve maszturbál az asztal alatt egy lokálban. 
A rosszkedvű, lassú, nehézkes, öregedő rendőrfelügyelő mellett fiatal nőt látunk az ágyban.

– Főznél egy kávét?
– A kurvád vagyok, nem a házvezetőnőd!
Pedig jól jönne a kávé, s vele a figyelem és összeszedettség, mert az álmából felriasztott 

nyomozót a kacsahangú rém hívja. Mindenki fáradt és rosszkedvű, tanácstalan és zavarodott, 
csak a gyilkosnak van életereje és hivatásérzete, ő az összeszedett lény, akinek áttekintése 
van a viszonyokról, s ezért lépéselőnyben van. Egyébként az egész társadalom személytele-
nül sodródik a rosszkedvű munka és az undorral teljes kéjek között, miáltal végül a szórako-
zás is munka és a fájdalom is fájdalomcsillapító.
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A harmadik áldozat egy szexklub férfiakat meglovagoló, nagy kielégüléseket eljátszó, 
de az öltözőben bosszús, fáradt és kiégett fizikai munkássá átváltozó páriája, aki a szexuális 
aktust, a reális aktust fokozza le puszta illúzióvá, s ezzel a testet álcává és csalétekké. Az 
áldozatok taszító mivolta arra utal, hogy a gyilkos az Ítélő és Végrehajtó Felettes Én képvi-
seletében lép fel. A pregenitális szadizmus gyermekies gyurmája, aki kiüríti a testet és fizikai 
sárrá változtatja azt, ami morális értelemben már „sáros” volt. A The New York Ripper kelet-
kezésének idején nem lehet többé együttérezni az áldozatokkal, őket is tetteseknek érezzük, 
csak egy későbbi nemzedék, a Volver vagy a Felicia utazása női hozzák vissza az áldozatos 
(és nem pusztán áldozattá vált) lét lehetőségét a réginél kiábrándultabb melodrámákban.

A következő áldozat a polgárasszony. Tabuk nélküli szabadságban élnek, nem korlátoz-
zák egymást, s nem kérik számon a másik fél titkos útjait, magyarázza a férj a rendőrfelü-
gyelőnek. A párjától való érzelmi távolság által elhanyagolt úrinő még meg is fizeti az első 
számú gyanúsítottat, hogy a rosszképű alak lekötözze és mazochista kéjekkel lássa el egy 
külvárosi szállodában. Előbb a kín válik kéjjé, utóbb a kéj válik a rettegésig fokozódó kínná, 
s a menekülő nőt a folyosón teríti le a sokszor lecsapó gágogó kés. Kocsmákban üldögélő 
lumpenproletár, görög bevándorló, szadista szolgálatokat nyújtó férfiprostituált, sötét tekin-
tetű, sebhelyes arcú lény a nő iménti kínzója, akit a rendőrség tettesként üldöz, miután az 
asszony az ő kötelékeiből menekült, de vajon ő szúrta-e le a menekülőt a folyosón?

A megelevenedett Donald kacsaként taroló gyilkos leegyszerűsített világban él, ahol 
nincs halál, csak játék. Még a Bűvölet című film sebésze is rajzfilmet néz, s az igazi filmek 
is képregényekből készülnek, nem enged szabadulni a mesevilág. A nyomozó tanácsadója, 
a pszichiáter is folyton sakkozik és a lépéselőnyről elmélkedik. A szakember számára az 
ember csak eset. A pszichiáterre is gyanakodni kezdünk, hisz a nyomozó csak kérdező, míg 
ő a válaszoló lény (mint a Psychoban). Tehát a gyilkost nem alul, a külvárosi kocsmákban, 
hanem följebb, talán az egyetemeken kell keresnünk? Nem a hanyatló, hanem az emelkedő 
egzisztenciák között? Erre utal, hogy a görög is hullaként kerül elő a nagyvárosi szemétből. 
A láthatatlanok, a rejtőzködők, a manipulátorok között van a gyilkos, akik számára az egész 
társadalmi élet sakkjátszma? A gyilkosság nem a vak ösztön műve és nem is kisiklás, hanem 
tudomány és művészet?

Ad a gyilkos vagy elvesz? Ez az elbizonytalanító kérdés vezet a megoldás felé. Az ál-
dozatok sebei tekintetekként nyílnak a véres valóra, mintha ezek a mindeddig érzéketlen 
lények először nyitnák ki valóban látó szemeiket, az elmúlásra nyíló sebszemeket a halál 
pillanatában, s a véráram pótolná, amit a szavakkal való kedvetlen takarékoskodás elmu-
lasztott. Előbb a pszichiáterre terelődik a gyanú, de a végső poén, hogy a tettes az áldozatok 
között van, tettes és áldozat egybeesik, s ezzel válik a thriller tragikussá, meghaladva a kon-
vencionális thrillerek számító, rejtvényfejtő hidegségét. A Psychoval indult gondolatmenetet 
továbbvivő Fulcinál mind áldozatok és egyúttal mind potenciális gyilkosok vagyunk: mi 
vagyunk a zuhanyozó függönye mindkét oldalán.

A gyilkos az abszolútumot mint abszolút hiányt kutató fiatal fizikus, akit felesége elha-
gyott, kósza nővel él együtt, s kislánya amputáltan, csontvelőrákban haldoklik: az egyetlen 
szimpatikus szereplő. Az apa és a kislány telefonos játékára, megy vissza a kacsahang, a tele-
fonos játék pedig a kis betegnek felolvasott Donald-könyv által ihletett, életben tartó játszma. 
Az apára a telefonos játék után törnek rá a kényszeres gyilkos rohamok, melyek olyan embe-
rekre irányulnak, akik nem tudják jól felhasználni a kislánytól a sors által megtagadott életet. 
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Ezzel megkezdődik az ötvenes évek végére elveszett nagy melodráma visszacsempészése az 
őt kiszorító hideg thriller külsőségei mögé.

A mozinéző a kín képeinek és a kéj képeinek egyáltalán kiszolgáltatott passzív állapotban 
van. A szadista és mazochista jelenetek halmozása ily módon mindenekelőtt a néző mazo-
chizmusát szólítja meg, aki a következmények sötét világából figyeli a kivetített fényvilág-
ban cselekvőket. A szadomazochista médium áldozata a mazochista tömeg, amely, miután 
lemondott a mozit az első ötven évben uraló boldogságmitológiáról, elvesztette a boldogság-
ba vetett hitét, ma azért ül be a szadista ingerzáporba, hogy a mazochista feszültséghalmozás 
segítségével szadista reakcióképződéseket próbáljon kitermelni magában a külvilág számára.

A filmtörténet első ötven éve a parciális és levezetett mazochisztikus ösztönkeverékek pro-
duktív felhasználása. A klasszikus filmkomédia bohóckomplexusa felnőtt és gyermek, s férfi 
és nő vonásait keveri. A kisgyermeken meghatottan mosolygunk, a későbbiekben nevetünk az 
életet tanuló kis ember ügyetlenkedésein, de csak a gyermekes felnőtt esetén mondható, hogy 
kinevetjük. Olykor a felnőtt is megőrizhet magában olyan gyermeki ártatlanságot, melynek 
kijár a szeretetteljes mosoly (pl. Hulot úr nyaral, Nagybácsim, Playtime). Theodor Reik mazo-
chista ingerforrásként írja le az önkicsinyítést, a butaság, naivság és ügyetlenség megjátszását. 
A melodrámában az önkicsinyítést legyőző áldozatkomplexus avat mazochista hőssé.

A klasszikus mozimelodrámában művészettörténeti csúcsra ér a fájdalom öröme és az 
önfeláldozás dicsősége. A morális mazochizmus, melyről Freud beszámol, numinózus mazo-
chizmusig fokozódik. A The Tarnished Angels című Douglas Sirk filmben, miközben a szél-
ben lengő szoknya szemérmetlenül mutogatja egy rendkívül szemérmes nő gyönyörű lábait, 
ez a nő, a Dorothy Malone által eljátszott repülő-feleség, ég és föld között, tűzlángokként 
lobogó szőkeség által keretezett, elszánt és odaadó arccal, a magasban leoldva magáról az 
ejtőernyőt, majd újat nyitva zuhan és fékez, s ismételten zuhan és fékez, ezzel a mazochista 
kéj talán legzseniálisabb és legmegrendítőbb, s egyúttal legkevésbé perverz filmtörténeti áb-
rázolását valósítja meg, melyhez hasonlót csak A lány a hídon című filmben fogunk újra látni, 
melyben két megrendítő ponton sikerül radikálisan elmélyíteni a témát, előbb egy mulatóban 
a közönség előtt, utóbb egy titkos helyen játszódó késdobáló jelenetben magasztalva fel a 
szerelmi áldozat témáját, melynek mélyén A lány a hídon még az áldozatcsere motívumát is 
felfedezi: a szadistának ugyanis itt jobban fáj az általa okozott fájdalom, mint a mazochista 
célpontnak. A The Tarnished Angels férje, a Robert Stack által alakított repülő, egykor ki-
tüntetett háborús hős, nem tudja abbahagyni sem a repülést, sem a háborút, légicirkusszal 
járja az országot, szadista apaként és férjként vetve alá szeretteit a maga végzetének. De az 
egykori háborús hős akkor válik az elbeszélésre, azaz az emberiség emlékezete számára való 
megőrzésre érdemes hőssé, amikor a leszálló pályán pánikban szaladgáló emberek védelmé-
ben, akik között az övéi is ott vannak, nem száll le, hanem vállalja a halálos zuhanást.

A film második ötven évében a művészfilm a „szerző” mazochista panaszait terheli rá 
a nézőre, a tömegfilm fő hatóeszköze pedig a suspense, az öröm feszültségre váltása. Az 
első ötven évben a film hőse megy át mazochista hős- vagy bohóciskolán, a második ötven 
évben, a művészfilm kultuszban előbb a szerző kezd szadista babérokat aratni a mazochista 
filmklubos szektákba gyülekező hívek táborán uralkodva, s ezt a munkamegosztást végül  
A vámpír árnyéka az általa teremtett vámpírnál erőszakosabb Murnau-figurája intézménye-
síti, utóbb pedig a tömegfilm is kiúttalanul töménnyé teszi a szadista impulzusokat, hogy a 
néző mazochizmusát érő ingerbomba biztonsággal lehetővé tegye a lélek erkölcsi „kasztrálá-
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sát” és a hősök permanens szadista akcionizmusának introjektálását. A mozi most olyan, mint 
az őrült tudós laboratóriuma, ahonnan elszánt és dühös lények áramlanak ki a társadalomba. 
A tömegfilm mániás, a művészfilm depressziós tüneteket produkál, s a posztmodernben vé-
gül filmstruktúrává válik a műalkotásnak a talányosságban és mind feloldhatatlanabb rejt-
vényszerűségben való önfelkoncolása.

Wilhelm Reich (Charakteranalyse. Frankfurt am Main. 1973. 223.) szerint nem a kín 
élvezete a mazochizmus jellemzője, hanem az, hogy bizonyos erősségen, feszültségi foko-
zaton, intenzitáson túl nem tudja elviselni a kéjt. Nem a kínt keresi, hanem kimenekül a 
kéjből. Reichnél „a kín túltermelése”, „a pszichikai feszültségekkel szembeni intolerancia a 
mazochizmus” (uo.). A marxi elidegenedés, mindennek terhessé, ellenségessé, elnyomóvá, 
veszélyessé, bűnössé, fertőzővé és közvetíthetetlenül idegenné, azaz ellenségesen szemben-
állóvá válása ugyanez a kíntúltermelés. Ez azonban nem zárja ki egy másodlagos élvezetfor-
rás fellépését. A kéjt élvezni képtelen személy pótlékokat keres, és ilyen pótlékokra talál a 
szenvedés és megaláztatás formáiban. Az önbüntetés során büntető énünk, a büntetett énünk 
fölé emelkedve, megéli a defekttől való elválás illúzióját.

Nézzük a mazochizmus konkrét megnyilvánulásait az emberi fellépés és interakció je-
lenségeiben. Ilyen tulajdonság Reich ábrázolásában „az ügyetlenség az érintkezésben, a 
taktikus viselkedés képtelensége.” (uo. 224.). Az érintkezés harc és alku, haszonorientált 
szerepjátszás, s az érintkezésben való kényszerűen idegenkedő, gátlásos fellépés a heideggeri 
„Uneigentlichkeit” illetve a marxi „elidegenedés” el nem viselése. A mazochista egyrészt 
nem tud beépülni az „Uneigentlichkeit” viszonyrendszerébe, másrészt nem is képes lázadni 
ellene. Megveti a fennálló viszonyokat, de magát is megveti, mert szeretné őket, ha nem is 
azonosul velük, eszközként felhasználni az érvényesülés érdekében, s ha nincs is otthon a 
világban és meg is veti azt, annál inkább jogosnak érezné a sikert, amelyet azonban lehe-
tetlenné tesz a viszonyok és a hozzájuk csiszolódottak iránti negatív reakcióinak sokasága 
(undor, unalom stb.).

Az izolációban minden viszony megpróbáltatás (viszony = iszony), s a viszonyok elide-
genedettsége a legintimebb párosviszonyban nyújtja be a számlát. A mazochizmus jellem-
zője „a genitális élményben való teljes feloldódás képtelensége” (241.), – de ez vajon nem 
alesete-e a bármely társas élményben való feloldódás képtelenségének, az általános, görcsös 
distancia esetének? Mit akar, mire vár? – kérdi a pszichológus A lány a hídon jelentékte-
len szexuális epizódok sorában leértékelődött hősnőjét, aki mindenkinek odaadta magát, de 
semmit sem kapott. Hogy végre történjék valami! – feleli a lány. A genitális élmény csak 
annyiban Esemény, ha az élmény kivételes állapotában a felek kiváltanak egymásból egy 
határtalansági élményt, ami egyrészt én és nem-én, másrészt konkrétabban én és te közötti 
határok eltűnését jelenti, továbbá ezzel egy olyan határtalansági érzést, melyben eltűnnek a 
cselekvés fékjei. Ebben a kivételes állapotban az ember féktelenné tud és mer válni, ám ez 
nem tervezhető, szervezhető, megbeszélhető és koordinálható, mert ha az ember féktelenné 
„akar” válni, az akarással mint tudatos szándékkal máris elvágta az esemény felé vezető utat, 
keresztezve azt a félelemmel és az önmagára irányuló reflexióval. Ezzel a polgári neurózisok 
elhatalmasodásának a pszichoanalízis születése felé vezető egész jelenségköre feltárul egy 
új, átfogó értelmezés számára. A kéj fokozódásakor a számító és rezervált polgárvilágban 
nem lép tovább a motorikus reakció egy intenzívebb motorikus szintre, mert hiányzik az 
elpuhult polgárból a testi erő és az intenzív izommunka készsége, és ez átadja a teret a refle-
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xió ébredésének és elhatalmasodásának. Az orgazmusképtelenséget megelőzi az önátadásra, 
bármilyen élmény végigélésére való képtelenség. Mindez értelmezhető életfélelemként, az 
életösztön zavaraként, a marxisták pedig levezethetik az elidegenedésből: a munkás elidege-
nedik munkájától, a tőkés azonban az egész társadalomtól, s ezen túl a természettől is, mely 
már csak sterilizált sportpályaként vagy kilátótoronyként létezik számára. Az elnyomott nem 
tudja, hogy átélt-e orgazmust, a tőkés azonban tudja, hogy nem. A munkás alkalomadtán 
oldódásképesebb, mint a tőkés, akit ezernyi társadalmi kötelezettség, elvárás terhel, a meg-
felelési kényszer állandó gondja, s a strukturális (a társadalmi struktúrában elfoglalt helye 
által követelt, s a kivitelezés delegálása által sterilizált) szadizmus is, mely számára objektív 
kényszer és nem szubjektív élvezet.

Mazochista görcs akadályoz az önátadásban és az önátadás akaratlagos törekvése is gör-
csössé válik, így az érzelmi görcs terhe a reá terhelt szellemi görcs által is megkettőződik. Az 
önreflexivitás, a hárító karakterpáncél, a merev maszk, a labilis önértékelés akadályozza az 
önátadást. A megkettőzött, magára figyelő én áll az én és a te közé, s az én önmagával küzd az 
önátadás lehetőségét ígérő önfeladásért, szabadulni vágyva az önmagába bezártságból. A sze-
xuális vágyak ebben a helyzetben úgy lépnek fel, mint a zenbuddhista énkiürítési praktikák.

A haszonracionális, nyereségcentrikus csere- és versenytársadalomban a hatékony eg-
zisztenciaforma a visszavonás. Úgy tűnik, a neurózisok elhatalmasodása a polgári társada-
lom jellemzője, míg a történelmi társadalmak többségében az egészség és a pszichotikus 
reakciók között volt a határ. A növekvő izgalommal a szexuális aktus alanya rettegni kezd, 
hogy elveszíti a polgári rezerváltsággal és distanciákat képző és őrző társadalmi szereppel 
azonosított önmagát. Ez a polgári mazochizmus, míg a proletár mazochizmus még az ál-
talános szociális mazochizmust meghaladó extrémebb formáiban is egyszerűbb jelenség, a 
külvilág által a vesztes egyénre erőltetett csicskáskomplexus, mely a fizikai legyőzöttségből, 
a győztes szadizmusából próbál, magát a másikkal a szolgálat által azonosítva, némi fájdal-
mas kéjt és relatív biztonságérzetet meríteni. A lány a hídon hősnője a proletár mazochizmus 
képviselőjeként lép fel. Mit akar? – kérdik. Érintésre vágyik, akármilyen érzésre, mert még a 
kihasználtság is jobb, mint az izoláció, és az ütés is felfogható a simogatás pótlékának. Reich 
a polgári mazochizmust írta le mint feszültségintoleranciát.

A lány a hídon késdobálója a Psycho vagy a The New York Ripper sorozatgyilkosainak 
az aktust szublim transzformációnak alávető művészváltozata, aki nem szurkálja, hanem kö-
rülszurkálja a nőket. A hídon felszedett öngyilkosjelöltet rábeszéli a késdobáló, hogy ha már 
úgysem fontos az élet, ne dobja el, áldozza inkább a kudarcot és leértékelődést a kaland 
és teljesítmény szolgálatába. Az Esemény szintjét elérő aktusokra jellemző a kockázat és 
feszültség fokozása (lepedővel letakart nőre dobálni a kést vagy csukott szemmel végezni a 
műveletet stb.). A késdobáló művész részéről az aktus a teljesítmény követelés szakadatlan 
önkínzó próbatétele, mely partnerében az elfogadás egzaltációját váltja ki, s a nő kifejező 
mozdulataiban pillantjuk meg a csúcsot, a Vanessa Paradis által megelevenített orgazmuso-
kat, melyekben a színésznő úgy adja át magát a kamerának és a nézőnek, mintha a tekintetek 
is kések volnának.

Az első nagy aktust úgy figyeli a közönség, olyan csodaként, mint akik mind elmulasz-
tották, s eddig azt sem tudták, hogy mit mulasztottak el. A késdobáló egykori partnere, a 
Trapéz című filmből átvett régi nő, cifra pillangóként beöltöztetett, szép és sikeres, de mégis 
elveszett ember, úgy nézi az aktust a háttérből, mint aki ismeri, átélte, de elveszítette, s olyan 
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mértékben azonosul a látvánnyal, s az Esemény oldódásig ívelő feszültséggörbéjével, mintha 
Vanessa Paradis helyén volna kifeszítve és kiszolgáltatva a rettegésből boldogságba átcsapó 
izgalomnak. A késdobáló pedig úgy riad fel a felcsattanó tapsra, mint aki a másvilágból poty-
tyant le a Földre, s hirtelenjében nem is tudja, hol van és mi történt.

A képsor egy-egy arcot ékel be a repülő és becsapódó kések képei közé. A nézők dermedten 
bámulnak, s a döbbent csönd egész kollektívára kisugárzó világon kívülisége úgy leplez le min-
den életet, mint ami el sem kezdődött. A szemlélők mind mintha bohócok vagy torzszülöttek 
volnának, mint a furcsa komédiások, akikről elindult a kamera, míg egy halhatatlan francia san-
zon szól, az argentin tangó mellett a film kísérteties árnyvilágába leginkább illő, legtömörebb és 
legtragikusabb, s egyúttal mély melankóliájában legkevésbé fontoskodó vagy bravúrozó zene, 
mely nem más, mint kéj és kín egybeolvadásának szárnyalássá erősödő sóhaja. A bohócarcok 
döbbenete, a komikus arcok tragikuma által a film cselekményébe delegálva bámulhat a néző 
is, rádöbbenve, hogy mindez nem adatik meg senkinek, aki nem képes a legnagyobb kockáza-
tot vállalni s a legmélyebbre süllyedni, hogy végül a legmagasabbra emelkedjék, hisz másként 
soha nem tehetne szert az öröm a kín erejére. Az első aktus után megkérdi a nő a férfit:

– Érzett már olyat, hogy nagyon fél és mégis élvezi?
– Igen…
– És mikor?
– Ma este.
Egy megalázott és összetört ember eljátssza a másik összetört embernek a megmentőt, 

s ezáltal valóban azzá válik, míg a film végén ugyanez még egyszer megtörténik, ezúttal 
fordított szereposztásban. A férfinak ugyanaz a baja, mint a nőnek, s azzal gyógyítja magát, 
hogy gyógyít, s a középkorú férfitől lemaradt fiatal nő a film végére megtanulja ugyanezt. 
A művész bukott ember, akinek szadizmusát a mélyén dolgozó ősmazochizmus táplálja, a 
kallódó, panaszos mazochistanő pedig, a karrier csúcsán, szadista gesztussal hagyja el part-
nerét, mert még nem tudja, amit sokáig a Trapéz című film Lolája sem ismer fel, hogy sem 
a dicsőség, sem az öröm csúcsainak nem színhelyei a társadalom csúcsai. Végül a kettős 
bukásban egyesülnek, rájőve, hogy a szadizmus mélyén dolgozó mazochizmus és a mazo-
chizmus mélyén rejtőzködő szadizmus két ellentett képletének egyesítése a mágia nevével 
illetett olyan eredeti érzékenységeket és képességeket szabadíthat fel még a modernségben 
is, amelyekben már senki sem hitt. Mágia helyett a lehetetlen lehetőségéről vagy a hihetetlen 
katartikus bizonyossággá válásáról is beszélhetünk.

„A maga alkatával mindenkit meghódíthatnánk.” – mondja a késdobáló. A férfi megpil-
lantja a nőben a kitárulkozás és odaadás képességét, ami azért vezetett a nőt lealacsonyító 
szexuális canossajáráshoz, mert senki sem tudott mit kezdeni ezzel a teljességgel, aminek 
még lehetőségét sem fogták fel. Maga a lány is aprópénzre váltotta érzékenység-tőkéjét, mert 
a szétszórtságban mindenkinek csak kicsi jut, s a szétválás és kettős összeomlás után ismeri 
fel a nő is, amit a férfi kezdettől tud, hogy csak egyvalakinek lehet teljesen átadni magát, és 
így csak egyvalakitől lehet várni a teljességet, s ezt, hogy egyetlen valaki, szó szerint kell 
venni, ha a férfi egész életén át kereste és nem tudni, hogy az utolsó előtti vagy az utolsó 
utáni pillanatban találta meg, mert nemcsak a megtalálás ritka, ha megvalósul is a magtalálás, 
akkor is ritka, hogy nem elkésett. A lány a hídon végén ugyanolyan nyomorékként látjuk 
viszont az imént autó alá került késdobálót, mint a Trapéz végén a Lollobrigida ölelése által 
támogatott Burt Lancastert.
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„A mazochizmusban elkerülik a végkéjt, mert fellépése szorongással kapcsolódik ösz-
sze.” – írja Theodor Reik (Aus Leiden Freuden. Frankfurt am Main. 1983. 81.). De A lány 
a hídon esetében, melyben a lány kezdeti promiszkuitív magatartása szintén a felfokozás 
elkerülése, éppen a mazochizmus ennek következtében bekövetkező eszkalációja (kallódás, 
önmegvetés, a sors vádlása, önpusztítás) vezet végül a végső önmegvetés, önmegtagadás és 
önlemondás pillanatában az odaadás eszkalációjához, amikor a lány lecsukja a szemét, és azt 
mondja a késdobálónak, „Rajta!”, ezzel áttörve a közönségesen és átlagoson túlmutató kéj-
hez, mely képes az örömelvbe integrálni a létharc és az életösztön kegyetlenségét, s a halál-
ösztön oldódásvágyát is az életet megnyitó felfokozásra használni. Karaktermazochizmusról 
beszélhetünk, ha az ember nem tudja megtenni ezt a lépést. Az élet érzelmi beteljesedése 
híján nincs más út, csak a mazochista önmegalázás és önpusztítás vagy szadista kifelé fordí-
tásuk. Az utóbbi előre törésének tanúságai a XX. század második felében sikeres akció- és 
rémfilm műfajokat teremtő erők: „A szorongás által kísért kéj helyébe lépett a kéj által kísért 
szorongás.” (Th. Reik. 86.).

A posztmodern ember kritikus iróniája a kényelmi társadalom alacsony ingertolerancia 
küszöbét őrzi, melynek meghaladása képeit a műveltségi elit a giccsel hajlamos azonosítani. 
Illendő, hogy az ember visszafogja magát egy érzésnek vagy eszmének való odaadás szelle-
mi „orgazmusától”, mert az elit csak a számításban bízik, s retteg a megvilágosodásoktól és 
szenvedélyektől.

Hogyan válhat a feszültség oldásának törekvése az alkotás, a szolidaritás, a szeretet és 
az áldozat ösztönévé? Az öngyilkossági ösztön a feszültség el nem viselése következtében 
menekül a halálba, míg a halálösztön a feszültségvállaló önpazarlás által keresi a végső ol-
dódást, az értelemteljes életet követő szép halálban bízva. Az élet mindenképpen pazarolja 
magát, nehezen találja kapaszkodóit a múló időben, s végül, akár értelmes, akár értelmetlen 
élet volt, elveszti magát. A halálösztön elébe megy a múló időnek és befektetéssé igyekszik 
változtatni a lepergő perceket. A befejezett munka vagy a sikeres hasznos cselekvés vagy 
jótett feszültségcsökkenést, sőt a vállalkozás és erőfeszítés mértékével arányos oldódást, fel-
lélegzést, kitárulkozó jelenlétélményt eredményez, s a feszültségfokozással elért feszültség-
csökkenés által az egyéni lét igazolását, amelyre úgy néz vissza a világ, mint akinek helye 
van a világban. A véletlen egyén szabadsága az Eseménnyé váló egzisztenciában találko-
zik az egyetemes összefüggések egymást kötő szükségszerűségeivel. A freudi halálösztön 
a sejtekben lakik, a lacani halálösztön a szavakban. Freud a természetben, Lacan a kultúrá-
ban lokalizálja az ismétlési kényszert és halálösztönt, mely ily módon természeti ösztönnek 
vagy kulturális késztetésnek is mutatkozhat. Az emberi halálösztön a kultúrának áldozza fel 
a természetet, míg az öngyilkossági ösztön – mellyé a mazochizmus A lány a hídon elején 
fajul – a természetnek áldozza fel a kultúrát, ha a feszültségintolerancia a végső nyugalmat 
kívánja. A kultúrának feláldozott természet adományát a jelek minden formája igényli, a ba-
ráti gesztustól a tudományos kutatásig vagy a művészi alkotásig. Így két szinten találkoztunk 
a halálösztönnel, s a természetben szükségszerű lebomlás a kultúrában váratlanul az építés 
számára felajánlott lebomlásnak mutatkozik, az áldozat numinózus és az ajándék szélesebb, 
az etikus viselkedéstől vagy a szeretet gesztusaitól és vállalkozásaitól az ősi gazdasági érint-
kezési formákig, melyeket Marcel Mauss írt le. A biológiai forma magában véve jeltelen, 
néma, rejtőzködő halálösztön, míg a jelek világában újjáéledő halálösztön az önreflexió felé 
halad és ezáltal a tragikus egzisztencia sorsa fenyegeti, mert a reflexió nehezíti az oldódást, 
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mely a halálösztön célja. Lacan tagadja az első formát, Freud a későbbieket az elsőből vezeti 
le, s a mítoszok, mesék, regények és filmek is a halálösztön két életéről szólnak, az élet önző 
lustaságra, kifáradásra és elernyedésre, illetve önfeláldozásra való hajlamaként.

Lacannál a Freutól örökölt örömelv korlátozza az élvezetet. A plaisir a jouissance korlát-
ja. Az örömelv által megállapított izgalomszintet túllépő öröm megfelel terminológiánkban 
a kéjnek. Ha az örömelvet – a freudi feszültségcsökkenés vagy a lacani homeosztatikus har-
mónia elveként – az általános életörömmel azonosítjuk, akkor mintegy az öröm felrobban-
tásának tekinthető a kéj: a jouissance áttöri a plaisir határait. A lacani örömelv határvonó 
kontrollinstancia, hogy az öröm ne váljék kéjjé, az élvezet rombolóvá vagy akár halálossá. 
Ez az örömelv az eros és thanatos közötti határ védelme. Az „örömelven túl” tehát kéjes él-
vezet lép fel, s a kéjelv alá rendelődött örömelv, az életörömön túl, valójában, végső soron a 
halálösztön forrásaiból táplálkozik.

Lacan feszültségszabályozásként írja le az örömelvet, Reich a feszültségnek utat engedő 
képességként az orgazmust, de Lacan gondolatmenete is a thanatosnak utat engedő magasabb 
eros felé mutat, ezért tekintik az orgazmust kis halálnak és ezért lehet feltétele a kockázatvál-
lalás – minden más téren is megmutatkozó, nem az erotikára korlátozott, vagy minden mást is 
valamiféle általános életerotikával beoltó – képessége. Reich objektív közösségi orgazmusként 
látta a forradalmat. Az egyéni orgazmusképtelenség terméke nála a rák, a közösségié pedig az 
„érzelmi pestis”, mely helyett érzelmi rákról is beszélhetnénk, egy negatív, destruktív indu-
latnak a többi érzelmet elnyomó és kiirtó túlszaporulatáról, melynek manipulált objektiválása 
a közösség önpusztítását eredményező szadista transzformációkhoz vezet. Freud mint termé-
szettudós és orvos azt gondolta, hogy a pszichikai problémákra a kémia fejlődésével gyógy-
szeres megoldásokat lehet találni, Reich, mint az első radikális, forradalmi szocioanalitikus 
úgy gondolta, hogy a lelki torzulásokat társadalmi megoldásokkal kell megelőzni.

A lány a hídonban az élet és halál között borotvaélen táncoló jouissasnce gyógyít, nem a 
puszta plaisir. Történelmi szinten – Reich alapján – a demokrácia a plaisir, a forradalom – vagy 
ha tetszik a proletárdiktatúra – a jouissance megfelelője. Ejzenstein Patyomkin páncélosa 
egyre meredekebben csúcsra futó, gyorsuló üteme és növekvő feszültsége, az összkoncepció 
békét csak új létszinten hozó s minden kisebbrendűségi érzést kioltó, s az elnyomottakat 
emancipáló és ezáltal haragot oldó struktúrája a jouissance képletének megfelelője.

Theodor Reik szerint vagy az orgazmus a vég, vagy a suspense állandósul (89.). A kapi-
talista kultúra egészének lényege a suspense állandósulása, amit Reik a kudarc szimptómája-
ként ír le. A suspense eme állandósulása kifejeződhet a túllihegő szolgálat és a reményvesz-
tett alázat kéjében, de olyan szintet is elérhet, ahol átcsap objektív, kollektív agresszióba, 
melynek kezdetben csak a felhalmozódott harag levezetése a célja s a forradalom vagy ellen-
forradalom is felhasználhatja, építő vagy romboló célok szolgálatába is állítható. A lényeg 
azonban az, hogy a harag ugyanúgy elérhet a gyűlölet, mint a plaisir a jouissance csúcs-
pontjára. A szociális mazochizmus az elnyomottak tűrőképessége. Negatív változatában 
puszta manipuláltság, pozitív, katartikus változatában a szolidaritás és szeretet teremtő ereje.  
A kereszténység is alulról jött, eredeti formájában volt a szeretet felfedezője. A Trapéz című 
film végén épp az hitelesíti, hogy Lollobrigida (azaz Lola) Burt Lancastert választja és nem 
Tony Curtist, a szerelmet és nem a dicsőséget, s a semmibe megy el választott párjával és 
nem New Yorkba a világhír felé, hogy orosz vándorcirkuszokban edződött, sokat éhezett és 
nyomorgott proletárlány.
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Egy háborúban az ellenségre mért csapások a szadizmus megnyilvánulásai, a saját bő-
rünk vásárra vitele a mazochizmusé. Ha nem önként harcolunk, a hódítás érdekében (mint 
a westernekben) vagy területünk védelmében (mint a partizánfilmben), akkor már a hadba 
vonulás is a parancsolóknak való mazochista engedelmeskedés. Az elbeszélésekben, a sike-
res filmműfajokban a szadizmus az életösztön hódító munkájának eszköze (pl. a klasszikus 
indiánwesternben vagy a mexikói partizánwesternben). A szovjet filmben az életösztön vív 
kemény harcot korábban az osztályellenséggel, később az invázorokkal, de a harc csúcs-
pontját az önfeláldozás mazochista egzaltációi jelzik, ám itt sem a magunk halálán, hanem a 
mások életén van a hangsúly. A Patyomkin páncélosban Vakulincsuk lázítja a csapatot, de a 
forradalom kirobbantója egyben az események első áldozata is, s felravatalozása és temetése 
mozgósítja Ogyessza népét, tehát a kollektív életösztönt, mondhatni, Vakulincsuk halálösz-
töne változtatja a több-élet, különb-élet ösztönévé.

Ha a szadizmust és mazochizmust egyaránt ősi impulzusoknak tekintjük, s ha a szadiz-
must az életösztönnel, a mazochizmust a halálösztönnel hozzuk összefüggésbe, akkor is kér-
déses, hogy az egyén sorsválasztásának milyen élmény a kiindulópontja, mi formálja a maga 
képére a karaktert. Ősszadizmus és ősmazochizmus egyenrangúsága esetén a sorsválasztás 
egyikhez vagy másikhoz kapcsolódik ismétlési kényszerrel. Az eredeti megsebzettség ta-
nácstalan közönyből és motiválatlanságból felrázó szégyene, kínja vagy az eredeti megsebző 
fellépés bűntudata határozza meg az életet. Az eredeti megsebzettség permanens válságot 
vagy dacot és lázadást eredményezhet, az eredeti megsebzés, kártétel pedig jóvátételi tö-
rekvéseket. Döntő, hogy az eredeti megsebzettség (az őstrauma) vagy az ősbűn az erősebb, 
az életvalóságra ráébresztő sorsmeghatározó. Az életösztön a kisiklás terén előzi meg a ha-
lálösztönt, melyet a bukás változtat karakterszolgálóból karakterformálóvá. A lelki energia 
pozitív vagy negatív formát ölt (igenlés vagy tagadás, szeretet vagy gyűlölet, vágy vagy 
undor). Mindkettő fordulhat az én vagy a másvalaki ellen. Mindkettő felléphet funkcionális 
vagy diszfunkcionális formákban. Az életösztön sikerének vagy kudarcának a halálösztön 
sikereivel (önfeláldozás) vagy kudarcával (elrontott élet, mint prózai élőhalál) is számolni 
kell. A prózai élőhalál sokkal szégyenletesebb, mint a fantasztikus.

A rossz, a tételezett kultúrában, kisiklott jó. Az életösztön kisiklása a szadista karak-
terré merevült szadizmus (önvédelem és önérvényesítés helyett rombolás), a halálösztön 
kisiklása a karaktermazochizmus és a mazochista perverzió (az önátadás és önfelajánlás 
készsége helyett önkínzás és önmegalázás). Az életösztön a felszínen dolgozik, a halálösz-
tön a mélyben. A halálösztön mély, elérhetetlen, tehetetlen adottság, melynek kisiklása az 
életösztön kisiklásával magyarázható. Ha az ember nem talál kapcsolódási pontot a környe-
ző élethez, mert az taszító és terméketlen, vagy mert elmulasztják őt az életbe bevezetni, az 
életösztön defektje engedi felszínre törni a halálösztönt, mégpedig improduktív formákban. 
A lustaság vagy a kényelem, a restség testi és lelki formái, a kitérés a kaland elől vagy a 
banalitás eseménytelensége, a robotgazdag de élményszegény élet szégyene beleveti magát 
az önromboló kínba, ha már nincs jobb lehetősége. A halálösztön – minden élet lebomlási 
tendenciájaként, a disszimiláció perspektívájaként – mélyebb lehet az életösztönnél, a per-
verziók tanában azonban az életösztön kisiklása mélyebb a halálösztönnél. A halálösztön 
öngyilkossági ösztönné alakul, ha az életösztön nem elég eredményes. Ebben az esetben 
nem az önfeláldozás, hanem a vádló önfelszámolás módján pazarolja az életet, s szadista 
bosszúkarakterre is szert tesz.
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Jane Champion A zongoralecke című filmjének hősnője már kislány korában elhallgatott, 
s nem volt hajlandó megszólalni. Egy szerető elcsábítja, egy apa férjhez adja, mindig mások 
döntéseinek tárgya, ilyen tárgyként postázzák Új-Zélandba is, egy telepes feleségének szánva 
a lányanyát. A nő nem adja oda magát sem a férjnek, sem a beleszerető szomszédnak, csak 
zongorázik. A zongorázás az álomszimbolikában gyakran a maszturbáció s a zongora a női 
nemi szerv szimbóluma, a zongorának a nő ujjai által kihozott bravúrteljesítményei pedig 
a férfiak durvaságát és érzéketlenségét vádolják. A férj a tengerparti viharokban hagyja a 
zongorát, melyet a szomszéd ment meg. A szomszéd tolerálja sőt bámulja a nő teljesítmé-
nyeit, ami prózára lefordítva azt jelenti, hajlandó szemlélni a női maszturbációt, mint az 
egyetlen módot, ahogyan a nő tolerálja az erotikus közösséget (ebben a tekintetben a film 
Catherine Breillat A pokol anatómiája című filmjével rokonul). A szomszédhoz való lassú 
közeledés során a nő nem tolerálja a szomszéd érintését, ám maga érinti, simogatja, szemléli 
és tanulmányozza a szomszédot. Ragaszkodik hozzá, hogy az ágyban aktív félként diktálja 
az eseményeket, s elutasítja a másik kezdeményezéseit, tehát a felek nem egyenlősödnek, a 
nő a férfi patriarchális társadalombeli szerepét kívánja kisajátítani. Az aktusok során meg-
tagadja a férfiaktól a végkéjt, miáltal a nemi érintkezés a férfiak kínzásává válik. Maga csak 
a zenében jut el az orgazmusig, valamiféle csúcspontig, ami magányos orgazmusként is, 
szublim orgazmusként is értelmezhető, ám mindkét értelemben hiányozni látszik a férfi, ezért 
hívja meg a másik nemet az esemény tanújaként. Míg a feleség a szomszéddal szeretkezik, a 
zongoránál ülve zenél, majd az ágyban folytatja a kvázi-zongorázást, kislányának kinn kell 
ácsorognia a sáros vadonban, miközben egyszer az anya nemi életének tanújává válik, s ezzel 
őt sújtja a freudi ősjelenet, ami mintegy Elektra-funkcióba szorítja őt, s ezt követően az apa 
szövetségesévé válik. Az asszony abban a tekintetben is a tradicionális férfiszerepet követi, 
amennyiben nem hajlandó végig játszani az anyaszerepet, s a zongorázást, ami később zon-
goratanárnőként szakmájává válik, előnyben részesíti. Végül a férj levágja a feleség egyik 
ujját, s a szomszéddal mint a hímnemű nő nőneműsített passzív partnerével való további 
találkozásai esetére kilátásba helyezi a többi ujjak leváltását. Ez a jellegzetes kasztrációs 
szimbolika a férfias nő nőies nővé való erőszakos és reménytelen átalakítását szolgálja. 
A szomszédos férfihoz vezető út süppedő mocsáron át vezet, mely ugyanazt a formátlan 
és nedves elvet képviseli a filmben, amit feltárni jár át a nő az elfogadóbb férfihez, s amit  
A pokol anatómiája hősnője önkínzó és egyben partnerét is kínzó szavakkal jellemez. Mind-
ez arra utal, hogy nemcsak a férjnek van problémája feleségével, hanem az utóbbinak is 
önmagával. Az, hogy az asszony a zongorát végül a tengerbe dobatja jelzi, hogy nemcsak a 
másik nemmel van problémája, nemcsak a férfiakat, önmagát is nehéz elviselnie. A kasztrált 
nő végül a zongorával együtt a tengerbe veti magát, de a halállal szembenézve visszatér az 
életbe s egyúttal az Óvilágba, zongoratanárnőként, ahol az őt feltétlenül elfogadó szomszéd 
társaságában, hazájába száműzötten tanítja a zongorázás művészetét, ami úgy is tekinthető, 
miután a zongorázás tevékenysége a film elején erotikus konnotációkkal telítődött, mint az 
öngyilkossági ösztönből halálösztönné visszaalakított energiának az emancipáció szolgála-
tába állítása, amit az acélujj tesz lehetővé, azaz a kasztráció visszavétele és megfordítása. 
Mivel a szomszéd csináltatta az acélujjat, az úgy is felfogható, mintha a nőre ruházta volna 
át a falloszt. Haneke Zongoratanárnőjének is fallikus szimbólum van a birtokában, melyet 
magába döf. A Zongoratanárnő cselekménye ott kezdődik, ahol a Zongoralecke végződik, 
s amit Jane Champion megoldásnak tekint, azt Haneke újabb problémák kibontakozásának.
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A Zongoralecke egy szolidabb értelmezés szintjén is megközelíthető: a viktoriánus lady 
megérkezik zongorájával és klasszikus zenedarabjaival a maorik tetoválásait átvevő eldur-
vult farmerek világába, ahol az egyik férfi, a férj nem tudja elfogadni a nő kulturális fölényét 
és alávetni magát, míg a másik férfi, a szomszéd, megteszi ezt.

A filmnek van tanítása, titka és mélye. Az előbbi kettő minden filmre jellemző, az utóbbi 
csak a jó filmekre. A tanítása tolakodó, a titka menekülő, a mélye hallgatag. A fentiekben a ta-
nítás mögötti, a kulisszák mögötti titkokat próbáltuk megközelíteni a Zongoralecke példáján.

A mai tömegfilmben a mazochizmus nem annyira női privilégium, mint inkább a ka-
maszkori válság jelenségformája. A Pókemberben a férfiúi beavatás a kamasz mazochizmus 
szadista transzformációja, mely az élet áldozatából urává avat. A mazochista alávetettség 
és kiszolgáltatottság titka a szadista haragtőke-felhalmozás. A kamaszkori megaláztatások 
eredménye a Vissza a jövőbe című filmtől Sam Raimi Pókemberéig, a váratlan és csodás át-
változás. A szuperhősök korlátlan hatékonysága ezekben a filmekben azért nem veszedelmes 
és kártékony szadizmus, azért rendelkezik önkontrollal, mert mazochista emlékezettel bír.  
A hősléthez alapvető mazochizmus kell, hogy „feláldozhatóvá” nyilvánítsa magát és elhagy-
ja a mindennapi életet, a továbbiakban azonban szadizmus szükségeltetik a harchoz, a felada-
tok megoldásához, mely szadizmust a korábbi mazochista szakaszban megtapasztalt perverz 
szadizmus mértéktelen öncélúságának emléke által korlátozza. A hőslét ily módon szadizmus 
és mazochizmus olyan egyensúlya, mely nem engedi kórossá válni őket. A szuperhős film 
őrült vagy kulturálatlan szadistákkal állít szembe kezdetben szerencsétlen mazochistákat, de 
az utóbbiakat fejlődésre, az előbbieket hanyatlásra ítéltként mutatja be, mert az eredeti ma-
zochista tapasztalat öröksége nem a perverz szadizmus, hanem 1./ az egészséges önvédelem, 
és 2./ ezt tovább fejlesztve a mások védelme. A Pókemberben az eredeti mazochizmus nö-
vekedési készség, mely szadizmus-tapasztalatok elsajátítása által válik produktívvá, míg az 
eredeti szadizmus növekedési készsége önmagát sodorja katasztrófikus túlzásokba. Két fiú, 
a mazochista hős és szadista barátja, a sikertelen és sikeres ember előbb-utóbb szembekerül 
egymással. A harcokban a szadista nem nevelődik, de ő is elérheti a megváltást. A barátból 
lett ellenség ellenségből lett baráttá visszaváltozva, az önfeláldozás aktusában pusztul el a 
Pókember 3. végén.

Miért mazochista a hős, és mi magyarázza a hős mazochizmusát? Valamiféle ismeretlen 
őstrauma, a mások bűne sújtja a Pókember 1-ben a kezdetben szerencsétlen hősjelöltet, ám 
az őstraumára csak az utal, hogy vérszerinti szüleiről tudni sem akar. Ez az őstrauma azonban 
szerencsétlen, kallódó emberré tenne, ha nem adódnának hozzá további megpróbáltatások. 
Paradox módon nem az elszenvedett bűnök, hanem az elkövetett bűn tesz hőssé. De ez csak 
azért lehetséges, mert amikor a pókember-jelölt maga követ el bűnt, ezt a mások bűneinek 
emléke értelmezi és világítja meg bűnként.

A Pókember 1-ben a kiinduló témát, a mazochizmust követő, hirtelen kitörő, primitív 
szadizmus eredménye a hős ősbűne. Az apánál jobb apa, a szerény és gyengéd nagybácsi, a 
munkás, az egykori villanyszerelő, akit a leépítések során elbocsátottak, hogy a munkáson 
spóroló tőkések több pénzt oszthassanak el egymásnak, mint ezt a nagybácsi világosan és 
szellemesen ki is mondja. Az ősbűn a szerény és tapintatos tanító, az életbölcsességet és 
nem hivatalos tanokat közvetítő kváziapa durva megsértése, az, hogy a kamasz nem a bán-
talmazónak üt vissza, hanem a szerető személyen torolja meg a bántalmazók által osztott 
sérelmeket. Mindez a szerető személy akaratlan meggyilkolásához vezet, eltolt és közvetett 
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apagyilkossághoz, mely annak következménye, hogy sértett nácizmustól vezettetve, önző 
okokból futni hagy egy útjába kerülő bűnözőt, aki később a kváziapa meggyilkolásának ré-
szesévé válik.

A védtelen mazochizmus ellen lázadó reaktív szadizmus, a veszélyes ellenfélről a szere-
tett személyre eltolt szadizmus, majd az utóbbi ősbűne által motivált reaktív mazochizmus 
szintézise egy különös, tipikusan szuperhősi szadomazochizmus, az önfeláldozó rendcsiná-
lás, a világhoz való őrző-védő viszony, mely a hőslét állandó önkockáztatásával és önlemon-
dással jár együtt. Szadizmus és mazochizmus eme szintézise a tézisbe integrálja az antitézist, 
a mazochizmusba a közegében megszelídítendő szadizmust. Ezt hangsúlyozza a Pókember 
1 végén a szeretett nőről való lemondás (mint az önlemondás eszkalációja), mely egyébként 
hagyományos melodramatikus gesztus. A világgal való találkozás kellemetlen tapasztala-
taként megjelenő kezdeti mazochizmus abban áll, hogy a jövendő hős az, aki mosolyogva 
viseli el, hogy kinevetik, elgáncsolják, leütik, és a gyermekkora óta csodált szomszédlány 
egy érzéketlen és pökhendi, szadista izomkolosszushoz simulva keresztülnéz rajta. A Pók-
emberben a „mazochizmus 1.” a mások általi bántalmazás tűrése, míg a „mazochizmus 2.” 
a károkozás bűntudatán túli, s ezáltal az örömelven túli önfeláldozó reaktív mazochizmus, a 
szadizmus örökségét felhasználó jóvátételi mazochizmus. Ezzel az első rész, a teljesítmény- 
és versenytársadalom pusztító szadizmusát elutasítva utal rá, hogy a valódi teljesítmény má-
sutt rejlik, nem az önző tolongás és halmozás sikereiben. Az adott társadalmat reprezentáló, 
a tudóst szörnyteremtésre ösztönző tábornokok a művileg előállítandó harcosok erejének 
olyan fokozására vágynak, amit csak a gonosz belekomponálásával lehet elérni. Ezért kell a 
szadista versenytársadalom megmentő hősének személyiségébe nagy mazochizmus adago-
kat belekomponálni.

A Pókember 3-ban a segítő pókember átváltozik ártó pókemberré, fekete pókká. A fekete 
pókember a nagy celeb, az imádó tömeghisztéria tárgya. Most ő leckézteti azokat, akik eddig 
megszólták és eltaposták. Hogyan válunk celebbé, hogyan kerülhetünk reflektorfénybe, a 
kivételezettek közé? Az embernek választania kell, hogy dolgozik vagy dolgoztat. A Pókem-
berben a közvéleményt irányító főszerkesztő durván elutasítja munkatársa javaslatát, majd 
egy perc múlva saját ötleteként adja elő ugyanazt, és elvárja a valódi alkotó hajbókoló gra-
tulációját. A celebbé vált pókemberről, aki szerény kisemberből pénzt taroló elegáns divatfi-
úvá változott, s akit most már nem főnökök, rendőrök és kizsákmányolók üldöznek, hanem 
hisztérikus imádók, a valódi hősből álhőssé átváltozott szerencsefiáról kiderül, hogy idegen 
bolygóról származó parazita gazdateste csupán. A Pókemberben a mazochizmus szadista 
transzformációja új, további feladatot ad, megkapaszkodni az eredeti mazochizmus pozitív 
magvában, a bűnösség emlékében.

A Pókemberben a mazochizmus szadizmusba való átcsapásának tanúi voltunk, a Felicia 
utazásában a szadizmus mazochizmusba való átcsapásával találkozunk.

A Felicia utazása hősnője is más pénzét eltulajdonító csavargónő, akárcsak Marion a 
Psychoban. Mindkét filmben letelepedett, helyhez kötött férfi áll szemben a helyét elhagyó 
nővel. A csavargónő azonban mindkét filmben érzelmileg kötődőbb, kevésbé szocializált, az 
adott viszonyokhoz kevésbé alkalmazkodott, mint az ilyen értelemben szocializáltabb férfi, 
akinek a nő a nyomába ered. Mindkét nő az őt elhagyó férfit keresi, de mindkét nő útja egy 
másik, a múltat a jelenbe belevetítő vagy benne konzerváló férfi felé vezet. Hitchcock Mar-
ionjához hasonlóan súlyos anyakomplexustól szenvedő, egy halotthoz való túl erős kötődés 
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által pervertálódott férfi veszélyes otthonában köt ki Felicia is, amely átmeneti szálláshelyből 
csapdává válik számára.

A Psychoban a gyermeket a halálban is birtokló introjektált anya öli meg, fia közvetítésé-
vel, a lehetséges partnereket, a Felicia utazásában a férfi öli meg az útjába vetődő csavargó-
nőket, a kötődni nem tudó, fiát csak eszközként használó anya másait. A Psychohoz képest a 
fiú megöregedett, a csavargónők pedig megsokszorozódtak. A megsokszorozódott antianyák 
világában keresi a megöregedett, elkésett fiú a lehetetlen anyát. Atom Egoyan azonban végül 
váratlanul megfordítja a Psychot. A Felicia utazása gyilkosa azért ölte meg a nőket, mert a 
csavargónők számára a férfi csak állomás, míg maradnak, gondoskodik róluk, amikor újra 
útra kelnének, végez velük. A westernben a nő volt az, aki várt, marasztalt, gondoskodott, 
főzött egy kávét, s a férfi, aki ellovagolt, a Felicia utazásában a nők a lovatlan ellovaglók. 
Bizonyos értelemben már a Feliciát befogadó sorozatgyilkos szakács anyja is csavargónő, 
amennyiben fia csak epizód, a celeb, a tévésztár, a televíziós főzőtanfolyamok és népszerű 
szakácskönyvek cukros stílusú hősnője életében, melynek lényege a nárcisztikus exhibicio-
nizmus kollektív autoerotikája, a nő felajánlkozása a sokaságnak, flörtje a tömeggel.

A régi Norman megölte a házába vetődő nőket, az új Normant sorra cserbenhagyják a 
felvadászott nők, akikre úgy vadászik, mint A lány a hídon késdobálója a célpontokra. Az új 
Normant nem lehet szeretni, mert anyja sem szeretett, így – az ősszeretet hiányában – a vén 
fiú élete is csak taktika és intrika, maga is képtelen az őszinte önkiadásra, amit a nőktől vár. 
Az üzemi konyhában, szakácsként, gondos ember, aki szeretné megvalósítani a minőséget, 
az emberi kapcsolatokból eltűnt tökélyt. Ha nem így lenne, közönséges sorozatgyilkos volna 
csupán, nem kerülhetne sor a végső fordulatra.

Egoyan filmjében nem az új Norman Bates öli meg a két nőt, az anyát és a lehetséges sze-
retőt, hanem közvetve ők ölik meg a férfit, aki – ráébredve a megszüntethetetlen magányra és 
a belőle fakadó bűnösségre – felakasztja magát. Feliciát a csábító Johnny szavai kísérik útján, 
a fiatalember azonban a szavakkal is csak játszik, akárcsak a sportpályán a labdával vagy az 
ágyban a nőkkel. Felicia nem tudja felfogni és elképzelni, hogy a szeretett személynek csak 
alkalmi impulzusai vannak, nincsenek tartós érzései, s nem tudja, hogy éppen ez, az átérző 
és építkező karakter hiánya a jellemtelenség. Az örök hűség szavai az új világban puszta 
frázisként használatosak, Felicia azonban eredeti értelmükben, életre szóló kapcsolat vállal-
kozásának alapításaként fogja fel őket. A szakács Feliciában anyja alternatívájával, az anya 
elegáns romlottsága és kegyetlenül kihasználó giccses álszeretete ellentétével találkozik. Fe-
licia mindenben hisz, ami a többiek, nemcsak a Feliciát elhagyó szerető, hasonlóképpen a 
szakácsot nemcsak a halál által elhagyó, már életében is magányra kárhoztató anya számára 
is puszta szó. A felbukkanó szektás térítőnők is tolakodóan biztosítanak a teremtés szépsé-
géről és kegyelméről, ám a bűnnel találkozva, Feliciát sorsára hagyva, pánikban elrohannak, 
nemcsak a cselekvésre bizonyulva alkalmatlannak, hanem a valósággal való szembenézésre 
sem készen. Ők is ugyanúgy egy isteni álvilágban élnek, miként Norman Bates egy anyai 
álomvilágban.

A filmet az ipari kolosszusok fém és beton világa uralja, maga a világ egésze veszítette 
el otthonosságát, az otthon, a haza, a lakóhely jellegét. Tornyosuló, pöfögő, berregő, minden 
áttekinthető mértéken túlnőtt világban bolygunk a lányt követve. Felicia hangsúlyozott – 
„angyali” – tisztaságának megjelenési formája a butaságig menő naivitás, amivel a régi me-
lodrámák, sőt olykor komédiák „vidéki lány” típusát idézi. A szakács házába betolakodó té-
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rítőnők, bár Johnnyhoz hasonlóan frázisokat ontanak, végül váratlanul a szakácsban is olyan 
áldozatra találnak, mint Johnny Feliciában, aki komolyan veszi azt, amit ők automatikusan 
kerepelnek. Így végül az ő áldozatuk is a tettes: az anya, a szűzies lányanya és a hittérítők 
közös áldozata a sorozatgyilkos. A tettes ismeri fel a frázissá lecsúszott szóban az igaz magot, 
s épp bűne révén szenzibilis erre, számára tárul fel a törvény kapuja, a nyelv igazsága, melyet 
a térítőnők nem ismernek. A hittérítőnők debil mosolya minden előző butaság összefoglalása, 
és mégis ők váltják ki a katarzist, miközben – tulajdonképpen maguk is Feliciához hasonló 
kóbor lényekként – otthont kínálnak az otthontalan világban.

A Psychoban a csavargónővel való találkozás a nő halálát eredményezi, a Felicia utazá-
sában a nő megjelenése a gyilkost öli meg, aki számára a lány annak bizonysága, hogy nem 
feltétlenül hazugság és kegyetlenség az élet, még akkor sem, ha már csak a butaságig elfajult 
naivitás őrzi az életigazság, az igazságesemény maradványait. Felicia nem olyan csavargónő, 
mint a többi, mert nem mindenkori helye elhagyásának nyugtalansága, hanem a hely keresé-
sének s vélt párja megtalálásának ösztöne mozgatja.

Az ír lány angol ipari tájon bolyong. A szerelem vezeti, a szeretett személy azonban fél-
revezeti. Felicia úgy tudja, Johnny vendégmunkás, holott az katonának szegődött. A lány 
természetközeli világból szállt alá az ipar bugyraiba. Gyárakat jár, és egy munkást keres, 
teremtő, előállító személyt, nem bármi célra felhasználható, bármilyen fronton bevethető 
gyilkosjelölt fegyverest. Azt is mondhatnánk, privátgyilkos foglyaként keresi a potenciális 
tömeggyilkost. A teherbe ejtett Feliciát elhagyó suhancot láthatólag jobban érdekli barátja 
motorkerékpárja, mint a lány, akit inflálódott szavakkal fizet ki, olcsóbb prédának tekintve, 
mint egy prostituáltat. Ír létére, akinek elődeit az angolok pusztították el, jelentkezik az angol 
hadseregbe. Csak sportolni és sörözni látjuk. Számára a szex is a sportok egyike. Giccses 
vallomásai úgy kompromittálják a szerelmet, mint a térítőnők a vallást, s mind, Johnny s a 
térítőnők is a negatív ősélményt, az anya rámenős bájolgását idézik. A Felicia utazásában a 
katonai egzisztencia üres megfelelési ösztönében, a drill kénelmében magát jól érző suhanc 
ellenszenvesebb a gyilkosnál. A katona ellentéte a szakácsnak, a potenciális tömeggyilkos a 
sorozatgyilkosnak, mert az utóbbi azért öl, mivel nem találja a mély, megbízható autentikus 
kapcsolatot. Egy debilitásig naiv nő és egy mindenről lekésett, menthetetlenül szerencsétlen 
sorozatgyilkos keresik az igazság és szeretet maradványait, a többiek fölé emelkedve, akik 
lélektelenül robotolnak vagy lélektelenül játszanak.

A szakács oldalán az anyafigura, Felicia oldalán az apafigura válik problémává. Az anyá-
ban a pragmatikus realizmus, az apában az idealizmus. Ebben a tekintetben, bár ők ezt nem 
veszik észre, a hittérítőkkel ellentétben mindketten idealisták, igazhívők: az apa a hazában 
hisz, Felicia a szerelemben.

Felicia szembeszáll apjával, nem hajlandó elhinni az igazságot: „Johnny nem lépett be a 
hadseregbe, egy fűnyíró gyárban dolgozik!” Az apa, mint a régimódi Írország gyermeke és 
nem a modern Angliáé, ugyanolyan komolyan veszi a hazafiságot, mint Felicia a szerelmet, 
ezért tagadja ki az angol katonától terhes Feliciát: „Kurva!”. Az erényekről sem tudhatni 
többé, nem okoznak-e több kért a bűnnél, annyira idegen testek a banalitásban, melyben 
minden ambíciót megcáfolnak következményei. Az apa idealizmusának igazságmozzana-
ta, valamiféle hűség (múlthoz, tájhoz, néphez, szolidaritáshoz való kötődés) kényszerítette, 
hogy kitagadja lányát, de az általa képviselt kollektív hűség hősdrámája sem működik. Az 
apa igazságát jelzi, hogy Felicia végül hazatér, de útja során az apa igazsága sodorta életve-
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szélybe. Felicia meglopta nagyanyját, hogy útra kelhessen, a szakács meglopja Feliciát, hogy 
magához kösse a kiszolgáltatott nincstelent, az apai kitagadás következtében Felicia inkább 
száműzött, mint identitásvesztett újnomád, a lány hazatérése pedig azt igazolja, hogy senki-
nek sem, neki sem volt igaza.

A szakács útjait romantikus slágerek kísérik, míg ő a bevásárló központokban, Felicia 
pedig a gyárnegyedekben bolyong. A töményen érzelgős slágerek össze is kötik őket, mert 
mindkettő olyat keres, amit nem találhat meg, s az öreg végül nem is annyira bűntudatból 
köti fel magát, hanem mert ráébred, hogy minden, amit keresett, megvan, csak az életben 
nincs helye, de a jelenvaló világ perifériáján tengődve valahol mégis ott vár, hogy újrakezdje 
a világot. Mivel a Felicia-jelenség igazolja, hogy minden megvan, a gyilkos nem ölheti meg 
Feliciát, pontosan azt, aki igazolja a férfi kétségbeesésének és hiányérzetének jogosultságát. 
Felícia, a legfiatalabb nemzedék képviselője, a filmben a legrégimódibb nő, míg a szakács 
anyja, a középnemzedéket tönkretevő régi nemzedék képviselője a tipikus modern nő. Talán 
minden visszatérhet, ami elveszett, mint Almodóvárnál is, a Volverben?

Mégis, itt is, mindennek ellenére, az anya ölelése a halál. A szakács beöltözik a halál 
számára, helyreigazított, kifogástalan polgáröltönyben indul az utolsó lehetőség felé, men-
teni az emberi érzékenység és a polgári becsület maradványait. A halál találka az anyával: 
az értelmetlen élet után, az elveszett ember számára nem is olyan rettenetes regressus ad 
originem. Az anya nem felcserélhető, bármilyen kárt tett, s nem sikerülhetett pótolni a sze-
retőkkel, másoknál keresve, amit az anyától nem kapott meg, az eredeti elfogadottságot, az 
első ölelést, a létét ajándékká nyilvánító beavatást, az anyai odaadás által megpecsételt fiúi 
beavatást, egy olyan gesztust, amely nem pusztán nárcisztikus póz, mely utóbbi csak a rá 
váró örök idegenség megpecsételése.

A szakácsot az egykori rossz anya teszi halott élővé, Felicia pedig, mint jövendő jó anya, 
mint szeretni tudó nő teszi igazi halottá. Feliciának csak apját ismerjük, a szakácsnak csak 
anyját. Az apai szeretet szigorúságát nem teszi jóvá az új világból eltűnő anyai szeretet kriti-
kátlansága. Az apai józanságot az anyai őrület.

A szakácsnak csak anyja van. Az apátlan gyermek képe önmagában is tragikus, mert azt a 
képzetet kelti, hogy nincs mögötte az ösztönök fölötti uralomra tanító Nagy Másik, másrészt 
azt, hogy nem tudni, ki az apja, mert az anya „sokakat szeretett”. Ezt az asszociációs láncot 
erősíti a televízióban bájolgó anya, aki ezzel az ismeretlen Nagy Tömegnek, a Nagy Másik 
ellentétének, a Tény-Lény halmazának, azaz az Akárki arctalan archetípusának kínálja fel 
magát. Az ősi promiszkuitás társadalmában minden férfi a gyermek apja, míg az újbarbár 
promiszkuitásban nincs apa, mert a feljövő új típusok (pl. Shame, a szégyentelen) jellegzetes 
antiapák.

Az apa két értelemben is bizonytalan, 1./ mert nem bizonyos, ki nemzette a gyermeket 
és 2./ a férfiak elbizonytalanodtak, s míg a nők a férfias és nőies vonásokat is felhalmozzák 
jellemükben, a férfiak vagy nőszerepre váltják a férfiszerepet, vagy pedig az egyszerűen el-
halványul illetve leépül. A női nemnek a férfi fölötti győzelmét képviseli előbb az anya mo-
nopolisztikus helyzete, utóbb a szakács öngyilkossága Felicia felbukkanása következtében. 
Az emberevő nő című filmben is, a Psychora visszautaló váratlan fordulattal, a férfit féltjük a 
házában felbukkanó zuhanyozó nőtől.

Az anyafigura a Felicia utazásában a női szadizmus hatalmát képviseli, míg Felicia a női 
mazochizmus hatalmát, s az utóbbi jelzi a kultúra visszatérésének elvi lehetőségét. A sza-
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dizmus az érvényesülés parancsa, az életösztön követelése, míg a mazochizmus az önátadás 
igénye, az érzékenység. Az érzékenynek az is fájhat, ami a durvaság számára közönyös érzet. 
Ez nemcsak a hideg és meleg érzékelése a durva felületek bőrérzékelése, az erőfeszítések 
fáradsága esetén van így, fájhat pl. egy naplemente vagy emlék is. A társadalmat a szadiz-
mus hierarchizálja, a kultúrát a mazochizmus fogja össze, tehát egymás fékjei. A kulturális 
mazochizmus összefügg a „rossz közérzet a kultúrában” jelenségével, az állati ösztön energi-
ájának az önmegtagadások általi produktivitásba transzformálásával. Ebben az esetben nem 
forradalom, hanem kulturális forradalom az eredmény, s nem szadizmusba, hanem eszme-
szolgálati mániába, hitbe és erkölcsbe, fokozott érzékenységbe transzformálják a szociális 
mazochizmus által felhalmozott s egyúttal legátolt haragtőkét. Kulturális mazochizmus van, 
politikai mazochizmus nincs. A politikának csak a racionális vagy irracionális szadizmus 
között van választása. A választópolgár választása nem valóságos választás, mert a hatal-
masok alkui és előválasztásai kínálják fel a korlátozott választási lehetőségeket. A politikai 
verseny a szadizmusminták egymást kizsákmányoló és közben egymáshoz nagymértékben 
hasonuló küzdelme, melynek szükségszerű eredménye a strukturális szadizmus győzelme, s 
jelenségszerű oldala, hogy ezt az adott szakaszban éppen ki képviseli. Az állam legyőzése a 
politika és a politikai osztály legyőzését is jelentené, melynek korruptsága a szakigazgatást 
is korrumpálja. A „bársonyos forradalmak” értelmetlenségét csak Mao Ce Tungnak volt elég 
bátorsága leleplezni, ezért indul Leone Halálmelódia című filmje Mao idézettel: „A forrada-
lom nem egy vendéglátó lakoma, nem cikkírás vagy festegetés, nem kis terítőcskék hímzése, 
nem lehet finoman, kényelmesen és gyengéden, mértékletesen, illedelmesen, udvariasan és 
nagylelkűen megvalósítani. A forradalom egy népfelkelés, az erőszak aktusa, amely által egy 
társadalmi osztály megdönti egy másik osztály hatalmát.”

Guillermo del Toro Ördöggerinc című filmjében Franco tábornok hatalmas légitáma-
dások, hitleri óriásbombák által támogatott frontja közeledik a köztársaságiak végvárához, 
mely egy árvaház, s egyúttal a hagyományos polgári kultúra végvára is. A Buñuel filmjeire 
emlékeztető, kulturális emlékek időtlen szellemi köztársaságában, versidézetekben, meló-
diafoszlányokban élő tudós tanár bakelitlemezt tesz fel régimódi gramofonjára, és fegyverrel 
a kezében az ablakhoz ül, várva az ellenséget, hogy megvédje világát, de előbb elbóbiskol, 
utóbb holtan ül, továbbra is az őr harcra kész pozíciójába dermedten. Szó esik az öregúr 
impotenciájáról, s az udvar közegébe bevágódó, az árvaház gyermekei szerint ketyegő óri-
ásbomba és a bűnöző szolga – megvásárolható, az arany és a tulajdon szolgálatába állított 
fallosza – a potenciaszimbólumok. A kultúra a holtak köztársasága, a társadalom az élők 
invázori totalitarizmusa. A film, cselekménye a holtak seregének szublim potenciáját vonul-
tatja fel az élők agresszivitása s az önzés mélyén rejlő impotenciával, az időn és téren átívelő 
társfelismerés ébredésének történeteként.

A cselekmény első és nagyobbik szakasza a jelen világállapot sajátosságait méri fel, de 
a jelent úgy ábrázolja, mint defektet: az életet csak az élet betegsége formájában ismerjük. 
A társadalom kisajátítása, a hatalmi pozíciók elfoglalása, a viszonyok korrumpálása és meg-
erőszakolása a társadalmi felemelkedés receptje, mellyel szemben a kulturális felemelkedés 
gyakorlati értelemben bukásnak számít az adott világban, mert a kultúra eseményei és esz-
ményei a mohó és gátlástalan feltörekvők számára gátlások, melyeket dekadenciaként elvet 
és eltapos a hatalmasok, a kisajátítók és a velük szövetséges élelmes feltörekvők szövetsége. 
A kultúrember, a buñueli öregúr végül maga is megvallja kudarcát, képtelenségét bármit vé-
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gigvinni és megvalósítani. A nemes lovag eszményét túlszublim formában őrzi a kultúra, így 
a társadalomban csak a kegyetlenség versenyképes.

A polgárháborús hősök árváit nevelő tanárok ellenpólusa az árvaházban nevelkedett 
egykori árva, aki ma szolgai funkciókat tölt be, de az árvák nevelésére és táplálására szánt 
aranytartalék elrablására készül. Míg Franco csapatai már a szomszéd faluba értek, nagyobb 
veszély náluk a Noriega által játszott belső ellenség, az áruló, a jövendő tulajdonosjelölt, aki 
semmi másban nem hisz, csak a pénz hatalmában, még Francoék nemzetében vagy keresz-
ténységében sem, még kevésbé a demokratikus végvár internacionalizmusában, közösségi-
ségében és a társadalmi igazságosságban. Ezzel a figura a szemünk előtt folyó polgárháború 
kimenetelétől független jövőt testesíti meg, a globális kapitalizmus és a korlátlan felhalmo-
zás öncélúságát.

A nyers erőszak, a lélektelen és jellemtelen szubjektivitás megnyilatkozási formája, a 
korlátlan kegyetlenség alanya alapítja az alattomos korrupció világát. A gazdálkodás a rab-
lással kezdődik. Az erőszak a vállalkozás ősformája. A leendő vállalkozó előbb gyermeket 
gyilkol, utóbb menyasszonyát késeli meg, szúrja szíven, végül felrobbantja az egész árvahá-
zat. A buñueli tradíció öreg polgára későn ismeri fel, hogy lelepleződésekor hiba volt pusztán 
elűzni a házból a gonosztevőt. A felhalmozott szépséggel teli léleknek nem volt ereje elsütni 
fegyverét, mely megelőzhette volna a tömeghalált. A kultúra kételyektől sújtott önkínzó ma-
zochizmusa adott szabad utat a társadalmi szadizmusnak. De a gyermekek összefognak a kí-
sértetekké vált áldozatokkal, s így az összes veszett forradalmak és bukott utópiák, elmúlt vi-
lágjobbító és az emberséget újrafelfedező kísérletek kísértetét is jelenti az esemény, a lázadás 
a győztes barbárság ellen. A gyerekek lázadása által különös variáns, spanyol polgárháborús 
kísértetfilm születik: kísértet járja be az árvaházat, a kommunizmus kísértete.

A falusi babonákra és időtlen legendákra épülő cselekmény fantasztikus melankóliája 
progresszív üzeneteket hordoz. Guillermo del Toro úgy beszél filmjéről, mintha nem tudna 
progresszív üzenetéről, talán mert korunkban a lacani „szimbolikus”-t defenzívába szorítja a 
propaganda, a megvásárolt kultúra egészét átható és már nem külön intézményként működő 
cenzúra, s így csak az „imaginárius” biztosít lehetőséget a szólásszabadságra, mely ima-
ginárius a szimbolikus határozott döntésekre épülő megnyilvánulásaival szemben egyfajta 
hallgatásként is felfogható. A globális totalitarizmus beszélő hallgatássá teszi a kultúrát.

Végül a kezdetben marakodó, széthúzó, hierarchizáló, erőszakos hatalmi konfliktusokba 
és szektariánus előítéletekbe beleragadt gyerekek kinövik gonoszsággá válással fenyegető 
butaságukat, s miután a nagy mészárlás maradékai egyesülnek a felnőtt bűnöző mint a for-
radalmak korának bukását követő elkövetkező jövő tipikus képviselője ellen, egy távolabbi, 
igazságtevő jövő lehetőségét jelző előcsapattá válnak. Egyben az eredeti ember mint ereden-
dő lázadó is feltámad bennük, amikor maguk hegyezte kis lándzsákkal támadnak a modern 
fegyverekkel felszerelt gyilkosra. „Akkor kellett volna megölni, amikor lehetett. De vissza 
fog jönni. És én itt leszek. És várok rá…” – mondta az öreg tanár. És valóban ott látjuk a film 
végén az ő árnyát is, a napsütötte tágas táj elé kirajzolódott sziluettjét, mintha a múlt őrizné 
a jövőt, hogy ne kövessük el újra mulasztásait és tévedéseit.

Évről-évre és napról-napra szorulnak ki a globális káoszból a perspektívák. A Saul fia az 
extrémszituációban mutatja be azt a káoszt, amit Seidl Kánikula című filmje a „békében”. 
Egymást utánzó vadonatúj, frissen cserepezett, sportteremmel ellátott házakat, a megfegyel-
mezett természet maradványaiként nyírt bokrokat és pázsitot, úszómedencével ellátott ker-
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teket látunk. A külső komforttal szemben a belső terek az üresség érzetét keltik, a kötődések 
és emlékek nélküli, múlttalan és jövőtlen egzisztenciaforma ürességét fejezik ki. A táj távol-
nézete a tiszta, rendes, sikeres életforma biztonságát és idilljét sugallja, de a belső minden-
nek ellentéte. A cselekmény kispolgári miliőben játszódik, mely a nagypolgári kényelem és 
hivalkodás kellékeinek kisszerűen groteszk, egymással versengő és ezért kölcsönösen gyű-
lölködő utánzására kárhoztatja a saját valóságukat át nem élő és ezért a belőle fakadó lehető-
ségeket nem látó embereket. A kiindulópont a semmittevés, a „napon döglő” testek passzív 
önátadása a lassú égésnek. Valamennyien a motiválatlanságot, a tanácstalan esetlegességet, 
a haszontalan parazitizmust képviselik, melyben senki a maga, mindenki a más helyét sze-
retné elfoglalni a világban, ezért vagy lusta vizilóként elterülő puffadt testek, vagy idegesen 
örökmozgó futóbolondok.

A kispolgárok egymás közt reprodukálják úr és szolga viszonyát, az elhízott öregúr be-
járónőjének feladatkörébe tartozik, hogy megereszkedett, szegény, fáradt testével este strip-
tease produkciót nyújtson a gazdának, amit természetesnek is vesz és igyekezettel kivitelez, 
a gazda pedig, száját zsíros és elhülyült mosolyra kényszerítve igyekszik meggyőzni magát, 
hogy elégedett. Egy fiatal suhanc, aki minden értelmi vagy érzelmi erény híján vad és veszé-
lyes autós száguldásokkal vezeti le felgyülemlett energiáit, az autójában megerőszakolt sze-
rető kínzásában és megalázásában sem leli örömét, a lány szadista bántalmazásával tulajdon-
képpen önmagát kínozza, acsargó hisztériája és tettleges féltékenysége által elismerve, hogy 
nem szerethető, hogy akárki betölthetné alantas szerepét a mazochista nő kielégülésének 
eszközeként. A lány mazochista módon siet, az előző bántalmazások ellenére, az új randevú-
ra, de ez az önmegvető önalávetés annak érzéséből is fakadhat, hogy a film elején magányos 
eksztázisban rángva kínálta fel magát a férfitekinteteknek, ezzel uszítva féltékeny szeretőjét 
a megkívánó tekintetek alanyaira. Mindenki a másik áldozata, s egyúttal a másik (akár sza-
dista, akár mazochista) indulatainak kihasználója. Az indulatokat a kollektív könyörtelenség 
és részvétlenség, mely végülis közöny, az érzékenység defektje, nem engedi kielégülni. Ké-
sőbb egy őrjöngő alvilági figura, aki előbb egy nőnek, utóbb egy férfinek ment neki szadista 
módon, végül mindkét alkalommal sírva fakad. Előbb a tanárnő szadista szeretőjével társul-
va kínozta az asszonyt, utóbb a szeretőt kínozza, sőt, az asszonnyal kínoztatja, fegyverrel 
fenyegetve a nőt, hogy kínozza a szeretőt, s azt hiszi, ezzel önvédelemre tanítja a védtelen 
tanárnőt. Mindezt azért teszi, hogy jóvátegye korábbi brutalitását, de jóvátételi törekvése a 
pár szadomazochista egyetértésével szembeni közönséges terrorba fut ki, a szadomazochista 
játékot a terror valóságával váltva fel. A jóvátétel rosszabb, mint a jóváteendők!

A filmnek nincs története, párhuzamosan futnak az epizódok, s mind kisiklik. Minden 
kisiklásra ítélt, már mielőtt elkezdődött volna, ezért keretezi a fetrengés vagy a bolyongás a 
kínos jeleneteket. Az izolált önzés csapdájában tengődőknek nincs történetük, az oktalan és 
céltalan esetlegesség eseménytelensége kínozza őket, s a mazochista nem kevésbé a szadista 
kihasználója, mint fordítva, így a két ellentétes jelenség viszonya nem válik konfliktussá, 
nem katartikusan élezik és hajtják megoldások felé egymást, a kényelmi társadalom befullad 
az egymást a kölcsönös cinkosság által fékező kéjek és kínok lefokozó pocsolyájába. Kín-
zás és kínzatás összekeveredik a kölcsönös kínlódásban. Sem a szadista, sem a mazochista 
impulzusok nem érnek célba, az urat játszó szolgák kéjt vetnek és kínt aratnak. Az ember 
nem képes embert szeretni, legfeljebb egy kutyát, az öregúr kutyáját azonban megmérgezik 
a szomszédok, akiknek csak örökös veszekedését halljuk.
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A szadizmus közvetett mazochizmussá és a mazochizmus közvetett szadizmussá válik 
a túlreflektált és korrupt társadalomban, melyben az ösztönök is a korrupt túlreflexió kö-
zegéhez alkalmazkodtak. A fiatalok nem tudnak odafigyelni a szexre, csak dühüket élik ki 
benne, az öreg, elhasználódott testek pedig kamaszos szexjátékokat erőltetnek, álkamaszkort 
állandósítanak, senki sem figyel oda az életre, és egyik sem képes kihozni belőle semmit. Egy 
házaspár szótlanul él együtt családi házukban, s egymás szeme láttára szeretkeznek mások-
kal, így büntetve magukat és egymást, s külön látogatva halott kislányuk sírját, ami arra utal, 
hogy egymást vádolják a gyermek haláláért.

A nyugati világban az ösztönök differenciális önmeghatározását lehetetlenné teszi a he-
donista kényelmi társadalom, s a kései Római Birodaloméra emlékeztető megvesztegetett 
csőcselék helyzete mind meghatározatlanabb és labilisabb ösztönkeveredésekhez vezet.

A testvérgyilkosság archetípusa

A Hamletben – az Ödipusz-tragédiával ellentétben – nem az a probléma, hogy megölték az 
apát és elvették jogos birtokát (ez itt a tragédia előzménye és nem tárgya). A probléma az, hogy 
nem ölték meg a jogtalanul bitorló, gyilkos kvázi-atyát. Az Ödipusz tragédiában a tragikus 
gyilkos megrendült erkölcsalapító, míg a Hamletben a cinizmus társadalmát alapítják meg a 
volt gyilkosok. Ödipusz esetében az elhamarkodott, kitörő indulat, Hamlet esetében a tétova 
melankólia nehezíti a léleképítést. A következőkben, a további modernizálódás során a különfé-
le apa-hamisítványok elszaporodása lesz a probléma. A XX. század a gyilkos kvázi-atyák kora 
(Hitler, Sztálin, Mussolini stb.). A XX. század című Bertolucci filmben az igazi atya főbelövi 
magát az istállóban, miután a kint épülő világban az emberi autonómiának nincs többé helye.  
A fallosz termékenység szimbólum, a diktátor mint államosított fallosz, a katasztrófa jele. 
Hamlet-komplexusról beszélünk, ha az apa helyét gyilkos kvázi-apa bitorolja. Ennek a Hamlet-
ből ismert apahamisítványnak lefokozott változata a kvázi-apai konkurens, a családot elhagyó 
vagy elhanyagoló eltűnő apa, illetve a család által túlságosan befogott és alávetett infantilis apa.  
A gyilkos kvázi-apa és a semmis, halott tehetetlen kísértet-apa ugyanaz: az apátlan társadalom-
ban meg nem valósult apafunkció defektes képviselője. Egy új matriarchátusban a feleség válta-
kozó férjei illetve szeretői az apafigura lecserélhetőségét hangsúlyozva támadják meg a funkciót. 
Az új társadalom a gyász testvérisége helyett a gyászdefekt testvériségének alapítását ösztönzi.

Lugosi Béla idején vagy a Hammer-horrorban a vámpír háremtartó és kvázi-fiakat za-
báló atyatípus. A mai vámpírfilmben a vámpír tinédzser bandatag, s a vámpírizmus részben 
influenzajárványt, részben impotens szexuális kísérletezést idéz. A modern apátlan társada-
lom tipikus alakja a felnőni nem tudó gyenge vagy a versenyszférában helytálló, de a privát 
életben csődöt valló eltűnő apa. A versenyszféra által elnyelt láthatatlan apa esetében nem 
a személy, hanem a funkció gyengeségéről beszélhetünk. A Shane című filmben mindkettő 
jelen van: az anyát és gyermeket szolgáló farmer, illetve az idealizálható, de eltűnő magányos 
lovas személyében. Korunk amerikai filmjei mindinkább politikai tanmesék, melyek alkotói 
a kvázi-testvérként megformált apafigurát érzik „politikailag korrekt” megoldásnak.

A klasszikus amerikai film idején már érzik a problémát, de menteni igyekeznek a ment-
hetőt: a Gun Glory című film végén áll elő a határozott kontúrokkal bíró apa-fiú viszony, 
míg a két szerep a korábbiakban inkább a testvérharc viszonyában van. A gyenge apa – az 
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elementáris emberi kapcsolatokat bomlasztó tőke terméke – apapótlékok igényét veti fel, fe-
tisizált álapák keresését a nagy társadalomban vagy az apaság információja helyett a kortárs 
csoport információi felé való fordulást.

Az atya monarchiájának összeomlása a felszabadulásként áhított demokráciát a fiúk dikta-
túrájaként valósítja meg. Mindegyik számára evidens, hogy ő alkalmas az új atya szerepére, s 
neki jár a kollektív engedelmesség adója, ezért – a szent hatalmat megdöntő profán hatalom vi-
lágában – nincsenek válaszok, csak kérdések, s nemcsak megkérdőjelezhető, hanem elkerülhe-
tetlenül megkérdőjelezendő minden. A primér hierarchia a testvérharc fékje volt. A fék defekt-
jével előálló modern apátlanság a „társadalom társadalmasulása” jelenségeként is felfogható, 
amennyiben a hím vezérfunkcióját a természettől örökli a társadalom. A hierarchia fogalmát 
megbélyegző értelemben használó tömegdemokrácia imperialisztikus és militarisztikus el-
fajulása a fogalom újragondolására késztet. A szülő aláveti személyes érdekeit a gyermek 
érdekeinek és aláveti a gyermeket a maga tekintélyének, amennyiben a gyermek nem ismeri 
fel saját érdekeit. „A rangsor szerinti fölény elfogadása nem akadálya a szeretetnek. Minden 
ember emlékezete azt súgja, hogy azokat, akikre gyermekként felnézett, akiknek egyértelmű-
en alávetette magát, nemhogy kevésbé, de jobban szerette, mint az egyenrangúakat vagy az 
alárendelteket.” (Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Sopron. 1989. 69-70.)  
A hierarchizálatlan viszonyok feltételei között nincs gátja a konkurenciának. A féktelen ver-
seny az önbecsülés és biztonságérzet garanciájaként tenyészti ki a lélekben a destruktivitás 
öncélúságát. A hatalom koncentrált, messzi és mértéktelen mivolta ébreszt tiszteletet. A ve-
szély nem maga a tekintélytisztelet, hanem a parancsteljesítő mentalitás „gyáva bátorsága”, 
mely nem az erők harcában hisz, hanem az elnyomó túlerőt csodálja, s biztonságérzete any-
nyiban elégül ki, amennyiben a csodált erő sejtjének tudja magát. Önfeladásától függ perverz 
önbecsülése. Ezt a figurát ismerhetjük meg Bertolucci XX. századának gazdatisztjében vagy 
a fantasztikus filmek vámpírszolgáiban. „Az áldemokratikus dogma egyik legnagyobb vétke, 
hogy két ember között a természetes rangsort a melegebb érzelmek útját álló frusztráló aka-
dálynak tekinti.” (Lorenz, 70.) Az új amerikai komédia nem tudja megfogalmazni az emberi 
autonómiát, csak a bandásodás és a menekülő lélek alternatíváját ismeri. A Vissza a jövőbe 
esetében a menekülő lélek birtoka az idő, az agresszív banalitásé a tér. A család dekonstruk-
ciójával kiküszöbölik a szociális szelekciós mechanizmusok a felettes ént és a benne felhal-
mozódott kollektív tapasztalatot: „…a rangsortól megfosztott csoportban a gyermek teljesen 
természetellenes helyzetbe kerül. Magasabb rang elismerésére irányuló, ösztönösen beprog-
ramozott törekvését ugyanis saját maga nem képes elnyomni, és ezért ellenállás nélkül szü-
leit tirannizálva a csoportvezető szerepébe kényszerül, amelyben persze nem érzi jól magát.” 
(Lorenz, 70.). Egyetlen kompetenciája a követelőzés. Így alakul ki a nyugati demokráciák 
fogyasztói „csőcseléke”, mely az egyéb világ rabszolgamunkájával kívánja eltartatni magát. 
Ma az egyéb világ is kezdi elhinni, hogy a munka szégyen, s a követelőzéssel magasabb 
életszínvonal és kényelmesebb élet elérhető. A naiv követelőzés kritikai kultúrának álcázott 
gyűlöletbeszéddé növi ki magát. A nyelv célja nem a megértés, a kommunikációs eszköz harci 
eszközzé, a kultúra szellemi polgár-, sőt világháborúvá degenerálódik. Ez már nem az a világ, 
amelyben legalább két és félezer éve éltünk, s melynek vívmányait a XX. század rövid úton 
visszavonta. A visszavonás előbbi módja a feledés, újabb, radikális módja a rágalmazás.

Az infantilis hatalmi harcban a gyermek nemcsak az átadandó információnak, gyakran 
még a kínált ételnek is öncélúan ellenáll. A szülőtől kapott meglepetés-ajándékhoz hozzá sem 
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nyúl, sőt az ajándék agresszív dührohamot is kiválthat belőle, mert a szülő akarata diadalának 
kifejezését látja benne: ő nem ilyet akart! Máskor gyökeret ver egy kirakat előtt, olyan tárgyat 
követelve, amellyel otthon nem tud mit kezdeni, mert a kirakat összefüggésében betöltött 
dekoratív értéke ragadta meg. A fogyasztói társadalom tömegei hasonlóan reagálnak köny-
nyelmű impulzusvásárlásaik során, úgy zsákmányolva ki a bankhitelt, s ennek közvetítésével 
önmaguk jövőbeli lehetőségeit, mint gyermekkorukban a szülőt. A családtól a kortárs csoport 
felé való fordulás lefelé homogenizálja a társadalmat: „… a kamaszt hatalmas vágy sarkallja, 
hogy csatlakozzék egy etnikai csoporthoz, mégpedig első sorban azért, hogy annak kollektív 
agressziójában részt vegyen.” (Lorenz, 72.). Az azonosulási csoportok a külvárosban a ban-
daháborúk, a belvárosban a partykultúra felé terelnek. Az előbbiek destruktív eksztázisoknak 
hódolnak, az utóbbiak a tudatvesztés eksztázisainak. Az a vér és hatalom, ez a vegyszeres 
megváltás kultusza.

Az apátlan társadalom érvényesülési, szerveződési és produkciós igényei totalitárius ál-
apa keresésére ösztönöznek, aki a nemzet családfőjeként lép fel, mindkét organizációs szin-
tet, családot és nemzetet is kompromittáló erőszakossággal. A kultúrát agresszivitással pótló 
éngyenge egyedek a Führer közvetítésével identifikálódnak egymással (Mitscherlich: Die 
Unfähigkeit zu trauern. München. 1968. 33.). Így visszakapnak valamit a Führer idealizálá-
sából, pontosabban idolizálásából. A parancs, az ügy, a közösség tehermentesít, megkímél a 
lelkiismeret és intelligencia érzelmi és szellemi munkájától. Az erős közösség pótolja a gyen-
ge ént. Az erőszak felszabadulása, minthogy az erőszak nem énmunka, hanem ösztönmunka, 
az éngyengeségre számít. Az éngyenge egyének nem tudnak közakaratot konstituálni: paran-
csoló akarat eszközei. A politikából való kiábrándulás sem eredményez józanságot. A Crash 
című Cronenberg-filmben a legőrültebb, legdeviánsabb személyiség válik csoportképző 
centrummá és sodorja el a többieket, az élettel mit kezdeni nem tudó tanácstalan lézengőket. 
A fogyasztói társadalomban a követésre méltónak látszó „másságot” a szeszély, az őrültség 
és a gátlástalanság emeli a többiek fölé.

Mitscherlich szerint Hitler a tömegek számára énideálként funkcionált, bukása tehát az 
énideál bukása. Ez a bukott énideál nem azonos az általában vett énideállal. A tömegtársada-
lom, a „tömegek lázadása” elsöpörte az egyetemes majd a polgári kultúra által felhalmozott, 
énideálként megszervezett értékeket, primitív parancsénnel, belső diktátorral pótolva a kultu-
rális orientációs rendszert. Mindezt előkészítette a viktoriánus korszak moralizáló kényszer-
kultúrája, amennyiben a számonkérő lelkiismeret cenzurális kultúrájaként prezentálta magát. 
Az első lépésben a polgár énkorlátozó és nem énépítő, receptív és nem produktív mentalitás, 
represszív és nem empatikus kritika szellemével azonosítja a kultúrát, második lépésben a 
barbarizáció már nem az érzékek és értékek cenzurális irtásával befolyásol, hanem közvet-
lenül a terrort, mint rendcsinálást, mint a stabilitás garanciáját nyilvánítja értékké. Ezért le-
hetett a kollektív énideál (Sztálin, Hitler stb.) a kollektív bűnözés felszabadítója. Az objektív 
őrület modern formáit a bukás felé viszi az irracionalitás korlátlansága. Ödipusz idején az 
egyén vesz magára világmegváltoztató tragikus bűnt, Hamlet idején a kriminalisztikus érte-
lemben bűnös kvázi-atya bukik meg. A modern tömeg nem megöli a totalitárius kvázi-atyát, 
hanem elveszíti. A Führer halála után nem a kvázi-atya halála a legfőbb probléma, hanem a 
szelf elvesztése és a bűnrészesség általi kompromittálódás. A „létező szocializmus” bukása 
nem autonóm emberhez, hanem a közvetlen múlttól elhatárolódó, s az emberiség múltját nem 
ismerő köpönyegforgatóhoz vezetett. A közelmúltat ő veti ki magából, a múltak teljessége 
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ezzel szemben őt. Az új társadalom divatembert, trendembert termel, aki semmiben sem hisz, 
csak a mindenkori áramlat felszínén szeretne maradni. Rövid távú áramlatok nevelik a jel-
legtelen hullámlovasokat. Már A megalkuvó című Bertolucci filmnek is az autonómiadeficit 
a témája, Az utolsó tangó Párizsban pedig arról szól, hogy milyen provokatív, antiszociális 
rabjává válik önmagának az autonómia nosztalgiája ebben a lefokozott világban.

A gyász a halott létvesztését vagy a saját objektumvesztését, a tisztelet vagy szeretet 
objektumának elvesztését gyászolja? Az elképzelhetetlen végesség elutasított bizonyossága 
felfoghatatlan bekövetkeztének botrányát? Azt, hogy egy ismételhetetlen, pótolhatatlan egy-
szeriség tekintetében szegényebb lett a világ? Ez mind a gyász része, de a bukott hatalom 
által kompromittált egyén gyásza bonyolítja a gyászproblémát. A gyilkos vagy bűnrészes, 
tragikus katarzis híján, nem az áldozatot gyászolja, hanem saját énideálját. A képzelőerő is 
csődöt mond, ha az áldozat nem közelálló egyén, hanem egész népek. Az énideál elveszté-
se mögötti prózaibb oka a gyásznak az előnyöket élvező agresszor társadalmi helyzetének 
elvesztése. A kívülről irányított karakter szelf-vesztésére való ráébredés mellett az öngyász 
másik formája ez a helyzeti gyász.

A bűnökhöz vezető társadalmi formáció lecserélhetetlensége esetén a régi újrakezdése 
a megoldás, melynek feltétele a múltfeldolgozás megtagadása. „A gyászra való képtelen-
ség… a bűntudat, szégyen és szorongás intenzív hárításának eredménye.” (Mitscherlich, 34.)  
A gyász annak is szól, ami elveszett, azoknak is, akiket az ember veszejtett el, és annak 
is, ami benne veszett el az emberséget törlő veszettség eksztázisa idején. A gyász, szégyen 
és bűn egyaránt tárgya a megtagadás elhárító mechanizmusainak. Az eredmény „a globális 
visszavonulás a saját múltból.” (Mitscherlich, 36.). A nyolcvanas évektől a régi műfajokat 
kiszorítja lecsúszott, leegyszerűsített tinédzserfilmi változatuk, melyben a múlttalan és jö-
vőtlen figurákat önkényes bolondozásra, értelmetlen tettekre készteti, hogy létük már nem 
íródik be a természet és a történelem egyetemesebb összefüggéseibe. Előbb az agresszió 
közös eksztázisa támadta meg a szelfet, most a közös feledéskultúra mámora. Egyszerűen 
nem gondolnak többé a történtekre és a gazdasági verseny felé fordulnak. A bűnök elől való 
menekülés a gazdasági verseny élénkítője, melyben az összes bűnöket reprodukálhatják, ez-
úttal a háború frontja helyett a munka frontján. A cél ugyanaz: rablás és hódítás. Ettől kezdve 
a múltmegvallás elkövetkezte is csak olyan elbeszélés, amely a jelen bűneinek hárítását szol-
gálja. Olyan elbeszéléskincsként habosítják fel, és idomítják a mindenkori pillanat önigazoló 
igényeihez a múltat, mely a múltat ismétlő jelent a múlttól való megváltásnak tünteti fel.  
A múlttól örökölt gátlástalan, kemény, kegyetlen, köpönyegforgató, aljas típusok megváltók-
ként ágálnak. A szovjet szocializmusban is kisiklik a múltfeldolgozás, mert a XX. kongresz-
szus után csak a káderek ellen elkövetett bűnöket vallják meg, s nem a nagyszabású népirtást. 
Az októberi forradalom újrakezdés volt, az újrakezdés újrakezdésének kísérletei azonban, 
melyekre Hruscsov majd Gorbacsov vállalkoztak, nem sikerültek, mert az eredeti népmoz-
galmat kisajátító káderosztály belső megújulási mozgalmai, továbbra is az államkapitalizmus 
felülről jött direktívái voltak.

A későkapitalizmusban mindenki zsidó a legitim agresszió, a részvétlen leszámolás tár-
gyaként, és mindenki náci, a legitim agresszió alanyaként. A hárító-játékot követő beval-
lás-játék is hárítás, a régi bűnök bevallása az újak hárítása. A hárítás, tagadás, feledés célja 
a destruktív energiák átmentése a háborús imperializmusból a gazdasági imperializmusba.  
A régi rendszerben az „atya” az ideál, az új rendszerben a sikeresebb testvér. Ott a háború a 
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csoportok viszonyában, itt minden egyes egyén viszonyában realizálódik. A múlt iránti fe-
lelősség feladása nem védi meg a jövőt a múlt kisiklásának okaitól, ellenkezőleg, a jelennek 
áldozza fel a jövőperspektívákat, melyek a múlt felnyílásától függően nyílnak fel. A pillanat 
embere áll előttünk, aki a természeti környezet és a biomasszaként kezelt alattvalók kizsák-
mányolásának sikerein felbuzdulva a történelmet és időt is kizsákmányolja, védelmezve a 
praxis gátlástalanságát a megértés leleplezéseitől. A múlt elsikkasztásával a jövő is elsikkad, 
a jelen pedig a ragadozó pillanatember zsákmánya. Ma a zsákmányolásra koncentrálódnak 
az energiák, míg a gyász, a múltfeldolgozás szublim áttekintésre és hosszú távú törekvésre 
tesz képessé. A jóvátételi törekvés, a gyász, a bűntudat vagy a szégyen nem támasztja fel a 
holtakat. A jóvátétel lehetetlenségének tézisét mégis ki kell egészíteni egy másikkal: ha a 
bűn nem is tehető jóvá, a világ jobbá tehető. Ha a jelenben bekövetkezik az Esemény, akkor 
a múlt „tévelygései és tévedései” ennek iskolája voltak, megedzették a kritikus haragot és 
lelkiismeretes elszánást.

A múltfeldolgozás önfeldolgozás, mely a „kommunistáknak” nem sikerült, mert úgy vádol-
ták a nemzetet, mintha nem volnának részei, s így – a valójában mindig egymást tükröző bűnök 
részesei – reprodukálhatták mindazt, ami ellen fellépni véltek. A szakadatlan vádolt és mocs-
kolt nemzet elleni sztálinista ideológiai invázió az új gyarmatosító szovjetcsatlós elit bűntuda-
tának és szégyenérzetének mániás elhárítása. A nemzetet gyarmatosító új („moszkovita”) elit a 
nemzetet vádolja az előbbi gyarmatosító (náci) elit bűneiért. Nyugat-Európában karrierista és 
fogyasztási láz fojtja el a háború után a gyászt, ami – a világátalakítási eufória sikertelensége 
mértékében – Kelet-Európában is kezd leszivárogni az „új osztály” kultúrájából a tömegekébe. 
Az atombombával és a világ önkényes újrafelosztásával záruló háború után a győzteseknek is 
van mit elfojtani. A termelési és fogyasztási verseny nem egyszerűen a bűntudatot fojtja el, a 
strukturális világterror kioltja az érzékenységet és megtámadja a gondolkodást. Mindkét fél, a 
győztes és a vesztes is szükségét érezte az önleértékelés és a művével való szembenézés meg-
spórolásának, amit azáltal érhetett el, „hogy a mögötte levő múlttal összekötő minden affektív 
hidat felszámolt.” (Mitscherlich, 38.). A csődvallást kell elkerülni, ezért megy neki a Nyugat 
a „gazdasági csodának”, a Kelet a „társadalmi csodának”. A gyászmunka elfojtása felettes-én-
gyilkosság, mind az érzelmi érintettségé, mind az értelmi hűségé. Az intézményesített kollektív 
múltgyilkosság vagy lélek-kasztráció egyszerre anya- és apagyilkosság, melynek eredménye 
a lélek és szellem degenerálódása, parciális ösztönökre redukálása. A lázas tevékenység sike-
resen hárítja a bűntudatot és szégyent, s új gazdaságot, sőt új gazdagságot is létrehoz, de új 
kultúrát nem. A mennyiségi felhalmozás sikere felszabadít a minőségi lemondásra, a gazdasá-
gi halmozás szabad utat nyit a kulturális lemondásoknak. Az orgazmusképtelenség fogalmát, 
mely Wilhelm Reich elméletében középponti szerepet játszik, tovább általánosíthatjuk a kul-
túra mindenoldalú orgazmusképtelensége, az általános legátoltság, középszerűség és görcsös 
érzéketlenség értelmében. A szürke ötven árnyalata című film sikere ma azt bizonyítja, hogy 
tömeges és akut probléma az önátadás és érzelmi elfogadás defektje.

A szadomazochista filmkultúrában megjelenik a szerencsétlen antihős. A szürke ötven ár-
nyalata milliárdosa nem olyan „jó fogás” a nő számára, mint a harmincas évek komédiáinak 
milliomosai. Nincs többé szerencse, csak az ambivalenciák vajúdása. A film konok, szeren-
csétlen és magába zárt férfifigurája szadista, aki nem tud szeretni, mert csak az úr és szolga 
viszonyt ismeri, ebben érzi magát biztonságban, mert a társadalomban, melyben felküzdötte 
magát, csak nyertesek és vesztesek vannak, s a szadista győztes a testvériességet nem ismerő 
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társadalomban a csúcson üres, boldogtalan és magányos, egy korábbi viszonyban, mond-
hatni a „csúcs előtti” életében pedig, célzásai szerint, ő volt a szexrabszolga. A magát nagy 
nehezen és nagy áron felküzdő egykori mazochista olyan kéjeket ígér a nőnek, melyek nem 
jönnek el. Sade hőseivel szemben, akik – pl. Pasolini filmjében – a kínzást élvezik, az új sza-
dista típus a nő kéjét, ismeretlen kéjekbe való beavatását várja a kínzásoktól, s a nőt szeretné 
megajándékozni azzal a kéjjel, amelyet számára a győztes oldhatatlan megkeményedése im-
már lehetetlenné tett. A cselekmény tehát a szadista férfi mazochista tudattalanjához vezet el, 
s a női mazochizmust – melynek jeleit kezdetben érzékenyen és kedvesen sikerül bemutatni 
a rebbenékeny bizonytalanságban, az ügyetlenkedésben – a cselekmény kibontakozása láza-
dásra készteti a nem férfias, pusztán tőkés szadizmus ellen. A szadista, mint titkos mazochis-
ta, a kín kéjében hisz, melyet adni és nem kapni akar, tehát nem „szeretve lenni” mint Sartre 
szerelmesei, ellenkezőleg, csupán szeretni szeretne, de a globális terror győztes Herkulesei 
közé tartozó férfi a másik fél igényeit figyelembe nem véve, sőt nem is érzékelve képzeli el a 
szerelmi megváltást. Az egykori „szocialista rendszert” a „direktív irányítási rendszer” ural-
maként kritizálta a „demokratikus ellenzék”. Ez a „direktív irányítás” A szürke ötven árnya-
latában a magánéletet is áthatja. Ezért válhat nyilvánossá az intimitás. Kint ugyanaz történik, 
mint legbelül. Végül, a magánéletben, a gazdag kiszolgáltatottabb a kisembernek, mint meg-
fordítva. A tőkés nem versenyképes tőkéjével, mely minden reagálását előírja, s ezzel feltét-
len rendszerszolgálatra készteti: a kisember autonómabb. Ha az ember nem elég trendkövető, 
nem tudhatja, van-e helye az adott világban. Ha ellenben trendkövető, akkor önmagában nem 
találja helyét, magával nincs békében, mert a belső ürességben nincs „hely”, azaz centrum. 
A kívülről irányítottak világa annál nagyobb alkalmazkodást ír elő, minél feljebb van benne 
az ember. Eljutottunk egy olyan pontra, ahol a kiegyensúlyozottabb kispolgár megsajnálja a 
milliárdost. A szürke ötven árnyalata a gazdasági győztest mint személyt ábrázolja érzelmi 
vesztesként. A győzelem veresége gondolatmenetünkben az egypólusú világot teremtő és a 
történelem végével dicsekvő nagyhatalmak tébolykultúrájára is utalt. A győzelem veresége 
elkerülhető, ha a múltgyász jelengyásszá válik, felfigyelve a győzelem kockázataira. Ez le-
hetséges: Uruguay elnöke, a volt gerilla, közcélokra utalja át fizetése kilencven százalékát, 
maga pedig éli tovább a kisember puritán életét. Guattari interpretációja szerint Zinovjev és 
Kamenyev is a győzelem vereségét látták előre: „…mintha valami előérzetük lett volna a ha-
talom meghódítása sztálinista következményeiről…” (Félix Guattari: Psychotherapie, Politik 
und die Aufgaben der institutionellen Analyse. Frankfurt am Main. 1976. 140.).

Nemcsak a kisember, a kisállam is megvalósíthat valamit a gyászkultúrából és ezzel az 
öntudatosulásból, amennyiben mind elsöprőbb erejű önkényes hatalmak áldozatává válik.  
A szovjetgyarmati pozícióban pl. Lengyelországban Wojciech J. Has Búcsúzások című filmje 
az elveszett emberi értékeket, s a történelemcsinálás címén a világtörténelemből való ki-
szorulás gyászos érzéseit képviseli, míg a cseh filmben a Fekete Péter vagy az Egy szöszi 
szerelme a jelent merészeli a gyász objektumaként bemutatni, ebből fakad sajátos humora. 
Ha már a jelent is gyászolni kell, ez bukott mivoltunk elismerését implikálja. Kinevetjük a 
jelent, s ezzel mintegy búcsúztatni szeretnénk. Kétféle gyászmunka bűneink gyásza, illetve 
hőseink és szeretteink gyásza. A Szovjetunióval szembeforduló jugoszláv szocializmusban a 
partizánfilm a nemzeti western műfajává nőtte ki magát.

Az apátlan társadalom és a fallikus nő kultúrájának lényege valamiféle gyermekgyilkos-
ság. Melyek a gyermekgyilkosság módjai?
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1./ A háború utáni fogyasztói nemzedék feléli a jövőt, s a versengő pazarlással meg nem 
született nemzedékek sora létfeltételeit zsákmányolja ki, s teszi végül a lehetséges jövőbeli 
életeket lehetetlenné.

2./ A fogamzásgátlás által a család, az anya- és apaszerep ellen lázadó fogyasztó kéjenc-
generációk az intenzív és kényszeres, mert oldhatatlanul kielégületlen szexuális kalandozás 
semmiféle akadályát nem tűrik, s a gyermeket ilyen akadálynak tekintik.

3./A nárcisztikus szülő elfoglalja a gyermek helyét, rivalizál gyermekével élettársa ide-
jéért. A felnőni nem tudó szülő megrabolja gyermekeit a gyermekkortól. Ezért beszélnek a 
gyermekkor haláláról. Az apátlan, anyátlan családon belüli érzelmi konkurencia a gyermeket 
kiábrándult, agresszív, koravén zsákmányolóvá neveli.

4./ A gazdasági, szakmai és reprezentációs versenybe belevetett szülő semmibe veszi, 
eltávolítja, másokra bízza gyermekeit. Ebben a tekintetben a karriernő teszi gyermekében a 
legtöbb kárt, aki csak megszülni hajlandó a gyermeket, mert semmiből sem akar kimaradni, 
de miután „megkapta a kívánt tárgyat”, elveszti érdeklődését.

5./ A régi szerepeket reprodukálni próbáló ám lelki fedezet nélküli buzgalom, a szülőt 
játszó szülő, anyát játszó anya nem engedi felnőni gyermekét, gondoskodása önző, mert a 
maga hatalmi pozícióját élvezi. A gyermeket zaklató szeretet is eléli a gyermek elől az életet, 
amennyiben a szülő harminc éves gyermekét is kisgyermekként kezeli, kisajátítva a kompe-
tenciákat, melyeket át kellett volna adni gyermekének.

Mivel a szülő infantilis vagy megalázott, leselejtezett felesleges ember (az előbbi a privi-
legizáltak, az utóbbi a vesztesek problémája), nem tudja fenntartani a régiekre jellemző hie-
rarchikus gondoskodásleosztással táplált gerincességet és önbizalmat. Mind a nevelés sikerét 
feltételező távolság, mind a gondoskodás sikerét feltételező közelség megvalósítására képte-
len. Most az állat kerül olyan intim pozícióba, melytől a gyermeket megfosztják. Az állat a 
sikeresen irányító gondoskodás tárgya, az önimádó hatalomérzettel összetévesztett szeretet 
örömforrása. Ezért látni az utcán, hogy a szülő az állatot becézi, míg mögöttük kullog a 
magára hagyott gyermek. Valaha a szülő a gyermekről, a gyermek az állatról gondoskodott, 
ezzel készülve a későbbi szülői funkciókra, most a szülő ezt a felkészítő objektumot vagy 
társat is elorozza a gyermektől.

A gyermekkor halálának, a gyermeklét felszámolásának kollektivista módjai a gyermek 
besorozása a munkahadseregekbe („ifjúsági építőtábor”) vagy valóságos hadseregekbe (az 
afrikai polgárháborúk az utóbbi legismertebb példái), de ide tartozik az ifjúság politikai 
mozgósítása vagy szekták általi bekebelezése is. A „szocializmusban” a gyermek- és ifjú-
kor államosítását szolgálta a politikai mozgósítás (Úttörő Szövetség, KISZ), de az akko-
ri kényszerkollektivizációnál kártékonyabb és hatásosabb a későkapitalizmus stratégiája, a 
szekták általi elcsábítás.

A kistestvérek gyakran civakodnak, harcban állnak egymással, ami a természetes 
hierarchizálódás forrása, amennyiben nem egyformán erősek és okosak. (A testi, lelki és 
szellemi erők eme különbsége a hierarchizálódás kétféle lehetőségére utal: fizikai erőszak 
vagy szellemi erő, destruktivitás vagy kreativitás alapján is történhet.) Az infantilis testvér-
harc felügyelője a szülőhierarcha, aki gondoskodik róla, hogy a gyermeki hierarchia ne fa-
juljon elnyomóvá. A magára hagyott gyermek koravén harcossá válik. Az infantilis szülő, 
akárcsak a létharcban lekötött karrierember, vagy a „szexuális forradalom” címén bevezetett 
szex-tömegfogyasztás által szétvert család által magára hagyott, vagy a mélyszegénység-
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ben a munkába túl korán befogott gyermek – így a Mamut című film gyermekprostituáltjai 
vagy a szeméttelepen turkáló gyermekcsapatai – lelkileg hasonló sorsúak. A perifériákon a 
kiirtott faluból rabolt gyermekeket besorozzák a polgárháborús katonai egységekbe, míg a 
tinédzserfilmekben az amerikai középiskolás kultúra kegyetlenségei, az egymást terrorizáló 
gyermekek harcai magát a gyermekkort nyilvánítják háborúvá. A gyermekkatonák megje-
lenése a pervertálódás új szintjére emelte a világtársadalmat, bizonyos értelemben azonban 
minden katona gyermekkatonává válik, miután a nyugati erőfölény számítógépes játékká 
tette a háborút a népeket elérhetetlen magasságokból bombázók számára. Az infantilizálódás 
következtében a biológiai felnőtt lelki gyermek maradt, aki számára a bomba célba érése nem 
jelent többet, mint a tekegolyóé a kocsmában. Az apagyilkosság freudi elemzésében a félté-
kenység és gyűlölet vezet a tetthez, melyet lelkifurdalás követ. A gyermekkatonák esetében 
a háború játék, a gyermek (a felnőtt gyermekkatona is) gondolattalanul öl, így ezt utólag kell 
igazolni, s az ölés nem lelkifurdalást vált ki, hanem az utólagos igazolást szolgáló etnikai 
vagy – mindegy, hogy vallási vagy politikai jellegű – szektariánus gyűlöletet. Az oktalan 
gyűlöletet utóbb látja el okokkal a kölcsönös mészárlás.

A polgárháborúban a sorozott kvázi-testvérek nem pótolhatatlanok, mint a valódi vér-
rokonok, ezért a csapaton belül fegyelmezési aktus az ölés, a csapaton kívüliek ölése pedig 
kötelesség. A háború sámánja című filmben a „katonás” beavatás első aktusaként a tizenkét 
éves kislánynak, Komonának az a feladata, hogy kivégezze szüleit, mert ezután a fegyvere 
lesz mindene: apja, anyja és testvére. Végül a falhoz állított szülők bíztatják habozó gyer-
meküket, lőjön már, mert különben macsétával koncolják fel őket. A gyermek katonalányt 
háromszorosan használja ki „parancsnoka”: rabszolgaként dolgoztatja, szexrabszolgaként is 
felhasználja, s a csatákban is beveti. A gyermekkatona csak annyit tud, hogy milyen egyen-
ruhára kell lőni, de hogy miért, azt nem. (A felnőtt nyugati hadviselők, s általában mi nyugati 
emberek sem vagyunk bölcsebbek nála, csak annyit kezdünk sejteni, hogy ha a kormány 
eladja az országot a multiknak, akkor a lázadókat kell terroristának nevezni, ha azonban a 
választott kormány népe érdekeit védi a globális tőkével szemben, akkor a kormányfő neve-
zendő diktátornak.)

A felnőtt gyermekkatonának nincs tragédiája, s amennyiben megpróbálják kipréselni 
belőle a filmek, propagandisztikus giccsé válnak (A harcmező hírnökei). Az afrikai gyer-
mekkatonák története ezzel szemben hitelesen képes feleleveníteni tragikus motívumokat, 
a mágia, a mítosz és a tragédia mélységeibe gyökeret eresztő sorsokat sejtve meg a perifé-
riákon. Komonát apja és anyja szelleme kísérti. Kérik, térjen haza falujukba és temesse el 
őket, máskülönben nem lesz nyugovásuk. A tizenhárom évesen már anyává lett szellemlátó 
kislány személyében egy néger Antigoné a kortársunk. Nem kéjből és önként ölt, hanem pa-
rancsra (sőt: szülei kérésére), ezért csak annyira bűnös, mint mindannyian, akik tehetetlenül 
kooperálunk és megtaláljuk helyünket a harmadik világháborúban. Komona a szülés által 
változik vissza katonából nővé: szeretni való a gyermek, akitől félt, hogy gyűlölni fogja. A fi-
atal anya hazatér vele falujába, ahol a fakó kísértetté lett temetetlen holtak várják. Csontokat 
kapar elő a szemétből, de nem tudja összerakni őket, végül az anyja számára kapart sírba tört 
fésűt helyez, apjáéba pedig a vérnyomok pecsétjét viselő inget temeti. A testvérgyilkosság 
mint hivatás, a testvérháború, a film tanúsága szerint minden kötelék eltépése, túl az apa- és 
anyagyilkosságon, mintegy szintézisükként, hisz valóban, a testvérben mindannyiuk génje 
benne van, s a génközösség megszámlálhatatlan embert fog össze térben és időben, akik a 
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reális agressziót felszabadító szimbolikus agresszió uralma alatt nem ismerhetnek egymásra. 
Komona hazatért falujába és teljesítette kötelességét, de nincs senkije, szerelmét lefejezték, 
megerőszakolóját pedig maga ölte meg. Egy teherautó áll meg az országúton haladó kislány-
anya mellett. Kérdőn néz a sofőrre, aki intett, hogy felszállhat.

– De nincs pénzem!
– Senkinek sincs.
A nem-gyilkos testvériség lehetőségét ismerjük fel, miután kiháborúztuk magunkat.  

A gyermekét meglátó anya megérti, hogy minden lehet a gyermekből, minden ember lehet-
séges újrakezdés, s lehet akár olyan nagy ugrás lehetősége is, mely nemzedékek tévelygését 
teszi jóvá és lemaradását ugorja át. Amikor felveszi Komonát az autó, éneklő közösségével, 
mint egy korai Pirjev-filmben, úgy tűnik, talán még a világból is minden lehetne, ha nem 
volnának politikusok és hadseregek. Miután az eredeti, természetes testvérharc uszított és 
manipulált, tömeges testvérharccá, testvérnépek kölcsönös kiirtásává vált, ráébredünk, hogy 
minden természetes és történelmi konfliktus mesterséges kiélezése olyan mértéket ért el, ami 
végül felébreszti az uszítottakban a békevágyat. Afrika jelzi, hogy elege van a vérontásból, 
dolgozni akar, nem háborúzni. Az osztozkodás és összeférhetetlenség konfliktusai nyugatra 
tolódnak, miután az elmaradott népek kizsákmányolása, ipari és katonai alávetése lakhatat-
lanná tette védtelen országok sorát.

Freud az apa túlhatalmát tárgyalta, Jung és Neumann az anyáét. Néhány korcsoport a 
társadalom felé halad, de még nem fenntartó része a természettel való anyagcserének és a 
társadalmi munkamegosztásnak (gyermekek), mások kifelé haladnak a társadalomból, sőt az 
élő természetből is (öregek). A társadalmi hatalmat a középső korcsoportok konstituálják, a 
gyermekeket beavató és a szülőket kiavató középső csoporttömeg. A konkurenciális társada-
lom az ő testvérharcuk, a háború pedig a testvérharc – kiélezett – alesete. Az elméletben ezt – 
a szociális testvériség alapvető perverzitását – éppúgy elfojtják, mint a kiavatás problémáját, 
a testvérek törekvését az idősebb generáció, az egykori beavatók, nevelők trónfosztására.  
A testvérharc mint a társadalmi harcok pszichoanalitikus problémája az elitkultúrában néha 
tudatosul (pl. Thomas Mann: József és testvérei), míg a tömegkultúrában az állandó tudatta-
lan kidolgozás szintjén táplálja a téma a produkciót.

Az apához való viszony az anyához való viszonyhoz viszonyuló viszony. A jövendő 
beavatandó az apához egy anyakomplexumon keresztül viszonyul, a testvérhez egy anya-
komplexumon és egy apakomplexumon keresztül. Az apával szemben pl. védelmet keres 
az anyánál, a testvérrel szemben szövetkezni szeretne az anyával vagy az apával. Harcol az 
anya szeretetéért, az apa megbecsüléséért, a feltétlen vagy feltételes elismerésért. Mi a test-
vérviszony lényege? Az apaviszony másodlagos, a testvérviszony harmadlagos. Ebben az 
értelemben, ha az anya-gyerek viszonyon túl az apa az ősharmadik, a testvérre az ősnegyedik 
szerepe marad. Ha az anya szeretetéért – Freud szerint – az apával kell rivalizálnunk, a test-
vérviszonyban újfajta rivalitás bukkan fel, mely a testvérek számának növekedésével sok-
szorozódik. A rivalizáció egyben hierarchizáció. A szülők és az én hierarchiájának folytatása 
a testvérek hierarchiája. A fiatalabb gyermek alávetett az idősebb gyermeknek, így a szülő 
funkciókat adhat le az utóbbiak. Ezúttal a gyermek a kváziszülő és nem – mint a posztmo-
dernben – a szülő a kvázigyermek.

A rivalitás kibontakozása során, a közös örökség alapján, az én a testvérbe projektálja 
sötét oldalát: a testvérben üzen hadat önmaga (és a család) elviselhetetlen vonásainak. A test-
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véri viszony nem választott viszony. A vágy tárgya a legtávolibb. A szomszéd vagy a testvér, 
akitől nem lehet szabadulni, a bélyeg, a múlt, a tér vagy a vér börtönének nem is annyira cel-
latársa, mint inkább rácsa. Nem ő maga a gonosz, a gonosz csak a vele való reláció bélyege. 
A testvérviszony megválaszthatatlan és megváltoztathatatlan szükségszerűsége Sophokles 
Antigonéja számára érv, hogy a testvért előnyben részesítse a szerelmessel szemben. Ugyan-
akkor a darabban Eteoklész és Polüneikész gyilkos harca ezt a különösen „szent” viszonyt 
különösen kárhozatosként mutatja be.

Pasolini Ödipusz király című filmjében az örök anya egyben örök lány: abszolút nő. Az 
abszolútum tehát mégis csak az előző nemzedék birtoka, ha a modernizálódással el is szökik 
belőle. A Karamazov testvérekben nincs ilyen anya, s nem is lehet, mert az apa sem képes 
betölteni eredeti ödipális szerepét. A Karamazov testvérekben – melynek legambiciózusabb 
változata Pirjev öregkori, kissé már fáradt, és az irodalmi mű iskolás tisztelete által is veszé-
lyeztetett, nehézkes, lassú filmje – az apa harcol a fiúkhoz való nőért, és nem a fiúk az apához 
való nőért. Ezzel az apa a vertikálisból a horizontális struktúrába lép át, a tekintélyiből a 
konkurenciálisba, az etikusból a hedonistába. Az apa halála Isten halála. A regény kompozí-
ciója által halálra ítélt öreg pap az igazi apaszimbólum, az apa csak kivénhedt fiúszimbólum. 
Az apa nem az atyai tekintélyt, hanem a fiúi függetlenséget képviseli. A lelki méretek is 
változnak, mert a kapitalizálódó világban, az önbecsülést pótló élvhajhászásban az apa nem 
túl nagy és túl gőgös, hanem túl kicsi, túl alantas és jelentéktelen. Változik a túlságok termé-
szete. Ideálként még él az apaszerep, de az egyes valóságos apák már nem tudják, s többnyire 
nem is akarják megtestesíteni. Fenség, dicsőség, erény és ambíció: nyugdíjazott kategóriák. 
Nem az apa neve ajz, hanem a zsákmányok neve, nem a nagy név, hanem a hosszú névsor, 
melynek csak egy eleme, adaléka a nő. Az Anti-Ödipusz komplexus keretében az apa hiánya 
növeli a fiak konkurenciáját. Az Anti-Antigoné komplexus keretében az elfiúsodó nő sem 
próbálja őrizni a testvériség pozitív lehetőségét, s fékezni a konkurencia elhatalmasodását. 
Míg az apa összetartott és territorializált, hazát adott és alávetett a territórium rendjének, 
most, az apa bukása után, nő a horizontális mobilitás és a pótkielégítő javakért folytatott harc. 
Az apakép halványulása, a vonzó minta híján a harc végül nem az apaszerepért folyik, csak 
egymás ellen. Ezzel a hatalom elveszti információközvetítő, nevelő és összetartó jellegét, s 
tisztán rablófunkcióvá válik.

A fiak előbb a társadalomban kerestek apapótlékot (diktátorokban), utóbb a kultúrában 
(idolumokban, celebekben), végül olyan szektariánus mintákat találnak, melyekben a kollek-
tív önkeresés, egymás konfúzus bizonytalanságának élvezete, a tanácstalanság és zavarosság 
cseréje tölti ki az apahiányt (a nevezetes név hiányát). Ez a new age lényege. A szektariánus 
pótkielégülés inkább csak unalmas, veszélyesebb forma a bürokratikus. A szervezeti fegye-
lem anonimitása, a parancsmorál helyébe lépő ügy- és kötelességrend az apátlan társadalom 
ellenőrizhetetlen folyamatok alá vető pótfunkciói. Az individualizáció elidegenedése vadít, 
míg a pótkielégítő szervezeti formák butítanak. Ezért az amerikai gengszterfilmek hatását 
mutató bokszfilm, a Rocco és fivérei, mely autentikus remekmű, a Karamazov testvérek film-
változatainak igazabb örököse, mint az irodalmi adaptációk.

A testvérek mint alternatívák, egymás általi önmegkülönböztetők, egyúttal harcuk általi 
önazonosítók. Ebben a folyamatban minden család a maga módján hozzájárul a világ sorsá-
nak eldöntéséhez. Visconti filmjében, a Rocco és fivéreiben minden testvér a saját útját keresi. 
Rocco a segítés híve, Simone a törtető, rabló, individualista, s a kettejük közötti térben bonta-
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koznak ki a tisztes csere formái. Rocco és Simone ellentétét a nőhöz mint vágytárgyhoz való 
viszony, a szerzés konfliktusa tudatosítja. Rocco: „Ellenségek lettünk. Testvérekből ellenség-
gé váltunk. És most fizetnünk kell.” A testvérharc az apával való harc folytatása, de immár 
az apátlan társadalomban. Amit az előbbi harcban a törleszthetetlen tartozás vagy bűntudat 
tragédiája ad, a „Törvényt”, most megtámadja az ökonómia törvénye, s mindaz, amire ez 
utóbbi számít, a parciális ösztönök mohósága. Rocco egyben férfi-Antigonénak is tekint-
hető, aki a rokonsági rendszert képviselve fékezné a testvérharcot. A szerelemmel szemben 
előnyben részesíti a garázda fivért, a végzetes kötöttséget a szabadon választandóval szem-
ben. A faluból hozott testvériség azonban a városi lét anarchiájában nem fenntartható. Már 
a bérkaszárnyákban sincs funkciója, pl. a Róma 11 óra tumultusában, a belvárosban eltűnik, 
csak a gyárnegyedben támad fel: ezt majd Monicelli Elvtársakja fogja kidolgozni, de már a 
Rocco és fivérei vége is jelzi. Rocco a megbocsátás mértéktelenségét és az együttműködés 
feltétlenségét képviseli, Simone a szükséglet mértéktelenségét, míg a csendes, szerény Ciro 
valami harmadikat. Rocco a szent, Simone a bűnöző, Ciro a munkás. Rocco sokáig ellenáll 
a harcnak, végül mégis kénytelen belebonyolódni, fel kell adnia a férfi-Antigoné nőies – 
mazochista – pozícióját. De nem Simone pozíciójához alkalmazkodik. Az amerikai Dél a 
gazdagságot és a szolgaságot jelenti, az olasz Dél a nyomort, s egyúttal elveszett alapérté-
keknek nem temetőjét, de visszavonulási terepét, rejtőzködésük helyét. Az amerikai Dél az 
európai arisztokráciát utánzó előkelősködés színhelye, az olasz Dél a parasztság és a belőle 
leendő munkásosztály „anyaföldje”. A Visconti film alapalternatívája termékeny ember vagy 
parazita viszonya. Az előbbi az általános emberi értékeket választja, az utóbbi a rendszer 
értékeit: az a munkát, ez a fogyasztást. Simone számára sikert és dicsőséget jelent a boksz, 
Rocco számára munkát. A leendő munkásosztályba Rocco „szentsége” menti át a paraszti 
elemet, amely ősi közösségiség és ősi individualizmus egysége, hisz a parasztgazda egye-
dül mérkőzik a kozmosszal. A jövőt képviselő, még kialakulatlan Luca, aki korábban nemet 
mondott a falura, végül Roccot tekinti példaképnek, s ezzel a Lehetetlen Realitást választja 
ki az alternatívák összezavarodott dzsungeléből.

Az apa – lélektanilag – egy ideig az anya mögött vagy körül jelenik meg, mint annak ván-
dorló tartozéka, mobilis oldalbordája, s a gyermek kezdetben érdeklődő elfogadással szemléli 
őt. Ebben az értelemben a testvériség lelki feltételeinek adottsága megelőz minden konku-
renciát. A testvérfogalom általánosítása a konkurencia fékezését és a szolidaritás ébresztését 
szolgálná, melyet az adott világban – bosszantó szóvirággá, a demagógok tulajdonává válva 
– nem teljesít, mert a cinikus kapitalizmusban a testvériség – mint minden érték – „ideál” és 
„reál” ellentétében szenved. A Lehetetlen Testvériség azonban az adott világ réseiben, repe-
déseiben minduntalan megjelenik. Ha egy mozgásszervi betegségben szenvedő idegen ránk 
mosolyog és kedves természetességgel belénk karol, megkérve, hogy segítsük fel a metrólép-
csőn, pillanatra megérint a testvériség érzése. A hatalom „békében” izolál, elszigetel, befog 
és beprogramoz, rendkívüli állapotok idején egymásra uszít bennünket, s mindkét megoldás 
törvényi feltételeiről gondoskodik a gazdasági és jogi törvények két rendje által. A Sasori 2. 
Jailhouse 41. című filmben a tragikusan szép hősnő, egy szadista Antigoné, szembefordul 
a korrupt és érzéketlen, az emberiség múltja teljességéről, azaz valójában az emberségről 
mint lényegről leválasztó törvénnyel. Ahogyan Antigonét kezdetben még lánytestvére is cser-
benhagyja, a japán Antigonét nemcsak a rendőrök kínozzák, rabtársai is gyötrik, de a közös 
kitörés, harc és menekülés során kibontakozik a társak arculata. A megkínzatás, megtizedelés 
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és menekülés közössége kiérlel valamiféle testvériséget. A film utolsó képsora megfordítja a 
Csoda Milánóban utolsó képsorát: ott a szent szegények szállnak el a seholsembe, itt a kisem-
mizettek semmijéből jövő, egymásra talált és a harcban démonivá edzett szegények rohannak 
lefelé, megszállni a nagyvárost. A pozitív testvériség, melyet az imént kezdetnek láttunk – 
amíg nem mozdul a gyermek, addig minden lény testvére – újjászületik a lázadó mozgalom-
ban. A passzivitás teljességében ismertük meg és az aktivitás csúcsán visszatér, újjászületik. 
A világ forradalmárai nem jogtalanul beszélnek, immár kétszáz éve, testvériségről. A Csoda 
Milánóban esetében még az ég is segíti a szegények testvériségét, a Sasori-film idején már 
csak egymásra számíthatnak, ezért válnak démonivá. Sasori mégsem boszorkány, hanem dé-
moni angyal. Démoni – üldöző – angyalokat már a Csoda Milánóban is felmutatott, de Sasori 
üldözött angyalként, ördögi angyalként démoni megváltó. A Sasori 3: Den of the Beast tovább 
erősíti a Csoda Milánóbannal kapcsolatos analógiákat, betonváros és bádogváros, palota és 
kunyhó szembeállítását. Itt is expresszvonatok dörögnek szakadatlan a töltés alatt meghúzódó 
kunyhók fölött a magasban. Itt is a militarizmus szimbolikája áll szemben a munkával.

Az amerikai filmben a magányos dühöngő, a gyilkológép a főszereplő. A gengszterek 
legperfektebb együttműködéséből sem születik testvériség. A testvérharc, a gengszterfilm, a 
thriller és a slasher társadalmában szükségszerűen éleződik. Ez lélektanilag gyakran hiteles, 
mert a testvérviszonyban eleve adott lehetőségek kibontakozására épül a társadalom degene-
rációja. A testvérek nem egyidősek. Nem egyforma erősek. Nem is egyformán értelmesek. 
Különböző neműek. A testvérviszony nem feltétlen különbözik a szülői viszony hierarchikus 
természetétől, s a testvér felelőtlenebb és kegyetlenebb elnyomó lehet, mint a szülő. A szülő a 
nevelő hatalom ősképe, a testvér az öncélú terroré. A szülőnek nincs szüksége rá, hogy bizo-
nyítsa hatalmát, a testvérnek igen. A produktív hatalom hiányát jelző pótkielégülés az impro-
duktív terror. A tudás hatalmának hiányát fejezi ki a terrorisztikus hatalmi mámor. Az ameri-
kai tinédzserfilmek egyik fő témája az agresszió eszkalációja a szimmetrikus viszonyokban, 
melyre a filmek olyan megoldásokat javasolnak (pókemberi átváltozás, időutazás), melyek 
mind arra utalnak, hogy itt és most tanácstalanul áll szemben a problémával a társadalom.

Wilhelm Reich az elnyomás közvetítőjeként ábrázolja a családot, melyet egyébként az ős-
közösség utódjának, az empátia iskolájának és az együttműködés ősképének is tekinthetünk. 
Federn is azt állítja, hogy a család a hierarchikus tekintélyállam alattvalóit neveli fel (Federn. 
In. Dahmer: Analytische Sozialpsychologie. Frankfurt am Main. 1980. I. köt. 76.). Még ahol 
így van is, még ott sem ez az egyetlen funkciója. A család az állammal vagy a munkahellyel, 
hadsereggel, hivatallal, gyárral szemben emocionálisan telített ellenhierarchia. A hierarchiák 
sokszorozódása korrigálja elnyomó potenciáljukat, pl. a párttagság (vagy szakszervezet) a 
munkásmozgalomban erőt adott a tőkéssel és az államhatalommal szembeni ellenálláshoz. 
A hierarchikus hatalommal szembeni ellenállásnak is szüksége volt az erők szervezettségére 
és koncentrációjára, ami nem jöhetett létre hierarchikus és fegyelmező megoldások mellőzé-
sével. A kungfu-filmek szent szerzetesében a jámborság hierarchiája is hatalomkoncentráció. 
A nem az elnyomást, hanem a felszabadítást szolgáló hatalomkoncentráció is feltételezi a 
fiak engedelmességét és a szent hierarcha tiszteletét (Szellemharcosok).

A polgári család folyamatosan „demokratizálódott”, az apát gyakran több gyengédség és 
megértés jellemezte, mint a nárcisztikus hisztérikaként ügyetlenkedő anyát. Az arisztokrata 
kultúrában a dada, dajka nagyobb hatalom a gyermek életében, mint a reprezentációban, 
szalonéletben és politikában elmerült szülők. Az anya illetve a dada, az eredeti hierarcha nem 
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elnyomó, hanem gondozó: a hierarchia kompetencionális. Az álforradalmi majd a giccs-li-
berális partiarchátus-mítosz, mely még a legkiválóbb pszichoanalitikusokat is gyakran meg-
érinti, nem veszi figyelembe a kapcsolatok kétértelműségét és vele összefüggő dinamikáját: 
„…a testvériség mozgalmai eddig azért hiúsultak meg, mert a családban való felnövés az 
individuumot csak egy patriarchális családra készíti elő.” (Federn, 76.). Ez azért sem meg-
győző, mert ha az apa csupán korlátozó és parancsoló személy lenne, ez lázadási és kitörési 
kísérletekre sarkallna. Az ember ama viszonyok ellentétét idealizálja, amelyek kínozzák.

A westernekben az apa otthon gyakran mulatságos, míg a munkában vagy harcban hero-
ikus személy. Gyakran megkettőződik és a távolról jött majd ellovagoló kvázi-apa tölti be a 
példakép szerepét. E szerepnek szüksége van a távolságra, mely leválasztja a lényegi teljesít-
ményt a köznapok banalitásairól. A hierarchia is ilyen távolságteremtő idealizációs potenciál. 
A Shane-beli kvázi-apa kitüntetője a felfelé vezető irány. Ellovagol, a hegyekben tűnik el.

Az idősebb testvér kvázi-atyaként vagy kvázi-anyaként léphet fel. Ez is a családon belüli 
többdimenziós, multihierarchikus szerkezetre, egymást kiegészítő hierarchiák egyensúlyte-
remtő dinamikájának lehetőségére utal. (Eredetileg egyházi és állami hierarchiák viszonya 
is játszhatott hasonló szerepet.) A szülők öregszenek, fölérendeltből alárendeltté válnak, 
míg a kortársak között nő a verseny. Ott több esély van a gyűlölet szeretetbe, itt a szeretet 
gyűlöletbe (vagy közönybe) való átcsapására. A család nem a patriarchális, hanem minden-
fajta társadalom sejtje, valamennyi igényeihez alkalmazkodni tud, s ezt éppen hierarchikus 
pluralizmusa és átcsapásokra képesítő történeti drámaisága teszi lehetővé. A természetben a 
testvériség vége a testvérgyilkosság, a kinövés a természetből, melynek a testvér a második 
köldökzsinórja. A társadalmat ezzel szemben a testvérgyilkosság szervezi, ha csak virtuális 
értelemben is: a testvérek egyenesek, melyek a testvérgyilkosság végtelenében találkoznak.  
„A tömegtársadalom … rivalizáló, irigy testvérsereget alkot.” (Mitscherlich: Auf dem Weg…, 
328.) Talán azt is mondhatjuk, hogy a társadalmat az apagyilkosság alapítja, míg a tömeg-
társadalmat a testvérgyilkosság. A tömegtársadalomban általánossá válik, ami a klasszikus 
társadalomban még csak a hatalmi csúcsokat jellemző robbanásveszélye a szimmetrikus vi-
szonyoknak. A tömegtársadalom jellemzője nem az ödipális rivalitás, mely az atyával küzd 
a hatalom és szabadság élvezetéért, hanem a testvérirígység a társsal szemben, aki „többet 
kapott” (Mitscherlich, uo.). A hatalommal szembeni lázadás impulzusát sikerült átirányítani 
a „testvérre”, így az áldozatok egymás áldozatai, nem a hatalom áldozza fel őket, egymást 
áldozzák fel a hatalom kegyeiért. A visszaosztás, a részesedés kegyeltjeinek felbukkanása és 
a kegyek állandó újraelosztása totálisan korrumpálja a tömeget. Az apával való konkurencia 
a felelősség, a teljesítmény, az alkotás irányába vitte a versenyt, a testvérkonkurencia az 
előnyhalmozás, az intrika és a fogyasztás irányába. Minél összeférhetetlenebbek a testvérek 
(ezen most már a társadalomalkotók romlott, bomlott testvériségét értve) annál összemérhe-
tetlenebb túlhatalmakat táplálnak és tartanak fenn. A testvérharc eszkalációja, a végtelenített 
testvérharc a végtelenbe tolja ki a bűntudat eszmélkedését.

Káin az anyjára üt, nem az Atyai Törvényt képviseli, olyan primérvilágot képvisel, 
amelyben nem vált szét ember és természet, én és másvalaki, amelyben csak ketten vannak, 
anya és fia, és nincs közöttük más törvény, csak a szükséglet törvénye. Éva „első férje” 
Számmáél angyal, Káin nemző atyja, Ádám tehát csak nevelő atya, az elsőszülött pedig a 
Totem és tabuból ismert, destrukciót és erotikát monopolizáló vad ősatya gyermeke. Ter-
tullianus értelmezésében az első asszony „az ördög magvából” szüli az első gyermeket: a 
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„gonoszság tevékenységével” szüli a „harag fiát” (Id. Szondi: Káin, a törvényszegő – Mó-
zes, a törvényalkotó. Bp. 1987. 58.). Ábel kevésbé problematikus helyzetében egybeesik a 
nemző apa a nevelő apával. Úgy is mondhatnánk, az elsőszülött Káin a bizonytalan apaság, 
a másodszülött Ábel a konszolidált apaság gyermeke. Káin mint anyafia s a régebbi törvény 
képviselője hozzáférhetetlen a törvényadók számára: az atyafia Ábel a földi atya és az égi 
atya – általában az igaz atyák, s nem idegen megerőszakolók – kedvence. A Káin név a hé-
ber „káná” igéből származik, melynek jelentése „teremteni”, „birtokolni” (Szondi, 60-61.). 
Káin a „teremtő”, „alkotó”, „birtokló”, de a teremtés ebben az esetben az engedelmesség 
ellentéte, Isten és a közösség privilégiumainak kisajátítása. Ha Káin a teremtő, akkor Ábel az 
engedelmes, a szerény, a követő. Az alkotó egyben szétverő, s ellentéte az őrző. Ábel annyi-
ban Ádám örököse, amennyiben Ádám is engedelmes, míg Éva rémekkel közösül és almát 
„lop”. Az alma tiltott gyümölcs, s ha Káin gyümölcsöt ajánl Istennek, ezzel is tilalomszegő 
mivoltát hangsúlyozza. Az Asphalt című Joe May film hősnőjét is tolvajként ismerjük meg, 
de végül nővé érik: a nagyváros új Évája. Az ifjú Mr. Lincoln című filmben a városi csibészek 
a káini törvényt képviselik, ezért végül egyik meg is öli a másikat, míg Lincoln a Törvény 
felismerését és követését, s így ő lehet az igaz, jámbor testvérek megmentője, a testvériség 
ősi értelmének helyreállítója.

Ábel a juhok pásztora, Káin földművelő. Ábel a westerni Nagy Marhatartók elődje, Káin 
a vadnyugati filmek letelepedett földműveseié. A nomád Ábel áll szemben a falusi gazdá-
val. A westernek ezért fogják átértelmezni viszonyukat: a westernben a nomád éráját kell 
leváltania a földművesének, s a kerítések döntögetőjét a kerítésnek. A westernekben tehát a 
marhatartó válik Káinná, ez azonban nem sokáig fenntartható, a Szelíd motorosok idején újra 
a letelepedettet vádolják türelmetlenséggel, erőszakossággal. A letelepedettek már John Ford 
Érik a gyümölcsében is megölik a vándort, az idénymunkást, a száműzöttet, az immigránst, 
a zárt közösségen kívüli idegent.

Ábel ugyan „csak” pásztor, de a „kövér juh” arra utal, hogy ő sem a földönfutó értelmé-
ben szegény. Mégsem váltja ki Isten haragját, mert a vándor nem halmozó (mondhatni a juhai 
kövérek és nem ő maga). Az eredeti Ábelben minden esetre már benne rejlik a Nagy Mar-
hatartóba való westerni átcsapás lehetősége, míg az eredeti Káin – mint földműves – alakja 
a modernségben pozitív hős, kétkezi munkás, kistulajdonos, akit elűznek földjéről a Nagy 
Marhatartók, a seriffek vagy később a traktorok.

Pszichológiai motívum, hogy az idősebb testvér féltékeny a fiatalabbra, mert a figyelem 
elfordul tőle a jobban rászoruló felé. Káin tehát a Nagy Magányos, olyan figurák előzménye, 
akik a filmmitológia egyik kreatív csúcspontján – a Casablanca idején – azért az idegenbe 
számkivetett, sértő és sértett, komor figurák, permanens válságban, mert valami kimondatlan 
sötét folt terheli múltjukat. Bűnbeesés utáni figurák, szemben a következő nagy virágkor 
filmjeivel, a hatvanas évek olasz vagy japán filmjeivel, ahol az egykori idegen bűn áldozatai 
ők (pl. Lady Snowblood).

Az elsők állapota kivételes, törvényen kívüli állapot. Káin és Ábel csak lánytestvéreiket 
vehetik el (Szondi, 63-64.). Ábel áldozatát elfogadja az Úr, tehát kitünteti, felemeli, fiává 
fogadja. Káin földi javakban dúskál, Ábel égi javakban. A szublim javak közé tartozik az 
erkölcs és a szépség. Káin a csúnya, Ábel a szép nőt kapja feleségül. Káiné csak a birtok, 
Ábelé a fenség, a megbecsülés és a szépség. A zsidó mondában Ábel ikertestvére a szépség, 
a keresztény és a mohamedán mondában Káin ikertestvére. Káin a szépséghez ragaszkodik, 
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akár az ő ikerhúga, akár Ábelé. Az eredeti változatban, melyben Káin Ábel ikerhúgához 
ragaszkodik, Káin választása vezet ki a vérfertőzésből, a későbbi változatokban Ábel válasz-
tása. A hagyományozás során Ábelt idealizálják, s nő Káin és Ábel erkölcsi különbsége. Az 
örök testvérviszályt jó és gonosz küzdelmévé stilizálják (Szondi, 73.).

Káin a földjét szántja, Ábel a juhait legelteti. Káin arca verítékével keresi kenyerét, míg 
Ábel, Isten és a „szép nő” kegyeinek részeseként, a verítéken inneni világban él. Az időn in-
nen él, mint egy másik pásztor, Kukorica Jancsi, aki így énekel: „…nem törődöm az idővel, 
ha szívemben nyár van.” A „szív” egyetlen évszaka az élet. A westernben a Nagy Marhatartó 
pusztítja a földművest, itt a földműves Káin a Nagy Marhatartó elődjét, Ábelt, de közös 
motívumot is találunk, a földműves földjének legázolását az állatok által. A kerítés westerni 
motívuma pozitív érték, a kódolt áramokat előnyben részesítő westerni műfajban a distink-
ciók által teremtett biztonságos viszonyok jele. Ábel esetében még egy virtuális kerítés az, 
amit nem tart tiszteletben a marhaterelő útiwesternek hőseinek elődje. A kerítést romboló 
Ábel – naiv, tudattalan szabadsághősként – szentesített viszonyokat és distinkciókat támad 
meg. Más tekintetben azonban Káin a forradalmár: szexuális forradalmár. Káin a távolabbi 
nőt akarja, Ábel a közelebbit, Káin testvére ikertestvérét, Ábel a magáét (Szondi, 72.). Ádám 
azt kívánja, hogy egymás ikertestvérét vegyék el, de Ábel a magáét akarja, mert az a szebb. 
Káin is a szebbet akarja, de a távolibbat látja szebbnek s ezzel a nemi viszonyok variabilitá-
sának forradalmát kezdeményezi. Az „indulati gyilkos” (Szondi, 75.) nem kéjgyilkos, nem 
vágyik a gonoszra, csak a jótól való megfosztottság tör ki a tettben, mely a „haragtőke” 
befektetése. A tulajdonost kifosztják, a kisajátítót kisajátítják, s ezúttal az a döntő, hogy Ábel 
az isteni kegy kisajátítója, s Káint Istennel csak isten haragja kötheti össze, az örök büntetés, 
mely Klages nyomán a szellemmel azonosítható.

A konkurenciális viszonyokban a magunk bűneit gyűlöljük a konkurensben. A konku-
rensről alkotott képünk, mely dühünk aktivizálását szolgálja, saját eltolt, projektált önképünk 
(René Girard: Das Heilige und die Gewalt. Düsseldorf und Zürich. 2006. 108-109.). A mítosz 
megoldása egyik párt győzelme a másik fölött, „az egyik polémikus olvasat győzelme a má-
sik fölött, az események egyik verziójának átvétele a közösség által…” (Girard, 111.). 
A győztesek írják a történelmet, akik a rivalitás katasztrófáját az egyik rivális rovására írják. 
Az emberiség Káin örököseként csinálta végig történelmét és halmozta fel kultúráját. Ha-
tárvonásokkal dolgozta ki a kultúra distinkciószükségletét. A globális világ újnomádja Ábel 
örökébe lép: A szelíd motorosok csavargókultuszában illetve A motoros naplója szocialista 
utópia territóriumává nyilvánított Latin-Amerikájában.

A tragédia szimmetriája, a szimmetrikus viszonyok szomorú győzelme az áldozati kultusz 
összeomlásának kifejezése. Az Ödipusz tragédiából tragikus demokráciaelmélet követke-
zik, mely az apaviszony egyenlőtlenségét a testvérviszony egyenlőségére redukálja (Girard, 
114.). Mit adhatnak egymásnak az egyenlők? Az erőszakos reciprocitás végső győzelme 
mindent átfog, az apa-fiú viszonyt is aláveti. Ezzel aláveti az alávetést az egyenlőségnek, 
az idioszinkrátikus különösséget az átlagnak. Az erőszak szintjén képződő immanenciasík 
„demokráciája” a nevelés, a törvény végét jelenti.

A mítosz bűnbakot kreál, amivel a mindenki mindenki ellen káoszát átváltja a mind 
egy ellen rendjére, a rémtettek expanzióját a rémtett kontrakciójára, a járványt az áldozatra 
(Girard, 120.). Ezzel a magányos gonosz ellen fordított kollektív gonoszságban egyesíti a 
kollektívát. A kollektíva gonosz egyesülése felhívja a figyelmet a magány átértelmezésének 
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lehetőségére. A végtelen magány a mártír tulajdonsága. A kollektíva az újat összetéveszti 
a gonosszal. A westernek logikája szerint a földművelés az új a nomadizálással szemben. 
A magányos újat a régi kollektíva irtja gonoszként, míg az új győzelme esetén a régi kerül 
megbélyegzésre. A túlgyorsult és ellenőrizhetetlen mivoltában iránytalanná és értelmetlenné 
lett változások korában, mely növekedésként megélhető, de haladásként nem, mint amilyen 
a Crash című film rohanó városa, morotizált fémáramaival, az új ember a maga megbélyeg-
zője, amit Cronenberg filmjében a sebek és a tetoválás kultusza fejez ki.

A különböző értelmezési lehetőségek ellenére is, ma is megszólít, sőt aktuális Káin és 
Ábel története. Aktualitása a két birtokos perlekedésére épülő változatokkal függ össze. Egy 
változat szerint osztozkodás közben történik a gyilkosság. A mezőn perlekednek: „Osszuk 
fel egymás közt a világot!” Egyiké legyen a föld, a másiké, ami azon él és mozog (Szondi, 
65.). Szondi Lipót szerint a Káin-komplexus fő mozzanata a „birtoklási vágy” (65.). Föld 
és terméke, föld és népe, élettelen és élő javak azonban nem szétválaszthatók, a kisajátítás 
eredménye abszurd, örök háborúra ítél, Ábel nyája Káin földjére téved. A munkamegosztás 
és tulajdon érdeke ellentétes a testvériség értékeivel. Káin Ábelt vádolja: testvére juhai a 
mezejét legelik. Ábel Káinra támad: nemcsak a juhok eszik Káin füvét, Káin is eszi a juhok 
húsát: „Fizesd meg, amit megettél!” Itt állunk a versenyszféra alapításánál, a jövőben a pász-
tor öli a földművest és a földműves a pásztort: egymás ellen vagyunk belevetve a világba. Az 
anyagyilkosság a lélek születése, az apagyilkosság a szellem születése, a testvérgyilkosság a 
versenyszféra, a számítás, a modernitáshoz vezető gazdasági rend születése. Káin öl vagy a 
„szerszám” és a „tulajdon”? Míg Ábel csak legeltetett s hagyta dolgozni a dolgokat, a szántó-
vető Káin megragadja a vasszerszámot, és agyonüti vele testvérét. A munkaeszköz fegyver és 
a fegyver munkaeszköz, s a gyilkosság ezúttal a világtörténelem kezdetének is tekinthető. 
A mai amerikai filmben végül az ölés munka, szakmunka, sőt hivatás. A szovjet munkaver-
seny-filmek kései tükrei a mai ölésverseny-filmek (Assassins).

Van olyan változat, amely szerint Ábel a legszebb juhot hozta áldozatul, Káin pedig a 
legsilányabb gyümölcsöt. Eszerint nem a Mindenható önkénye a konfliktus forrása, hanem a 
tulajdonos csaló hajlama (Szondi,73.). Josephus Flavius szerint Káin bekeríti a földet, felépí-
ti az első várost, melyet fallal vesz körül. Szondi mindezt így kommentálja: „E leírás alapján 
Káin a magántulajdont, és azzal együtt a kapitalizmust is feltalálta.” (83.). Mindebben a 
mozinéző ráismerhet Az ifjú Mr.Lincoln városára. Az optimista Ford-film szerint a kataszt-
rófa csak addig tart, amíg a civilizáció gyorsulása lassítja és elnyomja a kultúrát. Lincoln a 
kultúra erejével fékezi meg a civilizáció erőszakát.

A Káin-Ábel konfliktus a testvérfóbia alesete. Girard a különbségdeficitet tekinti a test-
vérviszony konfliktuspotenciáljának. Az áthidalhatatlan különbség tiszteletre méltóan fen-
séges, a különbségek összeomlása a létet inflációval fenyegetően borzalmas. Sok primitív 
társadalomban megölik az ikreket: „Ahol hiányoznak a különbségek, erőszak fenyeget.” 
(Girard, 88.). Az erőszak a munkamegosztás és a szocializáció archaikus akadályait távo-
lítja el a lélekből. Az ikerfóbia a hasonlókra is átterjed, hasonlóságfóbiaként: „az ikerfóbia 
átterjedhet más vérrokonokra.” (Girard, 91.). A testvérviszály magyarázata: az azonos nemű 
testvérek majdnem ikrek (Girard, 95.). A testvérharc fogalmának általánosítása a vizsgálat 
körébe vonja a kvázi-testvérek konfliktusait (Girard, 96.): mindezek az erőszaknemző diffe-
renciadeficit alesetei (97.). A csere általánosulása felszámolja a különbségeket, a multikultu-
ralizmus a kultúrákat, a szegény is a gazdagot utánozza, s a különbségdeficit közpatológiává 
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váló forrongással fedezi a reális különbségeket. „Abban a mértékben, ahogy fokozódik a 
krízis, a társadalom tagjai az erőszak ikreivé válnak.” (Girard, 120.) A sokszínűség elhal-
ványulása, a masszába gyúrtak szellemi alternatívátlansága olyan általános és kölcsönös el-
lenszenvet ébreszt, ami eltakarja a mértéktelen birtok- és sanszkülönbségeknek kijáró jogos 
haragot. A különbség nélküliség élménye azt jelenti, hogy nem adhatnak egymásnak semmit, 
ellenkezőleg, feleslegessé nyilvánítják egymást és egymás helyére pályáznak. De vajon nem 
a viszály teszi őket kvázi-ikrekké, ha a földműves és pásztor mássága, munkamegosztása volt 
a kiindulópont? A telhetetlen fösvényt felháborítja az anyagi birtok mennyiségi különbsége, 
a szolidárist vonzza a szellemi és lelki birtok különbségének, a minőségi sokszínűségnek 
egyesítése. A munkamegosztást a cserélők, mint a fösvénységben és haszonlesésben szüle-
tő ikrek teszik veszélyforrássá. Ezzel a tétellel összhangba hozható Girard gondolatmenete, 
mely a gonoszt az identitásba zártságra vezeti vissza, Szondi kapitalizmuselméletével, mely 
a cserélők összemérhetetlenségére vezeti vissza összeférhetetlenségüket.

A túl sok másság bizalmatlanságot és idegenséget nemz, a túl sok azonosság unalmat és 
türelmetlenséget. A lélek, ha osztozkodásra kerül sor, mindkettőt használhatja érvül. Ezért 
lehet a bibliai gondolkodásban a vándor az ideál, a westerniben a letelepedett. A bibliaiban az 
intrikus az, akinek nem jut elég elismerés, tehát valamiben hiányt szenved, a westerniben az, 
akinek túl sok van (ezúttal anyagi javakban). A bibliaiban a szerény pásztor az ideál, akinek 
elég, ami van, a westernben a földműves a szerény, s ellentéte az átgázoló felhalmozó, a kon-
junktúralovag. A bibliai ideál, aki nem alakítja át a világot, minden élet békés egymás mellett 
élését képviseli, míg ellenfele az egyéb életnek való önző hadüzenetet. A westernben az ellen-
fél felforgató, a felgyorsult világ és a fenntarthatatlan fejlődés pionírja (vasútépítés). Az indi-
ántól a földműves veszi el a földet, a földművestől a nagybirtokos és vállalkozó. A szűzföldből 
termőföld lesz, a termőföldből olajmező, mely a Crash vasbeton és fémvilágát táplálja.

A keleti harcifilm szélesebb perspektívába helyezi a testvérproblémát. Az ígéret című film-
ben megsokszorozódik a különbségek és ellentétek felhalmozódása. A szolgák négykézláb jár-
nak, az urak díszruhában feszítenek, az elnyomott északi országba húzódnak vissza emberek és 
istenek együttélésének idejéből származó különleges képességeink, de a déli ország megsem-
misíti az északi népet. A testvérgyilkosság általánosított variánsa a háború, mely egy társadal-
mi formáció és egy történelmi korszak végét jelenti, másrészt ugyancsak a testvérgyilkosság 
értékeli fel a szerelmet, mint olyan minél távolibb lehetséges társ minél közelibbé válását, aki a 
kezdet szimbóluma, és akinek segítségével a társulás új formájának alapítóivá válhatunk.

A testvérharc, amennyiben testvérgyilkossághoz vezet, a társadalmi érintkezés mint a go-
nosztettek cseréje koncepciója felé mutat. Kiélezettebben fogalmazva: a történelem kezdete 
a világvége kezdete. Előbb a kereszténység, utóbb a francia forradalom figyelmeztet minden 
ember testvériségére, de Jeremiás próféta szerint senkinek sem szabad bíznia testvérében, 
minden testvér megcsal és minden barát megrágalmaz. Az erőszak láncolata legfeljebb a 
csalás láncolatában konszolidálódik, s csak ideiglenesen. „Mindenki egyformán bűnös, mert 
… mindannyian részt vettünk a kulturális rend szétrombolásában.” (Girard, 109.) Vajon nem 
ennél is sokkal mélyebb-e a bűn? Nem maga a kulturális rend-e a közös bűn, amely a kö-
zeliek által ébresztett haragot a távoliakra tolta el, egymásra uszítva vallásokat, társadalmi 
formációkat, etnikumokat? Ma a politika fő feladata védtelen áldozati bárányokat csempész-
ni a túlsúlyos konkurens helyére a harag napján. Tehetetlen egységekre darabolni a világot, 
szomszédokat, testvérnépeket uszítani egymásra, monopolizálni a túlsúlyt.
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John Ford Érik a gyümölcsében az idénymunkások tömege még egy nagy család. 
Az Édentől keletre egy nemzedékkel később, Elia Kazan által rendezett változatában már a 
család sem család. Douglas Sirk Szélbe írva című filmjében a család gazdasági felemelkedése 
mértékében hull szét. A történelemben előre vagy a társadalomban felfelé haladva nő az el-
idegenedés. A fejlődést gyorsító kapitalizmus a társadalmi viszonyok táguló világegyeteme, 
mely szakadatlanul réseket nyit a lázadás számára. Antigoné a feltétlen folyamatosságot és a 
velejáró megbízhatóságot védi ebben a táguló világegyetemben: ő a jó testvér. Antigoné eré-
nyes bűne a lázadás, Káin bűnös erénye a lázadás. Antigoné az ember, Káin a tárgyi viszony 
nevében lázad, Antigoné gondja a szellem szétosztása, Káiné a javak elosztása. Az előbbi 
felfüggeszti az alkut, az utóbbi újrakezdi és radikalizálja.

Szondi Lipót az ősgyilkosságtól a polgári neurózisig vezeti végig a testvérgyilkosságban 
rejlő problémakomplexumot, a társadalomszervezés és a lélek önszervezése egységes prob-
lematikájaként: „A testvérgyilkosság ősi népmondai indítékait pszichológusként szemlélve 
megdöbbentő, hogy az emberek ösztöntermészete évezredeken át milyen keveset változott. 
Az azonos ősi ösztönök, mégpedig: 1. a fiú vágya az apai elismerésre és a féltékenység és 
irigység testvérével szemben; 2. a tulajdon iránti vágy, a mindent birtokolni akarás; 3. a 
vallási viszály a hagyományokért és a hagyományos helyekért és 4. a szexuális ösztön vol-
tak mindenkor azok a heves ösztönkészletek, amelyek a harcra, háborúra, egyesek és egész 
népek meggyilkolására vezettek.” (Szondi, 68.)

A Pánik New Yorkban című film készítésekor Harryhausent láthatólag csak a szörny ér-
dekli. A szerelmi szál jelzésszerűvé zsugorodik, a hatalmas öreghez, a szörnyhöz képest az 
ifjú pár csak minimális kortárscsoport, melynek még bizonyítania kell életrevalóságát. A 
szörny a maga erejét veti be, az emberek csak gépeket. Ebben a tekintetben a régi és új mí-
toszok minden nagy hőse, Herkulestől a kungfu-filmekig Lourie és Harryhausen szörnyének 
rokona. Ha sikerül egyesülni a nagyság, a múlt, az apa ellen, vége a konkurenciának: az apa 
elleni harc a testvérviszály terápiája, sőt prevenciója lehet. A terápiás testvériség későpolgári 
ötleténél nagyobb gondolat a forradalmi testvériség. A felszabadító testvériség forradalmi 
eszméje – a testvérgyilkosság motívumának előbbi felbukkanása, a lélek és az objektív szel-
lem mélyebb rétegében való honossága következtében – testvériség és testvérség proble-
matikájának megkülönböztetett vizsgálatát kívánja. A testvériség fogalmát a szabadsághoz 
és egyenlőséghez való viszonyában kell vizsgálnunk. Ahol nem ismerik fel a testvériséget, 
katasztrófa az eredmény (Róma 11 óra), ahol felismerik, a kibontakozás erejévé válik (Ke-
serű rizs). A védelmező, gondozó hatalom (az anya) és a tanító, nevelő, fegyelmező hatalom 
(az apa) pozícióját és éráját elvileg leváltja a felszabadító, emancipáló hatalom (a testvérkö-
zösség), mely a horizontális viszonyokat, az egyenlősítő hatalommegosztás elvét képviseli. 
A tulajdon a testvérharc oka, a testvérharc a testvériség önmegszüntetése, a testvériség a 
testvérség magáért valóvá válása, a jó és rossz módon is felhasználható puszta ténynek ön-
értékké válása. Az osztályharc a testvériség általánosulása, a szolidaritás felfedezése a közös 
ellenséggel vívott harcban. Vagy a tulajdon lép a testvér helyére, vagy a testvériség a tulajdon 
helyére. Minden alternatíva jó megoldása új alternatívát nyit, melynek jó vagy rossz megol-
dása lehet. Az ödipális dráma lényege az erkölcs keletkezése, a testvérkonfliktus az erkölcs-
telenség és önzés, a versengő rivalitás, a kapitalista próza lelki gyökereit szemlélteti. A domi-
nanciáért való harc ezúttal nem biológiailag determinált, mint a nemzedékek vagy a nemek 
viszonyában, s ezzel a biológiai lét rést nyit a társadalmi megoldások kísérletezése számára, 
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de mivel a harcnak ezúttal nincs biológiai ellensúlya, jobban elfajulhat, mint a természeti har-
cok. Ugyanakkor a testvér szó érzelmi színezete pozitív, az elvtárs vagy a honfitárs intimmé 
tételeként is használatos, mint a szövetség jele. A testvér testvériesülése forradalmi tett, a társ 
felfedezése a konkurensben, a konkurenciális világ elleni lázadás, hadüzenet a testvérietlen 
testvérség világának. A testvérek miért vértestvérek és nem tejtestvérek? Miért a vér és nem 
a tej a szövetségi társadalmasulás szimbóluma? Miért vérontással pecsételik meg a szövetsé-
get? Akiknek nem egyazon vér kering ereikben, vért cserélnek, az önmegsebzés, önvérontás 
pecsételi meg, hogy ezután nem ontják egymás vérét. Mintha az önvérontás tenne immunissá 
a kölcsönös vérontással szemben. A vér felajánlása a vér elrablásának megelőzése. Ennek 
romlott, abszurd és destruktív ellentéte a „megelőző csapás” eszméje a történelem végén.

Szent Pál az atya helyett a testvért állítja középpontba. Az atyának testvérré kell válnia, 
hogy ne öljék meg, de ezt csak akkor veszik észre, miután megölték vagy legalábbis elárul-
ták. Az „atya” más nívón van, s ezzel a miénket átengedi a profánnak. A „fiú” ellenben kö-
zülünk való: létnívónkra rója a szentség terhét és kontrollját. Az atya testvérré válása akkor 
a szentség és áldozat műve, ha atyai felelősségben részesednek a testvérek, s nem az atya 
vegyül el a testvérek konkurenciális közösségében. A nemzedékek nemes testvériesülésére a 
kungfu-filmek Öreg Mesterei mutatnak példát. Az atya elvegyülésének példái a mai amerikai 
szexkomédiák.

A nagyság tragikus, a kicsinység komikus. A nagyság ellentét, a kicsinység puszta kü-
lönbség dolga. A tragikus egzisztencia üldözi minden feloldási kísérletét. A forradalom is 
testvérgyilkossághoz vezet, a kizsákmányolás elleni harcban létrejött testvériesülés a test-
vérgyilkosság új formáit hozza magával. A hagyományos hatalom felülről szerveződik, így 
mindenki hierarchikus és centrális, orientáló és szervező erőnek van alávetve. Kezdetben a 
vének a bölcsek. Korábban az atyák képviselik a felvilágosító információt, csak a francia 
forradalom óta az atyák ellen lázadó fiak. Az atyai erő szilárdsága a biztosítéka a testvé-
rek egyenlőségének és együttműködésének. Az ígéretben a szolga, amíg el nem sajátította a 
magasabb kultúrát, vonakodik felvenni a díszruhát és a hatalom szimbólumait, s a szeretett 
nőt is átengedi az atyai figurának. Kezdetben az „egy” radikális egyenlőtlensége biztosítja 
a „sok” radikális egyenlőségét. Ha az „egy” tekintélye megrendül, üres marad a centrum, 
megindul a sokak harca a betöltéséért. Így az atyagyilkosságból szükségszerűen következik 
a testvérgyilkosság.

Federn szerint, aki 1919-ben írt tanulmányában a szovjetrendszer lelki alapjait kutatja, le-
hetséges az apátlan társadalom pozitív formája, a lázadó fiak demokráciája. A lázadásból „au-
tomatikusan új szervezetnek kellene keletkeznie, mely az egyenjogúak össztestvériségéből 
képződik.” (Federn: Zur Psychologie der Revolution: Die Vaterlose Gesellschaft. In Dahmer: 
Analytische Sozialpsychologie. Bd. 1. Frankfurt am Main. 1980. 76.). „Minden eddigi szer-
vezetet a vezérekből kiindulva valósítottak meg … a pártvezetés csúcsáról kiindulva haladt 
az impulzusok és a befolyásolás iránya a széles népbázis felé, felülről lefelé. Az új szervezet 
– a tanácsoké – a tömegből, a bázisból nőtt felfelé, a bázisból fogadja az impulzusokat, és 
láthatatlan pszichológiai rendszere a testvérek viszonya.” (Federn.76.) De az alulról jövő 
mozgalom, a világkapitalizmusba beékelve és nem szabadulva az általa szuggerált mentali-
tásoktól – testvérharc maradt, mely nem a szublimabb pénzhatalom, hanem a barbár fizikai 
erőszakhatalom szintjén stagnált. Nem a testvériség rendje nőtt ki a testvérharcból, hanem az 
vált egyre véresebbé, és a véres testvérharcból a régieknél barbárabb zsarnokok emelkedtek ki.



158

A testvérharc megfékezőjét az erő vagy a kultúra választja ki: az erő elnyom, a kultúra 
felvilágosít és szolgál. Ha a kultúra progressziója és nem az erőszak regressziója oldja meg a 
konfliktust, a kompetencia feltétlen hatalmat kap, de a szolgálat formájában. A Nagy Testvér 
hierarchiája helyére a kompetenciafelosztás bizalmat, hűséget és tekintélyt is feltételező test-
vérisége lép, máskülönben a hatalmat a forradalomban is újra a legerőszakosabbak ragadják 
magukhoz. Federn jól látja, hogy évezredeken át csak az atyakonstrukciójú társadalmi szer-
vezetek voltak tartósak. „De elhamarkodott volna ebből arra következtetni, hogy a jelenlegi 
testvériségi mozgalomnak meg kell hiúsulnia.” (Federn, 76.) A forradalom a testvériség ne-
vében akarta megdönteni a hierarchiát és a strukturális terrort, a kapitalizmus a testvérharc ál-
tal dönt meg minden tekintélyt, hogy anonim strukturális terror által erősítse meg a kulturális 
hierarchiától megfosztott materiális hierarchiát.

A halhatatlan – szellemi – Atya vágya lázadozik lét és tudat leértékelődése ellen, az eset-
legesség és céltalanság zűrzavarában, melyben az értékmentes elfogadás mint empátiát és 
szolidaritást pótló „korrektség” viszonyai között az öncélúság egykori eszménye az agresszi-
vitás öncélúságára korlátozódik, mely a fogyasztói társadalom új szakaszában a fogyasztást 
is megszállja a maga mindig új megnyilvánulási tereket kereső pótkielégülési kultuszaként. 
A szimbolikus tekintély híján az élettel való öncélú experimentálás fenyeget, melyet az élet 
szeretete és öröme korábban kizárt. A patriarchális autoritást a szenvedélyes kötöttség új 
formái pótolják: alkalmi reagálásokként – sikertelenül. A családba is beviszik a formális 
jogi követelőzést és politikai meghasonlást. A korábban természetes módon, tartalmuknak 
megfelelően kiélt feszültségek szisztematizált ellenségeskedés formáját öltik. A privátszféra 
átpolitizálása nem a szabadságot, hanem a konformizmust erősíti, mert a meghasonlott tár-
sadalmi rendszer által felkínált szerepek nem értékeket, csak cinkosságokat szignalizálnak. 
Minden átpolitizálódott, de eltűnt az autonóm, kritikus szubjektum. „Az atomizált kiscsalád 
hozta létre az autonóm kritikus szubjektumot. Az apai tekintély hanyatlása együtt halad a 
konformisztikus személyiség terjedésével.” (Žižek: Die Tücke des Subjekts. Frankfurt am 
Main. 2001. 474.)

A szülők bevált, bizonyos mértékig feltétlen sikeres emberek: épp családalapításuk a si-
kerbizonyíték. A testvérek ebben a tekintetben előbb még csupán emberkísérletek. Az élet-
képességgel és a perspektívákkal kapcsolatos önbizalom hiánya esetleges reagálásokhoz és 
labilis szövetségekhez vezet. Állítás is, tagadás is: csak öncélú ágálás. Az egyenlők nem tud-
nak értelmes döntésre jutni, a szavazás mennyiségi mechanizmusa nem pótolja, a mennyiség 
döntése nem helyettesítheti a minőség funkcióját. Az eldöntő mennyiség nem megbízható 
érv. A félelem a szabadságtól lehet a saját tájékozatlanságtól és inkompetenciától való fé-
lelem is – ez esetben a butaság bölcsessége, ahogyan a bölcsességnek is lehet butasága, pl. 
kompetenciájának túlbecsülése.

A „horizontáldemokratikus gondolkodás és cselekvés” (Mitscherlich: Auf dem Weg…, 
385.) számára csak az érveknek van tekintélyük. Ez nem a „demokratikus alku” eszméje, 
nem az érdekek alkuja, nem a partikuláris érdekek üzletelése, ellenkezőleg, feltételezi a na-
gyobb érvényerővel bíró érv meg nem alkuvását. Ezt akarta kifejezni a vallás, amikor a 
Szellemet azonosította az Atyával. A vélemény nyilvánításával szembeni tolerancia nem le-
het a véleménnyel szembeni tolerancia. Ráhagyni vitapartnerként társunkra azt, amivel nem 
értünk egyet, a cinizmus, közöny, megvetés vagy megalázkodás kifejezése. Ha az érdekhar-
cot kizárják vagy szüneteltetik, értelmes korlátok közé szorítják a közös érdek képzése és 
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képviselete kedvéért, nem kell a véleményharcot is kizárni, másként a közérdeket a legerő-
sebb és legerőszakosabb részérdek veti alá. A testvérharc mint véleményharc, mint kritikus 
kommunikáció, a testvériség kifejezése. A parancskultúrában a parancsolat nem a közös ész, 
hanem az elnyomó önzés és önkény kifejezése, nem az egymásra találásé, hanem a hatalmi 
hierarchiáé. A kommunikáció antikommunikáció: a hatalmi viszonyok bebetonozását szol-
gálja. A modern kapitalizmusban érvényesülő értelmiség sikerfeltétele a kommunikatív ész 
antikommunikatív értelmi számítások készségére cserélése. Ha a lázadás nem az ész, hanem 
az esztelenség lázadása, bukásra van ítélve. A kultúrnívók rendjében lefelé haladva mind 
kritikátlanabb az engedelmesség és a parancsolás: ezért eredményez a parancskultúra elleni 
lázadás barbarizálódást, nem a parancskultúra leváltását, csak parancskultúrálatlanságot.

A forradalom idején nem egy munkás, hanem „a munkás” a plakátok témája. Nem egy 
tábornok, hanem „a katona”. Ez a testvértársadalom szimbolikája az atyavilággal szemben. 
De ebben az „általános munkásban” egy valóságos munkás sem ismert magára. Alávetett 
helyzetében nem érezte úgy, hogy maga veti alá magát önmagának. A bürokratává átvedlett 
forradalmárnak is szüksége volt, hogy Lenin kép vagy Lenin szobor álljon mögötte, mert 
magában nem érzékelte a Nagy Másik erejét. Szükséges a mértékadó ember kontrollálása is, 
de a tömegdemokrácia nem kontrollálja, hanem kipusztítja őt.

Isten a törvényt a kimagasló individuum által nyilatkoztatta ki. A látó a szellem rendjét 
hozza el. Az elaggott atyavilág ellen lázadó testvérvilág előbb az atyaszimbólumokat irtja, 
később a testvérek egymást, mert nem tudják megkülönböztetni a szellemi vezetői potenciált 
és a puszta hatalmi akaratot. A testvérharc nem hallgat a kultúrahozókra. A tömegdemokrácia 
kisemberét nem a nagy eszme, hanem a nagy száj bűvöli el. Azt vélik Jó Testvérnek, aki, az 
egyenlőség nevében, a valódi alkotókra uszítja őket. De az egyenlőség az egymást feltéte-
lező különbségek egyenlőségeként életképes, míg a primitív hatalmi akarat féltékenysége a 
szellemi plusz, a társadalmat megajándékozó információforrás ellen lázad, nem a gazdasá-
gi egyenlőtlenség extremitásai ellen. Elvileg lehetséges lenne a testvériség: előbb az anya 
dominál, s az apa háttérben van, utóbb az apa a domináns személy, s a harmadik stádium 
lenne az egyenlőség kibontakozásának esélye. A testvériség társadalma nem elpusztítaná, 
csak átszellemítené a dominanciákat. A pluralisztikus hierarchiában mindenki vezér a maga 
kompetenciális dimenziójában. Nem a szolgaságban, hanem a vezérségben egyenlősít az 
igazságos és mértékletes elosztással párosult munkamegosztás. Ennek a felszabadulásnak 
azonban a műveltség a feltétele, másként a kimagasló szellemre irányul a ressentiment.

A fajspecifkus kiváltó ingerek, mint ösztönmozgások fölött megszerveződik a kultúra-
specifikus törekvésmozgósítók rendje, az adott kultúra alapvető, kollektív törekvéseket szer-
vező és egyéni törekvéseket integráló szimbólumainak rendszere. Az ösztönkomplexusok 
hajtóerőit a szimbólumok által befolyásolják az értékkomplexumok szervező, vezető erői. 
Az általános felvilágosodás feltétele az egyéni megvilágosodás, mely egy pillanatban, egy 
helyen megy végbe. A későpolgári tömegdekadencia hangadói sorra minden mértékadó em-
bert (pl. Cromwell vagy Kálvin) diktátornak minősítenek. Mértékadó ember híján azonban 
általános önzés és tespedés, értelmet és érzelmet lefokozó deprimáltság az eredmény. A szim-
bólumok „szociális folyamatok organizációs magvai” (Mitscherlich: Auf dem Weg…, 361.), 
szellemi komplexumok, melyeket a szenvedély vizionált, s melyeknek személyes bélyeggel 
való ellátottsága képes másokba is beoltani ezt a szenvedélyt. A személyes bélyeggel ellátott 
szimbólumok képesek tovább adni mind a szellemi potenciált, mind a szenvedély fokát. Ha 
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nem ismerjük az alapítókat, akkor is mesélünk róluk, körülvesszük magunkat velük. A Nagy 
Elbeszélés az istenek vagy a legendás császárok korával indul, ezt a modellt eleveníti fel Az 
ígéret című film is.

A tekintélyuralom megdöntése nem a tekintély felszámolása. A felvilágosult atya egzisz-
tenciája „garantálja a testvérek alternatív törekvéseinek legitimitását.” (Mitscherlich, 359.). 
Ez azonban csak úgy megy, ha minden testvérben kristályosodik a felvilágosult atyai felettes 
én. A munkamegosztás emancipatórikus erővé válik, a közös szimbólumok által életben tar-
tott értékek pedig jelzik a határt, ahol a konkurencia felbomlasztja a közösséget, a testvérharc 
a testvériséget. A felettes én alapja a felvilágosult apaimágó, mely az univerzalisztikus mi-
reprezentáció értelmében tágul, s a családtól, a rokonságon át, az etnikumig és nemzetig, a 
hivatási csoporttól a társadalmi osztályig, a vallási közösségtől az egyetemes humanizmusig 
terjedne, ha az utóbbi is újfent szert tehetne hitelre, s ha megvalósul, számtalan egymást 
gazdagító identitás kölcsönös kontrollja által elevenedik meg és fejlődik. Az azonosulások 
pluralitása óvja az azonosulást az uniformizálódástól és az ennek során felmerülő értékkonf-
liktusok teszik az azonosulást kritikaivá.

A tömegdemokrácia nyugati, fogyasztói formája, az emberiség egészének rovására kiala-
kult igénytelenül önimádó és szenvedélybetegen önkényeztető ember kultúrája emancipálta 
az inkompetenciát a kompetenciával, ami visszavezetett az önmegkülönböztetés kétségbe-
esett, mindenáron ellenkező, provokatív, hierarchizáló és terrorisztikus formáihoz.

Antigoné tragédiájában a lánytestvér másként viszonyul a fiútestvérekhez, mint azok 
egymáshoz. A testvéri szeretettel reagál a testvérharc következményeire. A testvérnek a test-
vérharc rossz vége utáni felértékelődése jelzi, hogy a harc a testvériség ősibb törvényinek el-
lentéte. A két fiútestvér egymással versengett, a mácsónő – ha Antigoné az volna – velük ver-
sengene, s a versengők a kiemelkedésért harcolnak, a verseny a testvérvilág olyan törvénye, 
mely felszámolja a testvériséget. Antigoné hierarchikus viszonyokkal szemben az egyenlősé-
gi viszonyt, a horizontális szerveződésre alapított társadalmiságot képviseli. A testvériséget 
szentségként értelmezi, a többi viszonyok ideális alapmintájaként. Antigoné személyében 
a testvér válik, a hatalom ellenében, a bukott, gyilkos mácsóvilág igazságtevő örökösévé, 
aki áldozatával tesz kísérletet az új világ bevezetésére. Az ő örökösödési pere lesz az egész 
elkövetkező világtörténelem, mert a jelenben kiszorul a világból, ideális győzelme ellenére 
reális vereséget szenved, a győzteseket azonban katasztrófába sodorja sikerük, míg Antigoné 
bukásának az igazságesemény, a megvilágosító, jövőbe mutató jelenség értemét adja a győz-
tesek katasztrófája. Antigoné tragédiája Ödipusz tragédiájának ellentéte, amennyiben ebben 
az esetben nem a győzelem bűnében alapítják a társadalom fenntartó, szabályozó törvényét, 
hanem a vereség erényében alapítják a kultúra törvényét. Ödipusz bűne jóvátételi társadal-
mat alapít, míg Antiogoné az örökkévalósággal azonosított múlttal azonosul, mintha a múlt 
mindazt tartalmazná, amit egykori jelenvalóságában nem tudott megvalósítani. Ez a múlthoz 
hű, „egy lépés hátra, két lépés előre” típusú kultúralapítás a kultúra ősképének, a vallásnak 
felel meg.

Hegel visszatérő töprengései során matriarchátus és patriarchátus, család és állam, a vér 
törvénye és az ész törvénye, partikularitás és univerzalitás szembesülnek Antigoné és Kreon 
harcában. Az egykori Nagy Atyának nem volt szüksége érvekre, Kreonnak már magyaráz-
kodnia kell. De az atyai funkció modernizálójaként hozza be a nagyvilágot a kisvilágba, a 
társadalmat a családba. Család és gazdaság, család és politika viszonya egyre problematiku-
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sabbá válik a társadalmi fejlődés során. Ha a családi kötelék belekeveredik az állampolgári, 
munkahelyi viszonyokba, úgy a maga helyén legális kötelék illegális korrupciós forrássá 
válik. A korrupció a család lényegi veszélye a tágabb világhoz való viszonyában, s azért 
fenyegeti a társadalmat, mert a családi érdek szenvedély, míg a közérdek csak kötelesség. 
Po Csü-ji Ének az örök bánatról című költeményében a császár tragédiája, hogy a lelki-
leg fontosabbat pozíciójánál fogva alá kellene rendelnie a lelkileg kevésbé fontosnak, ami 
nem sikerül. Po Csü-ji császára éppúgy két világ határán áll, mint Sophokles Antigonéja. 
Antigoné a korrupció vértanújának is tekinthető, míg Kreon, a rokon kegyetlen kiirtása ál-
tal a biológiai köteléken felülemelkedő szublim testvériséget óhajt teremteni. Antigoné az 
egyénhez hű, Kreon a közösséghez, Antigoné a valóságos testvérhez, Kreon az általánosí-
tott testvériséghez, Antigoné minden lét összemérhetetlenségéhez és titokzatos sötétségéhez, 
azaz mélységéhez, Kreon a parancsként fellépő törvényhez. Vallási érzés és jogi megfontolás 
szembesülésének is tekinthető harcuk. Vajon konzervatív ellenforradalmár volna Antigoné, 
aki a törzsi társadalomba akar visszatérni az államból? Ő a világirodalom ama különös fi-
gurája, akit minden tábor szeretne kisajátítani, s ideológiája kiépítésekor felhasználni. Luce 
Irigaray szerint Antigoné lényege az „antiautoritárius magatartás”, „a női ellenállás az állami 
dirigizmussal szemben” (Id. Judith Butler: Antigones Verlangen: Verwandtschaft zwischen 
Leben und Tod. Frankfurt am Main. 2001. 11.). Tehát Antigoné forradalmár lenne, aki a 
horizontális viszonyt (testvériség) tekinti alapviszonynak a vertikális, hierarchikus szerve-
ződéssel szemben? Ha így van, akkor a forradalom a kisiklott időre hivatkozó megtérés-
ként értelmezhető, mely mélyebb parancsokat követ, mint az emberiesség teljességét őrző 
lélekszervezést megelőző, ezért embertelen társadalomszervezés. Antigoné Hamlet elődje, s 
egyben sikeresebb Hamletnél.

Lacannál (Die Ethik der Psychoanalyse. Weinheim – Berlin. 1996. 293.) Antigoné a nyel-
vet és kultúrát képviseli a szociálissal szemben, az ökonómiai és politikai logikával szemben, 
melyek hajlamosak feláldozni a kulturálisat. A család a kimondhatatlannal szembeállított első 
normarendszer, struktúrája az első jelrendszer, melyhez képest az állam követelései absztrakt 
módon uniformizáló tényezők. Az erkölcs a szenvedély, sőt őrület egysége a hőstettel, míg a 
morál szokássá merevült megfelelés, a kifejezett parancsot megelőző parancskövetés, mely 
az „objektív szellem” akaratát követve, az általános botránkozás által bünteti a vétséget. Csak 
a morál jogként való államosítása, s a népharag mesterséges erőszakszervezetekkel való pót-
lása választja le végleg a szabályozást a közjóról.

Butler azt gondolja, hogy Antigoné a (dicső) halált, míg Kreon szimbolikus rendje az életet 
mint banalitást képviseli (Butler, 90.), de Antigoné a halált is megérő élet eszményét, az élet 
és halál határait relativizáló értékfolyamatosságot képviseli, míg Kreon szimbolikus rendje a 
„két halál közötti” (a lélek társadalom általi s a test természet általi likvidációja közötti) ál-
életet, mely nem ismeri az egyén végtelen értékét, s melyben az egyén sem ismeri a végtelen 
összetartozás értékének időfeletti törvényét. Antigoné a „vér szerinti” s érzelmi-evidenciális 
természeti-társadalmi teljességet igenli, Kreon pedig a „társadalom társadalmasulását” kép-
viseli. Kreon az ítélő hatalom, s Antigoné az embernek az ítélet elől elmenekülő, az ítélettel 
elérhetetlen részét is érzékeli. Antigoné mindazt felfogja, amire az ember jó, ami lehetett 
volna, míg Kreon csak azt, amivé lett. Mivel az ember számtalan esetlegességnek kiszolgál-
tatott, s az idegen tekintet ezek végeredményét látja, az embernek a jelen csapdájába esett 
részét, Antigoné ítélete mélyebb.
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Antigoné gyilkost és árulót védelmez, ezzel a vérontás jogát képviseli „melyet az ember 
maga mögött kell hogy hagyjon az állam és uralma megszilárdulása érdekében.” (Butler, 
16.). Antigoné mint forradalmár a népi jog heroinája, aki az ősi jog ellenállását szervezi, s 
egyúttal az állami erőszakszervezet ellenében felvonuló bukott testvér mellé áll, amivel az 
állami előtti jog felelevenítője az államosított jogot megtámadó jövendő lázadások érzületi 
igazolója. A gyilkosság, Eteoklész és Polüneikész harcában, az egyén kifejezési formája, 
míg Kreon esetében a gyilkosság állami monopólium. Ezzel az állam alávetett, jogfosztott 
egyének halmazává válik. Állampolgár, aki halálfélelmében feladja a kockázatvállalást, s 
az állam az élettelen haláltalanok dicstelen kísértetvilága, mellyel Antigoné tragédiája egy 
dicsőbb kísértetvilágot állít szembe. Antigoné emlékével kísértet járja be a világtörténelmet.

Antigoné a tudattalan teljességet védi az előírt kötelességgel szemben, jó és rossz tel-
jességét, a teljes elfogadást a steril emberképpel és a feltételes elfogadással szemben. Ezzel 
olyan elfogadást véd, amely a banalitás átlagából kimagasló csúcspont, kivételes, kitüntetett 
pillanat eseménye. Antigoné testvérszeretete regresszív és archaikus, mert az anya szereti 
ilyen feltétlen világelhanyagolással gyermekét. Antigoné regresszív, Kreon represszív állás-
pontot képvisel. Az átélt erkölcsöt legyőzi a parancsolt jog, a jog pedig nem háború és béke 
joga, csak a háborúé, mert feltételezi, hogy mindenki idegen, az idegenségben egyesít, ezért 
alkalmazhat egységes mértéket. Nem ismer végtelen kitüntetettséget, csak általános felcse-
rélhetőséget. Az ősi zsarnokok bukásával csak a formális testvérség győz, nem a szubsztanci-
ális testvériség. Mivel Kreon a közösségre, a közérdekre, a jog összetartó erejére hivatkozik, 
ezzel a Totem és tabu fiainak törvényét, a megegyezést, a szerződést képviseli, míg Antigoné 
az egyén végtelen értékét, Antigoné az egyest értékesebbnek tartja a sokaságnál, s a többieket 
csak annyiban ismeri el, amennyiben helyet adnak az egyes tévelygéseinek és tévedéseinek, a 
nevelődés útjának, az egyéniesülés lehetőségének. A formátlanság a forma nyersanyaga, míg 
az egyformaság a forma halála.

Az eredeti, még nem államosított törvény diktálója a múltban olyan végtelenbe vissza-
húzódó ágens, mint ahogy a vágy célja a jövőbe menekül, egy ellentett végtelenbe húzódik 
vissza. A ház, a kert, a föld chthonikus törvénye anyai, női törvény, mely eltemet, a csírázó 
földbe, a jövőt tenyésztő múltba küld, visszaad a természetnek mint őshazának. Kreon álla-
mosított joga a definíciók véletlenségére bízza a felcserélhető egyént. Az állam megfosztja az 
életet a hazától. A Totem és tabuból ismert alkuvó testvérek egyenlősítettek, míg az egyenlők 
testvérségével szembeállított rajongó testvériség visszahozza a természet chthonikus mér-
téktelenségét, mellyel együtt jár az univerzális túlsúly minden harcokat békítő végakarata, 
az egyetlen egyenlősítő, a tökéletes egyenlősítő, a halál tisztelete, a temető kommunizmusa. 
Az emlékművek lehetnek különbözőek a föld felett, a halottak azonban egyenlőek a föld 
alatt. A testvérrel való viszony Antigoné érzületében szublim, szimmetrikus, életfogytiglani, 
sőt életen túli érvényű. Ez a szublim, egyúttal érzelmileg telített viszony a holtak öröksége.

Minden lázadás a múltak és jövők teljessége nevében lázad a jelen defektje, a lét itt és 
most jelen nem léte ellen, tehát mind nosztalgia és utópia egysége. Judith Butler kérdése: 
„a viszonyok milyen támogató hálója az, ami egyáltalán lehetővé teszi életünket, azok életét, 
akik a rokonság fogalmát teljesen új módon fogják fel?” (48.). A klasszikus pszichoanalízis 
válasza az, hogy az őshierarchia minősége meghatározza a mind szélesebb akciórádiuszú ho-
rizontális testvériesülés viszonyforradalmait. Hogyan tud továbblépni az egyén az elküldő vi-
szonyokból? Ehhez az elküldő viszonyoktól, eredeti találkozásoktól, vadonatúj világtól kapott 
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információ biztosít strukturális koherenciát és dimanikus életkedvet. A horizontális viszonyok 
öröklik az eredeti vertikális viszonyok információját, az anya is testvérré, a Nagy Anya kis 
anyává, Káli istennő Szűzmáriává válik. A horizontális viszony túlsúlya felé haladva minden 
külső kontroll belsővé, a parancs kötelességgé, a kötelesség szenvedéllyé válik. Ha az erkölcs 
válik joggá és nem a jog erkölccsé, ez a horizontális viszonyok rehierarchizálódásáról tanús-
kodik. A hierarchia ezáltal rossz helyre kerül, nem a kezdet nevelője, hanem az embersors 
mint nevelődési regény kibontakozásának, s a nevelt önnevelővé válásának gátja. A kultúra 
kibontakozásával a hatalmi szervektől lelki szervek veszik át az irányítást: a szervezett fe-
lelőtlenségtől az egyéni felelősségen alapuló közösség. A szülők a múlt, a gyerekek a jövő, 
azok a múltban álltak helyt, ezeknek a jövőben kell helytállniuk. A jelenben a testvérekre van 
bízva a világ. Eteoklész és Polüneikész a rivalitás könnyebb útját választják, mellyel szemben 
Antigoné más megoldást keres. A temetés a szimbolikus szféra megerősítése, az a pont, ahol 
az útelágazásokban nem vész el a közös eredet megbízatása. Antigoné a bukott jogait képvi-
seli, Kreon a győztes jogát. A sors csak beteljesedett tragikumában tartalmazza az igazságot, 
melyet a halálösztön olvas ki belőle. A természet törvényeit nem lehet be nem teljesíteni, a 
társadalom törvényeit nem lehet beteljesíteni. Azok ismétlést nemzenek, ezek végtelen tö-
rekvést. A beteljesedés azonban a törekvés szenvedélyessége mértékében virtuálisan kíséri 
a beteljesületlen jelenvalóságot. A halálösztön maga az érdek nélküli cselekvés, amely – az 
egyén életérdekeit feláldozva törekszik a beteljesíthetetlen beteljesítésére. Antigoné átváltja 
az élők parancsait a holtak parancsaira, az érdekelt parancsokat az érdek nélküli parancsokra, 
az üzleties cselekvést az „ingyen cselekvésre”. A kulturális általános (az idők teljessége) több 
mint a szociális általános (a legnagyobb szinkron halmaz). A kulturális forradalom a szinkron 
halmaz totalizálása a diakronikus halmazzal. Ady mondja: „Én a halál rokona vagyok…” 
A XX. századi tömegek lázadása kulturális ellenforradalmat művelt kulturális forradalom cí-
mén. A kultúra elleni lázadást, a kultúra likvidálását képviselte. A halálösztön az örök élet 
ösztöne, amint ellentmondásba kerül az életösztönnel: „a szubjektum egy duplumot választ le 
önmagáról, és ezt elérhetetlenné teszi a megsemmisülés számára.” (Lacan: Das Seminar VII. 
Die Ethik der Psychoanalyse. Weinheim u. Berlin. 314.). Antigoné, a múlt, a kultúra, a vir-
tualitás, a halál angyala, mártírja, szeretője – Kreon szempontjából antiszociális boszorkány. 
A szociális hérosz mintaszörnye áll szemben a kulturális heroina perverz halálangyalával.  
A művészet, az erkölcs, a vallás a halált képviseli az életben, a művész, a hős és a pap a holtak 
ügyvédje. A legrosszabb, a halál választja el a jót a rossztól, így a jó a halál öröksége. Ezért 
Antigoné igazsága más, mint Kreoné. A tragédia, a szenvedély, az érték beteljesedésének neve 
Szűz Antigoné. Az élet Kreonnak ad igazat, mert Antigoné igazságával élni nem lehet.

Az Antigonéban az állam védekezik a családi princípiummal szemben, de az utóbbi érzel-
mi ereje nagyobb és ellenőrizhetetlenebb cselekvésmobilizáló hatalom, mint az előbbi által 
kinyilvánított kötelességek és tilalmak. Az állam lesújt a családra, mert az állam törvényei 
atomokat konstituálnak, elvont egységeket, és nem összemérhetetlen mivoltukban kitünte-
tett rokonokat. A sokisten-hit istenei részösztönöket képviselnek, az egyisten-hit Istene össz-
ösztönt, ami az ösztönökön túli, azokat kontrolláló hatalommá való átszellemülést jelent, 
önmaga alkotóját, aki ezért magán kívül is alkotni hivatott. Antigoné ebből a szempontból 
az egyisten-hit előzménye. Olyan mártír, akinek nem emelkedett még tudata felszínére az 
ügy, amelynek mártírja. A felcserélhetetlen Isten felcserélhetetlen embereket teremt, akiknek 
viszonyai is felcserélhetetlenek.
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Az ősi egyiptomi incesztus nem szétveri, hanem a profán társadalomból az egekbe 
emeli a családot. Antigoné, Butler szerint, incesztuózus anya-gyermek viszonyból szüle-
tett incesztuózus testvérszeretőként nemcsak az állam, hasonlóképpen a kultúra és család 
törvényeinek is megsértője: dupla lázadó: „nem veszik észre, hogy Antigoné maga is egy 
incesztuózus kapcsolat gyermeke, és maga is lehetetlen és halálra ítélt incesztuózus kap-
csolat csapdájába esett fivérével.” (19.). Vajon Antigoné, ha egyáltalán hajlamosak vol-
nánk szexdrámának tekinteni a tragédiát, valóban szétverné a családot? Az incesztuózus 
viszonyt a kivételes nagyság és jelentőség szimbólumaként intézményesítő egyiptomi 
tradícióban a családi princípium totális egyeduralmának, a családnak a társadalmat ma-
gából kizáró ősiségének és elementaritásának kifejezése az incesztus előjoga. Eredetileg 
a társadalom a család része és nem megfordítva. A családot a társadalom fölé helyező 
tradíció a halál fölébe helyezi az egyént. A halál folyam, az egyén egyszerisége azonban 
szikla, melyen pillanatra megtörik a semmibe sodró hullámzás. Minél zártabb a család, 
annál fenyegetőbb incesztuózus rezdülések halmozódnak a tudattalanban. Minél maga-
sabbra emelkedik a társadalom fölé a család, annál veszedelmesebb idegenségként taszít 
a szélesebb világ, a szimmetrikus társadalmi viszonyok idegensége. Mindez nem igazolja 
Butlert, aki azt igyekszik szemléltetni, hogy „Antigoné milyen messze távolodott a rokon-
sági viszonyoktól…” (19.).

A szerelem valóban kitörés, mely túllépi a családot, de Butler elemzésében egybeesik 
testvéri szeretet és szerelem, pontosabban, testvéri és szexuális közösség, tehát nem nyí-
lik alkalom a rendszerből való kitörésre. Az, hogy Antigoné belehal Polüneikész temetésé-
be, Butler víziójában orgazmusszimbólummá válik, mert Antigoné férfinőként jelenik meg, 
Polü neikész pedig Antigoné – temetési – aktusának passzív tárgya. A férfias nő egyesül a 
passzív férfiassággal, ami egyszerű megfordítása a mácsókultúrának, melyben a megerősza-
kolt, orgazmusigényt nem támasztható nő az orgazmusban kvázi-hulla.

Ha Antigoné megsértené is az incesztustabut, akár szubliman, akár reálisan, a temetés-
sel, amely itt Antigoné felől nézve vallási, Kreon felől nézve politikai aktus, a természetben 
elveszett társ szimbolikusban való visszanyerését valósítaná meg. Ezzel nem rombolná, ha-
nem – ahogy egy mai filmben, pl. a Blood, az utolsó vámpírban – mondanák, „a tükrön túl” 
helyreállítaná a családot. A tragikus áldozat szimbolikus szintjére emelkedve a szimbólum 
a reálist, a beszéd, a gesztus, a reprezentatív megnyilvánulás, az esetlegességen túlmutató 
esemény a kimondhatatlant célozza meg. Az államosított, intézményesített, kodifikált szim-
bolikával szemben az áldozat lázadó szimbolikát artikulál. Butler gondolatmenetében An-
tigoné az incesztussal kioltja a családot, a temetéssel pedig eltemeti a rokonságot. Ez egy 
O’Neill Amerikai Elektrájával rokon amerikai Antigoné lenne, de nem a görög Antigoné, aki 
a reálist védelmezi a puszta intézményesített és államosított szimbolikussal szemben, azaz 
a kimondhatatlant, éjszakait, hajnal előttit, zavarba hozót, olyat, ami megfullad a nyilvános 
szimbolikus hálóban, ha kiemelik a mélyből, nem életképes az ideológusok hálójában, 
a néma cselekvés által elébe menve azonban lehetséges együtt élni vele és ez az együtt-
élés folyamatosan gazdagítja, az idők végéig ihleti a szimbolikus tapasztalatot is. Az éjszaka 
minden nyelvezete – melyek eredeti formája az álom nyelve – más, mint a „tényvalóra” 
ráébredő nappali nyelvek. A Hegelt kommentáló George Steiner felfigyel erre a – heideggeri 
értelemben veendő – „rejtekútra”: „Az isteni törvény a családban jelenik meg, háromféle 
vetületben: mint ’természetes’, mint ’öntudatlan’ és mint a ’népi világ’ eleme (a kulcssza-
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vak: ’natürliches Gemeinwesen’, ’bewusstloser Begriff’ és ’das Element der Wirklichkeit des 
Volkes dem Volke selbst’.)” (George Steiner: Örök Antigoné Bp. 1990. 55.).

Még egy Steiner idézet: „Polüneikész Sein-jét semmiképp sem határozhatja meg a Tun, 
amelyet elkövetett. S a halál éppenséggel visszatérés a cselekvésből a létezésbe.” (61.). Ezt 
a gondolatmenetet látszik felhasználni Judith Butler, de ha – mint mondja – Antigoné széttép 
minden szimbolikus hálót, „hogy visszataláljon testvérének lehetetlen és tiszta ontológiá-
jához” (Butler: Antigoné, 89.), akkor az állam és nem a család ellen kell lázadnia. A csa-
lád adta, az állam elvette (a testvért). Butler a családot az átok törvényének, az államot a 
törvény átkának látja. „Nem pontosan a rokonság határai-e azok, melyek megalapozzák a 
vágy elviselhetetlenségét, melyek a vágyat a halál felé fordítják?” (91.) Butler (vagy Butler 
Antigonéja) célja „megváltoztatni a halálos tilalmakat, melyek által a szimbolikus szakadat-
lan megnyitja hatalmi felségterületét.” (91.). Mindebben jogosult és ígéretes törekvés egy 
„kodifikációt megelőző legalitás” kutatása, annak a kérdésnek a feltevése, hogy „vajon nem 
lehetséges-e egészen új alapok fellelése a közölhetőség és az élet számára:” (92.).

Antigoné átka, hogy az apja testvére. Ödipusz az apjával van ödipális viszonyban, de 
apja gyermekeivel nem lehet a lehetetlen konkurencia gyűlöletbe átcsapó viszonyában, ami 
az Ödipusz komplexus lényege, gyermekeivel szemben ennek nincs értelme, mert azok, any-
jától lévén, a testvérei. Antigoné ebben a tekintetben egy kivételes, helyi, korán jött apátlan 
társadalom gyermeke, aki egy testvértől vár mindent, mert apja is csak egy testvér, s ennek 
következtében anyja egyben apa is, az egyetlen igazi szülő a testvérekkel és az apai kvázi-
testvérrel szemben. Mivel az apa lecsúszik testvérré, az anya azonban anya (is) marad, s 
ráadásul a „tükör túlsó oldalára átkerülése” is felértékeli – mint a Blood, az utolsó vámpír 
hősnőjét, Giannát, akit örökké vissza fogunk várni – ezért az eltűnt anya gondoskodását 
öröklő Antigoné Kreon által kifogásolt férfias vonásai is érthetőek. Antigoné alakjához a mai 
néző a Sasori- és Shinobi-filmek hősnőit asszociálja és nem a G. I. Jane bakanőjét.

Polüneikész örökli Ödipusz sorsát. Ödipusz is idegenné lett gyilkos hódítóként tér vissza 
hazájába és otthonába. Ödipusz magát átkozza meg még egyszer Polüneikészben, Antigoné 
pedig, ugyancsak Polüneikészben, Ödipuszt szereti és temeti még egyszer, így a gyászos és 
átkos aktus révén többszörösen egyesül a családdal, amely ezúttal, a „perverz” viszonyok 
túl közeli, a kötelékek túl szoros mivoltával nem a széthulló modern család szétzüllöttségére 
utal, hanem visszautal a világ első családjára, melyben ugyancsak ilyen túl közeli viszonyok-
nak kellett kiindulópontul szolgálnia távolabbiak lehetőségének feltételeként. Gondoljuk a 
Szélbe írva című Sirk-filmre. Antigoné s szélbe írt viszonyok ellen lázad, az ember által írott 
törvények szélbe írt törvények. A turbókapitalizmus a szélbe írt törvényeket is tovább torzít-
ja, tornádóba írt törvényekké degenerálja, mint Az óriás című filmben, ahol az olajbáró James 
Dean diktál szenátornak és elnöknek, s a film témája szintén a család széthullása.

Butler szexuális forradalmárrá stilizáló koncepciója ősembert csinál Antigonéból: a múltat 
és nem a múlt értékeit leszűrő őrzőt. A paradicsomi fa az isteni termékenység szimbóluma, 
s a tiltott tudás az ödipális incesztustilalom tárgya. Éva megérinti a tiltott gyümölcsöt, tehát 
Istennel koitált, Istennek mai nyelven szólva „hátoldalával”, démoni angyalként megjelenő 
izgalmával. Isten így a tulajdonképpeni, eredeti ödipális ősapa, az ödipális lánc végső tagja. 
De Isten így saját teremtményével, leányával nemzene. Ha az oldalborda koncepciója csupán 
ennek az ősbűnnek az eltakarását szolgálná, sebészeti problémára cserélve a szexuálist s egy-
úttal Frankensteint csinálva Istenből, akkor Isten az atya, Éva az anya és Ádám Ödipusz. Éva 
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bűne miatt vettetik ki az ember a paradicsomból, Éva ugyanis apjával és testvérével is koitál, 
s mivel Éva érinti a gyümölcsöt, az ő csábítása hozza ki az isteni lényből a démoni lényt, s 
változtatja Istent gonosz angyallá. Így Éva lenne az első film noir bestia. Ha ellenben Éva va-
lóban Ádám oldalbordája, tehát része, úgy az első nemi aktus Ádám önkielégítése, hiszen saját 
„tagjával” közösül. Mindenképpen a túl közeli viszony a kiindulópont, tehát az otthonosság 
és intimitás alapja valamilyen bűn, perverzió, melynek híján nem volna mit rendezzen a rend. 
Bűn vagy perverzió és erkölcs tehát anyag és forma viszonyában vannak a kezdeteknél.

Antigoné száműzetésbe vonult Ödipusszal, ezáltal pótolva azt a nőt, aki egyidejűleg volt 
Ödipusz anyja és felesége. Antigoné ebben az értelemben egyszerre anya, lány és feleség. 
Ha virtuális incesztusról akarunk beszélni, ezt meg is duplázhatjuk. Az incesztustabu lé-
nyege, hogy rokonságot csak idegenek alapíthatnak, mert a rokonok már rokonok. A ro-
konság gondoskodási és kíméleti viszonyteret teremt, s az utódok érdekében korlátozza az 
elementáris indulatokat. Stabil és hosszú távú érzelmeknek adják át a szexualitás és agresszió 
impulzusai azonnali kiélésének kényszere alól felszabadított időterritóriumokat, ezzel bizto-
sítva a territorializáló rokonságot, mely a beavatással ad át a deterritorializáló idegenségnek. 
A kultúra által táplált távolabbi remény, hogy majd a deterritorializáló idegenség is átad a 
reterritorializóló szerelemnek. A szexualitás testvadászat. A reterritorializáló szerelem szint-
jére át nem került viszonyban mindenki ragadozó és egyben potenciális áldozat. A Kreon 
által férfiassággal vádolt nővér fivér, az apa szerető, az anya apa, és mindez nem egy-egy 
elhessegetett pillanat virtualitásában, hanem permanensen: „aki ezekben a folyékony identi-
tásokban él, bizonytalan sorsú, a halállal él együtt, meghal már élve is.” (Butler, 108.). A mai 
nyugati filmekben inkább hulladémon, a keletiekben inkább tündér a korcsoport kiemelkedő 
tagja, aki nyugaton problémahozó, keleten problémamegoldó. A Blood, az utolsó vámpír 
Giannája a kettőt egyszerre képes eljátszani.

Butler az érzelmi forradalmárt szexuális forradalmárra redukálja, az ősi jogot pedig in-
dividualista jogra. Az előbbi esetben a tartalmat anyagiasságra, az utóbbiban formalitásra 
redukálja, annak a társadalomnak a működésmódját követve, amelyben élünk. A végső tör-
vény az esetlegesség, s minden eset egyenjogú a Bulter által kreált Antigoné hitében: „És bár 
azt álltja, hogy egy törvény nevében cselekszik, amely Kreon szempontjából kriminálisként 
jelenhet meg, láthatólag olyan törvény ez, amelynek egyetlen egy alkalmazási esete van.” 
(25.). Antigoné ebben a koncepcióban egyrészt férfiasan cselekszik, férfiszerepet játszik, a 
férfiúi hatalom jogaiért konkurál Kreonnal, másrészt nem a család törvényeit állítja szembe 
az államéval, hanem a kivételes, idioszinkrátikus kapcsolat törvényét, melyre a többi törvé-
nyek működésképtelensége jogosít fel. A törvény elbizonytalanodik, a szimbolikus szféra 
megrendül, a kultúrtörténet során virtuálisba visszahúzódott impulzusok visszatérnek a vir-
tualitásból. Így a történelemben immaterializálódott impulzusok rematarializálódásáról len-
ne szó. Ez egy homoszexuális tudattalannal bonyolított incesztuózus testvérszerelem lenne, 
nem Sophokles Antigonéja, hanem a megírható vagy megfilmesíthető új Amerikai Antigoné. 
Ha elkészülne egy ilyen film, a westernben elfojtott tudattalan visszatérését is képviselné. 
Antigoné éppúgy nem az incesztus hősnője, ahogy a bárkiben lappangó incesztuózus impul-
zusok a barátságban is kiélhetők – mint a westernben történik – nemcsak explicit erotikában. 
Szokásos westerni kiélésük sokkal komplexebb, villódzóbb dramatikus konfliktusokat és 
megoldásokat hoz létre, mint az explicitség, mely a Túl a barátságon című filmet unalmassá 
teszi. A Túl a barátságon igazoló tézisdráma, az igazolt viszonyok azonban egydimenziósak.
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Butler hangsúlyozza, hogy Antigoné hőstette a rokonságot és a nemet is kísértetiesen 
alaktalanná teszi: cselekedte „a rokonsághoz és a nemhez való hozzátartozás normáinak túl-
lépése, miáltal láthatóvá válik eme normák törékenysége…” (48.). A Lacan által kikristályo-
sított és Butler által megtámadott normák azonban, amint az utóbbi fél ábrázolja őket, nem 
törékenyek, ami a normákat egy normatragédia szereplőivé emelné, ezek a normák azonban 
csak porózusak s az életfolyam által masszává gyúrhatók: az embersors az istenek rágógumi-
ja. A Kreonnal vetélkedő és bátyjával élvező Antigoné látomása az emberi lázadást lázado-
zássá fokozza le. Az emberélet örök kamaszkorrá válik e porózus normák víziójában.

Antigoné és Kreon harcát Butler a társadalmi nem születésének látja: „Antigoné férfias-
sá válik, ha Kreonhoz szól; Kreont férfiatlanítja a megszólítás…” (26.). Ebben a társadal-
mi-nem mítoszban Antigoné kasztráló férfinő. Kreon azonban ebben az esetben a kasztrált 
nőférfivé válás ellen védekezne. A női fallosz az egyedi törvényt, a férfi fallosz az általános 
törvényt képviselné, mindennek azonban ellentmond, hogy Antigoné temet: a földanyával 
mint temetővel, a földvaginával mint sírral azonosul, mely visszaveszi az életet, amit szám-
talan jövendő élet forrásaként fogad magába. Butler Antigonéja mindkét férfit a maga férfi-
assága (ellentmondás, önérvényesítés, hübrisz) érvényesítésére használja: „Férfiasságra tesz 
szert a férfiúság legyőzése által…” (28.). Bátyja helyére lépve folytatja annak harcát Kreon 
ellen, amivel egyszerre tud mindkettőn túltenni. A férfiakat másolva ajzza és sokszorozza a 
rivalitást. A színpadon valóban férfiak játszották a nőket, de ez csak megkettőzi az élmény 
paradoxiáját: nőt játszó férfi játssza a férfit játszó nőt.

A Lady Snowblood című filmben a kimonóban tipegő nő egyszerre átváltozik, s lekasza-
bolja a férfiakat, de a férfiak legyőzése által fokozott nőiességre tesz szert. Nem férfivá válik, 
hanem sárkánnyá, ami keleten az európai házisárkány lealacsonyító értelmének ellentéte, 
égből jött, démoni lény, a nőiségben rejlő emberfeletti (mágikus és rejtett) erők pillanatnyi 
explicitté válása. A Blood, az utolsó vámpír erre kifejezetten figyelmeztet, amikor a film 
végén megjelenő anya fátylai szárnyakként lengik körül a nőt. Antigoné elszánt, de szelíd, 
szelídsége az áldozathozatal elszántsága, melyben a gyengeség ereje arat diadalt az erő gyen-
gesége fölött, a nőiesség eredeti alapképletének lényegi erejét nyilvánítva ki. A segítőkészség 
teszi a segítőt nagyobb erővé a megsegítettnél, a túlerőt a megsegítendő szolgálatába állítva, 
a nagyobb erőt a kisebbel szembeni önalávetésre csábítva. A nőiesség szimbolikája a rút erőt 
a szép gyengeség szolgálatába állítja.

Butler posztmodern Antigonéjának népszerű és néha kedves rokonait látni a mai filmek-
ben, de inkább vígjátéki, s nem tragikus figurákként. A Két apának mennyi a fele című film 
hősnője Anti-Antigoné, aki eltépi a leszármazását tanúsító (és ezzel kilétét megrögzítő) or-
vosi bizonyítványt, és mindkét apát megtartja. A férfinő apaháremre tesz szert. De azt is 
mondhatjuk, hogy hármas testvériséget alapítanak az élet „bulijában”.

Butler elemzéseinek tudattalan visszája: Antigoné kijátssza Polüneikészt Kreon ellen, 
hogy a férfiharcokba bonyolódva és közegükben elférfiasodva megmeneküljön a feleség-
szerep eljátszására csábító Haimontól. Végül az anyaföld, a sír, a befogadó elem a végső 
otthona, melybe megtér a férfivilágba való végleges száműzetés sivár fenyegetettségéből: így 
az anyaincesztus és a leszbikus beteljesedés kettős provokációjával válaszol a rendcsináló 
férfiuralomra. A szimbolikus anyaincesztus is a nemlét, a születés előtti semmisség könnyű-
ségének választása, s a leszbikus beteljesedés is tekinthető a semmi választásaként, a szülés 
megtagadásaként. Így a megoldás egyszerre tagadja a szülést és születést.
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Antigoné az antipolitika hősnője. Az állammal, politikával, joggal, az aktuális uralom 
birtokosaival magányosan szembeszegülő minden hősnő rokona. Butler a családi, rokonsági, 
nemi viszonyok számkivetettjeit tartja szem előtt, a forradalmár gondolkodók a gazdasági-
politikai viszonyok számkivetetteit. Antigoné, mondja, az „akinek nincs helye, mégis ilyet 
követel a nyelv által.” (125.). A forradalmárok azok, akiknek nincs helyük, mégis ilyet köve-
telnek az Esemény mint kollektív megmozdulás által. Butler Antigonéja a létező hatalomtól 
követeli hite jogát, amely hatalmat ezáltal elismer, lehetővé téve, hogy ítélkezzen fölötte, ahe-
lyett, hogy nem ismerné el, s vállára venné a végítélet terhét. Polüneikész legalább megdön-
teni jött és nem kérni vagy meggyőzni, s pont ez a vállalkozó erő hiányzik Antigonéból. Ezért 
jelennek meg és aratnak diadalt ma az Antigoné szublim lázadását deszublimáló figurák. 
A köztörvény tehetetlenségét és korruptságát, az egykori „szent jog” államosítását elutasító 
nők, az érzelmi és értelmi evidenciákkal alátámasztott erkölcsi jog rettenthetetlen igazság-
tevő hősnői az utóbbi évtizedek legnépszerűbb heroina típusát képviselik. Ez a női hőstípus 
Antigoné örököse és Hamlet korrekciója: „Kizökkent az idő, ó kárhozat, hogy én születtem 
helyretolni azt.” De a Sasori vagy a Lady Snowblood hősnője úgy látja, a társadalom által 
jogtalanná nyilvánított tett adja egyedüli jogukat a földi létre, s létük egyetlen célját, melynek 
vállalása az autenticitás – iszonyatos – titka. Soha nem panaszkodnak: belevetik magukat a 
kizökkent időbe. A kizökkent időben élő közösséggel szemben minden egyén joga a kárhozat 
által felszabadított aktivitás. Ez a férfiaknál bátrabb, s egyúttal a többi nőnél valami fenséges 
módon nőiesebb nő az eredeti Nagy Anya utóda. Antigoné hű a halottjához, s a halotthoz 
való hűség sorsmeghatározó szerepe rokonítja őt a bosszúangyalokkal. A Sasori vagy a Lady 
Snowblood filmek visszatérő motívuma az áldozattá váló anya, mint az igazságtevő és ezáltal 
felszabadító (a moziban ülő néző erőit is felszabadító) lány elküldője. Antigoné a temetéssel 
tartozik halottjának, a Lady Snowblood hősnője a bosszúval. „Olykor, egy-egy elszigetelt 
esetben még Marat bosszúálló gyilkosa, Charlotte Corday magatartását is Antigoné rettenthe-
tetlen megszállottságához hasonlították.” (George Steiner: Örök Antigoné, 24.)

Antigoné célja a temetés, a bosszúangyalé is az, de az utóbbi maga szolgáltatja a teme-
tőnek a hullát. Mégis közös bennük, hogy első sorban az uralkodó ítéletet temetik. Antigoné 
nem engedelmeskedik a szadista hatalmi parancsnak, sem a gyáva közgondolkodásnak, nem 
várja ki a „közmegegyezés” kialakulását, feltétlen és ellenállhatatlan szenvedéllyel szüli meg 
a világnak az Eseményt. A férfiak bosszútörténetei nem tudnak egészen elszakadni a csere-
világtól: szemet szemért, fogat fogért… A női bosszúangyalok történetei a halottak megbé-
kélését – vagy általánosabban a társadalom megbékélését, sőt múlt és jelen összebékülését, 
a különbségeknek az örökkévalóságban való egységét és az örökkévalóságnak a váratlan és 
ismételhetetlen kitüntetett pillanatban történő megidézését szolgálják. A bosszúangyal politi-
kai ethoszának lényege, hogy ha nem a tetteseket, elnyomókat, összeesküvőket, hatalmasokat 
küldjük sírba, úgy nem tehetünk többet, csak magunkat és a mieinket sirathatjuk – és ennyi 
az élet, nem több. A bosszúangyal, tettei által, ellenképe a mai filmek élőhalott hadainak, míg 
Antigoné az elődjük. „Antigoné alászállása az élőhalott állapotba” Georg Steiner könyvének 
is visszatérő motívuma (Steiner, 38.).

A Columbiana című film hősnője tetteit is kiirtott családja határozza meg, „kizökkent 
időben” él, és nem kezdheti el saját életét, amíg végre nem hajtotta a holtak megbízatását. 
Neki is az állam az ellenfele, a megsokszorozott ellenfelek egyike. Ez azonban nem a kreoni 
jogállam, hanem a világ legnagyobb erőszakszervezeteinek egymással és a gengszterekkel is 
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bonyolult konkurenciális viszonyokba és aljas érdekszövetségekbe bonyolódott komplexu-
ma. A film hősnőjét az FBI üldözi, a magányos bosszúterv által megcélzott gyilkos gengszte-
reket a velük együttműködő és gyakorlatilag hozzájuk hasonuló CIA védelmezi. A kis ingben 
vagy forrónadrágban szaladgáló lenge nő tetőtől talpig felszerelt kommandósokkal harcol, 
akikben nem tűnik fel semmi emberi vonás, akárcsak a filmben szintén szereplő cápákban. 
Az élet perifériáján felbukkan, a szerelmi tematikát képviselve, egy festőművész, aki által a 
Luc Besson produkciójában készült szenvedélyes és attraktív, s egyúttal progresszív akció-
film a bosszúangyal és az avantgárd művész közötti valamiféle analógiára céloz.

Előbb a gyász heroinája válik bosszúangyallá, akinek a család az elküldője a garázda 
társadalommal szemben, a halottai az elküldői a gyilkos élőkkel szemben, később, az Everly 
című Salma Hayek-filmben – a maga és a család életéért harcoló bosszúangyalt a semmit sem 
értő, a kegyetlen valósággal szembe nem néző család, az anya érzelmi terrorja és a kislány 
naivitása veszélyeztetik. Végül az elrabolt és megkínzott szexrabszolga, a szabadságáért har-
coló Salma Hayek leterített testéről felemelkedő és a nagyvárosra letekintő kamera új reggelt 
tár elénk, érteni, tudni nem akaró, gyanútlan világot, melyben az új napon új lányokat rabol-
nak, új embereket kínoznak és új hatalomra törő csoportok irtják egymást.

Az Anne of the Indies hősnőjének testvére kalóz volt, akit joggal végeztek ki az angolok, 
de az állam joga nem azonos a testvéri joggal, a férfias szelekció a teljes női elfogadással, 
a férfias feltételesség a nőies feltétlenséggel. Az a mérlegelés joga, ez az abszolutumé. An-
tigoné kései rokona ezúttal elférfiasodott nőként, „férfinőként” jelenik meg, egyszemélyes 
világháborút folytatva egy világbirodalommal. Jacques Tourneur hősnője olyan Antigoné, 
akit a gyász átváltoztat Polüneikésszé, így a film nagy részében mácsónőként ágál. Az új 
Antigoné feltámasztja a gyászoltat és a maga testében folytatja annak életét. Jean Peters 
zseniálisan játssza el a darabos viselkedést és eldurvult érintkezési formákat, melyek alapja 
a gyász mint aktív, lázadó szenvedély. Ő is az állammal harcol, de nem vitázik vele, mint a 
görög lány, hanem angol hajókat süllyeszt, egy éven át uralkodva a vizeken, a Karib tenger 
királynőjeként. Haimon megfelelője ezúttal az elvadult nővel szembeállított kifinomult férfi, 
akinek feladata, hogy felhajtsa és csapdába csalja a kalózt. A szerelmesnek álcázott intrikus 
azáltal győzi le a kalózt, hogy felébreszti benne a nőt. Anne többször is átváltozik, szeretni 
készül és nem gyűlölni, szülni készül és nem ölni és temetni. Már a főcím alatt két zenemo-
tívum szólal meg, az egyik világhódító, férfias harci dal, melyet levált a másik, a patetikus 
önfeláldozás motívuma. Anne szerelemre ébredése mintegy a halottak birodalmából való 
megtérés az élőkébe, nővé válása átlépés az ölés világából az ölelésébe. A viszont nem szere-
tett lány szerelme, csalódása ellenére is, önfeláldozáshoz vezet, s a bosszúangyal szerepének 
összeomlása közvetíti a gyász tragikus eseménnyé válását, a gyászoló megtérését holtjaihoz, 
kilépését az élő, a harcos, a gyilkos szerepéből. Végtelen víz közepe az égő hajó, melynek 
lángjai elnyelik az utolsó nagy magányos harcost, aki ezúttal nő. Kétszeres áldozat: életét 
holt bátyjának ajándékozta, halálát hűtlen szeretőjének. A film végén a be nem teljesedett 
szerelem tántoríthatatlan áldozatossága nagyobb eseményként jelenik meg, mint a szerel-
mespár happy endje, melyet a megoldás a nagy dráma viharos tengeréről a próza partjaira 
utal. A görög Antigoné későn jött kollektivista, az Anne of the Indies hősnője korán jött in-
dividualista. Ha a szerelem nővé tenné és a csalódás újra férfivá változtatná, a férfiszerephez 
való megtérésre késztetné, egydimenziós tengeri thriller kalózává egyszerűsödne, aki csak 
harcot ismer, sorsa pedig azt bizonyítaná, hogy a nőiség és minden vele járó érték csak illú-
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zió, s a harc az egyetlen igazság. Jean Peters felfedezi a „társadalmi nemet”, cserélgeti a férfi 
és a női szerepeket, de a választások nem egyenrangúak, van szükségszerű és van véletlen 
választás, s csak az esetleges választást megtagadó, a sorstalanság helyett a sorsot választó 
végső döntés emel tragikus nívóra.

Szükséglet és mozgalom

A Kopár sziget című filmben a kedvezőtlen környezet ítél robotra. A dzsungelfilmekben a 
természet mindennel ellát, de más lényekkel is ilyen bőkezű, ami kiélezi az egymás egyede-
iből táplálkozó fajok harcát. A történettudományi narratívák vadság, barbárság és civilizáció 
egymásutániságáról, máskor matriarchátus és patriarchátus egymást követéséről beszélnek, 
az előbbi esetben, vadság címén, a szélsőséges kegyetlenséget, az utóbbiban, matriarchátus-
ként, egyfajta egyensúlyt, sőt idillt ábrázolva. Az eredmény attól függ, melyik lényt nevezzük 
ki az ember kezdetének. Az Egymillió évvel Krisztus előtt című filmben a törzs tagjai egymás 
kezéből tépik ki a táplálékot, s leszúrják egymást egy falatért. Itt a kommunikáció, érintkezés 
és társadalomszervezés első formája, szegényes, tárgyalásképtelen nyelv híján, maga az erő-
szak. Minden percben megjelenik valamilyen szörny, az élet nem ismer sem nyugalmat, sem 
irgalmat. A film végén katasztrófa söpri el ezt a világot. Az Egymillió évvel Krisztus előtt a 
hüllők Elfújta a széljének is tekinthető.

A hiány negáció, a szükséglet a negáció negációja: „…a szükséglet … egy elérendő cél 
átélt feltárulása, ami mindenek előtt nem más, mint egy organizmus helyreállítása.” (Sartre: 
Kritik, 95.). A szükséglet, mint a hiány negációja, a kielégüléshez képest maga is negativitás. 
A pozitivitást nemző negativitás szenvedélyt nemző szenvedés. Amint a tőke munkára vált-
ható, úgy váltható a szükséglet tevékenységre. A szükséglet mozgósító hiánytőkének tekint-
hető. A testi szükséglet a materiális igényeiben ellátatlan test funkciózavara, a lelki, szellemi, 
kulturális szükségletek az ambícióiban ellátatlan lélek funkciózavarai.

A szükséglet függés: „az organizmus magán kívül, az élettelen létben találja meg létét.” 
(Kritik, 85.). A hiány egyesít a természettel, melynek készleteiből a hiányt pótolják. Át sem 
éljük, mennyi szükségletet igényel létünk fenntartása: pl., hogy talaj legyen a lábunk alatt, 
ne a semmiben lebegjünk. Csak a légszomj ébreszt rá a lélegzetvétel szükségletére. A hiány 
egyesít egymással: a végtelen természettel szembenálló véges egyed együttműködésre szo-
rul. Az együttélés barbár technikája az erőszak. „Az első ökonómia a hiány ökonómiája, a 
hiány ökonómiája pedig az erőszak ökonómiája.” (Sartre: Kritik, 158.) A másik ember (a 
Másvalaki) úgy választ el a természettől, mint a szemléleti formák a magánvaló dologtól. 
A szemléleti formák áldása a jelenség, átka az illúzió, a másvalaki áldása a kooperáció, átka 
a kizsákmányolás. A másik általi kizsákmányoltatás megelőzésének barbár módja a másik 
kizsákmányolása. A másvalaki nem veszélyezteti tulajdonomat, ha ő is a tulajdonom. Nem 
a többlettel, hanem a hiánnyal kell kezdenünk, mondja Sartre, mert mire a többlet lehetővé 
teszi egy vezető réteg kialakulását, a hiány már megteremtette a vezető réteget. Az első mun-
kamegosztás nem szellem és fizikai munka, hanem munka és háború, termelés és rombolás, 
szülés és ölés, életfenntartás és terror differenciálódásaként bontakozik ki.

Az ember nem találja készen szükséglete tárgyait. A kielégülés eszközei (támadó fogazat 
más fajokkal versengő izomzat) szintén nem készen adottak. Míg a többi lény természeténél 
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fogva életképes, az ember, lévén a társadalom és kultúra szolgáltatásai híján életképtelen, 
maga teremti meg az őt életképessé tevő második természetet. A lét és nemlét határán felbuk-
kanó hiánylény, kinek a lét egésze teher, ezáltal a nagyobb hiány által nagyobb mértékben 
edzett tevékeny lénnyé válik. Így teremti a receptív mínusz a produktív pluszt, az ellátottság 
hiánya az önellátást és így lesz a hiánylényből többletlény, fölösleg birtokosa. A hiány aján-
déka a fölösleg, a természeti környezet speciális feltételeihez való alkalmazkodottság hiánya 
dobja be az embert a plurális környezetek nagyvilágába. Az önmaga számára terhes lét a 
cselekvés által tehermentesíti, felszabadítja magát: „…az embernek saját eszközei és saját te-
vékenysége révén tehermentesítenie kell önmagát, azaz egzisztenciális feltételeinek fogyaté-
kosságát a tulajdon tevékenysége révén létfenntartásának lehetőségeivé kell átváltoztatnia.” 
(Gehlen: Az ember. Bp. 1976. 47.). A természeti lényként fogyatékos ember megteremti a 
civilizációt és kultúrát. Teste és ösztöne (első természete) egyre kevesebb terhet visel el és 
problémát old meg, második természete (kultúrája, szelleme) egyre több problémamegoldást 
vállal. Az ember ösztönszegény (Instinkt) és ösztönzésgazdag (Trieb) lény: természetileg 
alultáplált vagy hiányosan felszerelt, kulturálisan túlizgatott. A faj léte szociális ősrobbanás-
tól függ, mely megkettőzi magát a létezést.

Gehlen előbb tehermentesítésről beszél, utóbb túlterheltségről: „Az ember, az állatok-
tól teljesen eltérő módon, túláradó ingerek céltáblája…” (Gehlen, 47.). A közvetlen, elemi 
szükséglet („firsthand szükséglet”) a kezdet, s a szükséglet kielégítése (öröm, egyensúly, 
nyugalom) elérése a vég; közöttük lép fel a megismerés és cselekvés, a nyelv és a mun-
ka, a tudatos cselekvés és az együttműködés (munkamegosztás, cselekvés-csere) rendszere.  
A kielégülés örömnyomatékának mind nagyobb része helyeződik át a megismerésre, mun-
kára, együttműködésre. Az öröm előrelátása örömmé teszi a fáradságot, a siker szenvedéllyé 
teszi a munkát. A közvetítések (a ráismerés öröme, a fogások elsajátítása, az együttműködés 
öröme) az örömök tenyészetévé válnak. A kiváltó inger plusz reakció kapcsolat gátlás alá 
helyezése szabadít fel a másik oldalon egy új, az ösztönök nyomásától tehermentesített vi-
selkedési rendszert (Gehlen, 72.). Az ember a szabad cselekvésben ismer magára és nem a 
veleszületett reakcióban, mert az előbbi a maga műve, míg az utóbbinak ő csak játékszere. 
Ha az utóbbi legyőzi az előbbit, úgy az ember helyére, aki „dönt”, természeti lény kerül, aki 
„dől”. Az egyed történetének első szakasza, hagyományosan legalább négyéves korig, a lét-
fenntartás feladatai alól felszabadított, tehermentesített, ellátott életszakaszban egy irracio-
nális impulzustömeg kifejlesztése, melyet a második szakasz a világ felé fordulva hasznosít. 
A beavatás a receptív impulzusokat produktív impulzusokká, a játékot munkává változtatja. 
Az impulzustúltengés beavatatlan szakaszát nemcsak a játék jellemzi, hanem általában az 
impulzusok uralma az ember felett, túlcsordulásuk a beszámítható alakzaton, amit személyi-
ségnek nevezhetünk. Ugyanaz az impulzustúltengés, amely később összetartja a feladatokat 
vállaló közösséget, eredetileg széttépő hatású. A természet a formálás, az ember az önfor-
málás tárgya: „…az impulzusok túltengésének következtében egyfajta formálódási kényszer 
nehezedik az ember belső életére…” (Gehlen, 81.). A specializálatlan hiánylény természeti 
vákuumba van belevetve, melyben – második természet alapítása híján – halálra lenne ítélve, 
így nem pusztán a természeti létben részesedik, ezen túl megalapítja a kulturálisat. Az ember 
önnön vad impulzusainak szelídítője, mely képesség csődje a dekadencia. A gátlás és önle-
győzés pozitív értékek, az önformálás, a lét újraalapítása készségei: „a gátlások magán az im-
pulzus életen belül kényszerűségből lépnek fel és a túltengés módozatainak feldolgozásaként 
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jelennek, meg, másfelől azonban cselekvésközeli és társadalmilag elviselhető szükségletek 
kifejlődésének eszközei.” (Gehlen, 81.).

A pusztító tombolás és az pusztító orgiázás egyaránt a destrukció műve. A destrukció 
heves energia leadás, energiapazarlás, melynek formái az orgiázó luxusfogyasztás, a pusztító 
orgiázás vagy az utóbbinak célt, értelmet és formát adó forradalom. Sartre a hiány fogalmára 
alapítja a társadalomelméletet, Bataille a felesleg fogalmára. Ott az ember felháborodott lény 
és a világ perverz, itt az ember a „túl sok” által kárhozott fölösleglény, aki többet fog fel és 
dolgoz fel a kozmikus energia kiáradásából, mint amit funkcióval képes ellátni. Az energia 
eltorlaszolása és felduzzasztása a tulajdon és kisajátítás. Egyszerre kínoz, kétfelől fenyeget 
a felesleg nyugtalansága és a hiány dühe. A felül levők javaikkal nem tudnak mit kezdeni, 
az alul levők alkotó energiáikkal. Az emberlét olyan paradox mozgásforma, melyben még a 
nyomor is pazarlás.

A felül levők luxusfogyasztása önfogyasztásba csap át, s ezt az öncélú önelhasználást az 
teszi lehetővé, hogy a kizsákmányolás által az alul levők energiáit, idejét és sanszait fogyasz-
tották. A felül levők az alul maradottaknak előbb testét falják föl, utóbb létüket és idejüket 
fogyasztják. Az örök kannibalizmus kétféle formájáról beszélhetünk. Ha az alul levők fo-
gyasztják a felül levőket (fogyasztáson ezúttal az élet kioltásától a tulajdon kisajátításáig egy 
sor megvonást értve): ez a forradalom. Az egyik egész napi fizikai munkában él, tetteit pa-
rancsra teszi, s egyszobás udvari lakásból jön. A másik fejedelmi udvari intrikákkal foglalko-
zik, márványpalotában él és még cipőjét is az előbbiekkel huzatja fel. Az egyik a másik előtt 
térdepel. Mindezeket az összemérhetetlen életformákat a nagyváros szembesíti közvetlenül 
egymással, s ezért a mozinéző nem csodálkozik úgy, mint a hercegek és hercegnék, akiknek 
levágott fejét lándzsán hordozza a nép a forradalom kitörésekor. A mai néző azért sem cso-
dálkozhat úgy, mint ahogy még maga Eric Rohmer is tette az Egy hölgy és a herceg című film 
készítésekor, mert ma világméretekben indult meg, a mobilitás és az információs technikák 
révén, az a szembesülés a dühítő különbségekkel, ami Franciaországban a XVIII. században 
következett be és 1793-ban érte el csúcspontját. A felül levők az alul levőknek tartoznak, 
de egyben valamennyien tartoznak a természetnek. Az energiatúltengésben burjánzó élet az 
élőket pazarolja, s a halál által ad le energiát, egyenlíti ki tartozását. Az élet úgy tartozik a 
napnak, mint a gyermek a szülőnek. „Nyugodjék békében”, mondják, mert ha mindent kapott 
és végül mindent visszaad, ez a kiegyenlítés nyugalmát eredményezi.

A filozófiai antropológia kibontakozása egyidős és párhuzamos a horrorfilmmel, és alap-
kérdésük így ugyanaz: „hogyan lehet életképes egy ilyen torz lény”? (Gehlen, 47.). Sartre 
és Gehlen hiánylényként jellemzik az embert, akit Bataille szerint a felesleg kínoz, ezért 
lényege – az utóbbi szerint – az excesszusokban (háború, ünnep) nyilatkozik meg. Gehlen 
kérdése: „hogyan képes egy ilyen védtelen, támaszra szoruló, annyi veszélynek kitett lény 
egyáltalában életben maradni?” (21.). Nincs nyugalmas optimum, csak hiány vagy többlet. 
A gondoskodás gondozza a permanens egyensúlyhiányt. A kultúra feltételezi, hogy a keve-
sebb által többre késztetett hiánylények, akik a specializációban egyben felesleglények is, 
egymást ajándékozzák meg a természet ajándékaival, ennek érdekében pedig önmagukat az 
ajándékozás képességével. A természet emanációját az emberi emanáció közvetíti. Egy alkal-
matlan lény ellenszegült a feltételeknek, melyek között alkalmatlan volt, egy lehetetlen lény 
fellázadt a környezet ellen, melyből hiányoztak lehetőségének feltételei. Az ember magát 
lehetségessé tevő, a világot átalakító lényként változtatta előnnyé a hátrányt.
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A spórolás a jövővel köti össze az embert, a tékozlás a jelennel. De ez azt jelenti, hogy a 
spórolás a jelent tékozolja, alávetve a jövőnek, instrumentalizálva a jelen tartalmait, míg a té-
kozlás a jövőt tékozolja, feláldozza a jelen passzív, receptív élvezeteinek a jövő biztosítását. 
A hatalmi ösztönné kifejlett életösztön hierarchizáló luxusa, a dekadens dőzsölés az öngyil-
kossági ösztön műve. A passzív vegetálás az ember esetén a hanyatlás jelensége, a repro-
dukció produkciót követel, a béke lázadást. A lázadás előre nem látott eredménye a pazarlás: 
önmagunk pazarlása a teremtő, önfeláldozó halálösztön vagy a dőzsölő öngyilkossági ösztön 
által. A harmadik út: egymás pazarlása – a hatalomfelhalmozás. A negyedik út az egyesített 
energiák bevetése az ön- és világalakításban.

Sartre hiánylénye és Bataille felesleglénye, mely létünk két oldala, azt jelenti, hogy a 
legalul és legfelül is kiéleződő krónikus szükségletválság kétféle őrjöngést (tébolyt) ered-
ményez, melyek önreflexív és társadalomkritikus feldolgozása útjait keresi a történelem. Az 
„ősközösség” fogalmában az emanáció kollektivizálódásának eszméje jelenik meg. Miután 
a problémamegoldások alól való tehermentesítés civilizatórikus és kulturális apparátusai 
problémává tették a felesleges energiát, az energiaplusz feszültségként jelentkezett. Miután 
a hiányt legyőzik, fölösleg keletkezik. A fölösleggel való két bánásmód a felhasználás vagy 
a pazarlás. A pazarlás, dőzsölés vagy rombolás. A termékeny felhasználás formái a termelés 
vagy a teremtés. Az adott egyén adott pillanatában a kiélés ténye fontosabb, mint a módja, 
ezért olyan tárgy vagy esemény is a keresés tárgya lehet, ami korábban a menekülés tárgya 
volt. Másként: a lázadás a fontosabb, nem a tárgya vagy célja. A találkozás a fontos, és nem 
az, hogy a léttel vagy a semmivel találkozunk. A produkció lét és semmi határán zajlik: itt 
keletkezik az új. Az emberlét specifikus lehetőségei a halálösztönben teljesednek be, mely 
az élet csúcsra futása által elért nyugalom ösztöne. Gehlen elemzése is eljut „ahhoz a szen-
vedélyhez, hogy magát az életet is kockára tegyük…” (83.). A populáris kultúra hőskultusza 
hűbb képet ad az ember specifikus lehetőségeiről, míg a magas kultúra szkepszise az önfel-
adás válságjelenségeit „eszményíti”. A kockázat csökkentése a minőségi ugrástól a mennyi-
ségi halmozáshoz vezet, míg a kockázat növelése a mennyiségtől a minőséghez. „A fizikai 
kockázat csökkentése, mint a lehető legtökéletesebb alkalmazkodás a környezethez, tehát 
mint specializáció, nem jelentette az emberhez vezető fejlődés útját.” (Gehlen, 83.)

Fellini Satyriconjában még a költemény recitálása vagy a színielőadás élvezete is bujál-
kodás. A szépség a természet fenyegetően vad színekkel pompázó, gyászos drámaiságába 
vonul vissza. Meghasadt égbolt tárulkozik véres sebként az elégtelenséget termelő kielégíthe-
tetlenség kavargása fölött. Az ókort faggató Fellini kérdése: hova vezet mindaz, amit az Édes 
életben láttunk? A fizikailag, érzelmileg és értelmileg megalapozott szükséglet a turbókapita-
lizmus számára nem elégséges, mert a szükséglettudat elhomályosítása és az érdekérzés meg-
zavarása tartja üzemben a szellemi kontrollt levető civilizációt. A korábbi társadalmakban a 
dekadens véget kifejező jelenségek ma a normális üzemmód ismérvei. A korábbi dekadenciák 
egy-egy társadalom hanyatlását fejezték ki, az új forma az emberiség hanyatlását, a globális 
öngyilkosság stádiumait. A hiány excesszusa a vérengzés, a felesleg excesszusa a bujálkodás. 
Az utóbbi, mint a Salòban láthattuk, előbb-utóbb maga is vérengzésbe csap át, míg az előbbi, 
mint A háború sámánja mutatta, békevágyba. Ezért a dekadens bujálkodás az undorítóbb. 
Fellini Satyriconja fiatal csavargókat, sőt bűnözőket állít szembe a nagypénzű nagyzabálók 
zsíros testű és agyú uralmával. A bukott tekintélyek erkölcsi sivatagában kalandozó esztelen 
tett áll szemben az öntelt tehetetlenség lusta dőzsölésével. Egyik szinten sem akar kibonta-
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kozni történet, csak a stagnálás és hányódás epizódjait látjuk, s legfeljebb a film vége utal egy 
lehetséges történet kezdetére. A Satyricon ifjai úgy érzik, ha a szabadság nem is, legalább a 
szabadosság elérhető, s az előbbit pótolhatni vélik az utóbbi által. Így azonban csak kéjelgő 
szolgái, egyben élvezeteket lopkodó tolvajai lehetnek a kéjelgő urak világának. A lezüllött 
diák, az urak kiüresedett és formális kéjeit hajszoló szolgaként, impotenssé válik, s ezért a 
film második felében azt kezdi keresni, ami első felében elveszett, a régi pozíciót, ami csak 
hányódáshoz vezetett. A diák minden szabály megsértésétől várta az omnipotenciát, ám im-
potencia az eredmény. A Nagy Néger Anya a nietzschei Nagy Dél funkcióját veszi fel, és az 
ujjászülés értelmére szert tevő nemi aktus által visszaadja az ifjú potenciáját, míg az összes 
korábbi nemi aktusok eredménye pusztán a funkcionális kasztráció. A megújulás aktusának 
helye a sivatag, túl a mocsáron, tehát a kasztráló aktusok a központ megnyilvánulásai, s a pe-
rifériáról jön az új élet, a periféria az életerő tartaléka. Kereskedett és intrikált, s gazdag lett, 
mondja a sánta, impotens és önelégült polgár. A diák azonban nem kereskedik, hanem keres, 
de amit sem a pózoló cézár, sem a fecsegő polgár nem tudott visszaadni, a potenciát, megkap-
ja a Szótlan Nagy Vad Anyától. A film végén az egykori csavargó, gyilkos és hímprostituált el-
hajózik a felszabadított rabszolgákkal, míg a zsíros, de savanyú képű polgárok hullát esznek, 
a perverz örökhagyó rendelete értelmében, az örökség reményében. Ebben a jelenetben már 
a bíbor egek véres hasítékait sem látni, sötét alkonyat száll a hullazabálókra. Az új tékozló 
fiú új útra indul, s talán lesz elég bátorsága elérni, amit Gide tékozló fiúja belefáradt keresni.  
A tenger törvényében a dél felől érkezőket a tengerbe fojtják, míg itt mi indulunk feléjük, délre.  
A hollywoodfilmben a Dél az eltűnő világ szimbóluma, Latin-Amerikában, akárcsak Fellini-
nél vagy Pasolininál a jövőé. Fellini filmje leáll, amikor a tulajdonképpeni élet elkezdődhetne, 
mert olyan társadalmat tár elénk, melyben az autentikus létnek nincs helye, de mielőtt leállna, 
ráeszmélhetünk, hogy míg a dekadens társadalom két halál között vegetál, ahol a barbárokra 
vár a létfrissítés kényszere, a Satyricon a tét nélküli létben elhúzódó kamaszkor történetének 
is tekinthető. A válságos ifjúság, a tékozló ifjú története az egyén léte két születés között.

Első távolnézetből a szükségletek fenntartó vagy romboló szükségleteknek tűnnek. 
A romboló, elhasználó szükségletek mindenekelőtt a dőzsölés formájában lépnek fel. Az 
„idő pénz” csak lezüllött kifejezése „az idő érték” eszméjének. A dőzsölés az időinfláció ki-
fejezése, mely a szociálisan és kulturálisan funkciótlan lét parazitizmusának következménye. 
A fenntartó szükségletnek passzív és aktív formája van. A passzív fennmaradást a reproduk-
tív, fogyasztói szükségletek képviselik, melyek magukban nem elégségesek, létfeltételük a 
teremtő szükséglet, a világot átalakító és a praxist kitágító munkálkodás szükséglete. A fel-
használó szükséglet ily módon alávetett a teremtő szükségletnek.

A munka két szinten zajlik, a lét reprodukciója illetve produkciója szintjén. Pusztán ki-
vitelező illetve teremtő munkáról is beszélhetünk. A kettő kezdetben nem válik el úgy, mint 
a kapitalista munkamegosztás és a gyáripar kifejlődése révén. A régi kézműves, cipész vagy 
kovács munkája az alkotó művészet mozzanatát is tartalmazta. A létfenntartás (a lét repro-
dukciója) feltételezi az egyensúly reprodukcióját (passzív pihenést és aktív szórakozást). 
A létszükségletre épülő többletszükségletek szférájában kezd kibontakozni az emberlét drá-
mája, az önteremtés vagy rombolás konfliktusai. Az illegitim szórakozásformák a parazitiz-
muson, az értelemadás csődjén alapulnak, s a csődérzés által ébresztett öngyilkossági ösztön 
művei. Az alkotás az alkotó halálösztön műve, önfeláldozó önrombolás, mely nem célzott, 
szándékos önrombolás, csak a szenvedélyes teremtés ára.
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„A ’comfort’ fogalma jellemző módon fogja át az etikailag elfogadható használati célok 
körét…” (Max Weber: A protestáns etika… 270.) Az általános legitim cél a komfort, a tör-
ténelem fejlődő szakaszában kisebbségi célok a parazita luxus, a hivalkodó fogyasztás vagy 
a lumpenizálódott vegetálás (a hiányban való dőzsölés paradoxiája). A „racionális szerzés” 
(uo. 269.) és a „comfort” együtt teszik lehetővé az alkotást, mely az egyéni létben tőlük függ, 
míg a kollektív létben ők függnek tőle. A jog az életre, a jog a komfortra és a jog az alkotásra 
a fejlődés feltételei, s a fejlődéshit megrendülése eme jogok sérelmének bizonyítéka.

A „szükséges” biztosítja a létfenntartást, s az élet újratermelése feltételeinek körét foglalja 
össze. De a szükségesnek az ember esetében szüksége van a hasznosra. A hasznos biztosítja a 
lét kellemességét és produktivitását. A szükséges az életfenntartás feltétele, a hasznos a mun-
kamegosztás következménye. Az ember világában a szükségesnek ugyanúgy szüksége van 
a hasznosra, mint a hasznosnak a kreatívra. A nyomorúságot a kreatív dühíti, mert azt érzi 
fölöslegesnek, a valóban fölösleges azonban a joggal gyűlöletkeltő plusz, a hatalmi gőgöt és 
mások leminősítését, megalázását kifejező javak birtoklása. A szükség hajtóereje a kezdet, a 
perverziók hajtóereje a vég. Az életszükségletek teljesülésének jele maga az élet. A közös 
szükségletek tárgyait a társadalom minden tagjának egyaránt biztosítja. A jogos specifikus 
szükségletek, az előbbiekkel szemben, már a különbségek kifejezései, tehát a szükséglet-
elmélet beszámítja a különbözés jogát. A hivatás, a produktivitás feltételei a horizontális 
differenciálódás szükségletei. Az egészséges társadalomban a vertikális differenciálódás alá 
van vetve a horizontálisnak, s a teljesítmény kifejezéseként nem válik botránnyá. A vertiká-
lis, mondhatni, a horizontálison belül marad. Mindezek a fejlődés követelményei, melyeken 
túl, mint láttuk, megjelenik a széthúzást szító, romboló fölösleg. A személyes teljesítménnyel 
nem arányos vertikális differenciálódás, a hatalmi hierarchia luxusszükségletei a parancso-
láshoz való jog kifejezései. A parazita szükségletek, melyek a tétlenségből és unalomból 
fakadnak, a hatalmi dekadencia jelei.

Az a tiéd a./ amit megeszel, b./ amit megveszel, c./ amit megtanulsz, d./ amit kitalálsz, 
megalkotsz, teremtesz. A magasabb szintekre tovább nem jutó, fejlődésdefektes rétegek és 
személyek barbárabb szintekre süllyednek. A szükséglet elsajátítási impulzus, de ha nem 
üzemel, megjelenik a rombolás szükséglete. Alulról a nyomor tombolása, felülről a tomboló 
pótkielégülések bomlasztják a társadalmat.

Értelmes és értelmetlen, jogos és jogtalan, létépítő és létromboló szükséglet különbsé-
ge elégedettség és kielégíthetetlenség viszonyát fejezi ki. (Létromboláson mind az önlétet, 
mind a közös lét károsítását értve.) A természetes egyéni szükséglet határolt: beteljesülése a 
létfenntartáshoz illetve a minőségi élethez szükséges dolgoktól függ. A minőségi szükséglet 
az életre és az életminőségre, a mennyiségi szükséglet a gazdagságra és hatalomra irányul.  
A mennyiségi szükségletnek nincs természetes határa.

Miután Sartre bevezette a „kollektív hiány” (Sartre: Kritik, 136.) fogalmát, a kollektív hi-
ány egyenlőtlen elosztásáról is beszélhetnénk. Az ember az a faj, amely önmaga tagadásaként 
egzisztál: emberfeletti és emberalatti lényekre osztódik, parazitákra és élőhalottakra. Az em-
berfeletti és emberalatti társadalomra való szétszakadás dőzsölés és nyomor kettősségének 
genezise. A dőzsölés megszégyeníti a nyomort, a nyomor fenyegeti a dőzsölést. A dőzsölés a 
jogot fenyegetésként rendezi be. A társadalom önmagához való viszonya a természethez való 
kizsákmányoló viszonyunkat, saját létfeltételeinket megtámadó létezésmódunk botrányát fe-
jezi ki. Előbb a hiány, utóbb a hiány egyenlőtlen elosztása állapotában a kölcsönös fenyege-
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tés a viszonyok struktúrája. A hiány egyenlőtlen elosztását tartja kényszerített egyensúlyban 
a strukturális erőszak. A javak egyenlőtlen elosztása, a hiány áthárítása a nyertes oldalán 
telhetetlenséget termel. Azaz újfajta hiányt. A természeti szükséglet esetén pl. az éhség kínja 
idézi fel az étel képét, a táplálkozási folyamat a kín enyhülése, s a cél a megnyugvás, melyet 
az élvezet közvetít. A társadalmi szükséglet olyan nyílt rendszer, melyben, a természeti szük-
séglet logikáját megfordítva, az étel képe is felidézheti az éhséget, soha nem látott dolgok 
képe is előidézheti igényüket. A folyamat ebben az esetben az öröm, gyönyör, kéj keresése, 
melyet a megnyugvás csak esetlegesen követ. Ha a természetben a kín kereste a nyugalmat, 
a társadalomban az unalom is keresheti a csábítást (vagy az uralom is keresheti új és új 
kifejezési eszközeit). Hegel a társadalmiságban megnyilvánuló nyitott szükségletrendszer 
pozitív mozzanatait állítja előtérbe: „a társadalmi mozzanatban a felszabadulás szempontja 
rejlik.” (Hegel: A jogfilozófia alapvonalai. Bp. 1983. 217.). A társadalmi szükséglet felsza-
badulásának primitív formája az önkény. Mondhatni: a társadalmi szükséglet felszabadulása 
az önkénnyel kezdődik. A felszabadulás első lépése még csak a belső önkénynek ad jogot a 
külső önkénnyel szemben: „egy csak magacsinálta szükségszerűséggel foglalkozik, csupán 
külső esetlegesség helyett belső esetlegességgel, az önkénnyel.” (Hegel: Jogfilozófia, 217.). 
A korábban felszabadító impulzus elnyomó impulzusrendszerek szövetségeivé növi ki ma-
gát. Az egyéni önkényt szolgáló szükségletfelhalmozás, a szükségletek dühöngése, melyben 
a minőség közönyös, arra utal, hogy a mennyiség azért lényeges, és egyre dominánsabb, mert 
a szükséglet mennyisége a hatalom mértéke. „Ez a felszabadulás formális, mert a célok kü-
lönössége marad az alapul szolgáló tartalom. Ha a társadalmi állapot a szükségletek, eszkö-
zök és élvezetek határozatlan megsokszorozódására és specifikálódására irányul, amelynek, 
miként a különbségnek természetes és művelt szükségletek között nincs határa, – ez a fény-
űzés.” (Hegel, Jogfilozófia, 217.) A természet zsarnokságával szemben a társadalmi zsarnok-
ság az első felszabadító. A fényűzésben is rejlik utópikus mozzanat, mely felébreszti a többlét 
lehetőségének sejtelmét majd igényét. A zsarnokság mint a felszabadulás primitív formája a 
felszabadulás egyenlőtlen elosztásaként is felfogható. „Ahol az egyik oldalon a fényűzés a 
maga tetőpontján van, ott a másik oldalon éppen olyan nagy a szükség és elvetemültség…” 
(uo. 218.) Az elvetemültség azonban csak fel nem világosult és meg nem szerveződött harag, 
a lázadás alantas és kezdetleges formája illetve defektje. A szükséglet önkénye a felszabadu-
lás mozzanatából válik az elnyomás formájává, a tombolás az elvetemültség meghaladásával 
válik a felszabadulás kezdetévé.

A kölcsönösség pozitív vagy negatív formája a kölcsönös elismerés vagy kölcsönös el 
nem ismerés. Az előbbi szubjektummá, az utóbbi objektummá nyilvánít. A kifosztott, akiben 
kárt tettek, becsülete és bátorsága bizonyításával, életképessége helyreállításával tartozik ön-
magának. A kölcsönös segítség áldása egyben a kölcsönös függés átka. A kölcsönös segítség 
egyoldalú kifosztásba (kizsákmányolásba), ez pedig kölcsönös kifosztásba (háborúba) megy 
át. Ha a hiány az életet veszélyezteti, „akkor az ember azáltal érvényesül, hogy erőszakként 
objektiválódik…” (Sartre: Kritik, 210.).

A tulajdon eredete nem a fölösleges, hanem a szükséges kisajátítása: „a differenciálódás 
olyan társadalomban megy végbe, melynek tagjai mindig valamivel kevesebbet termelnek, 
mint ami a közösség számára szükséges, így a nemreproduktív csoport képzésének előfeltétele 
mindannyiuk alultápláltsága és lényeges funkcióinak egyike, hogy kiválogassa a megsemmisí-
tendő létszámfölöttieket.” (uo. 158.). Egy az erőszak által szerveződő közösség feletti közösség 
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kirabolja a szűkölködőket, hogy maga ne szűkölködjék. Később ez a társadalmi réteggé szilár-
dult felettes közösség a nyílt erőszakot magántulajdonná, állammá és joggá konszolidálja, mert 
a rablógyilkosság révén egyszeri szükségletkielégítéshez jutna, a jogrendben ezzel szemben 
folytonosan eltartatja magát. A valódi – parazita – létszámfölöttiek a közösséget tizedelve jelöl-
nek ki létszámfölöttieket. A társadalom által eltartottak a közösség egy részének életét veszik el, 
más részének idejét, munkáját. A megsemmisített rész balsorsa az alávetettek engedelmeske-
dését biztosítja. A fegyverrel életeket oltanak ki, a pénzzel az életfeltételekhez való hozzájutást 
zárják el vagy korlátozzák. Mindezen nem változtat, hogy a fogyasztói társadalmak más népek 
fokozott kizsákmányolása által nyújtanak a maguk tömegeinek magasabb életnívót.

Előbb a jogot sajátítják ki és állítják szolgálatukba a kizsákmányolók, később az er-
kölcsöt is. A versenytársadalom által gerjesztett intenzív létharcban minden egyes ember 
egzisztenciája mindenki más által „objektíve veszélyeztetett”. A eredendő hiány talaján a 
naiv manicheizmus szellemében azonosítják az idegent a radikális gonoszt képviselő ellen-
emberrel. „Az etika első mozdulta itt a radikális rossz és a manicheizmus konstituálása.” 
(Sartre: Kritik, 140.) Az erőszak az ellen-erőszak képében jelenik meg: „…az etika destruk-
tív imperatívuszként konstituálódik: a gonosz kiirtásának kötelezettségeként.” (uo. 141.). Az 
ember magát gyűlöli az ellenfélben, mert a maga sóvárságát gyanítja benne, mely nemcsak a 
természetének kijáró életteret védelmezi, hanem korlátlan hódításra tör.

A termelőerők fejletlensége hiányt nemz, mert a technika nem elégséges az emberek el-
tartásához. A termelőerők fejlettsége is hiányt nemz, egyrészt mert a kívánság teljesülése 
vágyat termel, a kielégülés további kielégülési perspektívákat tár fel, másrészt mert a mező-
gazdasági és ipari technika fejlődése fölöslegessé teszi a paraszti és munkásosztályt, majd az 
informatika a hivatali és oktatói apparátus csökkenéséhez vezet, így mind többen lesznek, 
akik, vásárlóerejüktől megfosztva, a növekvő gazdagság közepette nélkülöznek. A fölösleg 
és az igazságtalanság ugyanoda vezet, nyugtalansághoz, rossz közérzethez és erőszakhoz, 
holott a fölösleg jóléthez és a hiány szolidaritáshoz is vezethetne. Meg lehet-e támadni, mér-
sékelni vagy felszámolni az erőszak minden feltételt kihasználó gyakorlati alternatívátlan-
ságát? A kereszténység szerint ezt az erőszakot legyőző szelídség érheti el, a kommuniz-
mus szerint a szolidaritás szolgálatába állított erőszak. A konfliktusok megoldásának módja 
az elnyomó és kizsákmányoló társadalmakban a „negált interioritás”, a Másvalakinek az 
exterioritás tényére mint az interioritás ellentétére és ellenfelére korlátozása (Sartre: Kritik, 
142.). Az elnyomó megoldással szembeállítható felszabadító megoldás az interioritás kiter-
jesztése. Az exterioritás objektumaként, a felhasználás és a gyűlölet tárgyaként átélt szemé-
lyeket és csoportokat kitágított akciórádiuszú közösségbe kebelezi be egy mi-élmény, mint 
vadonatúj hatalomnövekedési szenzáció, mely új élmény a közös dicsőségben részesíti az 
egyént, akinek új státuszt ígér és biztosít, a múltban a törzseket egyesítő nemzetalapításban, 
a kereszténységben, a buddhizmusban, a taoizmusban vagy a kommunizmusban pedig egy 
befogadó és elfogadó, mindenkit meghívó univerzalitásban (vö. Alain Badiou: Szent Pál. Az 
egyetemesség apostola. Bp. 2012.).

Az embert kínozza valami hiány, de gyakran nem ismeri fel, hogy a rossz közérzet mely 
dolog vagy viszony, tárgy vagy tevékenység hiányának kifejezése. A fantázia megpróbálja 
betölteni a rést. Önismeret, érzékenység és fantázia híján vakpróbálkozásokra vagy külső 
befolyásra marad a hiány problémájának megoldása. Az érdek a pozícióból fakad, mint a 
természetben, a társadalmi rendszerben és a történelemben elfoglalt hely matematikájához 
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tartozó számításfogalom. A szükséglet ezzel szemben libidófogalom, ezért variábilisabb az 
érdeknél. Gyakran feláldozzák a változékony szükségleteknek a tartós érdekeket. Az érdek-
dinamika számítás kérdése, a szükségletdinamika dráma. Az élet egyenlő mértékben tudo-
mány és költészet. Érdekmatematika és szükségletdramaturgia szembesül a lét újratermelése 
és alkotása folyamataiban.

Az objektív érdek szubjektív szükségletté kell, hogy váljék. Ha az ember nem érzi annak 
szükségletét, ami az érdeke, azért olyan formában is tudatában lehet érdekének, amelyben 
ez a tudat nem készteti cselekvésre. A Mulan című film hősnője az erdei kunyhót választja 
a császári trón helyett: ebben az esetben a közérdek kerül ellentmondásba az egyéni szük-
séglettel. A Negyvenegyedik vöröskatona hősnője a közérdek nevében pusztítja el szerelmét, 
a fehér tisztet. A Házasság című Muráti filmben a feleség, közös érdekük ellenére gátolja 
férjét hivatása gyakorlásában. A szükséglet és érdek egyaránt lehet hamis tudattal sújtott.  
A szükséglet félreismeri az érdeket, a szenvedély, szeszély vagy unalom pedig a szükségletet. 
A szükséglet, sőt az akarat sem ismeri fel mindig és megbízhatóan önmagát. Az állat moz-
gatója belső, de csak biológiai. A transzbiológiai mozgató labilis és befolyásolható. A világ-
történelmi egyének „nem is azért cselekszenek, hogy kielégítsenek másokat. Ha azt akarnák, 
sok tennivalójuk volna; mert a többiek nem tudják, mit akar a kor, sem azt, mit akarnak 
maguk.” (Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp. 1966. 72.). Ha intellektusuk 
gyengesége vagy látókörük korlátozottsága miatt az emberek számítása hamis, ugyanakkor 
érzésük tájékoztathatja őket a lehetőségekről, ezért felébreszthetők és fellelkesíthetők. A jobb 
lehetőségek hírhozóinak eljövetele előbb a kollektív reményt majd a cselekvő elragadtatást 
korbácsolja fel. A reményteljességet az áldozatkészség fejezi ki.

Az érdeket érteni kell, a szükségletet érezni. Az ember érzi, hogy jól van, vagy rosszul érzi 
magát, de nem tudja, hogy miért (pl. Antonioni hősnői a Kaland, Éjszaka és Vörös sivatag 
című filmekben). Érzi, hogy kielégületlen, de nem tudja, hogy mi elégítené ki. Honnan tudja 
a hiány, hogy mi hiányzik? Mindig kérdés marad, hogy egy szükséglet, vágy, érdek mennyire 
ésszerű, mennyire tartozik az énhez. Az észlény szükséglete vagy valamilyen infantilis vagy 
animális regressziójáé? A szükséglet sértheti az én koherenciáját, s még a pillanatnyi érdek 
is árthat az én fejlődési perspektíváinak. Saját érdekünk, szükségletünk vagy vágyunk rossz 
érzést kelthet bennünk. Lázadhatunk egy szükséglet, sőt érdek ellen is. Egyéni érdek és köz-
érdek ellentmondása én és felettes én meghasonlásában fejeződik ki. A közérdekként fellépő 
parancsolat is gyakran partikuláris csoportérdekek terrorjának kifejezése. A szükségleteket 
reagálásjárványok befolyásolják. Az eredeti személyes érdeket lépre csalja a környezeti nyo-
más, a félelem a szabadságtól és magánytól, az együttérzés és közös reagálás szükséglete.

„A megismerés valójában úgy jelenik meg, mint a gyakorlati észlelési mező feltárulása 
a cél, azaz a jövendő nemlét által.” (Sartre: Kritik, 98.) Az előidejű reagálások, korán jött 
kezdeményezések, jövőszükségletek, az egyénben tudatosuló, de a társadalomban még nem 
tudatosult szükségletek konfliktusa teszi tragikussá a vallás, a filozófia és a művészet törté-
netét. A viszonyok által nem kívánt, nem a viszonyok konzerválását segítő emberi reagálást 
megpróbálják kiküszöbölni a viszonyok. A környezet átlaga nem versenyképes az egyén le-
hetőséglátásával. A környezet ellenszegül az egyén rizikóvállalásának. De a reagálás, ha a 
viszonyokkal való növekvő elégedetlenség másokat is érzékennyé tesz üzenetére, láncreakci-
óvá válhat. Ha a jelen percben nincs is hatása a nonkonform aktivitásnak, a nem-egyidejűség 
falanxaként rendkívül információtelített kulturális magasfeszültség színhelye, mely megéri 
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a vele járó szenvedéseket, ezért voltak képesek énekelve máglyára vonulni a pogányság ke-
resztény áldozatai vagy a kereszténység hitújító áldozatai. A Karmelita beszélgetések című 
film az ő kései utódjukat állatja elénk.

A biológiai lét, a test újratermelése a szociális identitás újratermelése által közvetített. 
Marx az életszükségletekhez sorolja az ember társadalmi lénye újratermelésének szükségle-
teit, a szokásrendbe való integrálódásának feltételeit is, ha megjegyzi, hogy az angol munkás 
nem nélkülözheti a sört, a francia pedig a bort. A személyes szabadságért, önmegvalósításért, 
emberi méltóságért harcoló munkásosztályt végül az erőszak helyett a szükségletek mani-
pulálása által vetették alá. A nyugati munkás feladta a szükségleteket, melyek világméretű 
harcra ihlettek, s a kispolgár illetve tőkés giccses szimulákrumaként kezdte berendezni éle-
tét. A munkaerő újratermelése feltételezi az adott társadalomban való boldogulás kellékeit, 
az uralkodó ideológia elsajátítását, melynek befolyása alatt a munkásosztályt elcsábítják az 
uralkodó ideológia által szuggerált szükségletek. Az életszükséglet, a szociális és személyes 
identitás szükségletének elnyomója az ideológiai identitás kísértése, melynek műve a hatalmi 
identitás naiv mimézise.

A szükséglet tudatát egyik oldalról az ideológiai nyomás befolyásolja, másik oldalról 
az ösztönregressziók. A páni szükséglet a magasabb kontrollcentrumokat kikapcsoló kény-
szerítettség egy aktuális testi izgalom által. A pillanatnyi szükséglet által terrorizált leépült 
érzékenységű és fantáziájú vásárló leáll a pénztárnál, és az utat eltorlaszolva mohón inni kez-
di italát. A leépült lélek kényszerreagálásához hasonlóan viselkednek a versenytársadalom 
aranyifjai, akik a cinikus önérvényesítés iskolájának tekintik a sorban állók frusztrálását. 
A versenytársadalomba belenövő nemzedék tömegsportjává válik az együttműködést fel-
mondó személyes szükséglet fitogtatása.

A páni szükséglet kényszerítő és antiszociális. A metrót csúcsforgalomban megrohamozók 
nem engedik előre a leszállókat. A cél hipnózisa éppúgy elönti az agyat kábítószerrel, mint a 
páni szükséglet. A munkába merülés is figyelmen kívül hagyja a környezetet. A totálkapitalista 
kényszerverseny, az élet mint ostromállapot, a permanens extrémszituáció körülményei kö-
zött a mámoros cselekvési kényszer a szorongás és düh műve, görcsös és kegyetlen indulat, a 
modern kéjmámort nem a karnevalisztikus népkultúra, nem a karneváli oldottság és az ünne-
pi vidámság és nagylelkűség hozza el. A represszív és regresszív dekulturáció az eredeti ösz-
tönszükségleteknél primitívebb szükségleteket nemz, s ezeket uszítja az ösztönfelszabadítás 
címén: a beteg, sérült, leépült ösztön műveit. Az ember komiszságból, heccből megy bele 
olyan kicsapongásokba, melyeket valójában nem kíván. A Jules és Jim című filmben még a 
banalitást provokálja az avantgárd életmód, a mely a Trainspotting idején már a banalitás új 
formája, ezért egyre provokatívabb, értelemdeficitben szenvedve, s a régi banalitás reproduk-
tív képességétől is megfosztva.

A szükséglettudat zavara a szeszély. A hiteles autentikus szükséglet az élet fennmaradá-
si és a kultúra növekedési, gyarapodási szükséglete. A szeszély nem a személyiség, hanem 
a személyiség zavarának illetve hiányának kifejezése. A szeszély, a formaadás szeszélye-
ként, akár az életben, akár a művészetben, a túlbonyolítás és túlegyszerűsítés vetélkedésé-
ben, előbb a kifinomultság műveként lép fel, de a szeszélyek erőszakos versenye egyre több 
önkényt szabadít fel. A lelki centrum és tendencia esetlegességekben csapongó hiánya az 
össztársadalmi barbarizálódás kifejezése. Az önkény nem az önlétet, hanem hiányát fejezi ki, 
mert az önlét beszámíthatóvá tesz, míg az önkény beszámíthatatlan.
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Már Hegelnél megjelenik az oktrojált szükségletek (mesterségesen gerjesztett szükség-
letek, énidegen szükségletek, álszükségletek) problémája. A reáoktrojált szükségletnek nem 
forrása és alanya az egyén. Az ember előbb sokszorozza a szükségleteket, utóbb válogat 
közöttük: „Végül is már nem a szükséglet, hanem a vélemény az, amit ki kell elégíteni…” 
(Hegel: Jogfilozófia, 215.). A szükségletek tömegének növekedésével az egyes szükséglet 
hatalma csökken: „…a vágy az egyik dologra, amelyre szükségünk volna, nem oly erős, s 
ez jele annak, hogy a szükség egyáltalán nem oly nagy.” (uo. 215.). Megindul a szükséglet 
lecsúszása szeszéllyé, mert a szükségtelen szükséglet csak szeszély.

Az én szükségletének tárgya a mások tevékenysége, teljesítménye. „A szükségletek és 
az eszközök mint reális létezők mások számára való létté lesznek, akiknek szükségletei és 
munkája által a kielégülés kölcsönösen meg van határozva.” (uo. 216.) A szükséglet közelíti 
és kölcsönösségi viszonyokba vonja bele a szükségek és kielégítések alanyait. „Ez az álta-
lánosság mint elismertség…” alakítja a szükségleteket „társadalmi szükségletekké.” (216.). 
A szükséglet előbb közösséget teremt, utóbb alávet a közösséget alávetőknek: „Egy szük-
ségletet tehát nem is annyira azok hoznak létre, akikben közvetlenül megvan, mint inkább 
olyanok, akik keletkezése révén valamilyen nyereségre törekszenek.” (216.). A hiányalapú 
szükséglet nyomását elnyomja a csábításalapú szükséglet uralma. A hamis szükségletek va-
lójában fájdalomcsillapítók, melyek a lényegesebb szükségletek kielégületlenségének fáj-
dalmát, a kielégülések botrányos elosztását hivatottak kezelni. Fájdalomcsillapító hatásuk 
könnyíti az álszükségletek árjával úszást „Rémítgetik az embereket, hogy megvásároljanak 
olyasmit, amire nincs is szükségük.” – mondja az Így élni jó című Capra-film hősnője.

A déltengeri aggastyán mondja a hódítónak: „Megvan nekünk mindenünk, ami szüksé-
ges és jó. Megvetést érdemlünk-e ezért, mert nem tudtunk magunknak fölösleges igényeket 
teremteni?” (Pótlék Bougainville Utazásához. In. Diderot Válogatott filozófiai művei. Bp. 
1951. 334.). Később: „Ne beszéld tele fejünket sem a te mesterséges szükségleteiddel, sem 
a te agyrém szülte erényeiddel.” (334.). Az identitásfosztott világcsőcselékbe beolvasztó 
korrumpáló szükséglet beoltója „a nemzetek megmérgezője” (335.). Az álszükséglet látszó-
lag az egyén, valójában a piac szükséglete, mely az egyént az egyetlen maradék autonóm 
organizmus, a piac sejtjeként olvasztja be. A kapitalizmusban kezdettől fogva növekszik 
annak gazdasági szükségszerűsége, hogy az ember „nem-szükségeset termeljen és fogyasz-
szon.” (Marcuse: Versuch über die Befreiung. Frankfurt am Main, 1969. 78.). A fogyasztói 
társadalomban a szükségletkielégülések az embernek „egy kizsákmányoló apparátustól való 
függőségét reprodukálják…” (uo. 16.). A szükségesről való lemondás a régi kényszerrab-
szolgaság jellemzője, a felesleges hajhászása az új, önkéntes szolgaság szimptómája. A dik-
tált szükségletek megfosztanak a szükséges észlelésének képességétől. Ha a szükséglet nem 
az önépítést, hanem a róla való lemondás érzéstelenítését szolgálja előttünk áll a tökéletes 
alattvaló bábegzisztenciája. „Egy szabad társadalom megjelenését az jellemezné, hogy a 
jólét növekedése új életminőséggé változik.” (uo. 17.) A verseny mai rémuralma azonban 
legfeljebb eldurvul, nem csap át új minőségbe. A tanulság: vannak szükségletek, melyek 
uralma alól fel kell szabadulni, mert a társadalom fölött uralkodó hatalmak inplantátumai 
az egyéni pszichében.

A szükségletek pluralisztikusak, alternatívak és burjánzásra hajlamosak: „A szükséglet 
olyan funkció, amely magáértvalóként tételezi önmagát és magát mint funkciót totalizálja, 
mert gesztussá válni kényszerül, és nem csupán a szerves élet integrációjában funkcionál-
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ni. És eme izoláció által az egész organizmus feloldódását kockáztatja: ez a halálveszély.” 
(Sartre: Kritik…, 83.). A vágy továbbfejleszti a szükségletet, az irreális szükséglet azonban 
le akarja tromfolni a vágyat. Közel vagy távol keressük, halasszuk vagy sürgessük a kielégü-
lést? A szükséglet az egyensúlyt keresi, a vágy a teljességet, az irreális szükséglet a versenyt. 
A szükségletburjánzás az ész trónfosztása – ez a kapitalizmus beteljesedésének igazsága.  
A számítás irracionális, csak a gondoskodás és nagylelkűség értelmes. A kapitalizmus az eddigi 
legirracionálisabb rendszer, az emberi civilizáció első fenn nem tartható formája. A szük-
ségletbetegség a szenvedélybetegség modern formája. A szenvedélybetegség a szenvedélyes 
élet – az értékek által telített célok hiányában stagnáló élet – hiányának szimptómája. Nem 
a személyiség teljességének mozgósítottsága, csak alkalmi, véletlen indítékoké. A szenve-
délybetegség a tulajdonba vagy fogyasztásba helyezi ki a célt és értelmet, míg a szenvedély 
a tevékeny létmódban, az eredményes tevékenységben való haladás öröme. Olyan lehetősé-
gek eljövetele bilincsel le bennünket, melyek általunk válnak valósággá. A szabadság nem a 
puszta szeszélyeknek való önátadás. „Itt tehát az, ami önmagában szükségszerű, a szenvedély 
formájában jelenik meg.” (Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp. 1966. 74.)

Az oktrojált szükséglet befolyásoló apparátusainak hatalma a fertőző divat és a fertőző 
vélemény kiapadhatatlan forrása. Minél fejlettebb egy tőkésállam, annál világosabb, hogy a 
látszólagos alternatívákkal bűvészkedő pártok egyaránt a globális elnyomással összefonódott 
parazita oligarchák érdekeit képviselik. Ilyen feltételek között „a közakarat mindig hamis” 
(Marcuse: Versuch über die Befreiung. Frankfurt am Main. 1969. 99.). A tömegkommuniká-
ciós rendszer uralja a közvéleményt, a kommunikációs rendszert pedig apologetikus eszmé-
ket képviselő mamelukréteg uralja.

A szükségletburjánzás regresszív karakterét jellemzi az archaikus szokásburjánzással 
való rokonsága. Mindkettő a személyes kreativitás korlátozása. Minél alacsonyabb a kultúra, 
annál nagyobb és türelmetlenebb hatalom a szokás, és sűrűbb a szokások hálója. A szokás 
is, akárcsak a szükségletburjánzásba átcsapó szükséglettermelés, életellenes erővé válik. Ma 
úgy szólják le azt, aki nem márkás ruhát visel, nem cseréli le autóját vagy nem elég előkelő 
negyedben lakik, mint valaha a „szent” szokások megsértőjét. A XX. század eleji avantgárd 
a represszív szokások megsértése által vált a kultúra megújítójává. A represszív fogyasztási 
szokások megsértése ma is hasonló progressziót eredményezhetne. Minden új, a rendszer 
típusával szembehelyezkedő differencia az aktív és produktív létbe való belevetettség szé-
dületét váltja ki, egy új pozitivitás tágabb horizontját jelző bűvöletet aktivál. Az új közös 
identitásba való átlépés oldja a kényszerneurotikus rítusterrort.

A szükségletburjánzás betegségében leépül az egyénítő szükséglet. A konzumkapitaliz-
musban a munka üres rutinná lett, de az ily módon funkcionáló emberautomata a szabadidő 
értelmes és kellemes felhasználására sem képes, a szórakozás is üres rutinná válik.

Az emberi szükséglet története a szükség hajtóerejétől a perverzió hajtóerejéig vezet. 
Az eredmény a diktált szükségletek kényszertársadalma, a szükséglet diktatúrája. A Fido 
című film mulatságos oldaláról közelíti meg a szomszédság véleményétől való rettegést, de 
érzékeli ennek a konformista gyávaságnak a kapcsolatát a technoktata-militarista, ipari-ka-
tonai diktatúra feljövetelével is. A termelő lény kifejleszti a szükségletkielégítő eszközök és 
ügyességek szükségletét. A virtuális kéjekre kulturális örömök épülnek. Az alternatívátlan 
szükségletekre alternatívak. A kínálat bővülése versenyhez, a verseny mértékvesztéshez, a 
szükségleti szféra dühöngő és pazarló kaotikusságához is vezethet, de az önspecifikáció kifi-
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nomodásához is vezethetne. A szükségletek és örömök táguló világegyetemében élők megta-
nulnak a jövendő örömöknek és mások örömeinek is örülni.

Kérdés, hogy a szükséglettermelő lény hogyan és mikor válik szükséglettúltermelő lény-
nyé? A kultúra jelzi a határt, ahol olyan fogalmakat dolgoz ki, mint a „tao”, a „nirvána” 
vagy a „keresztényi szeretet”. A szükséglettúltermelés a szükséglettermelés defektje! Ha a 
túlajzott lény nem teremt új formákat, akkor a régi szükségletek válnak kielégíthetetlenné, 
agresszívvá, a tárgy és minőség iránt közönyössé. A szükséglet érzéketlenné vált formákban 
tombol. A minőség mennyiségbe fullad, s a degenerálódott szükségleti rendszer éppen ezáltal 
felel meg a turbókapitalizmusnak, a gazdaság kontrollálhatatlanná vált robbanásának, mely 
ugyancsak kontrollálhatatlanná vált bürokráciát von maga után a valódi problémáknak nem 
megoldásaként, hanem megkettőzéseként.

A minőségi szükséglettermelés mennyiségi szükséglettúltermeléssé változott: „Nem sza-
bad azonban összekeverni az emberi impulzusok alkati és általános túltengését azzal a dez-
integ rálódással, mely akkor következik be a magas fokú kulturális kiművelés eredményeként 
létrejött impulzus-struktúrában, amikor felbomlanak az impulzusokat megkötő intézmények: 
az eredmény ilyenkor az lesz, hogy kielégíthetetlen szociális szükségletek terhelik túl a pri-
mitív, különösen szexuális impulzusokat. A szabadon lebegő, úgyszólván minden kötöttséget 
nélkülöző ’libidinális’ impulzus-túltengés modern fogalmának szociális hátterét a nagyvárosi 
környezet institucionális szétesése alkotja.” (Gehlen: Az ember. Bp. 1976. 77-78.). A szük-
séglény vagy hiánylény létfenntartásának specializálatlan impulzustömegre van szüksége: az 
impulzusok túltengése az önteremtő lény létfeltétele. Az önteremtés feltétele azonban az, hogy 
bánni tudjon impulzusaival, melyek áttekintő és értékelő tudati ellenőrzés híján elsodorják. 
Az impulzusok közötti választás egyes impulzusok gátlás alá helyezésének képességét felté-
telezi. Ez ugyanaz, mint engedni más impulzusoknak: a hatékonyság életöröm és fegyelem 
kölcsönös feltételezettsége. Az önfegyelem nem önmegerőszakolás, a beszámíthatóság nem 
önelnyomás, az önmegerőszakolás mint önmegtagadás az impulzuskontroll új kudarca. Ebben 
az esetben az ember idegen impulzusoknak engedelmeskedik, melyekkel nem tud azonosulni.

A szükséglettermelés azaz önformálás híján az impulzustúltengés a szükséglettúltermelés 
rabjává válik. „Az olyan ember, aki patologikus okoknál fogva nem jut el semmilyen világ-
hoz forduló, tartós szükségletformálódáshoz és érdeklődés-architekturához, az ilyen ember 
nyomasztó impulzus-túltengésének súlya alatt önpusztító szenvedélyek rabjává korcsosul.” 
(uo. 81.) Ha az impulzus-kvantumok „leválnak az egyes szervekről és eloldozódnak a kör-
nyezetről” (uo. 82.) láthatóvá válik, hogy az ember nemcsak önépítő, hanem önromboló, 
nemcsak környezetépítő, hanem környezetmegsemmisítő lény is lehet. A romboló képesség 
a teremtő képesség ára és a teremtő képesség a romboló képesség kijózanodása.

A szocialista filmben a „népi” szükséglet játszotta azt a szerepet, amit a polgári filmben 
a szükségletek puritanizmusa. Az Asphalt című filmben elég az emberi lét harmóniájához a 
nyugodt, csendes nap, a jó ebéd, a varrogatás az újságolvasó, pipázó férj mellett, az, hogy 
a kispolgári élet szinte Robinson-sziget a kinti tolongó hektikával szemben. Pirjev Szibériai 
rapszódiájában a fővárosi zenei elitből „lecsúszott” hős a keletre, az ország szívébe, a lét mé-
lyére vivő hajón az egyszerű kiskatonától kapott harmonika megszólaltatásában talál magára, 
s az egyén magára találása közvetíti a közös örömben való egymásra találást.

A „nép” fogalma a fenntartható emberi világot konstituáló szükségletek kollektív szub-
jektumát fejezi ki. A nép a dolgozó osztályok együttese, a különféle elnyomási és terrorfor-
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mák harapófogójában: alatta a bűnözés parazitizmusa, felette a hatalmi parazitizmus. Ha a 
kielégülések teljesítményekhez kötődnek, és a kielégülések és teljesítmények köre egymást 
gyarapítva bővül, a kizsákmányolás beavatkozása révén a kielégülések leszakadnak a tel-
jesítményekről. A tétlenség és unalom további, extrém és periférikus szükségleteket keres. 
A tevékeny és szenvedélyes szükségletek dinamikus rendszerén túl kezdenek halmozódni 
az unalom és csömör statikus szükségletei. A kialudt vagy átterhelt, eltolt, másokra hárított 
aktivitásszükségletek pótlására bővítik a passzív szükségletek piacát. A folyamat alapja „a 
szükségletek és érdeklődések gátolható és áthelyezhető volta.” (uo.71.). Az extrém és perifé-
rikus szükségletek rendezetlen halmaza felbomlasztja a személy érzékenységeinek és kész-
ségeinek rendezett halmazát. „A most-ban egyszerűen kitörő, véletlen ösztöncselekvéseknek 
gátlás alá kell kerülniük, ha maradandó érdeklődések válnak létfontosságúvá: az utóbbiak 
csak a jelen pillanat meghódításának elnyomásából nőhetnek ki.” (uo. 71.)

Kétfajta társadalom van, a dolgozó társadalom, mely egységesül, és a dolgoztatott, mely 
kettészakad. A dolgoztatott társadalomból felfelé vagy lefelé lehet kimenekülni, munkakerülő 
nincstelenként vagy hatalomfelhalmozó intrikusként. A két szélsőséget a szociális impotencia 
tehetetlensége illetve a szociális omnipotencia hatalma jellemzi. Ezek a valóban felesleges em-
berek. Az alsók kitörési módja az illegális, a felsők hatalomfenntartási módja a racionalizált, 
legalizált erőszak. A legfelsők szolgálatukba állítják, megvásárolják, besorozzák erőszakszer-
vezeteikbe a legalsókat. Arisztokrata és lumpenproletár, hatalom és csőcselék közössége a fo-
gyasztási szokások mélyén is megmutatkozik. Minél primitívebb a szükséglet, annál kénysze-
rítőbb, s minél nagyobb a hatalom, annál jobban elmélyülnek, a dekadencia kibontakozásával, 
a szenvedélybetegségek. Az újgazdag még a csőcselék módján mulat, míg a dekadens hatalom 
szenvedélyes mulatságai szenvedő mulatságok. Nemcsak az újgazdagok és a dekadensek té-
kozló tombolásában mutatkozik meg a kultúra betegsége, a pervertálódás a magas kultúrát is 
eléri. A szükséglettel szemben áll a puszta gerjedelem, melyek különbsége dolgozók és munka-
kerülő paraziták viszonyát tükrözi. Ennek a magaskultúrában alkotók és plagizátorok viszonya 
felel meg, s a posztmodern turmixkultúra az utóbbiak győzelmét fejezi ki.

Az álszükségletek a megfelelési szükséglet szimptómái. Ugyanaz a szükséglet mozgás-
ban tartja az egyik személyiséget és elnyomja a másikat, mert az előbbi maga jutott el hozzá, 
míg az utóbbi az előbbit utánozza. Az egyiket kielégíti a síelés, a vitorlázás, a vitorlázó 
repülés vagy a vadászat, mely a másik számára státusz-szimbólum és társadalmi köteles-
ség, mely terhes kényszerűségként akár balesethez vezethet. A globális bábszínház drótjain 
rángatott egyedek érezni sem mernek, csak ironikus hangsúllyal mernek idézni egy szen-
timentális, romantikus vagy klasszikus verset, illetve egy régi slágert, s hasonló kifejezett 
distancializálódás biztosítékával vallanak szerelmet vagy kötnek barátságot. A hitek és érzel-
mek is csak a csoportos összeverődést szolgáló jelzésekként szolgálnak, akárcsak az egyéb 
fogyasztási cikkek. A szabadidő tevékenységgé lecsúszott vallásosság nem kötelez az egyéni 
életszférák kritikus rendben tartására.

A szükséglettárgy lecserélése is szükségletté válik. A vágyat leváltja a vágy vágya, a 
szükségletet a szükséglet szükséglete. A szükség szorongató mivolta nő, de elveszíti konkrét-
ságát. A szükséglettárgy lecserélésének szükségleténél sem áll meg a burjánzás, a szükség-
letet magát is divatosabb szükségletre kell cserélni. A szükséglettárgyat, mondjuk az autót 
divatosabb autóra, de a szükségletet is, mondjuk az autót esetleg pl. magánrepülőgépre. 
A szexuális szükségletverseny előbb a különnemű partnereket cserélgeti, aztán lecseréli őket 
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azonos neműekre, ezt is illik kipróbálni, s ma már a gyermekekkel, hullákkal és állatokkal 
való közösülés jogáért harcoló mozgalmak indulnak, karrierre számítva a kielégíthetetlen 
újdonságszükséglettől ajzott médiában. A szükségletek lecserélésére nem belső indíték ösz-
tönzi a fogyasztót, hanem a kéjkínálat reklámmunkája. A csábítások űzött vadja kipróbálja 
a szadizmust és a mazochizmust, de egyik sem segít rajta, mert a piaci pragmatizmus irt-
ja, az uralkodó ideológia pedig tagadja a szubsztanciális szükségletet. Fölösleges az önis-
meret: mindent ki kell próbálni. A kapitalista reklám mélyebben erőszakol meg, mint az 
államszocialista propaganda.

Az ember karaktere a természetben és társadalomban elfoglalt helyéből fakadó erőfor-
rásokat foglalja össze és mobilizálja, ezért a saját karaktere elleni harc és más karakterek 
idealizálása és utánzása megfosztja az erőforrásoktól. A hamis szükséglet hamis léthez, a 
mimetikus szükséglet mimetikus léthez vezet. A szabadidő zarándoklás a hamis szükségle-
tek kegyhelyeire. A hagyományos marxizmus által emlegetett „hamis tudat” mellett be kell 
vezetnünk a „hamis lét” fogalmát is. A hamis lét objektív valóság, melynek alanya nem saját 
helyzetére reagál. A hamis lét örömei hamis örömök, s eredményük az „eufória a boldogta-
lanságban” (Marcuse: Az egydimenziós ember. Bp. 1990. 27.). Nincs időnk a versenyben, 
nem érünk rá észlelni a magunk valóságát, azokat az utakat és módokat, melyek beteljesíthet-
nék létünk egyszeriségét, oly módon, hogy mindenki kifejleszthetné azt, amiben a legjobb, s 
rájönne, hogy a teljesítmény, amely becsületet és boldogságot ad, egyben az, amiben legtöb-
bet nyújthat másoknak. A mesterséges, idegen és oktrojált szükséglet és tevékenység megje-
lenési formája a mesterkélt, az inkompetens és végül a durván alkalmatlan praxis. A „hamis” 
egyszerre sérülékeny és sértő, a viszonyokat torzító: „represszív”. „A represszív szükségletek 
túlsúlya befejezett tény…” (uo. 27.) A represszív szükséglet ára a „boldog egyén” eltűnése, 
az egyenlőtlenség éleződése és az agresszív elit leválása a tehetetlen társadalomról.

A Kaland, az Éjszaka, a Napfogyatkozás vagy az Édes élet idején a ténfergés, a kezde-
ményezés hiánya a filmhősök problémája, a későbbiekben, A Trainspotting vagy a Félelem 
és reszketés Las Vegasban idején a kielégíthetetlen szükséglettombolásban való sodródás. Az 
első szakaszban a tárgy nem találása kínoz, a második szakaszban a megtalált és elárasztó 
tárgy terrorja. Az első szakaszban az én szenved, a másodikban az én elvesztése mossa össze 
a szenvedést és gyönyört, kínt és kéjt. Bergman filmjeiben még a lélek mámoros az undortól 
és unalomtól, az újabb amerikai filmekben a lélektelen reagáláskényszer céltalansága már az 
undort és unalmat is vásárolni kényszerül.

Mi a vágy vágya? Az a probléma, hogy mire vágyjon a nem-vágyó? A közöny vágyik, 
az üres lét szerencsétlenségében és a motiválatlanság unalmában, a vágyra? Vagy az lett az 
ember problémája, hogy túl sok vágya (alkalmi megkívánásokká lecsúszott vágyai) közül 
melyikre vágyjon „igazán”? A menekülő tárgy üldözésére vágyunk, vagy az üldöző tárgy elő-
li menekülésre? A vágy vágya mindenek előtt az autentikus vágy vágya. A motoros naplója 
hősei a vágy méltó tárgyát keresve indulnak neki a nagyvilágnak. A kisvilág kis kívánságokat 
gerjeszt, a nagyvilág nagy vágyat. A kisvilág elkényelmesít, a nagyvilág mozgósít. A szük-
séglethamisítás világában terjed a csalódás, mely közönyt nemz, s ha az ember nem vágyik 
semmi konkrétra, de vágyik a vágyra, a vágy mimézise lehet kiút. A mimetikus vágy csak 
szükségletburjánzás, melyet azonban a gazdaság és az osztálykultúrák igényei igazolnak. 
Schellingnél a szolga szükségletember, a szükségletek átjáróháza, az oktrojált mimetikus 
szükségletek bábja. A szolga az élet kényelmét, a pillanatnyi kielégüléseket, az apró dolgokat 
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részesíti előnyben az erőfeszítésekkel és távlatokkal szemben. Szolga lett és az marad, mert 
az érzéki kényelem kioltotta benne a gondolkodás és projektív tudat illetve produktív cselek-
vés szenvedélyét. Az úr ezzel szemben, Schelling koncepciójában, a halál rokona. (Mint Al-
mássy László Az angol beteg című filmben.) A kockázatvállaló úr halálösztönével szemben a 
szolga az élet rabja. A szolgát a banalitáshoz bilincseli a szükségletek sokasága, míg az úrnál 
mindezeket a tolakvó véletlenségeket és fölöslegességeket sakkban tartja a szabadság szük-
séglete. A szükségletek magukban véve csupán rabságok, a szabadság szükséglete ellenben a 
rabságok gyűlölete illetve a rabbá tevő élvek iránti közöny. Ezt gyakran a kipróbálásukat kö-
vető csömör teszi lehetővé (Jósika: Abafi). Fellini Nyolc és fél című filmjét is ez tette egykor 
mozgósító élménnyé: a kallódás körben forgó világának túllépése, az Esemény (az alkotás) 
pillanatának eljövetele. A későkapitalista szükségletterror, a túlkínálat és az ízlésterror által 
izgatott szükségletburjánzás, a pótlékok általi pótkielégülés halmozódása, a túl-pótkielégülés 
paradoxiája mind nagyobb problémává teszi az unalmat és undort. Korábban a család he-
tente egyszer elvonult moziba, ma egész nap szól a háttérben a televízió, természetes, hogy 
a képernyőn megjelenő film nem katartikus hatású, már nem is kellemesség-élmény, csak 
izgatószer.

A primitív nyomor a kifosztottság érzése. A fogyasztói társadalom lelki nyomora is egy-
fajta kifosztottság, céltól és értelemtől, lélektől és szellemtől való kifosztottság, a belső üres-
ség érzése. A hiány a bőségben sem veszett el, csak átalakult. A középosztályban a testi 
és lelki, anyagi és szellemi kifosztottság érzése egyesül. A XX. század hatvanas éveiben, 
a világkapitalizmus sikereinek idején az élet könnyebb és az életstandard magasabb, ezért 
nem az abszolút elnyomorodás váltja ki a lázadást. A kor művészfilmjeinek alaptémája, hogy 
a jóléttel együtt nő az élet ürességének élménye. A harc ebben az időben „a hamis értékek 
és a hamis morál” (Marcuse: Versuch über die Befreiung. Frankfurt am Main. 1969. 80.) 
reánk erőltetése ellen folyik. Az alsó osztály a szűkölködés terhét érzi, a felső osztály nem 
tud mit kezdeni a szabadsággal és idővel. A művelt középosztály egy része, melyből még 
nem sikerült a rendszerbe befogott, agymosott agymosót, túlfizetett celeb-kasztot formálni, 
mindkét problémát, az alsókét és a felsőkét is átéli. A hátrányok előnye a lázadó potenciál, 
az előnyök hátránya az önelidegenülés tudatosulása. Együtt él a műveltekben az emberség 
képviseletének vágya és az ingerült embergyűlölet. Egyszerre van jelen a felsőbbrendűségi 
és kisebbrendűségi érzés, mely skizoid kettősség duplán választ el embertársainktól.

Az álszükségletek emberének önigazolási kísérlete az álsegítés. A „humanitárius” aktivi-
tások logikája: mindig egy kicsit segíteni és módosítani, hogy minden a régiben maradhas-
son. Ételt és plüssállatokat osztogatnak, mert az igazságosztás nem lenne ilyen kényelmes 
és békés. Álalternatíva, álszükséglet, álkritika, álváltoztatás a bürokratizált birodalmak belső 
formája, míg külső formájuk a kíméletlen, hódító destrukció.

Ma az emberiség egésze szintjén torzul a szükségleti rendszer, mert a világmonopóliumra 
törő nyugati média a tékozló fogyasztást propagálja, melyet követelni kezd az egész emberi-
ség. A nyugati szükséglettúltermelés kezdettől fogva parazita jellegű: az egyetemes nyomor 
újratermelésén alapul. A szükséglettúltermelést a szükségletelnyomás, a domináns népek ál-
tali kizsákmányolás teszi lehetővé. Mindez – a világformáló lázadás ellentétét – abszurd szük-
ségletlázadást eredményez: az emberiség ideáljává válik az irreális szükséglettúltermelés, 
melynek lényege nem a szükséglettárgy igénye, hanem a pazarlás szükséglete. Ma kezdenek 
jelentkezni a következmények: miután Angela Merkel és társai – EU néven – újraalapítot-
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ták a Német-Római Birodalmat, a nyugati tőke gazdasági inváziója és a háborús csapások 
által kifosztott népek megmozdulnak. A mozgalom azonban nem világforradalom, csak új 
népvándorlás: valamennyien a centrum előnyeiben szeretnénk részesedni, mások rovására. 
A szükségletek kizsákmányolása elleni lázadás felül is új szerénységet feltételezne, ehelyett 
alul is fellép a mértéktelenség igénye, megjelenik a követelőzés kultúrája, a globális téboly. 
A marxi „mob” éppúgy burjánzik, mint a szükségleti rendszer. Az új társadalom emberének 
igényei nem veszik tekintetbe a lehetőségeket, az értelmes és koncepciózus lázadást kiszo-
rítja az esztelen elégedetlenség, melyet a lefölözés monopóliumáért harcoló pártok hamis 
ígéretei szítanak. Az új „mob”-nak nincsenek erkölcsei csak „jogai”. Követelőzik és eltartatja 
magát az állammal, amit az állam igyekszik megtenni, mert ez a réteg jelenti az erőszakszer-
vezetek tartalékseregét.

Fehér Ferenc, Heller Ágnes és Márkus György szerint a „mesterkélt” szükségletek kri-
tikája által „törvényen kívül helyeződik a szabad individuum.” (Fehér – Heller – Márkus: 
Diktatúra a szükségletek felett. Bp. 1991. 330.). Miért a közöst tékozló bevétel igazolja az in-
dividualitást és nem a közöst gyarapító tékozló kiadás? Miért a recepció és nem a produkció 
tékozlása? Az egyéni szükségletek hisztérikus versengése, mely a kapitalizmus látványosan 
és agresszíven hierarchizáló lényegéhez tartozik, az összeférhetetlenséget lopja az összemér-
hetetlenség helyébe. A demokratikus társadalom őrködik felette, hogy mindenki megkapja, 
amit a társadalom az adott színvonalon és helyzetben nyújtani tud, s így mindenki az elérhető 
legmagasabb nívón egyesüljön. Az idézett mű szerzői szerint ez diktatúra, „amely erőszako-
san homogenizálja a szükségleteket…” (330.). A sztálinista káderosztály a forradalom leni-
nista, avantgárd szakasza után, mely első szakasz kegyetlenül harcos, de puritán volt, nem 
művelte és pártolta az „egyenlősítést”, „egyenlősdit”, melynek feladásával átváltozott állam-
terrorista rablóosztállyá, a szocializmus pedig államkapitalizmussá. A köztulajdon valóban 
közös mivoltát csak a szükségletkielégítés összemérhető, azaz igazságos mivolta, a társadal-
mi távolságok csökkenése és az esélyegyenlőség megvalósulása igazolhatja. Az idézett szer-
zők szerint „az eleddig létezett társadalmakban az elnyomás különböző erői manipulálják a 
szükségletek mindenkori adott összességét, redukálásuk céljából…” (371.). A diktatúra sze-
mére hányják „a szükségletek szándékos ignorálását” (uo.). Vajon ez a „szükségletek feletti 
diktatúra” nem a „szabad világ” embargóinak és invázióinak diktatúrája-e – mind a mai napig 
– az új állam- és életformákkal kísérletező népek felett? Vajon ez a politikai, gazdasági és 
katonai eszközökkel kikényszerített puritanizmus-e a nagyobb veszély vagy a hedonista irra-
cionalitás globalizálódása? A szükségletek feletti diktatúra nem tudott olyan mélyre férkőzni 
a lélekben, s olyan mértékben felszámolni az emberséget, mint a szükségletek diktatúrája. 
A globális gazdasági diktatúra a termelés érdekeinek veti alá szükségleteinket, s nem érdeke, 
hogy használható, minőségi, sőt az sem, hogy egyáltalában fogyasztható tárgyakat produkál-
jon. Az értelmetlen kacatok kínálata és a divat által az elhasználódás előtt használhatatlanná 
nyilvánított cikkek selejtező pazarlása, valamint a gépek megtervezetten rövid élettartama 
jellemzi korunkat. A minőségrontott termékek ma jellemző csökkent teljesítményét és élet-
tartamát egy valóban racionális gazdaságban elképzelhetetlen és embertelen tékozlásként és 
visszaélésként utasítanák el. A racionalitás irracionalitásba, a számítás kiszámíthatatlanságba 
való átcsapása, melyet Fehér, Heller és Márkus a sztálinista diktatúra jellegzetességeiként áb-
rázolnak, csak a globális kapitalizmusban teljesedik be. A szerzők szerint el kell fogadni „az 
igazi szükségletek ténylegesen adott összességének létjogosultságát.” (371.). Az „igaziság” 
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érzése azonban az adott világban az általánosulás mértékében, a kölcsönös igazolás által nő. 
A kapitalizmusban a „kelendőség” a szükséglet „igaziságának” mértéke. Már az is a kapi-
talista ideológia jellemzője, ha az „igaziság” és nem az igazság a mércénk. Valóban emberi 
szükséglet csak az, amely által felismerjük egymást magunkban és magunkat egymásban, s 
mindannyiunk szolidaritását közös világunkban.

Elidegenedett, oktrojált szükségletek is általánossá válhatnak és váltak is. Nemcsak a 
politika terrorizálja a szükségleteket, a szükségletek is a politikát, és főleg egymást, a leg-
hatékonyabban pedig a gazdaság a politikát, mely a reálisan uralkodó multikkal az úr és 
szolga viszonyába került. A későkapitalizmusban a fogyasztó szükséglete valójában nem a 
fogyasztó, hanem a termelő és forgalmazó szükséglete. Ez az oka, hogy a kapitalizmus te-
remtette véletlen ember a későkapitalizmusban alaktalan, motiválatlan személyiséggé vagy 
a törekvő, kielégíthetetlen dühöngők szintén alaktalan személyiséget igénylő seregleteinek 
atomjává válik.

A régi társadalomban a környezet korlátoz, ezért az egyén lázad, az új társadalom azt 
követeli, hogy az egyén követelőzzön, ezért itt talán az önfegyelmezés és formaadás szük-
séglete fog felébredni a szétzüllés, a káosz, a gondatlanság, erkölcstelenség és jogtalanság 
által nyomorgatott egyének valamely nemzedékében. Ha ez nem túl későn következik be, az 
emberiség megmentését jelenti.

A szabadságvágy feltételezi a patologikus érdek és személyiséget bomlasztó, kiszolgáltató 
fölösleges szükséglet megsemmisítését önmagában és másokban. Az ösztönrendszer kezdet-
től fogva – az emberben mint természettől elszakadó lényben – veszít orientációs értékéből, 
az ösztönök szembe kerülnek és konkurálnak egymással. Ezt a széthúzó tendenciát megket-
tőzi a szükségletek kaotikus, irracionális, kívülről irányítható mivolta. Az értelmes élet és az 
adott pillanatban elérhető szintű harmonikus együttműködés feltételezi az önkontrollért foly-
tatott harcot. A flagellánsok célja nemcsak a „bűn” kiűzése önmagukból, az önkorbácsolás 
lényege a pozitív tartalom, az „imitatio Christi”, a Jézus vérző testével való azonosulás általi 
átszellemülés, és az ebben az átszellemülésben való kollektív egyesülés (Norman Cohn: Das 
neue irdische Paradies. Hamburg. 1988. 140.). Az önkínzó flagelláns menetek megjelenése 
általános katarzist eredményez, a bűnösök megvallják bűnüket, az ellenségek kibékülnek, az 
uzsorások elengedik a kamatot (uo. 140.). A papságból hiányzó aszkézist és az uralkodó ne-
messég hiányzó sztoicizmusát a flagellánsok pótolták. A katasztrófák által felkeresett züllött 
korban az eredeti keresztény erények beteljesülése csak túlteljesítésük által lehetséges. A Das 
Buch der hundert Kapitel eszmerendszere a bűnösök vérének ontásától várja az üdvöt, amit a 
flagellánsok saját vérük ontásától. Az másokban, ezek önmagukban akarják megfegyelmezni 
a patologikus érdek rabságát. A forradalom hitele az utóbbitól, sikere az előbbitől függ, egy-
magában egyik sem éri el a kívánt célt.

Az ember nemcsak szükségletei vonatkozásában, hanem önmagukban és egymás vonat-
kozásában is tekinti a dolgokat (Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität, 253.). 
Ezzel leválasztja magát a világról (szubjektum) és a világot magáról (objektum). A világról 
leváló, kilépő és leszakadó szubjektum önmagából is kilépni képes, magáról is leszakadó 
létforma, mert szükségletei beleszövik környezetébe. Az ember szükségletei bírája, s en-
nek közvetítésével lehet a környezet és a világ bírája. A környezetelhagyó és világfeltáró 
lény egyben távolságtartó lény. A legtermékenyebb távolság ígérete az önmagától való leg-
nagyobb távolság felvételének lehetősége. Dreyer Vampyr című filmjében a kezdetben mint 
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egy Antonioni-filmben tanácstalankodó és lézengő fiatalember kettéválik, kilép önmagából, 
megéli saját temetését, koporsójából néz vissza az elhagyott világra, s ezután válik képessé a 
tettre, a megváltó pusztítás aktusára, a vámpír felnyársalásában való részvételre. A magányos 
képessé válik az akcióban való egyesülésre, a szemlélődő a cselekvésre, az álmodó az életre. 
Ez a szakadatlan meghaladás, az önmagánál több lenni tudás kulcsa. A tiltás és lemondás 
készsége ad hitelt, és nemcsak hitelt, lelki és szellemi alapot is, a javaslat és parancsolás 
készségének: „Csupán az impulzusok ’visszafogásának’ … ez a készsége szabadítja fel a 
’belső világot’…” Ez az önteremtő készség a világteremtő képesség kulcsa. Az ember képes 
legátolni a közvetlen impulzusokat és képekkel új impulzusokat beindítani: „Az impulzus 
élet legátolható volta, képekkel való kitöltésének lehetősége…” (Gehlen, 74-75.) felruházza 
az embert az impulzusok fölötti uralommal. Az igent és nemet mondó lény új életet tud kez-
deni. A mértékadó embernek víziója van, a történelmi személyiség a víziót kivitelező erővel 
egyesíti. Az elkényelmesedett, dekadens polgárságot az utóbbi elrémíti, túl nagy kockázatot 
látnak benne, s vagy a puszta szóhősöket vagy a vízió nélküli kivitelező erő akarnokait vá-
lasztják. A választás szabadsága az utóbbi esetben az adott rabsága, a választás elkerülhető-
ségének választása.

A választás mindenekelőtt annak az ideológiai mezőnek a választása, amelyben ez a le-
hetőség – a választásé – parancs. A választás annyiban választás, amennyiben nem véletlen 
engedés egy impulzusnak, s ha helyes és helytelen alternatívái strukturálják a választások 
látóhatárát. A választás további választásokkal tartozik önmagának, s a további választás ki-
dolgozza vagy elveszi az előző értelmét. A posztmodern ember sorstalanság és sorsválasztás 
alternatívájában a sorstalanságot, a sodródást, az álválasztások, trendválasztások önkényét 
azonosítja a szabadsággal. A választás mint az esetlegesség és önkény választása a posztmo-
dern ember szabadsága, a posztmodern reflexív társadalom minden természetet választási 
lehetőségekben akar feloldani, ami az önbecsülés, önelfogadás, önmagunkból való kiindu-
lás képtelenségének jele. A modern technokrácia embere az értékeket oldja, a posztmodern 
szociáltechnológia a létet. Amaz az eszmét tekinti véletlennek, ez az anyagot is véletlennek 
tekinti. Nemcsak közös alap, már egyéni alap sincs. Így függ össze az álszükséglet az ál-
választással. Szubsztancialitás és szabadság elárulása kölcsönösen feltételezett, mert csak 
meghatározott minőségekkel bíró valaki, csak folyamatos lény lehet szabad. A posztmodern 
szabadságkoncepció termékei szellemi választás helyett fizikai létet akarnak cserélni. Döntés 
helyett pedig kicserélik a döntés alanyát. Az előbbit sebészek, az utóbbit pszichológusok 
segítségével igyekeznek elérni.

A választás mezeje „meta-választást” is tartalmaz, melyben, hamis választás esetén „ma-
gát a választás lehetőségét veszítjük el.” (Žižek: Liebe Dein Symptom wie dich selbst. Berlin. 
1991. 123.). Szenvedélyválasztás esetén „az” választ engem, csak az észválasztás által vá-
lasztok én, s az emberi az észválasztás szenvedéllyé válása, mely az ezzel kooperáló termé-
szetes szenvedélyeket is a maga szintjén sorozza be. A szabadságnak le kell győznie az őt le-
győzni akaró hatalmakat, a céloknak az okokat. Az okok és feltételek nem maguktól hatnak, 
csak ha igent mondanak rájuk. A szabadság úgy is felfogható, mint hűség egy ősdöntéshez, 
s a pszichoanalízis úgy is keresheti ezt az ősdöntést, mint eddig az őstraumát, s a kettő kap-
csolatának vizsgálata is napirendre kerül. Schellingnél a szubjektum egy időtlen, mindig már 
elmúlt tettben szabadon döntött, megválasztotta karakterét. A tudat szabad döntését megelőzi 
a döntést végző szabad önmegválasztása, a ténydöntést a sorsdöntés (uo. 123.).
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Az Apacserőd a mértéket nem tisztelő hatalom csődjét, Az ifjú Mr.Lincoln a mértékletes 
hatalom sikerét mutatja be. A mértékletesség feltétele, hogy „semmiféle szükséglet nem teszi 
magát lényeggé és válik ezáltal vétekké.” (Hegel: Előadások a filozófia történetéről. 2. köt. 
183.). A magát lényegnek tekintő szükséglet: vétek. Az ember a mások vágyának vágyához 
hasonlóan fedezi fel magában a mások szükségletének kielégítésére irányuló készséget. 
A rendek erények által meghatározottak: a bölcsesség a lényeg kötelezettsége, a bátorság az 
áldozat kötelessége, a mértékletesség az önvisszafogás elkötelezettsége. Mindez a társadal-
mat egyesítő igazságosságot nem azzal határozza meg, ami tulajdonként rögzül (amit kapok, 
ami „jár”), hanem azzal, amit adok, a teljesítménnyel, az egyes hozzájárulásával: „…itt ez 
a tartalom a meghatározott egész egyéniség, nem ez vagy az, ami a birtoklás véletlene által 
enyém; hanem tulajdonképpeni vagyonom természetemnek kiművelt birtoka és használata.” 
(uo. 184.). Egy kiirtott nép egyetlen maradéka, az utolsó holdharcos, a repülés titkának meg-
fejtésén dolgozik. Végül is a szellem az, ami repül, az átszellemülés köti össze a „mennyet 
és a földet”. Ezért akar átköltözni a császár lánya a palotából a kunyhóba, s uralkodás helyett 
repülni és gyógyítani (Az uralkodó harcosai). Ez egyben az emberiség egységének receptje. 
„Délről jöttél?” – kérdi a császár lánya az idegent. Az mosolyogva rázza fejét: „Mit számít? 
Mind egy család vagyunk, egy Földön élünk.”

A pszichológiai szabadság önmaguk felszabadítóiként, az etikai szabadság egymás fel-
szabadítóiként határozza meg az embereket. Ernst Bloch az ember rendeltetésének önmaga 
elől eltakart mivoltáról beszél, „az emberi lény morális-metafizikai inkognitójáról.” (Bloch: 
Thomas Münzer. Frankfurt am Main. 1963. 162.). Bloch hangsúlyozza, hogy a pszichológiai 
szabadság nem azonos az etikai szabadsággal, mert az előbbi szinten az ember jóra és rossz-
ra egyaránt szabad (uo. 161.). Az ösztönszükségletet és az igazodásszükségletet módosítja 
az akarat szükséglete, melynek tévelygései ébresztik, a szégyen és gyász közvetítésével, a 
jóakarat szükségletét. A kultikus vágy a vágy vágyának esete: az ember utánozza mások 
vágyait, vágyközösségekben érzi otthon magát, vágyversenyben szeretne szinten maradni. 
Mindezen túl lép fel az akarat vágya: a./ vágy, hogy választani tudjunk vágyaink között, 
elnyomni, ami nem illik önképünkbe, b./ hogy akarni tudjunk olyat, amire nem vágyunk, sőt 
olyat is, aminek ellentétére vágyunk. Ez utóbbi az elfojtás akarata közvetítésével érvényesül. 
A jó választása megismerést feltételez és a megismerés csökkenteni látszik az akarat szabad-
ságát, mert óv bizonyos lehetőségektől. Az ész azonban felszabadító, mert az esztelen akarat 
az izoláló szenvedélyrabságok ügynöke. Bloch „karitatív és misztikus ’mi’-találkozásról be-
szél” (uo. 162.): az én öröksége szakadatlan tágul, a maga folytatásának és nem akadályának 
érezve a másikat. A modern ember a szerelemben, később a korlátlan szexben, a lutheránus 
eszmény a családban, a kálvinizmus a vállalkozásban sejtette a kölcsönösségen és összetar-
tozáson alapuló önmegerősítést.

A szabad személy lényegéhez tartozik a szükségletei feletti – személyes és felvilágo-
sult – diktatúra, az ész ítélő joga az ösztön és a szeszély, az érdek és a hamisság fölött, az 
én választani és a választást érvényesíteni tudása az önmagával és a reá nyomást gyakorló 
külső hatalmakkal való konfliktusaiban. Az én éppen ebben a választási drámában válik üres 
szubjektumból felelős személlyé, önmeghatározó énné. A szükségleti rendszer átalakulása 
az „ösztöni bázisa az osztálytársadalom hosszú története során megbénított szabadságnak.” 
(Marcuse: Versuch über die Befreiung, 17.). A szükségleti rendszer annál inkább forradal-
masodik, minél elviselhetetlenebbé válik az egyén számára az uralkodó életmód „agresszi-
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vitása, brutalitása és rútsága” (uo. 17.). Az ösztön a kéjt célozza meg, az értelem a hasznot, 
de sem az ösztön, sem az értelem nem jelzi a jót, mely az ész törvénye. Az ember alkalmas 
a jóra, de nem eredendően jó. A törvényt a törvényszegés, a jót a rossz negatív formájában 
tapasztalja meg, a hiba tanítja a jóra. Az ösztönös szeretettel szemben áll az intellektuális 
szeretet, a naturális szenvedéllyel a szenvedélyes ész. „Mindebből az következik, hogy az 
embernek nem az erkölcsök megjavításával, hanem a gondolkodásmód megváltoztatásával” 
kell kezdenie, máskülönben „az egyes bűnök ellen harcol, de általános alapjukat érintetlenül 
hagyja.” (Kant: A vallás a puszta ész határain belül. Bp. 1974. 181.). A restaurációkat uraló 
kenetes beszéd a felvilágosodás eme követelményének figyelmen kívül hagyásán alapul. Az 
erkölcsi cselekedet nem teszi istenné az embert, csak megóvja a szörnnyé válástól. A jó úgy 
vetheti alá a hasznost, mint a hasznos a kellemest, nem számolva fel, csak kontrollálva, mert 
messzebb lát nála. A törvény ebben az értelemben követésére ösztönző evidencia, mely által 
a teremtmény teremtő teremtménnyé, a lét létrehozójává válik. A kötelesség az omnipotencia 
emberi formája, emberileg valóságosan elérhető mértéke. A kötelesség Kantnál nem zsarnoki 
parancs, hanem „a szentség maximája” illetve „az emberi érzület forradalma”. A kanti leírás 
egyszerre idézi, az emberi specifikum jellemzése során, a bibliát és a francia forradalmat, 
ezért egyszerre felvilágosító és szíven ütő (uo. 180.).

A természeti okok lelki okokká válásának formái, a természeti okok által vezérelt lelki 
okok a részösztönök. Az érdekek éppúgy mindig részérdekekként bukkannak fel a köznapi 
tudatban, ahogy az ösztönök is eredetileg egymástól független részösztönök. A kapitalizmus 
mint utolsó archaikus-anarchikus társadalmi forma kijelöli a szolidaritás mint a részösztönök 
fölé rendelt össz-ösztön, az ész mint intellektuális ösztön vagy intellektuális szeretet helyét 
a lét újra kitalálásaként. A keleti vallás azt hangsúlyozza, hogy el kell távolodni a részösztö-
nök és részérdekek anarchiájától, a mózesi törvény vagy a krisztusi szeretet pedig azt, hogy 
ezen túl, ezen felül alapítani lehet egy új létmódot. A mózesi törvény vagy a jézusi szeretet 
ugyanannak objektív szellemként vagy szubjektív szellemként való észlelése: „természet-
től fogva oly sok szükséglettől függő lényünket annyira ezek fölé emelhetjük” (Kant. uo. 
183.), ami új létnívót és módot alapít, a nyers erőket magasabb formába öntő világot. Kant 
felszabadítóként és nem elnyomóként ábrázolja a kötelességet, mert a kötelesség addig zord 
fogalom, amíg a külső törvény és nem a lélek formája. A kötelességre magasabb kötelesség 
épül, mert a lehetőség megvalósítása tágabb lehetőségeket nyit, ezért nem lehet egyetlen lé-
péssel eljutni a szabadság öröméhez. Az erkölcsi törvény nem definitórikus és szerződésszerű 
kötelezettség. Nincs készen, mert minden individuális helyzet új oldalról tárja fel, minden 
erkölcsi válság új információkat hoz és konkretizálja a teendőt. Nemcsak mozgástörvény, 
hanem mozgó törvény, mely képessé tesz tovább lépni a tények kizsákmányolásától a lehe-
tőségek felszabadításához.

A szükségleti rendszert két metaszükséglet szabályozza: a szükséglet szükséglete és a 
lemondás szükséglete. Az előbbi a szükségletbővítés „kéje”, az utóbbi a szükségletszűkítés 
„dicsősége”. Az emberiség fennmaradásának esélye, hogy a kéj dicsőségét legyőzheti a di-
csőség kéje. Az ember nemcsak a komfortról, a létszükségletről is képes lemondani valami-
lyen teloszért, amelyben egyéni sorsa, léte értelme beteljesedését látja. Az uralkodó harcosai 
hőse az életről, hősnője a boldogságról mond le. A thymotikus ösztön végső soron a létér-
telem és életérték szükségletének kifejezése, a thymotikus energia forrása haragvagyon és 
méltóságvágy, haragtöbblet és méltósághiány robbanóereje (Sloterdijk: Zorn und Zeit, 221.).
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A szenvedélybetegség mint kultúra és eszmény

1. Félelem és reszketés Las Vegasban

A lázadó generáció sztárújságírója csavarog Amerikában, mint egykor a „szelíd motorosok”, 
emancipált „szelíd motorosként” kényelmes autóban. „Ez maga az amerikai álom!” – kiált 
fel benne a mámor, melyből percre sem tér magához. A társadalom által kisajátított idő a Mát-
rixban börtönként jelenik meg, a társadalomtól visszarabolt idő a most vizsgált filmben nem 
kevésbé elnyűvő életdarálóként, kéjprésként, melyben ízetlen torzképpé nyomorítja a világot 
az érzékeket torzító gyönyör. Az egykori Bogdanovich-film, a Targets hősét a viszonyok 
szűkössége, a korlátoltság és kielégületlenség ugyanolyan beszámíthatatlanná teszi, mint a 
Félelem és reszketés Las Vegasban erőszakos kábasággal nyomuló hősét a permanens túlki-
elégülés. „Le kell vágnunk a fejét és el kell ásnunk … különben feljelent bennünket valami 
fasiszta rendőrhivatalnoknak, és akkor ránktapadnak, mint a vérebek.” – elmélkedik a „szelíd 
motorosok” örököse, miután felszedett az útszélen egy „stoppos” fiút.

Az ételek rovarnyüzsgéssé, az arcok hüllőpofává alakulnak a rámeredő tekintet, s a bom-
lott agy torzító közegében. A szétfolyó, ragacsos világ és a patetikus dallamok kölcsönösen 
gúnyolják egymást. A Szelíd motorosokban még elmerengésre és rácsodálkozásra ösztönző 
dallamok ezúttal fájdalmasan kínozzák a fület. Győzelmekbe kell menekülni, s a kábítószer 
nyújtja a lebegést, mely lehetővé teszi a keresztülgázolást. Szorongás táplálja az ajzottságot, 
az ajzottság pedig legázolással könnyít magán. A Félelem és reszketés Las Vegasban narkó-
sai úgy tombolnak és terrorizálnak, mint a Penge vámpírjai, és ugyanúgy nem figyel oda, 
nem avatkozik be senki, mert bizonyos mértékig mindenki ezt csinálja. Létrejött egy kultúra, 
melyben nemcsak a hatalom, minden egyén rögeszméje a megelőző csapás. Mindenki, aki 
még felszínen van, egy megelőző csapás. Az egyik pincérnő leköpi a csavargót: akit nem 
félemlítenek meg, az maga is agresszív. Az interakciók célja, hogy ne mi, hanem partnerünk 
álljon megfélemlítve és megalázva. Túlmenni minden határon, hogy sokkoljunk. Egyformák 
a motorosok és a rendcsinálók: a sakkban tartás kétféle stratégiáját képviselik, s közös ben-
nük az életösztön acsargásként és dühöngésként való berendezkedése.

Hőseink ellenségesen szemlélik az útszéli „stoppost”. Ellenségesen feltételezik az ellen-
ségességet, rosszindulatúan kutatják a gyűlölködő tekintet lelki mocsarában szétfolyó arco-
kat, kihívóan faggatják a feltételezett rosszindulatot. „Előítéleted van?” – csavarja ki az ijedt 
fiú fejét a dühöngő. Paranoid intolerancia terrorjaként támad és vádol a tolerancia eszménye. 
A tolerancia-követelés terrorja szerveződik abszurd társadalommá, mely felé az eszeveszett 
indulataikból élők rohannak. Indulatok és címkék világában élnek, s a tényeket nem engedik 
szóhoz jutni. Ellenség, aki érvelni, szólni mer, és ellenség, aki hallgat, és nem helyesel. Pro-
vokátor, aki ránk tekint, és sunyi ellenség, aki nem tekint ránk. Legyőzhetetlenek vagyunk, 
mert aki nem ért egyet velünk, az intoleranciában vétkes, nyilvánvalóan nem tűri a másságot, 
a véleménykülönbséget. A száguldó őrültek sztrádáját, már a film elején, véres roncsok borít-
ják. Sajátosan nyilatkozik meg az előítéletektől mentes türelem és szabadság. Nincs erkölcsi 
megfontolás, csak technikai: „Miért kefélnék egy gyerekkel, amikor túl kicsi?” – elmélkedik 
a film hőse. Az új motorosok csak technikai problémákat akceptálnak, minden erkölcsiséget 
az elnyomó kényszermorállal, az önlemondással mint diktatórikus fogyasztási korlátozással 
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azonosítanak. A „lázadók” azt hiszik, „legyőztek mindent, ami gonosz és öreg”. Eljött az 
idejük, kiélni szabadságukat, megvalósítani lényegüket, de a kiélésre redukált megvalósítás 
csak a kielégíthetetlen ajzottságot és az agresszivitás pimaszságát és kegyetlenségét fokozza. 
Hogyan élhetnék ki, ha meg sem találták magukat, mert nem önmagukat keresték, csak inge-
reket kerestek? Érzik, hogy alagútban vannak, de mindent megengedhetnek maguknak, mert 
hitük szerint valaki vagy valami „vigyáz a fényre az alagút végén”. Talán csak nem a papák 
pénztárcája ez a new age sziruppal megöntözött új szentség? A Sinatra patetikus dalaira vo-
nagló féregéletek a Csillagok háborúja űrbárját idézik.

Elvadult kiskorú nő csapódik a narkósokhoz, felcsípik a kába, bamba bábot, de később 
megrémülnek, hogy bajt csinál, a szerető már nem útitárs, nem éri meg a vele járó kockáza-
tot, nem versenyképes a kábítószerekkel. A szerető kétségtelen kockázati tényező, de nem 
ellenség. Az ügyészek országos konferenciáját látjuk: ez a másik tábor. A drog szédületével 
szemben a hatalom mámora. A konfúzus szédelgők semmit sem vesznek komolyan, míg az 
önelégült veteránok (ahogy a filmben mondják: „szabálymániás őrült zsarnokok”) a semmit 
is túl komolyan veszik. Öntelt zsaruk gumibotos rendje áll szemben a randalírozókkal. Akik 
összehányják és bepiszkolják a világot, és akik vérbe fagyasztják. Demagóg államterroristák 
hivatkoznak a „becsületes kisemberre”, s közveszélyes ámokfutók a szabadságra. Csak ön-
kényt látunk és bestialitást, államosítva vagy privatizálva. Vándoraink takarítónőt terrorizál-
nak, aki – rendőrnek vélvén őket – besúgónak ajánlkozik.

A Szelíd motorosokban a kábítószer és a motorkerékpár közlekedési eszközök. A film hő-
sei így tekintik őket. A kábítószer és a zene a veszélyes életet képviselő férfias mámor kifeje-
zései. A Szelíd motorosok a morál vérebeit bírálja egy még lehetségesnek érzett felszabadulás 
nevében. „Nem szeretik, ha valaki másként néz ki, mint a többi.” – magyarázza Georges, a 
csavargókhoz csatlakozó értelmiségi. John Ford tájait, a pionírvilág színhelyeit és életformáit 
keresik az ismét Nyugatra menetelők. A hippik előbb önkéntes fehér indiánokként, majd új 
őskeresztényekként jelennek meg. A Félelem és reszketés Las Vegasban szégyennel és un-
dorral vallja meg, hogy a lázadók nem hoztak türelmesebb, boldogabb, harmonikusabb és 
nemesebb világot, mint azok, akik ellen lázadtak. Ezért az alternatívátlanság: nemcsak az 
alagút kijáratában nehéz hinni, már a bejárata is elveszett, oda sem lehet visszatalálni.

2. Az eksztázis permanens forradalma: EXT-rémek

A Félelem és reszketés Las Vegasban lázadás és rendcsinálás immorális konvergenciáját mutatja 
be, az EXT-rémek azt, mint megy elébe a polgári hedonizmus és szabadosság nemzedéki kultúrája 
a gengszterizmusnak. Vázlatszerű vonalakra, kiugró színfoltokra, kinagyított részletekre, egyes 
mozdulatokra redukált képkompozíciók sorjáznak. Csábító élményfolyamok kereszteződési 
pontja az örvényszerű szerkezetű én. Ha távoli célokat, kumulatív életépítést életben tartani képes 
értékhierarchiák nem kommunikálnak az élményhierarchiával, akkor a legprimitívebb ösztönél-
mény a legnagyobb hatalmú. Ideges, türelmetlen, nyugtot nem találó kamera pásztáz az alakokon, 
ingerült színeken és vásott cselekedeteken fennakadó tekintettel kísérve az Amszterdamban sze-
rencsét próbáló vidéki pár történetét. Ballada a szerelmesekről, akik a városba mentek.

A férfi a nőre vágyik, a nő az életre. A férfi hosszúhajú és otthonülő, a nő rövidhajú és nyug-
talan, kockázatvállaló. A nő a családfő. Az otthonülő és párját hazaváró fiatalember féltékeny-
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kedik, mire párja felcsattan: „Csak próbálok egy kis pénz keresni. Mindkettőnknek!” A díler jó 
keresetet ajánl a nőnek, melynek vonzataként azonban szexpartykon kell részt vennie. A filmi 
szexualitás rögeszméjévé vált fellationizmusban az aktus a nő karóba húzásával egyértelmű. Az 
alávetett testi szolgálat pozíciójában görnyedő nő képe, a bejelölés, bepiszkítás, stigmatizálás 
és főbe lövés képzeteit vegyíti. Összekapcsolja a mártírium és a vezeklő önmegalázás képét 
a munkás öntestét vágóhídra vivő elátkozottságával. Nem véletlen, hogy a „köcsög” szó, a 
börtönnyelv szava, mindenütt jelenvalóvá lett a mai kultúrában. Hősnőnk újdonsült „köcsög”-
tudattal tér haza, nyúzottan, leverten. Párja csomagol. „Mindent megmagyarázok! Most nem 
mehetsz el!” A másiknak azonban nincs mondanivalója. „Büdös kurva!” Elrohan.

Már nem áltatják magukat a szereplők a felszabadulás illúzióival. Nehéz embernek, fel-
nőttnek lenni, és a kábítószer haladék a felnőni nem akarók számára. Az új felszabadulás 
a magasabb funkciók alól tehermentesít, az alacsonyabbakat pedig fölajzza. A fogyasztói 
kultúra tehermentesít előbb a felnőttség, utóbb az emberlét fáradságától. Mivel a szabadság 
fontolás és választás dolga, a kultúrát és szublimációt elsöprő ösztönfelszabadítás végül a 
felszabadulás nevében menekül a szabadság elől.

A cselekmény főszála a díler-thriller, melyhez csatlakozik a barátnő története, a sztárcsiná-
lót kihasználó és tönkretevő gátlástalan sztárjelölt históriája. A Showgirls című filmben még a 
tehetség egyesül az aljassággal, s az aljasságot a konkurencia világa által motivált kölcsönösség 
jellemzi. Az EXT-rémekben már az aljasság az új típusú showman egyetlen tehetsége.

Mivel a jog nem az életet, biztonságot, harmóniát garantálja, csak a formális egyenlősé-
get, a bűnöző, aki korántsem garantálhatja az áldozat „egyenlőségét”, ellenkezőleg, az ag-
resszivitás fölényét és mindenhatóságát képviseli, előnyös helyzetbe kerül. Ebben a világban 
próbál érvényesülni hősnőnk, melyben egy előnyös munkaajánlat előbb prostitúcióba, utóbb 
életveszélyes kiszolgáltatottságba torkollik. Az előbb rámenős, sikeres üzletemberként meg-
jelenő díler önimádatának később nem elegendőek a szexrabszolgák. Hullákat követel.

Az EXT-rémek a szexuális és fogyasztási rabság elleni népforradalom paródiájával, me-
seszerű happy enddel zárul, mely megfelel a képregényszerű panelvezetés könnyedségének. 
A Zazie a metróban aktivizmusát idézi, mely időközben elvesztette jókedvét, eleganciáját, 
a felszabadultság érzését és az élet jóízét. A nem tudni honnan előkerült kamaszok hada a 
nőférfi, a szelíden hű, lányos fiú vezetésével legyőzi a dílert és vérszomjas testőrét, majd 
régi melodrámák végszavait idézve elhagyják hőseink a várost, haza indulva. Régen a „tiszta 
nő” váltotta meg a piszkos, vad férfit, most a tiszta férfi a bukott nőt. Ölelkező párt látunk. 
„Hová menjünk?” – „Haza!” Boldogan indulnak a városból a vidékre. „Én hősöm!” – néz 
fel lovagjára a nő, csak azt nem tudni, hol az a vidék, van-e valahol még olyan vidék, ahová 
ezek most hazaindulnak.

3. A szenvedélybetegség újra-egyénítése: A nagy zabálás

Mindenki préda, rabszolga, élvezeti tárgy, zsákmány: a szülő elcsábítja a gyermeket (Szüle-
tésnap), a gyermek a szülőt (Nyolc és fél nő), de mindez végül mindent egyesít a csömörben 
és unalomban.

Négy férfi, Marcello (Mastroianni), Ugo (Tognazzi), Michel (Piccoli) és Philippe (Noiret) 
elvonulnak egy vidéki villába, lucullusi lakomára. Egy társadalom, túl a csúcson, benn a pol-
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gári villa ódon szobái, kinn a hervadó kert. Az alaphelyzet hasonló a Sodoma 120 napjához, 
de a heves aktivitást is ígérő destruktív kéjmámor passzív fogyasztói mámorrá ernyedt. 
A filmtörténetben a szenvedélydráma tárgya a nő, s ha ezt a tárgyat más tárgyra cseréljük, a 
szenvedélydráma szenvedélybetegséggé alakul. S szenvedélybetegség lesz abból is, ha a szen-
vedélydrámában nem a férfi a nő áldozata, hanem a nő a férfié: ezzel a szenvedélydráma elin-
dul az obszcén pornográfia, a slasher vagy a splatter felé. A régimódi szenvedélybetegség, pl. a 
Férfiszenvedély alkoholmámora, a diktatórikus szükséglet, az élet örömétől megfosztó szimp-
la kábulat, a beteg vágy, mely nem érzékenység, hanem érzéketlenség, A nagy zabálásban új 
betegségnek adja át a helyét, a vágyni nem tudók hedonista ámokfutásának. A nagy zabálás 
nem az élvezésről, hanem az élvezni akarásról és az élvezet miméziséről szól, a menekülésről 
a közöny elől, és végül az undorról, mely ellen hőseink harcolnak, de nem tudják legyőzni.

A felvilágosodás a szabad vizsgálódás, az igazolt tudás előítéletekkel való vitájának jo-
gát, a kétely és cáfolat, az ellenvetések, az érthetetlen és érinthetetlen dogmák vitatásának 
jogát képviselte, de az emberből csak az állatot, a kultúrából csak a gazdasági racionalitást, 
az erkölcsből csak az érdeket sikerült igazolni. A tudás társadalma a kiábrándult ravaszság 
és elvtelen tolongás társadalmává butult, mely csak a természet kirablásában, elhasználásá-
ban, felélésében hisz. A társadalom száj, amely mindent megrág, az emberiség milliárdfejű 
rágcsáló szörnyként ül a bűzhödt latrinává vált természeten. Bizottságok tanácskoznak a jö-
vőről, de nem a jövő érdekli őket, csak a szakértői díjak. Négy férfinek elege van mindebből, 
de alternatív ötleteik nincsenek.

Barna, arany és bordó idill a villa. Kinn az éjben leesett a hó. Lakoma közben formálódik 
a szándék, mely az első rosszullétek után tudatosul, ekkor talál magára a cselekmény, az abba-
hagyni, leállni nem tudás történeteként. Bűzlik a ház, melyet eláraszt a bedugult WC szennyvize. 
Az artikulálatlan zörejjé, a végbélnyílás ősüvöltésévé lett emberek testének gyónása és panasz-
kodása röfög az éjszakában. Végül dermedt holtak társaságában lakomáznak tovább a még élők.

Az öngyilkos túlzabálás a tárgy pusztításával pusztítja az alanyt. Merengő dalocska csen-
dül néha, mely felidézi a bánat és vágy emlékét. A vágyak tárgya méreggé, az élvek háza 
hullaházzá változik, melyet nyugtalan körülugatnak a kutyák. A kötelesség korapolgári ön-
célúságának emléke az élvezet későpolgári öncélúsága, az alkotó tevékenység élvezetéé a 
pusztulás kéje. A szükség parancsol az embernek, vagy az ember a bőségnek? Az élvezetek 
gyötrelme, a kéjek undora és a bőség nyomora az előbbi kifejezése az utóbbi álarcában, mert 
az alapvető humánszükségletek teljesületlensége párosul a pusztítóan túlsúlyossá vált fölös-
legesben való dúskálással.

Szikár, kemény, hideg, görcsös, férfias nőket hagynak el hőseink a film elején, hogy bir-
tokba vegyék a konyhát, a hagyományosan női territóriumot. Prostituáltakat látnak vendégül 
a villában, a kurvák azonban elmenekülnek a mindinkább a Corman-film Usher-házát idéző 
baljós helyről. De megjelenik a tanítónő: „Éhes vagyok!” – kiáltja kövéren. Ő a partner, 
az igazi, akinek négy férfi sem elég, aki négy férfinek is túl sok. Míg a kurvák fékezték, ő 
ösztönzi a zabálást. Az élettársak, kiket csak az elválás képeiből ismerünk, Ananke lányai, 
kiket előbb Erósz lányaira cserélnek, míg végül csak Thanatos lánya marad a színen. Csak a 
tanítónő érzi jól magát, előbb dús fenekét tárva fel a parkban, később a villában teste egészét. 
A férfiak által a normaszegés dacával megélt szomorú bujálkodás rossz közérzete nem éri el 
a nőt. A mohón derűs báj- és hájtündér vidáman meglovagolja a szörcsögő testet, a szétesés 
bűzétől és zajától gyulladva új vágyra. A terített asztal tükre a teste, és az ágyé is, s még elom-
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lása is burjánzás, mely feltornyozza a dús vonalak barokk pompáját. Végül a férfiak válnak 
egy-egy fogássá az asszony telhetetlen lakomáján, ki mindent elfogyaszt, él az élettel és nem 
belehal, minden ingerek barátja, nem egy szándéknak él, hanem az élet minden ingerében 
lubickol válogatás nélkül. A férfiak disznólkodóvá lecsúszott Szókratészek, a nő azonban új 
Dionüzosz, s ha ő csinálja, másképp fest minden.

A házigazda marad utolsónak, öregesen, nehézkesen megy neki az utolsó napnak a derűs 
téli reggelen. A nő két hatalmas pudingot tálal fel, melyek melleit formázzák. Az utolsó férfi 
a leggyermetegebb, a legszemérmesebb, aki rögtön megkérte a tanítónő kezét, végül azonban 
kiöklendezi a pudingkebleket, s kiszenved a hús-vér keblek között. A nagy zabálás a dőzsölő 
civilizáció általános szenvedélybetegségét ragadja meg azon a ponton, ahol – öngyilkosság-
ként ritualizálva – a kéjt már csak undorral, az élvezetet csak a csömör élvezetével tudva 
fokozni, a kéj már csak az ön- és világgyűlölet szemérme, mely pusztítva és önpusztítva, 
fásultan motyogja bele a fuldoklásba: jó nekünk!

4. A vég, mint végcél (Las Vegas végállomás)

Míg A nagy zabálásban a vágy nosztalgiája mozgatja a csömör kéjeit, melyekkel találkozva 
az undor felvilágosodása lemond a vágyról, a Las Vegas végállomásban a rezignált tudatos-
ság keresi a naiv kéjt, hogy belefojtsa a csalódottságot és keserűséget. Itt már csak az ember 
önnön kudarca feletti ítélete teszi ki az öngyilkossági ösztönt, nem az emberiség kudarcának 
tudata, melyet A nagy zabálásban az öngyilkos álkéj rituáléja képvisel. Az önnön kudarcunk 
feletti ítélet már csak a hiúság műve, nem erkölcsi ítélet. A „kioltás”, melynek életellenes és 
szellemellenes kultúrája művét Thomas Bernhard még haragosan felpanaszolta, az új közép-
osztályi kultúrában a menekülési út rangjára tesz szert. A Las Vegas végállomás roncsfigurája 
örök kölyök, bohó pótkielégülések neveltje, míg A nagy zabálás hősei az élet feletti végítélet 
utolsó lakomáját ülik. Az amerikai film kocsmatöltelékének dülöngése magánügy, míg az eu-
rópai film témája egyfajta „utolsó vacsora”. Az utolsó vacsora tematikájának a szó leértékelő 
értelmében is utolsója, aljas változata, mégis van benne valami a pátosz maradványaiból, 
ahogy a Pasolini-féle Sodoma 120 napjában is, az intenzív reflexió révén, a lázadásból. 
A nagy zabálás hősei megítélik a világot, a Las Vegas végállomás alkoholistája elfogadja 
a világ ítéletét és értékrendjét, amelynek nem tud megfelelni. Ben (Nicholas Cage) olyan 
ember, akit mindenki kirúg a film első perceiben, akit sajnálkozó idegenkedéssel, gúnyos 
megvetéssel vagy riadt szánalommal néznek.

A Las Vegas végállomás a régi melodráma (A vidéki lány) emlékeivel vegyített nagy 
zabálásként indul, a felvizezett melodráma-csökevény stílusosan a zabálást is felvizezi. Ben 
elhatározza, hogy halálra (nem eszi, hanem issza) magát. A vidéki lányban a feleség és a barát 
dolgoznak Bing Crosby megmentésén, ezredvégi Benünket azonban mindketten kidobták, 
amikor Las Vegasba indult. A régi filmben egészségesek fáradoznak a bukott megmentésén, 
itt összefognak a bukottak, s ők adhatnak talán még valamit egymásnak, amit a normális 
őrület és a láthatatlan, legalizált szenvedélybetegségek társadalmában élők valószínűleg nem 
ismernek. A hivatás, a barátság és a család csődjét követően egy prostituált, Sera csapódik 
Benhez, hogy felöltse az új pokolba kísérő új Beatrice szerepét, mert immár világos, hogy a 
pokolban van igazán nagy szükség angyalokra.
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„Ötszáz dollárért azt csinálhatsz velem, amit akarsz.” – lép be Sera. „Seggbe is kúrhatsz. 
Az arcomra is élvezhetsz.” Egyik oldalon a határtalan kiszolgálás készsége, másikon a fo-
gyasztás pervertált dühe. A szellem nem létezik, a lélek mosogatórongy és szemétláda, a 
testre sem kell vigyázni, csak az árucsomagolásra. „Csak a hajamba ne, ma mostam hajat.” 
A prostituált ismételten érintett megalázó tapasztalatai olyasmit jelentenek, amit mind túlélt, 
s talpon maradva feldolgozott, ők teszik ki a felnőttség képét, a tehetetlen alkoholista kölykös 
tanácstalanságának és jámborságának ellenképét. Erős nő és gyenge férfi szerelmének törté-
nete következik. A barbárnő és a dekadens találkozásának története. Azt a munka pusztítja, 
ezt a fogyasztás.

A nő lelkiismeretes, szakszerű munkásbecsülettel térdel le, s odaadással dolgozik a 
fellatión, a férfi azonban leállítja. „Engem ebből semmi sem érdekel.” A nő kétszer is meg-
próbálja, s vizslatva néz fel térdeplő helyzetéből, míg megérti, rá van szüksége a férfinak, 
nem a szájára. A prostituált mint hivatásos befogadó és elfogadó lény funkciója ebben a 
pillanatban átszellemül. „Csak maradj itt velem, azt akarom.” A szakszerű kéjelgés, a spe-
cializált szolgáltatás félbeszakítása után következik a csend és bensőségesség pillanata.  
A végállomáson a szétesés ingere maga esik szét, mert a mohóság, az akarat, a vágy, a tö-
rekvés tépte szét az embert. „Jó itt lenni veled.” Most, amikor már nem akar élni, találunk a 
férfiban valami emberi vonást, ami az életből hiányzik. Az önmagát halálra ítélő Ben filmje 
már nem annyira a szenvedélybetegség filmje, mint inkább a felszabadulásé.

A nő felviszi magához a férfit, s megnyugtatja, hogy nem vár tőle szexuális produkciót. 
Másnap nem engedi el, mintegy adoptálja őt. „Sera, te megbolondultál, azt hiszed, vidám lesz 
egy részeges mellett?” – „De én így akarom.” – feleli a nő, s WC-n ülve vallja meg, már nem 
bírja azt „a keserű ízt”. Lehúzza a WC-t s feláll: „Egy kicsit sem szeretsz?” Az alkoholista 
rókázó szája csókolja a prostituált keserű száját, miután megbeszélték tehertételeiket.

A férfi nehezen marad, attól tart, a nő meg akarja váltani. Sera, megnyugtatásul, kis ku-
lacsot ajándékoz Bennek, önnön bűnét vagy hibáját, a megértés által erővé lett gyengeségét 
ajándékozza a férfinek, kedves figyelmességgel, nem kívánva megfosztani bűnétől vagy sor-
sától. Ital és nő melodramatikus rivalitásáról lemondva odaajándékozza a férfinak a részeg-
ség jogát.

„Ki vagy te? Egy angyal valamelyik részeg álmomból?” – kérdi a férfi. „Szükségem van 
rád.” – feleli a nő: szüksége van a másik szükségére. A mindent befogadó, elfogadó egyenlő 
a mindentudóval és ez az angyallal. Sera nem akar mást, csak hogy ápolhassa Bent. Otthon 
puritán asszonnyá válik, de egyszerre feláll. „Most dolgozni kell mennem.” Kifesti magát, 
beöltözik az „éjszaka lányává”. Cifra izgatószerré átváltozva strichelni indul.

Az élet utolsó fellángolása az árulás aktusa. Ben más nőt visz fel Sera lakására. Csak a 
haldoklás szellemít át, emel fel és tér meg, az elevenség bűnre csábít, széttép és megaláz. 
Ha Sera megmentené Bent, más nők számára mentené meg. Az élet összerondít, csak a halál 
tisztít meg és emel fel, az élet erőszakos csábításai szurkálnak és darabolnak, mintha az élet 
a slasher és splatter kombinációja volna. Ben elárulja és megcsalja Serát, másrészt a nő, aki 
ezért kidobja Bent, nagy éjszakai fellatiós bevetéséről érkezik.

Serát később megveri és megerőszakolja három kamasz. Meztelen kuporog a zuhany 
alatt, majd keresi Bent, de nem találja. Végül a haldokló jelentkezik, felhívja Serát. A visz-
szatérő nő az ajtórésben áll. „Tudok segíteni? Akarod, hogy segítsek?” – „Nem, én csak látni 
akartalak.” Később a lány levetkőzik és combjai közé veszi a haldoklót, mintha megszülné 
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őt a túlvilág vagy egy nem kevésbé megváltó seholsem számára. Ben reggelre halott. Sera 
az ágy szélén ül a beeső fényben. „Nem vártam el, hogy megváltozzon, és azt hiszem, ő is 
így érzett irántam. Megértettem a baját.” A Las Vegas végállomás hősnője elfogadja társát, 
A nagy zabálásban a nő még segíti is a sorsot vagy végzetet, bábáskodva minden kéj- és ha-
lálvágynak. Mindkét nő halálangyal, a szerető nők mindkét esetben a nemlét felé tartó létet 
elfogadni segítők.

5. A halálos betegség, mint a szenvedélybetegség tárgya 
(Vad éjszakák)

A tüdőbajt vagy a rákot a szeretett személy fenyegetettségeként élték meg a tragikus román-
cokban, melyekben ily módon a betegség az imádó riválisa, és a szerelmi háromszög egyik 
szereplője a halál. Az AIDS ezzel szemben az énnek a szerető általi fenyegetettségeként 
jelenik meg a filmekben. A tragikus románcokban a szeretett személy, az AIDS-filmekben 
a szeretett személy szeretőjének fenyegetettsége kerül középpontba. Amazokat te-siratók-
nak, emezeket én-siratóknak nevezhetnénk. A szerelem mint betegség régi regényekben és 
filmekben sokat hangoztatott romantikus és lelki értelme egyszeriben kínos szószerintiségre 
tesz szert. A Vad éjszakák megkettőzi a katasztrófát, amennyiben az új AIDS-élményt igyek-
szik összehozni a régi romantikus szerelmek maradványaival vagy legalább a maradványok 
frusztrált dekadenciáját bemutató filmek emlékeivel. Az egyik szerető biológiai katasztrófa, 
a másik, aki modern életformájával romantikus igényeket szeretne összeegyeztetni, érzel-
mi katasztrófa. A szerelmi igénytelenség ámokfutásában vírusok a társak, a szexuális „fel-
szabadulás”, a maoista „virágozzék minden virág” szexista átértelmezése, a vírusok éráját 
hozta, nem a boldogságét. Szembekerült egymással felszabadulás és igényesség, önkiélés 
és önbecsülés. A felszabadulás betegségként sikeredett, a szabadság halálos járványként dúl. 
A romantikus szerelemkoncepció sem segít, mert az, ami maradt belőle, puszta önzés és 
akaratosság, követelőző fogyasztói minőségigény, és nem valódi elbűvöltség vagy odaadás. 
Ha azt mondtuk, hogy a szabadság betegséggé korcsosult, azt is észre kell vennünk, hogy a 
hasonlóképp félresikeredett romantikus igény csak őrület.

Többszörös csalódás, sorozatos kiábrándulás terméke az a nemzedék, amelyről a film 
szól. Jean kineveti a polgárokat és ironikusan elutasítja a forradalom ambícióit. A fogyasz-
tás polgári kötelezettséggé vált, a forradalmiság üres pózzá. Jean lázad, de nem a boldog-
ság, még csak nem is az öröm, csupán az izgalom nevében. Jean és Samy flörtjében Jeant 
korántsem a homoszexuális szenvedély motiválja, biszexualitása pusztán torkosság. Samy 
egyszerűen új ember, új test, s Jean szórakozási, időtöltési alkalmak kihagyásának érezné, 
ha érdeklődését a másik nemre korlátozná. Minden öröm olyan kis öröm, hogy egyet sem 
szabad kihagyni, legalább az érintkezések erotikus mennyisége pótolja az érzelmek elveszett 
minőségét. Jean kacérkodik az élettel és mindent megkóstol, mert semmi sem fontos neki. 
Nemcsak a világ vonja meg az alternatívákat, azzal, hogy különféle néven és csomagolásban 
kínálja fel ugyanazt, az egyén magában véve is lényegileg alternatívátlan, amennyiben min-
den s mindennek ellentéte egyformán kipróbálható, nem kell választani, mert az új szabadság 
megszabadulás a jelentéstulajdonítás terhétől. Semmi sem tartós és kumulatív, minden alkal-
mi és középszerű, nincs titka, elhalasztott aspektusa, azaz valamit érlelő, valamivel terhes, 
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hosszú távú és reményteljes aspektusa. Így aztán sehogyan sem jó: párhuzamosan fut Jean 
két viszonya. A lányszeretővel való viszony a nő számára, a fiúszeretővel való viszony Jean 
számára túl laza. Különös kétarcúságra tesz szert a sajátos háromszögben. Egyik partnerével 
szemben ő a csapodár férfi, míg a másikkal szemben a féltékeny feleség megfelelője. Én 
nem „az emberek” vagyok, tiltakozik a Laura, aki kitüntetett személy akar lenni, főszere-
pet követel Jean életében. Jean a szerelmi dráma és a híd alatt gyülekező homoszexuális 
szexbajtársak ingerkínálata között ingadozik. Az alkalmi szex testi bepiszkolódása együtt jár 
a szerelmi szofisztikától való megtisztulással. A mindenben jelenlevő önzés és parazitizmus 
teszi nehézzé a választást. Az ostromló Laurát kidobó Jean a híd alatt keresi a megbékélést. 
Hugyozz le, kéri társát. Csak a piszokban ismeri fel a „tiszta igazságot”, a tisztaságot „tiszta 
hazugságnak” tartja. A kiábrándult jelen elsodró ingeráradata elzár a múlttól, az idők teljes-
ségétől, így az embernek nincs képe róla, hogy sok olyan érzés, amely ma hazugság, valaha 
igazság lehetett. Ami ma lehetetlen, és a jövőtől még kevésbé várható, valóság lehetett a 
múltban. Jean megcsalja Laurát, de a szerelmi ámokfutó Samy társaságában is csak vívódik, 
s végül nem ismer más oldódást, csak a híd alatti sötétet, a tömeges és alkalmi összeborulá-
sok gubancában.

A férfilétről katasztrófikus, a női létről viharos képet kapunk. A nő képe: Laura. Manap-
ság a vallomás, az elbeszélés valamit elvesz tőlünk, kirabolja a hallgatót, megfoszt egy illúzi-
ótól. Az elbeszélőt bukott pária mivolta teszi érdekessé. „Undorodtam az egésztől, de tudtam, 
hogy hagyni fogom.” – meséli Laura. A nemi élet kezdeteiről van szó. „Tudtam, hogy meg 
akar dugni.” Tizenhárom éves korában történt, s Laura azóta „dug”. Ha semmi kellemesség 
nem adódik, a kellemetlent kell megtanulni kiélvezni. A keserű önmegvetés vallomásait a 
kihívó világmegvetés teszi lehetővé.

Jean, aki később már csak AIDS-ével foglalkozik, a cselekmény kezdetén operatőr. Egy 
nap beállít a studióba egy bukósisakot szorongató, elszánt, komor kis nő. Halk és agresszív. 
Hamu alatt parázsló keménysége ejti meg a gyenge férfit. A férfi a bizonytalan, magakérető, 
várakoztató és menekülő lény, s a nő a vérmes udvarló. „Nem vagy az a tucatfazon. A palik az 
első öt percben le akarnak fektetni, te meg türelmesen vársz, mi lesz, felmegyek-e?” – nevet 
rá a férfira a nő, és felajánlja, hogy felmegy. Nem tudja, hogy ami régen szent félelemből 
történt, mert túl fontos volt a himestojás nő, most azért történik, mert kezd veszíteni fontos-
ságából. Részben mindegy, felmegy-e hozzá a nő, részben még hatnak az AIDS-fertőzött 
morális gátlásai, melyeket majd elűz az első megkívánás. A nő reszelős hangú, sértődött, 
haragos, türelmetlenül koslató és gorombán követelő, epekedő szerelmes, aki a továbbiakban 
mindinkább elveszít minden mértéket. Laura alapélménye a kudarc. „Apám lelépett Spanyol-
országba egy korombeli csajjal. Fütyül rám.” A lány szerelmi gengszterizmusa úgy viszonyul 
a partner érzelmi tőkéjéhez, mint bankrabló a pénztároshoz, vagy – ami még rosszabb – mint 
a pénzbehajtó a szűkölködő szegényemberhez. Szép nő is lehetne, ha élni tudna és akarna 
szépségével, melyet nem érez erőnek, s ezért inkább szégyelli, nemhogy kiemelné és hang-
súlyozná. Követeléssel, váddal, panasszal, ostrommal akar hatni, nem keccsel, bájjal, ked-
vességgel, gyengédséggel. Vonzani és lekötni nem tudásként jelenik meg az őrület, mellyel 
Laura végül kiköt a klinikán. A Rita Hayworth generáció filmasszonyai annyira elbűvölték a 
férfit, hogy eszébe se jusson a kielégülés, a Marilyn Monroe generáció típusai pedig annyira 
kielégítették, hogy ne jusson eszébe elmenni. E képességek elvesztését szignalizálja előbb a 
dühöngés, utóbb az őrület.
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Mit tudunk a nőről? Mivel ezek az emberek boldogtalanságuk ellenére is büszkék 
nonkonform mentalitásukra, így kell inkább feltenni a nőre (Laurára) vonatkozó kérdést: Mit 
tudunk az „új típusú” nőről? Korán kezdte, undorral teljes kísérletezgetést folytatott, s olcsón 
adta magát. A férfihez egy intenzitásélmény köti: az orgazmus. A férfi oldalán bizonytalanko-
dó motiválatlanság, a nő oldalán egydimenziós orgazmusmotiváltság jellemzi a Vad éjszakák 
„szerelmét”. A kötődni nem tudás harcol a függésbetegséggel.

Az azonnali kielégülésre nem váltható kapcsolatok bomlófélben vannak, elsősorban a 
szülő-gyermek, de a vezető-vezetett kapcsolat is. (A lázadó fiatalok nem tesznek különbsé-
get a különböző hierarchikus viszonyok között, pedig az évezredek munkájában kiküzdött 
érzelmi differenciáltság, viselkedési kultúra illetve tudás birtokosa is hierarchikus viszony-
ban van az átadandó örökséggel még nem rendelkező, éretlen személlyel szemben.) Laura 
bemutatja szeretőjét anyjának. Az asszony igyekszik jó képet vágni, s formálisan társalog. 
„Mivel foglalkozik?” – „Az AIDS-emmel.” – röhög a szemébe Jean, aki nem tudja akceptálni 
a felnőttvilág és a közös kultúra játékszabályait, a nem támadó, nem provokatív érintkezés 
feltételeit. Laura és Jean megsértik és kinevetik az anyát, mintha viszonyuk az alantas és 
ostoba köznapi világ számára érthetetlen szellemi és lelki fölény privilégiuma volna, mely-
nek felsőbbrendű szféráiból letekintve megvethetik a korlátolt polgárokat. Laura és Jean úgy 
viszonyulnak a társadalomhoz, mintha a tragikus románc szerelmi kiváltságait birtokolnák, 
holott épp a tragikus románc hősei nem durvák a boldogtalanokkal, legfeljebb azok bántják 
őket. Nemcsak a család, a munka játékszabályainak felrúgására is jogcím a szerelem vagy a 
betegség (s az is figyelemre méltó, hogy a kettőnek az ábrázolt életösszefüggésekben azonos 
a privilégiumokat biztosító rangja.) Laura főnöknője szemébe köpi a rágógumit, amikor az 
megkéri, hogy munka közben tartózkodjék a fogyasztásától. A főnöknő kérése ízlésfüggő, 
de a válasz kitörő durvasága nincs arányban a kérésnek a fiatalok kultúrájában feltételezett 
korlátoltságával. A kamaszkultúra játékszabályainak abszolutizálása nem ismeri el a munka-
kultúra játékszabályai felállításának jogát.

Laurát megrendítette Jean, mert mások nála is epizodikusabb szerepet szántak a lánynak, 
s durvább és figyelmetlenebb módon válaszoltak várakozásaira. Ágyjelenet. „Miért nem él-
veztél el?” – érdeklődik Laura. Jean nagyvonalú: „Elég, hogy téged kielégítettelek.” Laura 
nagyot néz: „Azt hittem, a hapsik csak magukra gondolnak. Főleg a homokosok.” A tapintat-
lan formában kifejezett elismerés sérti Jeant: „Mit tudsz te a homokosokról?”

Jean nem feledkezik meg a lány születésnapjáról, viszont sokáig nincs ereje bevallani be-
tegségét. „Azt hiszem, vigyáznunk kéne…” – habozik Jean, s olykor bele is fog valami vallo-
másfélébe: „Mondanom kell valamit?” – „Mit?” – „Semmi. Mindegy.” Nem a másik elementá-
ris féltése, szenvedélyes védelme, őrzése, legfeljebb valami tétova – és talán szégyellt – morális 
nyugtalanság vagy a későbbi botránytól való félelem ösztönzi a renyhe vallomáskísérletet.

A tragikus románc – melyet az AIDS-tematika, úgy látszik, nem bír el – a nagy szerelem 
és elkésett boldogság története, mely a halállal megjelölt szerető elvesztését feltételezi a 
boldogság csúcspontján. Az AIDS-élmény módosítja a beteg szerető drámáját: szerelmünk 
veszélyeztet, mint egy bomba, egy vírus, egy gyilkos. A veszélyes szerelem a tiltott szerelem 
mai örököse. A társadalmi tilalmat leváltja a halálveszély. Nem a szülők gazdasági megfon-
tolásai vagy osztálygőgje képviselik a szerelem-ellenes klímát, hanem maga a természet. 
A természet tilalma és bosszúja sújtja a szenvedélyt, nem a társadalomé. Régen a szerető 
azzal ölt, hogy nem eléggé, ma azzal, hogy túlságosan is hozzáférhető. Az túl kényes volt, 
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ez nem elég kényes. A szerelem, mely a tilalomkultúrában társadalmi öngyilkosság volt, 
a tilalommentes kultúrában biológiai öngyilkossággá válik. Az új szerelem csúcspontja is 
ijesztően ambivalens. Laura nagy orgazmust él át. Jean döbbenten nézi. „Most nevetsz vagy 
sírsz?” – „Mindkettőt.”

Valamiféle új összhang születik a totális negativitásban: már maga a lelki szükséglet is a 
fertőzés módján terjed. A biológiailag fertőző szerelmek lelki lényege is a fertőzés. Egymás 
szükségleteit, gyorsan lezajló szerelmek lelki fertőzéseit elkapva gabalyodnak egymásba a 
szeretők, hogy lehetőleg gyorsan gyógyulva lépjenek ki egymás életéből, felszabadulva új, 
további vágyott lelki (és fenyegető testi) fertőzések számára. A tiltott szerelem történeteiben 
a társadalom irtja a szerelmet, a gyilkos szerelem történeteiben a szerelem gyilkol. A gyilkos 
szerelem morális konfliktus közvetítésével is ölhet, ha a szerető már másé, vagy az immorá-
lis lelki bestialitás képeit hívja segítségül, ha a szeretett személy kihasznál és játszik velünk 
(mint a film noir bestiái). Végül eljön a gyilkos szerelem mai formája, mely nem is morális 
válság, sem nem immorális bűvölet által gyilkol, hanem nyersen, a könnyelmű partner víru-
sai által. A szerető a járványok korának hulladémona. A szerelmesfilm a slasher, splatter és 
horror műfajai felé tolódik.

A Vad éjszakák tétovázó cselekménykifejtése maga sem áll fölötte a konfliktusoknak, me-
lyeknek a szereplők is foglyai. Paul betegségétől féltsük Laurát, vagy az életüket féltő emberek 
önzésétől és kegyetlenségétől Paul érzékenységét és életminőségét? A film készítői inkább az 
utóbbi szempontrendszerrel szimpatizálnak, mely szerint a beteg nemi életének korlátozása, s 
a vele kapcsolatos óvatosság sértik személyi jogait. Ezt a szempontot nem tudják összhangba 
hozni a románc szerelemkoncepciójával, mely szerint a szeretet lényegéhez tartozik félteni 
és védelmezni partnerünket, nemcsak a világtól, magunktól is. Ezért vádolja magát Murnau 
Faustja a film végén, mert ez nem sikerült, s ezért minősíti Murnau gyilkos őrületnek az ifjú-
ságot. A Vad éjszakák több figyelemmel kíséri a beteg önkiélésének jogait, mint a partner testi 
épségét, s az önkiélés jogegyenlőségének alárendelt másik szempont kétessé váló jogai olyan 
látszatot eredményeznek, mintha az egészség volna jogosulatlan privilégium, s szégyenletes 
volna vigyázni rá. A kéjhez való jog és az élethez való jog konfliktusában a film a kéjhez való 
jog iránt nagyobb megértéssel viseltetik, míg a másik védelmét bornírtnak érzi.

Paul végül bevallja betegségét, Laura pedig levegő után kapkodva, tátogva áll: „Tudtad, 
és mégsem szóltál?” Nem világos, hogy a film komolyan veszi-e Jean szofizmáit. „Érzem, 
hogy nem kaphatta el, mert szerettük egymást.” A lány döbbenten kérdi: „De hát hogy voltál 
képes eltitkolni? Te egy szörnyeteg vagy, érted?” Jean előbb betegségét hozza fel mentő kö-
rülményként: „Nem ítélhetsz el. Nem tudod, mi ez.” Mintha a betegség emberfeletti jogokat 
kölcsönözne. Mintha saját halálom jogot adna rendelkezni mások élete és halála fölött. 
(A Fűrész 1. című film ezt a lehetőséget fogja végiggondolni.) A Vad éjszakákban még a régi 
giccstől örökölt, s a cinikus közegbe nem illő szerelmi miszticizmus szofizmái teremtik meg 
a jogot a zavartalan önkiélésre. „Biztos voltam benne, hogy nem kaphatod el.” Érezve, hogy 
mindez nem elég meggyőző, a film további kísérleteket tesz Jean pozíciójának javítására. 
Jean a menekülő szerető, a vonakodó, szeszélyes imádott, Laura pedig a tapintatlan, erősza-
kos ostromló, a másik szerelmének tolakodó koldusa. Ez felmentené Jeant, ő azonban más 
férfiakkal és nőkkel is lefekszik, s még a film végén is csókot kér a már mással élő Laurától.

A film döntő eszköze a vázolt erkölcsi konfliktus oldására végül a veszélyeztetett sze-
mély általi rizikóvállalás, a „szenvedély őrülete”. A lány életösztönének lázadását perceken 
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belül szenvedélyes szeretkezés söpri el. Magához vonja a férfit, és nem engedi, hogy óv-
szert használjon. Laurát felháborítja, hogy Jean nem vigyázott rá, ő azonban nem kíván vi-
gyázni magára. Miért? Nemcsak Jean látja partnerét pusztán a belőle kipréselhető kéjeken 
keresztül, Laura is csak orgazmusán keresztül veszi számításba önmagát, ő, aki eddig csak 
tengett-lengett és várt, várta, hogy valami történjék, várta a felizgatottság teljességét, nem 
tulajdonít jelentőséget az orgazmus túlélésének? Vagy a régi indiai feleségek módján nem 
kívánja túlélni szerelmét, a hozzá tartozó személlyel való együttélést? Laura szerelmi eksz-
tázisa esetleges mélyebb összetevői kifejtésére nem képes az erőtlen film, mely nárcisztikus 
és mazochisztikus kéjjel hord össze tényeket, de nem mély értelmezése a kor élményeinek. 
A szeretet fokozza a kéjt, vagy az undor és rettegés? A szerelmi áldozat újrafelfedezése ez 
az eksztatikus összeforrás, vagy az öngyilkosság eszköze a szerelem? A másik iránti vágy 
fokozza a szerelmet az eksztázisig vagy az önmaga iránti undor? A világgyűlölő önmegvető 
akárhová menekülne önmaga elől: a másikba vagy a halálba? A film azt sugallja, hogy Laura 
orgazmusélményei megérik a rizikót, ha még az sem fél tőle, aki nem kap a rizikóért kárpót-
lást. „Nem vesz kesztyűt?” – kérdi Jean az ápolónőt az ambulancián. „Senki sem halhatat-
lan.” – feleli a nő vállat vonva.

Csillogó esti part. Csókos randevú. De leforrázó bejelentés a vége. „Mondanom kell va-
lamit. Én a fiúkat szeretem.” Végül nem az AIDS, hanem egy másik férfi, Samy a döntő 
elválasztó tényező, nem az AIDS győzi le a szerelmet, hanem a többi szerelem, ezért nincs 
szerelem. „Értsd meg, szeretném elfelejteni, hogy lassú halálra ítéltek.” – magyarázkodik 
Jean, de betegsége előtt is így élt, s környezete is így él. Minden ember lassú halálra van 
ítélve, és aki nagyon lázadozik, azt gyors halálra ítéli védekezése, mert élményhalmozással 
és intenzitásfokozással próbál védekezni, menekülni az álélet eseménytelenségéből. Laura 
egyben szeretne megkapni mindent, Jean mindenben egyet keres. Az előbbi a konkrétumot 
keresi, az utóbbi absztraktumot. A nő nem érti a férfit, aki magyarázni próbálja, amit maga 
sem ért. Mit keres, mit akar? „Hogy végre történjék valami, ami igazán izgalomba hoz.” 
A Nagy Elbeszélés hősei feladatokat oldottak meg, ott az izgalom melléktermék és az érzés 
épp azért hamisítatlan, mert nem cél.

Samy és Jean megvetik Laurát, aki követel és magyarázkodik, szeretné kibeszélni magát 
és nem fogad el minden helyzetet, úgy, ahogy van. „Mit kapod így fel a vizet?” Ami korábbi 
nemzedékek kultúrájában evidens igénynek minősült, Jean kiábrándult kultúrájában neuro-
tikus igénynek számít. „Buggyant ez a csaj!” – csóválja fejét a férfiszerető. A két férfi lenézi 
a nőt, aki nem tud egyszerre két szerepet eljátszani, a szeretőét és a haverét. Laura szakít és 
visszatér, de közben Samy elfoglalta a helyét Jean ágyában. „Te egy rögeszmés vagy, lera-
gadtál bizonyos dolgoknál.” – magyarázza Samy Laurának. Azt a megvető hangot használja 
Laurával szemben, ahogyan Laura beszél anyjával. De a megvetés tárgya is csak alkalom egy 
újabb élményre: végül Samy és Laura dől ágyba pettingelni.

Az orgazmusfanatizmus garázda birtoklásvággyal párosul Laura „nagy” érzésében, de 
Laura vádjai sem jogosulatlanok: „Te nem szereted az életet, mindenkit kihasználsz, és te 
nem nyújtasz semmit!” A beteg Jean felváltva randevúzik az egzaltált fanatikusnővel és a 
laza sportfiúval. Újabb konfliktus következik, amikor Laura nem a megszokott férfit találja 
Jean ágyában, hanem egy ismeretlen nőt. A férfiak megvetően kioktatják: „Mi ez az őrült 
kirohanás, ez nem szerelem, annyi szent.” A két nő összeszólalkozik, Jean pedig megvetéssel 
kommentál: „Olyanok vagytok, mint két kutya, aki marakodik a csonton.” Jean az AIDS 
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korai szimptómáit tanulmányozza karján, a teste is támad, a nő is támad, Jean pánikban van, 
amiért veszélyben az élete, Laura is pánikban, amiért veszélyben az orgazmusa. A másik nő 
békülékenyen magyaráz: „Néha el kell mennünk máshová is.”

„Bár maradtam volna homokos.” – ironizál Jean. A szerelem a testi épség kockáztatását 
követeli, de nem jogosít fel a kizárólagosság és folytonosság elvárására. Az egészség kölcsö-
nös felajánlása nem jár együtt a hűség és biztonság felajánlásával. Kötődés, kötöttség: valaha 
pozitívumot jelentettek, ma negatívumot. Nő a szerelem rizikója és csökken a lelki hozadéka. 
Meg kellene tanulni sokat kihozni a kevésből, megbékélni a promiszkuitással, ki kellene ta-
lálni az osztozkodás erkölcsét. El kell fogadni, hogy a másikat szerencsétlensége és üressége 
köti hozzánk, nem minőségeink. Az érintkezésekből nem lesznek viszonyok, a viszonyok nem 
növik ki magukat sorsokká. A férfiaknak mindez jobban megy, mint a nőnek, ami azt bizo-
nyítja, hogy a férfinemben mindebből a szexuális anarchiából eddig is több volt, mint a nőben. 
Ezt Murnau Faustjának Gretchen-kommentárja jelezte legtömörebben és legmegrendítőbben.

A film végén a nappal és a tengerrel, a végtelennel néz szembe, s bíztató szavakat próbál 
keresni Jean, a Vad éjszakák egész előző cselekménye azonban csak rossz végtelent ismer, se 
vége, se hossza vívódást, mely tapodtat sem jut közelebb a megértéshez vagy a kibontakozás-
hoz. Laura paradoxona, hogy ugyanolyan kallódó csavargó, mint a férfi, hasonlóan törekszik 
mindent kipróbálni, de közben olyan stabilitást, elkötelezettséget és biztonságot is szeretne 
megélni, mint egy viktoriánus lady. Jean paradoxona, hogy bár összhangban van önmagával, 
s önmegvetéssel fizet szabadságáért, végül a nőnek ad igazat, és újra annak elkezdésével 
kísérletezik, amit, mint láttuk, nem tud végigcsinálni. Az AIDS-románc paradoxona, hogy 
nem várhatunk rajongó, idilli szerelmet egy mindentudótól, az AIDS beavatottjától. A Vad 
éjszakákban ugyanis az AIDS a tudás, a bizonyosság és az igazság.

6. A hulla, mint a szenvedélybetegség tárgya
(Hideg csók)

A tabuk felszámolásának szenvedélye olyan tilalmakra veti rá magát, melyeket az előző nem-
zedékek antropológiai szükségszerűségeknek véltek. Ilyen, az ürüléktől való undor mellett, 
a hullától való félelem. Fromm a legsúlyosabb perverzióként jellemzi a nekrofíliát, melyet 
nemcsak a gyilkos, hanem az élőket is halott objektumként kezelő kultúra és karaktertípus 
jellemzőjének tekint. Ugyanazt a nekrofíliát, mely a XX. század hatvanas éveiben még a 
pszichoanalízis baloldali ágában is legfőbb rosszként, szélsőséges torzulásként jelenhetett 
meg, a Hideg csók akceptálandó „másságként” rehabilitálja. A film hősnője, Sandra, halot-
takkal szeretkezik. Mivel ez csak a „szeretettek” beleegyezése nélküli, egyoldalú akció, ké-
retlen és védtelen igénybevétel lehet, ezt a köznyelv „hullagyalázásnak” nevezi.

A film hősnője is, de a film is hideg. A film illusztratív propaganda formájában celebrálja 
a cselekmény fordulatait, s hősnőjében is az elvi elhatározottságot hangsúlyozza, nem a szen-
vedélyt. Sandra tilalmat nem ismerő világában a mély, azaz Nagy Történetté váló szenvedély 
is ismeretlen. A tett nem kezdeményez új, folytatható viszonyokat, nem alapít és építkezik, 
csak élősködik alkalmi tárgyán. Nekrofil rituálékat látunk és apologetikus kijelentéseket hal-
lunk. „Az út, amelyen jártam, tündöklő volt, szédítő és ellenállhatatlanul vonzó.” Sokkoló 
rítusok párosulnak elfogadásukat követelő kijelentésekkel.
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A bomló test, véli Sandra, energiát sugároz, miközben szétesik. Cronenberg Crash című 
filmje országúti baleseteket inszcenáló megszállottjának is az a koncepciója, hogy az áldo-
zatok életenergiája átáramlik a tettesbe. Ezt az „ajándékot” veszi át a Hideg csókban hullák 
szerelmese, akinek lelkét mások testének szétesése tartja össze, az ő gyarapodása a mások 
fogyásából táplálkozik, szerveződése azok szétesésétől függ. A nekrofil izgalomtárgy a nyu-
galom. A mások nullapontja az ő csúcspontja. A nekrofil szenvedély válaszolni nem tudó 
tárgyra irányul, a partner eltárgyiasításának végigviteléből, a dologiság befejezettségéből 
meríti cselekvésbiztonságát és lelkinyugalmát. Sandrát idegesítik az élők, akik soha sem azt 
teszik, amit várna, míg a holtakkal azt tehet, amit akar. Sandra kielégülésének képlete: abszo-
lút hatalom egy elérhetetlen másik fölött. Ez a tökéletes szingli-szerelem, mely nem zavarja 
meg, s nem zaklatja türelempróbákkal a szingli-identitást. Partner nélküli partnerviszony, 
mely tiszteletben tartja a magányt.

Sandra virágárus lányból lett boncnok, virágokat cserélt hullákra. A virágzás vagy a rot-
hadás a nagyobb igazság? A szépnem képviselője, a szerelemre érett nő a hullákat választja. 
A halottak konzerválása, szépítése, a formát lerázó anyagnak újfent a régi formába csomago-
lása, az új világérzés szerint az anyag elrejtése a formában és tagadása általa. Sandra izgalma 
azonban fordított utat jár: az esztétikai kategóriákkal kikövezett út nem az általa vágyott sok-
koló és leleplező kéjhez vezet. A szag az anyagi világ csalétke, s az íz anyagibb, mint az illat. 
A kis Sandra előbb állathullákat szagolgatott, melyek nedveit szétkente magán, később meg-
ízlelt egy döglött patkányt. A súlyos, a passzív jelenik meg, mint magát tökéletesen átadó. 
Csak az a miénk, amit elveszünk, mert önmagát senki és semmi nem tudja olyan tökéletesen 
átadni, ahogyan a rablás birtokolja őt.

Sandra szenvedélye emberi erényekből épül, melyek lemondtak eredeti céljuk betölté-
séről, és egymás ellen fordultak. Holtak iránti szerelme önkínzás is lehet, a nem válaszoló 
test mazochisztikus fetisizálása, mint eksztatikus szerénység és rajongásig fokozott igényte-
lenség. A másikat, midőn azt a világ gyorsan elkaparná, ő karjában tartja és felmagasztalja. 
Mindez az anyáskodás gesztusát is tartalmazza, Sandra a föld perszonifikációja, a lét öle, 
mely visszavesz, elfogad, felold és vígasztal. „Nincs semmi baj.” – pusmogja a holtnak. 
Ellentmondás, hogy az anyáskodás ott ágál, ahol nem segíthet. A kisiklott anyaság a hata-
lomgyakorlás extremitásával párosul, a meggyalázott partner tökéletes kiszolgáltatottságával 
jár. Soha nem leszünk el nem fogadva: ezt a vigasztaló szándékú üzenetet közvetíti a holt 
felé, ám a vigasztaló üzenet is meggyaláz, mert Sandra olyat térít vele a maga meggyőződése 
számára, aki nem tud válaszolni. Ugyanaz a gesztus, mellyel Sandra holtakat vígasztal, a 
kommunikáció lehetetlenségének kifejeződése.

Sandra, aki töri magát a holtak lehetetlen szerelméért, megtagadja szerelmét az élőktől. 
„Miért akarsz balzsamozó lenni?” – érdeklődik Matt, az orvostanhallgató. „A halottak miatt.” 
– feleli a lány. „Ezt nem értem!” – néz rá kérdőn a fiatalember. „Szeretkezem velük.” – közli 
a nő szemrebbenés nélkül. Nem vergődő és vívódó gyónás, hanem egy szexuális szokás 
fennállását megállapító szenvtelen ténymegállapítás. Sandra önelfogadásának szuggesztiója 
nemcsak arra kényszeríti a férfit, hogy maga is elfogadja Sandrát, hanem rabjává is teszi. 
Sandra részéről a nyilvánosságra hozatal a nyilvánosság türelmének próbára tétele szentesíti 
a szükségletet, melynek vállalása által nem a nyilvánosság ítéli meg Sandrát, hanem Sandra 
vizsgáztatja, türelemből, a tolerancia tantárgyából, a nyilvánosságot. Matt részéről a nő vágy-
talan betöltöttsége és közönye ébreszti a szenvedélyt. Ezzel indul a perverz háromszögdrá-
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ma. Matt, immár a háromszögdráma hőseként, izgalomba jön a holtak szeretőjétől, a holtak 
háremének úrnőjétől, a túlvilág kapuőrétől, az alvilág királynőjétől, és szeretné elhódítani őt 
a holtaktól.

A nőt mintha nem annyira a férfi izgatná, inkább tanúnak hívná őt szenvedélyéhez, az ex-
hibicionizmus segítségével szeretné tovább fokozni a nekrofília kéjeit. Vagy a holtak számá-
ra szeretné kölcsönadni az élő szemeit? Erre nincs válasz, ennyire nem tud elmélyedni a film 
a téma lehetőségeiben. A cinikusan obszcén önmegmutatást, illetve szenvedélye bemutatását 
követően a holtak szeretője újszerű izgalomba jön, nem tud aludni, s végül felkeresi a férfit az 
utóbbi alagsori lakásában. A nekrofil lányba beleszerető férfi az alagsorban pozicionált lény, 
akárcsak a horrorfilmben Freddy, a kamaszokat gyilkolni visszajáró halott.

A Hideg csók szerelmi éjszakájának bevezető motívuma az undor a szépnemtől, az elő-
ző századok áhítatos és sóvár imádatának tárgyától. A férfi megrebbenve elhúzódik, amikor 
a nő csókolni akarja. A csóktól undorodik, de koitálni kész. Mintha csak a száj tiltakoz-
na, az altest otthon volna a halál birodalmában. Mintha a befogadó szerv tiltakozna, csak a 
kibocsátó szerv nem jönne zavarba a szituációban. A szerelem, az iménti vonakodás után, 
lealacsonyodásként jelenik meg, amikor az ágyra hanyatló pár csókolózni kezd. A férfit ma-
gával ragadja a nő szinte másvilágból jött mivolta, ő azonban nem tud a nőnek hasonlót 
nyújtani, a szeretkezés félbeszakad, a felizgatott és kielégülést nem találó Sandra felpattan, 
s visszatér halottjaihoz. Körbetáncol egy kiszolgáltatott és közönyös testet, s végül birtokba 
veszi, felmászik rá, és a másik élettelensége által élvezi a maga életét. Ez Sandra csúcs-
pontja. Olyan életmegnyilvánulás, melynek élvezésébe besegít a halál. Nincs megállj. Nincs 
leszokás. Nincs gyógyulás. A film logikája szerint a halál nem betegség, ezért a halottakkal 
való szexuális élet sem betegség. Egy másik logika nevében éppúgy lehetne állítani, hogy ha 
a halottak betegségbe halnak bele, akkor a halál is tekinthető betegségnek. A film logikája 
szerint az volt a perverzió, amikor Sandra elment az élőhöz, mert a tudat nem akceptálta saját 
elbeszélését, világérzését, világképét. Az egyik logika szerint az a megoldás, amikor Sandra 
megtér saját életmeséjébe, a másik – a régi – szerint az ember önmaga teremtője, a holtakhoz 
megtérő Sandra pedig pusztán önmaga mint tény elfogadója. „Akkor éjjel jöttem rá, hogy 
nem tudnám abbahagyni.” Később, amikor Matt Sandrához bújik, s gyermetegen szendereg 
a mellén, a nő idegesen feszeng, s ismét átrohan egy halotthoz.

A korrigálhatatlanság (a korábbi nekrofília-koncepciók nyelvén: javíthatatlanság) ered-
ménye valamiféle fölényérzet: gőgös közöny és elérhetetlenség. A szabadosság hatalommá 
válik, s Matt fölötti hatalma mind teljesebb. Sandrának nincs bűntudata vagy ízlésproblémá-
ja, elégedett önmagával. A konfliktus a férfiben lokalizálódik és éleződik, Matt féltékeny-
kedik, Sandra azonban fölényesen kioktatja: „Hidd el, nem dugok mindenkivel, aki halott.”  
A boldogtalanul vergődő, s magát kizártnak érző Matt szeretne behatolni Sandra külön vi-
lágába. Mutassa meg, kéri Sandrát, hogyan csinálja a holtakkal. Matt tehát most eljátssza a 
holtat, igyekszik lemondani a férfiúi aktivitás maradékáról, s a holt tárgy, a tehetetlen dolog 
módján adni át magát, de ez sem segít, mert Sandra a normalitást, az egyensúlyt, a szenvedély 
ámokfutásának pihenő kitérőjét keresi nála, s nem a végső izgalmakat. Nem találkozhatnak 
a „csúcson”. Sandrának kétféle szerető kell, felizgató abnormális és megnyugtató banális, 
éjszakai és nappali. Pontosabban egy nappali és sok éjszakai, mert nappal az egység, éjszaka 
a különbség vonzza. Oldódás a különbség, a sokaság, a számosság közegében, a Léthe vizé-
ben. Sandra igényei azonosak a Freud által leírt kettősséggel, az ideális és az alantas szerelmi 
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objektum igényével. A különbség nemcsak abban áll, hogy az új kultúra a nőre ruházza át az 
igényt, egyúttal szerepet cserél a két vágyobjektum, s az új világ embere a félelmes-alantas 
szerelmi objektumot idealizálja, a normálist pedig banálisnak tekinti.

„Szeretlek.” – vígasztal Sandra. „Te nem szeretsz engem, de majd még fogsz!” Matt ön-
gyilkossága a megoldás, Sandra végre magáévá teszi a holtat, s „csúcsra” jut vele. „Meghalt, 
de az energiája itt maradt.” A posztmodern hedonizmus így értelmezi át a modern szerelem-
eszményt, mely úgy tekintette az egymásra találást, mint „beköltözést a másik szemantikájá-
ba”. A szemantikák egyesülése már nem megoldás, mert a szemantikák szétestek, a szellem 
előbb vált hullává, mint a test. A másik szemantikájába beköltözés fölös fáradságnak és hiá-
bavaló erőlködésnek tűnik, s a másik életenergiájának leszívása a kéj.

A világforradalomtól a globálfasizmusig

A fasizmus olyan tömegmozgósító ideológia, mely a társadalom megváltoztatásának ígérete 
helyett a társadalmi helyzet megváltoztatása ígéretével hat. A meglevő tulajdonviszonyok 
rendszerének védelme, de nem feltétlenül az adott tulajdonosoké: ezzel ébreszt reményt a 
tömegekben. „A fasizmus az újonnan keletkezett proletarizált tömegeket ama tulajdonviszo-
nyok érintése nélkül próbálja megszervezni, amelyeknek megszüntetésére azok törekednek.” 
(Walter Benjamin: Az erőszak kritikájáról. In. Angelus novus. Bp. 1980. 33.) A fasizmus 
nem a kapitalizmus tévútja, hanem szükségszerűsége, rejtett tendenciáinak felszínre lépé-
se, az igazság pillanata. Az igazság pillanata pedig a humanizmus és demokrácia retorikája 
és bonyolult, bürokratizált rituáléi mögötti kegyetlenség és igazságtalanság lelepleződése. 
Felszínre lép és felvállalja magát a hazugsággá hamisított humanizmus és a manipuláció-
vá hamisított demokrácia által eltakart nyers erőszak, ez azonban új manipulációs rendszer 
beállítását jelenti, mely elhiteti a tömegekkel, hogy az eddig ellenük irányuló erőszak szub-
jektumai ezután ők lesznek. Olyan felszabadulás ez, mely csak az erőszakot szabadítja fel, 
semmi mást. Hódító, elnyomó nemzet lép fel felszabadító ideológiával, ami arra kényszeríti, 
hogy fiktív ellenséget kreáljon. Ennek receptjét a német nácizmus dolgozza ki, mely natu-
ralizálja a kizsákmányolót. Az osztályellenség modern kommunista fogalmát a faji ellenség 
archaikusabb fogalmával váltja fel, mely mozgósítja a történelmen végigvonuló territoriális 
harcok emlékeit, hagyományait, mítoszait. A XX. század eleje a forradalmak kora: a szocia-
lizmus vertikálisan akarja felszámolni a határokat, azaz megszüntetni a hierarchiát. A nemze-
ti szocializmus a horizontális határokat tolja el, azaz hódító vállalkozás. A hódítás, invázió, 
megszállás, csatolás a világ újrafelosztása, mely nemzetek alávetésével erősíti a hierarchiát. 
Mindezt az „alsóbbrendű” fogalmának bevezetésével akarja igazolni (úrnépek és szolgané-
pek, Übermensch, alsóbbrendű faj stb.). A német nemzeti szocializmus a társadalmi különb-
ségek belső csökkentését külső növelésük, más nemzetek kizsákmányolása által biztosítja. 
A polgári társadalom jogokat ígért, a fasizmus javakat. A polgári társadalom az emberség 
lehetőségét ígérte, nem valóságát biztosította, a fasizmus pedig az emberség feladása árán 
ígérte biztosítani – az így szükségképpen rabolt – javakat.

A szocializmus az osztályok szembeállítása és az osztályharc végig vitele által akarja 
egyesíteni az emberiséget, a fasizmus a népek szétválasztása és szembeállítása útján egye-
síteni a nemzeteket és osztályokat. A kommunizmus képlete: egy – felszabadító – osztály a 
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többi valódi, kiváltságos érdeken, vagy a megtévesztettek vélt érdekén alapuló ellenállása 
ellen, a nácizmusé: egy nép a többi ellen. A kommunizmus XX. századi kísérleti formáiban a 
munkásosztály „választott” képviselete ugyanúgy kizsákmányolja a munkásosztályt, mint a 
parlamentáris demokráciában az „összesség” választott képviselete az összességet. Az elmúlt 
időszakban, a világkapitalizmus hegemóniája körülményei között, fasizmus és kommuniz-
mus lényegazonosságának bizonygatása az ideológiai divat, mely végül gondolati kényszerré 
válik. Sloterdijk „jobb és baloldali stílusú fasisztikus mozgalmakról” beszél (Zorn und Zeit, 
191.), melyeket a Bakunyin által megfogalmazott parancsolatra vezet vissza: „az ellenséget 
a leggyorsabban megtalálni és gondolkodás nélkül megsemmisíteni.” (id. uo. 191.). A mai 
gondolkodás a fasizmus fogalmának általánosítására hajlik, miáltal az néha elmosódottá és 
kezelhetetlenné válik. Sloterdijk megállapítása, mely szerint „a fasizmus szocializmus egy 
országban” (Zorn und Zeit, 235.) azért abszurd, mert a szocializmus az emberi egyenlőség 
univerzalisztikus elvét hirdeti, a világ dolgozóit egyesítve a nem-dolgozók ellen, ami a vi-
lágméretű egyenlőtlenségre törő nemzetek elleni egyesülést is jelent. A társadalmi osztály 
fogalma racionális fogalom, beszélni sem tudunk a társadalom szerkezetéről, ha nem vesszük 
figyelembe osztályokra és rétegekre tagolódását. Sloterdijk szerint „a társadalmi osztály” 
marxista fogalma egy készülő genocídium áldozatainak kijelölését szolgálja. A „klassziz-
mus”, mondja Sloterdijk, messze megelőzte a rasszizmust „a XX. századi genocidiális ener-
giák felszabadításában.” (256.). Ha a sztálini vezetés könnyen és nagy méretekben ki tudta 
váltani azt a „mámort”, amely a „leértékelt ’osztályok’ kiirtására” indítja az embert, ez a 
lehetőség egy előbb lappangó majd kitörő hajlamra utal. Ez a hajlam mindenütt jelentkezik, 
ahol a társadalmi különbségek kiterjedő mélynyomorral párosulnak. A húszas évek végének 
ötmillió és a harmincas évek elejének hatmillió éhhalála magyarázza, hogy a kuláküldözések 
idején a mélynyomorból a terror által kitörők a családjukat táplálni képes gazdálkodók iránt 
is a hatalom által instrumentalizálható osztálygyűlöletet éreztek. Ha a szovjetkommunisták, 
illetve az általuk instrumentalizált gyilkos tömegek rovására írhatók „az emberiség történe-
tének legnagyobb mérvű gyilkolási akciói” (260.), ez nem menti fel a kapitalizmust, mely 
kitermelte, felhalmozta és radikalizálta az igazságtalanságot, nyomort, elégedetlenséget és 
gyűlöletet. Az elkésettsége mértékében elvadult tőkefeléhalmozás kaotikus kora az ok, a ge-
nocídium az okozat. Hasonló értelemben beszél Lukács György a német kapitalista fejlődés 
elkésettségéről.

Sztálin trükkje a parasztság ressentiment-tartalékainak mobilizálása, forradalmi mun-
kásosztály híján a legszegényebbek ráuszítása a kevésbé szegényekre. A maoista „kulturális 
forradalom” hasonló erőszaktartalékok feltárása: a fiatalok ráuszítása a kultúrahordozó nem-
zedékre (uo. 270.). De Sztálin és Mao „tisztogatási akciói” másrészről a permanens forradal-
mat akarták biztosítani egy új oligarcha réteggé bebetonozott káderosztály eltávolításával. 
Hruscsov antisztálinizmusa csak az elpusztított káderoligarchiát gyászolta, s utódaikat hozta 
vissza az ismét megszilárdult pártoligarchiába, az előbbi pusztítási hullámok milliós áldozati 
tömegeivel nem sokat törődött, s nem sok szót pazarolt rájuk az új hatalom. Ez elvette a 
„demokratizáció” hitelét.

Németország a kisállami tradíció széttépettségének következményeit, a politikai-gazda-
sági „részösztönök” anarchiáját akarta meghaladni az erős, egységes nemzetállam megte-
remtésével, a Szovjetunió a modern nemzetállamiság megteremtéséig el nem jutott népek 
sokaságából akart egységes államot teremteni. A német koncepció etnikumok kizárásával 
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akarta erősíteni a nemzetállamot, az orosz koncepció etnikumok befogadásával, a pluralisz-
tikus etnicitás sokféleségének egységeként. Marxizmus-leninizmus, kommunizmus és ná-
cizmus azonosítása nem fenntartható, de nem is teljesen alaptalan, miután, Sztálin idején, 
a Szovjetunió hódító birodalomként lép fel a második világháború egyik – s kétségtelenül 
a legnagyobb áldozatokat hozó – győzteseként. A Szovjetunió által megszállt országok ki-
zsákmányolása és a rendőri-politikai diktatúra kegyetlenkedései alapján ettől kezdve joggal 
beszélhetünk nácikommunizmusról, s az is a katasztrófikus extrémszituiációk logikájához 
tartozik, hogy a szovjetorosz imperializmus, a nagyorosz nacionalizmus műve, egy grúz túl-
lihegő vezetésével valósult meg. A szocializmus vagy kommunizmus kifejezések, a követ-
kezmények jellemzése során, mindig idézőjelben értendők.

A társadalom alatti lázadáspotenciál nem összetévesztendő a kultúra alatti rothadáspoten-
ciállal, Ceaucescu nyolcvan szobás palotája illusztrálhatja, hogy a mozgalomban a kultúra 
alatti törtetők kerültek felül. A „mob”-káder maga a forradalmon belüli ellenforradalom. De 
a „mob”-fogalom életformára utal s nem az egyedek emberi szubsztanciáját vonja kétségbe. 
Nem az „alsóbbrendű ember” fogalmának változata. Minden ember ugyanazzal a sokmillió 
éves evolúciós tőkével, azaz lehetőségkészlettel születik, s a társadalmak zárják ki ennek 
gyakorlati kidolgozásából és befektetéséből a nép egy részét. Vannak lezüllött vagy a fel-
emelkedésért való harcot feladó, tétlen és tehetetlen, társadalom- és kultúraellenes masszák, 
s ezek tömege a kapitalizmus terjeszkedésével nő, de az alul vagy kívül maradottak létharcot 
itt is folytató részének a magasabb rétegekénél nagyobb gyakorlati intelligenciára van szük-
ségük, s feltétlen többet érnek egyedeik, mint az államapparátus biztonságában elkényelme-
sedett, kapcsolati tőkéjükből élő korrupt paraziták. Az, hogy a társadalom alsó rétegeinek 
vagy a társadalom alá lenyomott kósza egzisztenciaformáknak (pl. akiket Pasolini filmjeiből 
ismerünk), mi lesz a sorsa, a forradalom tartalékseregeihez tartoznak-e vagy az ellenforrada-
loméhoz, az dönti el, hogy a forradalom kulturális forradalommá képes-e kinőni magát, hogy 
pl. a demagóg Hitler vagy a látnoki Rosa Luxemburg kerekedik-e felül. Másként szólva: egy 
nép vagy legalábbis egy-két nemzedéke kulturális és történelmi értékét, minőségét eldönti, 
hogy az alternatíva vagy az álalternatíva kerekedik-e felül.

A pária, aki kétségbeesésében aktív és szükségből fanatikus, hatalomra kerülve a leggát-
lástalanabb szipolyozóvá válik. A nyomor, a kulturálatlanság, a kétségbeesés és a gyűlölet 
világába beleszületettek, akik legalul vannak, mindenek előtt felül szeretnének kerekedni, s 
ezt az adott világban igyekeznek elérni, mert egy más világ elképzelése kívül esik látókörü-
kön. Előbb a vér szagától részegek, utóbb a pénz szagától vadulnak meg, s végül nem fel-
számolják, hanem megerősítik a hierarchiát. A lumpen pária és a kispolgári szerencselovag, 
a legalul megrekedt és a lecsúszott, s minden réteg elégedetlen és kielégíthetetlen törtető 
szerencselovagjainak közös tulajdonsága, hogy a más tulajdonára vágynak, eltulajdonításra 
és nem az eltulajdonításon, lopáson, rabláson és kisajátításon alapuló formációk felszámo-
lására. A proletariátus célja a tőkéstulajdon felszámolása volt, de a „győztes” proletár elkis-
polgáriasodott. A fasizmus a deklasszáltakra támaszkodott, a szocializmus a felemelkedés 
lehetőségét keresőkre. A deklasszáltak elvesztett helyüket követelték az adott világban, a fel 
nem emelkedetteknek az adott világban nem volt helyük, s keretei között maradva tanácsta-
lanságra voltak ítélve. A deklasszáltakat a ressentiment mozgatta, a fel nem emelkedetteket 
a remény. De a deklasszáltak voltak a differenciáltabb nyelvi és szervezési kompetenciák 
birtokában, ezért a fel nem emelkedettek asszimilálhatóvá váltak a deklasszáltak mentalitása 



208

által, s mindezek egyetlen törtető masszát képeztek, melynek tagjai már nem arra törekedtek, 
hogy egy új világban mindenkinek méltó helye legyen, az emberi lehetőségek és az emberi 
méltóság egyenlő elosztása alapján, csupán arra irányult beszűkült érdeklődésük, kit szorít-
hatnak ki, hogy helyüket elfoglalják. A szocializmusban jelen van a fasizmus veszélye, de 
csak annyiban realizálódik, amennyiben a káderek érvényesülési reményeként tűnik fel a 
kapitalista restauráció. A náci Németország kezdete, hogy az emberek fogyasztani akarnak és 
beülni a máséba, a szocialista és kommunista mozgalmaknak ez a vége. A forradalom győz-
tessé nyilvánítását követően a lázadó mentalitásokat, melyek addig forradalminak számítot-
tak, ellenforradalmivá nyilvánították, s a dogmává merevített egykori forradalomelméletet 
az új kisajátítás legitimációjává. Mindaz, ami a marxizmusban ostobaság, valójában nem a 
marxizmus (nem is a leninizmus vagy sztálinizmus) specifikuma, hanem a tömegek kora ál-
talános tulajdonsága. Ma a „politikailag korrekt” diskurzusformák hasonlóan cenzúrált nyáj-
ideológiák, az egyéni gondolkodást legátló globális hatalmak által diktált közhelyrendszerek. 
A nyájideológiák korában a kollektív őrület vagy a kollektív stupiditás az alternatíva, ha nem 
provokálja a rendszert és nem tör ki a rendszerből a lázadó egyéni gondolkodás.

A fasizmus a múlt dicsőségével érvelt, a kommunisták a jövő dicsőségével. Az erőszakos 
propaganda és a kegyetlen kényszerítő eszközök mind a múltat, mind a jövőt szorongásob-
jektummá tették. Dreyer Vampyr című filmjében a múlt szívja vérünket, de a Kommunista 
kiáltvány horrorterminológiája („kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete”) is te-
kinthető Freud elemzésére méltó látnoki elszólásnak.

Adorno és Horkheimer szerint a fasizmus a modern projektum függvénye, a felvilágo-
sodás dialektikájának végeredménye. Habermas szerint a fasizmus nem a felvilágosult pro-
jektum megvalósulása, hanem meg nem valósulása eredménye. Žižek szerint valaminek az 
igazsága azon a ponton mutatkozik meg, ahol csődbe jut (Tücke des Subjekts. 479.). A fasiz-
mus ebben az értelemben a modern polgári demokrácia igazsága. A fasizmus csak szimptó-
ma, a betegség a kapitalizmus. A nem antikapitalista antifasizmus csak alternatív fasizmus. 
Az, hogy egy társadalmi rendszert a tőkéről neveznek el, arra utal, hogy a tőkefelhalmozás 
és tőkebefektetés, mely az ember eszköze hivatott lenni, az embert tette eszközzé, s nem 
legitim helyét tölti be a társadalomban. A fasizmus mint a kapitalizmus felsőfoka a tőkefel-
halmozás és a politikai hatalomkoncentráció alkuja és szövetsége. A kortárs megfigyelő írja: 
„Hányszor olvassuk a sajtóban, hogy Hitler nagy károkat okoz az üzletembereknek! Igaz, 
hogy a nemzeti szocializmus lassanként tönkretette a kisiparosokat és a kereskedőket, de 
saját szemünkkel figyelhettük meg, hogy a fasiszta rendszer mennyire tökéletesen szolgálja 
ki a kapitalizmust, a trösztöket és a monopóliumokat, és hogy mennyire nemcsak hogy nem 
károsítja meg ezeket érdekeikben, hanem hasznot nyújt nekik azzal, hogy kiküszöböli és 
elteszi az útból riválisaikat, a kistőkéseket, a szerény gyárüzemeket. Ezeket a fasizmus las-
san fojtja meg adóival és a nagyiparosok érdekében bevezetett korlátozásaival.” (Constancia 
de la Mora: Vérző Spanyolország. Bp. 1949. 219.). A polgári demokráciáknak a perifériá-
kon permanensen, nagy belső nehézségek esetén a centrumban is fasiszta diktatúrákra van 
szükségük. A nyugati demokráciák örökké válságokon át lábaló önfenntartásának ára ez a 
fasiszta háttér, alap vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy ez nekik maguknak sötét oldaluk. 
„Oroszország és Amerika, mindkettő, metafizikailag tekintve, ugyanaz; a fékevesztett tech-
nika azonos sivár dühöngése.” (Heidegger: Enführung in die Metaphysik. Tübingen. 1976. 
28.) Heidegger az USA-kapitalizmust és az orosz kommunizmust azonosítja, Sloterdijk az 
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orosz kommunizmust és a német nácizmust. A kommunizmus és a fasizmus azonban, bár 
néha hasonló módszerekkel élő, de végső soron ellentett célú reakcióképződések. Az, ami a 
fasizmus és kommunizmus közös tulajdonságának látszik, az ember leértékelődése eszközzé, 
előbb a tőke munkaeszközévé, utóbb a biopolitika emberanyagává, a kapitalizmus műve. 
Sem az időt, sem a társadalmat, sem az életfolyamatot, sem az életteret nem szervezi más, 
csak az alaktalan masszát alávető erőszak. Munkánkat nem fizetik meg, javainkat pénzügyi 
manipulációkkal vagy nyers erőszakkal sajátítják ki, a törvényesített létbizonytalansággal a 
társadalom egészét az állandó megzsaroltság állapotában tartják. A szellemi kifosztottság és a 
műveletlen igavonóvá vagy szemellenzős szakbarbárrá nevelés eredménye, a formaadó erők 
hiányának következménye a személyiség és a történelem eltűnése.

Nem az emberiség esik szét népekre, hanem a népek viszonya, háborúja és békéje, meg-
hasonlásokat feltételező, állandó megújulást kívánó szövetsége az emberiség. Ha a gazdag 
kultúra által egyesített népek felolvadnak, az emberiség, a közösség izolált egyedekre esik 
szét, ezek pedig összeütköző részösztönökre. Az egyén egy élettörténet alanya, a történelem 
alanya a nép. Rohmer, a későkapitalizmus gyermekeként, feszengő forradalomképet fest, 
mert a végét járó polgárság szemével látja a végét járó nemességet, de a sugárutat elöntő 
akciótömeg képe még így is lenyűgöző az Egy hölgy és a herceg című filmben. A szülés a 
természetben is véres folyamat. Az akciótömeg a néppé válásnak lendül neki. A kisajátított 
történelmet visszaveszi a nép. Az ellentettjét látjuk L’Herbier: L’Argent című filmjében. 
A tőzsdén nyüzsgő tömeg, magas felülnézetből hangyaboly nyüzsgésének, még magasabbról 
elemi részecskék ütközéseinek látszik. Amit a citoyen adott, a burzsoá visszaveszi. Eme visz-
szavétel, az ellenforradalmak kora ellen lázadnak az Evita című film tömegei is.

A kapitalista fragmentáció által „az idő mint történelem minden népek minden ittlétéből 
eltűnt…” (Heidegger. uo. 29.). A nép egysége helyén a tömeg rendezetlen halmazát találjuk, 
s a tömeget a mennyiség izgatja, az egyént is az izgalommennyiség mozgósítja és nem az 
élményminőség: „a bokszoló számít a nép nagy emberének…” (uo. 29.). Pabst Abwege című 
filmjében a Brigitte Helm által játszott nagy hisztérika a bokszolóval kacérkodva kínozza a 
festőt, s a figyelmetlen miniszteriális hivatalnokot választja az érzékeny művész helyett, aki 
számára pedig nemcsak a művészetnek, az életnek is ő a fő témája. Hasonlóan hagyja el az 
érzékeny művészt a fogyasztói társadalom ingermámorában dúskáló éretlen fiatal nő a Turks 
Fruit című filmben. A festő ekkor fedezi fel a szeméttelepet, mely anyagot szolgáltat eme 
zavaros ingeráradat lényegének kifejezéséhez.

A New Deal sikere és presztízse azért volt lehetséges, mert a pluralisztikus és antinómikus, 
dinamikus és alternatívákkal teli világrendben, az alternatív rendszerek versengésében a tő-
késállam kénytelen volt bevezetni olyan ellenőrző és újrafelosztó politikát, mely a szellem 
emancipációját is jelentette (az anyaggal szemben) és a népét is egyengette (a tőkével szem-
ben). A politika a népérdek nevében kontrollálta a tőkésérdeket és korrigálta a piacteljesítmé-
nyeket. A New Deal vagy a keynesi gazdaságpolitika nem omlott össze, hanem felszámolták 
a nagytőke által megvásárolt, a gazdasági elitbe beemelt politikusok. A puszta kapitalista 
dinamika lényege szerint fasiszta, mely minden ideiglenes kitérő után, egy-egy elit megerő-
södésével, helyreállítja a partikuláris érdek totális diktatúráját.

A kapitalizmus a fasizmus felé tendál és a kapitalizmus külső túlereje illetve a világelitben 
helyüket kereső szocialista hatalomfelhalmozók belső túlereje eltorzítja, kisiklatja és felszá-
molja a szocialista kísérleteket. A Szovjetunó nemcsak a tőkefelhalmozás terhei elosztásá-
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nak problémáit kellett, hogy megoldja, egyúttal blokádok, inváziók, embargók, a permanens 
nemzetközi izoláció pluszterhei is megoldást kívántak, melyek az előbbi terhek sokszorosát 
jelentették. A tőkefelhalmozás kegyetlensége és a szovjetrendszer iszonyata közötti különb-
ség ezekből a pluszterhekből fakad. A nyugati világ minden áron megakadályoz minden al-
ternatívát. A világot birtokló és egyéneket, nemzeteket és magát a természetet felelőtlenül 
kizsákmányoló világelit nem engedi ki kezéből a világot. Az iszonyat nem „Oroszországból 
– üdvözlettel” jön, mint a From Russia with Love, a Topáz és a hasonló filmek sugallják, 
hanem a Nyugat döntéshozatali centrumaiból, a kétpólusú világrend idején még „szívélyes 
üdvözlettel”, a globális világbirodalom idején minden szívélyességet, szolidaritást, megér-
tést és kölcsönösséget elvető fenyegetések és dorgálások, büntetések, megtorló intézkedések 
és végül szőnyegbombázások útján. Ahol nincs bűn, ott kreálnak, minden alkotó politikai 
koncepciót rendbontásnak, világrend-bontásnak minősítve. George Bush óta divat a népek 
egészének megvádolása és megrágalmazása. A megvásárolt média a hazugság, a hamisítás 
és az elhallgatás eszközeivel is él. A nemzet és a nép vád alá helyezésére azért van szükség, 
hogy ne álljanak többé önszabályozó egységek a világtőke útjában. A globális objektív szel-
lemet globális paranoiaként szervező nyugati propaganda annyira elveti a sulykot, hogy nem 
veszi észre, éppen ezáltal a sértő, megalázó és büntető mentalitás által kovácsolják össze és 
mozgósítják a bántalmazottakat.

A széttagolt németség elmaradt a gyarmatosításban a spanyolok, portugálok, angolok, 
franciák, sőt hollandok és belgák mögött is. A XX. században ez utóbbiak is elmaradtak az 
amerikaiak mögött, akik új módszerrel éltek, nem részeket haraptak ki a világból, hanem az 
egészet kezdték behálózni. Az Óceán hozott című japán filmben a portugál az amerikaira 
támad: egykor én parancsoltam, ma tiéd az ültetvény, előbb voltam itt, ma mégis csak mun-
kavezető, s nem tulajdonos vagyok. Ölében korbács, de nem lesz esélye, mert a pénz és az 
atombomba hatékonyabb korbácsok. Wilhelm Reich fasizmuselméletének lélektani oldala 
izgalmas kezdeményeket tartalmaz, de szociológiai oldala nem győz meg. A német nemzeti 
szocializmusnak nem a misztika vagy a családkultusz a lényege: mindkettő ugyanolyan erő-
szakos és hisztérikus, tolakodó és primitív Bush érájában. Az ifjúságot ideológiailag agymo-
só, a destruktív ösztönöket rehabilitáló, a szexualitást népsportként megszervező, s mindeze-
ket a tendenciákat a militarizálásnak alávető ifjúsági szervezetek a náci rendszerben a család 
konkurenseiként léptek fel. A kultúrát és nevelést elsöpörte a harci mozgósítás. A garázda 
aktivizmus az ideál. A hasonló diktatúrákban a család hatalma gyengül, szerkezete bom-
lásnak indul, mert az apafunkciót a diktátor monopolizálja, ő az egységes példakép, vége a 
példaképek személyességének és pluralitásának. A messzi példakép egyben ellenőrizhetetlen 
fétis. A családi érzéshez hasonlóan nyomják el a vallásit. Az igazi miszticizmus nem is táma-
dó, nem is plakátszerűen demagóg, ellenkezőleg, a lelki elmélyedés által a praktikus szférá-
ból a transzcendenciába helyezi át a hangsúlyt. A nácinak nincs érzéke a transzcendenciához, 
nincs átszellemült távolérzéke. A náci lelket a nemzeti nárcizmus, s az egyént a kiskorúsító 
apakomplexus jellemezte. A világuralom, a világ kizsákmányolójának omnipotencia komp-
lexusa a diktátorban testesül meg. Ha a fasiszta mentalitást próbáljuk rekonstruálni, nem 
szabad a kinyilvánított propagandisztikus eszmék alapján ítélni. Ha mélyebbre tekintünk, 
világossá válik, hogy nem Hitler és Goethe között kell párhuzamot vonni, mint Godard teszi, 
még csak nem is Hitler és Nietzsche között, Lukács György módján, hanem Hitler és Bush 
(vagy Thatcher) között. Vagyis nem Hitler Goethe örököse, hanem Bush Hitleré.
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A fasizmus egyik jellegzetessége, hogy a száj ordít, a szónok üvölt, de a nyelv hallgat. 
A fasizmusban a nyelv nem a megértés, magyarázat, gondolkodás eszköze, csak a propagan-
dáé. A fasiszta nyelvi megnyilatkozás nyelvi agresszió. A nyelvnek ezt a természetét átvet-
ték a polgári „demokráciák” és a mindenkori ellenzék mind a mai napig ezt a nyelvezetet 
használja. A hatalomra törő szerencselovagok stílusa az öncélú rágalomhadjárat. Az intrika 
nyelve aláássa az együttgondolkodás lehetőségét és igyekszik lehetetlenné tenni a hosszú 
távú, hatékony kormányzást.

A szavak hazudnak. A „nemzeti szocializmus” kifejezés valójában azt jelentené, hogy egy 
nemzeten belül megvalósítható a szocializmus, ez azonban Trockij és nem Hitler koncepci-
ója. Hitleré ennek ellentéte: az egy központból, egy nemzet által levezényelt világkapitaliz-
mus, melynek ára a többi nemzet alávetése, beolvasztása és felbomlasztása, mely a világra 
rátelepedő és parancsnokokként, haszonélvezőkként szétterülő németség felbomlasztását is 
jelentette volna, ha sikerül. A valódi tét a XX. század elején, hogy az évszázad Oroszország, 
Németország vagy Amerika százada lesz-e. Ki fogja megvalósítani azt, ami az eddigi korláto-
zott birodalmak végső célja volt, a világuralmat? Ki lesz a földi isten, aki megvalósítja a földi 
mennyországot hazájában, azon az áron, hogy földi pokollá teszi a leigázott népek hazáit?

A globálfasizmus a fasizmus művét folytatja. Kétféle internacionalizmusról beszélhetünk, 
a proletár lázadás vagy a burzsoá elnyomás internacionalizmusáról. A nemzeti forradalom esz-
méjének fasiszta kizsákmányolását, eltorzítását és kompromittálását a globalizmus a nemzet 
kizsákmányolásának és végső soron megsemmisítésének végletes felszabadítására használta. 
A fasiszták által elárult eszmét nem megmentette az árulástól, hanem még egyszer elárulta. 
A nemzeteszme fasiszta kizsákmányolása szabadítja fel a nemzetek globális kizsákmányolá-
sát. A globálterrorizmus nem más, mint a harmadik világháború, a globáldespotizmus ma az, 
amit világpolitikának neveznek. A globálgengszterizmus a gazdasági élet, a financiális terror. 
A helyi terrorizmusok a világhatalmi globálterrorizmusra válaszoló reakcióképződések.

A „szubjektív erőszak” eltérés a rendszer zökkenőmentes funkcionálásától, felzaklató 
téma, amiről beszélni kell. A „szisztémikus erőszak” a rendszer funkcionálásának ára, tűré-
se a tarthatatlan fenntartásának feltétele, s témaként olyasmi, amiről hallgatni illik (Žižek: 
Gewalt, 10.). A „szisztémikus erőszak” lehetővé teszi, 1./ hogy a nincsteleneket alacsonyabb 
bérekkel késztessék több munkára, miközben a kizsákmányoló még azt a látszatot is élvez-
heti, mely szerint szívességet tesz áldozatainak („munkahelyeket teremt”). 2./ A szisztémikus 
erőszak műve teszi képessé a pénzügyi elitet, hogy a kis-, és középvállalkozókat, szabad-
foglalkozásúakat egy életen át munkával szerzett gazdagságuktól rendszeresen megfossza.  
1./ A rabszolgatartás jótéteményként jelenik meg a szisztémikus erőszak rendszerében, 
míg 2./ a középosztály tömegeinek rendszeres kirablása válságként, szerencsétlenségként.  
1./ Az egyik gaztettet erkölcsi erényként jeleníti meg a rendszer, 2./ a másik gaztettet sors-
csapásként, szinte kozmikus szerencsétlenségként. Kétféle misztifikáció őrzi a szisztémikus 
erőszakot, a misztifikációt pedig a szimbolikus erőszak kivitelezésére specializálódott réteg 
hivatásosan műveli. Nem véletlen, hogy a westernek a múltba helyezik a hős újságírót, a 
demokrácia élharcosát, míg a jelentémájú komédiák már a harmincas évektől gyakran gátlás-
talan átgázoló szellemi kalózként ábrázolják e szakma képviselőit (The Front Page, Pénteki 
barátnő), aki olykor maga szervezi meg a botrányokat, amelyekről beszámol (Bombshell).

Miután egy csoport a fizikai erőszak által hatalomra jutott, konszolidációról beszél, ha a 
„szisztémikus”, strukturális erőszak által sikerül bebetonoznia hatalmát. A győztes agresszor 
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„toleráns, liberális attitűdöt” vesz fel. Törvényeket alkot, s most már ezek végzik el, ami előbb a 
fegyverek dolga volt. A strukturális erőszak az alapító funkcionális erőszak kényelmi berendez-
kedése, mely mindent áthat, ezért öltheti a béke, igazság és természetes mindennapiság képét.

A hatalom új formája a megfoghatatlan „glób”-túlvilág végtelen távolodása és emelkedé-
se, az összeesküvés pedig a burzsoá internacionalizmus spontán önszabályozásának metafo-
rája. Nincs szükség egy szervezeten belüli titkos szervezkedésre: az összeesküvés a látható 
felszíni organizáció természete, a hatalmon levők közös érdek meghatározta egyetértésének 
rendje, a burzsoá internacionalizmus maga (Žižek: Die Revolution steht bevor. Frankfurt am 
Main. 2002. 19.).

A haditechnika termékeivel is megfosztható az ember életétől, s a banktechnika (hitel, ka-
mat, árfolyam ingadozás, csődjelentés, bankkonszolidáció stb.) eszközeivel is megfosztható 
házától, földjétől, vagyontárgyaitól, jövőjétől. Az árverés és kilakoltatás az állami erőszak-
szervezet segítségével történik. A strukturális erőszak hatékonyságát a fizikai erőszak háttere, 
készenlétben állása, szervezett és gépesített túlereje garantálja.

A Szovjetunióban vagy a náci birodalomban voltak eleve megsemmisítő táborokként 
tervezett intézmények, de a munkatáborok is megsemmisítő táborokká váltak. A hatalom 
teljesítményt követelt, a helyi vezetés pedig úgy látta biztosítva a teljesítést, ha lehetetlen 
normákat állít, a teljesítményt pedig az életfenntartáshoz sem elég fejadag megvonásának 
fenyegetésével zsarolja ki. A személyzet (a vezetők és hajcsárok) kurtítják a kiutalt fejadagot, 
hogy a maguk és családjuk fogyasztását feljavítsák. A rabszolga munkaképességét érdeke 
megőrizni a rabszolgatartónak, mert az eleven tulajdon, akit munkagépnek és haszonállat-
nak is tekint, pénzébe került. A munkatáborok rendszere, a rabszolgatartók hagyományaival 
szemben, kevesebbet juttat a dolgozónak, mint ami munkaereje és élete megőrzéséhez szük-
séges, így még magasabb hasznot remél, mint a régi Dél földbirtokosa vagy a modern tőkés, 
csupán gyakrabban kell a halálra dolgoztatott és éheztetett munkás helyére újat állítani. 
Az elnyomó rendszer munkaerő szükséglete ellenség-szükségletként jelenik meg. A kapita-
lizmusban a centrum világméretekben ezt teszi a perifériával. A haláltábor a „túlfogyasztás 
vs alulfogyasztás” képletére épülő globalizáció modellje.

A globális kényszertársadalomnak nemcsak ökonómiája, metafizikája is gyilkos termé-
szetű. A tőkés ökonómia a fizikai erőszak gyors vagy a strukturális erőszak lassú módján öli 
az embert, a tőkés metafizika nem ismer embert. Az objektivizmus „a barbárok platoniz-
musa” (Heidegger: Ontologie. Hermeneutik der Faktizität. Frankfurt am Main. 1988. 42.). 
A „szubjektív” elem leértékelésével és a szubjektivitás legyőzésével hivalkodnak. A „szub-
jektum” is megsemmisítésre ítélt, kijelölt áldozat. Korábban, írja Žižek, Heidegger azt hitte, 
hogy a nemzeti szocializmus válasz a „Man” technológiai nihilizmusára, de később észleli, 
hogy a technológiai nihilizmus rejtőzködni igyekvő lényegének váratlanul barbár, draszti-
kusan direkt kifejezése (Žižek: Parallaxe, 360.). Heidegger szerint (Das Gestell) azt, amit a 
nácik a zsidókkal tettek, a szovjetek minden emberrel megtették, valamennyit elhasználandó 
nyersanyagnak tekintve. Žižek ellenvetése ezzel szemben, hogy a totális készletmobilizálás 
szempontjából a holocaust nem ésszerű. De Heidegger talán arra akar utalni, hogy amit a 
nácik tettek a zsidókkal, a szovjetek az „ellenséggel”, és amit ma a turbókapitalizmus tesz a 
világ egészével: nem ésszerű! A kegyetlen racionalizáció átcsap tiszta kegyetlenségbe, meg-
mutatva, hogy lényege kezdettől kegyetlen. A globalizáció az instrumentális racionalizáció 
és totális mobilizáció irracionalitásának betetőzése.
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Obskurus biofasizmus és „felvilágosult” kultúrfasizmus – nem ellentétéről, csak – kü-
lönbségéről is beszélhetnénk. Az utóbbi a felsőbbrendű faj eszméjét a felsőbbrendű kultúra 
eszméjével helyettesíti, s minden néptől megköveteli intézményei és ideológiai divatjai le-
másolását. Az obskurus biofasizmus és a „felvilágosult” kultúrfasizmus eredménye azonos: 
„felszabadító” hadüzenet a népek és kultúrák sajátosságának.

A strukturális fasizmust parlamentáris fasizmusnak is nevezhetjük. A világtőke ideoló-
gusai, a gondolatot is rabszolgasorba döntő cenzorai és csendőrei depolitizálják a gazdasági 
viszonyokat, naturalizálják a társadalmi rendet, érinthetetlen ökonómiai-természeti rendet 
posztulálva, s a politikát arra a játszmára redukálva, amelyet a hegemóniát bíró réteg játszik. 
A játszma tétje nem több mint hogy a hatalmasok melyik csoportja kormányozzon és fosz-
togasson a következő politikai szezonban. A különböző politikai divatok egyazon politika 
kifejezései. A „szabad világ”, a „demokratikus világ” lényege: szabadon választhatjuk meg 
kizsákmányolóinkat, persze csak egy jól körülhatárolt elit keretei közül. A globális gazdaság 
olyan permanens világháború, melynek irányító központja leginkább egy globális játékka-
szinóként elképzelhető. De olyan játékkaszinó ez, ahol nincs vesztes, mert a kaszinón kívül 
rekedtek fizetnek – pénzzel is, vérrel is.

A politikai teremtő erő nem azonos a politizálással. A politikai teremtő erő alkotja a poliszt, 
globális polisz pedig nincs, csak globális börtön, a globalizáció olyan atomizáció, amelyet He-
gel „szétporlásként” jellemzett. A történelem utáni emberiség jellemzője, hogy a történelmi 
személyiséget leváltja a pártember. Hegel világtörténelmi egyénekről és fenntartó egyénekről 
beszélt: a mai világpolitika játékkaszinójában színtelen, jelentéktelen fenntartó egyének keltik a 
történelemcsinálás látszatát. A modern cinizmus és motiválatlanság a pátosztalanság magánya, 
míg az egykori világtörténelmi személyiség (akárcsak korábban a próféta) olyan ember, aki 
egy népet ráébreszt lehetőségeire. „Csak a világtörténeti egyének mondták meg a népeknek, 
mit akarnak.” (Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról, 72.) A politika fogalmát a po-
liszhoz kapcsoló értelemben a mai politika csak ügynöki munka, melynek feladata, hogy eladja 
a népeknek, amire nincs szükségük, és amit nem akarnak. A rendőr funkcióját hatékonyabban 
teljesíti a trend-őr. A globálfasizmusban egyazon személy a besúgó és a tartótiszt, s egyúttal ő a 
nyilvánosság középpontja, a rögtönítélő bíró is. Mindenki várományosa lehet e pozíciónak, ha 
túltesz másokon nagyszájúságban, elvtelenségben és gátlástalanságban. A „szabad világ” po-
litikusa tolvaj és showman, véleményformáló nyilvánosságának celebjei padig csak trend-dik-
tátorok. A kapitalista spontaneitás a nem-spontán, nehézkes, mozdulatlan túlerő, a túlhatalom 
genezise. A gazdaság eleve politikai alapú: a kölcsönös ellátás szövetsége vagy a kisajátítás 
és alávetés háborúja. Társadalmi munkamegosztás vagy a társadalom osztódása, élvezőkre és 
dolgozókra, ellenérdekelt fél-társadalmakra való felbomlás. A felszabadító politika, mely nem 
csupán a gazdasági hatalmat, a monopoltőkét szolgálja, az etikát szeretné bevinni a gazdaságba, 
de a gazdaság maga a radikális antietika (ezért van szüksége a „barbárok platonizmusára”). 
Lehet-e az etika gazdaságát állítani a radikális antietika gazdasága helyére? Lenin, a francia 
forradalom tapasztalatai alapján, úgy gondolta, hogy e lehetetlen lehetőség lehetséges közvetí-
tője a proletárdiktatúra. Mindenkinek csak olyan jól van joga élni, ahogyan a másik is tud – ez 
lenne a szolidaritás imperativusza. A tőkés világ által kitermelt mentalitás azonban az ember 
önbecsülését attól teszi függővé, hogy többje van-e, s jobban él-e másoknál.

A fasizmus feltétele agymosott nemzedékek önálló gondolkodásra és döntésre képtelen 
félelme a szabadságtól. A fasizmus lényege a gondolattalan engedelmességre, s értelmi és 
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szellemi tényezők helyett primitív indulatokra redukált jellegtelen és jellemtelen tömegem-
berek által képviselt, militáris túlbiztosítással ellátott technozóf imperializmus. A rabszol-
gaság modern formája, mely számára közömbös, hogy a nyílt barbárság vagy a formális 
demokrácia fedőszervei alatt tisztán gazdasági eszközökkel érvényesíti az alávetettség és 
kiszolgáltatottság világrendjét, amelyben mindenki életveszélyben van, társadalmi egzisz-
tenciáját tekintve állandóan, biológiai egzisztenciáját tekintve a rendszeresen ismétlődő ext-
rémszituációkban. A strukturális terror pénzszivattyúja a funkcionális terror vérszivattyújává 
alakul abban a pillanatban, amikor a kapitalizmust nem lehet másként fenntartani. A társadal-
mat a különbségek véres habarcsa tartja össze. A nyugati kapitalizmus a perifériák felé min-
dig azt a sötét arculatát mutatta, melyet a szabadversenyes kapitalizmus idejének lejártával 
saját népeinek is meg kellett mutatnia. A világ felosztása idején a „vadak”, a „bennszülöttek” 
szenvedték meg a kapitalizmus fasisztoid lényegét, a világ újrafelosztásának két nagy hábo-
rújában a „művelt” népek esnek egymásnak, a harmadik szakaszban pedig a kapitalizmus 
saját polgárait is feleslegesnek nyilvánítja, már nem meghatározott, megnevezett és körülha-
tárolt etnikumokat, most már minden embert egymásra uszít.

Az eddig elmondottak felvetik a kérdést: vajon egy speciális fasizmuselméletet elővé-
ve és felőle tekintve, hogyan értékelhetjük a mai globalizációt. Jogosult lehet-e magánva-
ló fasizmusról beszélni, a kapitalizmusban benne rejlő fasisztoid tendenciák értelmében, 
és magáértvaló fasizmusról, ha ezek a tendenciák önálló államformaként intézményesítve 
lépnek fel? Ebben az értelemben a régi kapitalizmus magánvaló fasizmus, a hitleri rendszer 
magáértvaló fasizmus, a globális tőke világuralma pedig magán-és-magáértvaló fasizmus 
lenne.

Az önálló államformává vált fasizmus 1./ tömegmozgalom, 2./ rohamcsapat szervezet-
tel, 3./ a jogállamot hatályon kívül helyező nyílt erőszak „szabadságára” igényt tartva, mely 
4./ az összesség nevében lép fel, „egyaránt támadva a burzsoázia és a proletariátus ’önzé-
sét’” (Vajda Mihály: A fasizmusról. Bp. 1995. 45.). A globálfasizmus nemcsak egy nemzetet 
vet alá az osztályönzésekkel szembeállított egység nevében, hanem az emberiség egészét a 
nemzetek és osztályok önzésével szembeállított egység fikciója alapján. Az „érted vagyok 
ellened”, a „helyetted teszem érted” fikcióját a szovjetdiktatúra a társadalmi osztályokkal, 
a globális világdiktatúra a világ népeivel akarja lenyeletni. Az egyik a nép leváltása a nép 
nevében, a másik az emberiség leváltása az emberiség nevében. A globális „világrendbe” 
betagolódott államok ma csak indiánrezervátumok igazgatóságai.

„A kapitalizmus csak úgy tudott stabilizálódni, hogy az összes réteg partikuláris szükség-
leteinek tényleges kielégítésére törekszik (s a stabilitás megbomlása mindig ott következik 
be, ahol az valamely oknál fogva nem sikerül), nem pedig a partikularitás látszólagos megha-
ladása útján.” (Vajda, 46.) Hitler előbb a zsidók, később a sorra megtámadott környező népek 
kifosztásával akarta megvalósítani a hódító nemzet egységét, „az összes réteg partikuláris 
szükségleteinek kielégítését”.

Marcuse tévedése, Vajda szerint, hogy a monopolkapitalizmus adekvát politikai felépít-
ménye a totális állam, szellemi felépítménye pedig az irracionalizmus (Vajda, 46.). Ma az ál-
lamon belüli manipulált demokrácia párosul a világgazdaság IMF általi zsarolásával, melyet 
kiegészít az USA katonai bázisok mindenütt jelenvalósága és a háborús tűzfészkek fenntar-
tása. A háborús csapástól való félelem az egész mai világot áthatja. A félelem és rettegés ne-
gyedik birodalmában élünk, mert mindenütt kreálnak és pénzelnek olyan pártokat, amelyek 
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bármikor készek a „baráti segítségnyújtókat” behívni hazájukba. Az irracionalizmus diadala 
is teljesebb, mint várhattuk volna, mert a new age formájában az egész mindennapi életet át-
hatja. A racionalizmust kisajátítja a vállalati tervezés és szervezés, míg az egyéni életvezetés 
éppen olyan irracionális, mint az ész és erkölcs fölé rendelt piac munkája. A mai lényt arra 
ösztönzik, hogy a gép racionalitásával reagáljon a munkában, és a zombi irracionalitásával 
a munkán kívül.

A posztszocialista népek, miután felajánlkoztak a kiszipolyozók, a világprések közössé-
gének (USA, EU, NATO stb.) lassan, nehezen ébrednek rá, hogy nem lehet minden nép ki-
szipolyozó, s nem kerülhetnek be a klubba, ahonnan a komprádor „demokraták” saját népeik 
növekvő tömegeit is kénytelenek kizárni. A szolganépek és csatlósnépek mindig új, süllyedő 
Titanicra másznak át, de jövőjük csak olyan népeknek lenne, amelyek nem az eddigiekhez 
hasonló elnyomó integrációkat alkotnak, hanem új életformát, szerényebb és egységesebb 
emberiséget alkotó integrációkkal kísérleteznek.

A nácifasizmus kezdettől háborúra készült, s hitt a villámháborúban, mint a világhódítás 
eszközében. Ebben benne rejlett, mivel számíthattak az ellenállásra, amelyet csakhamar meg 
is tapasztaltak, a háború örökkévalósága, a militarizált világrend. Már arra is rájöttek, hogy 
ez a „csodafegyver” világterrorja, mindannyiunk állandó halálos fenyegetettsége nélkül nem 
fog menni. A második világháború mint villámháború eszméje ily módon már a harmadik 
világháború, mint végleges és örökös globális háború felé mutat. Vajda Mihály a „nemzeti 
szocializmus” fogalmát elemzi: „A mozgalom lényegét fejezte ki. Szocializmus volt a szónak 
abban az egészen közkeletű értelmében, hogy egy adott nemzeti közösség minden tagjának 
partikuláris érdekképviseletévé kívánt lenni (anyagi szükségletek egyre bővülő kielégítése 
valamennyi társadalmi rétegben), ugyanakkor szükségképpen nemzeti is, amennyiben ’szo-
cialista’ céljait – minthogy nem a fennálló társadalom tagadására épült – csak más nemzetek 
rovására valósíthatta meg.” (Vajda. 52.). Ugyancsak ez a centrumkapitalizmus lényege, mely 
a centrum alsó osztályait a perifériák katonai diktatúrák és helyi háborúk segítségével zsarolt, 
alávetett és kizsákmányolt népek tömegeinek feláldozásával elégíti ki. A tenger törvénye 
című filmben a halászfalu turistaparadicsommá alakul át. Az Afrikából tutajokon és felfor-
dult csónakokon érkező bennszülötteket a vállalkozók és rendőrök hagyják vízbe fulladni, 
hogy ne zavarják a turistákat, akik éjszaka sátraikban narkóznak, nappal pedig üvöltő ze-
nére fél- vagy egészen meztelenül riszálnak a sétahajóvá átalakított egykori halászhajókon. 
A fasizmus felvállalta, amit a burzsoá demokrácia mindig is művelt, mely csak befelé volt 
demokrácia, kifelé fasizmus. A globálfasizmus háború a világ nemzetei ellen, s az egyetemes 
birodalom komprádor megbízottai saját népük ellen is megvívják a centrum által kifelé hárí-
tott háborút. Összeomlott nemzetek lecsúszott egzisztenciái özönlik el a világot, mely világ 
pillanatnyilag lehangoló képet mutat, mert a haragtőke felhalmozása nem párosul a remény-
tőke felhalmozásával. Ejzenstein Régi és új című filmje azért erősebb ma is, mint bármilyen 
hasonló témájú mai film, s azért tud az egyetemes művészi érték rangjára emelkedni, szem-
ben pl. A tenger törvényével, mely inkább publicisztikai, mint művészi hozzászólás a ma 
gondjaihoz, mert Ejzenstein idején a haragtőke és a reménytőke egymással versengő intenzív 
felhalmozása folyik. A haragtőke, magában véve, csak terrorista utat lát, mert a világrendből 
nem lát kiutat. Lehet, hogy a gyűlöletvallás közvetlenebbül mozgósít, mint a reményvallás, 
ezért ő a lázadások kirobbantója, de perspektívát nem ad. Gyűlöletvallás mínusz reményval-
lás egyenlő a globális apokalipszissel.
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A fasizmusnak tömegmozgalommá sikerül alakulnia, mert azt ígéri, hogy a határon kívül-
re tolja szegény és gazdag osztály ellentétét. A felszabadulás és emancipáció által világbékét 
hirdető internacionalizmussal szemben faji diktatúraként képzeli el az új világrendet, azzal 
áltatva magát, hogy a „szolganépek”, miután rájönnek, hogy az „úrnépek” hatalma alatt be-
rendezkedve jobban járnak, megtalálják helyüket a rabszolgaságban. A globális világ mene-
dzserdiktatúrája hasonlóan gondolkodik, a sikeresek uralmának vélve magát a meghiúsultak 
fölött.

A fasizmus a népirtással párosuló totális manipuláció nyílt uralmát vezeti be. A náci-
fasizmus a népirtást fegyverekkel, gázkamrákkal műveli, a globálfasizmus üzleti alapú 
egészségüggyel, a természetet mérgező nagyüzemi mezőgazdasággal és az emberi testet ke-
mikáliákkal elárasztó gyógyszeriparral. A nácifasizmus a politikai propaganda államosításá-
val, a globálfasizmus a média megvásárlásával éri el az életfogytiglani agymosást. A fasiz-
mus likvidálja az autonóm embereket, a „kellemes”, „demokratikus”, „fogyasztói” fasizmus 
megelőzi az autonóm ember létrejöttét.

A hagyományos fasizmus szinkretista mitologizmussal dúsított nemzeti legendára apelláló 
fetisisztikus kvázivallás. A globálfasizmus a perszonális fétist deperszonalizált fétisre váltva a 
számonkérhető hatalmakat számonkérhetetlen mechanizmusok mögé rejti. A számonkérhető 
hatalom látszatát – Reagan bevált alkalmazása óta – nemzeti bohócok, semmit sem jelentő 
reklámfigurák segítségével teremti meg. A fasizmus földi isteneket imád, őrültek és gazem-
berek személyében. A globálfasizmus a showman feladatává teszi a modern Conan vagy a 
világfaluban rendet csináló seriff szerepének eljátszását. Ez a tendencia egyes megfigyelők 
szerint már a régi nácifasizmustól sem volt idegen. Brecht naplóbejegyzése 1942. február 
28-án: „Feuchtwanger itt vacsorázik. A téma ismét paprikajancsi-e Hitler? Feuchtwanger és 
a legtöbb Hitler-ellenes felfogása szerint Hitler teljesen jelentéktelen színész, akit a hadsereg 
szerződtetett, hogy ügyeit intézze.” (Brecht: Munkanapló. Bp. 1983. 143.). Brecht vitatkozik 
ezzel az állásponttal, Reagan esetében azonban már aligha vitathatná, hogy pontosan ez a 
helyzet. A fasiszta vezérkultusz új formája a sztárkultusz. Ez utóbbi is halványul, a perma-
nensen imádottak helyére alkalmi kedvencek lépnek. A politikus újabb mintája a plüssállat.  
A pénzvallás fundamentalizmusa nem ébreszti a képzeletet és gondolkodást, csak a számítást, 
ezért ígéretei is primitívek, melyek az alacsony ösztönöket, barbár igényeket szólítják meg.  
A fasisztáknak csak a nemzetről volt Nagy Elbeszélésük, a kommunistáknak csak az Osz-
tályról (proletariátusról). Valójában több nagy elbeszélés emancipálja az embert, melyeknek 
az emberiség, a haza, a nép, a nemzet, a rokonság, a család, a társadalmi osztály, a szakma, 
a céh, a hivatáskultúra az alanyai és tárgyai. Ezért nevezhetjük őket az önkeresés és önma-
gunkra találás formáinak. A számtalan nagy elbeszélés közül a modern kulturális degeneráció 
csak egyet-egyet tart meg. A fasizmus a fajét, a kommunizmus az osztályét, a globálfasizmus 
szükséglettömegként felfogott fogyasztói egyénét. A globálfasizmus az egyre redukált nagy 
elbeszélést kis elbeszéléssé fokozza le.

A fasizmus, mely mozgósítja az ősi, etnikai gyűlölködést, egyúttal a kultúra iránti gyű-
löletet is mobilizálja. Az akarat diadalát jelenti be, nem a szellemét. A Disney-kultúra viszi 
végig az akarat radikális infantilizálódását, a kultúrának való ellenállást. A kulturális kisebb-
rendűségi érzést, a szellemi alultápláltságot és tanácstalanságot kompenzáló kultúragyűlölet 
romboló és önromboló, céltalan, de hisztérikus aktivizmusa az Előzés című olasz filmben 
még a kritika, a későbbi autós üldözésekre épülő amerikai akciófilmekben a csodálat tár-
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gya. A fasiszta erőszakkultusz a szellemi erővel, a kultúrával szemben a fizikai erőt tiszteli. 
A szellemi passzivitás hisztérikus fizikai aktivizmusa tartja mozgásban a globális világ tö-
megeit. A későkapitalista nevelés szabadossága, az infantilis élvezetkultusz, a média által 
ömlesztett olcsó ingerek térnyerése, az oktatási rendszerek leépülése, az általános műveltség 
lemaradása a mind szemellenzősebb szakműveltség mögött, a gátlástalan és felelőtlen, kon-
cepciótlan és kaotikus, gyermeteg aktivizmus destruktív potenciáljának irányában hatnak a 
neokapitalizmusban. A „rentábilis egészségügy” vagy a privatizált, nyereségcentrikus közok-
tatás olyan fogalmak, melyek a kollektív testi és szellemi önmegsemmisítés előkészületeihez 
tartoznak. A XX. század bűneinek bűnhődése a XXI. század, melyben valamennyien áldoza-
tok vagyunk, de most nem az áldozatokat jelölik csillaggal, most a tettesek jelölik magukat 
csillagokkal az USA és az EU lobogóin.

A kapitalizmus hívei „szabad világról” beszélnek. Szabadságon az erősebb jogát és az 
elnyomás szabadságát értik. A kisebbség gazdasági szabadságának ára a többség gazdasá-
gi, kulturális, társadalmi és lelki romlása. A piaci ideológia a partikuláris érdekszámítások 
racionalitását egy irracionális, anarchikus totalitás kegyelmére bízza. Miután az önzések 
totalitásából nem látszik totális harmónia következni, felvetődik a piacot kontrolláló ellen-
hatalom igénye, s egy ideig nő a politika presztízse, melyet azonban a politikai osztályok 
– megvásárolhatók lévén – nem tudnak fenntartani. A nácikommunizmusban (a nemzeteket 
katonai erővel alávető sztálinista Szovjetunió permanens kivételes állapotot intézményesítő 
államkapitalizmusában) az állam zúzza szét a szabad piacot, az intrika által felemelkedett 
inkompetens pártkáderek azonban sem az ésszerű áttekintésre, sem a realisztikus tervezésre 
nem alkalmasak. A Régi és újban láthatóak ezek a Lenin-képek és -szobrok között terpesz-
kedő semmittevők, korukból mit sem értő szabotőrök, minden kezdeményezés elgáncsolói. 
Ejzenstein koncepciójában egybeesik a társadalmi és kulturális forradalom, amikor a szegény 
parasztasszony és a városi munkás együtt mennek be a hivatalba az asztalra csapni, hogy a 
szimbolikus szocializmust reális szocializmusra váltsák. A globálfasizmusban, néhány össze-
fonódott „túlerős” gazdaság államokat bomlasztó és szétzúzó világdiktatúrája feltételei között 
szó sem lehet a magánkezdeményezés és az egyéni kreativitás felszabadításáról. Nincs mód 
többé a New Deal típusú megoldások változataira, a jóléti államra, „a magánkezdeményezés-
re, az önszabályozó piacgazdálkodásra épülő s azt állami beavatkozással korrigáló rendszer-
re.” (Vajda, 16.). A hitlerizmus a nemzeti politikai osztály világdiktatúráját akarta megvaló-
sítani, a globálkapitalizmus a nemzetek feletti gazdasági osztály totális világdiktatúrájának 
kiépítésén dolgozik. A hitlerizmusban a politikai elitnek van kiszolgáltatva a gazdasági, a 
globálkapitalizmusban a gazdasági elit világdiktatúráját szolgálják a helyi politikai komprá-
dor osztályok. A gazdasági elitet kezdetben támadó és korlátozó politikai elit a fasizmusban 
is, akárcsak a szocializmusban, gazdasági elitté vált. A New Deal sorsa is hasonló képet mutat. 
Roosevelt elmenetele egyben Truman elnök és az atombomba eljövetelét is jelentette, Truman 
elnök pedig döbbenetesen hasonlított az Ejzenstein filmjében látható kisszerű bürokratákra.

A túlhatalmak megszilárdulásának és féktelen tevékenykedésének képe a mai világ. Az 
alaktalan túlhatalom is az autoritárius karakter tenyészete, nemcsak a sztálini vagy hitleri 
hatalom. Az autoritárius karakternek mindegy, hogy a párt vagy a cég az, amellyel feltétlenül 
azonosul, a lényeg, hogy a hatalmat tiszteli és csodálja, vele akar azonosulni. A tradicionális 
karakter konkrét életközösségekkel azonosul és őket képviseli, az autoritárius karakter ezek-
ről levált s őket szétzúzó hatalmak szolgálatába áll. A görögök az embert politizáló állatnak 
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tekintették: ember és állat különbsége a magánönzés és a közpolitika. A modern politikát 
kisajátítja a politikai osztály.

A politika a társadalmi lét és a gazdaság csak a javakkal való ellátás, vagy a gazdaság a 
társadalmi lét és a politika csak színház (vö. Žižek: Die Revolution steht bevor. Frankfurt am 
Main. 2002. 98.)? Ha a politika a gazdaság puszta kifejezési formája, akkor hogyan akarhat-
ná a döntéshozó gazdaságot módosítani a látszatszerű politika? A politika – mint autentikus 
politika, felszabadító politika, közös lázadás, közösségteremtő lázadás – az esemény köze-
ge, az esemény forrása pedig a minimális, üres distancia két élőlény között, és az a másik 
dimenzió, mely az ütközésen és az általa keletkezett repedésen, lyukon áttűnik (uo. 99). 
A „tőzsdecápa” képes egy tőzsdei bravúrral milliókat tönkretenni, s így közvetve életek kiol-
tásáért felelős. A nagyburzsoázia egy csoportja – valamely blokád, embargó elhatározásával 
éhínségeket idéz elő és életek millióinak kioltásáért felelős. A fasizmus „a puszta létezésért 
küzdő rétegek minden olyan ’gátlását’ feloldja, amelyek a polgári fejlődés eredményeként 
létrejött egyenlőségeszmény legalább spiritualisztikus fenntartásából eredtek.” (Vajda, 53.). 
A társadalom alá szorult „mob” gátlásait a düh oldja, a társadalom felett álló nagyburzso-
áziának nincs semmiféle gátlása, hideg és önelégült, mert nem kell szembenézni tettei kö-
vetkezményeivel. A fasizmusban, s a globálfasizmusban, az esemény lehetőségét felváltja 
a katasztrófa valósága, a kezdeményezések kisiklanak, mert nem az ész, hanem az erőszak 
dolgozik. Minden érdek sérül, mert a partikuláris érdekek kioltják egymást. Nincs esemény 
az átfogóan értékelő tudat, a szellem megvilágosodása és a kizsákmányoltak és egymás ellen 
kijátszottak egyesülése híján. Ez az egyesülés lenne a közösségiség és nem a „bársonyos for-
radalmak” zászlólengetése vagy a közkonyha. Ejzensteinre visszautalva mondhatnánk, hogy 
egyesülni annyi mint az asztalra csapni.

A globálfasiszta totalitarizmus hadüzenete az emberiségnek többek között abban nyilat-
kozik meg, hogy minden társadalmi alternatívát, helyi feltételekből kiinduló vagy önálló jö-
vőképpel fellépő alternatív politikát totalitarizmussal vádolnak. A politika, eredeti lényege 
szerint, a közjó tudománya és a közérdek életművészete. A politika modern realitása: a hábo-
rú folytatása más eszközökkel. A tőkés világhatalom ideológiája kisajátította a totalitarizmus-
demokrácia oppozíciót, s a nyugati baloldal ezen belül keres helyet magának, ellenfelének 
szemantikus terében rendez be nosztalgikus, felesleges, hiteltelen és népszerűtlen variánso-
kat. Ma a globális tőke képviseli a katonai világuralmat, s a világszellem totális átírását, a 
maga igényeihez igazítását, minden elhajlás üldözését, s az ellenállás formái ezért erejüket és 
hitelüket vesztik, ha az ezzel a rendszerrel, az elnyomók játékszabályaival alkudva politizál-
nak, azon a téren belül, melyet az ellenfél határol körül és nevez „demokráciának”. Miközben 
a világtőke létmódja lett a harmadik világháború, és a háború elég radikális dolog, az eme 
háborús létmód elleni lázadásokat és a vele szemben kidolgozott alternatív megoldásokat 
vádolja a hatalom radikalizmussal, melyet az erkölcsi és politikai megbélyegzés eszközéül 
használ, holott nem a radikalizmus maga negatív, legfeljebb egy negatív erő (elnyomás, ki-
zsákmányolás, ellenforradalom, megalázás, rágalmazás) radikalizmusa. A lázadásnak minél 
radikálisabbnak kell lennie, hogy esélye legyen, igyekeznie kell ellenfelénél radikálisabban 
fellépni. Az etnikumokat összeturmixolják, a társadalmi osztály fogalmát pedig tagadják, 
hogy lehetetlenné tegyék a szövetségi politikát. Egy nép megtámadása esetén a megtámadott 
nép osztályai szövetségesek, egy osztály uralma esetén a népek elnyomott osztályai szövet-
ségesek – a világtőkével szemben a világproletariátus. A világtőke menekülési útja etnikai 
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viszályok, vallásháborúk szítása. Az un. „polgárháborúk” a XX. században mind álcázott 
imperialista inváziók: a „segítségnyújtás” fikciójának követelménye a polgárháborús szcéna 
inszcenálása. A nyugati tőke a Szovjetunió bukásáig antikommunista pártokat és lázadásokat 
finanszírozva generált háborúkat legálisan megválasztott baloldali pártok ellen. A Szovjet-
unió bukása, a kétpólusú, alternatívákat biztosító világrend összeomlása után vallásháborúkat 
generál a katonai beavatkozás ürügyeiként. Az etnikai és felekezeti villongások azért válnak 
etnofasizmussá vagy agresszív, támadó fundamentalizmussá, mert oppozíciójuk csak a gyű-
lölet befektetése a globális komprádor üzletbe. Az ilyen konfrontációk vége, hogy az egyik 
fél behívja az USA-bombázókat, megnyitva a harmadik világháború új hadszínterét. A Szov-
jetunió azzal veszítette hitelét és abba bukott bele, hogy szerepet vállalt ebben a játszmában.

A beavatkozás indoklásakor kapóra jön, hogy a forradalom első szakasza véresen kegyet-
len, a haragtőke befektetése spontán és esztelen, de a vérszomj kifárad, s a még hatalomra 
nem jutott, dühödt, de egyúttal rettegő lázadás rémtettei fölöslegessé válnak. A hitleri holo-
caust új perspektívákat nyit a modernizált kegyetlenség számára. Az ölés racionális megszer-
vezése, a nagyipari üzemmódként felfogott ölés új technikáinak kidolgozása az ölési gépezet 
fenntartását és bővített újratermelését szolgálja, s már nem új államgépezetnek, új társadalmi 
viszonyoknak, önmagát újra kitaláló embernek és újszerű mindennapi életnek helyet csináló 
epizód, melyeket egyébként az hajszol végletekbe, hogy a középosztály ama része szabotál, 
mely a kizsákmányolás rendszerében akart felemelkedni. A globálfasizmus már nemcsak 
az ölésgépezet megszilárdítása társadalmi rendként, tovább megy Hitlernél, s az egyetemes 
holocaust Damokles-kardját függeszti az emberiség fölé, s erre alapítja az univerzális struk-
turális rendjét. Ez a helyzet Hiroshima és Nagaszaki óta.

A fasiszta azt hiszi, hogy mindent megtehet, mert rá van bízva a világ. A globálfasiszta 
egyszerűen csak azt hiszi, hogy megteheti, és nincs szüksége érvekre. Megteszem, mert 
meg tehetem. A fasiszta azt hiszi, hogy mindent megtehet a kinevezett bűnbakkal, a globál-
fasiszta azt hiszi, hogy mindenkivel mindent megtehet. A fasiszta korlátlan hatalomra tör, 
a globál fasiszta kiindulópontja a korlátlan hatalom. A fasiszta azt hiszi, hogy áldozata aljas, 
a globálfasiszta a maga aljasságára büszke. Ennek messzire visszamenő előzményei vannak 
a polgári kultúrában. Marcel Carné Mire megvirrad című filmje szembeállítja a polgár ál-
tal megvetett és kinevetett munkás idealizmusát a polgár kegyetlenségig és aljasságig köny-
nyed cinizmusával és nárcizmusával. A fasiszta a fegyver mindenhatóságával azonosul, a 
globálfasiszta a pénz mindenhatóságával.

Ha nem következik be forradalom, akkor a társadalom egyéb részeitől leginkább eltávo-
lodott finánctőke veszi át az uralmat és fizeti meg – otthon és világszerte – az uralmát meg-
védő legerőszakosabb, gátlástalanabb, korlátoltabb elemeket. A proletariátus és a nagytőke 
képviselői egyaránt jellemezhetők rendszeren belüli rendszeren kívüli elemekként, mert az 
egyik típus felfelé, a másik lefelé hagyja el a társadalmat. A veszteseket kirekesztik a társa-
dalomból, míg a győztesek felettes társadalomban izolálódnak, felbontva minden érték- és 
érdekközösséget. A leselejtezett proletariátus maga is kettéválik: egyik fele berendezkedik 
az alvilágban vagy a hatalom gyilkos ütőerejének szerepére vállalkozik, másik fele más vi-
lágért indít harcot. A tőkés termelésnek ipari tartalékseregre van szüksége (mely szükséglet 
a gépesítéssel csökken), a világtőkének az erőszak növekvő tartalékserege iránti szükséglete 
nő. Kapóra jön nemcsak az iparnak, az erőszakszervezeteket kiépítő hatalomnak is az új 
népvándorlás, a kőkorszakba visszabombázott népek lelki megkeményedése, de ha a tet-
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tesekké átnevelni kívánt áldozatok identitás- és tradícióvesztése nem megy olyan gyorsan, 
mint szeretnék, a nyugati világ ellen fordulnak a kezdetben a helyi kultúrák és társadalmak 
bomlasztása céljából pénzelt lázadók.

A lumpen helyzete javul, mert az elit segélyezi, hogy felhasználhassa választóként és 
verőlegényként. A munkás, a szellemi munkás és a kisvállalkozó helyzete romlik, esetleges 
érvényesülésének a testi-szellemi összeroppanás és a korai halál az ára. Ez a helyzet lehe-
tővé teszi, hogy az utóbbiak öntudatra ébredő része az osztályok alatti tömeg értelmes és 
feltörekvő részét is megnyerje. Lehetséges, hogy a próféták vagy az apostolok idejére emlé-
keztető új megvilágosodás előtt állunk, ha a mindeddig a bűnben, számításban, erőszakban 
hívő tömegek ráébrednek a világ megváltoztathatóságára, s ennek kulcsaként az eszmék, 
a tudás értékére. Az új elnyomássá el nem fajuló forradalom feltétele a kulturális forrada-
lom. De addig, míg ennek szellemi feltételei felhalmozódnak az egyén homokszem szeretne 
lenni az elnyomás világgépezetében. A tetovált lány című filmben az apát a fajgyűlölet teszi 
tömeggyilkossá, míg fia szórakozásból gyilkol. A lényeg, hogy ugyanazt teszik társadalom 
fölötti pozíciójuk biztonságában, s nem az oknyomozó újságíró, az újságírás demokratikus 
hőskorának idecsöppent emlékeztetője buktatja le őket, hanem a társadalom alatti lány, akit 
addig vertek, rúgtak, gyaláztak, erőszakoltak, amíg felszabadult, s megtanult harcolni. Nem 
az újságíró férfi találja meg az igazságot, hanem a terrorista lány. Új bűnöző típus jelenik 
meg – korunk számtalan filmjében – aki a strukturális erőszak ellen indul harcba, és felfedezi 
az etikus erőszakot, gyilkolja a gyilkosokat és meglopja a tolvajokat. A lány megkínozza 
vagy megöli megerőszakolóit, de közben ő is megerőszakolja és elhagyja szerelmét. Nem 
kérdezi, egyszerűen birtokba veszi. A globálfasiszta világban a film szerint az ellenállónak is 
szüksége van egy elementáris és általánosított, ideológiamentes anyagi szükségszerűségként 
kitermelődő destrukció-adagra. A társadalmat ezekben a filmekben ez az injekció teszi képes-
sé legyőzni a fasisztává való átváltozás veszélyét.

A parlamentáris demokrácia parazita feltétosztályt termelő gépezet. A kapitalizmus forma 
és nem szubsztancia, a csere nem csere, csak cserének álcázott fosztogatás, a csereforma az 
erőszak modernizált formája, az alkotmányosság szublim, de észrevétlenségében annál inkább 
kivédhetetlen totális erőszak. A formális demokrácia a gazdasági-politikai oligarchia önmeg-
jelenítési formája. A tőke uralma az áru-pénz-áru viszony lecserélése pénz-áru-pénz viszonyra 
(a minőségé mennyiségre, a célé eszközre): az áru a pénzfelhalmozás eszköze. A gazdaság 
átalakulását tükrözik a rátelepedő, belőle élő és a reprodukcióját szolgáló struktúrák: a képviselt 
(néptömeg) a képviselő (gazdasági-politikai oligarcia) hatalomfelhalmozásának eszköze. A vi-
szonyok lényegének barbársága lehetővé teszi a hatalom számára, hogy az igazság kimondását 
barbárságnak nyilvánítsa, s csak az igazság kerülgetésének mind kifinomultabb és ravaszabb 
gondolati apparátusait fogadja el és intézményesítse kultúraként. A pénz-áru-pénz viszony ál-
landósítja és gyorsítja a cirkulációt. A tőke mozgása öncélú és mértéktelen. A társadalom nem 
tud továbblépni a gazdaság gyarapításától az információ gyarapításához, a külsőtől a belső 
gazdagsághoz. Az információ szolgálja az informatikát és nem az informatika az információt.

Žižek párhuzamot von az értéktöbblet és az erőtöbblet között. Az értéktöbbleten alapul a 
kapitalizmus masinériája, s az értéktöbblet felhalmozása és kisajátítása az erőtöbblet szolgá-
latában áll. A hatalom mint erőtöbblet a képviselet túlsúlya a képviseltekkel szemben (Žižek: 
Parallaxe, 380.). A jogokat és kötelességeket garantáló hatalom irgalmatlan erő, melynek 
üzenete: azt teszek veled, amit akarok (uo. 379.). A részvétlen, szívtelen egyenruhások, a 
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könyörtelen hatósági személyek az evidens törvényeket megsértő önkényes parancsok képvi-
selőiként jelennek meg A tenger törvénye szigetén. A parlamentáris demokrácia az állam egé-
szét államrendőrségként építi ki, amennyiben az államot illető, de nem belőle magából eredő 
preskripciókat antidemokratikussá nyilvánítva törvényen kívül helyezi (Alain Badiou: Über 
Metapolitik. Zürich – Berlin. 2003. 131.). A parlamentáris állam a háta mögé bújó hatalmak 
fasizálódásának mértékében (pl. az ukrán politika nyílt befolyásolásában, a helyi bábpoliti-
kust útjain kísérő nyugati súgó személyében) válik apolitikus cirkusszá. Ez az ellenállást is 
gyakran megfertőzi, a hatalomra törő egyedek pódiumának tekintve a rendezvényeket. Ezek 
az egymást is fosztogató, jelszavakat és fellépési alkalmakat lopkodó elemek ma gyakran 
vádolják egymást: „elloptad tőlem a show-t!”

Ha az állam rendőrség, akkor rajta kívül kell keresni az autentikus politikát. A politika 
a létszámfelettiek akciója, akiket az állam azért nem számít be, hogy beszámíthatatlanként 
megbélyegezhesse őket. A hierarchiában mindenki kiszolgáltatott, ezért a politika történe-
lemmé (eseménnyé) fokozásának szüksége van a kiszolgáltatottság felsőfokára, a kitaszí-
tottságra. Kitaszításuk után harc indul a kitaszítottakért, akik a szociokulturális semmiben 
lebegve, a lázadáshoz is csatlakozhatnak, de az elnyomó gépezet által is megvásárolhatók. 
A szociális kárhozatból ezért nem lehet automatikusan levezetni a politikai üdvöt. Politika 
és állam szembeállítása helyett beszélhetünk állami politikáról és forradalmi politikáról is. 
A polisz létmódja ma nem egyértelmű, alternatív változatai a „policáj” vagy a forradalom.  
A hatalom elfogadása vagy a hatalommal szembehelyezkedő és az általa bevezetett szabályo-
zások feletti döntésjogot követelő alternatíva, a lázadás hatalma közötti döntés elkerülhetet-
len, mely meghatározza az egyén helyét a társadalomban és a történelemben.

A kijelentés, mely szerint a pártok állami és nem politikai szervezetek (Badiou: Über 
Metapolitik, 54.) a francia parlamentarizmus és nem a párt sztálinista etatizációja kapcsán 
hangzott el. A kétpártrendszer hagyománya egy feudalisztikus és egy kapitalisztikus élet-
ideál szembeállításán alapul, de a feudalisztikus retorika is a kapitalista gyakorlatot álcázza, 
alkalmazhatatlan, obskurus életideálokkal terhelve meg azt. Az uralkodó ideológia a nemzeti 
forradalmiságot a terrorizmussal, a szocialista forradalmakat az államterrorizmussal azono-
sítja. A szocializmust az egyén és az osztály, a nemzeti felszabadító mozgalmakat a csoport, 
a nép, a nemzet emancipatív lázadásának megálmodói alapították. E két forradalmi potenciál 
elvileg szövetséges, de mindkettővel visszaéltek, ám semmiféle erény és felszabadító erő 
nincs, amivel ne éltek volna vissza, minden dolgok története – míg gyengék, míg nem egye-
sülnek és tudatosulnak az erők – a velük való visszaéléssel kezdődik. Két elv él és dolgozik 
a későkapitalizmus államosított politika által ellenőrzött szellemi miliőjében: egy obskurus 
és egy cinikus. Ezért a többpártrendszer is valójában kétpártrendszer, az obskurus illetve ci-
nikus tábor képviselőinek megsokszorozódása. Mi rejtőzik a két párt vagy tábor nagy szavai 
mögött? A börtön vagy a bordély ideálja verseng a realitásért. A „toleráns” kultúra börtönnek 
tekinti alternatíváját, az „intoleráns” kultúra „bordélynak” tekinti vetélytársát. Vitájukat fi-
gyelemmel kísérve kiderül, hogy határaikon egyformán intoleránsak: ebből fakad az a szelle-
mi polgárháború, mely az alternatívátlan világban váratlanul minden korábbinál kiélezettebb 
formákat vett fel. A XX. századtól örökölt pártok annak a kultúrának a tünetei, amelyből ki 
kell gyógyulni, olyan társadalom intézményei, amelyet el kell törölni a föld színéről. Ezért 
van szükség a „világ radikálisai egyesüljetek” jelszóra, máskülönben a gyűlöletteljes tor-
zsalkodásba zárt szekták rabjai maradunk. A Krisztus megállt Ebolinál című filmben a leg-
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elnyomottabbak, a kiszorítottak és elfeledettek, a szegények szegényei képviselik a legmé-
lyebb érzést és hűséget, az erkölcs ösztönét, a száműzött pedig a legmagasabb intellektust, 
s egyesülésük az igazságeseményt. A legmélyebb egyesül a legmagasabbal, s magasság és 
mélység egymásnak ad rangot. Az autentikus értelmiségi lényegileg száműzött, s mint ilyen 
a hangtalanok megszólaltatója, s a legtágasabb közösség képviselője.

„A szavazás csak igen egyszerű befolyást, közvetett, korlátolt és szünetelő ellenőrzést 
enged a közügyekre…” – írja Taine (Taine: A jelenkori Franciaország alakulása. Bp. 1881. 3. 
köt. 34.). A gazdaság a gazdagság hierarchiája, melynek ki vannak szolgáltatva a tömegek, 
az egyének ezért csak rituálisan választanak, míg a gazdagok reálisan döntenek. Az urak 
választják ki, hogy az ember az urak közül kit választhat ki urául. Ha konkuráló pártok har-
colnak is a hatalomért, a megválasztott – esetleg új, erélyes és határozott fellépésű – politikai 
elitet a gazdasági elit adoptálja, bevonja érdekkalkulációiba és befonja vállalkozásaiba. Az 
eltérő jelszavak azonos érdekeket közvetítenek, a politikai hatalom a gazdasági hatalom vég-
rehajtó szerve: „Az urak szabad megválasztása nem küszöböli ki az urakat vagy a szolgákat.” 
(Marcuse: Az egydimenziós ember, 30.).

Murnau Faustjában Isten és az Ördög két pártként jelenik meg, s az embernek választása 
van. De vajon mi ez a választás? Az Isten próbatételekkel teljes, figyelmes és fegyelmezett, 
józan és puritán életet ajánl, az Ördög szórakozást. A választás problémája, hogy ki vagy mi 
a választás alanya. Az ész (a közérdek), a számítás (a partikuláris érdek), a butaság, tanácsta-
lanság, informálatlanság vagy a kétségbeesés, harag, gyűlölet és patológia? Ki szavaz? Mi-
lyen szavazó feltételével lehet a szavazás a szabadság aktusa? A tudás vagy a tudatlanság adja 
le szavazatát? A felvilágosult, önzetlen nagylelkűség és nagyvonalúság vagy az önző korlá-
toltság? Az érdektelenség és az önérdek rögtönzései vagy a távlati közös érdek felfogása? 
A romlott demokrácia a szabadság helyett a szabadosság diadala: műveltség és műveletlen-
ség, tudás és tudatlanság, erény és bűn, szorgalom és lustaság egyenlősítése. Reális lehetőség 
– a kultúra leépítése és a manipuláció sikere mértékében – hogy az ostobaság, aljasság és 
lustaság hoz többségi határozatot, s törvénykezik a kitaszított erények és képességek fölött. 
Minek a szabadsága a szabadság? Az észé, az értelemé, az érzelemé, az indulaté, a fanatiz-
musé, a konformizmusé, az ösztöné? A „szabad” választás a manipulált kényszerkultúrában 
és a globális tömegtársadalomban többnyire patologikus választás: sem érték (közösség), 
sem tudás nem támasztja alá. De érdek sem, mert tudás híján az önérdeket is félreismerik.  
A rizikótársadalomban a választás a támogató szükségszerűségektől és a meghatározó okok-
tól szabad. Olyan döntéseket kell hoznunk, melyeknek nem ismerjük következményeit. 
Olyanok közül kell választanunk, akik nem valódi indítékaikat közlik velünk, vagy akik, 
megvásárolhatók lévén, hatalomra jutva, félreteszik eredeti indítékaikat.

A szabadság nem bármilyen választás, hanem helyes választás, máskülönben a butaság 
vagy a patológia rabságának kifejezője. A tömegtársadalomban azonban a választást a gyű-
löletpropaganda és a tömeghisztéria is kényszerválasztássá teszi. A kényszerválasztás irá-
nyában hat ezen túl a fogyasztói társadalom közegében nevelkedett lélek nyájmentalitása.  
A választás értékválasztásból trendkövetéssé, az ellenállás aktusából önmagunk rendelke-
zésre bocsátásává lett. Mindenkor választhatjuk a régi divat helyett az újat, mindig új hang-
adókhoz csatlakozhatunk, amennyiben választásunk által semmi sem változik. A „szabad vi-
lágban” a kényszerkultúra tartja fenn a kényszermentes civilizáció illúzióját. Két párt között 
választani nem több mint amikor a Mamut című film szereplője a színes sálak között válogat.
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A közös kultúra sokkal több, mint közös tudás. A választó tájékozatlansága, az informáci-
ók elhallgatása vagy a félreinformálás mellett a közösségek, közös emlékek és tradíciók fel-
bomlasztása is a rendszer érdeke. A véleményvezér sajtó és a mögötte álló véleményparancs-
nokság a bevándorló fogalmával igyekszik leváltani, likvidálni a munkás és a munkanélküli 
fogalmait. Angela Merkel meghívja Németországba az egész világot: ezzel azonban nem a 
világméretű munkanélküliséget számolja fel, hanem a munkaerő értékét. A nagytőke az ol-
csóbb és legolcsóbb munkaerőt keresi. A mai nyugati kultúra a fajok harcát igyekszik felszí-
tani az osztályok és rétegek harcának elfojtása érdekében, fekete, sárga és fehér szintagmáját 
vetni be vörös és fehér szintagmájával szemben. A XX. századi exportcikkből XXI. századi 
importcikké változott polgárháború a törvény „törvényes”, a demokrácia „demokratikus” 
maradványainak hatályon kívül helyezését szolgálja. A „humanista” rituálék depolitizálják 
és az etatista hierarchiának vetik alá az ezt megdönteni hivatott lázadó potenciált.

A politika az „ami történik” (Badiou: Metapolitik, 28.), az események rendje, melyet a 
vélemények harca bonyolít, s a vélemény nem azonos az igazsággal. A filozófia az ítéletek 
rendje, melyek célja az igazság megállapítása. Az igazság témájának nincs helye a piacosí-
tott politikában, mert korlátozza „az értékes véleményszabadságot” (uo.29.). A globálfasiszta 
manipuláció, az ideológiai káosztermelés a véleményszabadság védelmében támadja az igaz-
ság autoritását. A vélemény tűri a más véleményt, az igazság nem tolerálja. Egy állítást vagy 
tanítást nem tekintélye tesz igazsággá, hanem igazsága tekintéllyé. Az igazságtartalmú ítélet 
megkerülhetetlen és parancsoló. Továbbfejleszthető, de nem negálható. Ha feltárjuk érvénye 
határait, ez megerősíti és nem cáfolja, pontosítja és nem meghaladja. A véleményszabadság-
nak az igazsággal szembeni védelmezése a butaság és az ignorancia szabadságát védelmezi. 
A disputálás célja vélemények forgalmazása a véleménypiacon. Az igazságok megtámadása 
a vélemények kelendőségét biztosítja. A diszkusszió primátusa az ítélet és a döntés fölött 
azért parancsolat, mert csak a piac lehet szuverén. A választás ebben a rendszerben adásvé-
teli aktus. A választó eladja szavazatát a politikai piacon, és csak arra kíváncsi, mit kap érte.  
A választók négy évre eladták magukat és az országot, ezért „demokratikusan” tűrniük kell 
az általuk megszavazott önkényt.

Ha a tudományos igazságokat is a szavazás döntené el, még a geocentrikus világképben 
élnénk (Badiou: Metapolitik, 30.). De a „mit tegyünk?” megvitatását nehezíti, hogy a kijelen-
tés állítása a jelenben van, a cselekvés a jövőben, így a kijelentés, mint igazságesemény, mint 
a történelmi esemény kezdő szakasza, magát teszi igazzá az általa motivált cselekvésben. 
A szituációk objektivitásának megragadásán túl ezért szükséges a szituációk látens lehető-
ségeinek kibontása. A politikai kijelentés magát teszi igazzá, ha a jelen valóságos és a jövő 
lehetséges viszonyainak megragadása. A jelen rendszerben négyévente szavazhatunk közö-
sen, de valójában minden egyénnek minden napja döntésszituáció. A monarchiában minden 
egyes nap népszavazás. Az „igen” szavazat a munka, a „nem” szavazat a királygyilkosság. Ez 
utóbbi a legfelsőbb jogi aktus, mely helyet teremt minden további jogalkotásnak.

Az emberi jogok polgári kultusza az univerzalizmus formalisztikus pervertálódása, 
globálfasiszta kultuszuk pedig korábbi tragédiájuk cinikus farce formájában való megbecs-
telenítése. Az un. „emberi jogok” a polgári kultúrában a szeretet szimulákrumai: „Felfoko-
zódtak az egyetemes ember-, nép- és ellenségszeretet eszméi, és végtelenül meggyengült az 
apa, anya, testvér, gyermek és barát iránti vonzalmak meleg érzése.” – írja Herder (Johann 
Gottfried Herder: Értekezések, levelek. Bp. 1983. 96.). Herder látja, hogy a kinyilatkoztatott 
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jogok ellentétüket szolgálják. A formalizmus forma és tartalom ellentétének szimptómája. 
„Annyira elterjedtek a szabadság, becsület, erény sarkigazságai, hogy mindenki a legnyilván-
valóbbnak ismeri el, hogy bizonyos országokban mindenkinek, a legkisebb embernek is, az 
ajkán lebegnek – és ugyanakkor mindenkit a gyávaság, szégyen, bujaság, csúszás-mászás és 
nyomorúságos céltalanság leggonoszabb láncai kötöznek meg; a mesterfogások és könnyíté-
sek végtelenül elterjedtek, de valamennyi mesterfogás néhány vagy egyetlen ember kezében 
összpontosul, aki egyedül gondolkozik.” (uo. 96-97.) A szerző a visszaéléseket lehetővé tevő, 
igazolásukra alkalmas formalizmus indítékaira is felfigyel: „…cél és rendeltetés tekinteté-
ben bizonyosan politikai számítás tárgya az egész…” (97.). Legjobban a „részesedés nélküli 
részt” fosztják ki a jogok. Emberi jogokat kapunk emberi létfeltételek és lehetőségek helyett. 
A jogok adományozása a lehetőségek elrablásának kifejezése.

Az „elidegenedés”, az „intolerancia” bírálata stb. a Nyugat problémái, melyek a Nyugat 
áldozatai szemszögéből nézve, határtalan nyomorral és krónikus esélytelenséggel sújtva, táp-
láléktól, kényelemtől és kultúrától, tisztaságtól és egészségtől való kifosztottságukban „csak 
cinikusan hathatnak” (Žižek: Parallaxe, 257.). Az emberi jogok fogalmával való visszaélés 
csúcspontja, ha ez a fogalom felhatalmaz a nemzeti és állami szuverenitás megsértésére, és 
a katonai inváziók igazolásának szerepében jelenik meg. A posztpolitika az emberi jogok 
eltűnő közvetítése segítségével funkcionalizálja át a politikust hadúrrá. A Nyugat nemcsak 
katonai invázorként, szellemi invázorként is fellép, mennyiben nem ismeri el a „távol levő 
Másik” jogát, hogy a maga módján oldja meg problémáit. Žižek figyelmeztet, hogy Hegel, a 
„csőcselékre” tett megjegyzései ellenére, teljes mértékben elismeri agresszív magatartásuk 
jogát és az ebben rejlő követelést a társadalommal szemben: „Mivel a társadalom nem ismeri 
el őket etikai szubjektumként, nem is tartoznak neki semmivel.” (uo. 254) Bertolucci XX. 
század című filmjében egyszerre tud fenséges és mulatságos lenni a pillanat, amikor a kisfiú 
„Éljen Sztálin!” felkiáltással rálő a felszabadulás napján a bukott rezsim képviselőjére. 
A néptenger törvénye ugyanaz, mint a tenger törvénye: fenséges, kegyetlen és igazságos. 
Minden igazság kegyetlen igazság. És az igaz törvény is kegyetlen. A középkori Magyaror-
szág befogadhatott jövevény népeket, és befogadásuk csak gazdagította kultúránkat és elő-
revitte gazdaságunkat, mert a törvények kemények voltak és képesek voltak biztonságot te-
remteni. Ha pl. a jövevények megerőszakolták volna lányainkat, a törvény elrettentő szigora 
ilyen irányú kihágásaik folytatását képes lett volna megakadályozni.

A formális demokrácia játszmái nem táplálják a szubsztanciális kötelékeket, melyek 
ebben a rendszerben inkább zavaró, az emberek könnyed mozgathatóságát akadályozó té-
nyezők. A hatalmi ágak cinkossága vagy egymást lebénító érdekellentétei labirintusában az 
egyénnek is érdeke, hogy ne akadályozzák szubsztanciális kötöttségek a gyors alkalmazko-
dást. Janet idején még komolyan vehető kijelentés: „Ámde nem ismerek egyetlen olyan kor-
mányzati elvet sem, amely helyettesíthetné a haza szeretetét.” (Janet: A politikai tudomány 
története az erkölcstanhoz való viszonyában. Bp. 1892. 3. köt. 88.). A „modern” szkepszis 
populista retorikává nyilvánít minden emóciót, a populista mozgalmak pedig minden emo-
cionális aktust a retorikai formára redukálnak. A technozófia kultúrájában és a technokrácia 
társadalmában hallgatólagos megegyezés tiltja az érzelmeket. A lelkesedés, a rajongás, a kö-
tődés, a hűség és a könyörület bűnnek, hibának vagy szélhámosságnak számít. A kapitaliz-
mus, írja Žižek, nem egy „civilizáció”, egy sajátos kulturális-szimbolikus világ neve, hanem 
egy neutrális szimbolikus gép, a szociális viszonyok neutrális mátrixa mely „ázsiai értékek-
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kel” éppúgy funkcionál, mint a hagyományos nyugati értékek mimézise közepette (Žižek: 
Parallaxe, 422.). A „felvilágosult” elit ezért semmiféle értékkel nem azonosul. A formalizmus 
kultúrájában a szubsztancia informális, illegitim, s legfeljebb deformált formákban nyilatko-
zik meg. Az emberi szubsztancia megnyilatkozását szégyen és bűntudat kíséri. Žižek Henry 
James nyomán mutatja be a polgári tapintatot. A polgár nem mondja, amit gondol, és nem 
gondolja, amit mond. A megnyilatkozások a formális társalgás ürügyével történnek. Nem a 
brutális megcélzás, hanem a taktikus körültáncolás által mérik fel a beszélgetők egymást. 
A másik érzékenységének tekintetbe vételével, kerülő úton közlik mondandójukat, de ez 
olyan kegyetlen támadást is rejthet, amihez a direktebb kifejezés esetén nem lenne szívünk 
(Žižek: Die Revolution steht bevor, 59.).

A pénzügyi atombomba

Egyetlen ember megfontolatlan (Csődtömeg) vagy nagyon is megfontolt (Tőzsdecápák) 
pénzügyi trükkel vagy manipulációk sorával tömegméretű kárt tehet emberéletekben, akár 
egy (vagy több) atombomba. Oliver Stone Tőzsdecápák című filmje a reggel munkába áradó 
fásult arcokkal, a közlekedési eszközökön semmibe meredve rázkódó tömeggel indul, met-
rón, mozgólépcsőn, liften. Dagadnak, majd eltűnnek az emberáramok. Az emberáram útja 
felfelé vezetni látszik, az emelkedés illúzióját azonban, amint a felhőkarcolók magasából 
letekintünk, az eltűnés embertelen látványai követik, a felemelkedett tekintet látóköréből 
eltűnt a türelmes, szorgalmas, igyekvő és fáradt hangyanép. A reális áramok dominanciáját, 
az emelkedés mértékében, felváltja a virtuális áramok dominanciája, a láthatót a láthatatlan, a 
kézzelfoghatót a megfoghatatlan. A vörös hajnalból kiemelkedő felhőkarcolók sötét árnyak-
ként vesznek körül, mintha nagy munkatábor őrségeként választanák el a lenn ébredő töme-
get a jelenvalóság élő realitásától. A metrójelenetet, pár pillanat erejéig, a felszínre bukkanás 
képei követik, de a békaperspektíva és a torzító optika révén ketrec rácsaiként borulnak a 
felhőkarcolók az utcára lépő gyalogosra.

Bud Foxnak két apja van, egy a múltból és egy a jövőből, egy adott és egy választott, 
egy „örökölt” és egy szerzett. Az utóbbi, akit a maga egykori alulról jött mivoltának gát-
lástalanságára és ambíciójára emlékeztet a fiú, úgyszólván adoptálja őt. AZ USA az alulról 
jöttek nemzete, s Gordon Gekko, a tőzsdecápa (Michael Douglas) gyűlölete az európai úrra, 
a nyugodt és fölényes angolra irányul, s Bud Foxot magafajtának érzi. Bud a választóvona-
lon áll, a felszámolandó emberség és a felszámolók között, akik azt ígérik, hogy a határon 
túl nincs még egy határ. Van egy fojtogatóan véges világ, a többségé, és egy felszabadítóan 
végtelen, a kisebbségé. A határtalan szerzés azonban nem a határtalan növekedés receptje: 
ha a virtuális legyőzi a reálist és a kisebbség a többséget, akkor a katasztrófán túl van csak 
igazság és remény.

Gekko a kihasznált fiatalembertől kapott információkra támaszkodva készül felvásárolni, 
feldarabolni és felszámolni a Bud apját foglalkoztató légitársaságot. Az együttérzés és közös-
ség hiányából fakadó érintkezésmód nyomulását ábrázoló film által közvetített alapélmény a 
darabolás és kivégzés, olyan új, általánossá válással fenyegető érintkezési forma, amelynek a 
vesztesek, a sikertelenek általi kárpótló miméziseként fogható fel A texasi láncfűrészes gyil-
kosság eseménysorozata: a totális és globális őrület lényegének átvilágítója az egyéni őrület.
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Az apjától, a légitársaság szakszervezeti vezetőjétől szerzett bizalmas ionformáció eladá-
sával kezdődik Bud karrierje. Minden az információ, tanítja Gekko. Nem az elemzés, hanem 
a kémkedés, összeesküvés és zsarolás, és nem a termelő és alkotó munka, hanem a mások 
által összerakott világ szétszedése, az előző nemzedék által teremtett felszámolása az üzlet 
frontja az új kapitalizmusban. Gekko még csak nem is cinikus, csak elégedett és határozott. 
Páncélozott mosolya az új világ címere. A „társadalmi apa” – a „természeti apával” szemben 
– nem ismer erkölcsi elveket, erkölcsi érzései pedig nincsenek. Az ifjú ember példaképének 
és tanítójának legnagyobb előnye ez az erkölcsi impotencia és érzelmi kasztráltság. A „vér 
szerinti” apát „pénz szerinti” apára cserélő Bud apja munkahelyének meginduló felszámo-
lása során ébred rá, mennyi emberélet teljes csődje az ára a pénzember napi nyereségének. 
Gekko csak a leggyorsabban elérhető legnagyobb haszonban hisz, melynek feltétele a társa-
dalmi érintkezés háborúként való felfogása. Hadtudományi művekre hivatkozva készíti fel 
az életre tanítványát. „Lenni vagy nem lenni” hamleti kérdését az új társadalom módosítja, 
„racionalizálja”: az én létem a te nemléted! Tehát: lenni vagy ölni, likvidálni, felszámolni, 
pusztítani!

A társadalom olyan második természet, amelyben a paraziták vannak a tápláléklánc csú-
csán. A kommunizmus álom egy olyan másik történelemről, melyben a dolgozók kormá-
nyozzák a világot, a burzsoá szerint azonban a dolgozónak nincs elég esze, a munka elveszi 
vagy létrejönni sem engedi az észt. Valójában az ész a munka terméke, de a paraziták igye-
keznek leválasztani a munkáról, s a többi termékkel együtt ezt is kisajátítani. A munka mint 
rabszolgamunka valóban elhasználja a testet és eldurvítja a lelket, elveszi az eszünket, ezért 
a forradalmak kezdeményezései a rabszolgalázadások szintjén stagnáltak.

– A pénz olyasmire is rávesz, amit megbánsz…” – mondja valaki a Tőzsdecápákban.
– Ki vagyok? – teszi fel a kérdést Bud, ráébredve, hogy tetteit nem az agya, hanem a 

pénzpiac parancsai diktálják.
– A tükörbe néztem, és nem tetszik, amit láttam.
A régi kapitalizmusban, amelyben a második milliót – állítólag – már becsületesen is 

meg lehetett keresni, a citoyen a burzsoá felettes énje lehetett, megfértek egy személyben. 
A Német realisták című kötet tanulmányaiban ezt érzékeli Lukács György a polgári kultúra 
csúcstejlesítményeinek méltatásai során. Brecht ezt a méltatást nem tudja elfogadni, mert 
az ő nemzedéke élményében már a globális uralom kiépítése a tétje a fejvesztett indulatú 
lokálfasizmus és a ravaszul nyomuló, de határozottan kristályosodó globálfasizmus küzdel-
mének. A burzsoá tudatból elpárolgott a citoyeni felettes én. A szóban forgó filmben dörzsölt 
pénzemberré nevelődő Bud és luxusszeretője, a divatművésznő egyaránt embertelen. Az em-
berség a munkához és hozzáértéshez tartozik, a szakmunkás apafigura az utolsó emberséges 
ember. A „vér szerinti apa”, az emberség utolsó képviselője, túl van a második szívrohamon. 
Az a kérdés, Bud melyik örökséget választja. Kezdi nem érteni Gordon Gekkot.

– Mikor lesz elég, Gordon?
Az új ember azonban nem ismer kielégítő halmazt, csak a „több” halmozódása elégíti ki.
– A lakosság 1%-ának kezében van a nemzeti vagyon fele … Az amerikaiak 90%-ának 

nincs semmi vagyona…
Nincs többé emberiség, mert két emberiség foglalta el a helyét, akik nem ismerhetnek 

magukra egymásban. Vagy mondhatjuk így is: itt van az emberiség, s ott meg az emberiség 
felhasználói. Bud szembekerül a pénz és siker világába vezető tanítójával, s végül bűnré-
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szesként vállalja a börtönt, hogy lebuktassa Gekkot. Olyan történet ez, melynek nem lehet jó 
vége, olyan film ez, melynek nem lehet hőse, az ambivalens figurának valakit el kell árulnia, 
nemzőjét vagy tanítóját a „természeti apát” vagy a „társadalmi apát”. Gekko szermehányása 
is érthető:

– Megmutattam neked, hogyan működik a rendszer … És ez a hála?
Miután Gekko megosztotta vele titkait, nőit, üzleteit, az ellene fordulás éppen olyan áru-

lás mint apja ellen fordulása, míg Gekkot szolgálta. A Tőzsdecápákban a szolidáris mun-
kásöntudat maradéka küzd a korlátlan kegyetlenség felszabadulásával. A polgári kor elején 
beígért világszabadság helyett az un. „szabad világ” jött el, melyben minden szabadságot a 
tőke sajátított ki és halmozott fel.

A Tőzsdecápák bemutatja, hogyan rabolják el a szupergazdagok a gazdaságot a társada-
lomtól. A csődtömeg című film témája a társadalmat alávető gazdaság irányíthatatlanná válá-
sa. A kegyetlenül racionális játszmák a katasztrofális irracionalitás kibontakozásának fázisai, 
az ész maradványai az esztelenség csalétkei. A bennfentesek című filmben Andrew Sheng 
kínai pénzügyi szakember tömegpusztító fegyvereknek nevezi a derivatívákat, melyek – a 
felelősség többszörös átruházása által – eltüntetik a felelősséget. A film bemutatja a magasba 
emelkedő és szétpattanó buborékként működő új kapitalizmust, a rablóhiteleket, melyek az 
értékek előállításától független azonnali haszonnal kecsegtetnek. Az eladósodó középosztály 
hitelből fedez lakást, autót, oktatást, egészséget, de a buborék szétpattanásakor minden pénz 
a legfelsőbb zsebekben tűnik el. „Az amerikai történelemben első ízben fordul elő, hogy az 
új generáció kevésbé művelt és sikeres, mint a szülei.” – halljuk a filmben.

A bennfentesek által is képviselt leleplező filmtípus díjakat arató, s egyben tömegérdeklő-
désre számot tartó műfajjá vált. A publicisztikai Bennfentesek erősebb katarzist vált ki, mint 
a játékfilmi Tőzsdecápák. A Bennfentesek által felvonultatott arcok elárulják az uralkodó 
osztály kisszerűségét. Belezavarodnak hazug érveléseikbe, vagy érvet nem találva tátognak, 
befulladnak mondataik, megbicsaklik a hazug szó. A főbűnösöknek csak neve jelenik meg, 
felirat képviseli őket. Némafilmmé válik a film, ha a láthatatlanokat szeretné megjeleníteni. 
Nem voltak hajlandók nyilatkozatot tenni: valósággá válik a „Láthatatlanok” fogalma, me-
lyet metaforaként szoktunk használni. A politikai felhőrégiónál is magasabbra emelkedett a 
pénzügyi felhőrégió szintjén természetes a nyílt gorombaság és leplezetlen valóság a kom-
munikáció felszámolása. A pénzügyi cézár az interjút megszakítva kidobja a kellemetlen 
kérdést feltevő filmest. A filmpublicisztika sikerműfajt szült, mert a valóság ijesztőbbé vált a 
fantázia rémképeinél. Egy mai közgazdász egyetemi tanár, egy banki vagy kormánytanács-
nok Charles Ferguson filmjében szemérmetlenebb és durvább, mint a Little Caesar idején a 
klasszikus gengszterfilmek leghírhedtebb pribékjei.

A Tőzsdecápák olyan bűnügyi film, amely felfedezi, hogy a legnagyobb bűnözők a tár-
sadalom csúcsán vannak és nem az alján. Az Il divo bemutatja, hogy ezek elérhetetlenek és 
büntethetetlenek. Ez a fajta bűnügyi film nem olyan attraktív, mint az alvilágot fegyverrel 
szolgáló alakokra építő klasszikus gengszterfilm vagy a psychothriller és slasher témájául 
szolgáló irracionális bűnözés, mely utóbbi a lélek alvilágából fakad, és a proletár bűnözés-
sel szemben inkább polgári jellegű. Az új típusú bűntematika mégis versenytársává válik a 
réginek, mert mindannyian áldozatai vagyunk. Az öngyilkos merénylők egy épületet vagy 
repülőgépet robbantanak fel, a legális merénylők a világgazdaságot. Ha a bankár tönkreteszi 
bankját, magánrepülőgépre vagy magánjachtra tehet szert a nyereségén, ha a politikus há-
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borút robbant ki, határtalan gazdagodási perspektívák nyílnak, mert a háború a Végső Nagy 
Fogyasztó, ki a tőkének sokkal többet ígér a kisfogyasztók bármely tömegénél.

A bennfenteseknél is megrendítőbb Florian Opitz filmje, A nagy kiárusítás, mely a követ-
kezményekbe nyújt bepillantást. Az Il divo autószerencsétlenséggel indítja a privatizációs 
dráma cselekményét. Opitz filmjében valódi tömegszerencsétlenség valódi hulláit látni, s 
valódi vasutasok magyarázzák el, hogyan vezetett ide a privatizáció. Thaiföld és Bolívia a 
lepusztult, oszló-foszló, rozsdás Angliával váltakozó színhelyek. A Thatcher és Reagan által 
ránk hagyott földgolyó egészében kezd úgy kinézni, mint Hiroshima „azután”. Beinvitálnak 
bennünket Thaiföldön egy luxusszállóhoz hasonlatos magánklinikára, ám mi élesvágással 
nyomornegyed sikátoraiba lépünk be. Tekintetünk előtt olyan felháborító ellentétek tárulnak 
fel, melyeket nem tud előlegezni a képzelőerő. Tíz év alatt százezer ápolónő és ötezer or-
vos távozott külföldre és ezer kórházat zártak be, magyarázza egy thai orvos. Üvegfülkében 
ülő hivatalnok tanítja ki az éhhalál határán vegetáló csontsovány proletárasszonyt: ha nem 
gyűjtött elég pénzt, ne ugráljon, hagyja meghalni vesebeteg fiát. Bolíviában, az IMF paran-
csára, még az esőt is privatizálták. megtiltották begyűjtését, hogy az ég se csökkenthesse 
a vízellátást privatizáló amerikai vállalat nyereségét. A privatizáció óta a családi bevételek 
harmadát emészti fel a vízdíj. Összeomlik a „primitívek” mítosza, a „vadembermítosz”:  
a néző nemcsak azon döbbenhet meg, hogyan sújthatja ilyen mélynyomor a csodaszép tája-
kon élő népet, még inkább megdöbbenhet, ha A bennfenteseket is látta, mennyivel emberib-
bek és eszesebbek is az Opitz által felkeresett lázongó proletárok, mint a Ferguson filmjében 
hebegő, hazudó vagy hallgató pökhendi hússzobrok, a Wall Street bennfentesei. Még meg-
döbbentőbb a világ szegényeinek felvilágosultsága, politikai tájékozottsága és érvelő készsé-
ge a Pueblo y Lucha de la IV. Guerra Mundial című venezuelai filmben.

A lázadó Cochabamba lakóit a víztől, az afrikai Soveto lakóit a világosságtól (az áram-
szolgáltatástól) fosztja meg a privatizáció. De A nagy kiárusítás tanúsága szerint a legna-
gyobb nyomor képeiből nyerhető ki a maradék remény. Cochabamba lakói megnyerik 
a vízháborút, Soveto lakóit legyőzik az áramháborúban. De Bongani, az „elektro-gerilla” 
szembenéz velünk, biztosít, hogy nem enged, akár halálig harcol. Így is lett, 35 évesen meg-
ölték, de Dél-Afrikában képes valóságos happy enddé átszellemülni a valóságos halál, mert 
képes cselekedni a hit, fel nem adni a reményt a harc reménytelen pillanatában. Délen létezik 
a szenvedély és áldozat, s a szenvedély tárgya, mely Északon a „fű”, Délen a szabadság.

A The Corporation című film Godzilla nyomulásával és Frankenstein szörnyének kísérte-
tiességével fejezi ki a részvénytársaságok uralma által keltett szorongásokat. „Le a gazdasági 
fasizmussal!” – olvasható a filmben vonuló tüntetők transzparensein. A The Corporation 
témája a „jogi személy” győzelme az eleven emberi személy fölött. A vállalat mint jogi sze-
mély mögé bújnak az áldemokrácia győztesei, az 1 % diktatúrájának haszonélvezői. A tár-
saságok feladata, hogy a költségeket a közösségre hárítva növeljék a részvényesek hasznát, 
a menedzseri, bankári és politikai elit azonban a közösséget ily módon kifosztó részvénye-
seket is kifosztja. A kapitalizmus a vesztesek táborának szakadatlan növekedése, a győzte-
sek növekvő hatalma, erősödő szerveződése és összezárkózása a társadalomtól eltávolodott 
szuperhatalomként. A film részletező és meggyőző párhuzamot von a részvénytársaság és a 
pszichopata tulajdonságai között. A részvénytársaság, a jogi személy mint pszichopata köz-
veszélyes uralma az emberség normalitását nyilvánítja életképtelenséggé és zárja ki az ese-
mények befolyásolásából.



229

Egy bróker meséli, mennyit nyertek a hatalmasok a szeptember 11-i katasztrófán és mi-
lyen eufóriát jelentett az üzleti élet számára Irak megtámadása. A bróker mesél, s mi közben 
a Bagdad kiterített holtjai fölött jajveszékelő asszonyokat látjuk. Miért? – üvölti az anya. Az 
olajért! Az üzlet az emberi történelem legpusztítóbb járványa: ma minden második férfi és 
minden harmadik nő rákban hal meg a vegyipar fejlődésének „eredményeként”.

Az óriáscégek és az őrület párhuzamát követi a fogyasztás és stupiditás párhuzama. „Nem 
tudom, hogy etikus-e – mosolyog ránk egy reklámszakember – de az biztos, hogy jól csi-
nálom!” Az igyekvő ember kénytelen ott igyekezni, ahol a társadalom lehetőséget ad rá.  
„A la kosság szerepe: váljon agyatlan fogyasztóvá és vegyen meg mindent, amire nincs szük-
sége… – kommentál Noam Chomsky – … váljon fogékonnyá az un. mesterségesen támasz-
tott szükségletek iránt…”

A The Corporation is elzarándokol Cochabamba népéhez. A bolíviai diktatúra a mul-
tik mellé állt és víz helyett könnygázt és puskagolyót „szolgáltatott”. A nemzetközi cégek, 
mondja a kommentár, mindig szívesen szövetkeznek a fasiszta rendszerekkel. A film doku-
mentálja, miként támogatták és szolgálták ki Hitlert az amerikai tőkések. A nagyvállalatok „a 
fasiszta diktatúrákban fedezik fel kormányzati tükörképüket.” Ma a filmpublicisztika többet 
képes elmondani a korról, mint a hatalomnak kiszolgáltatottabb professzorok. Michael Mo-
ore a Fahrenheit 9/11-ben elárulja titkát. A tőke annyira önző, s annyira csábítja a pillanatnyi 
bevétel, hogy az igazságot is hajlandó piacra dobni, ha sikerül szórakoztató formában elmon-
dani és nyereséget ígér.

A globálfasiszta kényszerkultúra mechanikája
(„Hipokrízis” és „emocionális pestis”)

Makkai Sándor, 1940-es amerikai útja során bemutatja a Griffith Intolerance című filmjé-
ben ábrázolt jelenségek modernizált formáit. Az intolerancia új formái az intolerancia elleni 
küzdelem formájában lépnek fel, s ezen a címen vezetnek be kemény cenzúrát, általános 
és kölcsönös gyanakvást, melyben mindannyiunkat fenyeget az egymás megfigyelőjévé, 
feljelentőjévé, rágalmazójává válás. Makkai jellemzése messzemenően fedi azt a mélyebb, 
tragikus és az alapok kutatását is felvállaló képet, melyet Wilhelm Reich ad e jelenségekről 
a Karakteranalízis illetve A fasizmus tömegpszichológiája című műveiben. A Makkai-féle 
hipokrízist Reich „emocionális pestisnek” nevezi, melyet a szellemet kioltó indulati világjár-
ványként ábrázol. Ezzel meg is érkeztünk a globális hipokrízis formájához, melyet Makkai 
még eredeti, angolszász megnyilvánulásaiban tanulmányoz.

„Ennek az erkölcsi hipokrízisnek a tombolása a prohibíció idején volt a legszembetű-
nőbb. A közvélemény erkölcsrendőrei, a politikai ellenfelek és a zsarolók hihetetlen eréllyel 
segítenek megrendszabályozni az erkölcstelen embereket, az élet viszont minden törvény 
kijátszására kitűnő módszereket fejleszt ki.” (Makkai János: Válság Amerikában. Bp. 1941. 
63.). A klasszikus hipokrízis a nyilvános cselekedeteket éri el, miáltal a titkos cselekedetek 
pervertálódásához vezet, a modern hipokrízis a nyelvhasználatot is terrorizálja, mellyel a 
kultúra egészét kényszeríti őszintétlenségre, mely a paranoid-skizofrén pozíciók gerjesztését 
állandósítja. „A hipokrízis lényege: az erkölcs alapján állva olyan törvényeket hozni, ame-
lyeket az esendő ember nem tud megtartani, s így állandó bűnösségben tartva a társadalmat, 



230

ítélkezni fölötte az uralkodó faj, egykor az uralkodó vallás s ma az uralkodó osztályok érdeke 
szerint.” (uo.). Makkai a hipokrízist a birodalmi törekvések eszközeként mutatja be: „Ez a 
hipokrízis azonban arra is alkalmassá teszi az angolszászokat, hogy hasonló erkölcsi ala-
pon beleszóljanak más népek, fajok, nemzetek életébe, s hasonlóképpen ítélkezzenek a világ 
fölött. Így minden ellenfelükkel szemben ők állanak Isten jobbján. Mindig az emberiséget 
mentik meg, s a Sátánt büntetik, ha más népekkel háborúznak. Elpusztíthatatlan a hitük, hogy 
ők az erkölcsösek és kegyesek s mások a bűnösök.” (64.).

Az elvi intolerancia és az elvtelen tolerancia eredménye azonos. A nemzet német meg-
váltása és az emberiség USA általi megváltása felszabadítja a destruktív erőket és letiltja 
az eszközök kritikáját. „Minden kultúra megköveteli és meg is kell követelnie az eszközök 
kritikáját.” (Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern, 98.) A fasiszták felszabadították a dest-
rukciót az ösztönuralás törvénye alól. A Halálbiztos című film férfiakat bolondító, kihívóan 
gőgös és szemtelen, kábítószert faló, s különböző szórakozási formák között száguldozó ba-
rátnői, nemcsak azt nem veszik észre, hogy élnek, még azt sem, hogy meghalnak. Haláluk 
sem lelki aktusként ábrázolódik, csupán a széthullott testrészek véres esőjeként. A fogyasztói 
társadalom minden ösztönt felszabadított, felszámolva személyes sorsot és énkonstanciát. 
A toleranciáról való szüntelen prédikálás elkerülhetetlen nyugtatója a kultúrmiliőben inkom-
petens ösztönöket teljességgel kiélő kaotikus személyiségnek. Szakadatlan az „idegen”, 
a „más” elismeréséről prédikálnak, de mivel közben mindenki más és minden más elleni 
világ- és villámháború folyik, az, amire gondolnak, a belső idegenség, a belső másság, lé-
nyük aktív de elismerhetetlen hátoldala, s ezt vetítik bele másokba, ezt védelmezik a mások 
állítólagos védelmezésekor.

A szubjektumok önmaguk és egymás számára is titkok, bizonyítaniuk kell minőségüket, 
ez pedig a kétely és az önkritika közvetítésével megy csak. Szakadatlan kétségbe kell vonni 
alkalmasságukat, ha alkalmassá akarnak válni és szinten maradni. Ez az eredendő kérdéses-
ség az élet- és fejlődésképes személyben nem sértődést vált ki és nem is védelmező hatalom 
keresését, hanem helytállást önmagáért. A burzsoá multikulturalizmus identitáspolitikája 
nem kívánja, hogy az immigráns megfegyelmezze önmagát, pl., hogy nem doboljon egész 
éjszaka, ne verje vagy erőszakolja meg a nőket. Míg a befogadó népesség azt kívánná, hogy 
az immigráns tanuljon meg békésen együtt élni a kölcsönös és tapintatos alkalmazkodás 
alapján, a határtalan toleranciát csak a befogadóktól követelő multikulturalizmus agresszív 
propagandájában rejlő tudattalan fajelmélet feltételezi, hogy az immigráns képtelen az önfe-
gyelmezésre. A befogadótól megkövetelik, hogy tűrje az éjszakai dobolást, mely lehetetlenné 
teszi a környékbeli családok pihenését és másnapi munkáját, a befogadottól nem követelik, 
hogy tűrje a befogadó igényét az éjszakai csendre. E furcsa, egyoldalú toleranciaigényben 
is felsőbbrendűségi érzés hat: „okos enged, szamár szenved”. A multikulturalista tolerancia-
igénye nem áll helyt önmagáért, mert ő maga olyan lezárt luxusnegyedekben él, ahol nem 
zajongnak, dobolnak és randalíroznak. Az új uralkodó osztály azért is védelmezi a randalíro-
zókat, mert az ő gyermekei a legfőbb randalírozók. A Halálbiztos frigiditásukat permanens 
provokáció formájában kiélő televíziós és filmes fiataljainak életformája a randalírozás. Ezért 
hagyják el a fiatalok a csendes kertvárosokat, és élik életüket a veszedelmes országúti kocs-
mákban és motelekben, a thriller és slasher tipikus színhelyein.

A posztkultúra hite, hogy a partikuláris fikciók nem állnak össze univerzális igazsággá, a 
kis elbeszélések Nagy Elbeszéléssé, s a kultúrák nem találkozhatnak, legfeljebb tolerálhatják 
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egymást. A kikövetelt parancstolerancia azonban nem képes erkölcsi és kulturális egyesülés 
mozgatójául szolgálni. Ha a helyi igazságok nem cáfolhatják és vitathatják egymást, akkor 
nincs igazság, csak tolerancia, legfeljebb a beszámíthatatlanságok kölcsönös elviselése. 
A korrupt tolerancia nem az energiákat hatványozó igazságesemény.

A toleráns multikulturalizmus az örök gyermekség, a gátlástalan hedonizmus, a zajo-
san aktív semmittevés, a munkakerülés, a polgárosulatlan fegyelmezetlenség védelme. Ez 
az igazi megalázás, a követelés egyoldalúsága, mely beszámíthatatlanná nyilvánítja azokat, 
akiknek érdekeit állítólag képviseli, akik feltételezett hiányzó felettes énje, sőt hiányzó énje 
helyére tolja fel magát. A modern rasszista rasszgondozóként, a gyenge védelmezőjeként 
lép fel, s az a meggyőződése, hogy ezt neki kell megtennie, a gyengét gyengeelméjűvé nyil-
vánítja. Fogadjátok el őket, követeli, nézzétek el, hogy képtelenek a kölcsönös tekintetbe 
vételre és előzékenységre, ne követeljétek, hogy ők is képesek legyenek követelni maguktól, 
tekintsétek úgy, mint akik alkalmatlanok a produktív együttélés elkerülhetetlen követelmé-
nyeinek teljesítésére, mint akiknek nem megbecsülés jár, hanem tolerancia. Tűrjétek őket! Ez 
a követelés állati ösztönlényekké nyilvánítja azokat, akiket védelmez. Becsüljétek őket? Ez 
nem lehet felszólítás, mert a megbecsülést spontánul kiváltja a fegyelem és a teljesítmény, 
ami azt is lehetővé teszi, hogy felismerjük az idegenben a saját kultúránkban fejletlenebb, 
a magukéban kidolgozottabb vagy romlatlanabb erényekkel való értékes hozzájárulást. 
A mai kultúra egésze mesterkélt és provokatív, így ennek a tanulságnak a kifejezése is erős 
eszközöket kíván. A terrorbolygó című film go-go-táncosnője kétségbeesik, amikor elveszti 
féllábát, ám amikor a helyére szerelt gépfegyver megkönnyíti a réminvázión való felülkere-
kedést, hátránya előnnyé, s a „nyomorék” elegánsan repkedő és tüzelő hőssé válik. „Csak 
magad fölé kell nyúlnod!” – mondja a filmben az egyik lány: megtalálnod azt a helyet az 
életben, ahol látszólagos hátrányaid előnnyé válnak. Ebben a filmben a rendőrök, katonák 
és zombik egyforma értetlen kártevők. Az afganisztáni invázorok hozták haza a halálos jár-
ványt. A multikulturalista burzsoának éppen arra a kaotikus dühöngőre van szüksége, amivé 
hazánktól, kultúránktól, tradícióinktól, emlékeinktől, társadalmi kapcsolatainktól való meg-
fosztottságunkban válunk.

A globálfasiszta tolerancia-parancs diktatórikus elv, mely kötelez, hogy ne merjünk el-
lenérvekkel előállni, azt is elfogadja, ami érzése szerint az ember önlealacsonyítása és a 
kulturált együttélés akadálya. Az a felvilágosodott személy, mondja Kant, aki „a tolerancia 
fennhéjázó nevét is elutasítja…” (Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgá-
ri szemszögből. In. Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Bp. 1974. 87.). 
Minden vélemény vitatható, de semmi sem betiltandó, nem üldözendő vagy megbélyegzen-
dő, mert a megbélyegzés lehetetlenné teszi a vitát, a közös eszmélkedést, s az indulatok alá 
rendeli a véleményeket. A tilalom nem pótolja a meggyőzést, az érvek pedig nem a korrupt és 
kényelmes mindent elfogadásból fakadnak. A toleranciakövetelmény hiteltelen, mert álszent 
és hamis mivoltában sem az ember, sem az emberi viszonyok bonyolultságával és konflik-
tusterheltségével nem számol. Olyan hamis ideált hirdet, melyet legkevésbé maga követ.  
A szomszéd szeretet- és gyűlöletobjektum, a gyűlölet a szeretet kiskorúsága és meghaladan-
dó alapja, az erő nyers változata, melynek kiképzett formája a szeretet.

Az alul levők intoleranciáját a multikulturalizmus csak annyiban támogatja, amennyiben 
az játékos, szervezetlen, felelőtlen, és kimerül az izolált személy önző követelőzésében. De 
van lázadó intolerancia is. A többség nyomorának vagy elégedetlenségre okot szolgáltató 
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helyzetének oka a hazugsággal és kizsákmányolással szembeni túlságosan is elhúzódó tole-
rancia. Lényegében minden lázongó intolerancia a kizsákmányolással szembeni intoleran-
cia, de ezeket az indulatokat és mozgalmakat egymásra uszítják. A lázadó intoleranciát nem 
felszámolni kell és nem a korrupt tolerancia által kell megkísérelni beletagolni az uralkodó 
globális korrupció kiszolgálásába. A főbűn a rendszer egésze iránti tolerancia. Ebben az ér-
telemben nincs rosszabb a toleranciánál. A világ nagy tömegei meg vannak fosztva alapvető 
létfeltételeiktől, a szemérmetlen és indokolhatatlan társadalmi különbségek elkerülhetetlen 
és jogos gyűlöletet ébresztenek: az emberek valóban nem ismerhetnek rá többé egymásban 
magukra – ez a valódi probléma (vö. Žižek: Die Revolution steht bevor. 17-18.). A Régi és új-
ban azért vállal a munkásosztály „keresztapai” funkciót a parasztság fölött, mert a parasztok 
tanácstalan mivoltukban, toleránsabbak: végül a munkás csap az asztalra. A Topáz című film 
moszkvai katonai díszszemlével indul. Lobognak a vörös zászlók, telten csattok a fúvószene, 
a katonák díszlépése a fegyelmezett tökély képét nyújtja, s nagy interkontinentális rakéták 
gerjesztik az erődemonstráció tanújaként szétnyíló tömeg önbizalmát. Mindezt Washington-
ban provokációnak tekintik, holott csak válasz Hiroshima és Nagaszaki világtörténelmi bot-
rányára. A multikulturalizmus prédikátorai egy elviselhetetlen világ iránti türelemre szólítják 
a szegényt és az általa teremtett és fenntartott társadalmi különbségek kellemetlen követ-
kezményeinek elviselésére a gazdagot. A szertelen és ösztönös lázongást a mozgalommá 
fejlődés emeli fel kulturálisan. Amíg ez nem valósul meg, nem tudhatjuk, hogy a szomszéd 
éjszakai dobolása a kezdetleges lázadás vagy pusztán önzés, butaság, kulturálatlanság, em-
pátiahiány műve.

A multikulturalista gyámkodás semmiben sem hisz, de mindent tolerál, kivéve azt, ami 
nem marad a cinizmus és önkiárusítás opportunista mozgásterén belül, azaz ami erős hit 
műve. A korrupt toleráns számára idegen az alternatív világkép alapján cselekvő hit a maga 
összes traumatikus következményeivel, amelyek elkerülhetetlenek, ha a vélemény nem pusz-
tán unaloműző játékszer. A toleráns multikulturalista a részt tolerálja, az egészet gyűlöli, 
felkoncolt kultúrát igényel, az idegen hitet a vakhittel azonosítja, s a maga számára tartja fenn 
a kétely jogát. A maga hitét felvilágosodásnak, a másokét obskurantizmusnak tekinti. Nyuga-
ton csak véleményt fogadnak el, cselekvő hitet nem. Elismerik a hitre való jogot, de a konkrét 
hitet barbárságnak érzik. Az univerzális értékek és igazságok keresését és az átélt evidenciák 
birtoklását totalitáriussá nyilvánítják. A nyugati lélek jellemzője, a fogyasztói mentalitás és 
a szakbarbárság szövetsége alapján, a mimetikus hit kultusza és a valódi hit fundamenta-
lizmusként való elutasítása. A tolerancia tanítása az elnyomó vádbeszéde az elnyomott fö-
lött. Minden világtörténelmi vállalkozásra alkalmas eszmét fel kell számolni, amelyre az 
elnyomott hivatkozhat. És fel kell számolni minden erős és tartós érzelmet, szolidaritást és 
elkötelezettséget, melyből erős eszmék nőhetnének ki. A gyűlölet jogos reakció is lehet (ha 
nem sikerül áttolni a kártevőről a bűnbakra), és a gyűlöletre irányuló, minden jogos sérelem 
képviseletét megbélyegző általános gyűlöletbeszéd a jó és rossz gyűlölet összemaszatolását 
szolgálja, miáltal maga is rossz gyűlöletként diagnosztizálható. Hasonló eset az intoleranciá-
val szembeni intolerancia. Azért kell bevezetnünk elemzéseink során olyan fogalmakat, mint 
a költői vagy a népi jog, mert a művészet nem a hivatalos kultúra módján reagál. Éppen a 
vizsgált korszakban, a megbélyegző és megfélemlítő birodalmiság látszólagos végső győzel-
me idején vált a bosszú lovagja a népszerű filmkultúra legnépszerűbb hőstípusává. A Halál-
biztos első része a kihívó, a provokátor kegyetlenségét ábrázolja, második része a bosszúét. 
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A jogos harag erősebbnek bizonyul, mint a jogtalan, értelmetlen, patológiás omnipotencia 
komplexus garázdálkodása.

Az értékek minőségét nyilvánosan kétségbe vonható társadalmi-kulturális státuszuk bi-
zonyítja. Ezért mondja Kant: „megengedhetetlen az olyan egyesülés, amely állandó, senki 
által nyilvánosan kétségbe nem vonható vallási berendezkedést akar létrehozni…” (uo. 85.). 
Ez nem jelenti, hogy valódi értékeknek ne lehetnénk fanatikusai. Ilyen esetben csak arról van 
szó, hogy az érvelés készsége még nem nőtt fel a vízió értékbiztonságához. Az érték tisztulá-
si, megvilágosodási és növekedési szakaszához tartozó erőszakosság az erény dekadenciája 
esetében is visszatér. Az evidenciának kezdetben bizonytalansága, elnyomottsága és abszt-
raktsága miatt van szüksége a mozgalomra. Az emberiség szellemileg kihűlt része ezt a forró 
elkötelezettséget betegségnek érzi. A mások hitét legfeljebb őrületként tolerálják, s betegnek 
tekintve őt szólítanak fel – jobb esetben – iránta való kíméletre.

A gyámkodó demagógia rejtőzködő rasszizmusa ott is sérelmet sugall, ahol nincs róla 
szó. Az elitárius rasszizmus a fokozott udvariasság, óvatosság és előzékenység formájában 
lép fel, túlságosan óvatosan közelítenek, kesztyűs kézzel bánnak a gyámolt áldozattal, mint 
valami gyenge jellemű, kisebbrendűségi érzéssel telített, gyámoltalan szerencsétlennel, ezzel 
emelve ki saját fensőbbségüket. A demagógok által gyakorta rasszistának minősített kisem-
ber a tréfás kötekedés szintjén az elmérgesedés előtt kiéli és feldolgozza az eredet és men-
talitás különbségeiből adódó feszültségeket (Párizs háztetői alatt, A nagy ábránd). A nagy 
ábrándban nem kell a négert feketének átkeresztelni, elég szótlanul befogadni és bajtársként 
akceptálni. Néger és fehér különbségét, munkás és arisztokrata vagy munkás, paraszt és ér-
telmiségi egymástól időnként és többé-kevésbé idegen viselkedéskultúráját a francia költői 
realizmus filmjei nem a távolságteremtő és hierarchizáló óvatoskodás segítségével reagálják 
le. A nagy ábránd hőse pl. egyszer ellenségesen zsidózik, máskor életét kockáztatva menti 
meg zsidó bajtársát. Megértve lenni annyi, mint megtámadva lenni, mert a megértés felté-
telezi a különbségek feldolgozását és az összhangért való megharcolást magammal is és a 
társsal is. Nem az a megértés, ha szája íze szerint jellemezzük társunkat, hanem ha egymásról 
alkotott képeink szembesítésével alakítjuk saját önképünket.

Az értékek érintkezése konfliktusvállalás. A „politikai korrektség” konfliktuskerülés.  
A gyámkodó tolerancia megalázóbb, mint a gyűlölet. Az utóbbiban tisztelet is van, az előb-
biben csak megvetés. A multikulturalista véleményvezér privilegizált univerzalista pozíció 
illuzórikus fölényérzetével ítéli meg a lokális kultúrákat, melyekhez úgy viszonyul, mint a 
gyarmatisító a „bennszülöttekhez”, a „vadakhoz”, a „civilizálandókhoz”. A multikulturaliz-
mus „tagadott, invertált önreferenciális rasszizmus.” (Žižek: Die Tücke des Subjekts. 299.).

Az olyan westernekben, mint a Red River, a Rio Bravo vagy az El Dorado, a fokozott 
igény csak a megbecsülés tanúsága. Az ember azt bírálja türelmetlenül, annak viseli nehezen 
hibáit, akit tisztel vagy szeret. A „politikai korrektség” a közönyös számítás terméke. Minél 
egyenrangúbbak s lelkileg közelibbek vagyunk, annál több kellemetlen igazság kimondható. 
Az igazság kegyetlen s a tapintatból vagy számításból elhallgatott igazság megfoszt mind az 
önismeret továbbfejlődésétől, mind az önvédelem lehetőségétől. Az erkölcs kegyetlen, mert 
a jó ismerete elvileg kötelez az érte való harcra, melynek híján a jóról folyó diskurzus csak a 
pökhendi önimádat és a mások fölé helyezkedés kifejezése. A harcos igazság és az erkölcsi erő-
szak szövetségesek. A posztmodern utóember magát az általános, mindannyiunkra érvényes 
erkölcsi törvényt tekinti zaklatásnak. Ha azonban nincs általános erkölcsi törvény, akkor végül 
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minden zaklatás, s az eredmény általános sértettség és ingerültség. Az önkény általánossága 
tesz védtelenné, sérültté, tanácstalanná, mely végül mindenoldalú ellenségességhez vezet.

A hátrányos megkülönböztetés elleni harc egy fordított és álcázott hátrányos meg-
különböztetési stratégia győztes formájává vált. Az ember azáltal gyakorolja a hátrányos 
megkülönböztetést, hogy magát különbözteti meg előnyösen, a gyengék gyámjaként, türel-
metlenséggel vádolva környezetét, s a megbélyegzés és vád diskurzusával elsöpörve az ösz-
szeütközések valódi okainak kiderítését. Olyan kultúra jött létre, melyben csak a támadás által 
lehet védekezni, ám sem a támadás, sem a védekezés nem a józan problémamegoldás módja. 
Nárcisztikus szentimentalizmus póza kasírozza a későkapitalista szubjektum hidegségét, ki-
nek emancipációs harcai a hatalomvágy kifejezéseként lepleződnek le: „A későkapitalista 
szubjektum alapvető ’hidegségét’ beteljesült privát emocionális élet fantoma kárpótolja, ka-
sírozza, amely fantazmatikus ernyőként szolgál, hogy a mások reális szenvedésének megrázó 
tapasztalatától óvjon.” (Žižek: Die Revolution steht bevor. 61.). A későbbi változatok James 
Bondjai a korábbi változatok KGB ügynökeire kezdenek hasonlítani. Ellenségképünkhöz 
hasonulunk. Tarantino és Rodriguez filmjei azért sikeresek, mert felvállalják a nárcisztikus 
szentimentalizmus csődjét.

A művészet ítélő ereje radikálisabb, mint az igazoló ideológiagyárba befogott, kiszolgáló 
publicisztikává lefokozott tudományé. A filmek emberképe, a nyájembertől a nyálemberig 
terjed. Az elmúlt évtizedekben az emberi konfliktusok legpesszimistább megítélését képvi-
selő műfajok kerültek előtérbe. Ez azért lehetséges, mert a filmet jó ideig kevésbé érte el a 
„politikai korrektség” cenzurális terrorja.

A tolerancia jelszavával vezették fel a ma már javában zajló harmadik világháborút. 
A westernben a kis- és középparasztokat elűzik földjükről a nagybirtokosok. Az ipari forrada-
lom a faluról előzött parasztok olcsó munkaerején alapult. Ma egész népeket űznek el hazá-
jukból. A nyugati tolerancia univerzális intolerancia: az immigránsok azért vannak itt, mert a 
Nyugat nem tolerálta államaikat, kultúráikat, olajforrásaik hazai tulajdonát, olajjövedelmeik 
saját céljaikra fordítását. A globálfasiszta minden alternatív identitást ellenséggé nyilvánít, s 
az alternatívákat csak álalternatívaként tűri meg. A másikat csak annyiban tolerálják, ameny-
nyiben nem reális másik, hanem ugyanaz más kosztümben. Tolerálják a kultúrájából kisza-
kított önelvesztett másikat, de nem azt, aki őrzi identitását és meg akarja teremteni és védeni 
ennek az identitásnak a helyét a nap alatt. A gleichschaltolt világban nincs helye a népek és 
egyedek sajátosságainak. A világpolgár magát a minőséget, a meghatározottságot veti meg. 
A tolerancia cenzurális diktatúraként valósul meg, a másságmentes másság ideáljaként (vö. 
Žižek: Die Revolution steht bevor. 22.). A másságkultusz az ártalmatlan színesség kellemes 
karneváljának bohócává kényszerített „más” kultusza. Az olcsó munkaerőt hódítással és há-
borúval kitermelő nyugati úr nem akar tudni a traumatikus, valóságos másikról. A másság 
absztrakciója az ünneplés, a konkrét másság a gyűlölet tárgya. Tolerálják a másikat, mint 
idealizált egzotikus lényt, a reális másik azonban felháborítja őket, mert fátyolt hord vagy 
véres beavatási rítusoknak veti alá kultúrája (Žižek: Die Tücke des Subjekts. 304.). A tenger 
törvénye is könnyező, hálálkodó lényként akarja elfogadtatni a „másikat”, csatlakozva ezzel 
a nárcisztikus szentimentalizmus attitűdjéhez. A Régi és új azért jobb, mint A tenger törvé-
nye, mert az új hatalom közönyét állítja szembe a muzsikok nyomorával és szenvedésével, 
mely nem kisebb, mint A tenger törvénye négereié. A másikat ígérjük magunk mellé emelni 
tökéletlen másunkként, és nem magunkat helyezzük a másik mellé, félkészként és érthetet-
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lenként. A nyugati a másiknak ajánlja fel vélt magasabbrendűsége követését, ahelyett, hogy 
a másikban, s a másik közvetítésével magában is felfedezné az emberi lény ellentmondásait 
és megoldatlanságait. A nyugati bezárkózik a felettes énbe és a tudattalanba utalja az egyéb 
világot. Ugyanakkor irigylik is ezeket a bátor embereket, magukat pedig filmbeli vérontá-
sokkal kárpótolják. A nagy verekedések, késelések és rombolások nyugaton a közkedvelt 
filmhősök tulajdonságai. A nyugati beavatás vetített kép. A mások félelmes negatív élvezetei 
iránti gyűlölet maga is félelmes negatív élvezet. További élvezet ezek fikcionális, rituális, 
vizionális reprodukciója. Közben azonban valami megváltozott. A félelmes rítusokkal a „má-
sok” önmagukat tartják sakkban (akár a középkori önkorbácsolók), míg a nyugati ember 
mind kevésbé kívánja fegyelmezni magát, ellenkezőleg, az egész világ alávetésén munkál-
kodik. Ráadásul tökéletesen ártatlannak érzi magát, mert nem kése fúródik idegen testbe, 
hanem radioaktív bombái idegen városokba.

A hatalmon levő intoleránsnak tekint mindenkit, aki lázadni mer az uralkodó viszonyok 
ellen. Valójában csak önmagát képes – ezt is mind nehezebben – tolerálni, és másoktól azt 
követeli, hogy az ő identitását tolerálják és ne a maguk identitását. A modernizált, „humani-
zált” rasszizmus minden népet ellenséggé nyilvánít. Ki marad így „ember”, ki számít még 
„embernek”? Csak maga a globálfasiszta, aki ember alatti létformába nyomja le a világ tö-
megeit. A másik ember feladata beolvadni és eltűnni, magunk viszont kisajátítjuk, amit tőle 
tanultunk, olyan karnevalisztikus kultúráról álmodva, melyben jelmezekként váltogathatjuk 
a másoktól kisajátított identitásokat. Ami nem valódi és nem él: elfogadható. A költő szere-
tetobjektuma elérhetetlen, elveszett, mert halott vagy magas rangú (lehetetlen vagy tiltott 
tárgy). A halál a végső előléptetés, visszatérés a bukásból az ideálba, felemelkedés a tényle-
gesen létező bukott világból egy irreális arisztokrácia fantomvilágába. Az amerikaiak előbb 
kiirtották az indiánokat, utóbb megsajnálták őket. Az élő nép a gonosz vadak népe, a kiirtott 
nép tiszteletre méltó és tanulmányozandó értékek birtokosa. Az élő Che Guevara puskavégre 
való, a halott Che Guevarának pólónkon a helye. A tolerancia a halott emlékére irányul: maga 
az egész felvilágosult tolerancia egy szellemi holocaust, melynek eredménye a megsemmisí-
tett másik, aki végre akadálytalanul tolerálható. A szerep az empirikus esendőség szelídítése 
és kritikája vagy az empíria tudattalan életlendülete a megmerevítő, bebalzsamozó szerep 
áldozata? A kultúrát vádolja a politika, a szókimondást a cenzúra, a tudat a tudattalant, s a 
szerep a benne oldhatatlan többlet munkáját.

A hagyományos fasizmus az emberi jogok egyenlőtlen elosztásán, kiosztásuk és megvo-
násuk előjogán alapult, s az értékek és jogok monopolizálása nevében indított hódító és irtó 
háborúkat. A globális hiperfasizmus az emberi jogok ajándékozása és terjesztése nevében 
teszi ugyanezt. A hiperfasizmus nemcsak az indoklást, a háborút is tökéletesíti. A harma-
dik világháborút, a világ összes korábbi háborúival ellentétben, nem hadsereg és hadsereg 
szembenállása és összeütközése módján bonyolítják, hanem kockázatmentesen, repülőgépről, 
a rovarirtás analógiájára. A tolerancia nyugati formája a kizsákmányoltak vád alá helyezése a 
kizsákmányolók részéről. A kizsákmányoltak megfegyelmezendő intoleráns fundamentalisták, 
s ha a fegyelmezés a légi háború formáját ölti, gyakorlatilag már nem háború, hanem költséges, 
de kényelmes népirtás. Korunkban a népirtás a mindennapokhoz tartozó, megszokott valóság, 
amellyel meg kell tanulnunk a békés egymás mellett élés formájában együtt élni.

Sartre idején a „más” fogalma a konkrét másvalakit jelenti, akihez az empatikus belehe-
lyezkedés által lehet közeledni, s a megértés mértékében együttműködni. Ez egy demokrati-
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kus másság-fogalom, mert mindenki más, a szabadság végtelen különbségének lehetősége-
ivel felruházott, s egymás számára ugyanolyan kimeríthetetlen veszélyforrások vagyunk a 
konfliktusban, amilyen kimeríthetetlen segélyforrások lehetünk a kölcsönös kiegészítések-
ben és a konfliktusok feldolgozásában. A globálfasiszta diskurzusban a másság nem herme-
neutikai lehetőségeket, hanem jogi kötelezettségeket jelent. A másság fogalma itt nem ismé-
telhetetlenné nyilvánít, hanem besorol a különleges jogokkal felruházott vagy a gyámság alá 
helyezett csoportokba.

A „másik” megértése a gyakorlatban annyit jelent, hogy visszavezetem önmagamra, beso-
rolom világomba, behálózom viszonyaimba. Mivel az elit a „legmásabb” s ő van legtávolabb 
a többiektől, a másság-kultusz tudattalan alaptendenciája, hogy minden másság elfogadtatása 
csak az ő elfogadtatásának iskolája. Ha az elit másságról beszél, valójában nem mások jogait 
követeli, hanem a maga előjogait nyilvánítja érinthetetlenné s esze ágában sincs valóban meg-
védeni másokat a maga omnipotencia-komplexusától és az osztálya általi instrumentalizálástól.

A „kizárt rész” haragja jelzi az általános bajt, de a „demokratikus elit”, a „felvilágosult 
nyilvánosság” akarja képviselni a kizárt részt, melyet így valójában a kisajátított képviselet 
által hallgattat el. A másik megértése ma „annyit jelent, mint pacifikálni őt, megakadályozni, 
hogy a másikkal való találkozás a reálissal való találkozás legyen, mely aláaknázza a saját 
pozíciót.” (Žižek: Denn sie wissen nicht, was sie tun. Geniessen als ein politischer Faktor. 
Wien. 1994. 111.). A világ félreértése köt szövetséget az önfélreértéssel. Az utóbbi évtizedek 
szuperfilmjei egész nemzedékeket kondicionálnak arra, hogy magukat a világ megmentőjé-
nek, s a világot szörnyek gyülekezetének tekintsék.

Az új világkapitalizmus multinacionális cégkádere az államszocializmus káderosztályá-
hoz hasonló mentalitásokat vesz fel, s mindkét rendszer az „ázsiai termelési mód” Wittfogel 
által leírt mentalitásait kezdi reprodukálni. Mégpedig nem az egyszerű reprodukció, hanem 
a technozóf, technokrata, militarizált radikalizáció módján. Későkapitalizmus és államszoci-
alizmus fasisztoid homológiája abban is megnyilvánul, hogy a multikulturális toleranciának 
mindenki csak senkiként lehet tárgya. Senki sincs kizárva a multikulturális toleranciából, de 
mindenki csak senkiként, akárkiként, szellemi engedelmességet és lelki egyenruhát felöltő 
nullaként vehet részt benne. Sajátosságát, múltját és jövőjét le kell adnia a bejáratnál. Le kell 
adnia másságát, mert sértené mások másságát. E célból mindig kijelöl az elit egy kiváltsá-
gos másságot, melynek absztrakt másolására kötelez az önelfogadtatás törekvése. A másság 
kultusza így végeredményben egy kötelező absztrakt azonosság sokszorosításához vezet. Ez 
lehetővé teszi a felemelkedést a hatalmi szektába. Az új vezető réteget a hatalom és kontroll 
eszközeihez való hozzájutás határozza meg. A menedzser – és ezzel már az ázsiai termelési 
mód hatalmi labirintusának közepében járunk – ugyanúgy nem tulajdonos, mint a káder, és 
ugyanolyan előnyöket élvez. A későkapitalista kizsákmányolás modelljét Sztálin teremtette 
meg. A kapitalizmus lebontja a hagyományos osztályokat, de a felbomló osztályszerkezet 
maradványaira ráépít egy az osztályok távolságánál távolibb elitet.

A másságpolitikánál nem kevésbé bonyolult és ravasz rendszer a másság pedagógiája. 
A neokapitalizmus érdeke, hogy az emberek ne tanulják meg a létharcot. Ezt célozza a bűn-
tudat keltése. Felvetődik a szellemi terrorizmus problémája. A fizikai terrorizmus mészárosi 
munkájának tárgya a test. A szellemi terrorizmusé a lélek és a szellem. Az előbbi egyesek 
testét, az utóbbi az összesség szellemét likvidálja. Azok bírálják a társadalmat türelmetlenség 
címén, akik a kultúrák értékes másságát (egymás számára kölcsönösen gazdag információt 
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jelentő különösségét) kultúra és kulturálatlanság másságává tették a gyarmatosítás módsze-
reivel. A privilegizált csoport tagjai választják be azokat, akik el tudják játszani, hatásosan 
színpadra állítani a csoport értékeit, s a vészbírák szenvedélyével támadni más csoportokét. 
Így lehetséges a társadalom egészének állandó vád alá helyezés általi sakkban tartása.

A bűntudat a középosztály pacifikálását szolgálja, a segélyezés a tengődő tartaléksere-
gek relatív pacifikálását. A multikulturalizmus, miután a többséget kisebbségekre darabolja, 
nem az identitást ápolja, hanem a létalapjától megfosztott identitás üres helyét és meghami-
sított emlékét. Létrehozza az ideológiai gyógyszeripart, mely elméleteket gyárt az üresség 
érzéstelenítésére. Ha az üres gyomrú emberek százai várnak az ételosztókra, mindegy nekik, 
hogy milyen imát kell elmondani vagy milyen jelszavakat üvölteni tányér levesük fejében.  
A gyomor üressége biztosítja az agy ürességét, s a gyomor időnkénti megajándékozásától azt 
várja a hatalom, hogy az agy is ajándékként fogadja be az uralkodó ideológiát. A globalizáció 
feltűnő hatása, hogy az emberiség mind nagyobb részét gyúrják át a „mindent vivő” paraziták 
tengődő parazitává. A szociális szféra egészét megrabolják az önszabályozás lehetőségétől, 
ami önálló és öntudatos egységek interakcióját feltételezné, nem identitástól és aktivitástól 
megrabolt gyámoltalan tartaléksereget. A segélyakciók a szenvedés oka helyett a szenvedés 
formáját állítják középpontba, s az okok tudatosulásának kiküszöböléséről gondoskodnak a 
formákat tematizáló siránkozással. A szenvedők helyett a szenvedések okozói sírnak. A má-
sok szenvedései feletti siralom a szenvedés okozóinak új önélvezeti formája. A kegyetlenség 
a maga kegyes üdvözülését éli át eme akciókban. A szubjektív indítékok nemesek lehetnek, 
mert egy alapvetően igazságtalan rossz világban a – nem radikálisan lázadó, totálisan tagadó 
– világban a jó szándék is a rossz önigazolásának szolgálatába állítható.

A „nevem senki” ideáljára alapított művi másság nemcsak végtelenül gyarapítható, vari-
álható és sokszorozható kultúripari termék; egyben megfoghatatlanul változékony is. A kapi-
talista deterritorializációnak szüksége van a virtuális reterritorializáció megsokszorozására: 
a mesterkélt, művi identitások új tereket nyitnak a monetáris áramlás számára. A gerjesztett, 
piaci identitás, a „követelőző közösség” a „kereskedelmi beruházások” alkalma (Badiou: 
Szent Pál. Az egyetemesség apostola. Bp. 2012. 22.). A piac által kívánt másság minden nap 
más. A globalizmus támadja az öntudatos piackontrolláló identitást és ünnepli a piacnyitó 
hisztérikus identitást. A Terrorbolygó egyik figuráját, miközben az élőhalottak felfalják az 
emberiséget, csak egy különleges ízű, speciális mártás elkészítése izgatja mindhalálig.

A Tarzan-filmek tudattalan mélystruktúrája a plurális identitás nosztalgiája. Tarzan 
egyaránt tartozik a civilizációhoz és a dzsungel népéhez. A plurális identitás vágyát fejezik 
ki a kínai filmek rókatündérei és farkasasszonyai (pl. Ronny You: Jiang Hu – A kard hős-
nője). Az utóbbiak a régi mitológiák istenek és emberek közötti szerelmeire emlékeztetnek. 
A mesterkélt identitás defektje nem összetévesztendő a plurális identitás produktivitásával, 
az erős identitások információgyarapító érintkezésével. A plurális identitás, a több közös-
séggel való identifikáció többszörös minőség felhalmozást eredményez. A plurális iden-
titás véd a fanatizmus beszűkülésétől, a dogmatizmustól és a partikuláris közösség általi 
instrumentalizálódástól. A partikuláris érdek kapitalizmusban kiutalt középponti szerepe 
mind az egyetemes erejét, mind az individualitás gazdag kifejlődésének lehetőségét meg-
támadja. „Csak annyiban van szingularitás, amennyiben van egyetemes.” (Badiou, 184.).  
A jobboldal a különös közösség identitását félti, a baloldal az általános követelések artiku-
lációját. A kettő között azonban csak akkor van konfliktus, ha az általános csak agresszív 
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különösség álarca, a különösség pedig megmerevedett, elhalt, anakronisztikus. Az embe-
rek együtt tudnak élni egymás különbségeivel, ha megragadja és mozgósítja őket a létnek 
új értelmet és a cselekvésnek közös célt adó igazságesemény (Badiou, 188.). Ez több, 
mintha „a szokások és vélekedések iránti jóindulat a különbségek iránt toleráns közöny 
formájában jelentkezik…” (uo. 188.).

A teljes másság, az igazi, bevégzett, egyértelmű másság a nem-emberi. A nem-emberi 
isteni vagy állati. A globálfasiszta ideológusok és intézmények a társadalom felettiek és a 
társadalom alattiak szövetségét szervezik, az utóbbiak butaságára számítva. A globálfasiszta 
rendszer jövőjének garanciája a butaság és elaljasodás általánossága s a manipuláció tökélye 
lehetne, amire azonban világunk urai – Hardt és Negri elemzései szerint – mind kevésbé szá-
míthatnak. A globálfasiszta hatalmi pozíció birtokosa istenek és állatok együttműködésében 
látja magát pásztornak. Úgy tekintenek bennünket, a világ népeit, mint a Szerelemház (Funes 
un gran amor) című filmben a vágóhídra terelt állatokat, de a modern etológia végeérhetetlen 
új információkkal győz meg, hogy az állatvilág a csodák és nem az alsóbbrendűség világa 
(pl. a denevérek óvodát tartanak fenn kicsinyeiknek). A fantázia mindig túllépett az öniga-
zoló előítéleteken, a fantázia az, amiben a tudat több önmagánál. Ezt bizonyítja a magyarság 
lókultusza vagy az olyan filmek, mint a Jiang Hu vagy Lucio Fulci (Fehér Agyar).

Mit jelent társadalmunk tagjaira támadni a másság védelme ürügyén? Ha a globálfasiszta 
véleményirányító ki akar zárni egy szereplőt a közéletből, vagy egy osztályt, réteget, cso-
portot a társadalomból, mások kizárásával vádolja. A kizárni kívántat kizárónak minősíti. 
A megbélyegzendőt megbélyegzéssel vádolja. Ha a szabad sajtóban vagy egyáltalán a meg-
nyilatkozás szabadságában hívők valamely társadalmi kategória defektjét, közrendet veszé-
lyeztető destruktivitását bírálják, a nagytőke sajtókommandósai a bírálatot kiközösítő törek-
vésként támadják meg. Minden bírálat bírálható, de a tartalmi vita helyett, a megbélyegzés 
olcsóbb módszerével élve, a kiközösítés vádjával csapnak le a véleményt nyilvánítani me-
részelőre. Ezáltal bírálhatatlan kategóriákat konstruálnak, s az eme kategóriák alá tartozókat 
a másokra tekintettel nem levő önkény kiélésére csábítják. Ezért válnak a Halálbiztos című 
film média-tündérei pillanatok alatt ellenszenves boszorkányokká. Az állítólag védetteknek 
sem használnak a kényszerkultúra intrikái. A globálfasiszta uralom bértollnokai a dolgozókat 
sakkban tartó destrukcióból szent tabut csinálnak, miáltal az állítólag védett rétegeket bebe-
tonozzák a parazita lecsúszottságba és az öntudatosulást pótló önkény élvezetébe.

Egyáltalán ki a másik, hol keressük a másikat? Családtagunk is másik, ezért így tesszük 
fel a kérdést: „Ki a legmásabb másik?” A radikális gonosz minden közösség előttese, amely 
elleni harcban kristályosodnak a közösségek. A nyugati emberjogi hisztériához a dekadencia 
is hozzájárul, a maga bőréből kibújni akaró, önmaga számára elviselhetetlenné vált ember 
kísérlete az önmaga ellen irányuló agresszió levezetésére. A globálfasiszta fundamentaliz-
mus is azt teszi, amit minden más vallási fanatizmus: a maga közössége határán és nem a 
maga legmélyén találkozik a „radikális gonosszal”. A radikális gonosz a Másik, akivel nem 
értjük meg egymást és nincsenek közös érdekeink. A birodalmi ideológia paranoid-skizofrén 
mentalitása azzal az ürüggyel nyilvánítja ellenséggé a Másikat, miszerint a Másik ellenséggé 
nyilvánított egy Másik Másikat. Álellenfeleket konstruálnak, s ez leplezi le azt, hogy a valódi 
ellenfelek összecsapásaiba való beavatkozások során is önző szándékok, birodalmi konspirá-
ciók motiválják a túlhatalom birtokosait. Ezért lehet lerohanni bármely államot, mindenfajta 
jogi procedúra hatályon kívül helyezésével főbe lőni bármely államfőt (Chile, Kongó, Líbia, 
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Irak) vagy nemzetfeletti mozgalmak képviselőit (Bin Láden). Az egész világra kiterjedő haj-
tóvadászatok korát éljük. A Terrorbolygó című film egész emberiségre perverz és gyilkos 
járványt hozó katonatisztje azzal henceg, hogy ő ölte meg Bin Ládent.

Az ember az egyik kultúrában gondolkodik, a másikban a gondolkodás mimézisében él. 
A felfedezés örömét vagy a leckemondás kínját éli át. A kínai filmek buddhista vagy taoista 
hőse nem a penzum kínját, hanem a szemlélet, ábránd és gondolkodás örömét érzi, s nem a mér-
hető időben és a parancsoló társadalomban él, van mersze kilépni és magának tartani meg az 
időt. Ennek az eszménynek a megvalósulását a súly elvesztése, az emelkedés, a repülés szim-
bolikája fejezi ki a keleti filmben. Az embernek nincs lehúzó, földhöz ragasztó súlya, ha sem-
minek sincs súlya többé számára, és szembe mer nézni a mindenség semmisségével. A másság 
a keleti hős számára az egyetemességbe való felemelkedést jelenti, melyre mindenkinek van 
esélye. A nyugati ember, a kapitalizmus kibontakozása óta, csak a gonosz omnipotenciájaként 
tudja elképzelni az omnipotenciát. Murnau Faustjában az ördög repül, sőt repteti is áldozatát.

A nyugati másságfogalom rendkívül korlátolt. A másságot etnikai problémaként kezelik. 
A nagyszabású ontológiai másság kicsinyes ontikus mássággá zsugorodik a kifáradt kultúra 
tudományában, a nyugati antimetafizika banális pozitivizmusában. Az etnikaivá beszűkí-
tett másságfogalom nem veszi figyelembe, hogy tökéletes feldolgozhatatlansági komplexus 
volt már a dzsentri és értelmiségi vagy van az értelmiségi és a nyárspolgár viszonyában 
is. Schöpflin Aladár A piros ruhás nő című regényében a polgár bolond különcnek tartja a 
művészt, az utóbbi pedig makacsul kerüli a vidéki élet automatizált leckemondásba való be-
zártságát. A Tarnished Angels című filmben a tőkés csak azért tűri a zsenit, mert hasznot húz 
belőle. Az amerikai producerek korlátoltabbnak bizonyultak a szovjet kádereknél, a Holly-
woodban megjelenő Ejzenstein minden forgatókönyvét visszadobták. A francia avantgarde 
történetében a zseni provokálja a polgárt. A polgár és a zseni viszonyában a türelmetlen-
ség kölcsönös és nem is improduktív, bár végül tragédiákhoz vezethet. Elmékezzünk olyan 
esetekre, hogyan tették tönkre a producerek Erich von Stroheim Szeszélyes asszonyok című 
filmjét, vagy Leone Volt egyszer egy Amerikáját (és ennek közvetítésével Leone szívét). 
A művésznek azonban, úgy látszik, a korai halált is megéri, ha nem alkuszik. Ha túlságosan 
erős és meg nem kérdőjelezett a nyárspolgári önzés és az uralom korlátoltsága, a művész ele-
ve elutasítja az életet. Az öngyilkosság, a Ködös utak című filmben azt jelenti, hogy a művész 
nem alkuszik a meg nem alkuvás lehetetlenségével.

Harcosnevelés

A film mélystruktúrája nem azonos a film mögötti filmmel. Az előbbi a felületi struktúra 
elmélyítése az általa felidézett folyamatos asszociációk útján, míg az utóbbi a filmbe rejtett 
másik filmként áll szemben a filmmel. Az előbbi a világ titkait vallatja, az utóbbi a szerzők 
és kultúrájuk titkait fecsegi ki. Az előbbi szimbolikus, az utóbbi szimptomatikus struktúra. 
A 13. harcos című film úgy vezet be a sötét és zavaros mivoltában egyben sejtelmesen 
kalandosnak éreztetni kívánt múltba, mintha a középkori egyistenhitű mohamedán kultú-
ra magasabbrendűségét állítaná szembe a jövő Európájában nyomuló északi barbárokkal 
(akiket a filmben a normannok képviselnek). A cselekmény indulásakor mintha a bagdadi 
vendég, a tizenharmadik harcos vinné be a tizenkét vad és piszkos, csúnya szájú és kont-
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rollálatlan indulatú északi hős közé a kultúrát. A normannok gúnyolják az arabot kultúrá-
jáért, Banderas pedig undorreakciókat produkál az előbbiek étkezési és szexuális szokásai 
kapcsán. A harcosok nekiindulása a ködös perifériák ismeretlen veszedelmeinek, melyekről 
nincs tudásunk, csak rémmesék adnak róluk hírt, egyben a kölcsönös elfogadás és megbe-
csülés iskolája. A cselekmény során azonban a felvezetettel ellentétes film bontakozik ki. 
Bagdad előbb a világ közepének tűnt, utóbb gyerekszobának, valamiféle preödipális gyer-
mekparadicsomnak, melyből a költő (Banderas) azért űzetik ki, mert tiltott nőre vet szemet 
(mint Ödipusz). A barbárok, akiket a film cselekményének kibontakozása, a felvezetéssel el-
lentétben, azonosulási objektumként kínál fel, akinek mentalitását az introjekció tárgyaként 
ajánlja, nem sokra becsülik az életet, sem a halált. Nem kímélik magukat, sem mást, s nem 
alkotnak egyéni véleményt, csak a közösséget összefogó és harcba indító szadomazochista 
bölcsességekkel bíztatnak helytállásra. A normannok és az arab, a kemény harcosok és a 
kezdetben érzékeny puhány viszonyában a harcosok a többség és a puhány a kisebbség, 
s a háború a jövő és a felnőttség állapota. A puhányokat (érzékenységet) termelő világ a 
hátunk mögött hagyott múlt. Az USA világhatalmi öntudata harcol a film mögötti filmben 
az európai kulturális öntudattal. Mintha a normannok és az arab közötti szellemi feszültség 
az USA és Európa közötti szellemi feszültség fedolgozását szolgálná, s a tizenhárom harcos 
által megtett út ezek, az egymást nem eléggé szerető NATO-szövetségesek, egymásra talá-
lását szolgálná. A cselekmény mintha a rágógumi, a gyorséttermek, az atombomba és Walt 
Disney kontinensének rehabilitálását szolgálná, illetve emancipációját Homérosz, Dante, 
Goethe, Hegel és Freud kontinensével.

A normannok megbotránkoznak, hogy a katonai segítségüket kérő északi királyságban 
nincsenek falak, kerítések és sáncok, s első vállalkozásuk a bekerítés. Így azok lesznek az 
ellenfelek, akik a természettel összeolvadva, az őserdők és ködök testvéreiként élnek. A ti-
zenhárom harcos csapatában a normann a többség és az arab a kisebbség, az abszolút többség 
azonban a filmben a normann-arab szövetségen, a film mögötti filmben az USA és Európa 
szövetségén kívül maradt népek, a sánc által kizárt ismeretlen idegenek világa, akik a ködből 
jönnek és helyüket követelik a világban. Valójában ők képviselik a filmben a 13 harcossal, a 
film mögötti filmben a NATO-val szemben a harmadik világot. Az ellenség a neandervölgyi 
anyaistent, termékenység- és halálistennőt imádja, de lovon száguld és fáklyás tűzkígyóként, 
a keleti sárkánymitológia megelevenedéseként vonul fel serege az éjben, s így a különböző 
népek szimbolikájából összegyúrt idegenség képe is azt szuggerálja, hogy a kintiek az „ösz-
szes többit” jelentik az USA+Európa=NATO=magasabbrendű civilizáció képlettel szemben. 
A normannok ismételten kijelentik, hogy a sáncon kívüliek „nem emberek”.

– Mintha ember párosodott volna fenevaddal. – mondja a kemény, vad arc láttán a normann.
– Ez ember! – feleli határozottan az arab.
A bagdadi követ előbb a körülsáncolt világot ostromló idegenek emberségét hangsú-

lyozza, de végül, az idegen kultusz csarnokába bepillantva elismeri, „nem emberek”, holott 
pontosan annyival keményebbek, a barbár normannoknál, amennyivel mostohábbak életfel-
tételeik, amennyivel hidegebb és terméketlenebb tájakról érkeznek. Vagy azt is mondhatjuk, 
annyival keményebbek az őserdei normannoknál, mint azok a világvárosi, bagdadi arabnál.

A normann csapatot egy helyi fejedelem hívta be, a film mögötti film terminológiájában 
illetve képzetrendszerében szólván „baráti segítségnyújtásra”, „humanitárius akcióra”, mely 
a cselekmény csúcspontján abba a felismerésbe torkollik, hogy nem elég védekezni, megelő-



241

ző csapásra van szükség, s a nép csak úgy lesz győztes, és az egyén is csak úgy lesz férfi, ha 
nem tekinti embernek az ellenfelet.

– Van valamilyen terv?
– Felkutatjuk őket, és megöljük mind!
A film, a végső harc előtt olyan terminológiát elevenít fel, melyet a nemzeti szocializmus 

használt. A férfivá és hőssé avatás ára a filmben az én és az élet leértékelése, melynek eredmé-
nyeként az ember méltóvá válik bejutni a Walhallába, nem az arab édenkert ölelő karú hurijai 
közé és nem is a földanyát megtestesítő varázslónő, a természet-anya átölelte jelenvalóságba, 
hanem a hősök csarnokába. A halálos ágyból végső küzdelemre felkelt normann vezér és király, 
utolsó hőstette véghezvitele előtt, elbúcsúztatja nyomorultul véres és sáros evilágot, és üdvözli 
a halált, mint az idők teljességének kapuját, a kiérdemelt örökkévalóság dicsőségét: „Íme ott lá-
tom atyám. Látom anyámat, nővéreimet és fivéreimet. Látom minden ősöm az idők kezdetéig. 
Maguk közé hívnak engem, hogy bátran kövessem őket a nagy Walhallába, hol a hősök örökké 
élnek.” Ez az utolsó szó, mely felszabadítja a nagy halálosztást a végső harcban.

Ami a szubjektív szellem életében a regresszió, az objektív szellem életében nem más, 
mint a barbarizáció. A barbár-fantasy a múltat örökös háborúként mutatja be, s a kezdet elve-
szett igazságaként eleveníti fel a gyanút és haragot. Az Ator, a legyőzhetetlen című filmben 
a hős Ator még egykori mestere lányában sem bízik, őt is próbára teszi. Óvatos, mint a CIA, 
amikor még Kissingert is lehallgatta. A lányt Ator a kínpadról is vonakodik megszabadítani, 
mert a kín edz és nevel az életútra, melynek minden állomása új csata. Ebben a barbárfilmmel 
keresztezett fantasyfilmben a fegyver, a csatabárd és a rendkívüli izomzat birtokosáé a tudás 
is, s a keleti bölcs, akárcsak a nyugati alkimista csupán Sancho Panza lehet mellette.

A Don Coscarelli által rendezett barbárfantasy, A vadak ura világképe nem kevésbé kegyet-
len, de reményteljesebb. A nevelőapa olyan mozdulattal adja át a munkanap kezdetén a kapát 
fiának, mintha támadni akarna vele, mert soha nem szabad feledni, hogy a férfi harcos és a világ 
létmódja a háború. A hőst állatok kísérik útján, akik az infantilisnál is radikálisabb regresszi-
ók hozamát ígérő állati ösztönök emberivel emancipált képviselőiként egyenjogúak az énnel. 
Látják, amit nem látunk, legyőzik, akivel nem bírunk. A településeken a Vadak Ura parancsol 
az állatoknak, az úton, a nagyvilágban az állatok vezetik őt. Az állati kísérő korántsem nevetsé-
ges Sancho Panza. A regresszió ismeretlen erőtartalékokat felszabadító rendkívüli állapotként 
jelenik meg, vésztartalékok mobilizálásaként, határszituációk hozadékaként, miként A 13. 
harcosban is a kifinomult lény csak költő, míg a normann barbárok királyok és hősnevelők.

Coscarelli filmjében még a zsarnok nevelési terve, ami a fantasy műfajból kiváló, önálló-
suló barbárfilmben normális férfinevelésnek minősül. A vadak urában az ellenfél kínzással és 
agymosással alakítja félelmet nem ismerő, s önmagát sem kímélő harci démonná az embert 
(amit A 13. harcosban már a hősök fognak tenni önmagukkal). A vadak urában a harci dé-
monokkal szemben a hősnek is aktiválnia kell a benne rejlő naturális erőket a szisztematikus 
torzítással természetellenessé növelt erőkkel szemben, s az a kérdés, hogy a bennünk rejlő 
őserő legyőzheti-e a torzzá nevelt és növelt erőket.

A vadak ura hőse még népforradalmat indít a zsarnok ellen, s a győzelem után otthagyja 
a felkínált királyságot. Az anyja hasából kivágott, nem anyaszülte lény nem adja fel világon 
kívülisége minden más őstraumát megelőző szabadságjogát. A 13. harcos című filmhez visz-
szatérve a tudattalan tudattalanjával találkozunk, ha meggondoljuk, hogy az arab is búcsúzik, 
ő sem válik normanná. Mintha A 13. harcos készítői elfogadnák a kibontakozó globális káosz 
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énlemondó harcoseszményét, de végül nem tudnának azonosulni vele. Előbb kifejezik egyet-
értésüket világrendjükkel és az uralkodó világképet kisugárzó erőt adnak a filmnek, s végül 
az utolsó képsorban, a „film mögötti film mögötti filmet” exponáló végpercben kimenekül-
nénk az imént igenelt és propagált világból.

A barbárfilm a hőskultusz, a kannibálfilm a rémkultusz műfaja, de a barbárfilmek is ismé-
telten kannibalisztikus rítusokkal illetve emberáldozatokkal jellemzik az ellenfél kultúráját. 
E ponton nem árt emlékeznünk, hogy néha a kannibálfilm is megengedi az együttérzést a 
kannibállal (pl. Az emberevő nő). Az, hogy a királyok és papok emberáldozatokat követelnek 
a barbárfilmben, mint Coscarelli filmjében is, csak megfordítása egy feltehetőleg ősibb – 
mert mélyebb és igazabb – szokásnak. Az a természetes és eredendő törvény, hogy őket kell 
feláldozni, a királyokat, néhány évig elfogadni feltétlen uralmukat, aztán feláldozni őket, 
mert ez az uralom ára, a hatalom ára és megfékezésének eszköze. Ezt a szükségszerűséget 
szelídíti a western műfaja – legnagyobb remekeiben (pl. Shane) néha nagyon hatásosan – 
önkéntes eltávozássá, a győzelem utáni ellovaglássá, semmi csomaggal, semmi zsákmánnyal 
távozni, nyomtalan eltűnve a határtalanságban, ez a legjobb megkülönböztető vízió, mely 
alkalmas a jelen hőst megszabadítani a jövendő zsarnok sorsától.

A Barbártestvérekben, Ruggiero Deodato filmjében, a mutatványosok és mesemondók 
vándornépe útját elállja a harcosok népe: „Ideje megtanulni a behódolás örömét.” A gyer-
mekeket ostor és korbács neveli a robotban: „Megtanultak gyűlölni, de nem törtek meg. 
Felnőttek. Barbárok lettek. A vadállat vette át bennük az uralmat.” Ketrecekben élnek, rend-
szeresen kínozzák őket. Ez a nevelés. A szeretett, csodált nőt is ketrecben tartják. Ez itt a 
szerelem. Az erő a fontos, nem az ész, mert az ész nagy időtávlatokban él, míg az erő az adott 
válságos pillanatban. A barbártestvérek felnőttként is gyermekesek, minduntalan egymásnak 
esnek, csak a közös ellenség általi szorongatottság készteti őket együttműködésre, s az örök-
szép nevelőanya megpillantása adja vissza identitásuk emlékezetét és ezzel feladatuk tudatát. 
Az anyai mesék tartalmazzák a legmélyebb bölcsességet, a minden titkos erőt egybefoglaló 
legfőbb kincs hollétének titkát, és ők vezetnek, ők teszik az életet is elbeszélésre méltónak 
(amire A 13. harcos írástudatlan normannja is vágyik), nem a parancsok. A parancsvilág által 
megtámadott és újra megtalálandó testvériség feladata a parancsolók és kivitelezők felszá-
molása. Deodato filmje (akárcsak Coscarellié) nem az újbarbárságba való bevezetés, mint 
A 13. harcos, hanem az ősbarbárságból való kivezetés története, de mindkettő az újbarbárság 
által adott feladatok és a totális világháború vagy világméretű totalitarizmus iszonyatos alter-
natívája elé állító globalizmus lelki reakcióinak a múlt díszleteit jövőbe látásra felhasználó 
kezdeménye.

A birodalom

Az a világ, amelyben élünk: a kapitalizmus – két halál között. A világnak vége, de az élet még 
nem kezdődött el. A réginek vége, de az újnak semmi jele. Az újdonságokról sorra kiderül, 
hogy csak bomlástermékek. Nemcsak a filmek poénjai szemérmetlenül ismerősek, nemcsak 
azokról derül ki, hogy lopottak, számtalanszor láttuk őket, s egymástól idegen, másodlagos 
mivoltukban egyre szervetlenebbül illeszkednek; a moziból kilépve hasonló élmény vár, a 
világ is így működik. A feledés, a pillanatban élés az elviselhetőség feltétele.
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Mit jelent, hogy két halál között kísért a kapitalizmus? Produktivitása kihunyt, de ha-
talma még él. elsöprő tehetetlenségként, szervezeti bomlasztó és fizikai pusztító erőként.  
A világ tőkéseinek egyesülését, a személyiség és a közösség minőségének megtámadása tartja 
életben. Minden helyi, szakmai és egyéb fúzió megtámadása, a minőségfosztott létezők egy 
tömbbe olvasztása teszi sírboltszerűvé, önmaga emlékművévé a jelenvaló világot. Globálissá 
válásának előrehaladása leplezi le a kapitalizmust: ha csak a parazita marad, nincs többé 
élet. A saját környezeti erőforrásaiknál többet fogyasztó népek mások környezeti erőforrá-
sait fosztogatják, mások létfeltételeit sajátítják ki, népeket nyomva le a puszta energiaforrás 
szintjére. A növényre a növényevő, a növényevőre a húsevő, s végül a népekre az országevő 
telepedett rá. A globalizáció első szakasza a gyarmati rendszer, mint az ipari forradalom és a 
modern civilizáció lehetőségfeltétele, mely olcsó nyersanyaggal és munkaerővel látja el az 
uralkodó népeket, biztosítva termékfeleslegük kedvező elhelyezését, amilyen kedvező pl. a 
gyémánt és arany üveggyöngyökre vagy a Bánk Bán és Az ember tragédiája típusú „elavult 
termékek”, vagy a hollywoodi kasztráció számára lehetséges nyersanyagok „modernebb ter-
mékekre”, Spielberg-filmekre cserélése. Még a rendkívül tehetséges Rodriguez is rászorul 
végül a Kémkölykök termelésére. Sztálin a szocialista globalizáció nevében hívta ki verseny-
re a kapitalista globalizációt, de a versenyben kényszerűen átvette az előbbi adott modelljét, 
a rabszolgamunkát. A katonai fenyegetettség és az izoláltság körülményei között nem is volt 
más választása, de az eredeti – mondjuk: az „első” – globalizáció, amelynek volt választása, 
szolgált mintául: a rabszolgamunka, mint legolcsóbb megoldás. A Potosí környéki ezüstbá-
nyákban, Bolíviában, a XVII. században nyolcmillió indián pusztult el (Wayne Ellwood: 
A globalizáció. Bp. 2003. 17.). A Panama csatorna építkezéseiről ugyanúgy igyekeztek me-
nekülni a modern rabszolgák, mint a diktatúrák koncentrációs táboraiból (Asturias: A zöld 
pápa). Mindezt a kultúra és civilizáció terjesztésének és a „vadak” munkára nevelésének 
tekintették. A munka azonban csak akkor nem szükséglet, hanem kín, ha minden egyéb szük-
séglet kielégületlenségével párosuló kényszermunka, ha mások helyett dolgozunk, és mások 
fogyasztanak helyettünk. A XVIII. században kezdte érezni és a XIX. században tudatosította 
a munkásosztály, hogy számára a haza is ilyen munkatábor. Ennek eredménye a forradalmak 
kora, melyre a hatalomnak a lázadást korrumpáló reakciója a munka kihelyezése a legyőzött 
országokba.

A robot kiöli az emberből a munka és az alkotás ösztönét. Azért is buknak sorra a forra-
dalmak, mert a felszabadultak a munka alól akarnak felszabadulni, s úgy érzik, itt az ideje ki-
pihenni az évszázadok robotját. A pusztító robot és az önpusztító semmittevés között őrlődik 
az ember. A forradalom győzelme után általános sztrájkként kezd működni a munkavilág. 
A forradalmi frázisok hitelüket vesztették, miután számos puccs nevezte magát forradalom-
nak. Az igazi forradalom képeit és kritériumait azonban megálmodta a művészet. A Régi és 
új megmutatja azt is, hogy szükségünk van kikapcsolódásra, szórakozásra és ünnepre, de a 
legnagyobb örömöket és szenzációkat a munka világában érhetjük el. A Régi és új, mint mun-
kafilm, a szép háború harcifilmje és a termékeny kozmosz iránti szerelem filmje.

A birodalmak bekebelezett népei kettészakadnak a helytartók és a ressentiment pártjára. 
Mindannyian vagy „tutszik” vagy „hutuk” vagyunk. Az elnyomó társadalom strukturális lé-
nyege a kétpártrendszer, mely azonban tovább tagolódik, ha az elnyomottak egy részét relatív 
előnyökben részesítik, az elnyomók között pedig kevésbé sikeresek és lecsúszók is megjelen-
nek. Így bontakozik ki a többpártrendszer.
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A teljes széttagolódás kedvez egy rátelepedő erőszakos kódnak, a teljes fúzió pedig maga 
az erőszakos kód. Az imperiális barbárok kívülről hatolnak be, hogy az összes kódot újra-
kódolják. Oldani azonban könnyebb, mint kötni, a kötés csak formális, a demokrácia csak 
formális, s a formális demokráciában minden formális. A modern művészet formalizmusának 
megbízatása, hogy erénnyé stilizálja a formalitást. A teljes feldarabolódás feloldja a kódot, a 
deterritorializált sociust dekódolt áramok determinálják, a csereáramok kitaszítják a kódokat 
az absztrakt kvantitások javára (vö. Deleuze – Guattari: Anti-Ödipusz, 195.). A régi időkben 
keletről jöttek az imperiális barbárok, a modernitás jellemzője, hogy a Nyugat képviseli a 
minőségeket és sajátosságokat elsöprő imperiális barbárságot.

A világháború megkettőződik, a győztes népeken és a centrum régióin belül is kibon-
takozik. A globalizáció a kisebb piaci szereplők elleni jogi világháború. A WTO és az IMF 
a gazdasági és jogi világterror szervei: „A könyezetvédelmi törvények, a munkaügyi nor-
mák, az emberjogi törvények, a közegészségügyi politika, a kultúra védelme, az élelmiszer-
biztonság vagy bármilyen más ’nemzeti érdeket’ szolgáló politika megtámadható, mint a 
szabadkereskedelem ’méltánytalan’ korlátozása. (Ellwood: A globalizáció, 39.). Ez már nem 
egyszerűen általában a piac diktatúrája, hanem a világ szupergazdagjainak diktatúrája a piac 
felett: emberfeletti hatalmat élvező emberalatti paraziták világdiktatúrája. A WTO mint sza-
badkereskedelmi világcsendőrség, a legnagyobb gazdasági szereplők fegyvere, mely a kisebb 
szereplők kiirtását szolgálja: amikor az EU egészségesebb banánt akart importálni a karibi 
kistermelőktől, a WTO rákényszerítette az USA-tulajdonú óriásvállalatok mérgezett banán-
ját (Ellwood, 41.). A westernekben rendet csinálnak az összefogó kisemberek, és képvisele-
tükben a magányos hős, a legszegényebb, legperiférikusabb alak, akinek nemcsak veszteni 
valója, sötét múltja tragikus bűne miatt nyerni valója sincs, s ha van, az a szegényparaszti 
élet szabadsága és önállósága az egyenlők között, abban a világban, melyben a rendcsinálás 
a túlerők legyőzését jelenti. Ez a rendcsinálás tehát fordítottja annak, amit ma az USA művel. 
Hollywood klasszikus korszakában éppúgy különbözött az amerikai filmek vonzó, ideális 
Amerikája a reális Amerikától, mint a szovjet termelési filmek társadalomképe a reális szo-
cializmustól. A westernhős a nagy szavaktól is irtózik, míg ma a legkegyetlenebb önzés rém-
tetteit, a nagyhatalmi katonai csapások népirtó vállalkozásait nevezik „humanitárius akció-
nak”, és a legnagyobb túlerők versenyfelszámoló összeesküvését szabadkereskedelemnek. 
A legújabb westernekben zombijövő váltja le az embermúltat. A western ma is igazabb, mint 
a közgazdasági és jogi tankönyvek, melyek betanítanak a rendszer számára, s nem a kilépés 
útjait keresik. Ezért továbbra is szerethetők a westernek, minél régebbiek, annál inkább, s a 
WTO vagy az IMF ellenére sem kell megtagadni a kisfiút, akit a kádárista posványban az 
osztrák televízió péntek esti westernjei lelkesítettek.

A globalizmus univerzalitást ígért, de totálterrorista antiuniverzalitást valósított meg. 
A világ lázadóinak fúziója híján csak a lokálterrorista válasz lehetséges. A haragtőke azért 
aktivizálódik helyenként és nyilatkozik meg egyes népek fiaihoz kötődő terrorista akciók-
ként, mert az elosztás szemérmetlensége is különböző, s a nemzeti újjáéledés akarata függ a 
múlt nagyságától, a sértett nemzeti öntudat sokszorozni képes a haragtőkét s végül az egyén 
képessé válik felismerni, hogy a társadalmi különbségek ellenére is, az egész nép lehet ál-
dozat, amennyiben azokat is, akiket a javaktól nem foszt meg a világrend, megfosztja iden-
titásuktól. Sokszor látszólag értelmetlen akciók, melyekről, ha jobban odafigyelünk, látható, 
hogy fegyverrel védik a szellemet, melyet megfosztottak a szellemi önvédelem lehetőségé-



245

től a világsajtó globálterrorista megbélyegző szellemi hadjáratai. A globalizmus fasisztoid 
receptje nem osztályokat dolgoztatni osztályokra, hanem népeket népekre. A dolgozó né-
pek hazáiban szélsőséges polarizálódás az eredmény: egy uraihoz – többé-kevésbé- hűséges 
komprádorburzsoázia lopja el a segélyeket, sikkasztja el a kölcsönöket, árusítja ki az ország 
kincseit és hajtja be az IMF követeléseit. Ez a komprádorburzsoázia azonban kettős játékot 
játszik, saját népeit és birodalmi megbízóit is igyekszik kijátszani és becsapni: „a globál 
playerek a legkorlátoltabb helyi magánérdekeiket követik – globális hatású következmé-
nyekkel.” (Rüdiger Safranski: Mennyi globalizációt bír el az ember? Bp. 2004. 86.). A globá-
lis hatalmak mégis fedezik a helyi tőke kriminalizálódását. Miért? A globális világrendszeren 
belül a kizsákmányolt országok minden pozíciónyerése az imperialista szuperhatalmakkal 
szemben a helyi nagytőkések esztelen pazarlásához, a luxuskereslet növeléséhez és fennhé-
jázó, a Nyugaton túltenni igyekvő presztízsberuházásokhoz vezet, hatalmas irracionális ke-
reslettömeggel támogatva a nyugati produkciót. Az OPEC-országok urai nyugati bankokban 
helyezik el olajdollárjaikat. A dollár nomadizációja, az elvándorló haszon „termeli” az elit 
gazdagságát és a tömegek szegénységét. A világ szegény tömegeinek egyesülését akadályoz-
za, hogy a szupergazdagok, biztonságuk érdekében, néhol sokkal többet tudnak visszaosztani 
a lényegileg továbbra is becsapott dolgozóknak vagy juttatni a dologtalan tartalékseregnek, 
így az egyik nép szegényei a másik szegényeit gazdagnak érezhetik.

A birodalmakat háborúk teremtik és tartják fenn. A két világháború tudatosította az elit-
ben, hogy a háború a személyi gazdagodás leghatékonyabb eszköze, de csak a második világ-
háború után sikerült megszervezni a gazdasági hadurak világméretű érdekösszefonódását. Az 
amerikai film, miután ez a szövetségi szuperhatalom megszerveződött, ennek reklámozására 
specializálódott, s a „Gonosz Birodalma” elleni háború idealizációjából él. A XX. század 
elején a család, a szerelem és a karrier az amerikai film fő témája, végén a háború. Az USA 
villámháborúk s az ezeket szépségtapaszként kozmetikázó NATO-csapások mellett a polgár-
háborúk ösztönzése is a hadiipar piacélénkítő eszköze. Két egyaránt erőszakos fél archaikus 
etnikai konfliktusában a Nyugat mindig az egyik fél oldalára áll, s a másikból bűnbakot kreál. 
Ezt Konrád György részletesen és meggyőzően elemzi a jugoszláviai háború kapcsán.

A nemzeti burzsoázia nem azonos a komprádorburzsoáziával, ezért a nemzeti felszabadí-
tó mozgalmakban a nép szövetségese lehet. A „civilizmus” a kötődések oldódása, a vállalko-
zói mentalitás mint mindenki harca mindenki ellen felcsigázása, melynek áldozatai körében 
felébred a „kulturizmus”. Az utóbbi a tradicionális vallásosság felébresztésével kísérletezik 
és a nemzeti, családi kötelékekhez való hűséget hangsúlyozza. A vállalkozók alsó rétege, a 
nemzetközi nagytőke és a finánctőke által veszélyeztetve, csatlakozhat a „kulturizmushoz”, 
melynek a nemzeti felszabadító mozgalmakban ma olyan szerepe van, mint régebben a 
baloldalnak, míg nem kompromittálta a baloldaliságot, hogy a rendszerváltó országokban 
a kommunista pártok funkcionáriusai váltak nagytőkéssé és ma a globálfasizmus megbíz-
ható szövetségesei, továbbra is a baloldali jelzőhöz ragaszkodva, míg a baloldali követelé-
seket az ellenzékbe kiszorult jobboldali pártok értelmesebbjei vállalták fel, legalábbis ver-
bálisan, de ahol a globálfasizmus megszorongatta a karakteresebb helyi hatalmakat, ez az 
utóbbiakat a pusztán verbális népképviseleten túlmenő reformokra késztette. „Civilizmus” 
és „kulturizmus” ellentéteit igyekszik manipulálni a CIA, hogy polgárháborúkat gerjesztve 
ürügyeket szolgáltasson az inváziós politika számára. Mindez nem a kultúrák és vallások 
valóságos konfliktusa, aminek látszatát kelti a világsajtó, s amit néha még a résztvevők is 
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elhisznek. Valójában kultúra és civilizáció természetes ellentmondásainak a világgyarmato-
sítók gazdasági és politikai céljai érdekében való manipulatív kihasználásáról van szó.

A nemzeti felszabadító mozgalmakat könnyű terrorizmussal, diktátori hajlamokkal, a 
pluralisztikus demokrácia „értékeinek” megsértésével vádolni, ha az utóbbi az ideálunk, de 
az a kérdés is feltehető, hogy vajon az angolszász mintájú „pluralista demokrácia” nem a 
gazdasági, politikai, kulturális és életmódbeli pluralizmus elnyomója-e mai világpolitikai 
szerepében? A népek feladata, hogy versengjenek egymással a tökéletesedés és haladás fel-
tételeinek kikísérletezésében. A pluralizmus nem azt jelenti, hogy egy rendszert, az angol-
szász parlamentarizmus valamilyen variánsát írjuk elő a világ számára, egy globális zárt 
társadalom kényszertörvényeként. Nemcsak gazdasági verseny van, az ideálok versenye is 
létezik. A gazdasági versenyt addig tartja kordában az ideálok versenye, amíg minden nemzet 
hisz benne, hogy ő az emberiség példaszerű hazája illetve erre rendeltetett és úton van a cél 
felé, vagy legalább valaha példaszerű értékteremtő volt, és vissza kell találnia a kezdet töké-
letességéhez vagy a fénypont dicsőségéhez (vö. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Frank-
furt am Main. 1959. Bd. 1. 645.). Az átélt és követett ideálok vonzásukkal és nem kényszerítő 
eszközök igénybevételével hatnak más nemzetekre. Az utóbbiak felhasználása azt bizonyítja, 
hogy a hódító nemzet maga sem hisz ideáljaiban.

A létezés kényszerít a fogalomra, melynek feladata meghatározni az összefüggéseket, 
amelyekkel számolni kell, de a cselekvés vezetőjeként, mint performatív erő, a fogalom is 
kényszerít a létre, befolyásolva és formálva, kitalálva és megvalósítva azt: „csak a fogalom 
és a létezés egysége az igazság.” (Hegel: Jogfilozófia, 306.). A képzetek mögöttivel, az érzék-
letek érzékeltjével szellemünk nem találkozik közvetlenül, de ez a mögöttes dolog helyezte 
belénk a jelzéseket és jeleket, ennek bennünk-valósága és belülről hatása a szemiózis. 
A cselekvésben egyesülünk a valósággal, de amikor ezt tesszük, azért tehetjük, mert a való-
ság már egyesült bennünk a szemiózissal. Személyek és népek szellemtelen egyesülésének 
a szemiózis korlátozása, „az ész trónfosztása” az érdeke. Az EU mint egyesülés az önzé-
sek egyesülése, a leépülésben és minőségfeladásban való egyesülés. Az átszellemült, alkotó 
polgár ideálja eltűnt, kontinentális ideállá vált a jóltáplált csőcselék. Ma olyan helyzetben 
vagyunk, amely az egykori argentin katonai diktatúra irányába való lecsúszás kezdeti szaka-
szának látszik. Az új tagállamokkal való agresszív nyelvezetű, dorgáló viszony is ennek tanú-
sága. A kölcsönöket, írja Ellwood, a harmadik világ diktátorai rosszul előkészített grandiózus 
projektumokra fecsérelték vagy ellopták (uo. 48.). Az argentin katonai diktatúra a hitelek 
nyolcvan százalékát lopta el. A hitel a világelit hűségjutalma, a lakosságot fegyelmező elit 
prémiuma. Az EU brüsszeli pénzei hasonlóképpen kezdenek működni. Nem tudjuk, hogy 
ez mennyire tudatos vagy tudattalan, de látható, hogy Brüsszelt könnyű az orránál fogva 
vezetni, a brüsszeli bürokrácia is a látványos presztizsberuházásokat illetve a hangzatos és 
divatos frázisokkal felcicomázott egyszerű lopást támogatja, Brüsszelből nem látni, csak a 
helyi közösségek dönthetnék el, hogy mi lenne a szétosztható pénzösszegek gazdaságilag és 
erkölcsileg optimális felhasználása. Ma hamis számlázás, vesztegetési pénzek, magasba szö-
kő előállítási költségek, művészetté kifejlődő adócsalás függetlenítik a termeléstől a hasznot. 
AZ EU-tagság sújtotta országokban kiépül az oligarchák uralma, az Umberto Eco által bejó-
solt új középkor mélyén élünk. A közalkalmazottak tömeges elbocsátása, a hazai vállalkozás 
csökkenő esélyei, az élelmiszerek szubvenciójának csökkenése, az egészségügy és oktatás 
csődje pozitív következménye lesz, ha a nép Badiou-féle Eseményként (és nem szavazógép-
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ként) lép újra a történelem színpadára. Az EU valósága hiteltelen, a Latin-Amerikai Egyesült 
Államok terve ezzel szemben hiteles és lelkesítő. Az európai szomszédokat évezredes köl-
csönös gyűlölködés és rivalizálás választja el egymástól, a latin-amerikai népeket a közös 
elnyomó iránti közös gyűlölet köti össze. Nekünk legfeljebb nemzeti hőseink vannak, nekik 
kontinentális hőseik (Simon Bolivar, Che Guevara). Mi és ki egyesül az EU-ban? Nincs kö-
zös nyilvánosság, nincs közös intellektualitás (vö. Badiou: Metapolitik. Zürich-Berlin. 2003. 
5.), az egészből hiányzik az együttérzés, ami pl. a magyarok és lengyelek viszonyában meg-
van. Az kellene, hogy legyen a politika első feladata, hogy az összes szomszéd népekkel ilyen 
viszonyba kerüljünk. Mi egyesíti ezt az Európát, amelynek peremén élünk, s ahol állandóan 
éreztetik velünk nem szívesen látott mivoltunkat, ezzel akaratlanul megvallva, hogy az egész 
rendszer az egyenlőtlen erők hierarchizáló építménye, melyben csak a kontinentális nagytőke 
érdeke közös? Divatok, szórakozási formák, esetlegességek egyesítenek: tehát valójában a ki-
ürülés, a minőségvesztés, és korántsem az erős minőségek próbára tevő találkozása, mely az új 
minőségek nemzésének módja. Latin-Amerikában, épp nálunknál radikálisabban kirabolt mi-
volta következtében, határozottabban érzékelhető, s nálunknál előbbre tart a spirituális múltak 
cseréje. Csak a „spirituális múltak cseréje” (Badiou: Metapolitik,5.) által lehetne az országok-
ból egy ország. Ennek híján a látszólagos béke is valójában háború és a látszólagos egyesülés is 
csak a gyarmatosítás új formája. A spirituális múltak cseréje élénkülni fog az új világban, mely 
„az Egyesült Államok hegemóniáját olyan különböző és jelentős mennyiségekkel konfrontál-
ja, mint Kína, India, Brazília és Dél-Afrika.” (Metapolitik,6.). Olyan egységek életképesek, 
amelyeknek van erejük rányomni bélyegüket az új évezredre. Ilyen egységek azonban nem 
jönnek létre a komprádor pártok önző alkudozásaiból, amelyekben „minden gesztus az óvatos-
sági rendszabályok végtelen rendszerébe van csomagolva.” (uo.6.). A jelenlegi rendszerben 
nemcsak patologikusak az érdekek (a kanti értelemben), hanem egyben pillanatnyiak, ezért 
következetes és folyamatos építkezés nem lehetséges, minden rész minden egészt megtá-
mad, az önző pártok mint puszta zsákmányszövetségek, a hatalmon levő párt esetleges valódi 
sikereit, eredményeit is megtámadják, s az elhanyagolt kultúrában és nem minőségi alapú 
kiválogatódásban az ész és öntudat, tehetség és teljesítmény csak a személyes érvényesülés 
akadálya. A hatalom és igazolói által szenvedélyesen tagadott összeesküvés-elmélet ma már 
a társadalmi viszonyok általános szerveződési módját írja le. A krimi és a gengszterfilm azért 
váltak uralkodó műfajjá a XX. század eleji világválságok idején, mert az előbbi az egyén 
bűnözővé, az utóbbi a társadalmi viszonyok bűnügyi szerkezetűvé válására ébreszt rá. A fél-
világ és alvilág termelik az érvényesülési mintákat.

A birodalom táguló világegyeteme a kultúrák hűlt helye. Mindig ez a dekadencia a biro-
dalmak sorsa, a kultúrák végül kialvó napok. Már nem is a létfenntartó ösztön az első, csak 
a pillanatnyi izgalom fokozása. A létfenntartó ösztönt is megtámadja a zsákmányoló ösz-
tön, a dekulturáció destruktivitásába fulladt antikultúra, mely a turbókapitalizmus lényege. 
A kultúrákat kialvó napokká tevő dekadens birodalom maga is kialvó nap. Növekvő távol-
ságok és csökkenő kötöttségek: általános idegenség e táguló világegyetem jellemzője. Az 
ész és kreativitás teremtette struktúrákat felbomlasztja az intrika és parazitizmus, a bomlás 
pedig a világérintkezés és világuralom intenzitása és hatékonysága mértékében ragályos. 
Wilhelm Reich lelki pestisről beszélt, a kultúrkritika ma kulturális pestisről beszélhetne (s 
Herzog Nosferatujának valóban ez az egyik értelme). „Elkövethettek Rómában valami gaz-
ságot anélkül, hogy ne folyt volna vér három világrészben?” (Herder: Az emberi művelődés 
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újabb történet filozófiája. In. Értekezések, levelek. Bp.1983. 41.). Előbb Róma teremt világot 
az el szigetelt territóriumokból, de minél nagyobb az eredmény, annál nagyobb a kockázat.  
A mai imperializmusnak nincsenek a római joghoz vagy művészethez hasonló teljesítmé-
nyei, a cent rumok kisugárzása nem kulturális természetű.

Murnau Faustja az apokalipszis lovasainak száguldásával indul, majd Mephisto, akinek 
árnyékában, mint a film változatlan, sőt növekvő aktualitása ráébreszt, mi is, ma is élünk, 
sötétséget fúj a városra. A készülő apokalipszis robbanások sora, világválságok, világhábo-
rúk, új népbetegségek, az élelmiszerek mérgezettsége, a radioaktív szennyezettség, a szemét 
kezelhetetlenné válása, éghajlatváltozás stb. – a katasztrófák sora. A gazdaságot a spekulatív 
tőke uralma teszi kezelhetetlenné és katasztrófikussá. A spekulatív tőke szabad mozgásának 
ára, hogy a Dél munkásai elvesztik munkájukat, a bérszínvonal mélyrepülése sújtja a ma-
radék munkát. A kormányok a szociális kiadások csökkentésére, a fogyasztók az elemi és 
egészséges fogyasztás visszafogására kényszerülnek. A nyomor, kulturálatlanság és harag nő 
a globalizmus első meghirdetése idején beígért életszínvonal helyett. A középosztály elsze-
gényedése és a szegények nyomorküszöb alá süllyedése az ára annak, hogy a spekulatív tőke 
játékkaszinójává lett a világ. A Ködös utak című filmben agyonlövik az úri gengsztert, aki a 
szenvedések okozója. A készülő apokalipszisnek nem befejezése, hanem megfékezése lenne 
a haragtőke robbanása.

A modern polgár története a felvilágosodással kezdődik és az alvilágosodással végződik. 
A globális gazdaság totálisan fekete gazdaság. A film erre új hőstípus teremtésével reagál. 
A kor hőse a bűn hőse. Más a hősbűn és más a bűnhős. A hősbűn a hős ismeretlen sérülése, 
kisiklása vagy tragédiája, a maga vagy világa csődje a múltban, tragikus életkezdet, melynek 
feldolgozása vagy amiért való vezeklés az élet. A bűnhős esetében a közélet a bűntenyészet 
és a társadalom illetve urai vezeklését kényszerítik ki a világtörvényre szadizmussal reagá-
ló bűnhősök. A bűnhős jellemzője nem a kéjes-perverz, cinikus hatalmi mámor, hanem a 
racionális szadizmus, mely az életösztön parancsa. A Pokoli egyezség című westernben két 
testvér, bandájuk élén, együtt rabolja ki az aranybánya bevételét őrző széfet, majd az egyik 
testvér megöli a másikat, s átveszi a várost és aranybányáját. Maga lép az általa meggyilkolt 
seriff helyére, s a bankárral szövetkezve, aki megvásárolja a bírákat és szenátorokat, a jogot 
és politikát, osztozik a nyereségen. Már csak két Káin harcol, s csak az a kérdés, melyik a 
káinibb. A jobb gonosz mellé áll a seriff özvegye, majd a város népe. A föld alól a zombikhoz 
hasonlóan kimászó megtestesült kísértet a pokolból tér vissza a bosszú harcosaként. Nem a 
korrupt földi jog, hanem a kegyetlen, de egyenes pokoli jog képviselőjeként tér vissza, hogy 
a gonosz lelkekre éhes telhetetlen étvágyú ördög küldötteként küldje pokolra az odavaló 
lelkeket. Az ördög seriffje lovagol neki az ezüst és szürke, hideg tájnak.

A háború türelmetlen vágya
(Verhoeven: Csillagközi invázió)

A nyolcvanas évek felé ujjáéledő tömegfilm nagy sikerei az egyén magányát és haragját 
szólították meg (John G.Avildsen: Rocky, 1976, Ridley Scott: Alien, 1979, Ted Kotcheff: 
Rambo, 1982, John Milius: Conan, 1982). A Terminátor (James Cameron, 1984), A Függet-
lenség Napja (Roland Emmerich, 1996) és a Csillagközi invázió (Paul Verhoeven, 1997) az 
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általános mozgósítás hangulatát, a bevetés mohó vágyát formálják harci filmekké. A keleti 
harcifilmekben az egyén magányos hős, míg az újabb amerikai szuperfilmek a sorkatona 
eszményének hódolnak. Mindenki közkatona és minden háború. A rózsák háborúja (Danny 
De Vito, 1989) óta a szerelmesfilmet is harci filmnek tekintik.

A Csillagközi invázió a Nyugaton a helyzet változatlan (Lewis Milestone, 1930) – az 
alapvető pacifista film – ellentéteként fejezi ki a békefáradt közérzületet. „Lépjen be a had-
seregbe és mentse meg a világot!” Lódul a hadi apparátus. A hősjelöltek megszállott arcot 
öltenek. A Darling Lili című filmben ugyanez az arckifejezés még nácijegynek számított, s 
Rock Hudson kedvesen és szellemesen játszotta el ennek ellentétét. Honnan jön az új meg-
szállottság? Az egyéni létbizonytalanság és perspektívátlanság által keltett meghatározatlan 
szorongások közparanoiává összegződnek. Démoni fegyelem boldogsága fénylik az arco-
kon. Kemény férfiak szolidaritása. A nők is a kemény férfiak közé tartoznak. Tombol a zene, 
felszállnak a gépek, vérszomjas ujjongással lendül akcióba a türelmetlen erő. Az óriásrovart 
legyőző Johnny Rico dicsősége a Berlin eleste közkatonáját idézi (Csiaureli, 1949).

A Z, a hangya (Darnell – Johnson, 1998) rovartábornoka „megelőző háborút” indít. A ter-
meszek elleni háborút hirdető hangyatábornok saját elégedetlen népét akarja megtizedelni 
a termeszháború ürügyén. A hangyazsarnok célja „átírni a történelmet” s kiirtani a „fölös 
számú” dolgozókat. A fegyvergyárosok háborúja kísérleti laboratórium, a fegyverkereskedő-
ké piacélénkítő eszköz, a politikusok háborúja a legitimációs válságok gyógyszere. De mi a 
tömegek háborúja? Mit vár tőle az egyén? A galaktikus invázió rovarözönében gyönyörködő 
néző használni szeretné a tömegességében rejlő erőt. Az emberek egyesülni szeretnének, s ez 
a tőkések által kisajátított munkában nem lehetséges, ezért lelkesíti fel a mozinézőt a mun-
kavilágot felfüggesztő kollektív pusztító akció. A hangyák nem tudták, hogy többen vannak, 
csak a sáskák ismerték a hangyák erejét. A tömegerő önfelismerése a cselekmény fordulata, 
a győzelem garanciája (Egy bogár élete). A Verhoeven-film döntő hatóeleme a rovarözön 
rettenetes fensége. Az, ami magában véve kicsi, rút és groteszk, rettenetes fenséggé válik a 
számosság által.

A rovarok elözönlik a kietlen kozmikus tájakat, sereglenek a föld alól, bekerítenek, ellep-
nek, forr a völgy, mint a katlan. A fenség mindenkor sötét, még ha aranyfénnyel álcázza is 
magát, mint a Zipang című japán filmben. A fenség elviselt iszonyat, az iszonyat elviselhe-
tetlen fenség. A fenség, a szépséggel ellentétben, nem a miénk: a jövő nem az ember műve, 
de az ember az oka a jövő kegyetlenségének, az emberek tetteinek felelőtlenségét tükrözik a 
jövendő katasztrófák.

A Drágám a kölykök összementek (Joe Johnston, 1989) című filmben túldimenzionált ős-
tájjá változott kiskerten kell átkelni, s a padlásszoba nagyszerű katedrálisként borul a rovar-
világba belépő gyerekek fölé. Nem tudtuk, hogy ilyen nagy a világ, a dolgok ellenségessége 
sokáig visszahúzódott egy rejtett dimenzióba. Jack Arnold hőse is picinnyé zsugorodva, egy 
lefokozási folyamat végpontján pillantotta meg a kozmosz végtelenségét és a maga szabad-
ságát (The Incredible Shrinking Man, 1957). Szinte láthatatlanná kell válni, hogy az ember 
látóvá váljék.

Az emlősdimenziót uraló lény minden erénye termékeibe helyeződött át, maga nem 
tud pompázni, imponálni, nagy lenni, ezért nyugton maradni sem képes. A rovareposz a 
revitalizációs vágy megnyilatkozása. A mikrokozmoszba visszahúzódva még teljes a makro-
kozmoszban elveszett fenség. A Drágám a kölykök összementek hangyája feláldozza magát 
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emberi barátaiért. Ilyet ma már csak egy rovar tesz, ki más lenne ilyen önzetlen, a nagyság a 
cipőtalp alatti világ privilégiuma. A Mimic című filmben az élet ősszentélyét, az új fajt keltető 
földalatti katedrálist, a rettenetes fenség csarnokát kell felrobbantani (Guillermo Del Toro, 
1998). A Godzillában (Roland Emmerich) hasonló módon kell megsemmisíteni a foganás 
misztériumát, hogy újrakezdődhessék a prózai élet. Rovarok és hüllők hozzák vissza az em-
beri nem vándoréveit és a népek csatáját, s az embernek ezért kell beférkőznie a rettenetes 
fenség szentélyeibe, hogy szétzúzza őket, megmentve az eposztalan köznapiságot.

A XIX. században úgy tűnt, a klasszikus szépség utóda lesz a demokratikusabb minőség-
ként felfogott, nem kiváltságosok tulajdonát képező karakterisztikus elem, a létjogot nyert 
közönséges, a köznapivá szépült rút, mert a világ a kiválóság, a kitüntetett minőségek szint-
jén nem egységesíthető. A biedermeier óta humorisztikusan nyájas vagy jóindulatúan gro-
teszk stílusban ábrázolt kisemberek, ha már magukban nem tapasztalhatják meg az igaz, jó és 
szép egységeként harmonizált nagyságot, legalább magukon kívül szeretnék megtapasztalni, 
démoni nagyságként, mozgósítottságként, támadó erőként.

A scifit a háborús eposz alibijeként felhasználó szuperfilmek három filmtörténeti előzmé-
nye a bolsevista esztétika, ahogyan az idők mélyére is visszavetítve, A jégmezők lovagjában 
megjelent, a náci esztétika Leni Riefenstahl-féle emelkedettebb formája, amint Az akarat di-
adalában látható (1934), és az inváziós katasztrófafilm, melyet a japánok atombomba-élmé-
nye és az amerikaiak idegen-fóbiája és főként orosz-pszichózisa ihletett az ötvenes években. 
A Nílus gyöngye óta az egykori japánból majd oroszból arab lett, a pszichózis nem változott. 
Verhoeven ezt az ironikusan felelevenített örökséget a mai birodalmi-autoriter fegyelmező 
tendenciák érzékeltetésére használja. Nem léha paródiát csinál, gondosan kivonatolja a hír-
adónak, hírcsatornának álcázott katonai propaganda retorikáját. A félelmesen ragyogó mili-
tarista pompa lélektelensége eleve groteszk.

„Ganajtúró!” – gúnyol az ember. „Majomivadék!” – vág vissza a rovar. A Sötét zsarukban 
(Barry Sonnenfeld, 1997) alávetett, legyőzött földi rokonai taposásával ingerlik a fordított 
világból érkező hódító rovart. „Mindenki teszi a dolgát!” A Csillagközi invázió gyermekei is 
rovart taposnak. „A jó rovar a döglött rovar!” Vastag fegyver csillan. „Bogarászunk.” – tréfál 
a harcos, és lő mindenre, ami él. „Hulljon a férgese!” – röhögnek a bajtársak (Sötét zsaruk).

A Csillagközi invázióban lángtengert látunk. „Johnny! A mi városunk, az otthonunk!” 
Johnny, aki a szerelemben elvesztette magát, a lángok láttán újra magára talál. „Buenos Aires 
romjaiból először a bánat búvik elő.” – halljuk a kommentátort. A polgárt Verhoeven film-
jében helótának, a katonát állampolgárnak nevezik. Bánat búcsúztatja a polgárlétet, gyű-
lölet avatja a katonát. „Átkozott rovarok!” Naprendszerünk létérdeke, hogy elpusztítsuk 
Klendathut. Így szól a parancs. „Kinyírtok mindent, aminek kettőnél több lába van! Megér-
tettétek?” – „Igen uram!” – kurjant a fegyelmezett válasz. Kórusban hangzik a feladat iránti 
lelkesedés: „Igenis!”

A Tarantulában (Jack Arnold, 1955) és a Them! című Gordon Douglas filmben (1954) a 
pókok, rovarok óriásokká nőnek. Eddig mi tapostuk a rovart, eltűnt a cipőtalp alatti világban, 
de fordul a kocka. A lények eltérő érdekei és közös kegyetlenségük általában kiegyensú-
lyozták egymást, de a felboruló egyensúly az egyoldalúság nagyítója alá helyezi a minden 
viszonyban lappangó kegyetlenséget. „Egyesek szerint a természetbe való beavatkozásunk 
bőszítette fel a rovarokat, és az élni és élni hagyni politikája előnyösebb lett volna, mint a 
háború.” – mondják a Csillagközi invázióban. A rovar az ember konkurense, de a mi társadal-
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munk az egészében konkurenciára épült világ, nem a rovaroké, az emberek azok, akik egy-
mástól is szorongást és gyűlöletet keltő rovartávolságban vannak, nem a rovarok. Az inváziós 
scifi rovarfóbiája a konkurens lény távolságának egyoldalú észlelése: csak benne látjuk a 
szörnyű távolságot, magunkban nem. A szörnyperspektíva hibás döntések eredménye, de ha 
a lények már megtizedelték egymást, sorssá válik a gyűlölet.

A kényelmes középpontokban megálmodott háborúk soha nem zajlanak a tervek szerint. 
A rendcsinálás mámorát a visszás eredmény bemutatása követi. „Valaki iszonyúan melléfo-
gott!” Embermilliók fekszenek a rovarbolygó csatamezején, megcsonkítva, szétkenve. „Úr-
isten, hogy történhetett?” – „Azt hittük, mi vagyunk az okosabbak.”

Egymás fordított tükreként farkasszemet néző illúzióvilágok uszítják a lényeket. A Drá-
gám a kölykök összementek kertjében a rovar az óriás és az ember az apróság. „Nekik mi va-
gyunk a rovarok.” A Z, a hangyában a hangya emberi, s a termesz az óriás biorém. A Drágám, a 
kölykök összementek a baráti hangyával állítja szembe az önző és destruktív skorpiót. Az Egy 
bogár élete végén a hangyák által a madárfészekhez csalt zsarnoki sáskavezért a madárfiókák 
falják fel. A hangyák számára óriás volt, a madárfészekben bébiétel. A Z, a hangya herceg-
nője lenézi a munkásokat, a darazsak lenézik a hangyahercegnőt, végül a boldogulás útjára 
vezetett hangyanép egésze csak kicsi folt, mely fölött emberi táj bontakozik ki, New York 
sziluettjét látjuk. A rovarkánaán emberszemmel nézve szemétdomb. A Sötét zsaruk végén 
univerzumunk, melyben a macska nyakéke rejt egy másik univerzumot, maga is játékszer-
ként jelenik meg egy további világban.

A hallgatók megtanulták a leckét, ismerik a tan- és törvénykönyveket, Rosczak tanár 
mégis megrója őket, tudásuk elég a vizsgához, de nem elég az élethez, mert a társadalom 
illúziói elpalástolják a dolgok kegyetlenségét. Később a csatatéren találkozunk ismerőseink-
kel: Rosczak, a puritán zsarnok megmentette már majd minden katonája életét, de igényt is 
tart életükre. „Rico, kell nekem egy tizedes, maga lesz az a haláláig, vagy amíg jobbat nem 
találok.” (Csillagközi invázió).

A frontélmény könyörtelen világ képe, amelyben nem szabad hibázni, mert az első hiba 
maga a halál. A hiba halálra ítél. A feladat szükségszerűségének vagy legalábbis a megparancsolt 
teendők elkerülhetetlenségének érzése megvált a „helóták” konvencionális örömeitől, s nemcsak 
a fárasztó és végnélküli álszükségletek pótkielégüléseit, a valódi szükségletek nagy részét is 
képes legyőzni a tett, az eredményesség öröme. A fogyasztás, birtoklás és szórakozás többé nem 
igazolják az életet. Szülei tanulni küldenék, de Rico harcolni megy. Kár, hogy ebben a világban 
a harcot már nem valamiért, hanem csak valami ellen való harcként tudják elképzelni.

A Verhoeven-film első fele a fegyelmezés története. Rosczak tanár megfegyelmezi a lel-
keket, Zim tizedes pedig a testeket. „A fájdalom csak a fejükben létezik!” – ordít a tizedes. 
A motorizáló drill az ember felszabadítója: megszabadít a kételytől, meghasonlástól. A ké-
telkedem, tehát vagyok – filozófikus és francia – axiómája elavult, ezek az emberek hatéko-
nyabbat találtak: a nem kételkedünk, tehát egyek vagyunk pragmatikus, kollektivista, ameri-
kai axiómáját. Nem kételkedem, tehát vagyok és veletek vagyok, s együtt legyőzhetetlenek 
vagyunk. Miénk lehet az egész világ, minden terek és lények, cserében pedig csak magamról 
kell lemondanom.

A Csillagközi invázió John Ford Apacserődjének scifi-változata, amennyiben a központ 
rossz döntéseket hozó hatalmasai már az Apacserődben is vesztett csatákért felelősek. Mind-
két filmben sziklás szoros csapdájába kerül a csapat, kiszolgáltatva az ellenség túlerejének. 
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A végső harc színhelye a scifiben is az indiánháborúk segítségre váró, ostromlott erődjének 
felel meg. Mindkét filmben előfordul egy függetlenül cselekvő helyi parancsnok, akit bálvá-
nyoznak a katonák. Ő a fiatal katona nevelője, s hatáskörében válik lehetővé a közlegény és 
a magasabb társadalmi körökből való lány szerelmének beteljesedése. Zim tizedes csonttörő 
kegyetlensége a fordi őrmesterek robusztusságának kegyetlenebb világ igényeihez igazított 
formája, melyet Ridley Scott filmje, a G.I.Jane (1997) is bemutat, Mihalkov pedig, A szibé-
riai borbélyban (1998) a szatirikus látásmód distanciájába tolja el. Az Apacserőd a közkato-
na dicsőítése: ők a hadsereg, s Ford koncepciójában szerénységük és szívósságuk a nemzet 
jólétének és terjeszkedésének alapja. Mindkét filmben a terjeszkedésre válaszol az ellenfél 
csapása, ezért az ellenfelet legfeljebb a szereplők gyűlölhetik, nem a nézők. A nemzet egyik 
filmben sem hálás az áldozatokért, ami az áldozatos életet öncéllá nyilvánítja.

A Z, a hangya rovarhőse hangyányi Woody Allenként panaszolja neuraszténiásan: „Úgy 
érzem, hogy az életem jelentéktelen.” Hasonlóan a Csillagközi invázió fiatalembere: „Se kü-
lönleges képességeim nincsenek, se szerencsém!” A Verhoeven-film szerencsétlen ifja meg-
ható szenvedéllyel vágyik valakivé, valamivé, hőssé és hősszerelmessé válni, ám a dicső-
ség csúcsain arctalanabb és érdektelenebb, mint a kudarcok és válságok idején. A scifiben a 
tárgyak próbára tevő világtakaróvá válnak, technikai labirintussá, melyhez másféle lények 
végül jobban alkalmazkodnak, mint az ember (Mátrix, 1999). A rovaregzisztencia az új siker-
receptek egyike egy olyan világban, ahol résekben kell élni, mert az egymásba kapcsolódó, 
önjáró apparátusok dominálnak, s eszközfunkciója szavatolja a lény létjogát. Rést keresünk, 
nem az élet értelmét. A Z, a hangya „deviáns” rovara nagyságról, szabadságról, egyéniségről 
és eredetiségről álmodozik, miközben az emberfilmek hőserénye a csövekben, alagutakban 
nyomuló, szűk réseken átpréselődő, lapító szívósság és tűrőképesség (John McTiernan: Die 
Hard, 1988, James Cameron: Titanic, 1998, Guillermo del Toro: Mimic, 1999.).

Emberek és rovarok keresik egymást, cserélgetik tulajdonságaikat. „Ők imitálnak minket, 
mi meg őket.” – mondják a Mimic rovarbűzbe rejtőzködő hősei. „Kell hogy legyen egy jobb 
hely…” – morfondírozik Z. Nemcsak a vérszomjas tábornokkal kell megküzdenie, másik el-
lenfele a fogyasztói öntudatú, emancipált hangyanő. „Ugyan, csak szórakoztam!” – torkolja 
le megvetően a románcukra hivatkozó szerelmes Z-t a felszabadult hangyalány. Az Angyalok 
és rovarokban (Philip Haas, 1995) lepkék rajzanak a szeretett nő körül. „Azt hiszik, ruhája 
maga az égbolt.” Az elérhetetlenül előkelő kisasszony szőkesége a tudóst vonzza, a lepkéket 
a gyertyaláng. „Máglyahalálra készülnek.” A film elején a nemeskisasszony az angyal és a 
szerény polgár a rovar megfelelője, utóbb azonban szerepet cserélnek. A gőgös szépség ön-
korlátozásra képtelen mohó ösztöne, nyers önkiélése az állatias.

A rovarállam sikere, a Penge (Stephen Norrington, 1998) vámpírállamával szemben, 
nem az egyén bestiális terrorizálásán, hanem eltűnésén, tökéletes eltömegesedésén alapul. 
„Nincs éntudata, nem ismeri a félelmet, nem ismeri a halált, épp ezért tökéletes, önzetlen 
tagja társadalmának.” – így jellemzi a rovart a Csillagközi invázió biológusa. Hüllők és 
rovarok versengenek újabban a fantasztikus mitológia sztárszerepéért. A hüllő a magányos 
nagyságot képviselte, a rovar a szívós kicsinységet, újabban azonban, a Jurassic Park és 
a Jurassic város idején, a hüllő is eltömegesedik. Rovarnép nyüzsgése írja a porba az új 
törvényt, nem Isten szava vési kőbe. A rovar jelentéktelenségéből olyan erő épül, melyet az 
ember irigyel és csodál. A régi szörny bosszúálló anarchista, az új rovar-rém könyörtelen 
szervezetember.
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A XX. század gondolkodása szerint, az előző századok vélekedéseivel ellentétben, a nagy 
idők kis embereket igényelnek. (Nem Verhoveven gondolkodik így, ezért tudja bemutatni ezt 
a mentalitást. Verhoeven filmje, ellenkezőleg, a mind ritkább kritikai tudat megnyilvánulása.) 
Johnny Ricoról és a rovarokról is elmondják, hogy szerény az intelligenciájuk, de sikeresek. 
A vizsgákon Rico a leggyengébb, kinn a fronton ő a legjobb. Hős és rovar párhuzama jelöli ki 
az ellenfélhez legközelebb eső, a rovarerényeket bizonyos hígításban tartalmazó embertípust 
a rovarháború győztesévé és a kor példaképévé. A rovarbolygón az emberalatti lényekből 
áll össze az emberfeletti közösség. A Mimic hősnője így jellemzi a rovarállamot: „Egyszerű 
rendszer. A túlélésre van kitalálva. Tökéletes és gyönyörű.” Rosczak katonái a létképesség 
megőrzése érdekében szállítják le igényüket: lemondanak a máslétről egy alternatívátlan 
világban. Az elitcsapat harcosai a rovarerények, az osztatlanság, feltétlen alkalmazkodás, 
fegyelmezett csapatmunka által nyerik meg a háborút. A Z, a hangyában óriási, hajlékony 
oszloppá fonódnak össze a dolgozók, mely a hangyavilágot fogva tartó barlang kijárata felé 
ágaskodik. A Csillagközi invázió és a Mimic hősei a rovarvilág közepét keresik. Végig kell 
járnunk a járhatatlannak tűnő járatok mélyét, hogy győzhessünk. A Sötét zsarukban el kell 
nyeletni a rovar által, mely csak belülről elpusztítható.

Emberillúziókat számol fel a rovarfilozófia, a rovarfelvilágosodás. A Sötét zsaruk rendőre 
észrevétlen népvándorlások és inváziók titkos történetébe nyer betekintést. „Meg kell sza-
kítania minden emberi kapcsolatát.” – közli a Mester. A valóság az emberi életről lemondó 
harcosok privilégiuma. A Sötét zsaruk járókelői a Csillagközi invázió helótáinak megfelelői, 
illúzióvilág foglyai. „Maga rendszeren kívül és fölött áll … túllépett rajta … mi vagyunk az 
alany nélküli mondat … mi vagyunk a fekete ruhások … a gondoskodók.” – oktat a Mes-
ter. Öldöklő csaták folynak Manhattan utcáin, de az ügynökök kioltják a tanúk emlékezetét. 
„Ezek az emberek itt csak addig boldogok, amíg semmit sem tudnak az egészről.” A Pengé-
ben is fáradt, közönyös nép vonul a vámpírok és áldozataik mellett. A Penge népe nem veszi 
észre a borzalmakat, a Mátrix népe már csak álmodja, hogy él és mozog. „Miért nem mondod 
meg nekik az igazat?” – kérdik a hangyaeposzban Fürge Hangyát. „Azt nem lehet, mert az 
igazság szörnyű.” – „Az ember okos lény, de nagy tömegben buta és hisztérikus állat.” – 
halljuk a Sötét zsarukban. A Sonnenfeld-film nyomozói csak a bulvárlapokat olvassák, mert 
a New York Times nem írja meg az igazat.

„Új világot csak féreg alkot, nem oroszlán.” – hirdeti már Madáchnál is a svábbogarak 
kara, de régen a világgal elégedetlen, magányos én tekintette igénytelen környezetét szellemi 
állatvilágnak, míg ma az önmagát nehezen elviselő én látja rovarnak magát. A Blue Velvet 
(David Lynch, 1986) elején látott svábbogár nyüzsgés a belsőben mocorgó erők nyugtalansá-
gát képviseli. A rovareposzok megszólító erejének forrása az én nyüzsgő, kavarodó, szétfutó 
és csúszómászó része.

A rovar az élet rút igazsága, mely fantasztikus látogatóként ébreszti magára a mozinézőt. 
„Az élet természeténél fogva kegyetlen és rövid.” – mondja a Mimic professzora. E filmben a 
Manhattan sikátorait elborító szeméthegyek magyarázzák a rovarinváziót. Ha a Föld szemét-
dombbá válik, eljönnek a rovarok, a szemétté lett világ igénytelen újrahasznosítói. „A boga-
rak dögön élnek, zabálnak és fertőznek, más fajok halála nekik lakoma.” – halljuk a Sötét zsa-
rukban. A Cápa váratlan képváltásai, sokkoló élesvágásai a nézőnek az események elé való 
erőszakos odalökését szolgálták. Ezt a fogást fejleszti tovább Robert Rodriguez: Faculty – az 
invázum című filmje (1997), melyben bármely emberi találkozás felüvöltő zene által kísért 
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hirtelen képváltást vált ki. Most már egy ember megjelenése is olyan zavaró, mint Spielbergnél 
(1975) a cápa megjelenése. Az a figyelmetlen és kegyetlen mód, ahogyan Rodriguez iskolásai 
elviharzanak a folyosón, többet mond el az életet átható agresszivitásról, mint a sorozatgyilkos-
krimik kegyetlenkedései. Minden haladás átgázolás és minden akció robbanás. Az emberek 
nem találkoznak, hanem becsapódnak, mint egy meteor. „Ebben a világban rovar a rovarnak 
farkasa.” – hirdeti a hangyákat adóztató sáskavezér (Egy bogár élete).

Cronenberg légyembere savat köp és a szétmart, maszattá lett, legyőzött világot falja 
(A légy, 1986). A Mimic éjszakai sikátoraiban gyanútlanul megközelített emberalak szétnyí-
lik, hús és nyálka obszcén tátongásában alakul támadó rovarrá. Az emberi forma nyugalmi 
állapot, fegyverszünet, melyet az akció pillanatában levet magáról a rovar. A klasszikus kapi-
talizmusban minden üzletkötés kifosztja az egyik felet, az eljövendő rút új világban minden 
találkozás megfosztja ez élettől az egyik felet (legyen akár egyének vagy népek „találkozá-
sa”). „Én eszlek meg, vagy te eszel meg. Ez az egyszerű logika irányítja a rovarok törzsét.” 
(Sötét zsaruk).

Arundhaty Roy: Az Apró Dolgok Istene című regénye vén világot mutat be: „Csupán 
óriási csótányok csillogtak, melyek úgy rohangáltak mindenfelé, mint lakkozott álmok a 
filmforgatáson.” Susan, a Mimic-hősnő tisztelettel szól a rovarokról: „Ők már akkor várakat 
emeltek, amikor a dinók még kis gyíkok voltak.” A Verhoeven-film is a rovarok vénségét 
hangsúlyozza. A rovar a kivonatolt őserő, az isteneket is megelőző világ ereje. A legősibb erő 
nem isteni és dicső. A rovarok a normális világ felszíne alatt zajló háborút képviselik, melyre 
az ember ráépítette a vágyat és hűséget, sötét eredetüket és kegyetlen alapjaikat feledni akaró 
erényeket. A szellem az élet lovagias formája. A szellemtelen lélek csak mohóbb, második 
gyomor, mely előbb áldoz fel magának bárkit, mint magát vagy a maga legcsekélyebb elő-
nyét a minden élet számára kedvező világért.

A világszeretettel párosuló öngyűlölet és a világgyűlölettel társuló önimádat a nárcizmus 
mániás, illetve depresszív szakaszai. A régi álomgyár mániagyár, a modern rémálomgyár 
depressziógyár. A rovareposz, eposzi lényegénél fogva, még a nagy álmok emlékezetéből 
is őriz valamit. A rovareposz a mánia kifejezése, a rovarregény a depresszióé. Kurt Neu-
mann A légy című filmjének hőse cédulát dug ki a laboratórium ajtaja alatt: „Helen! Valami 
elromlott!” A kísérlet során két féllény, egy légyagyú ember és egy emberagyú légy kelet-
kezett. A légyférjjel szembekerülő feleség eszméletét veszti, a légylét lejtőjére került alkotó 
pedig pusztítani kezd. Gépeket rombol: elpusztítja a technikát. Kéziratokat éget: elpusztítja 
a tudományt. Betakart fejjel fogad, rejtőzködik, végül elpusztítja magát. A Neumann-film 
azt sugallja, hogy van valami feltétlenül elfojtandó, valami végső, kompromittáló, örökké 
rehabilitálhatatlan erő. Valami, ami bennünk van, s mégsem békülhetünk, örökké szemben 
fogunk állni vele, s széttép bennünket, ha nem sikerül kordában tartani (A légy, 1958).

Kafka egyik novellahőse rovarként fekszik az ágyban, s csak kiürült, lélektelen testét 
küldi ki maga helyett a világba. Az én születés előtti állapotban van, a múmiaszerű közsze-
replő mintegy halál utániban (Lakodalmi készülődés falun). Az átváltozás Gregor Samsája 
lecsúszott Oblomov. Az elvárásoknak ellenálló, heverésző, általános életsztrájkot hirdető 
Oblomov Goncsarovnál vagy Mihalkovnál még bizonyos értelemben ellenálló, Kafkánál 
azonban már csak rovar, a természeti örökség feltétlen elfojtandó része, melynek feszélyező 
mivolta tekintetében a társadalom és az én, a kultúra és a lélek között mindig összhang volt, 
mely a XX. században felbomlott. Most a társadalom egy sor minőségünket kigúnyolja és 
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elnyomja, melyekre büszkék voltunk, s olyan indulatokat szabadít fel cserében, amit szégyel-
lünk. A társadalom most arra jelenti be igényét, amit eddig tiltott, s a közösség nyilvánossá 
teszi, amit az egyén szégyenkezve rejtett. A társadalom olyan önfelszabadításra hívja fel az 
egyént, amitől az ember önmaga is retteg. A végső elfojtandó felszabadításával vége a törté-
nelemnek: „Rovar vagyok, aki álmában ember volt, és ez jó volt neki, de az álomnak vége, 
mert felébredtünk.” – búcsúzik A légy című Cronenberg-film hőse.

A rovar konfrontációk és metamorfózisok keretében lép fel. A rovareposz struktúrája a 
konfrontáció, a rovarregényé a metamorfózis. A légy Neumann-féle változatának tudósa ré-
szecskékre bontja a testeket, mely parányok fénysebességgel rohannak az űrön át, abban a 
reményben, hogy valahol majd összerakják őket. A kísérleti macska azonban eltűnik. „Hol 
a macska?” – firtatja Helen. „Odakint az űrben. Macskaatomok árama száguld valahol.” 
Cronenberg Légy-filmje az ajzottság története. A fiatal tudós, „hajszálnyira a Nobel-díjtól”, 
testgyakorlatokba kezd, utóbb a plafonon jár, leng, lóg és pattog. A mindeddig szorgalmas 
és eredményes tudós egyszerre lehengerlően fegyelmetlen, rengeteg cukrot zabál, fehér lé 
folyik a testéből, alkalmi nőt visz fel lakásába, és kidobja a nőt, akit szeret. A plafonjárás a 
„szőnyeg alatt sétálás” ellenképe, de ezúttal az előbbiből lesz az utóbbi, az ambíció szadiz-
musából a szárnyaszegett mazochizmus, a túlgyorsult világból a katasztrófa.

Cronenberg tudósa büszke első eredményeire. Légyember! „Valami olyasmi, ami még 
soha sem volt!” Az átváltozás későbbi stádiuma a döbbent és megrettent gyámoltalanság.  
A szomorú kis féreg halálért esedezik. A Neumann-film végén a kertben bóklászó kisfiú talál-
ja meg a „vicces legyet”. Befut anyjához a hírrel, hogy a „vicces legyet” megfogta egy pók. 
Nem mondják meg neki, hogy az apja.

A Z, a hangya az elhanyagolt gyermek története: az anya nem ért rá, panaszolja Z, mert 
többmillió gyermeke volt. A Cronenberg által rendezett Légy újságírónője kapcsolatait el-
rontó kósza nő. Az őrült tudós két gépet csinál, mechanikus sír az egyik, mely szétszed, gépi 
anyaöl a másik, mely összerak. Mindkettő a férfi műve, aki atlétikus meztelensége teljében 
kuporodik be az elsőbe, s a másikból szörnyként jön elő. Míg a férfi léggyé alakul, a nő 
hatalmas lárvát szülő rettenetes vajúdásról álmodik. Az Alien óta kísérik a magányos nő-
ket a szülés rémképei. Cronenberg nemcsak a szülés „munkájáról”, a szerelmi egyesülésről 
is rémképet ad. A régi szerelmesek is összeolvadásról álmodoztak, a légyember azonban 
csak azért akarja szörnytestébe olvasztani a lányt, hogy kissé emberibbé váljék. Neumann 
és Cronenberg légy-filmjeiben még azért születik a rém, mert a nő helyett a férfi akar szülni, 
az újabb filmekben a nő is rovarszülő. Az őrült tudós nővé változik, és a tudomány az őrület, 
nem a tudós. A Sötét zsaruk orvosnőjéből a Mimicben génsebésznő lett, aki undorító lényeket 
vásárol a csatornákban kutakodó utcagyerekektől. A termeszek és imádkozó sáskák manipu-
lált génállományát öngyilkos génnel kombináló női Frankenstein új faj, embernek álcázott 
rovarnép teremtője. Új nép ősanyja, közelgő végítélet rettenetességet szülő kezdete, mint a 
Rosemarie’s Baby (Polanski, 1968) hősnője. Alagutak, csatornák világa a teremtményei által 
elrabolt Mimic-hősnő rabságának színhelye. Mindez egyúttal a nő mása, a Földanya méhe, új 
fajjal terhes alvilág, a létezés előcsarnoka, a jövő vázlata.

A Mimic új alvilága a tudományos-technikai racionalitás terméke, akárcsak a Mátrixé.  
A Mimic-beli új faj feladata az lenne, hogy kiirtsa a nagyvárosi csatornákban élő csótányo-
kat, melyek gyermekbetegséget terjesztenek. A sötétben élő, öngyilkos génje által halálra 
ítélt rovarnép rabszolgafaj, melynek ölnie kell, hogy piszkos munkája végeztével halála által 
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váltsa meg az embergyermekeket. A gonosz a feladata ellen lázadó megváltó, a feláldozóit 
feláldozó áldozatjelölt. A Bódeni tó szörnye (Richard Huber, 1989) hüllője vagy a Mimic ro-
varnépe anyját keresi. E filmekben a „szűzanya” képzet olyan nőt jelent, aki testileg és lelki-
leg nem válik lányból asszonnyá, s nem nőként, hanem sikeremberként, szakemberként, nem 
érzéssel, hanem szaktudással bonyolítja az anyafunkciót. A Huber-filmben a multinacionális 
konszern magánhadseregének gyilkosai az ellenfelek, nem a rém.

„Szeretlek! Csak egyszer mondd ki, hogy szeretsz! Csak próbáld meg!” – kérleli Carment 
a Csillagközi invázióban Johnny Rico. A lány végül kimondja, de a következő pillanatban 
eltűnik, pontocskává zsugorodik, egy ismeretlen közlekedési eszközzel a fénysebesség által 
feltárt tér mélyére továbbítva. Keveset jelent a „szerelem” szó, és távolító gyorsulás a siker. 
„Képzeld el! Egy olyan félmillió tonnás csillaghajót vezetni!” – rajong Carmen a film elején. 
Reményei teljesülnek, steril gépburokban él, emelkedik, fénysebességre kapcsol, belefúródik 
a fénybe, végül szakító üzenetet küld.

Carmen kényes szépsége és magas intelligenciahányadosa nagyra hivatott: repülő óriás, 
semmiben úszó város, lebegő erőd ura a lány. Dizzy, a másik nő ezzel szemben nem ellentéte 
Johnnynak, ő a női gyalogos, a közlegény. Dizzy kínálkozó mosolyát, rakoncátlan, bodros 
haját, erotikus táncát látva vajon talán félteni kell-e tőle a film hősét? A régi melodrámákban 
ez a típus volt a szűzies, házias nővel szembeállított gátlástalan bestia. Itt mindkét nő kato-
na, de Carmen vezérlőasztalnál ül, Dizzy pedig a fronton menetelő, rohanó, felbukó, tüzelő 
katonalány.

Carmen magasba hívja Johnny Ricót, lebegni, s cserbenhagyja a gyalogost a magasröptűbb 
pilótáért. Dizzy alászáll a férfival, elkíséri a világ végére. Carmen a világ közepét keresi, a 
csúcsra, a középpontba, a legbiztosabb és legkiegyensúlyozottabb pontra vágyik, ahonnan 
irányítani lehet a dolgokat. Dizzy áradni, körülvenni, követni vágyik, elfogadni, minden for-
májában elszenvedni a létezést. Carmen okosan adagolt erotikája, két férfit párhuzamosan 
bolondító kacérsága középosztályi természetű, Dizzy eufórikus mazochizmusa ősi és proletár 
erotikát kínál. Az eget is egy nő képviseli, aki hatalmas testeket visz fel és kormányoz, meg-
szünteti a súlyt és távolságot, s a földet, a mélyt is egy nő képviseli, Dizzy, aki levisz a sárba, 
elkísér a rovarháború vér- és húsorgiáiba, s nemcsak elviselhetővé teszi, szenzációvá is szépíti 
a változás mozzanataként elképzelt pusztulást. Z és a hangyahercegnő is kalandos útra indul-
nak, felfedezik a szerelmet, mely maga az egész út, nem pusztán a cél. A rovarparadicsomot 
kereső hangyapár is a poklot járja. A pokol az, ami örökké ég: a hús a pokol. A Freddy-filmek 
(Rémálom az Elm utcában stb.) kazánja a hús törvényének színhelye. A legnagyobb és egyben 
legföldhözragadtabb testek, a Csillagközi invázió óriásrovarai is tüzet okádnak.

„Nem tud mit kezdeni a hússal.” – mondja gépéről a tudós Cronenberg légyváltozatában. 
„Úgy látszik, nem tudok eleget a húsról, tanulnom kell.” „Vettem egy kis húst. Megsüssem?” – 
kérdi este a nő. Szeretkezés közben a nő saját csókjait kommentálja: „A hús megőrjíti az embert.” 
A computer megbolondul a hústól. „Ez a hús poézise…” – elmélkedik a tudós. A Verhoeven-
filmben a Carmen által elhagyott katona a rovarbolygóra kerül, a Cronenberg-filmben a zavaros 
szerelmi ügyeiben szaladgáló újságírónő által magára hagyott tudós léggyé válik.

A Csillagközi invázió rovarbolygója a testiséggel való találkozás színhelye. Itt teljesül-
nek a szerelmek, itt jelenik meg hősünk a Földet elhagyó pilótalány nyomában, s ide jön a 
gyalogoslány hősünk után. A rovarbolygót szerelembolygóvá átértelmezve sikerül az önálló-
sulással fenyegető destrukciót reintegrálni a libidóba. A szerelem öncélúsága visszaszorítja 
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a háború öncélúságát. A háborúban a faj győzi le az egyént, a szerelemben az egyén a fajt, a 
szellem a természetet. A szerelem a legtestibbet szellemíti át, míg az egyéb életvonatkozások 
hajlanak az eltárgyiasulásra. A földi világban a nők is férfiként ágálnak, együtt zuhanyoznak, 
osztják a férfiak durva tréfáit. A kozmosz mélyén, fényszakadékokon túl, a rovarbolygón, 
sötét járatokon túl, a férfiak is nősorsot élnek át, a behatolás tárgyaként. Labirintikus járatok, 
barlangrendszerek őrzik a rovarbolygó titkát, míg a földi világban kilövő és közlekedő szer-
kezetek, a hódítás és odébbállás eszközei dominálnak.

Késleltetve jelenik meg a rejtőzködő szörny, a rovarvilág valamiféle méhkirálynője, me-
lyet megpillantani már maga a győzelem. A rovarbolygó rémkirálynője agy és vagina kom-
binációja, a felsőtest szellemi centruma és az alsótest nemi centruma közvetlen egysége. 
A kocsonyásan pulzáló lény a szögletes, izmos, inas, fallikus sereg világrengető zúdulásának 
irányítója. A mozgósító hús vaginális, a mozgósított fallikus. Az mágia, ez fegyver. Az egyik 
miszteriózus, a másik bestiális. A rettenetes nőiség monstruma leszívja áldozatai agyvelejét, 
kiüríti a harcost, aki percek alatt üres tokká, kiszáradt hullává változik. A Neumann-film 
légyemberét is aggastyánná aszott figuraként látjuk, amint lecsap rá a pók, hogy kiszívja az 
élet maradékát. A rovarbolygó csillagháborúja rejtett dimenziók, titkos barlangvilág meghó-
dítása, behatolás, amely robbanással, a világ számára nyugalmat hozó nukleáris orgazmussal 
végződik. A vágy állapota a békétlenségé, a háború vége pedig a vágyat alávető animális 
istenkirálynő alávetése az akaratnak és tudásnak, de csak az új vágy ébredéséig. A film végén 
ezúttal is közlik, hogy a háború folyik tovább. Tilos a teljes boldogság, elképzelhetetlen a 
régimódi happy end.

A Csillagközi invázió elején Rico táncba viszi, csókolja Carment. Szétvált ajkuk kö-
zött jelenik meg az odébb, mással táncoló Dizzy fájdalmasan figyelő, sértetten is büszke, 
csakazértis bizakodó félmosolya. A két szerelmes profilban, a fölösleges harmadikként 
megjelenő Dizzy szemben látható, ezáltal ő válik a jelenet főszereplőjévé, nem a boldogok.  
A boldogtalan szerepe a drámaian attraktív. A film csúcspontja a hadiszerencse sorsfordula-
tát hozó atomrobbantás, a film legsúlyosabb pillanata, vizuális és emocionális csúcspontja 
azonban a népek csatája előtti este. Johnny mindig lerázta az őt a fél univerzumon át követő 
Dizzyt, mert ő is ugyanolyan makacsul szerelmes a másik nőbe, mint Dizzy őbelé. A parancs-
nok, a visszautasítás tanúja csendes megjegyzésére Rico mégis a lányhoz lép. A lány hívta 
táncba Ricót, a férfi elutasította a nőt, mire Rosczak parancsnok Jonhnnyhoz lépett: „Egy-
szer tanácsot kért tőlem, hát én most azt tanácsolom magának, hogy ne hagyjon ki semmi 
jót.” Rico erre táncba viszi a lányt. A jóbarát világító hegedűje kíséri a táncot. A jelenetnek 
játékos, mesés, karneváli hangulatot adó világító hegedű egyszerre idézi a Gold Diggers of 
1933 (Mervyn Le Roy, 1933) boldogságmitológiáját és Chagall hegedűsét. Most a hegedűs, 
a barát mosolyog be a két profil között a szerelmesek táncába, fölösleges harmadikként, mint 
az imént Dizzy. A szerepcsere által Dizzy kezdeti haveri pozíciójából női pozícióba kerül át. 
Most Johnny és Dizzy a kép tartóoszlopai és a barát, az örömüknek örülő társ az, aki egyedül 
marad. Húszperces szerelmi éjszaka következik, egy szerelem kezdete és vége, első és utolsó 
aktusa, reménytelen, fölösleges, alig tűrt szerelem, a világ végén, az utolsó táborban, a ha-
lál kapujának völgyében, halálbrigád tagjaiként, az ígéreteknek és kötelességeknek értelmet 
adó holnap nélkül. Érzelmes dallam cincog a fegyverszünet civil éjszakáján, elhagyott és 
elfeledett emberiség, lebombázott otthonok, elpusztult milliók emléke. A szerelem meglopja 
a háborút, perceket lop vissza a háborútól, mely ellopta az életet. Beteljesült Johnny Rico 
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sorsa, kielégült a nagy idők vágya, eljött a kaland, de a nagy időkben az embernek húsz perce 
marad saját életére.

Végül a frigid Carmen is megjárja Dizzy véres útját. Két „felesleges” ember akadályozza 
Carmen és Johnny egybekelését. A felesleges férfit, Carmen pilóta udvarlóját, az égi férfit a 
fantasztikus vagina, a csillagközi méhkirálynő, a „felesleges” nőt, az igénytelen, könnyen 
kapható, kedves szeretőt, Dizzyt, egy tűzokádó, fallikus rém semmisíti meg. Az animális 
erők megfékezésében a jövendő házasok vesznek részt. A két pilóta, Carmen és parancsnoka, 
végleg elszállnának, a két gyalogos, Dizzy és Johnny, túl mélyre szállnak alá az anyagban. 
A Carmen-Johnny pár szavatolja a visszatérést a mindennapi életbe.

Az ambiciózus, mérlegelő és tervező Carmen a cselekmény végére az illúziótlan és te-
herbíró Johnny partnerévé válik. Dizzy az epizód: a háborúé, őrületé, ifjúságé. „Johnny, én 
meghalok, de nem számít, mert végre megszereztelek.” Dizzy Johnny karjában hal meg, vér 
és rovarpép borítja. A Mimic hősei az emberi vérszagot lefedő rovarpéppel védekeznek, mely 
így az életet jelenti, az erjedő anyag közösségétől áthatott misztikus részesedés értelmében. 
Dizzy koporsója elszáll az űrbe: új csillag a többi között. A csillagokat kereső Carmen a 
sárba zuhan és véres roncsok között hadakozik, végre rovarközelben, míg a sarat gyúró gya-
logoslány maga válik csillaggá. Carmen az eleve kiszemelt, a jólismert világban szeretett 
minőségeket összefoglaló idealizált objektum, a folytatás garanciája, a házasság intézményét 
propagáló női kép. A szerelem szépségét, az intimitásban ránk bízott személy védtelenségét, 
a beteljesedés tragikus ideiglenességét, az idő minden pillanatában benne rejlő végítélet meg-
kerülhetetlenségét és a tőle pillanatokat kiharcoló bizalom hősiességét, az odaadás kockáza-
tát, a végső pillanatban mindig prédává változó szerető nagylelkűségét Dizzy testesíti meg. 
Az égi nő az örökkévalóság és a végtelen jelentésösszefüggéseiből tölti le kötelességeket 
kreáló, igényeket támasztó szerelmét, a földi nő az elnyelő, dagasztó, deformáló természet 
közegében hozza el a helyeselt pillanat lehetőségét. A szerelmek a pokolban köttetnek, a 
házasságok az égben. A házas felajánlja azt, ami jó benne, a szerelmes mindent felajánl. 
A szerelem a közkatona útja.

Johnny Rico kettős, szerelmi és szakmai kudarc után, ki akart lépni a hadseregből. „Ha 
lehúzod magad a klotyón, azzal csak egy dolgot bizonyítasz!” – támadt rá Dizzy, aki érte 
vállalta a sorsot, amely elől a fiatalember megfutamodna. Ha hibázol, figyelmeztet ezzel 
Dizzy, a rovareposzból trágyaregénybe kerülsz át. A midcult-filmek trágyaesztétikája a 
masscult szörnyeposzok és egyéb háborús és harcifilm-típusok népszerűségének kedvez. Az 
elitművészet ebben a korban egyre inkább leértékeli az embert, s ez a nagyközönség számára 
felértékeli a mítoszt. A művészfilm és a midcult-film témája a puha, lagymatag, türelmes, 
széteső, engedékeny, tanácstalan lény, aki magát sem érti, kérdően bolyong, és önpusztító 
kéjjel fogyasztja magát. A néző feladata, hogy besegítsen megértésével. A felfutó tömegfilm 
műfajok témája a kemény, autoriter ellenfél, a félelmes túlerő, mellyel meg kell harcolni, 
amely harcban tulajdonságokat is kell kölcsönözni az ellenféltől. Mind a trágyaregény, mind 
a rovareposz a legalacsonyabbat tekinti az élet titka letéteményesének, melyet a trágyare-
gény széthulló gyengeségként, a rovareposz (hüllőeposz, roboteposz stb.) romboló, támadó 
erőként, könyörtelen keménységként értelmez. A káosz két arca a robbanás és a kialvás, az 
emésztő tűz és a pocsolya.

A rovareposzban helye van a trágyaregény motívumkincsének, a legyőzendő erők olda-
lán. A rovareposz kemény, de törékeny kéregként mutatja be a formát, a trágyaregény belső 
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puhaságként az alaktalan tartalmat. A páncélozott rovarnyüzsgés harci szellemével szemben 
a trágyaregény a megfoghatatlan formátlanságot hangsúlyozza. Az olyan elitfilmben, mint 
pl. a Meztelen ebéd, az érzékenység ellenállásmentes belemaszatolódás a világba. A kor fan-
táziájában a kiélezés és harcos meghasonlás elvének megjelenítése a láthatárt betöltő rovar-
sereg fenségesen rút hömpölygése vagy a bogár kemény páncélja, míg az oldás, megértés 
és elfogadás, megtalálásának és felvállalásának kifejezése a salakanyag sötét önazonossága, 
a csatornalé sűrű csendje. Már a Vörös sivatag bűzös, szemetes ipari táján bolygó Monica 
Vitti elindul az exkrementális szimbolika felé, melynek lényege nem a kozmosz csíráit rejtő 
izzás, hanem az emlékeit erjesztő végleves. A rovar és az exkrementum együtt teszik ki az 
egészet, a teljesség képletét, mely kívül páncél, belül ragacs, kívül fűrész, belül spongya, 
kívül hozzáférhetetlenség, belül válogatás nélküliség, kívül zsarnok, belül szenvedő csömör, 
kívül akarat, belül végül közöny. Tarolóként képtelen a találkozásra, mindent befogadó mos-
lékanyagként pedig alkalmatlan a távolságtartásra, megkülönböztetésre és magányra. A kívül 
kemény, páncélos lény belül maga is nyálkás, védtelen, kásás. A két összeegyeztethetetlen 
létideál együttélését az ölés szabályozza a világban. Az ölő, a gyilkos masszából páncélossá, 
a megölt, az áldozat páncélosból masszává változik. A harcosok idegen embereket trancsí-
roznak, a menedzserek idegen cégeket, a politikusok idegen társadalmakat. A mai kultúra 
képnyelvében és köznapi életfilozófiájában a rovar a sikeres létező képe, míg a trágya a 
lét tehetetlen, tartás, értelem és tendencia híján való arctalan és véletlenszerű lényegének 
kifejezése. A rovareposz a létező, a trágyaregény a lét képének kifejezése a mai filmben.  
A trágya nem abszurd, hanem banális. Az abszurdtól, a múlt század közepe témájától örökli 
az értelmetlenséget, de az értelmetlenség elvesztette rangját, pátoszát, mely nagyon ritka pil-
lanatokban és csúcspontokon képes újjáéledni. Ezek közé tartozik Verhoeven filmje.

A Csillagközi invázió háborúja a világállam műve. Verhoeven ellentmondásos folyamat-
ként szemléli a globalizációt, annak tudatában, hogy minél nagyobb egységről van szó, annál 
nehezebb a fenn- és összetartása. A demokrácia összeomlott, a veteránok vették át a hatalmat. 
Az emberek a veteránokra, a hadseregre és a háborúra szavaznak, vagy visszavonulnak a 
magánéletbe, mint Rico szülei. A globalizáció folyamata, a növekvő népesség és a csökkenő 
készletek feltételei mellett egyrészt külső hódítást feltételez (olyan imponáló képeket látunk 
az űrflottáról, amilyen hatással utoljára King Vidor jelenítette meg az amerikai hadsereg első 
világháborús felvonulását). Korlátozzák az egyéni jogokat is, a gyermekszülés joga pl. csak 
a katonai szolgálatot teljesítőnek jár. A hódító politika a népjólétet is érinti: a farmergyerek 
azért áll be gyalogosnak, mert szülei nem tudják taníttatni. A médiát uralja a háborús propa-
ganda: egyáltalán nem vonzó az állam és az élet képe. Nem azért védjük a filmben világun-
kat, mert lelkesít, hanem mert a másik világ még ijesztőbb.

Csata előtt italt vedelnek, megfeszített izmaikat mutogatják a fiatalok, boldog eksztázis-
ban üvöltözve. „Harcolni fogunk és győzni fogunk!” Amikor a tudósító arról beszél, hogy ta-
lán a természetbe való beavatkozásunk bőszítette fel a rovarokat, Johnny Rico odalép: „Hadd 
mondjak valamit! Mint Buenos Aires-i! Nyírjuk ki mindet!” A korábbiakban kaptuk a hírt, 
hogy a rovarok támadása megsemmisítette hőseink szülővárosát, Buenos Airest. A kiinduló 
világhelyzet jellemzője az „ezeréves gyűlölet” pszichológiája. (Emil Zatopek olimpikon be-
szélt ezeréves gyűlöletről, amikor a szovjet csapatok megszállták Csehszlovákiát.) Hőseinket 
a bosszúvágy teszi egyet akaró és egységesen cselekvő, áldozatkész kollektívává. Ki kezdte? 
Most már mindegy, ha két nép, illetve ebben az esetben két faj már csak potenciális gyilko-
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sait képes látni a másikban. Van valódi szeretet és a szeretet hiányában produkált hisztérikus 
szeretetmimézis (melynek oka, hogy hiányzik a szeretet és szeretnék megélni élményét vagy 
legalább megteremteni látszatát). Hasonlóképpen van valódi gyűlölet és hisztérikus gyűlö-
letmimézis (mely a hódító érdek és a manipulatív propaganda terméke). A hisztérikus gyűlö-
letmimézis könnyebben alakul át paranoid gyűlöletté, mint a szeretetmimézis szeretetté. Ha 
korlátozzuk, majd támadjuk egymást, a hisztérikus mimézis valódi gyűlöletté válik.

Kiderül, hogy csaléteknek küldték az idegen bolygóra hőseink csapatát: ők a „feláldozha-
tók”. Volt iskolatársuk közli ezt, aki minden nap százak és ezrek haláláról, a mieink feláldo-
zásáról dönt – ez a stratégia. A háborúnak, ha már kitört, megvannak a saját törvényei, me-
lyek be nem tartását vereséggel bünteti. „Aki nem csinálja a dolgát, azt lelövöm.” – mondja 
Rosczak. A fegyelem az első, de a megértés és szolidaritás követi, az előbbi parancsnoksága 
nem zárja ki az utóbbiak lehetőségét. Verhoeven filmje ezért, bár diktatúrában játszódik, nem 
a nácifilmekkel, hanem a Nagy Honvédő Háború filmjeivel rokonul. Ezért úgy tudjuk nézni, 
mint a Berlin elestét, Csiaureli filmjét, s szép szerelmi szála révén úgy is, mintha a Ballada 
a katonáról vagy a Szállnak a darvak űrbéli változata volna. Vagy akár mintha egy Homeros 
recitálna Trójáról.

A film végén Rico a kiképző tiszt (Rosczak) örököse. Rico: „Aki nem teszi a dolgát, azt 
magam lövöm le!” A rohamozók mögött megfutott vagy lemaradt katonákat a hadsereget kö-
vető osztagok lőtték ki a Nagy Honvédő Háborúban – ezt persze az orosz filmek nem mutatták 
be, Verhoeven pótolja, s – úgy tűnik, igenli – a háború eme legkegyetlenebb törvényét, mint a 
győzelem feltételét. Az ember énje néha nem elég erős, s ekkor van szükség a Kegyetlen Nagy 
Másikra. A háborúban az elitdiktatúra átalakul valami mássá. A végső csatában a hadnagy leüti 
a tábornokot, aki a győzelem akadályává vált. A háború ezáltal olyasmivé alakul, mint a régi 
parasztháborúk, népfelkelések, forradalmak. A sorkatonák veszik át a háborút.

A háború törvénye, a stratégia kegyetlen szükségszerűségeinek gyakran áttekinthetetlen 
gubanca nem a film végső szava. Ezt a kegyetlenséget, a létharc ravaszságát és kegyetlensé-
gét a természettől tanulták az emberek, attól a természettől, melyen egész történelme során 
felülemelkedni próbált az ember, de végső győzelme által jutott vissza a kiindulópontra, az 
őseredeti kegyetlenség szükségszerűségeihez, mert végül az ember úgy áll szemben a ter-
mészet egészével, ahogy a természetben két faj harcolt a territórium kimerülő készleteiért. 
A földre szállt Carmen fogoly, elhurcolták a rovarok, de Rico lefújja a mentőakciót. „Nincs 
mentés. Biztos, hogy már halott!” A rovarháború során egyre jobban hasonlítunk a rovarok-
hoz, csak az összesség számít, a faj, ezt tartja szem előtt, erre hivatkozva áldozza fel az egye-
deket a racionális stratégia. A háború és a gazdaság is így gondolkodik, de Riconak sikerül, 
ami az emberiségnek mindeddig nem sikerült, végül mégis Carmen keresésére indul.

– Ezért fel is akaszthatnak!
– Életben van, tudom, nem tudom, hogy honnan tudom, de érzem.
Ezen a ponton a film főszereplője túllép a háborús logikán, és épp ezzel a tisztán racioná-

lisan szemlélve hibás döntéssel jut el a centrumba, a rovarkirálynő rejtekébe. Johnny Carmen 
miatt vonult be, Dizzy Johnny miatt, tehát korántsem az állampolgársággal járó előjogok 
vagy az „emberiség megmentése” voltak a cselekmény végső mozgatói. A titkos, bevall-
hatatlan végső cél Verhoevennél – a Turks Fruit rendezőjénél – valami fontosabb: az, amit 
a Turks Fruit rövid életű de váratlan kezdetű és gyors végű szerelme idején nagyon boldog 
hősnőjének csillagközi tükörképe, Dizzy tánca fejez ki.
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A harmadik világháború és a marslakók támadása

Az angol világbirodalomban, az óceán túloldalán kitermelődik egy nemzeti burzsoázia, 
melynek érdekei leválnak az „anyaországéról”. Szolgából úrrá váltak, munkavezetőből föld-
birtokossá stb. A meghódolt kontinens északi fele hódító világhatalommá alakul. Ma az USA 
érdeke, hogy úgy ne járjon, mint az egykori Anglia a fiatal amerikai gyarmattal, s miután a 
XX. században általa szervezett és támogatott rendcsináló katonai diktatúrák bűnei leleple-
ződtek, a rendcsináló erők helyett, úgy tűnik, rendetlenségcsináló erőket keres, a hadurak és 
multik pedig olyan zavartalan, pacifikált országokról álmodnak, ahonnan az emberek eltűn-
tek, csak az olaj és a hadiipar igényelte ásványkincsek maradtak. A dacos és jogokat formáló 
helyi lakosságnál jobban működtethetők azután ezek az országok importált vendégmunkások 
igénybevételével. Ezt a stratégiát más birodalmi ambíciójú nemzetek is átveszik, s a multik 
mindenütt támogatják. Ennek érdekében világszerte alacsony kultúrájú, kétségbeesett, le-
selejtezett, dühös, polgárosulatlan tömegeket mozgósítanak, ráuszítva őket az öntudatosult, 
polgárosult rétegekre. A hallgatólagos cél a magasabb szinten alfabetizált, nemzeti öntudat-
tal, felszabadító eszmékkel „fertőzött” rétegek kiirtása. A hutukat pl. a franciák fegyverezték 
fel a tutszik kiirtására. A Birodalom minden helyi kultúrát átfésül, hogy keresse azokat a né-
peket vagy rétegeket, amelyeket a többire uszíthat. A világhatalom érdeke a genocídium álta-
lánossága, mely lehetővé teszi a rendcsináló szerepében való fellépést, s az is érdeke, hogy a 
rendcsinálás címén indított háborúk katonai sikertelensége vagy félsikere folytán kiürüljenek 
az országok, s modern népvándorlás árassza el a világot, a nehezebben kontrollálható öntuda-
tos népeket szétforgácsolva kiszolgáltatott egyedekké. Az ezredvégi világhatalmi biopolitika 
tendenciája a genocídium általánossága.

Ha bombáznak, egyúttal kioktatnak: érted teszem, nem ellened! Hitler katonái azt hiszik, 
saját népüknek tesznek szívességet, ha más népeket irtanak. A második világháború győztese 
azt hiszi, azoknak a népeknek tesz szívességet, amelyeket irt, bombáz, feléget, megmérgez. 
„Most valamennyiünk nevében humanitárius bombák hullanak…” – írja Konrád György a 
jugoszláviai háború idején (Konrád: A jugoszláviai háború és ami utána jöhet. Bp. 1999. 
43.). Ekkor, amikor szomszédainkra, rokonainkra, ismerőseinkre hulltak az általunk rendel-
kezésre bocsátott repülőterekről felszálló gépek radioaktív bombái, ébredhettünk rá, ami a 
messzi Korea vagy Vietnam idején nem tűnt fel, hogy van egy birodalom, melynek pilótái 
ötezer méter magasban cikáznak fölöttünk, s feladatuk, hogy városainkból romokat, belő-
lünk hullákat „gyártsanak le”. A népeket pusztító világcsendőrök által vezényelt demokrácia 
önpusztítássá válik: a Kárpát-medencében, a csatlakozás által egyszerre lettünk tettesek és 
áldozatok, s a „nyugati demokrácia”, a „szabad világ” lényege a kollektív öngyilkossági 
ösztön egzaltációjaként lepleződött le. A volt (szétszedett) Jugoszlávia bombázásában való 
részvétel ugyanolyan világtörténelmi aljasság volt részünkről, mint a dubčeki Csehszlovákia 
lerohanásában való részvétel.

Hitler a nemzeti jogokat vetette be a népirtás legitimációjául a század elején, melynek 
végén az emberi jogokat és a világpolgári kötelességeket manipulálják hasonló módon. „Ci-
nikus jelentéssel telítődtek az emberjogvédő jelszavak a NATO-bombákra rácímkézve.” 
(Konrád, 51.). Az idézett szerző bevezeti a „pedagógiai háború” fogalmát. A balkáni háború 
figyelmeztetés az EU-s népek számára: vagy engedelmesek leszünk, s akkor a mi repülőte-
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reinkről bombáznak más népeket, vagy kuruckodunk, akkor azonban ülhetünk a pincében, 
„várva, hogy jön-e vagy nem jön az égből a humanitárius küldemény.” (52.). A balkáni bom-
bázások napi ötszázmillió dollárba kerültek. Ha ezt a pénzt a szerbek, horvátok, albánok 
nyomorának enyhítésére fordítják (annak a nyomornak az enyhítésére, amit a helyi tömegek 
által azóta is visszasírt Jugoszlávia szétszedése okozott), ezzel virágzó európai államot te-
remthettek volna, a nyugati elit azonban nem virágzó partnereket és jövendő versenytár-
sakat, hanem tehetetlen, kiszolgáltatott perifériákat akart. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
szétverése úgy borította fel az európai egyensúlyt és vezetett Hitlerhez, ahogy Jugoszlávia 
szétverése felborította a balkáni egyensúlyt és vezetett az etnikai konfliktusokhoz. A nyugati 
demokrácia konstrukciójának az egész egyéb világ „dekonstruálása” az ára. A globális világ 
(globális káosz), mely a Szovjetunió összeomlása után létrejött, dupla haszonforrás: a sze-
gény és kiszolgáltatott népeket olcsó munkaerőnek, a lázongó népeket a hadiipar kísérleti 
terepének és a hadsereg gyakorlóterének tekintik. A humanitárius akció ma nem más, mint 
véres hadgyakorlat.

Konrád tiltakozik a szerbek és a nácik között a nyugati sajtó által vont párhuzam ellen: „A 
szerbek nemcsak alanyai, de mintegy félmillióan tárgyai is voltak az ölésekkel párosuló etnikai 
tisztogatásoknak…” (53.). Más a holocaust: „A zsidók fegyvertelen kisebbség voltak, a német 
lakosság egy százaléka, és – eltérően az albán nemzeti radikálisoktól – sehonnan semmilyen 
területet nem akartak elszakítani…és nem fenyegették Németország vagy más állam nemzeti 
szuverenitását. A nemzeti szocialista adminisztráció ezzel szemben a zsidók teljes körű kiirtá-
sára törekedett, s bár a háborút elvesztette, ezt a célt kétharmad részben sikeresen teljesítette.” 
(53.). A szerbek és a nácik párhuzamának hamissága hívja fel figyelmünket a NATO és a nácik 
párhuzamának igazságára. Mit tesznek velünk? „Nem a demokrácia és nem az európai huma-
nizmus védelme, csak szavakban az, mert a collateral demage-nak, mellékes kárnak nevezett 
másfélezer civil megölése, nem szólva a katonák megsemmisítéséről, ezt a tézist nem támaszt-
ja alá.” (67.). A NATO légiháborúja „olyan embereket öl meg, akiknek zöme talán még nem is 
járt Koszovóban, és akiket semmiféle bíróság nem marasztalna el semmiféle bűnben.” (68.). 
Hitler nemzetépítésként tálalja a tömeggyilkosságot, a NATO Európa-építésként.

A szocializmus a Brezsnyev-korszakban – Konrád és Szelényi szerint – az értelmiségi 
osztálydiktatúra felé haladt. A szocialista országok valóban sokat fektettek be a káderosztály 
művelt mandarin-elitté való kiképzésébe. A nyugati tőkésdiktatúra kegyetlensége élesedik, 
harmadik világháborúvá radikalizálódik, míg a káderdiktatúra lazult és szelídült.

Az ötvenes évek hidegháborúja a második világháború folytatása más eszközökkel. A har-
madik világháború ezzel szemben a globális elit totális háborúja az emberiség egésze ellen. 
Az új háborúban a hadviselés újfajta törvényei körvonalazódnak. A nyugati hatalmi centru-
mok agymunkája a háború kiterjesztését és a világterror igazolását szolgáló eszmék kiagya-
lására összpontosul. Ezek egyik legszemérmetlenebbike a „megelőző csapás” eszméje. Mint 
a világfelforgató elit minden kezdeményezése, ez is könnyen visszaüthet, mert a megelőző 
csapás eszméje a megelőző csapást megelőző csapás eszméjének felfedezésére ösztönöz. Az 
utóbbi lehetőség ezzel szemben arra ösztönzi a megelőző csapás híveit, hogy minél előbb 
megindítsák a megelőző csapást, mely egyúttal annak lehetőségét is jelenti, hogy ezzel fizes-
sék ki a nemzeteket, melyek bankjainál eladósodtak. Ha az erősebb kölcsönöz a gyengébbtől, 
lehetősége van a kölcsönzést formálisnak tekinteni. A fizetési eszköz és a visszafizetési esz-
köz ma már nem tekinthető azonosnak: az atombomba válik korunk visszafizetési eszközévé.
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A globális világ széthúzó s mindannyiunkat szembeállító feltételei között már nem az 
a kérdés, hogy „ki kezdte”, hanem hogy ki a tömeggyilkos. Ma az egész világon mindenki 
potenciális célpont, és nem kell igazságtartalmú indok a gomb megnyomásához. Jugoszlá-
via és Afganisztán tapasztalatai alapján írja Safranski: „A helyszín felett magasan szálltak a 
bombázók, nehogy lelőhessék őket, ugyanakkor az optimális célzáspontosságot innen csak 
azon az áron lehetett elérni, hogy számtalan találat ért semleges civileket és civil célpontokat 
is. Az történt, mint ha egy bankrabláskor az egész bankot felrobbantanák, ahelyett, hogy 
csak a bankrablókkal végeznének.” (Safranski: Mennyi globalizációt bír el az ember?, 79.). 
Az „áldozat nélküli háború” azt jelenti, hogy a háborút leváltotta a népirtás: az egyik oldal 
biztonságban és korlátlanul gyilkolhat, a másik oldalon ezért mindenki potenciális áldozat.

Az amerikaiak nem adják ki háborús bűnöseiket, a szerbek kiadják. Ha a szerb öl, az há-
borús bűn, ha az amerikai bombáz le kórházakat, iskolákat vagy templomokat, az legfeljebb 
kis malőr. Ha az egyik fél büntethető, a másik nem, akkor a jogosan büntetett háborús bűnös 
büntetése sem jogi aktus, hanem politikai gyilkosság, mert csak az egyenlő jog nevezhető 
jognak, a féloldalas csupán politika. Könnyedébben szórja a bombát, aki tudja, hogy nem fe-
nyegeti felelősségre vonás, senki sem fogja elszámoltatni az áldozatok életével. Nemzedékek 
nőnek fel a destruktivitás élvezetének biztonságában, s a háború számukra vicces hajtóvadá-
szat, új sport jellegét veszi fel. Naomi Klein CIA-könyvét olvasva meggyőződhetünk róla, 
hogy az idealista ideologikus terroristával szemben a globálfasiszta államterrorista egyúttal 
bérgyilkos és kéjgyilkos.

A világrend okozta szenvedésekért a lázadókat teszik felelőssé. A „liberális hollywood-
paranoia” (Žižek: Die Revolution steht bevor, 19.) végtelenül variálja a Gonoszt, mely min-
dig új gonosszal, lényegében akárkivel behelyettesíthető, a mindenkori kijelölt áldozattal. 
Ő az, „aki kezdte”, de ha ő is a támadó, valójában mi kezdtük, mert világunk egésze tiltja 
létét és tagadja ideáljai valóságtartalmát. Nekünk csak lázadása és támadása pillanatában 
jelent helyi veszélyt, a mi létünk azonban az ő lehetetlenségének állítása, létének tagadása. 
Harryhausen idején, a Pánik New Yorkban monstrumában vagy a japán katasztrófafilmekben 
még megvan a „Gonosz” tragikus létének sejtelme, a mai amerikai katasztrófafilmekben – a 
Cápától a Godzilláig – nincs megértés és könyörület az összeférhetetlen létformák konfliktu-
saiban megjelenő Másik iránt. Amikor a rém rombolni kezd a filmekben, fellélegzünk, mert 
minden kollektív bűnünket átvállalta, s amit mi együtt és állandóan művelünk a környezettel 
és egymással, azt ő sűrítve, projektálva, s az igazi tettest, bennünket, ezáltal mentesítve állítja 
elénk. A rém, a monstrum vagy a terrorista a globális kapitalizmus tudattalan önreflexiója.

Rémálmaink vágyálmok. A rendszer ellenségkeresése számít az egyén paranoid tenden-
ciáira. Az állítólagos ellenség a rendszer legfőbb összetartója: „…a féken tartás külpolitikája 
nem más, mint a féken tartás belpolitikájának kiterjesztése.” (Marcuse: Az egydimenziós 
ember, 73.).

Valamennyiünk egymástól való kölcsönös félelmének villámhárítója a rém, akit jól isme-
rünk a mozivásznon, s izolálni és kiküszöbölni szeretnénk, a filmek happy endje mintájára, 
a valóságban is. A nemesi társadalom, akárcsak később a szocialista társadalom, katonaiból 
bürokratikussá vált. A polgári társadalom, a XX. század nagy gazdasági válságait követően, 
bürokratikusból válik katonaivá.

Vajon felcsatlakozhat-e a globalizmus ellenében ébredő internacionalizmushoz, melyet 
a latinamerikanizmus képvisel, egy hasonlóan progresszív afrikanizmus? Az afrikaiak nem 
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alkothattak igazi nemzeteket, mert a gyarmatosítók vonta határok a hódítóktól függtek, akik-
nek nem volt érdekük a koherens etnikai egység, amely koherens felszabadító erővé válhatott 
volna. A tömegeket nem hagyták egyesülni, közös kultúrát felfedezni egymásban és építeni 
ki együtt; a gyarmatosító nemzet erőltette rájuk a maga kultúráját, így az idegen kultúra a 
közös rabságban kötött össze, s megalázott szolganép alkalmazkodó mentalitásainak kiter-
melése volt a feladata. A gyarmati rendszer összeomlásával az etnikumok szembe kerül-
tek egymással az addig a gyarmatosok által képviselt hegemón pozíció meghódításáért való 
harcban. Ez az afrikai lét egyik oldala. A felszabadult gyarmatokon egy kisajátító, hatalom-
éhes partikuláris érdekhalmaz igyekszik a gyarmatosítók helyére nyomulni, s eme véres kezű 
rablóelitnek nem érdeke kivezetni az országot a függésből. Nem saját népére támaszkodik, 
s nem támogatja a törzsi konglomerátumból néppé válást. A hagyományos kolonializmus 
szükségét érezte, hogy civilizatórikus teljesítményekkel legitimálja magát. A gazdasági gyar-
matosítást levezénylő helyi komprádorburzsoázia nem ismer mértéket a kizsákmányolásban.

Az afrikai lélek másik oldalát az egykori rabszolgakereskedelem általi szétszóratás ha-
tározza meg, s a szétszóratás következménye a kettős kultúrájúság. Ennek eredményei pl. 
az afroamerikai lelkület variánsai. De ez a szétszóratás korántsem csupán afrikai sors. Ma 
Nyugat-Magyarországon – pl. lakás tatarozása esetén – mind nehezebb képzett szakembe-
reket találni: Burgenlandban dolgoznak. Egyetemeinkről sorra tűnnek el az alkotó oktatók, 
a kórházak visszahívják nyugdíjas orvosaikat, mert a fiatal orvosnemzedék eltűnik Svédor-
szágban és egyebütt. A globalizáció és a kezdetben dicsőített „europaizáció” a helyi kultúra, 
oktatás, egészségügy, mesterségek lefölözése. A szétszóratás olyan variánssá tesz bennün-
ket, akiknek létéből hiányzik a nemzeti meghatározottság történetisége. Elveszítjük múlt-
tőkénket, az új érintkezési viszonyok törlik az összetartozás érzését, szimpátiát, empátiát és 
szolidaritást. A nyugati lefölöző stratégia visszájára is fordulhatna pl. az afrikaiak esetében, 
ahol a polgárosult nemzeti történelem kimaradása következtében a lélek esetleg átlépheti az 
európai típusú fejlődés összes kacskaringóját, s minden afrikai ember egynek érezheti magát 
a többi afrikai eredetű emberrel, nagy szétszóratott népként, mely aktív történelme kezdete-
ként válik a szétszóratás és mindenütt jelenlét által a jó szomszédságnak nemcsak felfede-
zőjévé, hanem tanítójává is. Afrika az a kontinens, amelyet legjobban sikerült tönkretenni, 
ezért legjobban reprezentálja az úgynevezett jóléti társadalom árát. Az egész emberiségnek 
tartozása van vele szemben, de az afrikai lelket nem a tartozást behajtó ressentiment érzések 
uralják. Sartre megérzi Lumumba elnök kapcsán „ezt a határtalan jóságot, melyet az euró-
paiak naivságnak neveztek.” (Sartre: Patrice Lumumba politikai gondolkodása. In. Módszer, 
történelem, egyén. Bp.1976. 328.). Fanon – aki, ha Lumumba az afrikai forradalom szentje és 
mártírja, akkor Fanon a bölcse – „az afrikai lélek alapvonását látta benne.” (uo. 328.). Sartre 
idézi Lumumbát: „…a bennünket elválasztó határok ellenére egy a lelkiismeretünk, egy a 
lelkünk…” (uo. 348.). Az osztrák televízióban egy volt belga diplomata cinikus élvezettel 
mesélte el, hogy gyűjteményében birtokolja, eltette a kivégzett Lumumba állkapcsát.

A történelmi prognózisok illetve a szociális vállalkozások, történelembe való beavatko-
zási lehetőségek vizsgálatakor két szakaszra osztható „a közösségnek a szociális paraziták 
okozta hanyatlása.” (Konred Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, 47.). Előbb 
a közösségen élősködő felettes, hatalmi közösséget hoznak létre a közösség régebben szelle-
mük és tetterejük, újabban erőszakosságuk és gátlástalanságuk által kiemelkedő tagjai. Kö-
zösség és felettes közösség kooperatív együttélése addig működik, amíg a felettes közösség 
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is nyújt valamit a közösségnek. Ha a felemelkedés módja nem a szellemi produktivitás, úgy 
a felettes közösség tisztán intrikára és erőszakra redukált hatalma szelektív nyomást gyakorol 
a közösség felszámolása irányában. A második szakaszban felbomlik a közösség, melynek 
most már minden tagja a parazitizmus előnyére törekszik, s ezért minden egyéni előny a kö-
zösségi hátrányok halmozásához járul hozzá. A korábbi birodalmaknál gyorsabban fejlődő, 
de gyorsabban is hanyatló kapitalizmusban eltűntek az altruista viselkedésmódok „melyek 
a közösségnek használnak, de az egyénnek kárt okoznak…” (uo. 46.). A „létező szocializ-
musban”, miután szétverte a hagyományos közösségeket, olyan réteg propagálja az altruista 
viselkedést, amely réteg felmenti magát alóla. Az altruizmus így hitelét veszti, akárcsak a 
szocializmus, a hatékonyabb kapitalista kizsákmányolást idealizáló újabb káderréteg vérmes 
tőkés mentalitásának sikerei láttán pedig végül minden ember felmentve érzi magát a naiv-
nak kikiáltott altruista viselkedés alól. Az előbb nevetségesnek nyilvánított altruista viselke-
dést utóbb lehetetlennek, követelését pedig hazugságnak érzik. A kultúra érzelmi lehűlése és 
az erkölcs társadalmi fagyhalála idején azt hiszik, hogy a spontán önszabályozási rendszerre 
bízták magukat, melynek látszata mögött a parancsnokló elit uralma rejtőzik, akiknek a két-
pólusú világrend összeomlása teljhatalmat ad. A globalizmus az aszocialitás világuralma. Ha 
az egyedek egymást védik, egyedi kockázatot vállalva, így nő a csoport túlélési esélye. Ha 
egyesek nem vesznek részt ebben a spontán és általános szolidaritásban, úgy nő a túlélési 
esélyük. Az „aszociális elemek” a többiek „viselkedésmódján élősködnek”, de sikerük hosz-
szú távon kiküszöböli az altruizmust, s ezzel „csökkenti a csoport túlélési esélyét.” (46.).

A neokapitalista elit nem az univerzalitást képviseli, hanem Erikson értelmében vett 
„kvázi-fajt” alkot. A kvázi-faj kártételeit a mindenkori környezetben található kisebbségek 
rovására írják, s az ebből fakadó etnikai villongások alkalmat adnak az emberiséggel szem-
ben konstituálódott kvázi-fajnak, hogy rendcsinálóként lépjen fel. A kvázi-faj (a multinaci-
onális világelit és csatlósai) új, hódító jellegű világvallás türelmetlen térítő mentalitásával 
képviselik a piaci fundamentalizmust.

Az ember „morfológiai különállására” ráépül a kvázi-faj társadalommorfológiai különál-
lása: érdekei és viselkedése tekintetében mindinkább összehasonlíthatatlan az emberrel. Az 
IMF receptjei (több adókedvezmény a gazdagoknak, kevesebb bér a szegényeknek) a sze-
gényeket kiszorítja az illegális fekete gazdaságba, a gazdagokat pedig felemeli a spekulatív 
tőke pókergazdaságába, megszilárdítva a népek és a világelit, az emberiség és a kvázi-faj 
polarizációját. A versenyképességért folytatott harcban az ember nem versenyképes többé a 
computerrel és az automata gépsorokkal. Előbb-utóbb szinte valamennyien magunkra ismer-
hetünk az Érik a gyümölcs című Ford-filmben kallódó Henry Fondában és a traktorok által 
leváltott földművesekben. Ez a film is, akárcsak a Csoda Milánóban, a fiatalodó remekmű-
vekhez tartozik, melyek egyre megrendítőbbek. Az emberiség egyötödének nem érdeke a 
négyötöd fenntartása. Előbb munkánktól fosztanak meg, utóbb életünket fenyegetik.

Ez az új elit úgy szállja meg a földi világot, s olyan messziről néz le ránk, mint az ötvenes 
évek inváziós scifijeinek marslakói. Ezért beszélünk marslakó mentalitásról, marslakó elit-
ről. Ezek annyiban valóban már-nem-emberek, amennyiben nemcsak más szükségletekkel, 
más logikával is élnek. Az amerikanizálódott komprádorelitek, pl. Sao Paolo szupergazdagjai 
már nem mernek alászállni az utcára: felhőkarcolóik tetejére tervezett repülőterek helikopte-
reivel közlekednek – s akik még nem különültek el ennyire sikeresen fizikailag is, szellemi-
leg már bennük sincs nyoma közösségnek, s lelkileg sem tudnak hozzánk alászállni. Caligula 
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mondta: ahogyan a birkapásztor sem birka, úgy az emberek urai sem emberek, hanem ma-
gasabb rendű lények. Karl Kautsky így kommentálja: „Valóban az emberek birkatermészete 
teszi az uralkodókat istenekké.” (Karl Kautsky: A kereszténység eredete. Bp. 1950.117.). Az 
elit azóta is, és egyre inkább, más ontológiai státuszt tulajdonít magának, mint az „ember-
anyagnak”. Az emberiség „rabszolgafaj”, az őrzött-védett világelit pedig csak a média fan-
tomképein hozzáférhető önelégült démonnép. Konrád György is észleli a marslakó szuperfaj 
formálódását a jugoszláviai háború vizsgálata során: „A NATO-vezetők, úgy látszik, csak a 
bombázók lélektanát értik, a bombázottakét nem. A vezetők csak a vezetőket látják, a halotta-
kat és sebesülteket nem.” (A jugoszláviai háború, 14.). A két réteg érintkezési közege a gyű-
lölet. A jogfosztott biomassza irigyen gyűlöl, az élvező biomassza szorongva. A természet-
ben a szimmetriák és egyensúlyok uralkodtak, a „társadalom társadalmasulásának” azonban 
rossz vége lett, egymástól is úgy eltávolodtunk, mint a természettől: létrehoztuk az abszolút 
aszimmetriát. Ezért kavar újabban sok vitát a radikális gonosz fogalma. A radikális gonosz 
a radikálisan eltávolodott, felülemelkedett erő, mely tulajdonosként viszonyul mindenhez 
és mindenkihez. A szélsőségesen polarizált társadalmak alulmaradottjainak érzése szerint 
elértünk arra a pontra, ahol már csak módszereiket ellenük fordítva győzhetjük le az elnyo-
mókat, s csak a radikális gonosz valósíthatja meg a radikális jót. Ma az emberiség helyzete 
olyan, mint az első világháború végén a cári birodalomé. A klasszikus scifi jövőrealizmusa 
figyelmeztetett először marslakóinkra, akiket a globáltőkés világháború globális gerillahábo-
rúvá válása, az ellenállás fellángolása és partizántaktikáinak kidolgozása fog megszorongatni 
további eltávolodásuk és mértékveszésük folyamán. A lázadó régiók a tespedt, dekadens, 
„polgárosultabb” népek számára megteremtik a felszabadulás „békés útjának” lehetőségét. 
Ebben az esetben a forradalom européer formája maga is kizsákmányolja a harmadik világot, 
még a felszabadulás polgárosult – „bársonyos” – módja is proletár formájának kizsákmá-
nyolása. Egyik nép a másik vérével akar fizetni a világszabadságért. Ezek az egymást szülő 
aszimmetriák korrigálhatók, pl. ha minden nép bevezeti a gerillaképzést, s elsajátíthatóvá 
teszi számunkra a közoktatási rendszer a honvédelem összes alapvető készségeit. Bebizo-
nyosodott, hogy egy felfegyverzett népet, melynek egyedei valamennyien szabad harcosok, 
nem győzhetnek le anonim hadigépezetek (Vietnam). A XX. század új tapasztalatai alapján 
ki kell dolgozni a hadművészet elméletét, melyről Lenin 1917-ben beszélt: „marxista módon, 
vagyis mint művészetet kezeljük a felkelést.” (Id. G.F. Alexandrov stb.: A polgárháború évei 
a Szovjetunióban. Moszkva. 1947. 2. köt. 22.).

Slavoj Žižek új apartheidről beszél Egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat című 
művében. Az új apartheid valójában globális apartheid, melyet ma már kiépülése előreha-
ladott stádiumában tanulmányozhatunk. Annál érdekesebbek és egyre aktuálisabbak a régi 
scifi-filmek, melyek szorongásvíziói a közöttünk, a világ népei és uraink, a globális elit kö-
zötti viszonyt jelzik előre. Az Erikson-féle kvázi-faj, a Žižek-féle új apartheid és a klasszikus 
scifi telibe találják a globalizmust, mint reálist. A When Worlds Collide című filmben az 
emberiség kettéválik, s egy kisebbség a túlélő. A földi világ pusztulásából az új Noé űrbár-
kája hivatott kimenteni az emberi faj képviselőit. Az űrhajó készítésén hatszázan dolgoznak, 
a hajón azonban csak negyvenen férnek el, s a maradék milliárdokról nincs szó. Az építést 
pénzelő tőkés azt kívánja, hogy ő válogathassa ki a hajó népét, amit a filmben sikerül meg-
akadályozni, a valóságban azonban az elmúlt fél évszázadban ő nyerte meg a csatát, ha nem 
is űrhajót lőtt ki, de elitet és tömeget végletekig távolító űrt szabadított rá a kettészakított 
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társadalomra és a derékba tört történelemre. „Eljön a nap, amikor a pénznek nem lesz többé 
jelentősége.” – mondja az obszervatórium vezetője a pilótának. George Pal és Rudolf Máté 
filmjében valóban eljött, a globális valóságban azonban a fordítottja következett be: semmi 
másnak nincs jelentősége, csak a pénznek.

Hívójelek által idecsalt űrhajó száll le Mario Bava Vámpírok bolygója című filmjében egy 
holt világban. Kihűlt sziklák szakadékai mélyén láva bugyog. Felső testünk megfagy, altes-
tünk megég. Életnek nincs jele, mégis érzik valami megfoghatatlan jelenlét. Egy elpusztult 
magas civilizáció testtelen létformában tengődő lényei kezdik lemészárolni a legénységet, 
hogy létformájuk tartályává tegyék az elrabolt testeket. Előbb csak elsuhanó vagy felvillanó 
foltokat látunk, fölöttünk lebegnek, az élő, mozgó, dolgozó társadalom fölötti semmiben a 
kihunyt naprendszer testüket elvesztett lényei, hogy az idegen akarat szolgájává tett testek 
közvetítésével megszállják és alávessék az űrhajót küldő civilizációt. Miután az utolsó fertő-
zetlen lény megsemmisíti a programozott navigáló automatát, hogy megmentse a hódítóktól 
a világot, az önmaguktól elidegenedett lelketlen rabtestek kézi vezérléssel haladnak tovább. 
Szerencséjük van, zöld bolygót, fiatal világot pillantanak meg távcsöveikben, mely elég pri-
mitív, hogy könnyedén uralmuk alá hajtsák: lakói még házakban laknak, New York felhő-
karcolói jelennek meg a képernyőkön, s mi, akik eddig azt hittük, utolsó hajóbeli emberünk 
önfeláldozása megmentette az emberiséget, most jövünk rá, hogy két idegen faj harcának 
tanúi voltunk, s a győztes faj pszeudo-emberek légicsapásaként indul felénk, hogy alávetett 
szolganépként fosszon meg önmagunktól. A film évtizedekkel előlegezi a megfoghatatlan 
távolságot, ami az új globális elitet jellemzi, és a minden médiát uraló információs háború 
kioltó hatalmát, mely valóban képes megfosztani bennünket önazonosságunktól. A megszál-
lottak nem a maguk akarata szerint választanak, szabadon választ bennük az akarat, de el-
nyomóiké. Valóban: a „választás” a mozin kívül is csak politikai karnevál, melyet a hatalom 
mindent felülíró reális világuralmának böjtje követ. Láthatatlanok világuralmának harapófo-
gója szorongat kívül és belül. De a láthatatlanok nem teljesen láthatatlanok. Bava filmjében 
színes fényjelenségek, s tulajdonképpen a mi világunkban is azok, Obama vagy Merkel csak 
testtelen látványok, melyek a televízió képernyőin rezegnek. Nem csókolhatjuk meg őket 
(ha volna, aki erre vágyna), mint a Commandante című filmben az ápolónők Fidel Castrot, 
vállukat veregetve vagy átölelve sem társalgunk velük, miként Oliver Stone teszi Fidellel.

Carpenter Elpusztíthatatlanok című filmjében a nagyüzemeket bezárják és a főnökök el-
tűnnek a vagyonnal, az egykori munkások pedig, fölösleges emberként, nyomortelepeken él-
nek. Carpenter proletárjai, akárcsak a Solino hősei az utcára kerültek, de az előbbiek, az utób-
biakénál is kegyetlenebb, kevésbé gondoskodó társadalomban élve, felteszik a kérdést: „Ez 
már a harmadik világháború?” Az emberség utolsó szigetét, a városszéli nyomortelepet végül 
ugyanolyan kegyetlenül ledózerolják, mint a Csoda Milánóban című filmben. Mindkét film-
ben látó, felvilágosító, egyesítő üzenetre vár a világ, de a Csoda Milánóban igazabb, melyben 
a szegények elszállnak, miután feleslegessé nyilvánította őket a világ, melynek alapelve: „aki-
nek nincs semmije, az annyit is ér.’” Carpenter filmjében nincs hova elszállni, mert a menny 
helyén van a pokol, fentről jön a rontás, a szörny álemberek inváziója. A fölöttünk uralkodók 
a valóságban is olyan távolságban vannak tőlünk, mintha a mindenség túloldaláról szálltak 
volna le gyarmatosítani, ezért tudnak olyan könnyedén dönteni a menedzserek az egyének, a 
politikusok a népek létéről vagy nemlétéről. A filmben ezek a lények valóban fentről érkeznek, 
ezért van az új pokol a régi menny helyén. Hogyan élhetünk együtt az új urakkal? Háromféle 
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lehetőség nyílik számunkra. 1./ Hatalmuk kiszolgálása révén részesedés a jólétből. 2./ A tájé-
kozatlanság, a butaság, a robot és a szerény engedelmesség viszonylagos biztonsága. 3./ Az 
igazságnak megsejtése veszélyeztet, meglátása és kimondása pedig halálra ítél.

Az Elpusztíthatatlanok hőse által talált napszemüveg láthatóvá teszi a közöttünk élő és 
világunk fölött uralkodó lényeket. A szemüveg által egyúttal láthatóvá válik a jólétet ígérő 
reklámok és elcsábító televíziós adások titkos, közös, mögöttes üzenete: fogyassz!, szolgálj! 
Minden kép és felirat, mely ígéret a felszínen, valójában parancs a mélyben: engedelmes-
kedj!, ne gondolkozz!, vásárolj! A rabszolgakultúrából kikopott hermeneutikai funkciók pót-
léka a talált szemüveg.

Carpenter filmjében az idegenek technikája láttatja őket magunkhoz hasonlónak, a meg-
szállók az emberi jelenség formájában lépnek fel, míg Don Siegel filmje önelvesztésünk me-
tamorfózisát állítja középpontba. A testrablók inváziója megszállói kisajátítják helyünket a 
létben, megtámadják identitásunkat és kívülről irányított hasonmásokra cserélnek. Egy kisfiú 
pánikban menekül otthonából, anyjától: „Ő nem az anyám!” Egy fiatal nő nagybátyját nem 
tudja azonosítani: „Mindig olyan szeretettel nézett rám, és most már nem teszi.” Szavakat 
keresve próbálja jellemezni az idegenné lett hozzátartozó átváltozását: „Olyan érzelemmen-
tes, hideg, mint egy robot…” Hamisított család, defektes emberi viszonyok, lélektelen lét az 
invázió eredményei. Végül félkész embert találnak a film hősei, akinek nincsenek ujjlenyo-
matai és arcából hiányzik az individualitás. Így teremnek, mint eső után a gomba, másaink, 
melyek megölnek és elfoglalják a helyünket. A Bruno Bettelheim által leírt extrémszituációs 
élményben a személy alapvető félelme, hogy túlélőként is elveszítené azonosságát. Az esz-
közzé tett ember problémája önnön folytathatatlansága, történetének elvesztése. Pánik marad 
a történettelen egzisztencia helyén (Bettelheim: A skizofrénia mint a szélsőséges helyzetekre 
való reagálás. In. Bettelheim: A végső határ. Bp. 1988.).

Ha nem egy „én”-ként, hanem egy „az”-ként kezelnek, a túlélés, és még inkább a siker 
feltétele, hogy valóban „az”-zá váljunk. A film hősei védekeznek:

– Nem szabad elaludnunk.
– Különben átváltozunk? Egy embertelen lénnyé?
Átváltozott az „elfújta a szél” élménye: nem tulajdonunkra, világunkra vonatkozik, ha-

nem közvetlenül lelkünkre, amelynek helyén csak a kegyetlen világ reléállomásának és a 
pótkielégülések tartályának maradt helye. Kettészakadt a világ: a kicserélődöttek úgy érzik, 
minden rendben van, a ki nem cserélődöttek úgy érzik, semmi sincs rendben. Tétova szoron-
gókra és komor, határozott, magabiztos, kegyetlen emberekre szakad szét a világ. Az utóbbi 
tábor szaporodik, az előbbiek fogynak. A testrablók iváziója átváltozottainak hidegsége az 
Elátkozottak faluja című Carpenter filmben az új nemzedék tulajdonságaként fog megjelenni.

A lázadás történelmi pillanatának elszalasztásával olyan világ fenyeget, amelyet a leg-
pesszimistább zombifilmek mutatnak be. A Zombi World War című filmben a polgárok el-
tűntek, a tömegek zombivá váltak, s a kegyetlenül ügyetlenkedő zombisereggel szemben az 
alvilág és egy felvilág, a gengszterek és a rendőrök szövetkeznek. A káosz haszonélvezői 
végül az őrjöngő betegeknél és az egyenruhásoknál is rosszabbak. A káosz legfőbb haszon-
élvezője, egy magát sajátkezűleg összefoltozó szétesett lény, földalatti börtöneiben meglán-
colt rabszolgákat dolgoztat és ketrecekben tartott meztelen szépségeket gyaláz. Az abszolút 
kívülálló, akinek nincs helye a társadalomban, s akitől ezért a felszabadulást vártuk, ebben 
a filmben tömegként zombivá, egyénként őrült zsarnokká válik. A társadalom szétesésével 
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csak egymásnak eső kívülállók maradnak, magukon kívül levő, azaz őrjöngő kívülállók. Az 
identitás a dühöngő egyediségre redukálódik, melyet kimerít a minden más egyeddel való 
szembenállás. Ez a világ már csak víziókban ábrázolható, a film több gondot fordít a plakát-
szerű látványokra, mint a cselekményszövésre. Egy anya és kislánya lép be a káoszba s egy 
anya és kisfia lép ki belőle. A véletlennek nincs logikája, ahogy a piacnak sincs. Vége a „lát-
hatatlan kéz” későkapitalista üdvtanának. A „láthatatlan kéz” lehullott, rothadt zombikézként 
lett láthatóvá.

A Láthatatlanok szolgái és rabszolgái

A világ(pók)hálóvá terebélyesedett globálfasizmusnak nem óriásokra van szüksége, ha-
nem törpékre, nem történelemre, hanem a történelem végére, nem autenticitásra, hanem 
szimulákrumra, s főként nem igazságra, hanem igazolásra. A következőkben néhány kor-
jellemző produktumra kell pillantást vetnünk. A hatalom jellegének megvilágítási kísérlete 
az Il divo című film. Andreotti kereszténydemokrata miniszterelnököt esti sétáján fegyvert 
szegező, tüzelésre kész magánhadsereg kíséri. A miniszterelnök megáll, szórakozottan né-
zeget egy falfeliratot: „Andreotti mészáros!” A hétszeres miniszterelnök és huszonötszörös 
miniszter parlamenti frakciója bemutatásakor mintha a Freaks című filmbe tévedtünk volna 
át. A kamera szokatlan és váratlan látószögekből, talányos távolságokból figyeli a hatalmas 
reneszánsz terekbe nem illő, s már a puszta látvány által betolakodóként, megszállóként vagy 
osonó tolvajként fel- és eltűnő figurákat. Egyikük túlhízott, rikító vörös sportkocsija, színével 
és formájával is némán ordítva erőszakolja meg a teret, mint eme tér megszállói az országot. 
Üres folyosókon egy-egy alak, üres udvarokon és néptelen utcákon lassan de biztosan nyo-
muló autók a váratlanul idegenszerű és elembertelenítő látószögek tálalásában úgy tűnnek 
el a megkövült és időtlen idegenségben, mintha ez a megfoghatatlanság tenné képessé őket, 
hogy elnyeljék, s ha nem is megemésszék, de felemésszék a való világot. Már csak azért sem 
lehet harcolni velük, mint Aldo Moro idején a Vörös Brigádok tették, mert annyira banálisak, 
jelentéktelenek, s mert már olyan régóta kezükben a világ, hogy kicsit mindannyian hason-
lítani kezdünk rájuk.

Andreotti elmagyarázza, hogy agya a mások kétes műveinek hatalmas archívuma, ezért 
elég megszólalnia, s ezzel elhallgattathat bárkit. A kollektív bűnösség egyensúlyának garan-
ciája, hogy többé-kevésbé mindenki sáros (és ez a több vagy kevesebb fejezi ki a társadalmi 
rangot, a felemelkedés mértékét). „Maga a legrafináltabb bűnöző vagy a legmeghurcoltabb 
ember történelmünkben.” – jegyzi meg egy szerkesztő, miután miszteriózus halálesetek so-
rozata kapcsán merül fel Andreotti neve. Válaszul a miniszterelnök, emlékezete archívumát 
elővéve, néhány szóval, azonnali hatállyal elnémítja az újságírót. Andreotti miniszterelnök 
legfeltűnőbb megnyilatkozása a flegmatizmus. Tudja magáról, hogy nem történelmi szemé-
lyiség – az ő nyelvén szólva „csak egy átlagos bűnös” – de azt is látja, hogy nincs jobb a 
láthatáron: a képviselőház koncon civakodó szeméttelepi kuvaszokat idéző nulláihoz képest 
Andreotti flegmatizmusa imponáló.

Maffiakapcsolatai miatt veszik elő Andreottit, aki megfoghatatlannak bizonyul. Kétszáz-
harminchatan haltak meg a gyilkosságsorozat során és több mint nyolcszáz ember sérült 
meg. „Meggyónom, hogy az én bűnöm volt…” – hangzik Andreotti monológja, de a gyónás 
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védőbeszéddé alakul: „Mindenki azt hiszi, hogy az igazság a helyes dolog, pedig az igazság 
a világvége, és nem engedhetjük meg, hogy vége legyen a világnak…Nagyon kell szeretnünk 
Istent, hogy megértsük, hogyan szolgálja a jót a szükséges gonosz.” Az igazsággal összebé-
kíthetetlen „jó” csak a saját „jóját”, pártja, kasztja hatalmát jelentheti. Ezért veszi körül űr, 
ezért alakul a város kísértetvárossá, ha az utcára lép. „Ahogy telik az idő, egyre inkább meg 
vagyok győződve, hogy Andreotti egy földönkívüli…” – mondja valaki a maffiaper kezdetén.

A hatalom taktikájának példája ugyancsak olasz film, az Államérdekből. A film úgy indul, 
mintha a közlekedési miniszter élete a közlekedésről szólna, ám a közlekedést tömegbaleset 
képviseli, s a hozzá kapcsolódó bombasztikus frázisok, helyszínelések és kórházlátogatások 
hátterében zajló valódi történés a privatizációs háború. A munkanélküliek kirángatják autó-
jából a közlekedési minisztert:

– Csak pofázni tudnak, meg munkahelyeket felszámolni!
A miniszter privatizációellenes hangot üt meg a népharag megnyugtatására, az elnök 

azonban másként dönt (vagy dől).
– Egy hete hajtogatom, hogy nem leszek a privatizáció minisztere. És most mit csináljak?
– Privatizálj!
A politikusok is érzik a hanyatlást, csak azt nem tudják, mi hanyatlik. A nemzet? Az ál-

lam? A politika? Az erkölcs?
– Az állam nyomorúság lett … se pénze, se hatalma… – vallja meg végül egyikük.
Néha kicsit nosztalgiáznak, akik a felszabadulás után azt hitték, a politika több mint pusz-

tán lenyeletni a néppel a hadurak és gazdurak döntéseit. A politikus csak takarító, aki fölmos-
sa a láthatatlanok által hagyott piszkot, és a szó csak felmosórongy. A politika trambulinként 
szolgál a bűnbe való fejest ugráshoz és liftként a gazdasági karrierhez.

– Mi a véleményed mindarról, amit látsz? Hánysz tőle? Kedvet kapsz? 
Így kérdi a miniszter a sofőrt. Ez a sofőr, aki csak hallgatott, és nem akart mást, csak 

hat éve épülő házát végre készen látni, a miniszter közlekedési balesetének áldozata. Az 
állam balesetéből is a hatalmasok másznak ki sértetlenül, az országúti balesetet is ők ússzák 
meg, mert ők ülnek a jobb helyen, míg a sofőr csonkán, elveszett kézzel, lábbal fekszik 
vértócsájában a roncsok között. Akárcsak az Andreotti-filmben, itt is az örök túlélők az örök 
jellegtelenek és jellemtelenek, a törtető alkalmazkodók, akik újfent hullákat hagynak maguk 
után. A közlekedési miniszter, akár a film eleji tömegbalesetből, a magánbalesetből is képes 
hasznot húzni. Ismét a média figyelmének középpontjában áll, s a vasútállomások kiárusítá-
sát reformként, a „jakobinus centralizmus” felszámolásaként adja el. Végül a népharag újabb 
kitörését új pálfordulás követi: az új feladat az iménti ellenkezője, hajlékony gerincű, „flexi-
bilis” antihősünknek a felszínen maradás érdekében csak egyetlen barátját kell feláldoznia. 
A politikus feladata, hogy ellentétét tegye annak, amit mond, és ellentétét merje mondani 
annak, amit tegnap mondott. A politikus olyan szuperintelligens zombi, aki ragtapaszt hord 
magával, hogy a kiharapott hús helyére nyomja.

A mai politikai film inkább alkalmi visszaéléseket leleplező fiktív riport, mint az össze-
függések látását elmélyítő és felemelő (azaz erkölcsi katarzist előidéző) műalkotás (mint pl. 
még Fellini idején). A művészetet ma publicisztikus szinten kell tartani, mert az igazi művé-
szet – látomásszerű komplexitása által akaratlanul is – az összrendszer leleplezése és alter-
natív perspektívák képviselője. míg a publicisztikus pártosság szolgálatába állított művészet 
megreked a konzervatív-liberális hatalmi harc keretei között.
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A mai Angliában, mondják a Határok nélkül című filmben, Margaret Thatcher az egyetlen 
férfi. A hatalom stílusának példája A Vaslady című film.

– A kezelés fájhat, de a betegnek szüksége van rá a túléléshez! – támad kollégáira Mar-
garet Thatcher, amikor végre társai is bepánikolnak a megszorításoktól, a növekvő munka-
nélküliségtől, a kisvállalkozók tömeges tönkremenetelétől. Az életrajzi film visszatekinté-
sekből rakja össze a politikusi arcképet, így legelőbb a szenilis öreg hölgyet ismerjük meg, 
aki hol azt hiszi, még ő a miniszterelnök, hol pedig halott férjével beszélget. Miközben, a 
megelevenedő múltban magabiztosan pattogó frázisait hallgatjuk, végül – az apologetikus 
irányzatú film szándékai ellenére – úgy tűnik, hogy egykor, miniszterelnökként is csak hitte, 
hogy miniszterelnök. Valójában, karrierje során, az egykori vidéki fűszeres boltoslányból a 
láthatatlanok cselédjévé csúszott le (kiknek Friedrich Hayek és Milton Friedman a prófétája). 
Frázisainak idézése a film által ugyanolyan kínos, mint Trockij szavai Losey filmjében (Troc-
kij meggyilkolása). Modern politikusnak már csak azért sem lehet hangos mozgóképi emlék-
művet állítani, mert támadó és védekező zsurnaliszta harcinyelvük túl gyorsan avul. Thatcher 
frázisai csak annyit mondanak, tudja, mit várnak tőle a láthatatlanok, izgékony agresszivitása 
pedig jelzi, mennyire igyekszik hinni, amit mond. Látva, hogy intézkedései szavait is túllihe-
gik, kezdjük azt hinni, egy cinikus is kevesebb kárt tenne a világban, mint egy ennyire túlaj-
zott piaci fundamentalista. Magába omlik a mozgóképi emlékmű, mert odáig jutottunk, hogy 
a politikusnál a gengszterfőnök is eszményíthetőbb. A Keresztapa című film még képes volt 
létrehozni a nagyság érzését. A Thatcher film kisszerű és unalmas. Az Il divo című Andreotti-
film is unalmas, de stílusosabb, s kevésbé hivatalos és konfúzus, mert a kritika jobban illik a 
tárgyhoz, a nagyság nélküli magas pozíció kínos jelenségének feldolgozásához.

Az antihősnő felveszi a hőspózt, s megindítja a Falkland-háborút. Indoka, hogy „ez a 
mi gyarmatunk!” Stratégiai és gazdasági jelentőség nélküli szigetek, csekély lakossággal!  
A megszorításoktól szenvedő népnek kell megfizetnie a háború költségeit. A „hősnőt” figyel-
meztetik a költségekre, de legyint: ez most nem számít. Elhisszük Meryl Streepnek, hogy 
Thatcher megsiratja saját áldozatait, de ez is csak arra vall, mennyivel kisszerűbb, s önmagá-
val szemben is mennyire hazugabb figura az Il divo Andreottijánál. Anglia újra gyarmatosítja 
gyarmatát!

– A jó győzedelmeskedik a gonosz felett! 
Ezt szavalja Thatcher, de az argentinokat – joggal – lefasisztázó lady nem győz meg róla, 

hogy nem az egyik gonosz harcolt a másik gonosszal. A globálfasizmus egyik megteremtője 
harcolt a lokálfasisztákkal. A tömeg minden esetre ünnepel. Fizet és ujjong. A férj gratulál:

– Minden idők leggyűlöltebb miniszterelnökéből egyszeriben a nemzet kedvence lettél. 
A világ a lábaidnál hever.

Tehát a Falkland-háború reklámcélokat szolgált? Thatcher image-ápolása került ennyi 
életbe és pénzbe! A diadalmas Vaslady most már saját pártvezetőit is terrorizálja, mint Sztá-
lin, keze pedig remeg, mint Hitleré. A naiv apologetika nem veszi észre a kínálkozó asszoci-
ációkat. Az apoteózisként indult film képsorai mind több ellenséges asszociációt ébresztenek.

Thatcher is túlélő, ha nem is gengszterfilmi értelemben, mint Andreotti. A férj belesétál 
a fénybe, mint a régi halálfilmekben, de ezúttal ez sem ébreszt bennünk érzelmeket, mert 
az utána néző, magára maradt feleséget nem sikerült emberré tenni. Kit képviselt? A népet 
csak a rendőrség gumibotjai és lópatái alatt, vagy a Falkland-háború sírjaiban láttuk, de nem 
nézett szembe a film a láthatatlanokkal sem, akiket a Vaslady valójában képviselt. A film az 
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öreg Thatchert a sarki kiskereskedésbe lecsoszogó és a tej árán megbotránkozó kisembernek 
próbálja láttatni, ezért nem érintheti a nagypolitika és a nagytőke összefonódását, s a poli-
tikusnak a képviselt üggyel kapcsolatos anyagi érdekeit, így – pl. az Il divoval ellentétben 
– elkésett választási propagandafilmként hat.

A Láthatatlanok, mint pszichotikus földi istenek
(Amerikai pszicho)

Patrick nappal finomkodó, előkelősködő topmenedzser, éjjel pedig sorozatgyilkos, mészáros. 
A filmben felidézett The Texas Chainshaw Massacre primitív gyilkosának irracionalitását 
plagizálja a topmenedzseri racionalitás. Az új elit szellemi fölényként szeretné igazolni anya-
gi privilégiumait, de nem a szellem emeli fel, hanem a kegyetlenség és ravaszság. Időnként 
az elit képviselői is elismerik, hogy legfeljebb a második milliárdot lehet törvényes úton 
megszerezni, de becsületes útról az első milliárd esetén sem lehet szó. A turbókapitalizmus-
ban a felemelkedés a gátlástalanság függvénye és a fennmaradás a gátlástalanságok harcában 
esetleges és kétséges, ezért nincs mód folyamatos kultúrafelhalmozásra. A fölény megnyil-
vánulása ebben a társadalomban nem is szellemi teljesítmény és nem is kultúraközvetítés, 
csupán fogyasztási normák képviselete.

Ajzó zene adja meg az Amerikai pszicho alaphangját. Felhőkarcolók lódulnak, a kamera a 
városba, Patrick pedig a hivatalba vonul be. Kiadja rendelkezéseit, telefonál, de nem a cégről, 
csak Patrick szükségleteiről van szó, a tőke magát termeli, a tőkés is magával foglalkozik. 
A fiak számára ugyanolyan gond a fogyasztási verseny, mint a termelési verseny volt az apák 
számára.

Az életet kitölti a testápolás, a divatos tárgyak hajhászása, a márkák nyelvén beszélő, ki-
rakatként berendezett élet önmaga reklámja. A márka a rang kifejezése, a birtoklás és haszná-
lat csak a márkaszimbolika rituális színpadra állítása. Az ember nem egyéni életét éli, hanem 
társadalmi helyzetét szimbolizálja. A rangrend mint megalázási hierarchia körüli csatározá-
sok élénkítik a napokat: a divatosabb öltöny vagy eredetibb névjegykártya a másik arculütése 
a fogyasztási versenyben, mely az önbecsülés egyetlen forrása. Patrick így kommentálja az 
étteremlátogatást: „Mire odaérünk, szinte a sírás fojtogat, mert meggyőződésem, hogy nem 
kapunk rendes asztalt.” Nem a jobbik asztalhoz ülni szégyen, lecsúszás.

A javakat és szolgáltatásokat a kulináris ízlés kommentárjai ajánlják, a reklám népművé-
szetté vált, az interpretáció pedig reklámmá. Az emberi bensőség az ízlésvezéri kommentá-
rok leckefelmondása. A szolgáltatások, ingerek feldolgozása is szolgáltatás, mások ízlelnek, 
méltatnak, értékelnek és rangsorolnak helyettünk. A szubjektivitás üres visszhang, nem az 
egyéni leképezések alkotó közege.

Patrick nem tud felhasználni, csak elhasználni, nem tud kapcsolatot teremteni, csak legá-
zolni, a kommunikáció ma már csak rivalizáció. A szubjektumnak nincsenek tulajdonságai, 
csak szükségletei, az agresszivitás pótolja a kreativitást. A rang nem a teremtett, termelt, ha-
nem a kisajátított és elhasznált dolgok függvénye: a rang kifejezése nem a kiformálás, hanem 
a deformálás. A kultúrát felmondó gesztus jelzi, hogy a győztes a csúcsra ért.

Miután elhalt, látni csak, hogy a szemérem nem gátlás volt, hanem érzékenység és ké-
pesség. A szemérem elhalása után a szexualitás nem kelt többé borzongó izgalmat, a tilos-
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ban járás érzését. Így nem is lehet többé a felfedezés lehetőségeként megélni. A szemérem 
elveszett, de ez nem azt jelenti, hogy az ember szemérmetlen, ellenkezőleg, azt, hogy nem 
képes többé szemérmetlen lenni: a szemérem nélküli ember erotikája nem szemérmetlen, 
nem obszcén, csak otromba. A test látványa vagy érintése nem határátlépés, nem vezet intim 
dimenzióba, a másik teste nem titkos, tiltott zóna, nem egzotikus idegenség, csupán pénzért 
bérbe vehető illetve szeszélyesen és alkalmilag cserélgethető hústerritórium. A szemérem-
vesztett erotika nem képes többé test és lélek, élet és halál, anyag és szellem viszonyának 
kérdezésére, párbeszédük megszervezésére, ezért új, erősebb, kevésbé átszellemült és köz-
vetlenebbül ható ingert keres. A szégyen és katarzis híján való izgalom eszköze a bántalma-
zás, végeredménye a kioltás és felkoncolás.

A lepedőn, mely alatt Patrick szeretkezik, átüt a vér. Ekkor kezdi sejteni a néző, hogy a 
nő sikolya nem kéjsikoly. Az embernek korábban nem volt rá szüksége, hogy a szökő, vesző 
erotikát borzalmak segítségével erősítse, mert maga az erotika is elég súlyos és sötét elemet 
tartalmazott.

Az elveszett egyesülést a szétszedés pótolja. Patrick ráköszön egy nőre az utcán, s más-
nap távoli japán mosodába viszi, fehéríteni, a vörös foltos lepedőt. Miután autójába ül az 
étteremben megismert szőke modell, később a hűtőszekrényben látjuk viszont a nő fejét.

A hierarchizációs verseny olyan fokot ért el, melyen a gyengék stigmája az emóció, az 
empátia vagy a szolidaritás. Az erősek nem ismerik fel egymásban, és még kevésbé a gyen-
gében, az ember képét. Az eredeti tőkefelhalmzás idején a meghiúsult ember bűnözőnek, 
munkakerülőnek, börtöntölteléknek minősült, ma eltakarítandó roncsnak, használhatatlan 
anyagnak, azaz szemétnek, az ember ízlését sértő gúnyképének tekintik a hatalmasok az 
alulmaradtat. „Ne haragudj, nem tudok közösséget vállalni veled, kibaszott vesztes vagy, 
hallod?” – veti oda Patrick a hajléktalannak, mielőtt megkéseli és halálra tapossa. A Hi-
úságok máglyája című Brian de Palma filmben a főútról, a fényes körutakról a mellékut-
cákba tévedt menedzser egy borzalmas Amerikában találja magát, ahol öl a gyűlölet és 
lázad a nyomor. Ma ezzel szemben a devalválódott kisember és a megalázkodó, öntuda-
tát elveszített nyomorúság az áldozat, és a tettesek a világ gazdagjai. A büntethetetlen, 
számonkérhetetlen társadalmi távolságokba távolodott gazdagok mészáros szórakozásai-
nak színhelye a sikátor, hova ölni, kínozni szállnak alá. A strukturális erőszak hatékonyabb, 
mint a fizikai, de nem okoz olyan közvetlen élvezetet, ezért, a győzelmek jutalmaképpen, 
az utóbbival kell kiegészíteni.

Az ölés mint szórakozás új jelenség a kor filmjeiben. A koncolás nem a világidegenség, 
a szűz alkalmazkodási képtelenség kifejezése, mint egykor Polanskinál, hanem közvetlen 
megnyilatkozása a világrendnek, a termelés világában folyó harc kiéleződése a fogyasz-
tásban. A régi úr jótéteményekkel próbálta meggyőzni magát, hogy tényleg úr, a mai győztes 
gonosztettekkel szeretné meggyőzni magát, hogy ura a helyzetnek.

A film végén Patrick vallomást tesz, mint aki megelégelte a kettős élettel járó képmutatás 
fáradságát és feszültségét. A pusztító önmegvalósítást a hazugság és bujkálás önmaga elől 
való meneküléssé teszi. Ezért lázad végül a gyilkos ámokfutó bűnvállalási kísérlete. Patrick 
világa azonban őrzi a látszatot, senki sem hajlandó a szőnyeg alá nézni, a mészárszékké lett 
legénylakásba, a rothadó testeket rejtő kamrákba, a lányfejeket tároló hűtőkbe. Inkább lelki 
kényelemből védik a gyilkost, mint érdekből. A jogrend illúziójának fenntartása érdekében, 
a status quo érinthetetlenségének garanciájaként, kirívó esetekben, hagynák igazságot szol-
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gáltatni az „igazságszolgáltatást”. Gazdaságilag és politikailag annyira biztonságban vannak, 
ami lehetővé tenné, hogy feláldozzák az elit „megtévedt” tagját a működő jogrend látszata 
kedvéért. Ennek azonban már nem érzik szükségét.

A hatalom számtalan ingert hoz, de az ingerek ingerültséggé egyesülnek és nem boldog-
sággá. Az ámokfutás a valódi kielégülés, az oldódás és boldogság eltűnésének szimptómája. 
A bűn is olyan ízetlen banalitássá lett, mint korábban a szex. Ízetlensége és banalitása ugyan-
olyan fokozásra vágyó ismétlési kényszert eredményez, mint a beteljesülésre való képtelen-
ség az erotikus perverziókban.

Posztmodern totem és tabu
(Cronenberg: Crash)

a./ totemizmus és promiszkuitás

A csillogó, áramvonalas karosszériákon pásztázó kamera nőtesten állapodik meg. A dekora-
tív szőke nő karosszéria-széria tagjaként zárja a sort. Makulátlanul csillogó, mint a többi, de 
azok az eszmény megtestesítői, ő csak a másuk, hozzájuk képest – merev divatbáb mivol-
ta ellenére is – csak puhány. Kibontja mellét, hogy meztelen domborulatát a repülőgéphez 
szorítsa, mely keményebb, hidegebb, tökéletesebb. Mintha a hideg fémtesttől várná, hogy 
átmelegítse őt. A repülőgéphez simuló nő maszturbációja nárcisztikus önkínzás. A nyugalom 
izgatja az izgalmat, a fémtest a húst, a gép a nőt, aki az érintkezési mágia által besorol-
ja magát a gépsorba. A gépsor alvó gépek sora, nem-repülő repülőgépek raktára a hangár, 
amelyekben alszik a sebesség, s ennek felel meg a nő, a később nevet kapó Catherine sóvár 
kielégületlensége. A repülés vágyának, a földhözragadt banalitás meghaladásának, a súly 
leadásának és az oldódás felemelő érzésének értelmét kapja a hangárban induló szeretkezés, 
mely azonban mindezt csak keresi, de nem találja. Így a szeretkezés csak a vágy kifejezése, 
nem beteljesedése.

Markáns, atlétikus figura lép a nő mögé, az asszony pedig pornófilmi szendvicshelyzetbe 
bezárva vonaglik: a repülőgép testékez dörzsöli egyik, a férfi altestéhez másik felét. Két 
irányban, két létmódhoz kapcsolódik: a szexualitás az összeszerelés, rákapcsolás értelmére 
tesz szert, vegyes sorokat képez, amelyek nem kívánják az emberire korlátozódó homogeni-
tást. A párszex értelme az összeolvadás, a sorozatképző kapcsolatfelvétel ezzel szemben új 
eszményt képvisel, a gáttalan áramlásét. Miközben a feleség a mácsóval szeretkezik a han-
gárban, a férj arca meztelen nőtest fenékpofái közül emelkedik ki. Tanácstalanság és közöny 
az arcokon. Az ember magában passzív lény, mely a másiktól való összekapcsolódástól várja 
az impulzust, melyet azonban a hasonlóan üres és élményéhes másik szintén kapni és nem 
adni szeretne. Az ember döglött béka, a szexualitás a dögöt rángató elektromosság. A tagok 
némán eveznek, gesztusaik inkább a kíné, mint a kéjé. A szeretkezés vergődés, a szfinxarcú 
Catherine vontatott mozdulatai, lassú őrlődése, önmagába merült részvétlensége a kiúttalan-
ság képét nyújtják. Catherine és Ballard, mint kiderül, házasok, de a házaspár mindkét tagja 
mással egyesül.

A véletlenség, a viszonyok alkalmi mivolta az elsikló, megfoghatatlanul eltűnő, hiányos 
jelenlét érzését kelti, melyet a kérődző emlékezés, a perverz felidézés segítségével konzer-
válva igyekeznek közelebb hozni és birtokba venni. A nap végén, a kigyúló fényű város 
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idegesen rohanó forgalma felett látjuk a párt. Autók népesítik be a világot, rohanvást örvény-
lő fémrovarok, magukba zárt, agresszív létformák. A város fölött álló nő felfedett altesttel 
eleveníti fel a nap élményeit, elfordulva férjétől, mélységek fölött tekintve a magasságokba, 
arcát a sötétségbe merítve és altestét arctalan arcként fordítva férje felé, monoton monológ-
gal vall, mintha a hang az altest vallomása lenne. A hang és az arc kapcsolatát felbomlasztó 
vallomás szubjektuma arcidegen valami. A szellemből a kíváncsiság maradt, a lélekből az 
apátia, s az ösztön is pislákol, a destrudóra redukálódott, de a destrudó sem differenciált, ösz-
szekeveri a kínt a kínzással, a befogadást a közléssel. A meztelen fenék, mint közlő befogadó 
vagy befogadó közlő, melynek a száj kikölcsönzi a tagolt nyelvet, mintha csak önmagával 
kommunikálna. A blazírt nő hátsójához fordul a férj kérdése:

– Élvezted?
– Nem. És te a lánnyal?
Megzavarták őket, feleli Ballard, s a nő sajnálkozik: „Szegénykém! Talán majd legkö-

zelebb.” Lenn az autók folyama repül ridegen, mintha átvették volna a várost, mint Ionesco 
darabjában a rinocéroszok. Egymást kínzó önkínzással gyónnak a forgalom partjára kivetett 
utolsó emberek, s ők is legkevésbé átlelkesült, legtestibb részeikre redukálódottan, mintha az 
a részük venné át bennük a hatalmat, mely leginkább rinocérosz vagy autó. A filmet végig 
kísérik a mechanikus szeretkezések, könyörtelen behatolások, a sóvárság és düh mozdulatai, 
a teljesületlenség permanenciájának üresjáratai.

A fekete doboz az ember egy olyan világban, melyben nem az autó az ember, hanem az 
ember az autó képe, a fekete lyuk pedig – mely nem tudni, hogy feltárja vagy végleg elnyeli 
a titkokat – a seb vagy a halál. Az átjárhatatlan távolságok meglépésének esélye, az ugrás re-
ménye, a stagnálásból és a magunkba való örökös visszavetettségből nyíló egyetlen út lenne 
a lehetetlen felengedés, melyben a magába zárt, önmaga számára terhes, önmagától émelygő 
létezés megtisztul, kiüríti magát. Az örökös mechanikus vonaglások valami nagy emanációra 
utalnak, melynek képét azonban lerángatják a véres sárba.

Az ember semmiben sincs jelen, amit tesz, sok mindent tesz, és ez nem is menne, ha va-
lamiben elmerülne, egyszerre teljes odaadással itt lenne. A nagyvárosi tömegember mindent 
megpróbál, de felületesen, mindenütt ott van, de csak átfut rajta, semmiből sem akar kima-
radni, de részvétele csak jelzésszerű. Létének alapprincípiumát a kerék képe fejezi ki, nem 
a gyökéré. Az újnomád léte nem a rizóma módján struktúrált. Az újnomád létkeresését nem 
írja le a különbségek előre haladó szétágazása, ellenkezőleg, a különbségeket visszafogó és 
rövidre záró körkörös logika, melynek szimbóluma a kerék, mely a tökély szimbólumából a 
hatékonyságévá vált a road movie éveiben.

James Ballard autója az éjszakai sztrádán suhan, a férfi félkézzel vezet, a másikkal jegy-
zeteit lapozgatja. A kényelmi társadalom fegyelmezetlen és figyelmetlen embere szórakozott 
és szétesett mivoltának következménye a baleset. A kamera ismételten mutatja a kintiség 
örökkön egyforma áramát, melyben az egyedet csak birtoka és fegyvere, technikai képvi-
selője, az autó teszi láthatóvá és szereplő tényezővé. Elsöprővé kell válnia, hogy ne legyen 
elsöpört áldozat. A városképet a gördülő harcitények dinamikája határozza meg, s amit az 
egyed hozzá tehet, az valami negatív: katasztrófa, defekt, baleset. Ezért válik később a mes-
terséges balesetek játéka az egyén szenvedélyévé: a mesterséges baleset a semmissé vált 
lény kihívása, az üres lény kérdése, a szükségszerűségek világának vakvéletlen részét képező 
ember lázadása, szembeszegülése a mechanizmusok tökélyével. A rohanások szinkronitása, 
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a soha nem találkozás fejezi ki a hatékony előrehaladást. Az egymás mellett haladó, közös 
rohanásban résztvevő, összehangolt szinkronitás megsértése, az érintkezés, a találkozás nem 
más, mint katasztrófa. Az érintkezések balesetek, az intenzív érintkezések pedig katasztró-
fák. Az élet intenzitását a halál közelsége méri. A működés eltűnés: ami megy, az nem tudja, 
hogy mint és hová, csak a dolgok egyetemes sodrásának része. Csak a kizökkenés egyénít, 
a kisodródás teszi fel a kérdéseket és ismer magára problémájában, mely az ilyen erővel és 
ütemben rohanó világban szükségképpen halálos, lassú vagy gyors halállal fenyegető prob-
léma. Az emberek, így vagy úgy, mindenképp áldozatok. Egymás mellett rohanva maguk 
mellett is elrohantak, és magukkal is csak az ütközésben találkozhatnak. Az élet tragikus és 
hisztérikus, a mechanizmus sztoikus és blazírt tény.

Ballard megölt valakit figyelmetlenségével, a halott a szélvédőre kenődött, a halott asz-
szonya, aki a szemközti roncsban ül, sötéten néz a sötétben, a gyilkosra mered és feltépi 
blúzát, feltárja mellét, mintha felkínálkozna a győztesnek: a megölt asszonya a gyilkost illeti. 
Archaikus viadalra utal a gesztus: autókká vált férfiak vívnak egymással a nőért. Vagy a nő 
csak győzelmi serleg? A pálya harcosai fontosabbak egymás számára, mint a nő? Ez az oka, 
hogy végül Catherine is kimegy harcolni az utakra?

Autópálya a világ, a mozgás gyilkos, az erő túlságosan erős, a találkozás halálos, a vi-
szony iszony, mely szembesít és nem egyesít, szétválaszt és nem összeköt, megzavar és 
megszégyenít, képtelen megnyugtatni és feloldani. Aki nem rohan, a sérült, a pálya szélére 
sodródik, az élet roncstelepén köt ki, a sérültek egymásra találnak, ezért is meg kell kapnia 
a gyilkosnak az áldozat asszonyát. A halottól örökölt nő Ballard mellé csapódik. A Crash 
hőse letér az élet előírt pályájáról, s a baleset révén olyan emberekkel találkozik, akik szintén 
elhagyták a pályát, kiléptek az áramokból és folyamokból, melyeket az ismeretlen „tartalmú” 
autók özönlése képvisel. Miután Ballard letért az útról és átszakította a korlátot, belekerül a 
roncsok, a sebek megszállottjainak közösségébe. Szenvedélybetegek kísérleteznek a halállal. 
Ahogyan más filmekben halálra eszik (Nagy zabálás), halálra isszák (Las Vegas végállomás) 
magukat, vagy gyilkos szeretkezésbe bocsátkoznak és nem tudnak belőle kiszállni (Az érzé-
kek birodalma), úgy cselekednek Cronenberg szenvedélybetegei is, halálos adagig fokozva 
a sebességet és ütközést. Ballard és az özvegy Helen, majd a hozzájuk társuló Catherine is 
kószálni kezdenek a romlás nem hervadó és erjedő, hanem robbanó és füstölgő világában, a 
kórházban felbukkanó halálriporter, Vaughan világában.

A film főszereplőjét fémsínekbe zárt, horpadt, hasadt, résekkel teli, varratokkal cifrá-
zott testtel látjuk viszont. A fémszerkezetek által foltozott, támasztott és összefogott testek, 
melyek világába a kórházban belépünk, felmondták az önigenlést, részeik elvesztették az 
egymással való szolidaritást. A fémszerkezetek, a test belsejéből kitelepített művi csontrend-
szereként, egyben a test börtönrácsai. A mesterséges alkatrészek keveréklénnyé alakítják az 
embert, mintha a baleset az autók terve lenne, melyek azért ütköznek, hogy a karambol által 
összegyúrják az autót és embert, technikát és természetet. A kórház újfajta keveréklények 
keltetőgépe, ahonnan az autók adoptív gyermekeiként térünk vissza a városba.

A baleset felfokozza a test anyagiságát, mely nehézkessé vált és egyben mintegy a fáj-
dalom mobiltelefonja, szakadatlan ingerekkel ostromol és késztet magára figyelni. Mivel a 
sérült test fokozottan testies, a kórházi folyosón szembebicegő Helen a vágy tárgya. A vágy 
a heteronómia nyomorának igenlése, a csábítás a fantázia ingerlése a nyomorúság látványa 
által. A rút és groteszk a test dupla nyomorúságának megvallása: húsgyökerek és fémtámasz-
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tékok együtteseként. A nyílásra, izgalomra, szétesésre, a szervezettség feladására hajlamos 
gyenge test esendő folyékonysága és a fémmel, művi állványzattal, tervvel, akarattal, pa-
ranccsal, formával megkeményített test másfajta, szakembereknek, testszerelőknek alávetett 
heteronómiája, mesterséges rendszerek bekebelezte elgépiesülése, a vegyíthetetlen dolgok 
egysége a lehetetlennek hitt szürreális valóság lehetőségét ígéri mint érthetetlen beteljese-
dést. Csak a gépi részre lehet számítani, a másik rész fegyelmetlen burjánzás. A mechanikus 
rész integrál a nagy egészbe, melyet a részek arctalan sürgése, az elemek pályájukba beszorí-
tott elrohanása testesít meg, melynek értelméről senki nem tud semmit. A dolog már csak azt 
jelzi, hogy van ott valami, de nem vall önmagáról.

Az autó megsokszorozott isten, melynek minden példánya azonos, sokisten- és egyisten-
hit különbsége összeomlik a mechanikában. Emberevő isten gyomrában élünk, a gép dolgo-
zik, alkot, teremt, halad, az ember csak elkorcsosult élősdi a gépek gyomrában, aki rangját a 
márkától, hatékonyságát a motortól kölcsönzi. Kőistenek, állatistenek és emberistenek után 
elkövetkezett a gépistenek kora. Az embert legyőzte és elnyelte valami, aminek segítségével 
ő akarta legyőzni az időt és teret.

A baleset úgy fejezi ki a lét igazságát, mint régen az elvétés a lélekét. Anyai megagéppel 
vagyunk életfogytiglani tehermentesítési és ellátottsági viszonyban összenőve, mechanikus 
fészeklakók. Az eltárgyiasulás készsége megy elébe a gépnek, mint a nagyobb egészekre 
való felkapcsolhatóság puszta lehetőségének erős kísértéssé válása, az önfeladás megváltása. 
Ember és gép viszonyában eltűnnek a személy határai. Az autó megajándékoz a rohanással és 
– helyettünk járóként – elveszi a járás örömét. Háromlábú botos emberként lépnek ki belőle 
a film elnyomorodott szereplői.

Az emberek egymás sebeit, fogyatékosságait kívánják, a vágyat a defekt bűvöli el. A kór-
házban megjelenő Vaughan ínyencként tanulmányozza, műalkotásként csodálja James Ballard 
sebeit. A katasztrófa a jövő emléke, a vég ízelítője a múltban. A romlás tiszteletet ébreszt, 
az imádat tárgya nem a szép stabilitása, hanem az összeomlás vajúdása. Itt senki sem akar 
gyereket, a vajúdás a halál vajúdása az élőben. Vaughan nemcsak a sebek csodálója, maga 
is csupa sebhely: fércember. A régi ember félt a katasztrófától, James és Catherine közönyös 
tanácstalansággal viszonyulnak hozzá, s Vaughan az, aki átminősíti értékké, ott keresve a 
pozitívat, ahol eddig negatívat láttak.

Rendellenes rések, nagy részét elborító nyílások genitalizálják a testet, az odaadás általi 
megsemmisülésről, az artikulálatlan létforma vágyáról vallva. A harc célja a veszteség, vagy 
legalábbis a megsemmisülés reménye kíséri a harc célját. Az agresszivitás azért győzi le a libi-
dót, hogy kegyetlenebbül és teljesebben gyúrjon bele az élet dagasztóteknőjébe, hová a libidó 
is csalogatott. A dominancia ösztöne lázad a szexben hatékony szimmetria- és harmóniavágy 
ellen, s az autóval a mindeddig ingadozó lényben a dominancia vágya győz: lényünk kemény 
öndefinícióra tesz szert, bombaként, ragadozóként, ki nem ismer enyhülést, csak a másokat is, 
magát is szétroncsoló célbaérést. Minden ember az élet öngyilkos merénylőjévé válik.

Az egymáshoz kapcsolt gépelemek a megagépet képviselik egymással szemben. A szere-
tőket az autó gyomra emészti, alakítja közös anyaggá, harmadik nemmé. Helen alkalmi sze-
retkezéseiről számol be, melyek mind autókban történtek. „Bár nem terveztem el.” Az autó 
mint túszul ejtő halálgép váltja ki a vágyat. Az egzaltált vetkőzések és kitárulások, ügyetlen 
és gátolt, kényelmetlen és erőszakos szeretkezések az autó gyomrában inkább pánikrohamok 
mint vágyteljesülések.
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A Crash hősei a pusztulás jeleneteit felidézve maszturbálnak. A roncsról mesélő Catherine 
közben Ballard takarója alatt matat a kórházban. Helen, a pusztulás képeivel szembesülve, 
kényszeresen és szemérmetlenül nyúl combjai közé.

A Helent fuvarozó Ballard már a baleset utáni első útján veszélyesen koccan, mire a kor-
mányhoz nyúló Helen segít egyenesbe hoznia kocsit. Az izgalomba jött Helen szeretkezni hív 
a garázsba. Miután Helen leteperte az autóban a férfit, átmenet nélkül látjuk Jamest, amint 
Catherine lovagol rajta az ágyban. Így gyűrűzik az izgalom. Később Catherine Vaughan sebeit 
csókolja, míg az fojtogatja őt. A sebek felmutatása bemutatkozási rituálé: egymás defektje-
it kívánják az autólakók. A megunt szép test zárt meztelensége nem érzik már meztelennek. 
Nagyobb meztelenség a felnyíló test tátongása. A megalázó és önmegalázó obszcenitás lelki 
levetkőzési igénye börtönnek érez minden formát. Semmit, ami szilárd forma és megállapodás, 
nem éreznek a film hősei valóságosnak, csak az alaktalanságot. Helen a fröcskölő, gyűrődő, 
szakadó testek látványától jön izgalomba. Egy tömegbaleset után, az összekeveredett véres 
roncsok között készül Catherine Vaughan szerelmére. A tisztelet félelemre és rettegésre, a vágy 
undorra redukálódik. A kéj karambol: az életért való harc látszatába rejtett harc az élet ellen.

A „balesetünk” – így emlegeti James Ballard és Helen a filmeleji katasztrófát. A „mi” 
kategóriát a baleset konstituálja. A baleset nemcsak az előírt pályán rohanó atom elhajlása. 
Egyúttal az önmagába bezárt monász szeme, kifelé forduló érzékelője, a megnyílás maradék 
lehetősége az önmagukat átadni, egymás számára megnyílni nem tudó maszkarcú emberek 
részéről, akiknek legönkínzóbb vallomása is csak provokatív színjáték.

Nem a koitusz építi be az életbe a lefokozott, megbékített halált, mint ezt, egészségesebb 
korokban, az etikai katarzist is maga után vonó szexuális eksztázis, az orgazmus tette. El-
lenkezőleg, most a halál uralja az életet, leleplezve a koitusz által az ember határainak illu-
zórikusságát, s az anyagban hontalanul nomadizáló lélek esetlegességét és elítéltségét, mint 
letelepedési engedélyt nem kapó illegális bevándorlót. Kölcsönhatásban vannak a lélek sebei 
és a testi sebességhajhászás. Extrém szorongás csap át mohó vágyba, melyben a test ünnepli, 
hogy még egyben van. A visszalopott percek ünnepét a test látja el öntudattal, a maradék 
örömök, a sötét kéjek lehetőségének feltételeképp.

A hagyományos nemiség csak petting, a plátó a sebesség, az orgazmus pótléka pedig a 
karambol. Vérnek kell ömleni – ez a teljes kiürülés az életben csak részlegesen megvaló-
sítható ideál. A libidó csak a létbe való visszaömlés mimetikus szimbolikája, melyet csak a 
destrudó referencalizál. Férfi és nő nem egymásban talál magára, hanem az autóban össze-
gyúrt harmadik nem eksztázisában egy: a hamadik nem nemi szerve az autó és ejakulációja 
a halál. A térbe fúródó autó mint erektált pénisz rohanása és a roncs közötti különbség a kéj 
kifejezése.

Vaughan, James és Catherine mindhárman külön kocsiban, megkeményedett rovartestű 
magányban versengenek a sztrádán. Később Catherine, míg férjével szeretkezik, annak ba-
rátjáról kérdez. A nőt izgatja, hogy a karjában tartott férfit nem ő, hanem a másik férfi izgatja. 
(Pontosabban talán nem is a másik férfi, hanem a tőle tanult újfajta izgalmak.) Catherine, 
aki előbb az aktuális ölelésen kívüli más ölelések felidézéséből merítette izgalmát, később a 
balesetekről fantáziálva jött izgalomba, most Ballard és Vaughan szeretkezéséről fantáziál, 
míg James öleli őt.

Catherine és James házasok, a férfit és Helent összeköti a baleset. Így Vaughan az idegen, 
aki nem megért, hanem megítél, ítélete megsemmisít, türelmetlen célratörése nem vesz figye-
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lembe, csupán felhasznál, ami annyi, mintha megölne. Közönséges figura, kiismerhetetlen-
sége nem szublim természetű. Sötéten titokzatos és kegyetlenül alantas mivoltában ő diktálja 
a kis csoport életének új szabályait. Az idegenség teszi kívánatossá, mely az elnyelő termé-
szettel való érintkezés, a halál perszonifikációja. Vaughan képe nyomul Catherine és Ballard 
közé, s éppúgy felizgat, mint a halál képe. Catherine arcát látjuk. Szétterített hajfonatok sárga 
kígyói között fantáziál: hideg medúzafő. „Megdugnád a kocsiban?”. A kérdések Ballard és 
Vaughan lehetséges viszonyára vonatkoznak, melyeket Catherine fantáziája formál. „És a 
feneke? Mesélj róla!” Az izgalomszint emelkedése korántsem az esztétikai emelkedettség 
előre haldásával párosul. „Meséld el, hogy húznád le a koszos farmerján a sliccet!”

Catherine és James szeretkezését Vaughan képe közvetíti, Catherine és Vaughan szeretke-
zését az országúti tömegbaleset képe. Vaughan lelkesen fényképezi a tömegbaleset sérültjeit, 
míg Catherine cigarettázva kószál. Később autómosóba állnak be a véres kocsival, s míg au-
tójuk lassan befúródik a mosófülke habzó terébe, Catherine, férje háta mögött, a hátsó ülésen, 
felajánlkozik kéjgyilkosság gyanújába keveredett barátjuknak, ki valóban fojtogatni kezdi őt, 
kegyetlen markok satujába fogva kínozza szeretkezés közben. A szeretkezés kacérkodás az 
iszonyattal, az iszonyat kibontakozásának megfordítható változata.

A kikészített, maszkarcú nők agresszív fémkarosszériák rokonaiként képviselik a szép-
ség, a forma megerőszakoló mivoltát, mely a férfiakban felébreszti a nyers erőszak ösztönét. 
A szépség hivalkodása felébreszti megtámadásának, megsértésének, lerombolásának vágyát. 
A szépség zárt műalkotás, a csúfság nyitott műalkotás, és ebben a korban az utóbbi kezd von-
zani. A szépség szemünk előtt veszti el izgató hatását: a szépség fagyos világa a testi pokol 
fortyogó üstjeinek tagadása. Az élő, egészséges, komplett és szabályos test halott maszk, 
csak a sebzett, csonkult és halott testek utalnak az életre. Az első képsorban Catherine a fém-
formák szilárdságát imádja és a páncél imádata Catherine önimádata. Vaughan világában a 
kéj receptje ellentétes: a kiömlő bensőség és a kicsontozás samanisztikus rituáléja képviseli 
az erotika gyónási aspektusát. A szép vagy a rút hozza a kéjt? A szép elrútítása vagy a rút 
elmélyítése? A rút meglátása a szépben vagy a szép meglátása a rútban? Még a rút sem elég, 
mert a rút csak a szépség hiánya a szépség rendszerében. Az undorító és iszonyatos, melyek 
ellen test és lélek lázad, ezek oldanak fel, nem a szépség és boldogság.

Catherine és Vaughan szeretkezése után Catherine teste úgy terül el Ballard ágyán, mint 
hulla a ravatalon. Az elgyötört nő révülten ajánlja fel elhasznált testét. Ballard úgy csókolja 
Catherine testén Vaughan nyomait, ahogy Catherine csókolta a balesetek nyomait Vaughan 
testén. Ballard most egy szexuális karambol nyomait csókolja a női test karosszériáján. 
A közösülés a közösségivé tevés értelmére tesz szert, szektás beavatási rituáléként, önkínzó 
önlemondás aktusaként. A vágyáramok illúzióját leplezi le a düháramok valósága az indivi-
dualitás közösségi okkupációjában.

Vaughan, a balesetek szerelmese, halálszínházat játszik az országutakon. Kaszkadőr ba-
rátai segítségével rekonstruálja a legendás autóbaleseteket. Az élet régi katasztrófák emléke-
zete. A kényelmi társadalomban az események vadászata csak pótlékokra lel. A motiválatlan 
ember életunalmának csak a szimuláció ad jelentést. Az ember nem tud kitörni a képből és 
elérni a létet. A képből kitörni, az életet elérni vágyik, de csak az élet egészét teszi képpé. 
Vaughant izgalomba hozza a halál, mint a tét nélküli, eseménytelen életet lezáró maradék 
esemény, de a másik ember halála csak kép. Vaughan előbb Scorsese Taxisofőrének útjával 
próbálkozik: „Az áldozatok szexuális energiája átárad belénk.” – fejtegeti az ebben a pilla-
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natban őrült gyilkosnak tűnő autóbolond. Nem tudni, kacérkodik-e az öléssel, játszik a nem-
játékkal, vagy néha át is lépi a határt.

A száguldás a halállal való érintkezés. A balesetek az intenzitás csúcsain zajló találko-
zások, felfokozott érintkezések, amelyeknek testrészek az árai. A film hősei szétszórják, el-
pazarolják, feláldozzák testrészeiket a találkozásokért. Vaughan előbb James Dean halálát 
rendezi meg, majd Jayne Mansfield halálát tervezgeti, az utóbbi rekonstrukciója azonban 
tömegbalesetté változik, az iszonyat freskója, de még mindig csak kívülről szemlélt látvány, 
tehát ebben az értelemben csak kép. Megint az élet vált képpé, és nem a kép életté. Ez sem 
volt megoldás, a létnek utol kell érnie a képeket, melyek előtte járnak. A megoldás Vaughan 
saját halála, amivel eddig csupán kacérkodott. Beteljesedik a szkepszis, izgulni kár, félni fö-
lösleges, veszíteni valónk nincs, az iszonyat a megváltás. Vaughan példamutató események 
inszcenálásával képez közösséget az országutakon. Az első példamutató esemény a tömeg-
kultúra régi bálványainak halála, a végső példamutató esemény a saját halál, feláldozva az 
elven életet a mechanikus gépistennek, a húst a fémistennek, a súlytalan lelket a súlyos való-
nak. Jézus halála szublim szellemistent hirdet meg, Vaughan halála a deszublimáció istenét, 
erőistent, lóerő-rémet, a természet mélyén dolgozó robbanóerőt, a végzet vak motorját. Nem 
mindenek segítőjét, hanem mindennek gátlóját és aláaknázóját.

Borowczyk La marge című filmjében a marginális egzisztencia megismerése következ-
tében halad a férfi az autóban való eltűnés felé. Az éjszakai öngyilkosság az országutakon a 
prostituált eltűnését követi. A La marge hőse normális polgári egzisztenciaformából lép ki a 
perifériára, ahonnan nincs visszatérés. A Crash képzett és vagyonos szereplői mögött sincs 
normális polgári egzisztencia, a férfi családja nem működik, a marginalitás gyűrűző körei 
sodorják és vele sodródik párja is. A gyilkos baleset révén ismeri meg Helent, Helen révén 
Vaughant, az utóbbi által a kaszkadőr családját, mindenek előtt leányát, Gabrielle-t. Gabrielle 
toldott-foldott ember sínekbe rakott testtel. Mintha az autók gyermeke volna. Öntudattal mo-
solyog ki fémalkatrészei közül. A régi polgárgenerációnak viselkedése volt mesterkélt, az új 
generáció testét is mesterséges képződménnyé alakítja. A nők ösztönei is kikapcsolhatatlan, 
indulásra készen berregő motorok. Helen cinikus szemérmetlenséggel tárja felé a katasztró-
fák által fellobbantott vágyát, Gabrielle állandóan kész szeretkezni, de fellobbanás nélkül, 
pusztán bekapcsolódva a kopulációk forgalmába.

Ballard és Gabrielle autót szemlél egy szalonban. Gabrielle arcán ördögi gúny, szemte-
len kihívás. Fáradságosan emeli be ellenálló testrészeit a kipróbálandó kocsiba. Az előadó 
izgalomba jön a nehézkes, engedetlen combok látványától. Óvatosan körültekint, felmér-
ve, megfogdoshatná-e, segítség ürügyén, a lányt. A férfi prűd óvatossága, álszent gerjedel-
me szembesül a nő szemérmetlen kihívásával. Beakad egy csat az ülés kárpitjába, mely 
reccsenve felszakad. Az előadó gerjedelme rémületté fagy. Az önmutogatás mazochizmusa 
az érintkezés szadizmusának bevezetője. Az önromboló mazochista ezt jogcímnek tekinti 
a szadista rombolásra. Mindezt természetes mosollyal teszi és elvárja, hogy a környezet is 
jó képet vágjon hozzá. A csábosan csillogó autópéldányba behatoló állványzat elveszi az 
autó szüzességét. Gabrielle nem nő, hanem ember és autó, férfi és nő, felnőtt és gyermek 
kereszteződése.

Az autókalandot Gabrielle és Ballard szeretkezése követi, természetesen autóban. A férfi 
hosszasan és türelmesen birkózik az ellenálló fémszerelvényekkel, melyek ölelésében vagy 
satujában liheg a lány. A felfokozott nemiség elérhetetlen, hozzáférhetetlen, saját izgalmába 



281

zárva fortyog a fémkarok keretében. A férfi figyelmét a helyszűkével és a bonyolult mecha-
nizmussal folytatott küzdelem őrli fel.

Miután az ember olyan életformát alapított, melyben száguldó fémbogár kihunyó lelke-
ként görög a szétmorzsolódás felé, nincs értelme az önmegtartóztatásnak, mely eredetileg 
önmaga, választása, életformája óvását jelentette. Az életforma a sebesség, a szexualitás jel-
lemzője az alkalmiság, a hirtelenség és az esetlegesség. A hirtelen felbukkanó idegent nem 
ruházza fel személyiséggel megelőző ismeretség. A partnerek absztrakt nemiszerv-hordozók. 
Még nem a „dugás” nyelvén beszélik, de már azt teszik, amit az őket követő nemzedék majd 
ki is mond.

Cronenberg világában a szerelmi háromszögek harmadikja nem szétválasztja, hanem ösz-
szeköti a párt. Ez a régi melodrámák szerelemkoncepciójának ellentéte. Az idegeneket egy 
további idegen, a harmadik köti össze, míg az eredetileg egységet alkotókat, egymásnak 
teremtetteket szétválasztotta a harmadik fellépése és beavatkozása. Az intimitást megterem-
teni képtelen feleket a differencia hangsúlyozása látja el pótkielégüléssel, a mazochistákat 
összekötő, a differenciát megtestesítő szadista pedig, a mazochista rituálé eszközeként, a 
mazochizmus szadista szolgájaként, a mazochista felettes szadista csapdájába kerül.

James és Catherine csak úgy tudnak szeretkezni, ha közben más szeretkezésekről be-
szélnek. Vaughan országúti autószínháza régi karambolokat idéz, barátainak nemi aktusai 
pedig előző vagy lehetséges nemi aktusokat, emlékeket vagy fantáziákat. A heteroszexuális 
aktivitás a homoszexuális kísértés képeiből táplálkozik, s minden szexualitás mind inkább a 
halál képeiből. A nemzőképes viszony a nemzéstől emancipált viszonyon keresztül vezet a 
nemzés ellentétéhez, a halálhoz való viszonyhoz, ennek ízlelgetéséhez. Catherine és Ballard 
udvarias közönyénél több Gabrielle kihívó provokativitása, s ennél is több Ballard durvasá-
ga. A test olyan, mint a Wilhelm Reich által leírt „karaktermazochista”, akin nem tud felkelni 
és nekimenni az életnek, inkább tovább lustálkodik a félélet takarója alatt.

Minden futólagos, alkalmi, esetleges és esendő. A tetoválás az érintkezés elmélyítésének 
akaratára, az elköteleződés vágyára utal, mint bevésés, beírás, maradandó, átformáló nyom. 
Orvosnő tetoválja Vaughant, aki elégedetlenkedik: „Túl tisztán csinálja!” A talányos arcú nő 
vállát vonogatva felel: „Az orvosi tetoválás tiszta…” Vaughan indokolja elégedetlenségét: 
„Ez egy prófécia, a próféciák pedig mocskosak. Csinálja piszkosan!” A próféciát bélyegnek 
tekinti, s a bélyeget fertőzés vagy átok közvetítőjének. Ezért rokonul Cronenberg világa – a 
Veszett ezt nyilvánvalóbban kifejezi – olyan filmekkel, mint a Crazies vagy a zombifilmek.  
A kép egyúttal seb, a seb pedig legyen gyulladt és mély. A szenvedés és fájdalom is bevésés. 
A szenvedés egzaltációja az individuális bevésés eredményeit hivatott bevésni a kollektivi-
tásba. Vaughan tetoválását követi Ballard alávetése a megbélyegző rituálénak.

Ismét autóban vagyunk. Vaughan csókolni kezdi barátja frissen tetovált sebét. Cronenberg 
filmjében persze nem szerelmesfilmi csókokat látunk, inkább önlegyőző érintések ezek, 
melyek az idegenség közvetíthetetlenségének ízlelését szolgálják. Részben mint bélyegzőt 
nyomja az egyik ember a száját a másik testére, részben pedig kihívásként, mintha virtuskod-
va menne bele egy fertőző műtétbe. A tetoválást csókoló Vaughan kívánsága a friss nyomra 
irányul. A nyom az írás, a vágy az olvasás. A tetovált seb kép, mely távolít, és nyílás, mely 
invitál: a kettő együtt képviseli a Crash erotikus viszonyainak ambivalenciáját. A szeretők 
képeket csókolnak egymás testén, melyek elidegenítik a testet önmagától, távoli és megfog-
hatatlan összefüggések hordozójává nyilvánítva azt, mely az őt megragadó markában válik 
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elérhetetlenné. Ez a társadalom, mely sokáig – a globalizáció felmenő időszakában – a falak 
eltávolításával kérkedett, végül minden egyes testből falat csinált, mely nem saját formáival 
hat, hanem a ráírt ikonikus információk hordozó felületeként szolgál.

A nyílt sebként genitalizált bőrfelület egészében obszcén kínálkozás. A felhasadt com-
bú Gabrielle ezáltal térdig érő genitáléra tett szert, Vaughan pedig léte egész felületén 
genitalizálódik, méghozzá női módon. A totális genitalizálódás képtelensége azonban maga 
is képpé válik. A frissen tetovált test, miközben sebként felkínálja, ugyanakkor képként meg-
vonja magát. A test, birtoklása pillanatában, nem test már, hanem totem. A seb, ha képként 
tekintjük, már nem ugyanaz a seb, nem pszeudogenitális nyílás, hanem a kép által feltéte-
lezett távolságból ránk szegeződő nyílás, azaz szem, mely elérhetetlen és felfoghatatlan, de 
érezhetően lesújtó ítélettel néz vissza az őreá nézőre.

A csókok után Vaughan hasra fordulva kínálja fel magát. Reich szerint az anális felkí-
nálkozás a genitális önvédelem gesztusa, a kasztrációs félelem megnyilatkozása. Ebben az 
esetben, egy dekadensebb fokon, inkább tekinthetnénk a kasztrációs vágy fokozása érdeké-
ben foganatosított halasztásnak. Ez utóbbi vágy olyan erős, hogy csak a halál elégíti ki, a 
lét és nem egy testrész eltávolítása (hiszen a balesetek már nem egy testrészt eltávolítottak). 
Vaughan teste tele van hasítékokkal, sebekkel, s a női genitáliák szimbólumaival teli test, 
ezek halmazát nyilvánítja fallikus agresszorrá. Ballard, a passzívan sodródó férfi egy másik – 
keményebb – férfi hatása alá kerülve tanulja a férfiszerepet, a klasszikus csavargók utódjától, 
aki a maga részéről bálványok, halottak szerepét hívja le a múltból, a mítoszból és a halálból. 
Az anális koitusz az aktív fél passzív csúcspontja. A cselekmény során mindvégig az aktív fél 
kínálja fel magát passzív félként. A korábbi passzív fél végül a kérdezés és keresés útjának 
végére, a korábbi aktív fél pedig a „mocskos próféciák” útjának végére ér.

A beavatás akkor teljes, ha a növendék a beavató helyére lép, a beavató pedig, aki eddig 
másokat hajszolt a halálba, maga is azt akarja, a békét. A szeretkezés után Vaghan autója 
Ballard autójára támad, hogy csúcsra vigye a szeretkezést, vagy hogy megfossza a szeret-
kezést a szerelem illúziójától, párbajra redukálva az emberi függéseket, bestialitásra a li-
bidót. Vaughan úgy támad az aktus után a karjaiból kibontakozó szexbajtársra, mint a Mad 
Max hőse felesége gyilkosaira az utakon. Mint akitől elvették a legfontosabbat. A Crash 
ezan a ponton, a Mad Max közvetítésével, Fritz Lang The Big Heat című filmje örökösévé 
válik. Vaughan a maga – anális – szüzességéért áll bosszút, ahogy ama filmek szerelem-
gyászoló bosszúlovagjai a feleségekért. Vaughan a nőkkel csak játszik, a férfiak mintha 
vonzanák, de ezt a vonzást sem viseli el, ezért az anális szüzesség sérelmének képzetéért, a 
kísértésért ugyanolyan bosszú jár, mint a megvalósulásért. Mindez úgy is felfogható, mint 
az elviselhetetlen emberi viszony kísértését hárító bosszúreakció, melynek a szexualitás a 
kifejezési oldala.

Vaughan megtámadja Ballard autóját, ismételten nekihajt, majd elsöpör. Ballard összetör-
ve és megfélemlítve kucorog az autóban. Másnap Catherine autója is behorpasztva áll a ga-
rázsban. „Ki csinálhatta?” – kérdi a nő. „Ballard volt.” Az új éjszakában Ballard és Catherine 
autójával ütközve, immár két ellenféllel vív Vaughan. „Forduljunk vissza, James!” – aggódik 
Catherine. A férfiak azonban tovább párbajoznak. Bosszút akarnak állni egymáson? A testi 
vonzás függése ellen tiltakoznak? Az országúti harcosok lázadnak a szexualitás mint moz-
gáskorlátozottság ellen? A megvadult Vaughan autója végül a mélybe hull, fejtetőre állva ég, 
lángolva mered a magasba, ég és föld között, a híd alatt, egy autóbusz tetején. A kielégülés 
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a szadizmus mazochizmusba, az erőfeszítés oldódásba átcsapása. Vaughan autóval hajszolta 
áldozatát, de végül magát roncsolja szét, azaz ő éri el a csillapíthatatlan izgalom és szégyen 
szétfoszlását. Zord dühe a maga elátkozottságának szólt, szégyene pedig annak észlelése, 
hogy mindannyian szeszélyeiknek élő semmittevők, s ezekben a céltalan életekben a test 
sem működik, a szexualitás csak önkínzás, az állat, a féreg (mint belső) és a gép (mint külső) 
színpadra állítása, testnyelvi gyónás. Vaughan ideje lejárt. Catherine és James az ablakuk 
alatt ömlő autófolyamokat figyelik, melyek fölött fölszáll egy repülőgép. Eddig csak az autók 
szaporodtak (míg az emberek fogytak), most mintha generációváltás készülne az élőhalott 
fémvilág közegében. Az egész cselekmény a repülőtér körül kerengett.

A kapcsolatok váltakozása során Ballard annyira eltávolodik, Catherine oly messzire 
kerül, hogy végül a formálisan párt alkotó férfi és nő egymást is üldözhetik, nem tagadva 
többé az egységben rejlő különbséget, az udvariasságba rejtett durvaságot, az elfogadásba 
rejtett kegyetlenséget. Ballard autója a nőt hajszolja, mint korábban az övét Vaughan. Most 
Catherine autója hull le az útról, s Catherine úgy fekszik alatta, mintha ő lenne a fémlény 
kiömlött bele. Ballard a véres szfinx fölé hajol a mezőn, s udvariasan érdeklődik, él-e még. 
„Catherine, nincs bajod?” – „Nem tudom.” – „Fáj valamid?” – „Azt hiszem, jól vagyok.” 
Ballard szeretkezni kezd a feltépett, véres testtel, és most ő bíztatja a nőt, mint a nő bíztatta őt 
a film elején: „Talán majd legközelebb.” A film végén a nő a férfi alatt fekszik, a férfi az autó 
alatt, de mindannyian roncsok, mert megint elmaradt a csúcs, megrekedtek egy küszöbön, 
melyet Vaughan végül átlépett, s maradt a „legközelebb”, mely szó a meggyőződés nélküli, 
erőtlen bíztatás, vagy még az sem, csak a szkeptikus halasztás hangján szól. Ezzel azonban a 
további promiszkuitív futóbolond sorsot is jelzi, így bíztatásba rejtett átoknak is tekinthető.

b. / a tabu felszámolása, mint az etnikumok szellemi likvidálása

Az autó a menedzsertársadalom totemállata. A Ballard ablakából látható autófolyamok az 
átgázoló szadizmus hatalmát fejezik ki, de ez a szadizmus valójában az objektív szellem 
elkerülhetetlen törvénye, melynek az egyén csak groteszk karikatúrája (mint azt a James 
Bond filmek vagy a szuperhős filmek őrült gonoszai illusztrálják, az identitásigény ebben 
a szadizmusban nem tud kielégülni). A fékezhetetlen világ embertől elszakadt öntörvényű-
ségében, az egyes ember játékszer s az elsodort és lehengerelt emberek egymás számára is 
csak a számítás vagy a játék tárgyai. A szadizmus objektív szükségszerűsége, a szükségszerű 
érzéketlenségben és csillapíthatatlan feszültségben a mazochizmus fékjére áhítozik. Az élet-
ösztön versenyösztönné fokozódott kínzó dühe a halálösztön csillapító ébredésére vár. Ezért, 
ha a sikerösztön az élvezetek jutalomszituációiba menekül a feszültség elől, a szenvedélybe-
tegségek kerülőútján itt is érvényesül végül az önpusztítás, mely az üzleti életben is jelen van 
a nagyobb nyereség érdekében vállalt nagyobb kockázat, s végül a legnagyobb nyereségeket 
ígérő háborúskodás vállalásaként. Ahogy a szocialista forint egyik oldalán a számjegy volt, 
másik oldalán a népköztársaság címere, úgy a kapitalizmus egyik oldala a sikergazdaság, má-
sik oldala a hadigazdaság, a kapitalista léleknek pedig felszíni oldala a szadizmus, hátoldala 
a mazochizmus. Mivel lehetetlen a találkozás és az egyesülés, a megértés és a szolidaritás, 
az öntudat és az önbecsülés (a tőkés sem magát becsüli, hanem a tőkéjére büszke), a magány 
által megszégyenített ember eszközként ajánlja fel magát növekvő birtokának, vagy ha ilyen 
nincs, a birtokosoknak. Az a lényeg, hogy mind szolgák, s a szolgaság mazochisztikus kom-
ponens, de az uralkodó szolga egyben a szégyenét túlkompenzáló őrjöngő mazochista, azaz 
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szadista, míg a bukott ember haragtőkét halmozó lehetséges szadista, aki szégyene átélését is 
a haragtőke táplálására használhatja. De az őrjöngő mazochista – a Crash esetében Vaughan 
– is csak a teljes odaadásban találhatja meg a békét. Szadizmus és mazochizmus a gyermeki 
fejlődésben is szakadatlanul átcsapnak egymásba, s egymás által fenyegetett mivoltukban 
segédeszközöket vesznek igénybe

A Crash hősei autóbolondok. A szent totem kijózanít, a profán totem megbolondít. A szent 
totem fegyelmez, a profán totem ajz. Az felszámolja az eredeti labilitást és vadságot, ez új 
nyerseséget generál, elsöpörve az összeszedettséget. Amit az egyik ad, visszaveszi a másik. 
A szent totemnek tilos a vadászata, mert az alanyi és nem a tárgyi oldalt artikulálja, a profán 
totem ezzel szemben szükségletet, igényt teremt, tárgyakra való vadászatra hív fel. A szent 
totemtől féltünk, mert az elfogyasztásra irányuló tilalom olyan ősfélelmet őrzött, mely a túl 
nagy zsákmányra irányuló vágyat fogta vissza. Ha túl nagy zsákmányra vetjük rá magunkat, 
a zsákmányává válhatunk. Ne akard felfalni, mert végül ő fal fel téged, mint a Pókember 
2. végén a felszabadított energiacsomag az őrült tudóst. A profán totem ezzel szemben a 
tabukban megnyilatkozó félelem illuzórikusságát szuggerálja, ezért vágyik az autóbolond az 
autók mind újabb és nagyobb teljesítményeire. Ezért vált ki az aranyifjúban omnipotenciális 
eksztázist a gázpedál taposása (Előzés).

Bár a totemállatot kerülni és kímélni kell, a közösséget egyesítő kivételes ünnepi időkben 
megölik és megeszik, hogy megújítsák isteneikkel való és közvetítésükkel egymás közöt-
ti szövetségüket. Elfogyasztják azaz belsővé teszik lényegüket. A lényeget, mely megelőz-
te őket, előbb volt itt, egyrészt ősként, másrészt a különbségek rendszereként, melybe már 
maga az ős is belépett, mint sorsba. A szent totem az introjektálandó ős szimbóluma, a profán 
hatalom az asszimilálandó tárgyi összefüggéseké. Az ősi totem a tárgyak nyelve, a modern 
totem a tárgyak uralmának nyelve. Az utóbbiban, a profán totem nyelvezetében, lecsúszott 
nyáj terelő kutyái a jelek és a jelnél többnyire nem többet jelentő tárgyak, melyek hol ide, hol 
oda hajtanak a divat totemünnepeire. A tárgyak lecsúszása az emberét követi. Régen az autók 
is lovak voltak, melyekkel személyes viszonyban volt az úrvezető, ma a lovak is autók, azaz 
csak annak jelei, hogy meg tudom fizetni őket.

Megoldhatjuk-e filmelemzésekkel a mazochizmus problémáját? Nem, mert a filmelem-
zésekkel csak a mazochizmus tüneteinek kommentálására vállalkozhatunk, sőt, az a problé-
ma is felvetődik, hogy a mazochizmus problémája megoldásának megcélzása nem szadista 
igénynek veti-e alá a mazochizmus problémáját. Csak azt vizsgálhatjuk, hogyan jellemzi 
magát a mazochizmus (a mazochizmus önreflexióját), és az ebből kibontakozó társadalom-
képet, olyan társadalomét, melyben a lelki képességek munkamegosztásából kiszakadt ma-
zochizmus a személyiséget elnyelő szenvedés forrásává válik.

A luxustárgyak – nemcsak az autók – totemtárgyak. Az eredeti totem átszellemít, a mo-
dern csábtotem elanyagiasít. A szent totem taszított, a modern totem csábít. A tárgyfüggés 
sokszorozódik, míg a tilalmak lazulnak. A szent totem formát ad, a profán totemtől az anyag 
visszanyerését várják. A szükségleti tárgyak halmozása a mámort keresi a tárgyban, nem a 
tárgyat, de míg az érzékenység mámoros felfokozásakor az univerzumban keressük helyün-
ket, az egyes tárgy közénk és az univerzum közé furakodik, és egyre több tárgy teszi ezt.

Korábban a szimbólumok ostromolták a természetet, ma a mind nagyobb tömegükben 
és mind szaporább váltakozásukban mind kevesebb jelentéskülönbséget képviselő tárgyak a 
kultúrát. A címer már nem tárgy volt, hanem szimbólum. Nem a tárgy vált benne szimbólum-
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má, mint a totem esetében, hanem a szimbólum mint ikonikus képlet vált önálló, praktikusan 
diszfunkcionális képtárggyá. Hasonló az eset a Pókemberben a házak mindegyike fölött ott 
lógó amerikai zászló esetén: ha nem tesszük ki megszólnak és kiközösítenek. Nem kitétele 
a jelentés, hanem ki nem tétele a botrány. A kisemberek szerény sorházai hadba vonuló ba-
kákként sorakoznak. A szimbólumként használt praktikus tárgy esetében a márka magát a 
tárgyat minősíti csoportspecifikus identitáspótlékká, mely a személyes sors megkerülésével 
biztosít vásárolható rangot, fáradság- és érdemmentes kölcsönidentitást. Ezt a szerepet bár-
milyen tárgy eljátszhatja, a gyepnyírótól az előkelő cukrászdából hozott süteményig, mely-
nek, paradox módon, nem az ízét, hanem az árát fizetem meg. Azaz annak kedvéért veszem 
meg, hogy bizonyítsam: ki tudom fizetni. Vegyél meg! Fogyassz el! Használj el! Rombolj! 
Pazarolj! Ezek a modern totemek parancsai. A szerető vagy a feleség is totem: a sikerember 
címlapfotót vesz feleségül. A Pókember 2-ben totemek házasodnak, a sikeres színésznőnek 
az űrpilóta a totemje, a pilótának a plakátasszony.

Az ölési tilalom összekapcsolódik a nemi gátlásokkal. A totemállatot tilos megölni és a 
totemazonos másnemű lényt szexuálisan megközelíteni. A tilalmak választanak le az ere-
detről, szabadítanak fel öntevékenységre, mert a csecsemő egy az anyával, s elhasználja, 
fogyasztja, eszi, öli őt. Az eltávolító tilalmak által meghaladható a kezdeti alaktalanság és 
meghatározatlanság. Az eltávolító, leszakító és önállósító tilalom akceptálása az önformálás 
lehetőségének feltétele. Ha a tabu nevelő, akkor a tilalom tilalma – mely a fogyasztói, kényel-
mi és hedonista társadalmat jellemzi – infantilizál. A nagy társadalom embersejt-szükséglete 
a forgalom élénkítését szolgálja, a mobilitás szabályosságát felügyeli, mentesít a makacs in-
dividualitás elhajlásaitól, védi a reprodukciót az experimentálástól, biztosítja az ismétlést és 
az elhasználódott részek zökkenőmentes cseréjét. A jól alkalmazkodott tömegember élénk és 
engedékeny, minden formát felvesz, de nem tartja meg, nem önépítő, csak reagáló szerkezet, 
nincs története.

A Crash főszereplője csupán befogadó, csak élményeket keres, azokat is csak az izgató 
ingerek, nem a katartikus élmények értelmében. Autófolyamok tehetetlen hordaléka. Helen, 
az orvosnő sem gyógyít, a halál diadalának képei izgatják, untatja az élet.

A cselekvés gátlástalan, a gondolkodás túlgátolt. Ezért a céltalan cselekvés nem gondos-
kodó, hanem romboló. A proletárdiktatúra elnyomta az értelmiséget, a kapitalizmus által fel-
szabadított ösztönök pedig, sokkal hatékonyabban, magát az értelmet nyomják el. A köz- és 
magánéletben egyre kevesebb a tabu, az erkölcsi normák megsértése természetes, s indoklást 
vagy mentegetőzést sem követel. A közéletben a korrupció burjánzik úgy, mint a magánélet-
ben a perverzió. Míg az élet felszámolja a tabukat, a gondolkodásban felszaporodnak. Az 
igazságkeresés „őrülete” bizalmatlanságot kelt a „szakmai közmegegyezés” józanságában. 
A képzési rendszer igénytelensége tökéletesíti a kontraszelekciót, a kultúraközvetítés felada-
tait problémaszelídítő és kioltó hivatalnok típusok monopolizálják. Az értelmiség feladata 
az iszonyat és igazságtalanság tagadása, hogy előbb a partikuláris érdek, később csak a vak 
ösztön szabadon tombolhasson. A titkárnő című filmben már szó sincs gyógyításról, gyógy-
ulásról, önuralomról és termékeny életről. Fogadd el magad, úgy, ahogy vagy, örülj magad-
nak úgy, ahogy vagy! Ne változtassunk és ne válasszunk?

A tilalmak tilalma által barbár úrrá válunk és vad szolgává. A modern barbarizáció egy-
részt felszabadítja a tönkretett környezetben és megtámadott testben vergődő, eltorzult ösz-
tönöket, másrészt manipulálja őket. Ha a tilalom nagyon erős vágy kontrollja, a vágy más 
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vágyakat, ambíciókat és célokat veszélyeztető elfajulásának gátlása, tehát önmegfékező meg-
nyilvánulás, akkor a tilalom tilalma a vágyak kulturális ajzása, aminek szüksége a gyenge 
vágy, a vágy vágyává apadt vágy tengődésének s az életlendület csökkenésének bizonysága. 
A korábbi kielégülések ritualizálva térnek vissza, a kielégüléseket pótkielégülések színpadra 
állítása lopja el a megajándékozás álarcában. Ezzel vége a tilalomszegés mámorának. Ha a 
tabu már nem tilt, ez azért lehetséges, azért nincs szükség tilalomra, mert a tett, jobb híján, 
művelt kínlódás. Ilyenek a Crash szeretkezései.

A tilalomtól megszabadult nemiség elbizonytalanodik, kérdés, nemiség-e még egyálta-
lán, vagy csak egymáshoz törleszkedés, az üres alanyok személyiséget kioltó egybegyúrása, 
embermassza teremtő olvasztótégely. Az állítólagos felszabadulás világában az örömvíziókat 
teljességgel kiszorították az undor és dühöngés víziói. Tilalom és vágy soha sem álltak szem-
ben egymással primitív módon. Viszonyuk bonyolultsága teszi lehetővé, hogy a rossz vágy 
és jó tilalom harca átértékelődjék rossz tilalom és jó vágy harcává, ám azt is, hogy ha a harc 
eldőlt, a győztes vágy azonnal elsöprő erővé, nyomáskifejtő hatalommá váljék, felébresztve 
a tilalom nosztalgiáját, a védekezési rendszerek igényét.

A tilalomtól való félelem múltán újra a tárgyra koncentrálódik mindaz a félelem, amely 
a tárgyat valaha tilalmassá tette. A tárgyat a félelemelvonó tilalom mentesítette a szoron-
gáskeltő hatástól, s ezzel lehetővé tette idealizálását. A tilalom tilalma dezidealizálja a tila-
lomkorszak által titkon majd nyíltan idealizálódott vágytárgyat. A tilalom erőszaka elfedi a 
tárgyban rejlő, a tilalom destruálása azonban újra felfedi a tárgyban eltemetett destrudót. 
A felszabadított tárgy vagy aktivitás ijesztő és elhasználó mivolta tilalomvágyat ébreszt, tila-
lomrendszereket idealizál vagy ideális tilalomrendszerek elképzelésére, konstruálására kész-
tet. Camus Bukás című regénye már egyértelműen negatívnak látja a Közönyben még lázadó 
embernek is tekinthető típust. Hasonló fordulat érezhető – Az élet trilógiája és a Salò között 
– Pasolini életművében. Mindaz, ami felszabadulásként indult, végül bukásnak mutatkozott. 
Nemcsak a szocializmus politikai ökonómiájában, a kapitalizmus ösztönökonómiájában 
is. A masszaember nem megszegi a tilalmakat, hanem fel van mentve alóluk (Bataille: Az 
erotika. Bp. 2001. 169.). A megszegésre van mentség, az elaljasodásra nincs (uo. 172.). 
A megszegés individuális lázadás, az elaljasodás kölcsönös kollektív önigazolás. A boldog 
gátlástalanság valahol gáttalanul kéjelgő boldogtalansággá változott. A hatalom képviselői 
Sam Raimi Pókemberében mérhetetlen sok szenvedést és pusztulást okoznak, de maguk is 
keserűen gonosz és tombolóan boldogtalan alakok.

Az ősi totem tilalmakkal irányítja és koncentrálja az erőket, építi az akaratot és a felet-
tes ént. A modern pluritotem általános hedonista tilalomfelfüggesztés, mely az alantas ént 
a felettes énre ülteti, ahogy a diktatúra a pártkomiszárokat a szakemberekre. A dolgozóból 
fogyasztó lett, a felfedezőből kutató, a vállalkozóból menedzser, a honvédből invázor, az 
államférfiből politikus. Kezdjük csodálni a régebbi, finnyásabb és választékosabb kultú-
rákat. A tilalomra irányul az elveszett forma nosztalgiája. Ez nem az elnyomó kényszer-
kultúra rehabilitációja. Az önszabályozás vágya fordul szembe az elnyomó késztetések 
terrorjával.
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A harmadik világháború és a harmadik világ

a./ a győztesek világa

A háborús film szenzuális attrakciója – függetlenül a rácsatolt alkalmi „tanulságoktól” – az, 
hogyan tesz bennünket a technika ragacsos, véres sárrá vagy eltűnő hamuvá. A filmekben 
összefonódó témák: a testvérharc, a földi marslakók vagy evilági istenek támadása, a rom 
és szemét sivatagává vált táj képei, a világméretű mészárszék totáljai és a felkoncolt zsi-
gerek közelképei. Az Afrikai koktél című filmben a felszabadult állam ujjongva választott 
diktátorának felesége panaszolja, hogy férje, mióta hatalomra jutott, istennek képzeli magát. 
A fél országot megkaparintó, privatizáló, s az olajkincset az angolok kezére játszó diktá-
tor autóbalesetnek álcázott merénylettel távolítja el a népét húsz éve gyógyító orvost (Sean 
Connery), aki a korrupció egyetlen akadálya.

A kétpárt-rendszer problémája, hogy a „politikai váltógazdaság” két parlamenti ereje 
egy követ fúj, egyazon társadalomképet és gazdasági ideált képvisel, a globális turbóka-
pitalizmust, a parlamenti harcok tétje csak a társadalom kifosztását biztosító kulcspozíci-
ók megszerzése. A többpárt-rendszer problémája, hogy az is csak álcázott kétpárt-rendszer, 
mert csak két párttípust fogad be, melyek alternatív szerepe a nemzetközi vagy a nemzeti 
burzsoázia képviselete. Bármilyen más irányt és kísérletet fasisztának vagy kommunistának 
minősítve likvidálnak minden alternatívát képviselő erőt, a rágalomhadjárattól a balesetig 
vagy eltűnésig terjedő módszerekkel. Nézzük legelőbb a győztesek világuralmát dokumentá-
ló korjellemző problémafilmeket.

A „marslakó” világelit leszakad az emberiségről, a helyi kollaboráns elit kiszakad saját 
népéből. Egy erősebb műfaj terminológiájával vámpírokról és vámpírszolgákról beszélhe-
tünk. A Tűz Afganisztán felett című filmben a pozitív hősként beállított kollaboráns mondja 
népéről az amerikai katonának: „Olyanok, mint a gyerekek.” Később ez a kollaboráns leszúr 
egy honvédő afgánt az amerikai katona védelmében. Egy afgán gyermek amerikai zászlót 
simogat, máskor amerikai bombázó pilótát játszik: az égi lények, a vadászbombázók a pél-
daképei. A Reagan által meghirdetett paranoid és uszító világgyűlöletet hirdető primitív pro-
pagandafilmről van szó, de mintha készítői sem hinnének benne igazán. A film magán viseli 
a mind az anyagi, mind a szellemi befektetés hiányának szimptómáit. USA harcos rohan 
tüzelve, majd holttestek fölött pózol. Ennyi a csata.

Az olcsón összeeszkábált propaganda minduntalan elárulja a fércművet készítők felsőbb-
rendűségi érzését. Az afgán kollaboráns levágatja az amerikai katonát meglopó honfitársa 
kezét: „Maguk segítenek nekünk, ő pedig meglopta magukat.” Aki nem elég hálás hazája 
bombázásáért, legjobb esetben is kezével fizet? „A legkegyetlenebb kutya…” – mondja az 
amerikai parancsnok a „kiiktatandó” afgánra. Vagy démonizálják az ellenfelet, vagy kicsi-
nyítő megbélyegzésével hárítják a lelkiismeret maradványait, ahogyan egykor, a Japán elleni 
háború előkészítésekor patkányozták a japánokat, a „patkányirtást” követelő tömeghisztériát 
generáló sajtóban. A nyugati világ már nem hisz annyira önmagában, hogy ne érezné kis 
önkritika szükségét, még a hódító háborúkat reklámozó vagy kozmetikázó filmekben is. 
„A háború a Sivatagi Vihar hadművelet óta a pusztítás tudománya.” – magyarázza a parancs-
nok. A történtek után az USA sem lehet a régi. „Égő városokat és hullákat láttam, hogyan 
is térhetnék vissza a tőzsdei hírekhez, vagy a filmekhez, vagy…” – csattan fel az amerikai 
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újságírónő, akinek sorsa a továbbiakban összefonódik a katonáéval. A nő piszkos kézzel 
turkál a „hős” mellkasában, kikotorva egy puskagolyót, a „hős” pedig, a csatatér piszkában 
végrehajtott laikus műtét után, nekiindul megmenteni az elhurcolt nőt. A félholt katona és a 
kósza riporternő megszállják az afgán nemzeti ellenállás főhadiszállását, és felrobbantják az 
ellenfél barlangrendszerét.

Az iraki háborúban játszódó filmek keresik a módját, hogyan legitimálhatnák a háborút, 
s miként szerezhetnének némi epikai hitelt, egyúttal mind a hatalom, mind a nagyközönség 
számára elfogadhatóvá téve művüket. Irak közelebb, jobban szem előtt van, mint a távoli Afga-
nisztán. A politikai propagandát és katonatoborzó reklámfilmet megpróbálják politikai problé-
mafilmmé feltupírozni, a Nyugaton a helyzet változatlan, az egykori műfaji klasszikus igazsá-
gához való eljutást azonban csak talán akkor remélhetjük, ha egyszer az irakiak és az afgánok 
készítenek filmeket az intervenciós háborúkról, s később az egyesült arab népek a mai nagy 
kínai történelmi filmekhez hasonló eposzokat az egykori keresztes háborúk pusztításairól.

Dübörgő zenét ontva söpörnek a sivatagban a katonai járművek a Megtorlás Hadithában 
című filmben. Meztelen fenekét dugja ki az ablakon, alfelét mutatja Iraknak az egyik felajzott 
egyenruhás. „Irak egy segglyuk és mi vagyunk benne a szar.” – vonja le a tanulságot a másik. 
„A kurva életbe!”, „Szemét állatok!”, „Álljunk bosszút!” – felkiáltásokkal indulnak esti őrjá-
ratra Haditha megszállói. Két felkelő bombát ás el az országúton, miközben a közelben lakók 
rémülten tanácskoznak. „Ha szólunk az amerikaiaknak, a felkelők ölnek meg, ha nem szó-
lunk…” – a mondat folytatását a film a néző fantáziájára bízza: „…az amerikaiak ölnek meg.” 
A felkelőknek egy okuk van a harcra, a honvédelem, az amerikaiaknak több: 1./ A fanatizált 
agressziót gerjesztő kiképzés. 2./ A rettegés a gyűlölettel körülvevő idegenségben. 3./ A pénz, 
ugyanis a hazai munkanélküliség tengerében pecáznak a hadsereg toborzói. 4./ Az egyéni indí-
tékokon túlmenő magasabb okok: a fogyasztás termeli a termelést és a hadsereg a legnagyobb 
fogyasztó. A hadsereg célja a háború, így a háború a legnagyobb termelés-termelő erő. A hábo-
rú ölés, tehát a turbókapitalizmus legnagyobb üzlete az ölés. 5./ A hadsereg a továbbtanulás és 
a sportkarrier támogatását is kilátásba helyezi, így az ölés a társadalmi felemelkedés ígéretét 
is jelenti. Ilyen világban nem csodálkozhatunk, ha az Isten városa című brazil film favellákban 
lakó kisfiúi számára beavatási rituálévá és a felnőttség szimbólumává válik az ölés.

Magányos alak ballag, ásóval a vállán az esthomályban. Miután a műholdas megfigyelő 
jelenti a „gyanús” észleletet, a parancsnokság üzenete utasítja a katonát. Szűkszavú parancs: 
„Szedje le!” Korábban olajfát ültető férfit láttunk a béke ünnepén, most pedig lángokat egy 
ásós ember helyén. Lehet, hogy ő is olajfát ültetett, de az is lehet, hogy bombát.

Letérdeltetett férfiak fölött parádézik a tengerészgyalogos: „Ne hazudjanak, mert a csa-
ládjuk bűnhődik érte!” Nemcsak a gyanús személy, vagy akár csak szemtanú kihallgatási 
eszköze a kínzás? Családunk megkínzása vagy kiirtása is az információszerzés eszköze? 
A Megszállás Hadithában jelzésszerű szinten siklik át e témán, de a slasher műfaja szellőz-
teti azokat az új mentalitásokat, a „szabad világ”, a „demokrácia”, a „humanitárius segítség-
nyújtás” titkait, melyeket a politikai problémafilm óvatosan kerülget. A slasher és a splatter 
dolgozzák ki az új, „multikulturális” világnyelv, a kínzás nyelvtanát, mely ott is megérteti 
magát, ahol az angol nyelv még nem kötelező tantárgy. Minderről bővebb információk talál-
hatók Naomi Klein: Sokkterápia című könyvében.

Az egyik katona felkeresi a tábori pszichiátert, s jelzi tudatzavarát. „Ki kell várni, amíg 
lejár a szolgálati ideje, akkor fordulhat orvoshoz. Sajnálom.” Hódító háborúban talán az 
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őrült a legjobb katona, ahogyan a favella gengszterháborújában is egy őrült szerzi meg az 
ellenőrzést a kerület fölött (Isten városa). Ha birodalmi hadsereg katonái vagyunk és nem 
partizánok, akkor a parancsteljesítés a feladatunk, nem a gondolkodás. Nekünk nincs jo-
gunk gondolkodni, a központnak pedig nincs elég adata. Nem tehetünk mást, hagyjuk, hogy 
a központ „negondolkozzék” helyettünk. A globalizáció lényege, hogy távoli központok 
nemgondolkodásának vagyunk egyként és egyszerre utasított tettesei és tehetetlen áldozatai.

Szemérmesek az iraki témájú filmek. Az ellenőrzési ponton áthaladó személyeket meg-
motozzák, végigtapogatják. Ha nő kerül sorra, a képsor megszakad, a kamera szemérmesen 
másfelé tekint, már itt se vagyunk. Aki kíváncsi lenne rá, mi minden történhet, mi minden 
előfordul megszállók és civilek viszonyában, forduljon más műfajokhoz. Valójában mind 
tudjuk, mi történik, ezért termelt ki az elmúlt félszázad új műfajokat.

Két imádkozó iraki vár az obszcénül jópofáskodó amerikaiakra, hogy felrobbantsa őket. 
Jön a járőröző hadoszlop, a robbantás sikerül, az első járőrkocsi a levegőbe röpül. A mö-
götte haladó kocsi suhancai legelőbb lemészárolják egy véletlenül arra haladó autó utasait 
– „Cseszd szét a geciket!” – majd nekimennek a környékbeli házaknak. „Mindenkit le kell 
lőni, aki moccan!” Ajtókat rúgnak fel, gránátokat küldenek maguk elé a szobákba, családokat 
tarolnak, s még a véres holttesteket is eksztázisban lyuggatják tovább. (Az Isten városa kis-
fiúja hasonló élvezettel irt ki egy egész motelt.) Senki sincs többé biztonságban, talán még a 
mozinéző sem, ha ki meri mondani, amit a filmet látva érez és gondol vagy netán le meri írni: 
szabad prédák vagyunk, mint ez a család, akik csak imádkoztak és a békét várták. A század 
eleji értelmiségi szorongás a századvégre össznépi, globális rettegéssé vált. Igyekszünk nem 
érezni, nem gondolkodni, és legfőképpen nem szólni.

A „humanitárius”, „felszabadító” háború „hősei”, az iraki nép „baráti segítségnyújtói” 
újabb házba törnek be, a kamera tartózkodóan szemérmes, csak a katonacsizmák között pat-
togó dolgavégzett töltényhüvelyeket látjuk, amint még táncolnak egyet. Másokat otthonaik-
ból kirángatva, falhoz állítva tarolnak. A központ képernyőinél ülő suhancok vezénylik le a 
környékbeli lakók menekülő csoportjának kiirtását. Tűzgolyóban párolognak el az emberi 
lények. Feleségét kereső férjet tarolnak le diadalüvöltéssel. Mindenki ellenség. Mozgó cél-
pontok. „Kurván jól csináltad!” – „Telitalálat!” Hancúroznak, kacarásznak, mint a vurstliban.

A bombák földjén című film nem a bombázókról, hanem az aknákat hatástalanító egység-
ről szól: már a témaválasztás is kozmetikázza a háborút. Amerikai katona indul a város köze-
pén elhelyezett bomba hatástalanítását szolgáló, útközben bedöglött robot javítására. A tere-
bélyes védőöltözet a scifik idegeneit idézi, a scifi infantilizálódása előtti kor félelmes lényeit, 
de ezúttal a sugárút közepén billegő földi marslakóval kell együttéreznünk. A tántoríthatatlan 
magabiztossággal vonuló furcsa lény a film fő attrakciója. A filmben a profi közkatona kerül 
olyan távolságba az egyéb emberiségtől, mint a filmet produkáló társadalomban az uralkodó 
elit. „Harcolni egy háborúban életre szóló élmény, mely szórakoztató is lehet.” – bíztatja a 
kiskatonát a pszichiáter. A filmet indító mottó kéjjé nyilvánítja a háborút, a pszichiáter terá-
piává. „Kösz a játékot!” – rikkant egy katona, miután kilőtt egy arabot a videojáték-stílusú 
háború pontgyűjtőjeként.

A film, mely maga is pontgyűjtőként, hat Oscar-díjat szedett össze, azzal vádolja az ara-
bokat, hogy gyermekeiket hullabombákká preparálják. A néző azonban kérdező lény. Vajon 
nem az amerikaiak által megölt gyermek szolgál-e a felszabadító háború önmagáért is bosz-
szút álló hullakatonájaként? „Megyünk arabvadászatra!” – bíztatják egymást a legények. Itt 
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a pillanat, amikor nagyobb legénynek érezhetik magukat, mint a menedzser, aki hétvégén 
vadkacsára vadászik. Végül, szappanoperai fordulattal, kiderül, hogy a háború a „hős” házas-
ságának rendbe hozására volt jó. Megmentve a szeretet. De a pátoszt is menteni kell. A „hős”, 
újabb fordulattal, visszatér a háborúba, máris marslakóként menetel. Egyre kevesebb dolog 
van az életben, amit szeretni lehet, magyarázza. „Nekem csak egy van.” A megduplázott 
happiend két szándékolt érzelmi csúcspontja azonban cáfolja egymást.

Texasi westernhangulatot próbál felidézni A sereg nem enged. „Azért lőttük őket, hogy 
sose jöjjenek át Texasba.” – szónokolják a kisvárosba hazatérő ünnepelt „hősök”, akiket in-
dulás előtt kioktattak feletteseik: „Ne basszatok meg kiskorúakat és ne rúgjatok kutyába!” 
Hazatérés előtt ezúttal is láthatjuk egy arab nagycsalád kiirtását, s még azt is érzékelteti a 
film, hogy ilyen élmények után nem egészen az tér haza, aki elment: a hazatérő harcos rongy-
gyá veri a nőjét felkérő havert az ünnepi bulin. A hazatérő harcigépek, saját szavaikkal: „ro-
botbakák”, nem tudnak leállni, nem találják a helyüket a városban és családban, kivonulnak 
egy tanyára, ahol szabadon lövöldözhetnek.

Brandon, akinek elege van mindebből, s ki akar lépni, megtapasztalhatja, hogy a háború-
val nem lehet különbékét kötni. „Indul vissza Irakba! Az elnök rendeletére! Újrasorozták!” 
– szól a szűkszavú, de erélyes felvilágosítás. „Maga született vezető, és ezért visszamegy!” 
Brandon nemet mond, mire dezertőrré nyilvánítják, s az imént ünnepelt „hős” immár bujdosó 
menekült a saját hazájában. A hippi nemzedék a jóléti társadalomból menekült, Brandon az 
olajbárók és hadurak hadakozó fejedelemségévé átváltozott hazájából. A nagy zabálás tár-
sadalmából a nagy vérontás társadalma lett, és akad, akinek ehhez is van étvágya. Brandon 
barátja minden áron vissza akar menni a frontra, Brandon semmi áron. A menekülő dezertőr 
azonban a mexikói határon meggondolja magát és visszatér a vágóhídra. Így van egy kis 
esély, hogy átvészeli a háborút, amúgy végleg elvesztette volna otthonát és hazáját. A lebeg-
tetett megoldással szembesült néző a filmet nem, már csak önmagát kérdezheti. Győzött a 
lélekben a hazafi? Vagy nem volt elég ereje a szabadságot választani? Vagy mindegy? Nincs 
többé értelmes alternatíva? Vissza kell térni a seregbe, különben nem készülhet el a film? 
Nem buzdíthat „dezertálásra”?

Az új háborúk rendkívül ellentmondásos filmtípusokat szülnek, melyek háborús propa-
gandafilmként, de ha úgy tetszik háborúellenes propagandafilmként is tekinthetők. Ma az 
egykor sokra becsült Apokalipszis most is misztifikációnak tűnik, mely nem osztja a Kereszt-
apa változatlan élvezhetőségét és aktualitását. Az Apokalipszis most főszereplője, a Kurtz 
felkutatására, a túl nagy hatalomra szert tett háborús hős likvidálására kiküldött tiszt elismeri 
leendő áldozata iránti növekvő csodálatát. A dzsungel mélyén önálló birodalmat és saját had-
sereget alapító Kurtz ellenőrizhetetlenné vált. A „Hogyan lehet valaki nagy ember?” kérdését 
újabb követi: „Hogyan lehet valaki túlnagy ember?” Ez a „túl” az a határ, ahol az emberfaj 
képviselője átlép a kvázi-fajba. Vajon nem változik-e át hasonló módon a nemzet is, mely 
túl nagy nemzet lett? Kis falut fenyeget a túlnagy hadigépezet, napalmmal támadnak a va-
dászpilóták. Az imént békésen éldegélő falu, szétfutó kisiskolásaival, vadászterületté válik, 
a parancsnok pedig azt magyarázza, milyen élvezet a napalm szaga, mely már szinte maga 
is elég az eksztázishoz. Egy vietnami francia ültetvényes özvegye felidézi férjével folytatott 
egykori beszélgetését.

– Nem tudom, hogy állat vagyok-e vagy isten?
– Mindkettő vagy!
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Az omnipotens mámor és a bestialitás totális mozgósítása nem hagy helyet a lélekben az 
emberség maradványainak. A fehér ember istenkomplexusa a szétesést fejezi ki, azt, hogy 
lélek és kultúra a végét járja, mondja ki valaki a film végén. A korlátlan hatalom elszakad a 
valóságtól. A vég érintkezési formája a rombolás. A bukott kultúra életformája az ölés.

A parancsteljesítő gyilkos, akinek feladata, hogy Kambodzsába felhajózva likvidáljon egy 
őrült ezredest, a hosszú út során, a háború mélyére falhajózva őrültnél őrültebb figurákkal 
találkozik. Mindenki megőrült, kivéve a kinevezett „őrültet”, kiirtandó személyt. Célba érve 
látnia kell, hogy Kurtz népi diktátor, karizmatikus vezető, akit népe szeret, csodál és követ.

– Ki maga?
– Katona vagyok.
– Dehogy az. Csak kifutófiú, akit a zöldséges küldött, hogy benyújtsa a számlát.
Végül a főhadiszállás „kifutófiúja” az utolsó személyiséget mészárolja le, aki úgyszólván 

adoptálja őt, és akibe úgyszólván belészeretett.
Az amerikai bombázók több mint hatmillió tonna robbanóanyagot dobtak le Vietnamra. 

A vietnami háború című dokumentumfilm sorozatban látható veteránok különböző módon 
élték meg a háborút. A nyilatkozó vadászpilóták, akik a magasból, a B 52-es gépekről hul-
latott bombaesőkkel falvakat, tájakat, országrészeket pusztítottak, úgy érzik, megmentették 
Amerikát. A gyalogosok, akik lenn a dzsungelben, ellenfeleikhez hasonló feltételek között 
harcoltak, többet fogtak fel az invázió embertelenségéből és a háború abszurditásából. Az 
újabb amerikai filmekben minduntalan felteszik a kérdést a szupergazdagoknak: mit akarsz 
még?, mikor lesz elég?, meddig lehet elmenni? A válasz: a cél a „több”. A vietnami hadszín-
téren is a „több” a cél. Mivel a kinyilvánított cél nem a terület foglalása, hanem az ellenfél 
irtása, az ölés a sikermérték. Volt veteránok számolnak be az úgynevezett „szabad tüzelmi 
övezetekről”: „A parancs az volt, hogy ameddig a szem ellát, mindenki ellenség.” A napi 
teljesítményt a learatott „ellenség” száma alapján értékelik. Hullatermelő munkaverseny 
a háború. A civileket könnyebb volt leteríteni, mint a katonákat, magyarázza egy veterán. 
Gyermeke fején keresztül lőtték szíven a szoptató anyát. Gépről látjuk a záporozó bomba-
esőt. Kiirtott falut látunk, a hullahegyen apró gyermekek. „Azért, hogy én szabad országban 
nőhessek fel!” – kommentálja a vadászrepülő. A játékfilm feladata volna, hogy megpróbálja 
elmondani, amihez a publicisztika és dokumentáció nem fért hozzá, a filmek azonban több-
nyire túlságosan is óvatosan illusztrálják, amit a publicisztika, a műfajában szerepet játszó 
tények csele révén, akár akaratlanul is szellőztet.

b./ az áldozatok

– Mikor beszélünk végre az igazságról?
– Miféle igazságról?
– Arról, hogy az Idegenek elfoglalták a Fehér Házat?
Egy bolond telefonál be a rádió éjszakai csevegő műsorába, aki a maga bolond módján 

az igazságot firtatja, mert viszonyaink lényegét már csak scifi-nyelven lehet megfogalmazni, 
annyira eltávolodtunk egymástól. A Sötét titok cselekménye Ecuadorban folytatódik. A külső 
távolságok csökkennek, de a belső távolságok nőnek, berlini falak emelkednek a lelkek kö-
zött, sőt bennük is, melyeken belül rettegés és gyűlölet tenyészik. Diktátor csapatai tarolják a 
menekülő népet. Elterülő testek. Hullák az aszfalton. Menekülő család hatol be a dzsungelbe. 
Az apa ösztönösen teríti le egy felkapott kővel a sűrűből előlépő zsoldost. Az anya felcsatolja 
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a megölt katona gépfegyverét s erélyes sorozattal teríti le a felbukkanó újabb katonát. Az 
apa védekezése még ösztönös, az anya támadása már tudatos. Nem elég futni vagy lapítani, 
ahogy eddig éltünk, mióta a hadseregeket világcégek vezénylik, a tábornokok pedig közön-
séges bérgyilkosok.

Fiatalember állja el a gyermekkórházat avató kísértetiesen elegáns divatbáb útját: „A cége 
kiirtotta a családomat és a városomat, megmérgezték őket a víztisztító berendezésükkel, a 
túlélőket pedig lelőtték. Soha nem felejtheti el!” – és főbelövi magát. Az előkelő divathölgy, 
a multicég társtulajdonosnője, akit kifejezéstelen, depresszív arca, parazita élete üressége 
ellenére megrendítenek a történtek, nyomozni kezd, pár elromlott házasság után értelmesebb 
foglalatossággal oszlatni unalmát és önsajnálatát. „Miénk lesz az ország minden egyes csepp 
vize Dél-Afrikában, magyarázza húgának cégvezető bátyja. Az ecuadori víztisztító beren-
dezés botránya azonban veszélyezteti a dél-afrikai üzletet. Ezért kell eltüntetni a „tisztított” 
víz által okozott járvány áldozatait. Argentínában az ellenzékiek ezreinek sorsa az eltűnés, itt 
kompletten tűnik el egy egész város.

A nyomozó milliárdosnő szövetségese az igazság kiderítésében az elmúlt tetteit megbánó 
CIA-ügynök. Csak azáltal lehet hozzáférkőzni az igazsághoz, ha felderítői nem az áldozatok, 
hanem a tettesek közül valók? Később együtt harcol a volt CIA-ügynök az „ökoterroristával”: 
ez a hiteltelen, de szép utópia némileg jóváteszi, hogy felülről indul a nyomozás – a kiirtandó 
népek számára is megengedi a film a tömeggyilkos rezsimek elleni lázadást. Lehet-e az elit 
és kiszolgáló rétege szakadáraira számítani? Ahogy a személyes tragédia költővé tehet – mint 
Muschg Tragikus irodalomtörténetének számtalan példája igazolja – bizonyára forradalmár-
rá is lehetünk általa, s ha így van, akkor a forradalom a tett katartikus költészete.

Az elszánt diplomata című filmben Tessa, a szenvedélyes újságírónő (Rachel Weisz) rá-
támad az óvatoskodó diplomatára: „Anglia lefekszik egy szuperhatalomnak, és udvariasan 
asszisztál egy második Vietnamhoz!” A magzatát elveszítő újságírónő haldokló tizenöt éves 
néger lányanya csecsemőjét szoptatja. Nem a kivételezettek magánklinikájára vonult be szül-
ni, hanem a közkórházba, s valóban itt az igazság, itt bukkan rá az újságírónő a nagy témára. 
A lányanya halála nem véletlen. „Az a halott kislány halálos mérget kapott!” A gyógyszer-
ipari konszern kísérleti patkányként használja a kenyaiakat. „Jobb, ha nem bolygatod…” – 
tanácsolja a londoni barát.

Tekintélyes öregurak tárgyalnak, golfozás közben adnak-vesznek életeket és népeket. 
Nemcsak a helyi diktátorok és gyilkosok, az angol diplomácia is a nagytőkét szolgálja. 
Dollármilliárdok vannak kilátásban, ha az afrikai gyógyszeripari kutatások során nem lépnek 
fel „zavaró mellékhatások”, ám ezek fellépnek, s a betegeket likvidálni kell a kísérlet folyta-
tása érdekében. Megölik Tessát is, eltűnnek iratai és computere, s a Detraxa feltalálója is el-
tűnt, ő is ellenőrizhetetlennek bizonyult, megbukott a kutatóból tömeggyilkossá való előlép-
tetés cégvizsgáján, likvidálta a cég. Ezerötszáz munkahelyet veszélyeztet az igazság – érvel 
a cégtulajdonos. A tömeggyilkosság mint globális áldás, a jövő nagy munkahelyteremtője! 
A halál a cégtornyok magasságaiban lakó új nagyurak életfilozófiája. A kertészkedő konfor-
mistából Tessa szerelmes férjévé, majd a rendszert aggálytalanul kiszolgáló diplomatából az 
eltűnt feleséget kereső nyomozóvá vált férfit is halálra ítéli a cég, ő pedig várja a gyilkoso-
kat, a halált, és – a halálon túl vagy a halálban – Tessát, valamiféle virtuális újraegyesülést.  
A globális becstelenségben csak a pusztulásnak van becsülete. Szervezett ellenerő híján nincs 
világmegváltás, csak a világtól való megváltás. A politikai krimi fikcionalitása teszi lehetővé 
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élet és művészet közeledését, megkerülve a betanított és kontrollált realitástudat diktátumait 
és cenzúráját. A hitelességben bizonyára közrejátszik, hogy brazil rendező jegyzi a filmet. 
Hozzájárul a film kritikai attitűdjéhez, hogy az író John le Carré a globalizáció előtti nem-
zedék embere. Szellemesen fogalmazza meg az író a szerelmi szál értelmét. A főszereplő, 
mondja, mintegy „saját lelkiismeretével köt házasságot…”

Az előbbi filmek a cégek tevékenységének „mellékhatásait” teregették ki, A cég című 
film a belső mechanizmusokba nyújt betekintést. Ez részben azért lehetséges, mert a globális 
hatalom nem érzi magát veszélyeztetve, s a kritikát is szórakozásnak, viszonylag kelendő 
árucikknek tekinti, másrészt azért, mert a kritikából nem születik új nagyforma. A lázadás 
szellemi bizonytalansága teszi lehetővé, hogy a hatalom besorozza a rendszerbe a lázadást.

Az általános distinkcióvesztés kulturális tendenciájával való összefüggésben a műfajok 
felbomlanak, s a motívumokat, melyek hosszú távú kiépítése a „Hollywood-klasszikus” kor-
szak, ma továbbfejlesztési igény híján kölcsönzik és keverik. Az etikák is összezavarodnak, 
a filmek egy része pl. a promiszkuitást mutatja be korszerűként és természetesként, míg 
A cégben a szigorú feleség tragédiaként éli meg a férj egyetlen félrelépését. Az előbbi (a 
distinkcióvesztés) azt jelzi, hogyan teszik egymást közönyös ingerré a filmek, az utóbbi – az 
értékrendek önkényes mivolta – azt, hogyan cáfolják meg egymás üzenetét.

A szerény körülmények között felnőtt, munkásszármazású egyetemista, kimagasló ta-
nulmányi eredményei folytán elitmiliőbe kerül ifjú feleségével. Rövidesen kiderül, mi a lu-
xuséletforma ára: a cégből csak koporsóban lehet kijutni, ha az alkalmazott együttműködési 
hajlama kétségessé válik, azonnal likvidálják. Egyik oldalról a cég, másik oldalról az FBI 
zsarolja a fiatalembert, ha marad, börtön fenyegeti, ha kilépne: halál. Választási lehetősége 
korlátozott: a legális vagy az illegális erőszakszervezet bábja legyen. Nagy rohanás felé ve-
zet a cselekmény: menekülés a cég bérgyilkosai elől. Ha az ész nem talál kiutat a rendszer 
csapdájából, a lábra bízzák a filmek a maradék reményt. Dupla verseny, a ravaszság versenye 
és a rohanás versenye, a láb és az agy gyorsasága a happy end feltétele. Futni a fegyveres 
gyilkosok elől, és túljárni az íróasztali gyilkosok eszén.

A cég egyik oszlopa átáll, hogy mentse a fiatalok életét (szinte kötelező a filmekben jelez-
ni, hogy a felső és középosztályban is megvannak az emberség érzéstelenített, de feléleszthe-
tő nyomai). Aggódva kérdik segítőjüket hőseink:

– Mit tesznek majd magával?
– Akármit tesznek, már rég megtették.
De a szakadárrá vált pénzmosó maffiaügyvéd átállásával, ha akaratlanul is, azt jelzi a 

film, hogy a rendszer már rég összeomlott volna, ha nem tudná nagy biztonsággal kiirtani az 
emberséget a felső középosztályból. Venezuelai dokumentumfilmekben láthattuk a Chávez 
halálát követelő középosztálybeli asszonyok eltorzult arcait.

A cég ifjú ügyvédje nem árulhatja el a maffiát, mert esküje kötelezi az ügyfelekkel kap-
csolatos titoktartásra, így – az FBI bosszúságára – csak az ügyvédi irodát buktathatja le. 
Megmenekült: a továbbiakban sem az iroda, sem az FBI zsarolásának nem kiszolgáltatott. 
„Maga sem irányít, és ők sem irányítanak, visszanyertem az életem.” – búcsúzik a bosszús 
ügynöktől. Az íróasztali gyilkosok veszedelmesebbek, mint a bérgyilkosok: ezzel Sidney 
Pollack a vietnami háború által kiváltott lelkiismeretvizsgálat idejének mélyebbre ásó tradí-
cióját eleveníti fel. A film kissé régimódi, amennyiben a törvényt Pollacknál nem az üzlet-
emberek diktálják, még nem jellemzi a globális világ törvényének „flexibilitása”. A két fiatal 
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végül elhagyja a luxusnegyedet, kiszállnak a luxusautóból, használt kocsin pöfögnek az új 
élet felé, kis ügyvédi irodát nyitni a nagyváros kisemberei számára.

c./ a tiszta háború

Már az Apokalipszis most megmutatta, hogy a „tiszta háború” és a „tiszta őrület” kifejezé-
seket azonos értelemben használhatjuk. A mai világháború globális és totális. Az előbbi azt 
jelenti, hogy a katonai intervenció és a polgárháború egyre több helyen válik krónikussá 
a földrajzi térben, az utóbbi azt, hogy a háború az összes emberi viszonyokban jelen van, 
nemcsak fegyverekkel vívják. A médiát a hatalom uralja, a mobiltelefon alkalmassá válhat a 
lázadás mozgósítására stb. Az un. globalizmus maga ez a globális és totális ipari, kereskedel-
mi és médiaháború, mely a globalizálódáson keresztül az intenziválódás felé halad. Az első 
világháború a világ újrafelosztása, s a világhatalomra törő erők konfrontációja, a második 
világháború a világhatalmak konfrontációja, melyben az USA felfegyverzi és a konkurens 
világhatalomra, a harmadik világban nálánál népszerűbb Szovjetunióra uszítja Hitlert, az al-
ternatív világgal, új társadalmi formával kísérletező erőre az alternatívaellenes erőt. A harma-
dik világháború az alternatívátlanságot örökkévalóan rögzíteni kívánó globális világhatalom 
háborúja az emberiség egésze ellen. A második és a harmadik világháború közötti „hideg-
háború” az állami világterrorizmus új formája, mely atomáris fenyegetéssel zsarolja a világ 
népeit. Virilio elemzi, miként zsugorítja a világot a sebesség, hogyan szorítja ki a technikai 
fejlődés a gyorsuló események áramából a megszakító gondolkodást. A technika megszünteti 
a távolságokat, zsugorítja a világot, melynek lakói és megszokott, kipróbált berendezkedési 
formái nem találják helyüket mindenek kiszorító közelségében, mely taszítja őket egymás-
tól, elidegeníti egymástól a népeket, csoportokat és egyedeket, s főként mindannyiuktól az 
elitet. A hatalom csak akkor érezhetné magát biztonságban, ha gépekkel helyettesíthetné az 
információáramlás élénkülése által vérlázító életformája tanújává lett, lázadó tömegeket. Az 
egyformán erős közelítő és távolító tendenciák nemcsak robbanásveszélyessé teszik a vilá-
got: az általános feszültség, melynek befelé ható összetevője a szorongás, kifelé ható eleme 
a harag, jelzi, hogy már ég a jobb esetben világrendet, rosszabb esetben földgolyót robbantó 
gyújtózsinór.

A XX. század Amerika százada, mondják az amerikaiak. A XX. század a tábornokok 
százada, mondják a harmadik világ lakói (de nemcsak ők, pl. a görögök vagy a lengyelek is 
elmondhatják). A tábornokok százada egyébként az USA keretei között csírázott, s a háborús 
készülődés ihlette: „Ezután lépett színre az Egyesült Államok Eisenhowerrel, aki, ne feled-
jük, a háborús gazdaság és a hadviseléshez szükséges eszközök előkészítésének specialistája 
volt. És ezzel előttünk is állt egy teljesen megismételhetetlen és rendkívüli gépezet kifejlődé-
se, mely végülis állammá vált az államban.” (Paul Virilio – Sylvére Lotringer: Tiszta háború. 
Bp. 1993. 15.). Már Sztálin is katonai egyenruhában jelent meg, ami a fiatal szovjetállamot 
minden oldalról fenyegető inváziók következménye. Hitler is katonai egyenruhában parádé-
zik, világhódító, birodalomalapító szándékét jelezve.

A háborúzó állam egyben ostromlott állam, duplán az, nemcsak kívülről, belülről is ost-
romolják: a nagy cégek zsarolják az államot. „De ez nem az a fajta, amit hadüzenet előz meg, 
hanem tiszta háború.” (uo. 21.). A háború nemcsak piaca a gazdaságnak, hanem létmódja is: 
ha virágzó kis pékség van az iskolával szemben, de a sarkon nyílik egy McDonald étterem, 
az utóbbi megöli az előbbit. A gazdasági verseny háborús érintkezésmód. A háború, egyének, 
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csoportok és népek alkalmi konfliktusaiból egyetemes létmóddá növi ki magát. Az izomerő 
és ügyesség átadja helyét az eszközök versenyének. A világtörténelem egészében válik világ-
háborúvá melynek tendenciája az ember kiküszöbölése eszközei által.

Marcos alparancsnok a hidegháborút és a fegyverkezési versenyt nevezi harmadik világ-
háborúnak. Virilio totális háborúnak nevezi ugyanezt: „az elrettentésen alapuló totális béke 
nem egyéb, mint más eszközökkel folytatott totális háború.” (uo. 25.). Virilio, a totális hábo-
rúra mint a történelem deltájára való tekintettel átkereszteli a helyi melegháborúkat: „Igazá-
ból nem is beszélhetünk már háborúkról, csak államok közötti bűncselekményekről. Ez nem 
más, mint nemzeti terrorizmus.” (uo. 25.). De ha egy monopolisztikus túlerő áll szemben, 
rendcsináló és büntető túlhatalomként a helyi „zavargásokkal”, ez a világterroristával szem-
beni közös szolidaritásra, és általános egyéni ellenállásra is nevel, ami új típusú világháborút 
jelent, melynek már nem egy vagy néhány, hanem megszámlálhatatlan frontja és formája 
nyílhat. Ha az embernek elege van egy üzletláncból, ennek anonimitásából és árterrorizmu-
sából, nem kell az üzleteket robbantania, elég, ha a hazai, közeli, már házunk földszintjén 
megtalálható kiskereskedőknél vásárolunk frissen a faluról hozott és nem a világ másik vé-
géből való ízetlen és mérgezett árut. Máris megnyílt az öldöklő globálfasizmussal szembeni 
harc új frontja. Egy más életforma is új frontot jelent, pl. úgy élni, mint a Nagybácsim vagy 
a Hulot úr nyaral Jacques Tatija.

A mai terror az egyéni nyomor, a tömegek kizsákmányoltsága és a nemzeti megalázott-
ság terméke. Ha a kegyetlen és telhetetlen újgazdag nemzetek által megalázott népek, ősrégi 
kultúrájukhoz megtérő összeszedettséggel átszellemítik a kétségbeesés és gyűlölet energiáit, 
új módszereket találnak. Az ártatlan embereket veszélyeztető terrorizmus a pillanatnyi tehe-
tetlenség és kilátástalanság műve. Az idáig jutott emberek reagálásai nagyon is érthetőek, de 
nemcsak abban kell látnunk a „tiszta háborút”, hogy immár minden háború. A „tiszta háború” 
erkölcsileg is tiszta formáinak lehetőségén is gondolkodni kell (az őskereszténység vagy a 
buddhizmus is ilyenekkel kísérletezett). A „tiszta háború” erkölcsileg tiszta formája pl. azt is 
jelenthetné, hogy nem egymás vérét ontjuk, nem halált cserélünk. A cserekultúrát talán leg-
előbb a harmadik – vagy Marcos terminológiájával a negyedik – világháborúban válthatná 
fel az új áldozatkultúra ( A tömegfilm szimbolikája terminológiájára utalva úgy is mondható: 
a cserét az ajándék). Jan Palach, a prágai diák, felgyújtotta magát a szovjet invázió elleni 
tiltakozáskor. Új síkra emelhetné a mai totális háborút, ha mindazok, akik nem szeretünk 
vagy nem tudunk élni ebben a világban, szégyelljük magunkat és megvetjük az életformát, 
unjuk is, amit nyújthat és így nincs benne már keresnivalónk, a prágai diákhoz vagy a budd-
hista szerzetesekhez hasonlóan cselekednénk, világító fáklyákká válva esténként a globális 
diktatúra tornyai alatt.

A keleti filmek, és az őket fáradtan utánzó néhány nyugati film is, pl. a Gandhi, gyak-
ran épülnek a passzív ellenállás gondolatára, a kínai, koreai, japán vagy thaiföldi filmek 
azonban egyúttal legerősebb víziói a harci kultúrának is. Gandhi passzív ellenállása legyőzte 
ugyan a brit megszállókat, de nem tudta felszámolni az embertelen társadalmi hierarchiát, a 
„marslakók támadását”. Vizsgálati területünkön, a filmkultúrában ennek reflexe az egyéb-
ként kedves, lelkes és kellemes indiai filmek giccshajlama. Az emlékezetünkben élő utolsó 
valóban megrázó indiai film a Nehru forradalmának szellemét képviselő Ganga. Ma ezzel 
szemben a latin-amerikai film képvisel leginkább valódi szellemi ébredést, reményt keltve, 
hogy az egykori olasz neorealista művészeti forradalom örökösévé válhatik. Krisztus talán 
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mégsem állt meg Ebolinál? Talán már csak a reménytelenség beteljesedése, a totális botrány 
elviselhetetlensége ad okot a remény újjáéledésére, ezúttal a korábbiaknál átszellemültebb és 
tudatosabb formákban?

A totális világhatalom „békebiztosító” katonai apparátusának lényege a totális fenyegetés 
és zsarolás. A dominanciát biztosító technikai apparátus, mely megelőző csapásra rendezke-
dik be, oly mértékben gyorsítja fel az időt, mely sebességben nincs helye az emberi értelem-
nek. „A demokrácia, a konzultáció, a politika alapjai időigényesek.” (uo. 28.). Az atomhá-
ború „nem politikai, hanem elektronikus döntés lesz.” (28.). „A halál a tudás megszakítása.” 
– mondja Virilio (33.). A tudás leválása az emberről, s technikaként való önállósulása, majd a 
tudat kiszorulása a technikai gyorsulásokból, a homo sapiens faji identitásának megszakítása. 
Nemcsak a technika emberről való leszakadása veszély, az is, hogy a technikával ismét kap-
csolatra lépő ember már nem észlény (lásd Apokalipszis most, Megszállás Hadithában stb.).

Hitler a spanyol polgárháborút használta az új technikák és hadviselési módok kísérleti 
terepéül, a globálfasizmus az argentin katonai diktatúrát. A közlekedés és a közlés fejlődése 
áttekinthetőbbé tette a világot. „Ha még létezik is néhány tábor, a világ már említett nagy-
fokú hozzáférhetősége szükségessé tette a bebörtönzésen és fogvatartáson való túllépést. Az 
elnyomás új fajtájára volt szükség, és ez az eltüntetés. (A gengszterek ezt már régen felfe-
dezték, a holttesteket cementben tüntették el.) Ebben a tekintetben Dél-Amerika az eltűnés 
politikájának újabb kísérleti laboratóriuma volt.” (uo. 79.). Az utótörténelem kloakájában 
tűnnek el a distinkciók, különbségek, sajátosságok, minőségek, határok. Nemcsak a nemze-
teket oldják fel hontalan, identitásvesztett, kriminalizált nomádáramokban, fekete és fehér 
gazdaság, háború és béke, rabság és szabadság, igazság és hazugság, élet és halál különbsége 
is eltűnik. A feleség nem tudja, férje él vagy halott (Solanas: Dél).

A hierarchia legyőzte az egyenlőség és testvériség eszméit, s a megvalósításukkal próbál-
kozó forradalmi és reformista társadalmi mozgalmakat és berendezkedési formákat. Ennek 
következtében ma a társadalmi hierarchia, a belső polarizáció válik azzá, ami korábban a két-
pólusú világ volt. Eltűnik a közép. A minőségbiztosító distinkciók sokaságát egyetlen véres és 
kegyetlen distinkció váltja fel, elit és tömeg szembenállása. Miként az USA és a Szovjetunió 
polarizációja idején veszített jelentőségéből a gazdák által sétáltatott kutya szerepébe szorult, 
kettészakadt Európa, most a középosztály felső, kiszolgáló része az elithez kushad, míg na-
gyobb, alsó, alkotó fele proletarizálódik (mint pl. a Központi pályaudvar tanárnője). A politi-
kát legyőzi a hadsereg, a fogyasztást a háborús fogyasztás: „Ha az oroszok az amerikai haderő 
fejlődését igyekeztek másolni, az amerikaiak most kezdik abban utánozni a szovjeteket, hogy 
nem fejlesztik a társadalmat…” (143.). A hadsereg igényei és az elit legnagyobb nyereséget 
ígérő felesleges presztízsberuházásai emésztik fel a közpénzeket, „a polgári fogyasztás fejlő-
dése leáll.” (82.). Virilio már 1983-ban észleli a globálfasizmus készülődését a világhatalom 
átvételére: „a tiszta állam, a fasiszták egyetlen egyetemes állama (Ernst Jünger kiáltványára, 
az Egyetemes Államra gondolok) nem más, mint a multinacionális konszernek.” (89.). 
A Tiszta háború és Az eltűnés esztétikája szerzője felfedezi a globális emberanyag létmódját 
mint élőhalált. Belfast utcáin lát egy graffitit: „Van-e élet a halál előtt?” Ezt kommentálja „az 
elrettentés végső soron tagadja a halál előtti élet létét. Semmi szükség arra, hogy meghaljunk, 
élő halottak vagyunk már úgyis.” (123.). Az el nem tűntek is el nem tűnt eltűntek.

A Tiszta háború két fejezetét kapcsolja össze az alább vizsgálandó filmanyag. Az egyik 
a „Mozi és ellenállás”, a másik „Az észak-dél-tengely”. A konfliktusok a kelet-nyugati ten-
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gelyről az észak-déli tengelyre helyeződnek át. Virilio ezt katonai stratégiai megfontolá-
sokkal támasztja alá. A filmanyagot vizsgálva társadalmi megfontolások kerülnek előtérbe. 
Hegel szerint a világtörténelem keleten indul és nyugat felé halad. Hozzátehetjük, hogy a ke-
let-nyugati tengelyen haladó történelemcsinálás áldozata a dél. Nincs vége a történelemnek, 
ahogy a globálfasizmus ideológusai szajkózták, mert a dél ébredése hozza a folytatást. Az új 
információs társadalom által több tudás birtokába jutó Dél mozgalma felébreszti az önmeg-
tagadó nyugatosodás álmából vagy kómájából a hozzá hasonlóan gyarmatosított, megalázott 
és kirabolt Keletet. Európa elgondolkozhat, hogy a bukás előtt álló globálfasizmus „utolsó 
csatlósának” szerepét fogja-e vállalni, vagy igazságot szolgáltat mindenekelőtt saját – belső 
elnyomás és korrumpálódó, gengszterizálódó politika által kifosztott – tömegeinek.

d./ az igazolhatatlan igazolási kísérletei

A helyzet című filmben már nem menti meg a filmesek helyzetét, ami a koreai háború idején 
játszódó Love is a Many Splendored Thing című filmben még megmentette, az, hogy nem a 
militáris gépezet működését, hanem a független haditudósítót állitják középpontba. Inkább a 
cinikus számítás és ügyeskedés, mint a tragikus lelkiismereti konfliktus képét nyújtja, aho-
gyan A helyzet két árut kínál egyszerre, a valóságkép elemeit és a propaganda fikcióit, me-
lyekből nem sikerül meggyőző egészet összegyúrni. „Nem gondoltam, hogy még egyszer 
majd visszasírom a Szaddam-rendszer alatti biztonságot.” – mondja egy asszony. „Ne sírd 
vissza mama.” – feleli fia, arra hivatkozva, hogy nem mertek telefonálni, mert féltek, hogy 
a rendőrség lehallgatja őket, s mindezt azután tálalják Szaddam-ellenes érvként, miután a 
világon mindenki tudja, hogy a CIA mindent lehallgat. „Rosszabb lett.” – mondják a „felsza-
badítottak”. (A bizonyos presztízzsel bíró Angyalok és rovarok rendezője presztízse védelmé-
ben igazságokat szeretne beépíteni az alapvetően problematikus műfajba, mely a megszálló 
invázorok oldaláról ábrázol egy zajló háborút.) „Kezdem tisztelni Szaddamot!” – mondja 
még egy amerikai is. Egy partizán jellemzi az importdemokráciát: „A sejk az amerikaiak 
kutyája, a bűnözőkből toborzott rendőrök pedig a sejk kutyái.”

Bagdad közepén van egy barikádokkal és szögesdrótokkal védett amerikai zóna, melyben 
amerikai módon iszogatnak, strandolnak, heverésznek, szeretkeznek, s azon töprengnek, a 
katonai csapás vagy az emberek megvásárlása a célravezetőbb. Itt él az újságírónő is, akinek 
a zónán belül CIA-tiszt, a zónán kívül arab fotóriporter a szeretője. A helyzetfeltáró újság-
írónak szüksége van a helyzetre, mely ezúttal abban áll, hogy az amerikai katonák viccből, 
heccből, unalomból vagy a fajgyűlölet által motiválva, a folyóba dobtak két fiatalembert, 
akik egyike a vízbe fulladt.

Az amerikaiak tankok és helikopterek váratlanul lecsapó áradata tarolja le az ellenálló 
sejtet, egy faluval egyetemben. A partizánvezér látszólag fogva tartotta az újságírónőt, való-
jában azonban a szaudiaktól akarta megvédeni, akik agyonlőtték volna. Az amerikai csapás 
az újságírónő szerelmét is likvidálja, a film pedig még abból is sejt valamit, hogy az elsöprő, 
égető, robbantó túlerő soha sem lesz otthon a hódított földön, hogy a haza előnyt nyújt a haza-
fiaknak: éppen a partizánvezérnek sikerül elmenekülnie a csapatát elpusztító megszállók elől.

A filmek egymással is ellentmondásba kerülnek. A műfaj ezáltal a lelkiismeretlen taktikus 
önkény képét adja magáról. A helyzet című filmben a helyi rendőrség megvesztegetett bűn-
banda, míg az Iraki misszióban az amerikaiakat testükkel és életükkel védelmező testvéries 
bajtársak a rendőrök. A Nagy Elbeszélésnek nem azért van vége, mert kimerült, hanem mert 
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az új világ nagy vállalkozásai elbeszélhetetlenül alattomosak és kegyetlenek, az új elbeszé-
lésformák feladata egy rossz levegőjű szellemi világtér – sikertelenségre ítélt – légtisztítása.

A Bátrak hazája című filmben a hazatérő katonák helikopteréről Irakra vetett pillantás 
végtelen romországot mutat. Ennyit hagytak a „humanitárius beavatkozók” az Ezeregyéjsza-
ka meséinek egykor a miénknél kifinomultabb és ősibb kultúrájából. A romország képe után 
a hazatérők kertvárosa mintha másik bolygón lenne. Az önsajnálattól kínzott, nyugtatókat 
és altatókat próbálgató veteránok eltöprengnek, vajon szobrot állítanak-e emlékükre majdan 
az irakiak. „Igen.” – feleli nem a meggyőződés egyszerűségével, hanem az önmeggyőzés 
fanatizmusával a félkezű veteránnő, de máris elbizonytalanodik: „Nem is tudom…” Az igaz-
ságot a „szaros zsoldosok” feliratú pólót viselő lázongó kamasz mondja ki: „Az olajért men-
tünk oda.” A „dühöngő fiatal” szájába adott igazságot ezzel lefokozzák a kamaszos lázongás 
szimptómájává.

A háború explicit bestialitását megélt katonák nem tudnak beilleszkedni a banális élet 
implicit bestialitásába. Az otthon Bagdadra kezd hasonlítani, amikor a helikopterrel és ro-
hamkocsikkal érkező, túl korán lövő rendőrök leterítik a kertvárosban garázdálkodni kez-
dő egykori zsoldost, aki egy bagdadi házba behatolva szintén túl korán lőtt, s a feszült 
hadihelyzetben meggyilkolt egy váratlan előkerült asszonyt. Ezúttal Irak és az USA között 
játszódik le az a „viszontfertőződés”, amelyet Baudrillard az USA és a Szovjetunió viszonyá-
ban írt le: „1989 valószínűleg a két világ hatalmas viszontfertőződésének kezdetét jelentette. 
Az is lehet, hogy a kapitalista világ szétmállása, e világ alapeszméinek és értékeinek szétmál-
lása előzte meg Kelet-Európában a szocializmus szétmállását. Lehet, hogy a szocializmus 
is átvette a közömbösséget, amelyet a nyugati világ a saját értékei iránt tanúsít – nem lévén 
előtte többé semmilyen politika vagy ideológia, amely méltó lenne erre a névre. Minden, 
ami manapság különbözik, kénytelen letenni a fegyvert a differenciálatlan univerzum előtt.” 
(Jean Baudrillard. Az utolsó előtti pillanat. Bp. 2000. 19.).

Az afganisztáni és iraki háború filmjei a giccs és a propaganda szorításában vergődő mű-
vészet végének tünetei. Az Iraki misszió katonái így tanácstalankodnak:

– Miért olyan zabosak ránk a csávók?
– Mert itt vagyunk.
– Nem értem. Kinyírtuk nekik Szaddamot!
– Te sem örülnél, ha ők volnának Miamiban.
A Londonban jogot végzett fiatal dzsihádista, akinek családját az esküvői szertartás kö-

zepette pusztította el egy amerikai bomba, keserűen állapítja meg: „Jobb volt nekünk Szad-
dam!” Később a CIA kínzótáborában látjuk viszont őt, véresen kifeszítve. „Ez maradjon 
köztünk.” – figyelmezteti a CIA-ügynök a gyalogosokat, akiket felkészületlenül ér a látvány, 
ezért az ügynök kényszerét érzi a magyarázkodásnak: „A genfi egyezmény nem érvényes a 
táborban. Ezek nem hadifoglyok, hanem terroristák.” Humanitárius háborúzóink már nem 
titkolják a kínzásokat, mert köztudomásúak, de ha nem lehet titkolni, meg kell indokolni: 
„Amerikai életeket mentünk vele.” A film ambivalens önigazolási kísérlete, mely kifejezetten 
fasisztoid fajelméleti motívumot visz bele a filmbe, hogy a CIA kínzómesterét latin-amerikai 
típussal játszatják el. A latin típus a kijelölt gonosz, amiben a film készítőinek fajelmélete 
nyilvánul meg, de a fajelmélet az angolszász szereplők oldalán is felszínre bukkan. Ezúttal is 
a vicc vallja meg a tudattalant. A katonák álmaikról, vágyaikról beszélgetnek. Miről álmodik 
a katona? „Felmennék az Eiffel torony tetejére, és lehugyoznám a franciákat.”
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„Én az ikertornyok miatt vonultam be, de Iraknak semmi köze az ikertornyosokhoz.” 
– morfondírozik egy katona, a szellemi spétreakciók civilizációjának képviselőjeként. Elke-
rülhetetlen a kétely megvallása, hogy működjék a film, de az igazolás keresése, a háborús 
propaganda is elkerülhetetlen, hogy elkészíthető legyen. „Egymásért harcolunk, nem Ira-
kért.” – igazít helyre az őrmester. Ezek a kínos és szerencsétlen filmek, a fantázia, jog és er-
kölcs paradox torzszüleményei, mintha egyszerre akarnák megvalósítani a Nyugaton a hely-
zet változatlan pacifizmusát és Az akarat diadala propagandisztikus militarizmusát. Csak a 
dzsihádisták tudják, miért harcolnak, a zsoldosok tanácstalanok. Ennek a tanácstalanságnak 
a szimptómája egymás szakadatlan hősözése, melynek hiteltelenségét és kínosságát a film 
készítői is érzik, ezért a zsoldospátoszt az egyéb párbeszédek tömény obszcenitásával egyen-
súlyozzák. Érdekes a film álomelemző katonapszichológiája. Az egyik omnipotens álma a 
világ „lehugyozása”, míg a másik „nagy” álma Disneyland. Omnipotencia és infantilizmus. 
Sok filmet láthattunk az utóbbi időben az Afrikában és Dél-Amerikában kényszertoborzott 
gyermekkatonákról, ezért ébredünk rá, hogy voltaképpen az Iraki misszió kertvárosból sza-
lajtott Disney-rajongói is gyermekkatonák: gyermeklelkű felnőttek, emberi érettség és polgá-
ri kultúra híján. Hiányzik belőlük az az öntudat, elhatározottság, gerincesség és cselekvésbiz-
tonság, ami a Sonderbergh által rendezett Che című film gyermekkatonáiban megvan, akiket 
Guevara hazaküld, de ők tántoríthatatlanok. A gyenge lábon álló ideologikus dramaturgia 
ellentmondásos kényszerképzeteit az Iraki misszió rendezője gyermekies harcifilm felé ve-
zetve igyekszik oldani: a pár kertvárosi amerikai közelharcban megkésel egy csapat sivatagi 
harcost.

Az egykori zseniális film, a Száguldás a semmibe rendezője, ha kezdenénk úgy érezni, az 
iraki háború a túlgyorsult nyugati civilizáció kultúrgyilkos száguldása a semmibe, gyorsan 
előkapja valamelyik régi Alamo-giccs már eredetileg is kétes hősmotívumát. A haldokló őr-
mester áldja a bírót, aki választást adott neki a hadsereg és a börtön között.

– Rossz fiú voltál?
– Nem tudtam ellenállni a jó verdáknak.
A háború, mint nevelő: „A hadsereg gatyába rázott.” – vallja a „hőssé” lett egykori „rossz-

fiú”. Szakadatlan és akaratlan cáfolja egymást a cselekmény során a katonák tudatlansága, 
tanácstalansága és a neomilitarizmus hőskultusza. „Nézd, az őrmester úgy ment el, ahogy élt: 
oroszlánként.” A propaganda és a gyónás, az obszcenitás és a hőskultusz kényszeredett ke-
veréke a művészi csődöt publicisztikai ambíciókkal, dokumentáris játékfilmre utaló jelekkel 
próbálja kompenzálni: a film a 2004. április 12-én elesett katonák hosszú névsorával zárul.

A nemzeti paranoia, mely előbb a Szovjetunióra koncentrálódott, a keleti katonai blokk 
szétesése után nem szűnt, ellenkezőleg kiterjedt az egész világra, aminek egyre paradoxabb 
tünetei kerülnek napvilágra (pl. a szövetséges hatalmak vezető politikusainak lehallgatá-
si botránya). Az össznemzeti paranoid skizofrénia tünete, hogy a filmek szereplői kétlel-
kűek, hol a világ gyűlöletobjektumainak, hol megmentőinek érzik magukat, a Freaks és a 
Superman figuráinak szerencsétlen kereszteződéseiként. Úgy tagolják a filmeket a militarista 
rituálék, mint a régi komédiákat a tánc- és dalbetétek. A társadalom militarizálódása fokozza 
a kapitalizmus extrémformája által eleve kitenyésztett elkerülhetetlen megkeményedést, amit 
azonban állandóan fenyeget az összeomlás, mely ellen harcolva a labilis lény még obszcé-
nabb keménységet erőltet magára. Ezt példázza A harcmező hírnökei hősének felettese. Két-
ségbeesett önigazolási aktusokra redukálódik a katonák gondolkodása: „Minden amerikai 
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nemzedéknek jól jönne egy háború. Mert akkor elnyűhetjük a fegyvereinket, és többet kell 
csinálni, és kiképezzük a harcosokat, hogy aztán ők képezzenek új harcosokat. Nincs ezzel 
semmi baj.” Másrészről egy nőt látunk, lezárt dobozt szorongatva, melyben férje maradvá-
nyait adták át, de megtiltották, hogy belétekintsen.

A Testvérek, mely egy dán film remake-je, kissé másként működik, s az előbbiekkel 
szemben esztétikai minőségeket is felmutat. A hadba vonuló apa jólértesült kislánya gyer-
mekesen elmélkedik:

– Csak a rosszfiúkat lövik le.
– És kik a rosszfiúk?
– Hát a szakállasok
Konvoj vonul Kabulon át. Az otthon hagyottakhoz hasonló apró gyermekek integetnek. 

Mert parancsba kapták? Vagy mert az inkák is így üdvözölték a partra szálló spanyolokat, 
nem tudván elképzelni, hogy mit hoznak a vendégek, és mi jön utánuk?

„És kik a rosszfiúk?” – kapta fel a fejét a búcsújelenet során a „hős” testvére, aki bör-
tönből jön, sikertelen bankrablás után. A családban is van tehát rosszfiú, és épp az ő foko-
zatos rehabilitálása a cselekmény. A „tékozló fiú”, a „kallódó ember” olyan otthont teremt 
a feleségnek és a kislányoknak, amilyet a „hős katona”, aki a világot mentette, nem tudott 
összehozni. Magunk is lassacskán vesszük észre, milyen rendetlenséget hagyott maga után a 
rendcsináló. Miután egy légicsapás kiirtja az afgán tábort, ahol a „hős” raboskodott, fordul a 
kocka: testvére csak sikertelen bankrabló, ő azonban sikeres gyilkos. Az afgán életeket nem 
számlálják, a hazatérő dilemmáját csak azért érzékeli a hazai néző, mert amerikait ölt, s kissé 
még ezt is kozmetikázni kell, mentse őt, hogy hazaárulót ölt, aki videóra mondta, hogy Afga-
nisztán az afgánoké: „Ide küldtek, hogy harcoljak a hazámért, de ez Afganisztán, az afgánok 
hazája, és semmi jogunk itt lenni.” Mindezt kínzás hatására mondja el a katona, de idegenben 
állomásozó és harcoló katona hazafias kötelessége, hogy kínzás ellenére se mondja ki az 
igazat. A vezérkar feladata a fejhasználat, a közkatonáé a fegyverhasználat. A későbbiekben 
a „hős”, aki a kínzás ellenére is hallgatott, új próbatétel előtt áll. Fegyvert szegeznek fejének: 
„Akarja viszontlátni a családját?” Ha igen, úgy társát kell megölnie. A sokáig holtnak hitt 
katona végül hazatér, de miután vasrúddal kellett szétvernie barátja fejét, amit szamurájfilmi 
üvöltéssel nekigyürkőzve meg is tett, nem találja helyét a békében, visszavágyik a front-
ra. Kislánya is rátámad: „Nem szeretünk téged, miért nem haltál meg Afganisztánban?” Az 
önbüntető gyilkos nem tud hinni kötődésben és hűségben, s miután gyűlölködő kislánya is 
azt állítja, hogy a mama és a nagybácsi „egész nap szexeltek”, a „hős” nem fogja fel, hogy 
a családi érzelmi háborút szolgáló tudatos gyermeki hazugság csak tükre a háborút igazoló 
tudatos hazugságoknak. A veterán szétveri – ezúttal nem egy fejet, de hasonló elszánással – a 
konyhát. Gyűlölködve vádolja feleségét: „Tudod, mit tettem értetek te átkozott kurva, hogy 
hazatérhessek hozzátok?” Ezúttal is átváltozik, „afganisztálódik” a kis kertváros, rendőrségi 
rohamosztag teperi le és távolítja el a katonát.

e./ „posztkoloniális” hutuizálódás

Az iraki témájú filmekben elhangzó visszatérő kijelentés: „Szaddam alatt jobb volt.” Az Él-
jen Algéria azt sugallja, hogy a francia gyarmati státusz is jobb volt, mint az alternatívátlan 
globálfasiszta káosznak való „posztkulturális” kiszolgáltatottság. Guszen, az amerikanizáló-
dott mácsónő váratlan kamaszfiús ötlettel kilop egy revolvert prostituált barátnője egyik ven-
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dégének kabátjából, hogy otthon harciasan pózolva játszadozzék vele. A barátnőt kivégzik a 
gengszterek, miután nem tud számot adni a fegyver hollétéről. Guszen közben „éli az életét”, 
mint egy újhullámos francia filmben: minden nap elkésik a munkából, bárokban üldögél, 
biliárdozik, nyilvános WC-kben közösül, s külön élvezetet jelent számára, ha ennek mások is 
tanújává válnak. Határozott nagy léptekkel jár, mint egy bevetésre induló kommandós, s az 
anyás nőiesség teljes hiánya jellemzi, amint úgy kezel apró kislányokat, mintha konkurens 
óvodástársuk volna. A kisiklott emancipáció átcsap infantilizációba: zűrös kamasztársadalom 
céltalan féktelenségét hozza a „felszabadulás”. A gátlástalan férfinő ráébred, hogy múlik az 
idő. A férjhezmenésből sem szeretne kimaradni. Megkérdez egy jósnőt, vajon szereti-e őt az 
orvos, akivel együtt él? „Miért, te szereted őt?” – kérdi sokatmondóan a bölcs öregasszony a 
nyilvános WC-k szexbombáját. A lenézett egykori táncosnő (az anya) és a lenézett barátnő (a 
prostituált) mind nemesebb és nagylelkűbb, mint az önző, gátlástalan, nárcisztikus és végül 
is életveszélyes Guszen.

Az Éljen Algéria a francia gyarmati múlt „szabadságát” sírja vissza, a fundamentalisták 
egy távolibb múltat, de senki sem érzi jól magát a jelenben. Az anya szeretné megnyitni 
egykori lokálját, a Copacabanát. Azt mondják, mecset épül a helyén, de miután az asszony 
tovább nyomoz, talál egy néhai francia híve által fenntartott titkos mulatót, ahol újra énekel.

Mivel a globális világgyarmat elnyomási versenye, a gyarmatpiaci államkínálat káosza, 
a piac államokkal sakkozó „láthatatlan keze” az elnyomók megsokszorozódásával, s a ter-
mészeti és munkaerő készletek hisztérikus és felelőtlen kifacsarásával jár, ezért készülhetnek 
ilyen filmek, melyek visszasírják a régi gyarmatosítót, aki tartós együttélésre rendezkedett 
be, s érdeke volt a konszolidáció, míg a globális rendszerben csak a gyűlöletek és agressziók 
örökös, kölcsönös visszafertőződése a nyilvánvaló tendencia, melynek távoli következmé-
nyei iránt közönyös, aki pillanatnyilag mindent visz.

A nemi meghatározottság és az életkori meghatározottság összefonódó leépülésének törté-
netében csak az öreg nők, az anya és a jósnő, teljes értékű nők. A természetes leépülés jobban 
ellenáll a romboló időnek, mint a társadalmi leépülés („társadalmi nem”, „társadalmi életkor”). 
Youssef Chahine: A hatodik nap hajnala című filmjében a múlt évszázad sztárjába, Dalidába 
szeret bele egy olyan fiatalember, akinek anyja lehetne. A szerelem, mely hosszú utazásba tor-
kollik, a világot felmérő, lakható világot, egyesíthető embereket és tájakat kereső kalanddá vá-
lik (mint sok latin-amerikai film). A múlt századi sztár, Dalida nemes szépsége valóban, a néző 
számára is meggyőzőbb és vonzóbb, mint a későbbi, jelentéktelen, esetleges típusok.

A Szövetség az ördöggel című filmben ezzel szemben a franciák és a belgák sem bi-
zonyulnak különbnek az amerikaiaknál. Ez a film is a kvázidokumentáris szándékot jelző 
feliratokkal indul, melyekből megtudhatjuk, hogy a tutszik pozitív diszkriminációjával a bel-
gák választották ketté és állították szembe egymással az évszázadokig békén együtt élőket. 
A függetlenség kikiáltása után a hutuk kerülnek hatalomra, akik száműzik a tutszikat. Az 
ezt követő hároméves polgárháborúban a tutszi száműzöttek ostromolják a korábbiakkal, a 
gyarmatosokéval ellentétes diszkriminációt alkalmazó hutu hatalmat. A helyzet kétértelmű, 
mert egyrészt a hutuk elűzik a tutszikat ősi földjükről, másrészt viszont, a tutszi nép hozzájuk 
képest középosztályi pozícióban volt, s most úgy indít külföld által támogatott inváziót, mint 
egykor a kubai menekült középosztály Castro felszabadult Kubája ellen. A gyarmatosok által 
hátrahagyott megmérgezett viszonyok hiába kétértelműek, az ilyen kétértelműségek végül 
egyértelmű borzalomba torkollnak. Ez be is következik, mert a hutuk nem frontharcban ve-
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rik vissza a tutszikat, hanem egy egész népet ítélnek kollektív halálra. A hutuk gyermekeket 
gyilkolnak, hogy a tutszi lázadókra, mint állítólagos gyilkosokra uszítsák népüket. A film a 
békefenntartó erők parancsnoka, Dallaire tábornok emlékiratai alapján készült.

„Nem sietjük el a dolgokat!” – figyelmezteti az USA nagykövet a tábornokot. „Nem a te 
dolgod, hogy állást foglalj!” – rója meg Biztonsági Tanácsbeli főnöke Dallaire-t. Az íróaszta-
li gyilkos új formája a nem segítő segítő. A nagyhatalmak letiltják a békefenntartók akcióit, 
s végül a tömeggyilkosságra készülők lefegyverzésére készülő békefenntartókat fegyverezik 
le tengerentúli főnökeik, letiltva a fegyverhasználatot.

Beszámíthatatlan hutu tábornok hajt végre államcsínyt, tudva, hogy mindig találhat vala-
kit, akinek eladja az országot, így végre ő sakkozhat az egyformán korrupt nagyhatalmakkal, 
akik eddig hazájával sakkoztak. A kövér hutu diktátorjelölt magabiztos és önelégült: tudja, az 
USA nem fog beavatkozni, mert jelenleg nincs a ruandai láthatáron olyan természeti kincs, 
melyre sürgős szüksége volna hadiiparának, s ha a tutszi európai támogatást élvez, a hutu a 
természeti kincsek kiaknázásáért folyó kontinensközi versengés során lehetséges szövetsé-
gesként is számításba jöhet, akkor pedig a tutszik válnának kinevezett invázorokká.

„Fehér szarháziak, maguk itt senkik!” – támadnak a hutuk a békefenntartókra. Élvezik, 
hogy most ők léphetnek fel a fehérekkel szemben úgy, amint eddig azok viselkedtek irányuk-
ban. Minél nagyobb a nyomor és megalázottság, annál kegyetlenebb, ha eljön a lehetőség 
pillanata, a visszavágás, de a hutuk csak a tutszikra sújthatnak le gyűlöletük teljes erejével, a 
fehérekbe legfeljebb belerúghatnak, mert a fehérek az ég birtokosai és a rettegés gombafel-
hője immár átfogja a földgolyót.

A hutuk szervezett öldöklést folytatnak, lázadásuk csak a vérszomjig jutott el, míg a 
tutszik racionális háborús stratégiával rendelkeznek. A polgárháború így átváltozik a holo-
caust elleni háborúvá. Hogyan győzheti le a kisebbség a többséget? A tutszi győzelem az-
zal magyarázható, amit a Nők férfiak nélkül című film politikai vitakörében mond valaki: a 
demokráciához előbb észre és kultúrára van szükség. Ennek hiányában a felszabadulás az 
ölés és rablás szabadságára redukálódik. A tábornok gyülevész hadai a mérsékelt hutukat is 
kiirtják, akik birtokolták az észt és szabadságot.

Az ENSZ főtitkár visszarendeli a békefenntartókat. „Harmincezer ember áll a védelmünk 
alatt, ha elmegyünk, megölik őket.” A haditudósítót is átvezénylik Boszniába „Ez csak egy 
újabb afrikai balhé.” Az USA Boszniát bombázza, hogy szilárdan birtokolt érdekszféraként 
biztosítsa Európát. Ebben a pillanatban az elsőrangú feladat a volt szovjet érdekszférát há-
lózni be bázisaikkal. „Az amerikaiak küzdenek a népirtás szó használata ellen, mert akkor a 
nemzetközi jog érdekében lépniük kellene.” Menekül az amerikai követség, bevonják zászla-
jukat. A tengerészgyalogság csak az amerikaiak védelmére hajlandó. A hutuk a templomban 
mészárolják le a katolikus misszióra menekült tömeget: a templom mint temető vagy inkább 
mint vérlucskos tömegsír. A franciák a helyzet veszélyessé válásakor, a tutszi front köze-
ledtével, hazai diplomatáik és üzletembereik társaságában menekítik a népirtás kitervelőit. 
A hutuk francia fegyverekkel öltek, és francia katonák képezték ki a gyilkosokat. Végül a 
franciák, félmillió halott után, bejelentik beavatkozási készségüket: hogy kiszakítsanak az 
országból egy maradandóan hutu hatalmi zónát, üzletfeleik hatalmának átmentésére. Minden 
beavatkozás vagy be nem avatkozás üzleti kalkuláció kérdése, sem az egyének, sem a népek 
léte vagy nemléte nem számít a globális világpiacon, ahol immár állam és társadalom, nép 
és nemzet az áru.
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A globálkapitalizmusban nő a távolság és élesedik az ellentét elit és tömeg, hatalom és 
nép között, s egyúttal nő a felháborító különbségek láthatósága, s ezzel együtt a feszültség, 
amit végül a népesség – de a nagy távlatokat tekintve ezúttal a globális világnépesség – 
hutuizálódása fog lereagálni. A globálkapitalista rendbe beilleszkedett minden országban van 
annyi sansztalan és kulturálatlan, kétségbeesett dühöngő, akinek egyetlen módja, hogy eman-
cipálva érezhesse magát, az, ha fegyvereket ráz és koponyáknak szegezi őket, mert a globális 
piaci „önszabályozás” keretében az emberség is lassan megfizethetetlen áruvá válik. A hutu-
tutszi ellentét, ha végignézzük a filmet, mintha a gobalizáció jövőjéről tudósítana. E filmek 
egyik főszereplője a haditudósító, de a filmek maguk is felfoghatók a jövő haditudósítóiként. 
A történelem így jelzi előre magát, így tart próbákat és főpróbákat.

A Dallaire tábornok emlékirataiból készült film ezzel nemcsak epikai hitelre jelzi igényét, 
a művészi hitel elmélyítésénél jobban ambicionálja a történelmi hitelt. Mesterségbeli megol-
dásai színvonalasok, néhány, úgy látszik a műfajban elkerülhetetlen, hiteltelen beállítás kivé-
telével, melyek az Afrika sorsát megkönnyező fehérember kínos portréi. A tábornok ugyan-
olyan karriert fut be emlékirataival, mint a továbbiakban vizsgálandó Gyilkos mezők Pulitzer 
díjat arató újságírója. A pénz, a hír, a haszon, a dicsőség: minden oda megy, ahol már elég 
halmozódott fel belőle. Vámpírok vagyunk mind, ha az egyiknek csak pár csepp jut is, míg a 
másiknak vértenger. Ez a műfaj minden filmjének kimondatlanságában is tolakodó tanulsága.

f./ az információs háború és a katonai inváziók szintézise

A globálfasizmus mint az információs háború (hidegháború) és a katonai inváziók (me leg-
háború) szintézise, egy „testvéries”, „bársonyos” fajelmélet kidolgozásával is fedezi ma-
gát. Vizsgálatunk továbbra is abban az illusztratív, féldokumentáris fikcióközegben mo-
zog, melynek előretörése a fikció leértékelését és a tények tiszteletét fejezi ki, s egyúttal a 
tényközeliséget igyekszik a propaganda szolgálatába állítani. E filmek szerencsétlen képletei 
gyanakvóvá teszik, és maguk ellen fordítják a nézőt. Ez nem a brechti V-effektus, hanem a 
filmek önelidegenedési effektusa, de ez is aktivizálja a néző kritikai fantáziáját, mely a té-
nyek tálalásának kritikájától a tények kritikájáig is eljuthat.

A Gyilkos mezők című film indításakor rádióhírek körvonalazzák a cselekmény hátterét. 
A kongresszus törvénytelennek nyilvánította Kambodzsa bombázását, mely ennek ellenére 
tovább folyik. A háborús lobby és a korrupt elnök (Nixon) a törvények fölött áll. A vietnami 
háború kiterjesztése és a lakott területek bombázása hogyne dühítené fel a népet, mely ilyen 
esetben a nyugatosodó kultúrájú középosztályra támad. Egy B 52-es a városra ürítette min-
den bombáját. Véletlen! Elnézést! A megérkező haditudósító számára azonban nagybetűs 
Téma. Első utunk az elpusztított város hullái és sebesültjei közé vezet. Ebben az időben úgy 
robbanhat bomba a megszállt Kambodzsa bármely terén vagy kávéházában, ahogyan ma már 
ez bárhol a világon megeshet. Így a film újságíróját pionírnak is tekinthetjük, aki nyomozni 
indul, mivé lett a világ, s különösen mivé lesz, ha így folytatjuk.

Ha az ég az amerikaiaké, ők a birtokosai és lakói, s Zeusz villámainál hatékonyabb bom-
bákkal büntetik az egyéb világ látszólag eszményeikkel, valójában érdekeikkel nem illesz-
kedő részeit, hogyan tarthatnák másként a frontot a találékony, de végül is amatőr paraszti 
gerillák, mint támadó és visszavonuló partizán taktikával, melyet a megszállók terrorizmus-
nak neveznek. A megszállók nyelve nem megértő és magyarázó, hanem megbélyegző nyelv, 
érdekük nem az ész érdeke.
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A New York Times haditudósítója indul tudósítani a Vietnamról Kambodzsára átterjedt 
háborúról. A film az amerikai újságíró és kambodzsai tolmácsának története. Bár az ame-
rikai úgy tálalja, nem egy barátság története, mert a rámenős és figyelmetlen amerikai a 
tolmácsot hol alárendelt kistestvérként, hol szolgaként kezeli. A tolmács hozza a postát, éb-
reszti az alvót, szolgálja fel a reggeli kávét. A kambodzsai vendéglátó részéről mindez lehet 
a tradicionális vendégszeretet kifejezése, a türelmetlen és kemény amerikai azonban nem 
jeleníti meg rokonszenves formában az égből postázott, bombákba borítékolt liberalizmus 
„civilizatórikus” funkcióját. A kambodzsai rendkívül beleérző, udvarias, gesztusai kérlelő-
ek, szavai óvatosan rábeszélőek, míg az amerikai páncélozott egykedvűséggel képviseli az 
emberi méltóság privilégiumát. A kambodzsai bizonytalan és befolyásolható, ezért nyitott 
és figyelmes, az amerikai érzéketlen magabiztossága befolyásolhatatlan, ezért előrejelző és 
értékelő készségei sem megbízhatóak. Az információs háború szellemi „hősében” is van va-
lami gólemszerű, nemcsak az egyenruhásokban.

Az újságíró háborúja kétfrontos, ez is magyarázza katonás megkeményedését. Roland 
Joffe és munkatársai valóban igyekeznek megérteni az események bonyolultságát, nem elé-
gedve meg az iraki háború filmjeinek álságos önmanipulációjával. A hadsereg városokért 
harcol, a tudósító sztorikért. Tolmácsa azért nem tűnik hazaárulónak, s a film nagyobbik 
részében azért szimpatizálhatunk vele, mert úgy érezheti, főnöke nem a katonai-ipari komp-
lexum szószólója, s – tanult emberekként, megértő és nem parancsteljesítő lényekként, azaz 
értelmiségiekként, mindketten valahol a két tábor között őrlődnek.

Ebben a filmben az amerikai katonáknak nincs arcuk csak álarcuk. Az álarc alól egyéb-
ként, világméretekben, az európai művészfilmben is, kezd eltűnni az arc, melynek kifejező 
erejét leginkább a mediterrán kultúra őrzi (gondoljunk pl. Almodóvár Volver című filmjének 
rendkívül érzékeny arcaira). A hadsereg maszkarcú tisztjei mindvégig akadályozzák az újság-
író munkáját, védelmezik a tömeggyilkosokat. A háború csak a totális hazugság közegében 
folytatható, az erőszak totalitarizmusa feltételezi a hazugság totalitarizmusát. De szakadék 
nyílik a hírfront és a vérfront között, mert a szellem nem állítható egészen az állami világ-
terror szolgálatába. Az újságíró, a hadsereg akadályozó manőverei ellenére, eljut a letarolt 
városba, a tett színhelyére. Romok közt kuporgó, magára hagyott, meztelen bébi, legörbedt 
szájjal. Másutt véres kisgyermeki maradványok terülnek szét az aszfalton. Egyszerre lecsap 
a városra a hírháború katonai osztaga, a helikopterek seregnyi nyugati újságírót ontanak, s a 
katonák mindent megmagyaráznak, a vörös khmerekre hárítva a pusztítást.

A szegénység nem azonos a nyomorral, s a nyomor sem a népirtással. A szegénység 
nyomorrá és a nyomor tömegkatasztrófává mélyülése a háborúk és inváziók eredménye, pl. 
a cári Oroszország belépése a világháborúba a tömeghalál nagy hullámait eredményezte a 
régióban, melyek több áldozatot követeltek, mint később a bolsevikok, de erről mindig ta-
pintatosan hallgatott a polgárvilág. Roland Joffe filmje mer némi együttérzést tanúsítani az 
elvadult áldozatokkal, azaz a népharaggal. „Azután, amin a vörös khmerek keresztülmentek, 
nem hiszem, hogy túl szívélyesek lennének a nyugatiakkal.” Az evakuálás képei következ-
nek. A menekülő diplomata és kereskedőhorda sebesen kotródik helikoptereivel, cserben-
hagyva azokat, akik hittek kultúrájukban és szolgálták őket. Bevonják az amerikai követség 
zászlaját. A fotóriporter kaján mosollyal csattogtatja gépét: „Egy kis valóság!” Menekül a 
világ legnagyobb hadereje, a nép többsége a főváros elfoglalóit támogatja. Közeledik a front, 
menekültáradat hömpölyög az utakon. A légierő gátlástalanul megsemmisíti az infrastruktú-
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rát, tűzben álló romokat látunk, pokoli képet nyújtó egykori ipari tájat. Kétmillió menekült 
vonul batyuival az országutakon. A XXI. század főpróbája: hontalanná vált népek mene-
külnek felégetett földekről, véres romokból. A nyugati tőkét kiürült országok várják szabad 
prédává lett természeti kincseikkel, a katonai csapások pedig kiszolgáltatott páriákká teszik a 
honuktól megfosztott népeket, olcsó munkaerővel látva el a nyugati tőkét. A befogadott vagy 
beszivárgó menekültek tömege nem új társadalmi osztályt, hanem társadalmon kívüli új osz-
tályt alkot, s a munkásmozgalmat lehetetlenné tevő, intézményesített sztrájktörő funkcióként 
is szolgál. A találékony és feltartóztathatatlan újkapitalizmus a legszegényebbeket használja 
fel a rendszer stabilizálására.

Közelednek a khmerek. A tolmács családját menekítené:
– A feleségem nagyon fél.
– Én hülyén érezném magam, ha az íróasztal mellől tudósítanék Bangkokból.
Az újságíró nem engedi távozni tolmácsát, s a világhatalmat képviselő omnipotens gesz-

tussal ígér védelmet a kambodzsai intellektuelnek. A khmerek győzelme után nem tudja be-
tartani ígéretét, így kerül a tolmács a khmerek munkatáborába.

Zászlólengető, ujjongó, táncoló tömeg fogadja a fővárosba bevonuló vörös khmereket. 
Az imént látott menekültekhez képest most ők tűnnek a többségnek. Az emberáradat a front 
kereszttüzéből menekült, az ünneplők viszont új honfoglalást élnek át. Miután a füstös port 
kavaró idegen helikopterek eltűntek a szürkeségben, a nép ujjongva ünnepli a vörös zász-
lókkal bevonuló felszabadítókat. A szabadság azonban a terror felszabadulásaként jön el 
a harag napján. A bevonuló teherautókon fegyverüket rázó őrjöngők hatalmi eksztázisban 
üvöltöznek. „Több mint a fele tizenöt éven aluli.” – mondják a vörösökről. A gyarmati ro-
bot majd a háborús népirtás, az áldás helyett bombát osztó, modernizált ég megölte az iste-
neket (az erkölcsöt), s csak vékonyka társadalmi rétegnek hozott felvilágosodást. Mivel a 
komprádorburzsoázia épp olyan barbár, mint a kultúrától megfosztott parasztok, az utóbbiak 
haragja első sorban a nyugati kultúrát elsajátított értelmiség másságát, idegenségét érzékeli. 
Ellenségképüknek a tolmácsként szolgáló nyelvtanár, a három nyelven beszélő kultúrember 
felel meg. Félelmetességében és jogosulatlanságában is érthető a dzsungel parasztjainak gyű-
lölete, mellyel az amerikanizálódó középosztályra tekintenek: egyéni kegyetlenségük vajon 
nem tökéletlen kistükre-e a sokkal nagyobb és pusztítóbb kegyetlenségnek, mely kisajátítja 
az országuk fölötti eget, ahonnan lángtengerrel, radioaktív sugárzással és vegyi anyagokkal 
árasztja el őket, megsemmisítve övéiket és hosszú távon megmérgezve életfeltételeiket? Az 
újságíró részéről a fent levők, a megszállók oldalán jelenik meg a kétely, mellyel később 
a forradalmárok oldalán is találkozunk. A parasztok kezdetben vérző szabadságharcosok, 
akiknek nincs miben kételkedni, csak szegényes fegyvereikben bízhatnak, a győzelem után 
azonban pártokra szakad, nem tud egységes hazafias frontot alkotni a nép. Békében élni any-
nyi, mint ésszel élni, a háború azonban a gyűlölet és nem az ész felhalmozódásának kedvez, 
ezért válik ideges mészárlássá a felszabadulás.

A washingtoni döntések árát megfizető, éhező, pusztuló és harcoló, s a világsajtó által 
démonizált kambodzsaiakról beszámoló haditudósító végül Pulitzer díjat kap. Fotós társa 
gunyorosan gratulál, a tolmács sorsára utalva:

– Hagytad, hogy ott rohadjon, mert meg akartad nyerni azt a rohadt díjat, és szükséged 
volt a segítségére.

– Az élet nem egy amerikai művészfilm! – ez az ünnepelt egyetlen ellenérve.
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Az ünnepelt díjazott mégis csak kritikus értelmiségi, aki Kambodzsa bombázóit vádolja, 
azokat, akik mindenre tekintettel voltak, kivéve Kambodzsa népét, társa pedig őt vádolja, aki 
díjáért feláldozta társát. A film hangsúlyozta a két ember, az amerikai és a kambodzsai test-
véri viszonyát, de nem egyenrangúságukat. Az amerikai barát Pulitzer díjáért kell megjárnia 
a kambodzsai barátnak a poklokat, s az utóbbi végül, hála a kibontakozó kambodzsai káosz-
nak, a táborból szabadulva és Amerikába megérkezve úgy ugrik az amerikai barát nyakába, 
mint egy kisgyermek vagy egy szelídített majom.

– Megbocsátasz? – kérdi a Pulitzer díjas sajtósztár.
– Nincs mit megbocsátani! – bizonygatja az áldozat.
A hamisság leleplezi önmagát. A megoldás kínos, giccses és kényszeredett végkicsengést 

ad a filmnek. A sikerember lelkifurdalásának és vívódásainak ábrázolásakor kezd elgiccse-
sedni a Gyilkos mezők. Mindez az érzelgés hiteltelen, mert olyan gyorsuló világot láttunk, 
melyben nincs helye a befékező lelkiismeretnek, különösképpen nincs helye a világhatalom 
létbiztonságában és ott is a siker csúcsán. Az újságíró vívódásában, az addig a faltörő kos 
módján célját követő erőszakos ember érzelmes puhány viselkedésében, amint nagy foteljé-
ben elterül, több az önsajnálat önélvezete, mint az erkölcsi katarzis, mely nem könnyekben 
vagy szenvelgésben nyilvánul meg, mint a tárgyalt filmtípusban szokásos, hanem radikális 
politikai fordulatok és harci cselekedetek formájában, mint az Malraux nemzedéke esetében 
történt. Még rosszízűbb az áldozat megmenekülése, mely besorozza a tolmácsot hazája meg-
semmisítőinek táborába, akik olyan tökélyre viszik a pusztítás üzletét, hogy végül a háború 
kegyetlenségének leleplezése is üzletet és karriert jelenthet (Pulitzer díj). Az igazság is áru 
és a lelkiismeret is hazugság.

Ismét a dokumentáris igazságot hangsúlyozó felirat akarja igazolni a látottakat: „Dith 
Pran visszatért Sidney Shandberggel Amerikába a családjához.” A filmek új generációja, 
mely utólagos áttekintést szeretne adni a rekonstruktív kvázitudósításként előadott fiktív do-
kumentációval, már nem az élet értelmét keresi, a művészet módján, csupán a pusztulás 
értelmét, amivé a hatalomkoncentráló túlerők tették földi életünket. A filmek nem válthatják 
be ígéretüket, mert épp a kvázidokumentáris jelleg fokozza a hatalmi ellenőrzés éberségét. 
Az áldozat (sokarcú ember, mert egyúttal barát, testvér, szolga és kollaboráns) boldogan 
lép a „szabad világ” partjaira. A hatalmasok, miután használhatónak bizonyult számukra, a 
kollaboráció „hősét” és „mártírját” egyesítik San Franciscóba kimentett családjával, Kam-
bodzsát pedig ő is, mi is sorsára hagyjuk. A film komolyan törekszik a becsületességre és 
igazságosságra, ez azonban feltételezné a világuralom szellemi abroncsainak szétfeszítését. 
A gazdasági, politikai és katonai világuralom a világszellem romjait is jelenti, melynek, a 
filmre visszanézve, metonímiájává válnak Kambodzsa romjai. A „szabad világ” partjára lé-
pés a népek hazájából a népek poklává vált nagyvilág elárulása és kiárusítása. A kambodzsai 
tanár úr utólag – észrevétlenül és akaratlanul – igazolja a gyilkosan taroló parasztok dühét, 
azokat, akik a táborba hurcolták.

g./ az elnyomó elnyomottak

A globálfasiszta világnyomorban végül a gyilkosság látszik az utolsó kiútnak, a mélynyo-
morból való szabadulás lehetőségének (akár gengszterként, akár zsoldosként), mely megadja 
a győztesek közé tartozásnak legalább illúzióját. A hatalom azt az érzületet és meggyőződést 
sulykolja, hogy a szegénység bűn és szégyen. Ezzel a hittel térnek vissza falujukba Az ár-
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tatlanság hangjai besorozott gyermekkatonái. Ennek a hitnek a terjesztésében tökéletesen 
egyek a neokonzervatív és neoliberális hatalmak, s ebben hinni próbálni felemelkedési le-
hetőségnek tűnik az alternatívátlan világban. Erre nevelik San Salvador urai a besorozott 
gyermekkatonákat, törekvésük azonban nem feltétlenül sikeres, mert míg ők gyerekeket ra-
bolnak, más gyerekek önként szöknek át a partizánokhoz.

Az osztag című filmnek a diktátor tábornokok zsoldjában álló fiataljai automata pusz tí tó-
gépekként tarolják a népet, mert mindenkiben ellenséget látnak: gerillát, a gerillák informá-
torait, végül, a paranoia elhatalmasodásával, boszorkányt. Értelmet nyer a szovjetkommuniz-
mus által elkoptatott, hitelvesztett szó: a nép ellensége. A nép ellenségei számára mindenki 
ellenség, s miután az osztag elszigetelődik egy kihalt erődben, melyben csak elődeik hulláit 
találják, egymást kezdik pusztítani. Senki sincs odakinn? Mindenki odakinn van? A két kije-
lentés egyértelmű, mert az osztag zsoldosai számára (és a tábornokok számára, akiknek ezek 
csak agymosott szolgái) mind senkik vagyunk, számolatlan áldozatjelöltek, felesleges embe-
rek, létszámfölöttiek. Nincs sehol az ellenség, nincs kinn senki a ködben, nem les rájuk senki, 
csak a mindenektől elszigetelődött közellenséget fenyegető őrület. Egymásban látják meg azt 
a veszélyt, amit ők jelentenek a világra. Előbb tisztjét lövi főbe a katona, utóbb barátját, mert 
mindenkiben azt a szörnyet látja, aki ő volt a világ számára, míg ideértek. Az osztag kipusz-
tulásával a köd is felszáll, kék és zöld táj tárul fel, s megbékélő világ fogadja be tekintetünket. 
Egyetlen ember maradt életben, aki eldobta fegyverét. Miután visszaindul a világba, sikolyt 
hallunk, és megjelenik a boszorkány, akitől a paranoia csúcspontján kezdett rettegni a csapat. 
Lehet, hogy csak egy megkínzott falusi nő, egy állítólagos informátor, akinek kivágták a 
nyelvét, de Ayesha, az Afrika Anya latin-amerikai változata is lehet, a métellyé vált erőket 
kiküszöbölő természet perszonifikációja, az ölőket legyőző szülő erő képviselője. A megkín-
zott, de legyőzhetetlen Nagy Anya, mint a remény képe.

h./ ellenállók

Rodriguez Machete című filmjének témája két élő legenda találkozása. A film élet és legenda 
metszésterületén telepíti a cselekményt, mint ezt már John Ford filmjei is tudatosan teszik. 
„She”, az egykori dzsungelharcos partizánnő ma kis büfékocsi tulajdonosa az USA és Me-
xikó határán. Machete, aki volt szövetségi ügynök, mint a Sötét titok hőse is, a kívülállók 
klasszikus hőstípusához csatlakozó új hőstípus képviselője: az átállóké. Machete testvére 
pap, kinek figuráját Latin-Amerika világtörténelmi jelentőségű szellemi vívmánya, a felsza-
badítás teológiája ihlette. Az ártatlanság hangjai című filmben San Salvador polgárháborús 
frontján jelenik meg hasonló paptípus, a jezsuita atya, aki a templom előtt, hívők és hitetle-
nek közös miséjén figyelmeztet: „Nem elég az ima!” Rodriguez filmjében Machete testvére, 
az atya is meglep múltjával: ő is egykori szövetségi ügynök.

Az elektromos határzár a mexikói nagybirtokos érdeke, aki ennek segítségével akarja, 
a kistermelőket kizárva, a csak általa ismert kapuk segítségével monopolizálni az északra 
irányuló kábítószer kereskedelmet. Váratlan gazdasági-politikai szereposztás indítja a cse-
lekményt: a bevándorlás engedélyezése a bérrabszolgaság legkegyetlenebb formáira építő 
északi tőke érdeke, tiltása pedig a déli feudálisé. A kisemberek védelmében szónokló északi 
szenátort a drogbáró pénzeli, észak önvédelmének harcias hőse valójában a déli drogbáró 
szolgája. Machete a politikai összeesküvés kiszemelt eszköze és áldozata. Színesbőrű bűn-
bakra van szükség, mert a szenátor maga ellen tervez támadást, szónoklás közben a maga 
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embere sebesíti meg, míg a harmadik világ embere, Machete a tettesként kezelendő áldozat: 
„Mehetsz bazdmeg a bitóra, úgy, mint Szaddam!”

Mexikói dallamok előzik meg és követik a vérfürdőket. A Dél dala az emberek évszáza-
dos fájdalmában tartja ébren az életörömöt, az aktív melankólia erejét sugározza, melyben 
a fájdalom és megaláztatás nem az életöröm kioltója, ellenkezőleg, a csodálat és rajongás 
fokára képes emelni az érzékenységet. Élre állni annyi, mint délre állni: a kezdetben She és 
Machete körül szimatoló – szintén mexikói származású – ügynöknő (Jessica Alba) is átáll, 
ráébredve a törvény és az igazság konfliktusára, s az igazságot hirdetve: „Nem mi lépünk 
át a határon, a határ gázolt át rajtunk!” A javitóműhely munkásai kreatív csodafegyvereket 
eszkábálnak, a Mad Max 2. örököseiként. A defenzívába szorult összeesküvők egymást is 
gátlástalanul irtani kezdik, mire az egyik áldozat lánya, apácaruhás gyilkosként lépve fel, 
átáll a déliekhez, s immár három szépség a forradalom szimbóluma, a büfésnő, az egykori 
ügynökökhöz csatlakozó mai ügynöknő és a volt pornósztár. A felkelővé előlépett munkások 
ficánkoló autói westerni lovasrohamokat idézve közelednek. A csata csúcspontján hatalmas 
gépfegyverrel lép fel a holtnak hitt She, akit szemünk előtt mészároltak le, de túlélte, ösz-
szeeszkábálták a kórházban, s tüzelő ápolónők kíséretében érkezik a halhatatlan forradalom 
ikonjaként. A drogbáró, mivel bérgyilkos pribékjei és északi kiszolgálói egyaránt tehetet-
lennek bizonyultak, végül személyesen lép fel, s westerni párbajra áll ki Machetével, egy 
fából faragottak, míg az apparátusok emberei szappanbuborék szubsztanciátlanságát csak 
az egyenruha tartja össze. A végső párbaj során derül ki, hogy a nagybirtokos is szövetségi 
ügynök volt, Machete egykori bajtársa. Három volt ügynök egyike sem találta meg helyét a 
„szövetségben”, az egyik oligarcha lett, a másik pap, s a harmadikat a legnehezebb minősí-
teni. Az illegális bevándorló Machete végül állampolgárságot kaphat, igazolványt nyújt át az 
ügynöknő a drogmaffia feletti győzelem jutalmaként.

– Most már valós személy lettél.
– Minek lennék valós személy, ha már legenda lettem?
– És hová mész?
– Mindenhová!
– Veled megyek!
Az ügynöknő, Machete kezdeti üldözője, most a motorkerékpáros lázadóba kapaszkodik, 

eltűnni az éji úton, mindenütt jelen lenni. Machete alakja által a forradalom visszaveszi a 
kést, a fegyvert, a láncfűrészt a polgártól, az irracionálissá felpörgött racionalitástól, a szá-
mítástól, az önzéstől, a privát őrülettől. Emlékezzünk Salvadorra: „Már nem elég az ima!”

A Desperado című film kocsmáros gonosztevője bizakodva legyintget.
– A gitáros? Az csak egy legenda.
– Szóval nem hiszel benne? Hát ez lesz a végzeted.
Már itt is a gitáros: Antonio Banderas. Barátja kérleli:
– Most ne rendezz akkora vérfürdőt, mint múltkor… Ha Bucho halott, akkor vége? Ak-

kor megnyugszol?
A gazdagoknak szokták feltenni ezt a kérdést: Mikor lesz elég? Vér és arany közös kérdése.
Erődített lakhelyek és golyóálló luxusautók elitje áll szemben a város népével, az egy-

máshoz hasonló emberekkel, akik együtt élnek, szabadon járnak-kelnek, nem rabjai gazdag-
ságuknak, és így nekik sem rabjai vagy áldozatai más életek. Az oligarcha szájában vastag 
szivar füstölög szeretkezés közben, s partnere fuldokolva menekül, miután csók helyett szá-
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jába köpi a füstöt. A gitártokban fegyvert rejtő melankolikus bosszúlovag, Banderas szerelmi 
beteljesedését a csendben dúdoló Salma Hayek álmodó szája fejezi ki. A teljes emberek teljes 
szerelme lázadás és nem fogyasztás. Miután a gitáros balkezét átlőtték és a művész nem ze-
nél, hanem lő, s a szerelem művészete, a harcos szerethetősége szavatolja, hogy a háború a 
zene és a szerelem folytatása más eszközökkel, a zene sem veszett el egészen, mert ha Salma 
Hayek Banderas mellé ül, s hozzá simulva találkozik kezük a gitáron, a nő átvállalja a hiány-
zó, elveszett kéz helyét.

Barátság és szerelem egyesült motívumai garantálják a háború igazságtartalmát. Barátai 
sietnek a bosszúlovag segítségére, bombavető és rakéta kilövő gitárokkal. Kis háború a vég 
kezdete, de a háború nem elég, a bandát nem elég kiirtani, a végső párbaj feladata az eddig 
csak banditái közvetítésével tevékenykedő íróasztali gyilkossal való szembesülés, melynek 
meglepetése váratlan összeölelkezés: az ellenfelek – maguk sem tudták, mert az oligarcha 
csak gyilkosain keresztül érintkezik a világgal – testvérek! A testvérek, ez természetes, egy-
más ellentétei. Vitájuknak nincs vége, a közvetíthetetlenségre csak a tett tehet pontot.

– Szándékosan nem ölök meg senkit.
– Csak megvásárolod őket.
Az íróasztali ölés vásárlás és a vásárlás nagyüzemű pusztítás. Az elkerülhetetlen leszámo-

lás után a hős búcsúzik, de a búcsú ígéret:
– Carolina megköszöntem már? – fordul Banderas Salma Hayekhez, aki minduntalan 

szedegette testéből a golyókat és kötözgette sebeit. Bújtatta és ápolta őt, mint a kungfu-
filmek hősnői sebzett harcosaikat.

– Nem. Nem köszönted meg.
– Meg fogom.
Elmosódó messzeségekbe indul a magányos hős az országúton. Carolina nem hagyja 

annyiban, dzsipen lódul a stoppos útszéli ember után. Csikorogva, hirtelen fékez.
– Azt akarom, hogy most köszönd meg!
Salma Hayek Banderas országútján, Banderas Salma Hayek dzsipjén. A férfi eldobja a 

gitárt, amely valójában fegyver. Indulnak a közös egyenes úton, a végtelenséget magában 
foglaló végesség útján, de pillanat múlva visszafarol dzsipjük a gitártokért:

– Sosem lehet tudni!
A Desperado szó szerinti, a Machete átvitt értelmű és általánosított testvérharcnak tekinti 

a háborút. Az átértelmezés által az utóbbi kisiklottnak nyilvánítja a történelmet, melynek 
újrakezdését nehezíti, hogy nem lehet békülni, mert – mint a film végén megkísérli – ha Ábel 
kibékülne is Káinnal, Káin új kísérletet tesz, újra öl, ezért csak akkor lehet helyre tenni, ami 
kisiklott, ha az gyilkol, akinek ez nem szenvedélye, akinek nem ez az önbecsülés egyetlen 
forrása és maradék kompetenciája, aki nem ettől várja az önmegtalálást, mint a „radikális” 
hutuk a Szövetség az ördöggel című filmben.

Az Utazás az időben az önkeresés filmje. Bizonyára a legmélyebb és egyben legszeret-
hetőbb filmek egyike. Kevés pasztell szín ad ábrándos jelleget a tűzföldi tájnak, nem fosztva 
meg a véget, a nagyságot, az óceánok találkozását a végtelenség erejétől. Havas, ködös vé-
geken lapuló kisvárost látunk, melyen túl nincs semmi, belelóg a semmibe, de a világvégi táj 
nagy tisztasággal és időtlenséggel való érintkezést sugall. Itt még a rabság is szabadság, mert 
ilyen messzeségekbe nyúlva gyengülnek a hatalom csápjai, mintha a felszabadító kozmosz 
nyomulna az egyén és az elnyomó társadalom közé. A kozmosz a lázadás, a kaland, a keresés 
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szövetségese. Ezért válhatnak itt nevetségessé és törékennyé az iskola falát kidekoráló táborno-
kok portréi. A legdélebb Dél a derengés országa, instabil ország, mely szinte örökös földrengés-
ben rázkódik. Magányt jelent ez az ingatag kiszakadás és leszakadás, ezért északra kell indulni, 
mert az út tárja fel, mintegy varrja össze, egyesíti az összes Délt. Az ember arra született, hogy 
nekiinduljon az útnak, nekimenjen mindennek, rendbe tenni, amit rendbe kell tenni.

Martin, a kamasz, nem tudja, mit kezdjen magával. Felbomlott család gyermeke, a dik-
tatúra idején. Nagyobb kor emléke a tekintélyes sárga iskolaépület, de a tanterembe beesik a 
hó, s nincs fűtés mert ellopták a kerozint, a később miniszterként viszontlátott igazgató kor-
rupt bandája révén mindennek lába kel. A tábornokok idejének Tűzföldje a világ végének ta-
lálkozása a világvégével, a földrajzi extremitásé a politikaival. Szomorúan szép és nagyszerű 
a táj, az éjszakában pislogó város, a tenger öble köré települt összebújó házak koszorúja, 
vérvörös ég, gyászos alkonyat és bizakodó, sárga reggelek. A világ végének hidege az ember 
elküldője, keresni egy melegebb világot. A széthullás küld el összerakni az életet. Vörös 
transzparenssel állnak a tüntető fiatalok: „Sziget eladó!” Ami nem eladó, azt ellopják, ezért 
nincs fűtés az iskolában. A globális privatizáció a világtörténelem fagypontja. „Kétezerre 
százmillió gyermek fog meghalni.” A milliós nagyságrendek északon dollármilliók, délen 
halálesetek. Az indiánok négyezer éven át békén éltek itt, mielőtt a baráti vendégszeretettel 
fogadott fehérek kiirtották népeiket. Vajon ki a vad, a barbár, nem fordítva van-e minden? Az 
úgynevezett civilizáció fejlődése nem a barbárság fejlődése-e? Most, amikor a fehérek világa 
csődbe vitte önmagát, ez a felszabadulás lehetőségét is jelenti, Martin számára mindenekelőtt 
a hatalommal konform, mérsékelt nyomorát megbecsülő középosztályból való kiszakadást. 
Lekötelezettség helyett elkötelezettséget. „Más gyerekek nem kapják meg mindezt.” – érvel 
az anya. Az út első lépése tehát a kilépés a középosztályból. A polgári fejlődés produktív kora 
azt ígérte, a középosztály fogad be mindenkit, a szuperkapitalizmus fejlődésének világpusztí-
tó csúcspontja azonban az ellenkezőjét valósította meg, a szélsőséges polarizációt.

Az ember tanítói az ősök, de nem egyik vagy másik kiválasztott és kinevezett ős, hanem 
az ősök összessége, és főként a fehér ősöknél ősibb ősök, a nemcsak Isten és a Természet tör-
vénye által likvidált, hanem emberkézzel, lemészárolt ősök, az indiánok, akiknek vágyát és 
vádját, örömét és bánatát szólaltatja meg a két hosszú útra készülő barát iskolai klozetben el-
bújva született közös szerzeménye, a film érzelmi alaptémáját megszólaltató dallam. A másik 
tanító a képregény, melynek szerzője az avantgárd művésszé visszafiatalodó, a társadalom 
kötelékeiből kilépő, eltűnt apa. Az ő hiánya csábít az útra, és az út során találkozunk a kép-
regény témáival, színhelyeivel és figuráival. Legelőbb a négerrel, akinek Afrikában foglyul 
ejtett családja minden egyes tagját más-más országban adták el, kaucsukültetvényre, banán-
ültetvényre stb. – ezért egy nagy kontinentális család itt mindenki, s ezért az út megtétele La-
tin-Amerika egyesítése, pontosabban az egység tudatosítása, hiszen a közös elnyomatásban 
minden egymás közti különbségtétel csak tudatzavar.

„Apám kubai, anyám guatemalai, én Panamában születtem…” – meséli a kamionsofőr, 
aki felszedte Martint, miután a fiú biciklivel indult neki a kontinensnek, hátat fordítva a ten-
ger végtelenjének, és nekimenve a végtelen mezőknek, sivatagoknak, pampáknak. Járatlan 
utakon végtelenségek között járni: ezt jelenti a nekiindulás az ismeretlen egésznek.

Ázott, elárasztott Buenos Airesbe érkezünk a pampákról. Az elnök, egy csibészes kiné-
zésű pimasz kis bohóc, a horgászatot ajánlja az ország népének jövőképként, de a vízben 
négymillió ember fekáliája úszkál halak helyett. Egyszerre érkezik meg a nagyanyához az 
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unoka és a halott nagyapa, akinek koporsóját kimosta a sírból az ár. Az út a múlt és a jövő, a 
nagyapa és az unoka találkozása a szerető és őrző otthonban, a nagyanyánál. Megfoghatatlan 
és szétfoszló pillanat a találkozás, nem állomás. A szerelem is hasonló.

Az út ajándéka a piros ruhás lány, aki az autósztráda szélén állt a pampákon, s nem szólt, 
csak mosolygott és néma csókkal búcsúzott. Csak a fiú beszélt, ő volt a nyelv, s a lány a való-
ság, de a nyelv nem tudta bekeríteni, birtokba venni a valóságot, mert a valóság tünékenyebb 
a nyelvnél.

Minden eladó, a katasztrófa a legnagyobb üzlet, s minél nagyobb a baj, annál több és 
bőségesebb haszonforrást jelent a tőke számára. Elárasztják az országot, hogy olcsón elad-
hassák a földeket. Ha felvásárolták mindenünket, majd lecsapolják és busás haszonnal adják 
tovább a földet, házat, országot. A képviselő rokon, a felső középosztálybeli „barát”, a családi 
tanács önjelölt ura magabiztos érve: „Az ideológiáknak vége. A berlini fal leomlott.” Ne gon-
dolkozz, vége az ideológiáknak, saját eszméidben és értékeidben sem szabad bízni, csak az 
árfolyamokban! De a fal, a kerítés, a határ fogalma új értelmet nyer a sebesség és a halmozás, 
az egyetemes kiszipolyozás gyorsulásának világában, ahol a megszakítás válik értékké.

A víz-sivatag közepén is megjelenik a piros ruhás lány, a beborult, bűzös, rothadó, kisa-
játított, pénzmosó világban is jelen van, érinthetetlenül, megfoghatatlanul. Az eltűnés eszté-
tikája őrzi a szépség emlékét és ígéretét.

Sorra megtestesülnek az apa képregényének alakjai, pl. a Remény és Emlékezés dobosa, 
a hang hőse, aki hangot ad az életnek, ébreszti a fásult lemondást a kilátástalanság és letört-
ség idején.

Bolíviában sivatag foglalta el az eltűnt őserdők helyét, de a sivatag közepén is televízió 
hunyorog a távolságokat és különbségeket a megszakításokkal együtt ellopó, s az emberisé-
get a szűkölködésben és butaságban egyesíteni akaró világban. Mindenütt ugyanaz a szap-
panopera a képernyőkön: „Laura, olajat találtunk, gazdagok vagyunk!”

Következnek Cuzco ősi kövei. Itt még a sikátorok is tekintélyesek, az ég felé mutatnak a 
tömör falak. Ősibb nehézségek ígérik útját állni a modern gyorsulásoknak. A bolíviai lány, akit 
a nagysága fia megerőszakolt, nem szólhat, mert ha szót emel, kidobják az urak. Aki a maga ér-
dekében emel szót, azt kidobják, aki az összesség érdekében szólal meg, annak sorsa az eltűnés.

Amazóniában ismét feltűnik a piros ruhás lány, s ezúttal már csókol is a függőágyban, mi-
után teljesen eltűntek szomorúság és remény, képzelet és valóság különbségei. Martin előbb 
Peruban, majd Brazíliában keresi apját, de mire megérkezik a kapott címre, az apa eltűnt, 
odébbállt. Találkozunk az apa új feleségével, Martin Brazíliában vidám, kedves pótanyára 
lel, de tőle is elszólít az apakeresés, az apa őt is elhagyta, tovább vitte a lázadó keresés, nem 
bírta, meséli a pótanya, az „újabb megszorításokat”. Ismét feltűnik a már ismert kamionsofőr. 
Panamát bombázzák, újságolja: „Az amcsik rajtunk tesztelik az új fegyvereiket.” Sokezer 
halál híre terjed szájról-szájra. „De a hírekben nem mondják. Ennyit ér a latin-amerikaiak 
élete.” Ebben a filmben is találkozunk a felszabadítás teológusával. „A fehér ember jöjjön le 
tornyaiból, hogy lássa a sötét Amerikát.” – kiáltja a prédikátor az eget mintegy felszúró, meg-
késelő, magasba nyúló tornyok felé. Szemünk ébreszt rá Solanas filmjében, hogy a globális 
civilizáció nem más, mint valóra vált splatter. A legrosszabb műfaj.

Martin a Karib tenger partján áll, visszahódította és újraegyesítette – magában – Latin-
Amerikát. „Nem keresem tovább az apámat, nem úgy, mint eddig, ő anyámé és Janaináé.”  
A fehér feleség a hidegben, a fekete feleség a trópusokon várja az apát, az örökös eltűnés 
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hősét, Machete vagy a westernek eltávozóinak rokonát, akinek ajándéka az út, a keresés, a 
Nagy Elbeszélés való életként történő feltámadása, nyelv és valóság újraegyesülése, túllépve a 
választási kampányok, a hamis ígéretek, a politikai nyelv mint államosított hazugság világán, 
mely még a nyelvből is hulladéktelepet csinált. Újra feltűnik a piros ruhás lány és szól az in-
dítás és megérkezés végre egybeeső dallama. „Tudom, hogy az utazás elmúlás, és szenvedés 
nélkül nincs utazás.” – képzelet és valóság összeolvadása, állandó és kölcsönös átcsapása által 
válik való életté a nagy elbeszélés, de lehet, hogy minden epizódja csak jel, amely az elérhe-
tetlen mivoltában is birtokolt, mert küldő és hívó erőként belénk oltott teljességről, a tényvi-
lágot mérő és ítélő igazságról ad hírt, ezért a végső találkozás az életen túl van, de nem is a 
mennyben mint a „Hollywood-klasszikus” halálfilmekben, és nem is a semmiben mint az eg-
zisztencialista presztízsfilmekben, hanem az életet vezérlő, életfogytiglan keresett jelentésben.

„A Dél a jövő! Az, ami majd eljön.” – mondja a Néger az Álmok Asztalánál egy másik 
Solanas-filmben. Ez utóbbi film, a Dél, a hazatérés filmje, ahogyan az Utazás az időben az 
elindulásé. A Dél Floreal, a rab hazatérésének története, aki öt évet ült a katonai diktatúra 
börtönében. Az Argentin tangó című Solanas-filmben mondja Marina Vlady:

– Imádom az argentin írókat: Borges, Cortázar, meg aki a Száz év magányt írta…
– Az kolumbiai!
– Az mindegy.
Igazság rejlik az argentin diktatúra száműzötteit és menekültjeit támogató színésznő té-

vedésében: ez a tévedés is, egy nagy, közös, kontinentális nemzet születésének érzetét fejezi 
kik melynek népei egysorsúak a kétlelkűségben, mert a közös elnyomottság egyesít a láza-
dó rokonságérzet közös törekvésében. Mind elvesztették az Óhazát, mely egyrészt Európa, 
ahonnan a szükség száműzte őket, másrészt, másik lelkük elvesztette az európai invázió előtti 
Őshazát, a négyezer éves Őshazát. A gyarmatosítók és az általuk fenntartott vérszomjas helyi 
diktátorok általi dupla elnyomottság eredményezi, hogy a győztes honfoglaló lélek befogadja 
az őslakókét, s így dupla múlttal áld meg egy kontinentális népet a gyarmatosítás átka. Óhaza 
és Őshaza egyesül a lélekben, melynek kettősségét egységként énekli ki a latin-amerikai zene 
sirámot és boldogságot egyesítő, minden mással összehasonlíthatatlan hangulata.

Latin-Amerika az Ország. Erről szól A motoros naplója, a közös haza felmérése és lelki 
meghódítása, mely a latin-amerikai számára maga a magáértvalóvá válás, azaz az öntudatos 
cselekvőképességre predesztináló, feladatvállaló és elkötelező beteljesedés. És Latin-Ame-
rika egyúttal a Száműzetés is, a ráébredés arra, amire talán majd más népek is ráébrednek, 
hogy saját hazánkban is száműzöttekként tengődünk. Erről szól Solanas Argentin tangója. 
A motoros naplója Che Guevarát és barátját, Alberto Granadát kíséri végig a kontinensen, 
mely út egyben alászállás is, mely a jómódú polgári otthontól a lepratelepig vezet. „Te, ez a 
tehén meg fog vakulni…” – mondja Guevara az úton egy indiánnak. Az indián vállat von: 
„Úgyis csak szart látna.” A helyzet iróniája, hogy a „szar”, mint ezt külön fejezetünk hivatott 
ábrázolni, az északi és nyugati film fő témája, melyből utasaink a kiutat keresik. A színes, 
földközeli bádogvárosokban úgy fogadják utasainkat, mint szívesen látott vendégeket, közeli 
rokonokat, akik egyúttal a természetnek is közeli rokonaiként megjelenve is hazatalálók, s 
mind filmhőseink, mind a bádogvárosok hegyre másznak, völgybe ereszkednek, síkon terül-
nek el, mindenütt otthon.

A barátok házaspárral találkoznak a sivatagban, földjüktől megfosztott menekülőkkel, 
a rendőrség által üldözött kommunistákkal, akik nyomtalanul eltűnt elvtársakról beszélnek. 
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Guevara átadja nekik az otthon hagyott szerelmétől származó dollárokat, melyeken divatos 
fürdőruhát kellett volna vásárolnia a lánynak az Államokban.

A film drámai csúcspontja Cuzco (Peru) – „Amerika szíve.” Hőseink az ősi falakat cso-
dálják.

– Melyik fal inka és melyik spanyol?
– Az a fal inka, a másikat pedig inkább ne húzták volna fel. – feleli a kis indián.
Kecsua indiánokat látunk. Mai napig sem beszélnek spanyolul. „Nincs mód tanulni.” 

– „Egyre rosszabb.” A kis idegenvezető fordítja panaszukat. A gazda egy évig doloztatja a 
parasztot, s ha a termés beérett, elűzi.

A világ igazi teteje, Däniken filmje óta, Machu Picchu. Indoamerikai forradalomról be-
szélgetünk a világ tetején. A drámai csúcs a világok alternatívájának végső kiéleződése. „Ho-
gyan lehetett egy ilyen világot lerombolni – kérdi Guevara a hatalmas falakra mutatva – hogy 
felépüljön helyette az ott?” – s élesvágás kíséri hősünk tekintetét, aki lepillant a mélybe, a 
végtelen, lapos sík viskótömegére. Az orvosi illetve gyógyszerészi tanulmányokat folytató 
utasok Amazonas forrásvidéki leprakórházban segédkeznek. Az itt megünnepelt születés-
napon hangzik el Guevara köszöntője és vallomása: „Latin-Amerika országokra felosztása 
látszólagos, értelmetlen és fölösleges. Mindnyájan egy mesztic fajt alkotunk Mexikótól a 
Magellán-szorosig.” Poharát emeli: „Iszom Perura és az Egyesült Amerikára.” (Ezúttal a 
Dél jelenti az autentikus Amerikát, Amerikát mint világtörténelmi alternatívát, és nem az 
egykori angol gyarmat, északon.) A két pólus: a Machu Picchu és a Wall Street. Már nem az 
USA és a Szovjetunió. Žižek nem így látja a globális terrorból kivezető utat: „A tulajdonkép-
peni demarkációs vonal ma nem az Első és a Harmadik Világ között van, hanem az Első és 
Harmadik világ együttese (Amerika mind globális impérium és gyarmatai) és a rajtuk kívül 
megmaradt Második Világ (Európa) között.” (Willkommen in der Wüste des Realen. Wien. 
2004. 186.). Az iraki háborút is ebből a perspektívából látja: „… az amerikai Irak-háború, 
szociopolitikai tartalma tekintetében az első háború volt az USA és Európa között (uo. 188.). 
Az USA a dollár gyengülése és az euro erősödése folyamatát ezzel sikeresen megakadályozta 
(189.). Žižek szerint „az USA Európa torzképe” (188.), mellyel a valódi európai értékeket 
kell szembeállítani, ami azonban megkerülhetetlenné teszi újra kitalálásukat. Ez pillanat-
nyilag nincs összhangban Badiou és Rancière álláspontjával, mely szerint a minden falon 
kívül rekedtek képviselik a minden kizártságot kizáró általános érdeket. Persze ha sikerül 
a lebombázott országokból érkező menekültáradattal a Harmadik Világba lesüllyeszteni és 
polgárháborúkba taszítani Európát, akkor a modernizáció egykori kultúrkontinense valóban 
a Harmadik Világ élcsapatává válhat.

Az Amazonas egyik partján van a kórház, másikon a lepratelep. Hősünket a kórházban 
ünneplik, ő azonban a leprásokkal is szeretné megünnepelni a „krisztusi kor” közeledtét. 
Nem találnak csónakot, erre ő elhatározza, hogy átússza a folyót. „Még senkinek sem sike-
rült!” Guevara azonban hajthatatlan, többről van szó, nem szeszélyről vagy öncélú erőmutat-
ványról: a folyó átúszása fejezi ki a középosztályt a néptől elválasztó határ átlépésének reális 
utópiáját. A lepra is a félelmes távolság szimbóluma, a test betegsége ebben a pillanatban a 
társadalom betegségének szimbóluma.

– Még senkinek sem sikerült! – kiáltják az egyik oldalon.
– Meg tudod csinálni! – kiáltják a másikon.
És sikerül.
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A film dokumentáris mozzanattal végződik, egy beállítás erejéig megjelenik a film ké-
szítésekor még élő barát, Alberto Granado, aki öregen úgy néz ki, Guevara korábbi szavait 
– „dokumentárisan” – igazolva, mint egy ősi inka szobor.

A latin-amerikai filmek, az olyan útifilmek mint az Utazás a jövőbe, A motoros naplója 
vagy a Központi pályaudvar nem egyszerűen a teret fedezik fel, a latin-amerikai mágikus 
realizmus tere több önmagánál, s kincse nem az arany vagy az olaj, hanem a perifériák sza-
badsága a kitaszító világgal szemben, a kitaszító világ kiszorulása az emberség lehetséges 
jövőjéből. A latin-amerikai filmek a teljesen mást egyszerre képesek abszolút újként és ab-
szolút őseredetiként jellemezni, ami a kulturális adósságrabság felmondását jelenti Európá-
val szemben. Olyan élmény ezeket a filmeket látni, mint amikor Oliver Stone Commandante 
című filmjében bevonják az államosított United Fruits Company zászlaját.

„Olyan volt, mintha emlékeznék a jövőre…” – vallja az Álmaimban Argentina Banderas 
által alakított főszereplője. Ez Latin-Amerika szellemi önképe: a csodák földje, ahol a lét 
túllép önmagán és a múlt is tágasabb, mint egyebütt. Däniken A jövő emlékei című egykor 
világsikerű filmjének hitele nem tudományos, nem régészeti vagy történelmi, hanem lélek-
tani, sőt mitikus hitel, mely szerint itt valami olyan érzés és tudás rejtőzik, amit a hódító 
barbárok rég elfelejtettek, ez pedig az európainál mélyebb, kevésbé korlátolt felvilágosodás 
lehetőségét ígéri. Nem arról van szó, hogy a Szovjetuniónak valami új kiadását kellene várni 
Latin-Amerikától, többről van szó, arról, hogy az előbb a spanyolok és portugálok, majd az 
USA által gyarmatosított, s a legsötétebb „új középkorban” (Eco) az USA által fenntartott 
„veszettkutyák” (az Álmaimban Argentinában Banderas így nevezi a tábornokokat) által ter-
rorizált és irtott, közös szenvedés és elnyomás által sújtott népek sorsa sokkal mélyebb és 
megfoghatatlanabb, s az egész emberiséget érintő dominóeffektus ihletője lehet, mint amitől 
az USA tábornokai félnek.

Hitler a példa, hogy a „veszettek” egyre megveszekedettebbek bukásuk közeledtével. 
Ténykedésük egyébként kezdettől tudattalan bosszú, amennyiben a minden emberben benne 
rejlő emberi lehetőségek, ha be is tokosodnak a hatalom vágyába, a „több és egyre több” 
akaratába, a „soha nem elég” feszültségébe, mégis jelzik, megsúgják, hogy a pillanatnyi költ-
séges diadalt ülők, bár lassan az egész emberiség kitaszítóinak érzik magukat, valójában 
az emberség kitaszítottjai. A tábornokok diktatúráját követő jobb argentin filmek Merleau-
Ponty (Humanizmus és terror) illetve Malraux műveivel rokonulnak. A Badiou értelmében 
vett Esemény vagy a forradalom teológiája értelmében vett Csoda az a pillanat, amikor a 
pribék az iskolásfiú fejéhez tartja fegyverét, de az erdőből előrobbanó partizánok a pribék 
fejét lyuggatják ki, a fiú pedig lovukra pattan. Az eltűnés új formája: eltűnés a megalázott, 
megadó, szolgáló társadalomból.

A Kísértetház kislánya tárgyakat mozgat tekintetével, az Álmaimban Argentína hőse lát-
ja az elhurcolt személyek terrorizálását és az elmúlt vagy eljövendő gaztetteket. A pampá-
kon elterülő véres hullák új módon kötik össze az embereket, ezért ölel át vagy fog kézen 
Banderas, szinte családtaggá válva, idegeneket, elveszett szeretteik, nők, férfiak, gyermekek 
helyére lépve médiumként. A mindeddig, a békében ártatlan gyermekszínházat fenntartó mű-
vész médiummá válik, mert nemcsak az ima, a művészet sem elég. Most a színházteremben 
az áldozatok hozzátartozói gyülekeznek, tudomást szerezni az elhurcoltak sorsáról. Banderas 
nem engedi, hogy a látnoki ülésein kémkedő tisztet meglincseljék, mire az gúnyosan vigyo-
rogva távozik, és másnap elhurcolja a művész kamaszlányát, hogy a már korábban elhurcolt 
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anyja helyett ezután őt verje és erőszakolja. Megható pillanat volt, amikor az anya elhurco-
lása után az érzékeny kamaszlány átveszi az eltűnt anya szerepét, s ölébe vonja a megtört 
apa fejét. Ezután még megrendítőbb, hogy a kínzókamrában is anyja örökébe kell lépnie. 
A mai beteljesedett és tökéletesedett fasizmusnak, a globálfasizmusnak már nincs szüksége 
a „munka” szó alibijére, a kínzó és likvidáló táboroknak már nem munkatábor a neve. Nincs 
szüksége a globálfasizmusnak az „Übermensch” alibijére sem, nem maradt alibije a hatalom-
nak, de korlátja sem. Minden alibit feleslegessé tesz a pénz és erőszak világhatalma. Miután 
a gigerli katonatiszt megunta a kislány szexrabszolgaként való gyötrését, jó tréfának tartja, 
hogy a legperverzebb típusnak adja tovább, aki addig az anya testén gyakorolta az anális 
erőszakot. A ronccsá lett, döbbenten kérdő tekintetű kislányt, végül a hasonlók csoportjával 
együtt, gépfegyverrel tarolják le egy tömegsír peremén. A film elején úgy tűnik, az erőszak 
világuralmának határt vonhat az érzékenység és fantázia, ne nem elég az ima (mint ahogyan 
Az ártatlanság hangjai illetve a Machete című filmekben láthattuk), a fantázia és érzékeny-
ség sem elég.

A feleség megfojtja a börtönőrt, történetesen az egyetlent, aki nem kegyetlenkedett, csak 
szolgálta a kínzóművészeket. De ez az egyetlen elérhető személy, és az ő élete az ára, hogy 
napvilágra kerülhessen az igazság. A feleség az elnyomóktól tanult kegyetlenséggel reagál, 
és ez hozza az igazság és szabadság lehetőségét ígérő fordulatot. Az asszony, egyébként 
újságírónő, a megölt őrtől zsákmányolt katonaruhában, az ellenség jelmezében menekül. Tar-
tozunk ezzel a kivégzéskor döbbent véres arccal a fegyverekre meredő kislánynak.

A cselekmény lezárulását követően elvonuló felirat számol be róla, hogy Argentínában 
30 ezer férfi, nő és gyermek tűnt el nyomtalanul, El Salvadorban 21 900, Guatemalában 
50 000, Columbiában 13 000, Kongóban 50 000 stb. További felirat közli, hogy bukásuk 
után közkegyelemben részesítették a gyilkosokat, itt élnek közöttünk, pontosabban ma is az 
ő világukban élünk. Hogyan nézhetünk szembe ezzel a világgal és önmagunkkal?

Az Evita című film feltűnőbben vall készítői, mint a szereplők konfliktusairól. A készítők 
tehetsége és érzékenysége ellentmondásba kerül ideológiájukkal, s a film azért jó, mert a tehet-
ség szétfeszíti az ideológiát. A filmesek elkötelezettségének és valóságérzékének konfliktusát 
a filmben mindenütt jelenvaló Banderas cselekményt felvezető és kommentáló megnyilatko-
zásai fejezik ki, az egykor Evita híveinek sorában menetelő mai szkeptikus számonkérőként. 
A cselekmény kommentátoraként Banderas az Evita forradalmától elhatárolódó elidegenítési 
effektus megtestesítője. Vádolja Evitát, amiért nem teljesítette ígéreteit, s a Peront a bálványt 
a népnek eladó show rendezőjeként jellemzi. De mi az oka, hogy az a „show” bennünket is 
elvarázsol (különösen a film csúcspontján, a „Ne sírj értem Argentína” erkély-jelenetekor)? 
A film kezdetben majdhogy nem lefasisztázza Evitát, később azonban a középosztály ellen-
feleként mutatja be őt, aki azt ígéri, hogy felszámolja a privilégiumokat és átadja a népnek a 
gazdagok vagyonát. Ez kommunista program. Az „ország első asszonya” programja felidézi 
a film elején látott kis mesztic lány rácsodálkozását a világ igazságtalanságára, a filmkészítők 
ihletettsége pedig a hideg, fanyar, műmosolyú sztártípusban, Madonnában is képes megláttat-
ni a kis mesztic lányt, még akkor is, ha Madonna csak a Ne sírj értem Argentína előadásakor 
tud egészen felemelkedni szerepéhez. Mi Peron elnök programja? Visszaszerezni Argentí-
nát, a külföldi tőkétől, az argentinok számára: nemzeti felszabadító program, melyet Evita 
radikalizálási kísérletei tesznek népszerűvé. Evita hatalomra jutásakor a kamera előbb a mun-
kások szenvedéstől sötét és kemény, megviselt arcain pásztázik, majd az elit kiöltözött hisz-
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térikáinak gyűlölettől gyűrött arcain, amint megállapítják: „a mi társadalmi osztályunknak 
ezzel vége, az elit halott.” Az, hogy mit sikerült megvalósítani, a nemzetközi erőviszonyok 
függvénye, de a be nem váltott ígéretek is a felébredt remények, az öntudat és önbecsülés új 
formáiban élnek tovább. A későbbi argentin filmek munkásai panaszolják a „történelem vé-
gén”, a „nagy elbeszélések” végén, hogy minden jogot elvesztettek, mindent elvettek tőlük, 
amit a Peron és Evita szocializmusával induló korban sikerült kiharcolniuk.

Evita valóban nem tudta megvalósítani ígéreteit, akárcsak John F. Kennedy, az egyet-
len amerikai elnök, akinek víziója volt egy békésen együttműködő közös világról. Egyesek 
Obamától is sokat vártak, csalódniuk kellett, míg Evita a lehetetlenségek lehetővé válásának 
szimbólumaként él tovább bennünk. Mindezt a filmkészítők érzékenysége végül jelzi, ami-
kor a kezdetben csalódottan vádló Banderas a film végén leteszi virágait Evita koporsójára.

A Funes un gran amor című filmben Bergami (Gian Maria Volonte) zátonyra futott ka-
pitány, és szerencsejátékos, akit nem érdekel a pénz, Azucena Funes pedig szökött úrinő, a 
polgári osztály érzelmi és szellemi száműzöttje. Az alsó illetve felső középosztály képviselői, 
a nép, a hatalmas húsgyárak munkásai szomszédságában. Bergami, a kártyán nyert bár tulaj-
donosa indiszponált kábasággal ébredezik, míg a munkástömegek a gyárak felé vonulnak. 
A mulató, a szökött úrinő megjelenésével, akit a zenekar férfijai kezdetben kiutálnak, később 
befogadnak zongoristaként, a női ujjaknak a zongora billentyűin átfutó mágikus érintése nyo-
mán változik át divatos bárrá, a tangó templomává. Az Evitában a csalódott mesélő vezet be 
a múltba, itt a rajongó mesélő, az öregember, az egykori csapos, aki úgy mesél, mint Solanas 
hősei az Álmok Asztalánál, ahol ezúttal mi ülünk, a film nézői. Itt felvállaltan virágkor, amit 
az Evita nézőiként, a szerzők ellenére, virágkornak láttunk. Mechanikusan indul a tangó, 
igénytelen, monoton rohanással, de Funes egyszerre fékez és cifrázni kezd, s nemcsak a 
Comparsita, vele együtt mintha a világ emelkedne és szállna fel, mely eddig egyforma kö-
zönségességbe leragadva vegetált.

– Ki ez? – kérdi egy döbbent prostituált.
– Nem tudom. Egy zongorázó nő.
Egyszer Funes magányosan ül a bárban, s leüt pár hangot.
– Azt hiszem, ez a zene messziről jön, olyan emberektől, akik majd visszatérnek…
– Volver… – bólint Bergami.
Bárjában sem veszi le kalapját, itt is hajótörött és átutazó. Több szempontból is a Ca-

sablanca Rickjének rokona. Azzá teszi őt területen kívüli idegensége, léte igazolatlansága, 
az önbecsülés és önféltés hiánya, a kimondatlan vagy kimondhatatlan múlt elszürkült feke-
tesége, nemcsak a jelenvaló világ tereiből, még az időből is kiszakadt eloldottsága, titkolt 
érzékenysége, és az is, hogy az őt szárnyai alá vevő titkos rajongó, itt a pultos, a Casab-
lancában Szőke Szakáll, segíti élni az élhetetlent. A végtelen keserűség, amit Volonte arca 
kivételesen eszköztelen hitelességgel fejez ki, túltesz Bogarton, akinek keserűségében marad 
valami önélvezet és önsajnálat. További rokonság Kertész filmjével, hogy a szemérmesen 
titkolt szerelemmel szeretett nő mindkét filmben más férfihez tartozik. Ingrid Bergman Ilsája 
az antifasiszta ellenállás vezérének társa, Azucena egy olyan emberé, aki le akarja vetni az 
egyenruhát, mert amit a régi világban a náci egyenruha jelentett, a globálfasizmus világában 
az egyenruha mint olyan kezdi jelenteni.

Megjelenik Funes szeretője, a nagynéni szeretője, az unokaöcs, fiatal tisztiiskolás, újabb 
szökevény. „Inkább lennék író, költő, csavargó, mint egyenruhás.” Végül megérkezik a hős-
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nő húga, a fiát visszakövetelő anya: „Ez a nő a húgom! És a fiam szeretője!” Az anya sze-
mélyében a társadalmi helyzet jön el visszakövetelni a fiút, de az anya jogos félelmeket is 
képvisel, mert a lezüllött, kifosztott, elvadult világnak nekiinduló úrifiút az első útjába kerülő 
csavargó leszúrja. Valaki, akárki a 95% világából leszúrja azt, aki az 5% világából átállni pró-
bál. A száműzetés, Funes és szerelme számára, kettős: egyik világot ők száműzik magukból, 
a másik világ őket magából. Nincs hazatérés. Funes az, aki elhozta a tökélyt, de a világ nem 
kész rá, nincs helye benne a tökélynek, és a tökély árának, a szabadságnak.

Bergami elmegy a lezüllött Funesért, hazahozza, de egy fasiszta lövöldözés után Funest 
holtan találjuk zongorája mellett. „Akit nem érdekel a pénz, az nagyon veszélyes!” – mondta 
a fasiszta diktátor sofőrje, aki a lövöldözést provokálja. De Funes nem a lövöldözés áldozata, 
késszúrás ölte meg, a Bergamit féltő csapos a gyilkos. „Újra elment volna – mondja a csapos 
– és azt Bergami nem élte volna túl.” Funes valóban elment, ment a fiú után, és nemcsak hogy 
újra elment, itt sem volt egészen, a csapos csak eszköze valami nagyobb eltávozásnak, olyan 
lény eltűnésének, aki itt sem volt, nem volt helye világunkban, s akit a film egyik csúcspont-
ja, a lényét szavakba és dallamba foglaló tangó ünnepel:

Először tanulj meg szenvedni,
aztán szeretni,
majd feledni,
és aztán elmenni, eltűnni végleg,
csak azt a narancsvirág illatot,
szerelmed illatát hagyd itt a szélnek.

Funes korán és későn jött, akárcsak Evita. Az egykori poroszoknál napjainkig immár job-
ban militarizálódott Észak, rezesbandáival, zászlófelvonásaival, kürtszavaival, himnuszaival 
és gyászindulóival, bakancsai csattogásával, rakétái sivításával, bombái robajával, zászló-
felvonásaival szemben a Dél dala, a tangó, vagy a Cuba Feliz zenekarai másfajta változá-
sok üzeneteit hordozzák, melyekben összeforr a Haiti forradalmáraitól örökölt keménység, 
a Bolivártól örökölt nagy koncepció a Däniken által a fantasztikum realitásaként értelmezett 
ábrándos melankóliával.

Kertész Mihály Casablancájában fontos szerepet játszik Sam, a bárzongorista, akinek 
fellépései tagolják a cselekményt, s aki megszólaltatja a Rick és Ilsa szerelmének betelje-
sedését idéző dalt. Funes mint bárzongorista fellépései hasonlóan tagolják a cselekményt, s 
ismételten kifejezik szerelem és élet beteljesíthetőségének igényét és lehetőségét. De nem-
csak a zongorista szerepe lényeges a két filmben, maga a zongora is fontossá válik, mely a 
Casablancában az útleveleket rejti el, a Funes un gran amorban a gyilkos kést.

Charles Vidor Gildájában a WC-s bácsi felel meg a Funes un gran amor bárpultusának. 
Mindketten kommentálják a cselekményt, s a Gilda WC-s bácsija, mint aki legalul van a 
hierarchiában, lát legtisztábban, fejezi ki magát legtöbb távolságtartó humorral, s ő hozza 
meg és hajtja végre az ítéletet. Hasonló végítélet az argentin filmben, hogy a csapos, aki a 
munkásosztálynak és a jobb múltnak a rosszabb jelenben való képviselője, az egész történet 
emlékező birtokosaként lép fel. Mindketten gyilkolnak, a WC-s bácsi az őrült férjet szúrja 
le, hogy megvédje a szeretett nőt, a Funes un gran amor bárpultosa a szeretett nőt szúrja le, 
hogy megvédje a férfit a szeretett nőtől. A Gildában az őrült férj játékkaszinó- és bártulajdo-
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nos, mint a Casablancában Bogart. A játékkaszinó mindkét filmben a szerencse ígéretének 
palotája, de mindkettő tulajdonosa szerencsétlen.

Miután Ilsa és Laszlo Viktor belép Rick lokáljába, sírósan és mámorosan boldog latin 
zene szólal meg az eddigi jazz helyett. Mind a Casablancában, mind a Gildában olyan férfi 
kapja fel fejét és bámul döbbenten a nőre, a múlt ígéreteinek az élet által be nem váltott jele-
nésére, aki a csalódásra alapította életét. Mindkét filmben a világból kiszorult ember pillant 
fel a nőre, aki az egyik filmben a világ jobbik, a másikban a világ rosszabbik részének kö-
zepéhez, társadalmi hatalmakat és mozgalmakat képviselő férfihez tartozik. A néző számára 
mindkét filmben késleltetett meglepetés, hogy a Bogart és Bergman, illetve Glenn Ford és 
Rita Hayworth ismerik egymást, hogy a világ túlsó felén, távol egykori világuktól, s ebben 
az értelemben egy evilági túlvilágon hazatalálnak egymáshoz, ez a teljes megoldás a Gilda 
megoldása, mely a Casablancában félig valósul meg, érzelmi megtalálás és fizikai elválás 
kombinációjában.

Sam a bárzongorista előbb látja meg a múltból váratlan előlépő egykori szeretett nőt, 
Ilsát, s aggódó arccal csóválja fejét, míg a nő útját követi tekintetével. Pontosan úgy félti 
Ricket a nőtől, mint az argentin film csaposa: „Menjünk el innen, főnök!” Sam több kísérletet 
tesz főnöke védelmezésére. Tagadja Rick jelenlétét: „Hagyja őt békén, Miss Ilsa, maga csak 
bajt hoz rá!” A Casablanca még meg is kettőzi ezt a szerepet a Szőke Szakáll által játszott fő-
pincérrel, két gondoskodó Sancho Panzát állítva az élet- és öngyűlölő hős mellé, védelmező 
és gondoskodó atyai barátokként. A bárzongorista és a főpincér együtt teszik ki a Funes un 
gran amor csaposának szerepét

A Casablancában, a Gildában és a Funes un gran amorban is máshoz tartozik a szeretett 
nő. A Casablanca és az argentin film hőse is alkalmi nőkkel osztja meg ágyát, ilyen szerepet 
játszik a Casablancában a kis bárnő, akinek testén németekkel kell osztozni, s a Funes un 
gran amorban a prostituáltnak szegődő gyárilány, akinek teste köztulajdon.

A Gildában a kartellek uralma képviseli azt, amit a Casablancában a náci uralom (ebben 
a tekintetben a Gilda ablakot nyit a jövőre, a globálfasizmus érájára): a film intrikusa (Rita 
Hayworth férje és rabtartója) a hadiipar számára fontos nyersanyagok monopóliumával akar-
ja kontrollálni a világot, s a kartellnek csak fedőszerve a játékkaszinó. A feleség mindkét 
filmben rab, a Gildában a féltékeny őrült rabja, a férjé, aki tulajdonaként kezeli, míg a Casab-
lancában a férj a történelmi feladat, az antifasiszta ellenállás rabja, a rabság felszámolásának 
rabja, s a feleség is a férfi feladatának rabja.

A Gilda és a Casablanca közös vonása a rendőrfelügyelő jóindulata, míg a Funes un 
gran amor fasiszta lövöldözése akaratlanul segíti a csapost tette végrehajtásában. A Casab-
lancában és a Gildában is a film hősének szövetségesévé válik a rendőr a világuralomra 
törekvő gonosztevők elleni harcban. Ez azért lehetséges, mert Casablanca a még meg nem 
szállt Szabad Franciaországot képviseli, Argentínában pedig kartellellenes törvények nyilvá-
nítják bűnözővé a hatalom fanatikusát. Így mindkét filmben az a feladat, hogy az élet elleni 
általános ellenállás, melyet a film csalódott hőse képvisel – a nő közvetítésével – az életet 
tönkretevő hatalmakkal szembeállító ellenállássá változzék. Más a helyzet a Funes un gran 
amor esetében, mely Bergami alakjában általánosítja az ellenállás fogalmát, aminek a gonosz 
hatalmak győzelme után van értelme. Bergami az egész világnak áll ellen, olyan világnak, 
melynek eljövetelét a Casablanca idején az antifasiszta ellenállás, a Gilda idején a kartellel-
lenes törvények akadályozzák. A Funes un gran amor hősének végtelen undora azt az érzést 
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kelti, mintha végül megvalósult volna az a világ, amelyet a Casablancában vagy a Gildában 
még csak őrültek és gonosztevők terveztek. A Casablanca hőse lemond a nőről, a Gilda hőse 
megkapja a nőt, a Funes un gran amorban azonban elpusztul a zenét, a tangót, a kultúrát, a 
szerelmet és a narancsvirág illatot képviselő nő – ez így illik a tábornokok világához, a bukott 
világhoz. A Casablanca és a Gilda hőse csak az előtörténet végén indult neki a csavargásnak 
(menekülésnek, száműzetésnek), a Funes un gran amor hőse végül újra nekiindul. Ő is, mint 
Rick, otthagyja bárját, de Rick az ellenállók táborába indul, Bergami a semmibe.

A Casablancában Strasser őrnagy pusztul el, a Gildában a wolfram monopólium tulajdo-
nosa, az argentin filmben ellenben Funes. A nő és a nőiesség helye a világban korunk filmjei-
nek állandó problémája. A Mama című film lánytestvéreit pl. két anya gondozza, egy kísértet 
és egy flegmatikus rockernő. A kísértet anya túlságosan is anya, a rockernő nem eléggé az, 
de feszengve megpróbál beletanulni az anyaszerepnek legalább minimális követelményei 
teljesítésébe. A kisebbik lány a rémet választja, a nagyobbik a kamaszfiús rockeranyát. Első 
nézésre úgy érezzük, az utóbbi járt jól, mert ezáltal esélyt kapott beilleszkedni világunkba 
és felnőtté válni, második nézésre azonban a pici lánnyal érzünk együtt, aki a feltétlen kö-
töttséget, a pusztításig és önpusztításig elmenő szeretet szenvedélyét választja a racionális 
kompromisszumok helyett. Ez a Funes un gran amor hősnőjét ünneplő dalra emlékeztet, a 
szélben elszálló narancsvirág illatra, amikor a Mamában a zuhanás emelkedéssé változik, a 
gyermekét ölelve a szakadékba hulló anyarém, anya és lány eggyé vált kettőssége lepkeraj-
ként száll szét.

A művészet is ellenállás, a szellem is ellenállás, és ahol nem az, elsorvad, a giccs és a 
blöff formáiba süllyed le. Funes is elpusztul, mert nem találkozik a szellemi és az anyagi be-
levetettség, a felülről jövő és az alulról jövő lázadás. De a Funes-film azt is előrejelzi, hogy 
a „kognitariátus” önmagában véve halálra van ítélve. A szellem is erőszak, mert az adott 
világból kilépve új világot vizionál, s csábító és parancsoló hatással bír, az igazságélmény a 
létintenzitás élménye, mely magával ragad, s nincs belőle visszatérés a hazugságokhoz, az 
evidenciaélményből a leckékhez. De nemcsak a tudásnak, a cselekvésnek is van, már a tu-
dást megelőzően is evidenciaélménye. Ezért nemcsak az a kérdés, hogyan válik a szellemből 
anyagi erő, még nagyobb kérdés, hogy az anyagi erő hogyan tud tömegerővé megszerveződ-
ni: az anyagi erő megvilágosodásának kérdése.

A Queimada című filmben Marlon Brando csodálkozó megvetéssel kérdi a lázadó feketék 
ellen felvonuló fekete katonát, miért teszi ezt. Az angol világbirodalmat szolgáló Brando a 
bőrszínben éli át a testvériséget és annak határait. Úgy kezeli a négereket, mint a felnőttek-
nek alávetendő, általuk irányítandó éretlen lelkeket. Pontecorvo filmje arról szól, hogy bár a 
bennszülöttek számára konfliktusokkal teljes, nehéz út a modernizáció vívmányait elsajátító 
„felnőtté” válás, Brandonak, a maga vélt fölényében, sokkal kevesebb sikerül, sokkal na-
gyobb a kudarca, nem felnőtté, hanem emberré válni nem sikerül. Ez a modernizáció vázlatos 
története, előbb az emberré majd a felnőtté válást mulasztjuk el, ezért kell a vizsgált posztmo-
dern filmek figuráit gyakran állatkölykökhöz hasonlítani. A modern infantilizmus nem a fej-
lődés nehéz konfliktusaival küzd, hanem a visszafejlődés betegségével, amit épp a civilizáció 
hoz: a paraziták elkényelmesedésével, a másokra áthárított teljesítmények és konfliktusok ál-
tal igényelt kompetenciák elvesztésével. A négerek drámai hősök, a spanyolok és portugálok 
fegyverek és egyenruhák mit sem értő, parancsra cselekvő, egyformán reagáló hordozói. A 
Brando által gyermekinek tartott népek tökéletesen felnőttek saját természeti feltételeikhez, 
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ezért fejlődőképesek, míg a modern ember szétzúzza a természetet, az élet kozmosszal való 
kapcsolatát, s így az emberiség egésze kezd romboló, éretlen majd veszett lényként reagálni.

Az ész a víziót (ősbelátást) ellenőrzi gondolatilag, az értelem az aktuális ténylátást. Az ér-
telem és ész kiépülésének folyamata felnövési folyamat, míg a szociokulturális infantilizmus 
radikalizálódó leépülés. A nyugati kultúrában az ész és értelem szerepét a gépek veszik át, a 
problémamegoldásét pedig a fegyverek.

Az általánost, az optimista magot tartalmazó jövőprojekciók értelmében – az testesíti 
meg, aki ki van belőle zárva, nincs benne helye, ezért a hamis, töredékes, kudarcos és kizáró 
általános helyett csak ő képviselheti a valóban átfogó általánost, melynek megvalósítása a 
kizárt létjogosultsága. Az uralkodó – hamis – általánosban van egy lyuk, amely által elnyeli 
önmagát, és ugyanez a belső határ az, ami nem engedi túlnőni a torzón azokat, akiknek helyet 
biztosít magában a rendszer, és így leépülésünk is annál biztosabb, minél biztosabb helyünk 
a rendszerben: mindegy vagytok s semmik lesztek!

A gyermeknek nincs eszméje, csak kívánsága – pontosan ezt tükrözi a későkapitalista fan-
tomkultúra kábítószerré lett toleranciája, a jogkultusz, mely valójában követeléskultusz. Már 
a régi Róma csőcseléke is koldult és követelt, ezen kívül csak ölni volt képes. Így épülnek le 
a birodalmi szolganépek. Az eszme ezzel szemben a mozgó valóság lehetőséggazdagságának, 
a lehetőség lenni tudásának előjele a ráébredésben: a lét ébredése. Nem az eszme a világ „tü-
körképe” hanem a világ az eszméé, de az eszméhez lehet fel nem nőni vagy lehet visszatérni 
tőle a koncköveteléshez s birtokosaira (vagy nem is birtokló ígérgetőire) bízni magunkat, ez 
a későkapitalista totális, globális infantilizmus útja. A Queimada című film néger hőse felnö-
vésének története, amely kivételes, korán jött felnövés áldozattá válást jelent, de a halálnak 
ez a formája halhatatlanságot ígér, a halál által keresztezni nem tudott mű folytatódását, a lá-
zadás immár kiolthatatlan tüzét táplálja, ezért a jövőt kioltani vélő angol gyarmatosítót játszó 
Brando leszúrása a jövő kezdete. A Queimada a cinikus zsoldos története, A misszió a ciniz-
musból való ébredés lehetőségét próbálja elképzelni, a Robert de Niro által alakított típus által.

A misszió című filmben spanyol és portugál ültetvényesek bizonygatják, hogy a guarani 
indiánok még csak nem is gyermekek, pusztán idomítható állatok. Ezzel a katonai beavatko-
zást igazolják, melyet az tesz szükségessé, hogy a jezsuiták paraguayi keresztény-kommu-
nista köztársasága bebizonyította, a rabszolgamunkán alapuló nagybirtokok nem versenyké-
pesek az indián termelőszövetkezettel, a magántulajdon a köztulajdonnal. A Szovjetuniónak 
és csatlósainak ezt nem sikerült bebizonyítani, de nem azért, mert lehetetlen, hanem egyrészt 
az inváziók, blokádok és embargók miatt, másrészt mert a magántulajdon évszázadai által 
eltorzított, elidegenített, egymásra uszított emberekkel szeretett volna bizonyítani. A misszó 
cselekményének vége a maguk kultúráját is megőrző s az európait is elsajátító (tehát nem 
pénzhalmozó hanem kultúrahalmozó) nép tömeges likvidálása. Akik azt állítják rólunk, hogy 
a nyugati civilizációhoz fel nem nőtt gyermekek vagyunk, végül hullákat csinálnak belőlünk, 
de a munka és fejlődés logikája visszaüt, s ők válnak azzá (vén gyermekké, emberi vadállat-
tá), amit bennünk vizionáltak.

Gyakran mondják a latin-amerikai filmekben: nem elég az ima. Ezúttal ezt a meggyő-
ződést a zsoldosból lett jezsuita szerzetes erőfeszítései képviselik, aki emberfeletti erőfeszí-
téssel vonszolja fel a guaranik földjére, a vízesések feletti fennsíkra fegyvereit. Később kis 
indián fiú erősíti meg az üzenetet, amint fényesre pucolja az egykori szerzetes rozsdás kard-
ját. A jezsuita templomban a hódolat és áhítat dalait éneklik az indiánok, a mai latin-ameri-
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kai filmekben olyan harci dalokat, melyek az előbbiek emlékét is tartalmazzák, vagy olyan 
melankolikus melódiákat szólaltatnak meg, melyek mélyén mindig ott van az adott világgal 
való feltétlen szakítás és az ezáltal ébresztett harckészség és életöröm. A harci dal magvának 
anyaföldje a mély melankólia.

A misszió olyan össztörténelmi jelentőségű végső okokat és célokat érintő témát választ, 
melyhez felemelkedni a film készítésének idején már nagyon nehéz. A film tárgyát Karl 
Kautsky egykor (Neue Zeit. 1892-93.évf.) „A múlt jövőállamai” címen elemezte. A paragua-
yi „jövőállam” 1609-től 1768-ig állt fenn. „Mi rend vagyunk, nem demokrácia.” – mondja az 
egyik jezsuita. A szó értelme ezúttal attól függ, kis betűvel vagy nagy betűvel írjuk le: rend 
vagy Rend, mert államrendet, gazdasági rendet, erkölcsi rendet vagy a teremtés rendjét is je-
lenti, de a Jezsuita Rendet is. Mi magyarázza a filmben is jelzett, a történészek által azonban 
sokkal erőteljesebben hangsúlyozott diktatórikus elemet? A film hangsúlyozza, hogy a jezsu-
iták nem éltek a dőzsölő nagybirtokosok vagy tőkések módján, fegyelmezett puritanizmusuk 
a filmben a polgári rend termékeny idejének mentalitásait introjektálja, s a testvériségben 
lelik örömüket, nem a hierarchiában. Az ideális szabadság azonban vezérelv, s nem azonnal 
bevezethető létállapot. Migray József megfontolásai a forradalmak korában, a XX. század 
elején firtatják a felszabadulás konfliktusait: „A délamerikai őserdők és mezők szabad fiai 
se voltak különbek, mint a világnak ugyanazon fejlődési fokon álló más népei. A rendszeres 
munkától pedig a primitív ember irtózik, nem tudja egykönnyen megszokni. A munkára nem-
zedékeken keresztül nevelődtek az összes népek.” (Migray József: Egy keresztényszociális 
állam története. Bp. 1923. 39.). A paraguayi tapasztalat szerint az öregek már nem, de a fiata-
lok be tudtak illeszkedni a munkakultúrába. A káderuralom, egy ízléshatárokon belül tartott 
új egyenlőtlenség a forradalom után is újratermelődik, és elkerülhetetlen is, ezt a modern 
kommunisták is érezték, ezért tulajdonítottak nagy jelentőséget a kultúraátadásnak, s ezért 
próbálta Sztálin is, Mao is a káderek ellen fordítani a spontán népi terrort. „Amire a burzso-
ázia Európában hiába törekedett, azt a jezsuiták Paraguayban megvalósították: megteremtet-
ték a kizsákmányolók és kizsákmányoltak érdekeinek harmóniáját. Az indiánok számára a 
jezsuiták nélkülözhetetlenné lettek. Nekik köszönhették mindazt a tudást, ami munkájukat 
termékennyé tette, a kis közösségeknek egy nagy szervezetté való összetömörítését, ami ren-
des körülmények között elég erős volt arra, hogy megvédelmezze magát a spanyolok és por-
tugálok rablótámadásai ellen. Az bizonyos, hogy ezekért a szolgálatokért a jezsuiták jól, sőt 
nagyon jól megfizettették magukat, azonban mindenkor elég okosak voltak arra, hogy soha 
sem vitték annyira a kizsákmányolási törekvéseket, ami az indiánok szemében kérdésessé 
tette volna jótéteményeiket … De íme, egyszer már akadálytalanul megvalósult teljes mér-
tékben a keresztényszociális államideál, nem rövidéletű kísérletképpen, hanem a történelem 
több mint másfél évszázada valóságában.” (uo. 69.).

A paraguayi kommunista állam rendkívül sikeres exportgazdasága a régi feudális terme-
lői és az új kapitalista kereskedelmi érdekeket is veszélyeztette, ezért kellett felszámolni. Az 
új és különösen a sikeres új ellen mindig összefognak az addig egymással is konkuráló, sőt 
háborúzó kizsákmányolók.

A misszió jóindulatú, de sematikus film, alkotóinak mindazonáltal van érzékük a hamis 
tudat kegyetlen paradoxiája iránt. A gyarmatosítók a természetközeli kultúrnépeket nevezik 
vadaknak, az együttélést primitívségnek és a kizsákmányolást szabadságnak, holott ők a va-
dak, s a tulajdonviszonyok teszik őket azzá, nem valami természetes hajlam, hisz közéjük 
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tartoznak a jezsuita atyák is, akiket azonban, épp mert a kulturális kollektivizmus szelídségét 
és az egyéni tragédiákon edzett személyiség puritán hajlamát képviselik az individualista 
utilitarizmus kegyetlenségével szemben, a guaranikkal együtt pusztítanak el.

Amorfizáció és amortizáció
(A lélektelenség fenomenológiájától a szellemtelenség fenomenológiájáig)

A Fellini, Antonioni és Bergman erős intellektuális arculatú figuráit leváltó típus, a korábbi-
akhoz képest egyszerű lélek, már Dino Risi Előzés című filmjében formálódik. Az élelmes 
ember éberen figyeli, kit lehet előzni és letaposni (A dolgozó lány, Zaklatás). Aki sokat akar 
az élettől, a borzalom szubjektumává válik (Bullet in the Head), aki sokat nyújt, a kegyetlen-
ség tárgya szerepére rendeltetett (Isten veled ágyasom, Imitation of Life). A mindennapiság 
repedező felületének réseiből az új erőszakfilmekben már nem tagadott hideg kegyetlenség 
árad. A légkör felmelegedik, a szellemi légkör fagypont felé közelít. Sloterdijk Kiritik der 
Zynischen Vernunft című műve ismételten visszatér erre az általános és kölcsönös elhidegü-
lésre, a jellem hideg kegyetlenségére.

A régi vállalkozó megálmodott és megvalósított egy prosperáló világot (e korszak kezde-
te látható az Olajvárosban, vége a Written on the Wind témája). A mai vállalatok menedzserei 
hóhérmunkát végeznek: kisebb vállalatokat, és a vállalaton belül munkahelyeket mészárol-
nak, közben saját vállalatukat és részvényeseiket is kirabolják. Hatalmi rítus a szerelem is, 
a szadista iparbáró, unatkozó pénzmágnás vagy fásult showman a szerető felkoncolásában 
leli örömét (Gabriel Barylli: Preis der Unschuld, Gregg Araki: Út a pokolba, Verhoeven: 
Showgirls). Megvenni, megvásárolni kisebb kéj, mint elvenni a javakat. Életfeltételeket ra-
bolni kisebb kéj, mint magát az életet. A kiváltságot a pusztítás jelöli, csak az érzi, hogy él, 
aki a Nagy Kaszás megtestesülésének érzi magát, így tapasztalva meg a destruktív világban 
lehetséges maradék fenséget. A formákra adó, kultúrkonform hatalom ideje lejár. Az elké-
nyeztetettség áhítja az önkényt, a túllakott töltekezés unott émelye igényli a rombolást, mint 
a fogyasztás végletekig feszített felfokozását (Amerikai pszicho). A vásárlás határtalan örö-
me már nem elég, csak a pusztítás határtalan öröme teljesíti be az önbecsülést. A túlsikeres 
társadalom veszélyezteti a többi társadalmat, a túlsikeres elit a saját társadalmát, s általában 
is a túlsikeres lény a bioszféra egészét. A bombákkal kormányzott világ fék nélküli létmód, 
s egyes lakója is növekvő módon féktelen. A határokat eltörlő, népeket száműző, szétszóró 
világban a kegyetlenségnek nincs többé határa.

Az alternatívátlan hatalom nem szorul virtusra, erényre és kultúrambícióra. A hatalmi elit 
már nem alkot egységet a művelődési elittel. Az utóbbi kettéhasad, de a bármit igazoló és ki-
szolgáló szakbarbárok, illetve a zseni helyére lépő showman egyaránt szolgalélek, a hatalmi 
elit által leosztott feladatok teljesítője, s nem a közösség által a múltak összefoglalásával és a 
jövő projektálásával megbízott teremtő.

A kultúra által többé nem feszélyezett és korlátozott hatalmasok azért vannak felül, mert 
alattomosabbak, kegyetlenebbek, lelkiismeretlenebbek az átlagembernél. A világ hatalmasai 
a folyamatot előlegező filmekben (mint a Csoda Milánóban vagy John Ford Érik a gyü-
mölcse), egyformán kövérek, kortalanok, arctalanok, érzéketlenek. Szavaik üresek, nincs 
mondanivalójuk, vállvonogatva közlik messze zajlott kegyetlen döntések végeredményét, 
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majd elporzanak fekete autóikkal. Valóban, mint akik nem e földről valók, akiknek az em-
berbőr, mint A sötét zsarukban, már csak jelmez. Ha létezhet ma még valamiféle realizmus, 
az csak mint szennyfilm lehetséges. A XX. század második felétől a szennyfilm betiltását 
követelő kritikus az eszképista. A hírcsatornák szörnyeitől kellene félteni az ifjúságot, nem a 
filmek fantasztikus rémeitől vagy sorozatgyilkosaitól, akik csak jogosult szorongásainknak 
adnak arcot és nevet. A társadalom ma felülről barbarizálódik, a hatalmasok vezetik be azt 
az antikultúrát, amely felmentést ad a korlátozónak érzett érdekképviselet kötelességei alól. 
Már a hatalmasok semmitmondó szemérmetlenségét elemző Esther Vilar jelezte, hogy a ha-
talomkoncentráció mértékében nő az elvtelenség, a jelentéktelenség, s a piszkos munkának 
tiszta lelkiismeretet biztosító butaság az életformát, tempót és stílust diktálók körében (Esther 
Vilar: Der betörende Glanz der Dummheit. 1987. Düsseldorf – Wien – New York. 20-42.).

A Szelíd motorosokban a két csavargó (vagy vándor) mellé szegődik a Written on the 
Wind Hadley-fiújának rokona, örökké részeg fiatalember, a kisvárosi nagymenő fia, aki – 
sikeres ügyvéd létére – nem találja helyét apja társadalmában. A három fiatal a csillagokat 
nézi a sivatagi éjszakában. Az ügyvéd álmodozik, fantáziál, mesél, így próbálja megérteni a 
magányt és idegenséget, s a végül mindhármukat halálra ítélő gonoszság invázióját, mely az 
újfajta „társadalmiság” lényege. Mámorosan fantáziál: a földet rég megszállták a marslakók. 
Emberformát öltöttek, mindenütt ott vannak, kiszorítanak, asszimilálnak vagy likvidálnak. 
A további cselekmény hozzáteszi mindehhez, hogy akit nem likvidálnak, az megteszi ezt 
önmagával, pl. a kábítószer segítségével. Ezért „szelídek” a motorosok, azt vallják, minden-
kinek joga van tönkretenni magát, ha mást nem bánt. Az önpusztítás joga a kitaszító, mene-
külésre késztető, otthontalan világban az utolsó menedék.

Következő feladatunk megkísérelni körvonalazni „marslakóink” szellemi univerzumát, 
azokat a mentalitásokat, melyek elsajátítása híján deklasszálódásra, végső soron pusztulásra 
vagyunk ítélve.

(holt lelkek: a menedzserlélek alapjai)

A menedzserkapitalizmus üzemeltetője a bérburzsoázia. A gazdasági, politikai és médiaoli-
garchia mentalitásai és szellemi nívója egymáshoz idomulnak, s hatással vannak az alávetett 
hivatalnok- és munkástömegekre. A bérburzsoák egymás cinkosságát vásárolják meg a nö-
vekvő kölcsönös kifizetésekkel. Az anyagi juttatásokat a bérburzsoá társadalmi helyzetéért 
kapja, minden a munkaköréhez elvileg hozzátartozó teljesítményt ezen felül búsásan meg-
fizettet. Az elhírhedett botrányok az úgynevezett szakértői díjak körül arra utalnak, hogy a 
kifizetett teljesítmények növekvő mértékben álteljesítmények. A bérburzsoá alávetettjeitől 
való növekvő társadalmi távolságát az eme távolságot tagadó viselkedéssel tagadja. A főnök 
mint haver – a haverkodó zsarnok – fel van mentve a szimbolikus rend képviseletével járó fe-
lelősségtől, s kegyetlenségét az anonim mechanizmusoknak való kényszerű alávetettségnek 
álcázza, részvéttel foszt ki, barátságosan terrorizál. A főnökök elvesztik a szerves hierarchi-
ákra jellemző szolidaritás, az egész emberért való felelősségvállalás maradékét, az új kímé-
letlenséget pedig azzal álcázzák, hogy nem tartanak személyes distanciát. Ezt megkönnyíti 
számukra, hogy valóban nincs szükségük különleges szellemi és emberi minőségekre, me-
lyeknek a korábbi társadalmakban tisztelet és a distancia által biztosított kímélet járt. A mai 
sikerember a környezet reagálásairól sok aktuális és hasznos információt birtokló csavaros 
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eszű érvényesülő, korlátozott tudását gyorsan hasznosító alkalmazkodó gép, s hasonlókép-
pen hatékony felejtő gép. Ezt nevezi a köznyelv gyalogracionalistának. A gyalogracionalista, 
az elvtelen alkalmazkodó képesség életművészeként, tisztában van vele, hogy a gyors siker 
az adottságok feltétlen akceptálásával elérhető. Azzal is tisztában van, hogy nem tanúsíthat 
több tudást, intelligenciát, tehetséget főnökeinél, s így a nagy szervezetekben a feltörekvés 
egyben elbutulási versenyt is jelent.

Az intellektuális szemlélet, az élmény, észlelés, nyitottság, egyéni ítélet mind a hatalmi 
diktátum gyors felfogásának akadálya. Ez a hatalmat felmenti az áttekintő erő, az alkotó szel-
lem, végső soron az önálló gondolkodás szüksége alól, s a kommunista diktatúra hanyatlása 
idején elemzett „végzetes önhittség” felé viszi az elitet, mely önhittség a globális világura-
lomban a korábban leírt formákhoz képest is radikalizálódik. A felfelé „leadott” felelősség 
végül a legönhittebb, legfelelőtlenebb ponton lokalizálja a döntést, mert ez az üres hely („üres 
fej”) szolgálja legjobban az ember fejére nőtt gazdaság, a mindenfajta szabadságot kiküsz-
öbölő szükségszerűség „szabad” működését. A „szabad világ” olyan világnak bizonyult – és 
ezt győzelme mutatta meg – melyben csak az embertelen szükségszerűség, a katasztrofális 
vaktörténés szabad. A végzetes önhittség végül, az észé után, az akarat trónfosztásához is ve-
zet. Schopenhauer, Nietzsche és Lukács György együtt bukik ki az új világból, melyben csak 
a hitleri tipusú, kisszerű és beteg, ezért a tőke által kezelhető szellemi kapacitásnak fognak a 
futó folyamatok helyet és szerepet kiutalni.

A „szervezett felelőtlenség” és a „végzetes önhittség” alibije a „szakértő”, akinek érdek- 
és intézményfüggő mivolta szellemtelenséggel fenyeget és jellemtelenségre csábít. Nincs ha-
tára az érték érdek általi kolonizálásának. Ha az állam azért fizeti a szakértőt, hogy vizsgálja 
a banán mérgezettségét, a banántársaságok jobban meg tudják fizetni, hogy kimutassa ártal-
matlanságát. A szakértői vélemények és tanácskozó testületek elveszítik az objektív szellem 
képviseletének hitelét.

A cég totalitarizmusában minden célracionalitás cégracionalitássá partikularizálódik, az 
észnek nincs helye, az életösztön a kollektív esztelenséggel való együttműködésre inti az 
élni akarót. A gyakorlati ész parancsa az esztelenség. Az ész által látott alternatív létvíziók 
olyan keretfeltételek, a létezés adottsággá válását megszabó apriorik ember és természet, 
szubjektum és objektum jelenlétet konstituáló ütközésében, amelyek meghatározzák, mi vá-
lik ténnyé, milyen okozati láncok tűnnek fel a megismerésben és milyen célok tűzhetők ki a 
gyakorlatban. A technikai és szervezeti racionalitás nem ismeri el a totalitás-vizionáló és lét-
kezdeményező apriorik, átfogó megvilágosodások és konstruktív indulatok alternativitását, 
csak az adott kereteket, melyek nem az ész keretei, mert az ész egyetemes, ám a létharc 
korlátozott racionalitása csak a partikuláris érdeket észlel.

A végzetes önhittség szubjektivitását és a szervezett felelőtlenség objektivitását szolgálja 
egy újfajta rizikóetika. A nemes lovag és a honvédő harcos, és fikcionalizált utódjuk, az ideál-
jukat összefoglaló és konzerváló kalandhős a maga rizikójára, a modern kalandor a mások ri-
zikójára épít. A rizikóáthárítás a rizikónövelés, s a mind lelkiismeretlenebb kockázatvállalás 
felé visz el. A rizikó általános áthárítása az egyed beszámíthatatlanságához és az összesség 
mozgásának kiszámíthatatlanságához vezet. Szervezett felelőtlenség, végzetes önhittség és 
rizikótársadalom összefonódása olyan szétesést eredményez, amelyet Nietzsche dekaden-
ciának tartott, s amely minden kapitalista kisracionalitásban eleve benne van, az alapvető 
burzsoá mentalitásban gyökerezik, s az egykori burzsoá aranyifjak dekadenciája, melynek 
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karikatúrája a globálkapitalizmusban össznépi dekadenciává válik, csak a következményeket 
tudatosítja a kollektív öngyilkossági ösztön önélvezeteként. A dekadencia a részlet, az egyed 
(s az egyed „részlete”, a részösztön) túlelevensége, mely tiltakozik a tágabb összefüggések 
tudomásul vétele ellen. A személyiség szabadságának és eredetiségének álcázott önkény. 
Nietzsche szerint a dekadencia a részecske anarchiája: a nagyformákhoz szükséges erő, büsz-
keség, magabiztosság és egészség hiánya, a túlelevenség a részletben, a kicsiben, a szétrágó 
férgek ünnepe, a felemésztés radikalizmusa, s az összetartó, alapító erők kiküszöbölése (vö.
Der Fall Wagner.Nietzsche: Werke. Frankfurt–Berlin–Wien, 1976. Bd. 3. 379.).

(hidegség)

Az atomizálódott társadalom atomjai kölcsönösen taszítják egymást, s a felemelkedés egyik 
mutatója a taszítóerő, a hidegség, az idegenség növekedése. Az emberatom különös atom, 
melynek lelke van, s épp a lélek maradványai eredményezik a paradox kettősséget, azt, hogy 
a lelki taszítás gyakorlati ütközésekhez vezet. A hatalom esztelenségét általános esztelen-
ség igazolja, melytől az előbbi szárnyakat kap, a végletek felé mozdul, ami a társadalom 
általános bestializálódásának, a kegyetlenség kamatoztatásának kihasználásában áll, tekin-
tet nélkül a távlati következményekre. Az esztelen bestializálódás feltétele az érzéketlenség, 
valamiféle lelki és szellemi „vastagbőrűség”. Don Siegel filmje, az Invasion of the Body 
Snatchers később több műfajban kamatoztatott alapélménye, hogy az ismerősök egyszerre 
idegenné válnak, szeretteinkben sem ismerjük fel többé a szeretetet, hideg idegenséggel, ör-
dögi tárgyilagossággal néznek ránk. Vagy ember és ember vonzása az alapvető, mely idege-
nekből szeretőket és családokat, családokból népeket, népekből emberiséget teremt, s akkor a 
taszítás félreértés vagy gonoszság műve, vagy – ellenkezőleg – a taszítás az alaperő, s akkor 
a vonzás veszélyes félreértés, és csak a külső erő egységesíthet, ez azonban csak egységesítés 
lesz és nem egyesülés. Az előbbi a XX. század első felének alapélménye az amerikai filmben, 
az utóbbi a második félszázadé.

A globáltőkés szervezetek csak gépies szerkezetek, s a szerkezet csak hidegként tűri meg 
alkatrészeit, a túlforrósodott autó az Érik a gyümölcsben megáll, mert kiürült a hűtője, de az 
emberlelkek még nem ürültek ki, ezért együtt tolják tovább az Ígéret Földje, a Napfényes 
Kalifornia felé (amely persze majd lehűti reményeiket).

A nácizmus nemzeti nárcizmus. A német nárcizmus a leendő világbirodalom tervére, az 
USA nemzeti nárcizmus a valóságos birodalom tényére épít, ezért az előbbi hisztérikus, az 
utóbbi gőgösen önelégült. A nyugati társadalomban a nárcizmus feljövetele gazdasági szük-
ségszerűség. A nárcisztikus kivonja érzelmeit környezetéből, s az önmagára irányuló érzel-
mek, a nárcisztikus személyiség által determinált környezetben nevelkedett utód már eleve 
érzelemszegény. Előbb másokra, utóbb önmagunkra irányuló érzelmeink is elszegényednek. 
Az első nemzedék kifelé közönyös, befelé még érzékeny, sőt túlérzékeny (önimádó hipo-
chonder), míg a második nemzedék közönye megkettőződik. A ma divatos barbárfilmek hő-
sei egyrészt nárcisztikus monstrumok, másrészt önmaguk iránti tökéletes közönnyel viselnek 
minden fáradságot és fájdalmat. A nagy cégek alkalmazottainak megparancsolt udvariassá-
gán átérzik ez a kettős közöny. A Kernberg által jellemzett nárcisztikusok a megnyerő vagy 
kedves álarc mögött hidegek és kérlelhetetlenek, képtelenek valóságos társas mentalitást ki-
fejleszteni, másokra hagyatkozni és megbízni bennük, bizalmatlanok és megvetők (Otto F. 
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Kernberg: Borderline Störungen. Frankfurt am Main. 1983. 36.) – s vajon mindez nem azt az 
érzést és tudást tükrözi-e hogy a valóságban is csak kliensek vagyunk és nem társak?

A kapitalizmus mint kultúra és mentalitás lényege, hogy a rend a káosz hazug kifejezése 
és a törvény az erőszak hazug kifejezése. A benne élő azonban, kellemetlen tapasztalatai által 
„felvilágosítva”, a káoszt tekinti a világ, s a hideg racionalitást, kegyetlenséget az ember 
lényegének. Erre vagy a kegyetlenséggel való azonosulással reagál, vagy a gyanú hermeneu-
tikájával, mely a kapitalizmust pontosan leírja, de az élettörvény parazita megsértését az élet 
törvényének tekinti. Az intellektuel erre egy modernizált manicheizmussal válaszol, mely 
Jancsó Miklós filmjeiben is – felvállaltan – megjelenik.

A nyugati hidegség ellentéte nem a langyos ember, hanem a keleti és déli „forróság”. 
Frantz Fanont olvasva ébred rá az ember, hogy a heideggeri „autenticitás” vagy a Badiou-féle 
„esemény” kiszabadulás a nyugati hidegségből, a globális birodalom hűtőszekrényén kívül 
maradtak esélye. „Enni adni a mudzsahedineknek, őrszemeket állítani, segíteni a legszüksé-
gesebbtől is megfosztott családokon, helyettesíteni a meggyilkolt vagy bebörtönzött férjet 
– ilyen konkrét feladatok hárulnak a népre a felszabadító harc idején.” (Frantz Fanon: A föld 
rabjai. Bp.1985. 70.).

(szcientista reflexivitás és nárcisztikus önreflexió)

A szcientista reflexivitás egyeduralma – a mindennapi életben, a művészetben és a filozófiá-
ban – önfelmentés az önfelszámolás árán. A szcientizmus redukció az idegen szükségszerű-
ségekre: csak történéseket ismer, a vállalkozás, a személyiség, a tett, a szellem közvetítése 
eltűnik, a teremtő közvetítés reakciókra redukálódik. Az önátélés vagy önvizsgálat nem azo-
nos az elidegenítő öntárgyiasítással, mely okokra redukál: „sajnálom, nem tehetek másként!” 
A szcientista tudja, hogy nem ő dönt, hanem a mirigyei és a társadalmi helyzete, a génjei 
és a hivatali alkalmazkodás sikere, tehát az önállótlanság sikere és a követelmények gépi-
es követése. Nem érzékel törést, rést a determinációs terhek és az aktív identitásprojekciók, 
nonkonform beavatkozások között, azaz vak a szabadság mozgástere iránt. A reflexivitás 
megtámadja és megszünteti a természetet, az önreflexivitás felszámolja a tradíciót. Mindket-
tőre szüksége van az életösztönnek, de növekedésük elér egy olyan fokot, a mai fokot, ahol 
az életösztön úrból szolgává válik, s az anyagi és szellemi apparátusok önmozgása egységes 
teljességgé szövődik, s magunkból is, önmagunk számára is tehetetlen tényt csinál. A szabad-
ság a reflexivitásnál szélesebb látó- és mozgásteret tételező keretet igényel: a hitét és bizalo-
mét. A bizalom a szimbolikus intézmény nemreflektált akceptálásának minimumát feltételezi:  
„A bizalom feltétele az ugrás a hitbe.” (Žižek: Die Tücke des Subjekts, 472.). Mi ez az ugrás? 
Az egészében való, mögé nem kérdező elfogadás, a kritika és a kérdésessé tevés egy fokon való 
felfüggesztése, a kétely határainak megvonása, a parttalan kételytől való tartózkodás, a kétely 
önmegtartóztatása. Enélkül nincs sem akarat, sem cselekvés, mindent asszimilálnak a történé-
sek. Ennek híján aludtak ki az életben a fenséges jelenségei, a lélekben pedig a lelkesedés.

A menedzserlélek hidegsége elkerülhetetlen szolgálati kényszer, mely az őt fenntartók 
fenntartását szolgálja. Az innováció a technikára redukálódik, a tudás a tény és az érdek 
között közvetít, s az érték fogalma ebben a pontosan működő gépezetben kísérteties, irraci-
onális zavarnak tűnik. E hidegség bírálói kezdik újra felfedezni érzelem, gondolat, vágy és 
igazság viszonyát. Van valami, amit a technikai innováció elnyomott, a lét, az emberi szitu-
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áció innovációja: „ma már csak úgy keletkezik érték, ha szabad, innovációs tehetséggel bíró 
agyak immateriális értéket produkálnak.” (Negri: Goodbye Mr. Socialism, 125.). Ki lehet 
vonulni, mint a Szelíd motorosok vagy A messzi dél vadjai hősei, de a városban lehet nyerni, 
vele kell megharcolni, perspektíva csak akkor van, ha a kivonulás, a visszavonulás bevonu-
lássá válik (s a zombifilmek logikája szerint ehhez előbb zombivá kell válnunk). Negri sze-
rint ma a város tölti be azt a szerepet, mint egykor a gyár, a gyár nem fogadja be a munkást, a 
munka alkalmivá válik, a kiszolgáltatottság beteljesedik. A várost kell köztulajdonba venni: 
„mindkét funkciót átvenni, a közös termelést és a közös gazdagság elosztását.” (Goodbye, 
199.). „Ez a kommunizmus.” – teszi hozzá Negri. Ha a reflexió veszi át a várost, a város új 
elit és bürokráciája kezébe kerül, ezek pedig továbbra is a menedzserek bábjai lesznek. Az 
átvétel aktusa csak akkor válik valóságossá, s a történés eseménnyé, ha az érzelem és indulat 
lép fel a történelem paradigmaváltó erejeként.

Az empátia és fantázia zavarja a trendhűséget, az érzelem birtokosa a cég szempontjából 
megbízhatatlan elem. Minden érzelem irracionális szentimentalizmusnak minősül. Az ellene 
való védekezés a reflexió, mely felvigyázó mivoltában a hatalom partnere. Érzelemnyilvání-
tás csak ironikus felhang kíséretében, játékossá minősítve megengedett.

A parazita reflexivitásnak mindenre van konvencionális válasza. A magyarázat puszta 
önigazolás, az érv puszta fegyelmezés, a kifejezés visszavétel. Az érzelem, indulat, emlék és 
képzet diszkreditálása mélyre hatol, a tudattalan is ideologikussá válik. A szimptómák, szen-
vedések felkínált divatok, definiált játszmák, megelőzően adott interpretációk által megha-
tározott mimetikus természetű fellépések. A megértés nem gyógyít, ha a betegség a számítás 
instrumentuma, igény tárgya, melyből privilégiumok levezethetők. Nincs neurotikus, csak 
érdekes ember, nincs pszichotikus, nincs őrült, ők csak a boszorkányüldözés új áldozatai. 
Bajaink előkelő bonyolultságnak minősülnek és élvezetet nyerhetünk a környezetnek oko-
zott gondokból. Arra tanítanak, hogy a tolerancia mindent megold, mert tanítóink a parttalan 
toleranciától várják privilégiumaik biztosítását.

Az ember nem társa, hanem antropológusa, pszichológusa, szociológusa magának és 
társainak. A globális reflexivitás társadalmának egyede önképére redukálja magát és és 
szcientista definíciókba foglalt okokra redukálja önképe ismérveit. Az önkép az önfelszámo-
lást szolgálja. Az embert szétszereli a magyarázat: okokra redukálva szedi szét önmagát. Túl 
sokat tudunk, de amit tudunk magunkról, az már nem magunk vagyunk, nem a kezdeménye-
zések alanya, hanem az okok bábja. Túl sok ellentétes magyarázati lehetőség kínálkozik, s a 
magyarázatok harcot folytatnak egymással, állandó küzdelem folyik a lélek piacának újrafel-
osztásáért. Ezért minden megengedhető, mindenre van felmentő magyarázat.

Az öncélúvá vált önreflexiót, a nárcisztikus testi és lelki hipochondriát a new-age-kultúra 
– munkahely teremtő tényezőként – a mámorszolgálat és az önkényeztetéshez való segély-
nyújtás szolgálatába állítja. Már Hegel észlelte a polgári társadalom által felhalmozott mo-
rális hipochondriát, melyet később a fogyasztói társadalom megtanult elismerni és értékesí-
teni: „Mert az általánosban és az általánosként való élet nem azt a béna és gyáva, hanem az 
éppannyira erélyes szelídséget követeli: nem azt, hogy az ember magával és bűneivel fog-
lalkozzék, hanem az általánossal, és azzal, mit kell tenni érte.” (Hegel: Előadások a filozófia 
történetéről. 2. köt. 177.).
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(relativizmus)

Az objektum megvonja létét a szubjektumtól: menekül előle. A szubjektum a kérdező tekin-
tetbe húzódik vissza és önnön válaszoló létét sem találja. Az objektum az, ami nem engedi, 
hogy magammá váljak, mert ha magamat célzom meg, elidegenedett objektummá válok, aki 
csak legközelebbi ismerősöm a múltból, magam mögött hagyott változatom, akinek magya-
rázatát közénk tolongó, de egymást tagadó világnézetek akarják kisajátítani. Az objektum 
elérhetetlenségének hangsúlyozása megfelel a posztmodern relativizmusnak, mely a létet az 
esetlegességgel, a tudatot az elbeszélés magánjogával azonosítja. A szubjektum elérhetetlen-
sége, hiába kereste az imént az objektumot, még perfektebben biztosított, mert vagy kitolja 
magát az objektumvilágba, hogy ott szemlélje saját objektum-mását, vagy közvetlenül ma-
gába tekint, és a semmit pillantja meg.

A beszámolók tömege a lét megmutatkozásának hárítója. A reflexív azonosítja magát az 
agresszívvel, megtámadja a tárgyat, és mindenekelőtt a magyarázatokat, melyekkel együtt-
működve közeledhetne a tárgyhoz. Az együttműködés feltétele a kritikus párbeszéd lenne, ez 
azonban lehetetlen, mert a beszámolók is piaci viszonyban vannak egymással, ami a saját ál-
láspont reklámozását és a másik ócsárlását kívánja. A világnézet mentalitásként és evidencia-
élményként veleszületett az emberrel, a világnézeti piac azonban csak absztrakt, közös cse-
redarabokat ismer, nem nehezen interpretálható és szétszerelhetetlen mert megfoghatatlan, 
csupán vallatható totalitásokat. Az elméleti üzem nem a megélt lét teljességéből beszél, ezt a 
mesével azonosítják, az élettapasztalatot nem, csak a kísérleti empíriát tekintik tudásnak, ez 
azonban fáradságos és eszközigényes, ezért az elméleti ember visszavonul az íróasztal-kutató 
pozíciójába, s a valóságvizsgálattól mind jobban eltávolodó, egymást klasszifikáló beszá-
molókat forgalmazza az előadótermek és konferenciák népe tudásként. A klasszifikációk a 
posztmodern korban mind önkényesebbek (pl. Peirce jeltipológiája vagy Deleuze képtipoló-
giája), mert a valóban feltörekvő gondolkodást a piac meghódításának igénye a mind önké-
nyesebben eredetieskedő gondolati artisztikum követelményével is megterheli. A tipizálás 
kiszorítja a megfejtés szándékát. Az autenticitás – a parancsmorál és az ízlésparancsolatok 
piacáról – visszahúzódik az élménybe. Ott is hagyják, de aki nem fejt meg egy paradig-
matikus kulturális vívmányt, az rabja, egyszerűsítő ismétlője marad, az eredmény azonban 
élménynek is csonka, mert kompromittáló árulás minden, ami nem radikalizáló meghaladás.  
A megfejtés által lépünk új nívóra, nyílik új horizont, mindeddig ismeretlen kombinációk 
lehetőségével teljes világ, melynek a paradigmatikus vívmány csak küszöbe. A magas kul-
túrában eluralkodott férc és blöff receptív kényelmi kultúra, melyben a megfejtés fölösleges 
fáradság, nem kísértés, csábítás és szenvedély. Ezek a fércművek vagy a ritka, eredeti szemé-
lyiségek tömeges utánzásai, vagy „politikailag korrekt”, „pártos” tanmesék.

Nincs döntés, csak játék, a felszabadító szellem örököse a szellemi játékként felfogott 
„felszabadult” szellem: „ezt a szisztematikus kételyt végtelenként fogják fel (mint a differen-
cia végtelen munkáját vagy a jelek végtelen játékát vagy mint a vágy végtelenségét stb….” 
(Boris Groys: Einführung in die Anti-Philosophie. München. 2009. 49.). A posztmodern re-
lativizmus ajánlata a világok redukálhatatlan sokasága, mely világok mindegyikét specifikus 
nyelvjáték tartja fenn. Minden világ egy olyan elbeszélés, melyet részesei magukról mesél-
nek (vö. Žižek: Parallaxe, 421.). A pszichoanalízis azt tanította, hogy mindenkinek történe-
te van, a posztmodern azt tanítja, hogy mindenkinek elbeszélése van. A történet dinamikus 
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szubsztancia, az elbeszélés viszont jog. A történet a döntés szabadságán alapul, amely meg-
változtatja a történteket, az elbeszélés a fantázia szabadságán alapul, mely tetszés szerint 
rendezi át a történteket. A történetet létrehozó (sorsot és történelmet értelmező) elbeszélést 
összemossák a történteket kozmetikázó elbeszéléssel. Mi hát a saját elbeszélésünkhöz való 
jogunk? A sors megválasztása vagy kozmetikázása? Az utóbbi, mert az elbeszélés nem a 
totalitást értelmező és programatikus, hanem utólagos és szkeptikus. Nietzsche számára az 
álszentség műve a Saját elbeszélésünk. „Ki viselne el egy igaz biográfiát?” (Nietzsche: Zur 
Genealogie der Moral. In. Werke Bd. 3. 324.). Ma biztosítanak bennünket, hogy mindenki-
nek megvan a joga a saját meséjéhez, az igazságot jogra váltják, felszabadítandó az egyéni 
mesét, amelyet egy empirikus ittlét meséje garantál. Végül azonban kiderül, hogy mesénk 
diktátum, nem a sajátunk, ősmesélők, bemesélők, parancsmesék kísértenek bennünk.

Az ítélet, a distinkció mozgó, fejlesztendő, szakadatlan munkában álló biztonsága, az ön-
meghatározás igénye, a lélek formaszükséglete igényelne a kozmetikázó nyelvnél erősebb meg-
határozottságokat. Judith Butler arra hivatkozik, hogy a csecsemő túlterhelt a benyomások által. 
Az összalakzat első formája az alaktalanság teljessége, melyből identifikálható támasztékokat 
választ ki az érzékelést befolyásoló direktív interakció. Butler, Laplanche nyomán, az ellenáll-
hatatlan lehengereltség ősszituációjáról beszél. A világgal való ősérintkezés „elviselhetetlen ős-
trauma” (Butler: Kritik der ethischen Gewalt, FfM, 2007. 98.), melyet a partner uralma enyhít. 
Az ősöröm forrása tehát a hatalom, amely a közönyös világnak való kiszolgáltatottságba beékeli 
a gondozónak való kiszolgáltatottságot. A közönyös Mindent a nem-közönyös Egy hatalma 
változtatja kínforrásból örömforrássá. A mai Egy azonban elmegy dolgozni vagy szeretkezni, 
konferenciázni vagy bombázni, és a gyermekét leteszi a televízió elé. Az Államtrükkök anyafi-
gurája hol Bagdadban bukkan fel, hol Kairóban, az apafigurát pedig a médiafellépések sodor-
ják el, gyermekeik hiába nyafognak limonádéért, csak zavaró zajfüggönyt jelentenek. Korábbi 
nemzedékekben a szülő az ős-bemesélő, újabban a média a kvázi-szülő, a lélek-dajka. Mesével 
túlárasztott lények rögtönzik később életmeséjüket. Az Államtrükkökben az egyéni életmesék 
szellemi kábítószerek, a nem kevésbé önkényes állami életmesék a háború ajzószerei. A mese, 
mely eredetileg az élethorizontokat feltáró vízió, ellenvilág, csak a kapitalista tudatipar terméke-
ként, a politika szolgálatába állítva, az igazoló funkció rabszolgaságára ítélve vált hazugsággá.

Judith Butler lehetetlennek tartja a tudattalan tudatosítását (Kritik der ethischen Gewalt. 
80.). Az önmegismerés és a világmegismerés lehetősége vagy lehetetlensége azonban össze-
függ, s ha a tudattalan megismerése lehetetlen, a belső környezethez hasonlóan jár a külső 
környezet is, s ezek viszonyáról sincs joguk kijelentéseket tenni. Ha van megismerés, úgy 
nincs határa. Az egyre magasabb tudat miért ne tudna egyre mélyebbre leásni a tudattalan-
ba? Legfeljebb azt van jogunk kijelenteni, hogy kultúránk tiltja vagy feleslegesnek tekinti a 
tudattalanba való behatolást, a belső kiteregetését. A lélek önmegismerése összefonódik az 
önteremtéssel, tudat és tudattalan nemzik és bonyolítják, sokszorozzák egymást a megisme-
résben. Az önteremtés dupla önteremtés, mert 1./ az élet elbeszélése az elbeszélt megvalósí-
tásának kezdeti szakasza, amíg előttünk áll az élet vagy amíg még élet áll előttünk, és 2./ mert 
minden kimondás egyben túllépés, tehát ha az ember megállapítja, ami volt, elismeri amit 
tudatosan tett, vagy ami tudattalanul történt vele, ezáltal az egykori cselekedeteket és törté-
néseket bekebelezi egy új eseménybe, melyet annál inkább ural, minél többet ért a múltból.

Butler azt hiszi, hogy a tudatosítás a tudattalan elnyomása, végül felszámolása a tudat 
által, hogy választanunk kell, melyik legyen a „főnök”, s így a tudattalan nem a tudat for-
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rása és kitágítója, a tudat pedig nem a tudattalan önmagán végzett munkájának magasabb 
fokra emelője, azaz a kimeríthetetlen tudattalan feltárulkozásának le nem záruló folyamata. 
Butler tagadja, hogy „csak az elbeszélt önlét lehet érthető és túlélésre képes”, vitatja, hogy 
„a tudattalan nem elég a túléléshez.” (89.). Ha azt mondjuk, hogy a tudattalan elég a túlélés-
hez, ezzel azt is elismertük, hogy a – fölösleges – tudat akadályozza a túlélést. Ugyanakkor, 
mindezzel ellentmondásban, Butler a társadalmiságot emeli végső princípiummá, mely az 
egyén csődvallását az egyénit gondozó szociális felettes énnel pótolja. Nem véletlen, hogy 
a vallási szekták és nemi mozgalmak hazájából jön ez a tipikus mozgalmár világnézet. Soha 
és senki nem állította, hogy a tudattalan „teljesen és maradéktalanul lefordítható a tudatos-
ra.”(89.). Az ítéletalkotásét követi az önvizsgálat és önmegfejtés paralizálása: ha a tudattalan 
nem tudatosítható, úgy az egész nem megismerhető, ebben az esetben pedig életmesénk csak 
igazoló vagy vigasztaló, utólagos és tehetetlen reagálás lenne.

Az önuralom nem azonos az önfeledő vagy önkiszolgáltató önfeladással. Butler úgy gon-
dolja, hogy a hiperuralom és a fragmentáció közötti választás esetén az utóbbi a vonzóbb, de 
ha az uralom csak hiperuralom, úgy a fragmentáció is hiperfragmentáció. „A disszociációs 
állapotokkal együttjáró szenvedés nem lebecsülendő. Ám a hiperuralom állapotai nem egész-
ségesebbek, mint a radikális fragmentáció.”(72.). A művészfilm a radikális fragmentációban 
mélyed el (pl. Meztelen ebéd), a szuperfilm a hiperuralmat propagálja (Superman), melynek 
az énbe introjektált formáját tekinti a radikális jó, a másvalakibe projektált formáját a radi-
kális rossz megtestesülésének. A hiperuralom különbözik az önuralomtól és az őt lehetővé 
tevő igazolt ítéletektől, valamint az általa szavatolt jogos elvárásoktól. A hiperuralom szervét 
szadista felettes énként vagy introjektált parancsénként szoktuk jellemezni, melynek épp az 
egyéni tudat (ismeret) és felettes én (jószándék) önfeladása ad tért. A posztmodern disszoci-
áció esetében az elengedettség nem az összeszedettség önelengedési képessége, hanem el-
vetése, feladása.

Az önmegvallás és önmagunkkal való szembenézés önvád is és önigazolás is, és egyik hi-
telét a másik biztosítja, mert a kettő egységében áll elő az egyéni igazság, melynek bonyolult-
sága kérdőre vonhatja a kinyilvánított köznormák egyszerűsítéseit. Az önmegvallás szigora 
csak a számonkérők szigorán túltéve tesz szert a normát felülbíráló hatalomra. A jövő tele 
van a repedések, hasadások, inkoherenciák és kisiklások gyógyszereivel. Lelki, kulturális és 
társadalmi betegségek esetén az egészség minden képe már gyógyszer és terápia, olyan lény 
készsége, aki elvileg képes meghaladni az élet gyilkos természetét. A kifáradt kultúra embere 
elfogadja magát a determinációk végeredményeként, s elveti a többlét és jobblét képeit. 
A magasabb terheket levetve azonban az alacsonyabb terhek sokszorozott súllyal nehezed-
nek rá. Butler etikája kívánságra váltja a vágyat, indulatra a szenvedélyt. De az egész nyugati 
kultúra ezt a szellemet sugározza: a szenvedély indulatra váltásának tükre a Kis Elbeszélés. 
A vágy mint össz-ösztön a részösztönökhöz való regresszió, a szétesés által fenyegetett tö-
rekvés, s a szétesett szubjektumok a Kis Elbeszélés tárgyai.

Butler erkölcsi gyilkosságnak tekinti az ítéletet: „És az ítélet a moralistából természetesen 
gyilkost csinál.” (68.). Az elismerés, véli Butler, joga a szubjektumnak, „akinek meg kell 
hogy legyen a sansza, hogy a jövőben másként cselekedjen…”(69.). De a hibát hibaként, a 
tévedést tévedésként, a bűnt bűnként minősítő ítélettől tartózkodó és a vita elől kitérő korrupt 
elfogadás épp ezt a sanszot vonja meg a szubjektumtól. Az embernek ki kell tudni bírnia és 
fel kell tudni dolgoznia minden reá irányuló reakciót, a jogos vagy jogtalan rajongástól a jo-
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gos vagy jogtalan gyűlöletig. Magát is éppúgy meg kell ítélnie, mint ezeket a reakciókat. Fel-
nőttségünk joga, hogy őszintén reagáljanak ránk és ne kesztyűs kézzel bánjanak velünk, mert 
az utóbbi jelenti, hogy éretlennek, korlátoltnak, erkölcsi betegnek vagy erkölcsi halottnak 
tekintenek. Az elutasítás elutasítása a lázadás elutasítása, hiszen az ítélőerő a tetterő forrása.

Butler olyan kultúrában él, amely csak a kényszermorál formájában ismeri az erkölcsöt. 
A kényszermorál lehetetlent kíván, hogy elítélhessen, olyat kíván, amit a követelő maga sem 
teljesít, s éppen a behajtás fenyegető dühével takarja a maga bűnösségét. Butler joggal lázad 
a kényszermorál ellen, de az erkölcs is lehetetlent követel, olyan intenzitások, koherenciák, 
kiáradó nagy érzelmek és szenvedélyes gondoskodások képeivel bűvöl el, amelyek birtoklá-
sa lehetetlenségeket tesz lehetségessé. A Butler által követelt etikai erőszakmentesség (88.) 
abban állna, hogy toleráljuk az inkoherenciát és ne követeljünk számadást. Ez az erkölcsiség 
defekttolerancia, s az esztétikum defektmitológia.

Butler etikája is felszólít és követel: az ember ismerje el inkoherenciáját, személyisé-
ge fragmentált és diszkontinuus természetét. Ha ez megtörtént, akkor felismeri, hogy külső 
támogatóra van szüksége (ahogy az állítólag eleve inkoherens és fragmentált gyermeknek 
anyára). Ez a támogató a társadalmiság, mely olyan tekintéllyé válik, mint amely parancs-
nokló tekintélyek ellen Butler harcba indult. Az ember, mondja, egy rajta túl és előtte létező 
szociális világból „levezetett” és általa „támogatott” lény (89.).

Az elvileg ellenőrizhetetlen vallomás, az egyén elbeszélése autentikus tény, mert akár 
igaz, akár hamis, tény, hogy itt és most, és ebben a formában elhangzik, s elhangzása beso-
rozza a tényvilág elemei közé, melyekkel számolni kell, ha pedig mi akarnánk a beszélőről 
alternatív elbeszélést adni, sértené a toleranciát. Az egyénnek azonban nincs egyéni elbe-
szélése, mert ha volna, ez részéről sértené a szokásos elbeszélések „igazságai” iránti tole-
ranciát. Az egyén mimetikus alkalmazkodó befektetések vagy sikerminták illetve panaszok 
kollekcióiból merít. Ha nincs egyéni elbeszélés, akkor ragályos mesefertőzésekkel, életha-
zugság-járványokkal kell számolnunk. A XX. század első felével szemben, második felében 
az élethazugság-járványok a lefokozó és visszavonó, s nem a felfokozó, aktivizáló, igenlő 
életesztétikumot támogatják.

Boris Groys megkülönbözteti a „profán tér” és az „archívum” fogalmát. A profán tér a va-
lóság, az archívum a valóságkép: „az úgynevezett ’valóság’ alapjában semmi más, mint pusz-
tán mindannak összessége, amit még nem gyűjtöttek be.”(Groys: Unter Verdacht. München. 
2000. 8-9.). „Az archívum olyan emlékeket termelő gép, mely a begyűjtetlen valóság anyagá-
ból emlékeket gyárt.” (9.). Az emlékgyártás feltételezi az észrevétel majd a válogatás szelek-
ciós mechanizmusait. Szelekciós princípiumokra van szükség. Mi tart számot érdeklődésre? 
A traumák rendje olyan eseményeket emel ki, amelyek repedések az élet képén, az értékek 
rendje pedig olyanokat, amelyek összefogó keretek. Az előbbiek a széthúzás, az utóbbiak 
az összetartás erői. Az előbbiek a múltra világítanak rá, az utóbbiak a jövőre. A hőskultuszt, 
mely a csúcsteljesítményeket őrzi, elévültnek nyilvánítja a tömegtársadalom kultúrája. Minél 
értéktelenebb, prózaibb, köznapibb és jelentéktelenebb egy tárgy, annál inkább számot tart-
hat az új érdeklődésre. Nem az új iránt érdeklődünk, hanem új módon érdeklődünk. Minél 
jelentéktelenebb egy tárgy, annál inkább képes „a világ általános értéktelenségét az archívu-
mon belül reprezentálni.” (12.). Groys ezzel a mai kultúrát jellemzi, nem a kultúrát általában. 
A kultúra most nem értelmet ad, hanem az értelmetlenséget foglalja össze: „…a ’valódi élet’ 
éppen a véges, a mulandó, a halandó helye – és ezzel tulajdonképpen a fontosság és érdekes-
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ség híján valóé.” (13.). Felbukkan egy-egy inger, mely „az értéktelenség versenyében” (12.) 
az egész profán tér reprezentánsává válik, de csak ideiglenesen. A kiemelt semmisség repre-
zentálja az összesség semmisségét, egy véges a végességek végtelenségét. A régi archívum, 
mely az isteni emlékezet archívumának tekintette magát, az erényeket és bűnöket őrizte, az 
új archívum erény és bűn, szép és rút különbségét kioltó profanitásokat őriz igazságként. Az 
a rajongás és szorongás, ez a közöny kultúrája. Judith Butler követelménylefokozó etikáját 
sok évtizeddel megelőzi egy követelménylefokozó esztétika nyomulása.

(hedonizmus)

Az új társadalomban, ellentétben a feltörekvő polgárság dolgos puritanizmusával, nem a sze-
xualitás, hanem a munka a legfőbb obszcenitás. Már a Metropolis című filmben elrejtik a föld 
alatt. Később az egész munkásosztályt szeretnék kihelyezni, elrejteni a harmadik világban. 
A parancsnokok és élvezők kapitalizmusában borongást és szorongást keltő evidencia „a 
munka azonosítása a bűnnel, a képzet, hogy a kemény munka eredetileg botrányos, kriminá-
lis tevékenység volt, melyet el kell rejteni a nyilvánosság elől.”( Žižek: Die Revolution steht 
bevor, 124.). A gyár, ellentétben a szocialista realizmus koncepciójával, fegyelmező intéz-
mény, a fegyelmezés célja pedig, hogy a munkás is munkadarabbá váljék, vesződséget igény-
lő nyersanyaggá, amelybe mások vésik be az életszabályokat. Olyan emberek termelése a 
cél, akikből a specializáció kiszívja a komplettizáció, totalizáció és harmonizáció erőit, s még 
képzetük keletkezését is megakadályozza. „Az egyes ember munkálkodása a munkafelosztás 
következtében egyszerűbb lesz, ezáltal pedig ügyessége elvont munkájában, valamint ter-
mékeinek tömege nagyobbodik.” (Hegel: A jogfilozófia alapvonalai. Bp. 1971. 219.) Nincs 
egyszerű ember, a tőkés társadalom termeli meg az egyszerű embert, s a bróker nem kevésbé, 
sőt sokkal korlátoltabb (mert ajzottan egydimenziós lény) a segédmunkásnál. Minél feljebb 
haladunk a hierarchiában, annál inkább tűnik el nemcsak a becsület, végül a betyárbecsület 
is. „A termelés absztrakciója továbbá a munkát egyre mechanikusabbá teszi, s ezzel lehetővé 
válik, hogy az ember végül félreáll és helyébe lép a gép.” (uo.). Úr és szolga viszonya helyé-
be elvileg ember és gép viszonya lép, de az előbbi viszony dialektikája tovább érvényesül, s 
így az ember fölé kerekedik a gép, melybe áttelepítik az agyból – a mint mindent, szintén esz-
köznek tekintett – észt. Mi történik az emberrel? Felszabadult idejét a szellemi életnek vagy a 
szórakozásnak szentelhetné, de a szellemi munka kreatív agyat igényelne, mely a gépszolga 
jövője. Így, amennyiben a kapitalista dialektikán belül marad az emberiség, az Esther Vilar 
által a felső osztályokban kimutatott butaság, érzéketlenség és intelligenciahiány általánosul. 
A szimbolikus rend már nem racionalizálja az élvezetvadászatot, mely eme racionalizáció 
által válna a destrudóról levált libidó közegében újjászületett életművészetté. A tehermente-
sítés, a szellem terheitől szabadulva, olyan szintet ér el, melyben az emberfelnőttek játékos 
állatkölykökhöz hasonlítanak. Az erényt és bűnt a tilalom határolja el egymástól, eredetileg 
összefolyó impulzusokat választva szét. A tilalom megelőző bűntudat. A tilalom tiltása a 
bűnismeret önkioltása, mely joggá nyilvánítja és az élvezet eszközeként intézményesíti a 
bűnt, mégpedig nem egy konkrét, hanem minden lehetséges piacélénkítő, munkahelyteremtő 
bűnt. A tilalom tilalmától várják az élvezet és a szimbolikus rend összhangját (vö. Žižek: 
Die Tücke des Subjekts, 443.). A tilalom tilalma a kötelesség egykori szervező szerepét az 
élvezetre ruházza át, ezzel egyúttal a közösség elveszett szerepét a piacra bízza, s az érték 
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szerepét az érdek veszi át. „Megteheted!” – ez az „obszcén módon engedékeny felettes én” 
életbölcsessége (Žižek: A törékeny abszolútum. Bp. 2011. 231.).

Míg a korábbi társadalmakban a norma a kicsapongás fékje, a fogyasztói társadalom nor-
mává teszi a kicsapongást, mely nem más, mint a szellemtelen szükségleteknek az észt és ént 
elfojtó burjánzása. A korábbi társadalmak is ismerték a kicsapongást, de karnevalisztikus má-
morként, mely egyszerre oldotta az ént önmagában és a tömegben, míg a mai társadalomban 
a mindennapi banalitás érzelmi nullafokához közelít a permanens életformává szervezett ki-
csapongás, mely bezáró immanenciasíkká válik, ahonnan úgy szeretne szabadulni az émely, 
ahogyan korábban a kicsapongás segítségével szabadult a prózából. Az egész világot ellenvi-
lággá fokozni ígérő kapitalizmusban nincs többé hely az ellenvilágok pluralizmusa számára.

Žižek a „feltételes boldogság” chestertoni elméletére hivatkozik: a mesében a betelje-
sedés mindig valamely tilalom függvénye (Žižek: Die Puppe und der Zwerg. Frankfurt am 
Main. 2003. 45.). A régi Hamupipőkének azt tanácsolják, éjfélkor hagyja el a mulatságot, a 
mai Hamupipőkére is ráfér a tanács: ne „füvezzen” a bál előtt, és ne kétszáz kilométeres se-
bességgel söpörjön autójával a mulatságra, ha a bálterem helyett nem a börtöncellában vagy 
a hullaházban akar kikötni. A perverz nem érzékeli a tanító törvényt, s épp azért lázad ellene, 
ha az még meg mer szólalni, mert a tanítás határt von, lehetőségeket jelez, jó és balsors kö-
zötti mozgáslehetőségek tapasztalatát adja át, tehát nem idegen a gondtól és szorongástól. 
A perverz fellázad a törvény ellen, de végül lerombolja, amit a tanító törvény tiltó eleme nem 
rombolt le, csak szabályozott. A hatvannyolcas generáció gyermekei előbb látták a szexuá-
lis aktusokat és azok perverz variánsait, mielőtt nemi ösztöneik felébredtek. Nem vágyuk 
megvalósításaként, hanem a rájuk váró riasztó kötelességként találkoztak a szexualitással. 
Az új Ödipusz nem maga az apagyilkos, hanem a minden éjjel más férfit fogadó anyát éli 
át apagyilkosként. A messzi dél vadjai című filmben a gyermek és az apa közös mítoszává 
válik az őket elhagyó gyönyörű anya, akinek hiánya dühöngővé teszi az apát és álmodozóvá 
a gyermeket. Ez az anya távolléte által gyilkolja az apát.

A szülők is kényszercselekedetként élték meg a dühöngő szexualitást, mely az egész 
kultúrát áthatotta. A filmek, regények, slágerek mind azt sugallták, hogy nem mondhatunk 
nemet, ez a felnőttség ára és próbatétele. Egy-két nemzedék már az életkezdet előtt elérte 
a fásultságot és az undort, s vagy sebzetten tartózkodott a másik nemtől, vagy kegyetlen, 
keserű és áldozatos szamuráj-mentalitással vetette bele magát az elkerülhetetlenbe. Az új 
thriller lényege szex és iszonyat egymásba való átcsapása a verseny, a fásultság, az undor 
és a gyűlölet közegében. A hedonista élvezetverseny elválasztja a szórakozásformákat az 
örömformáktól. A szórakozás áruvá tehető, az öröm nem. Életörömöt nem lehet vásárolni.

Az alattas-alantas szuperén győzelmének feltétele a felettes én likvidációja. Csak ha az 
előbbi trónfosztotta az utóbbit, válthatja le az ész törvényét a korlátlan élvezet törvénye, s az 
élet örömét a vásárlásé. Templomokat, könyvtárakat, színházakat pótolnak a bevásárló közpon-
tok. A lázadó Desperado közönségét a blődli Kémkölykök közönsége. Borderline-kultúráról 
beszélhetnénk, ha a primitív, ellentmondásos önimaginációk levetik a felettes ént. Infantilis 
kultúráról beszélhetünk, ha a bomlás nemcsak a felettes én szerveződését támadja meg, hanem 
az én alapstruktúráit kezdi ki. A nárcisztikus lenni és nem lenni nem tudó lény, aki ezt tudja 
magáról és szenved tőle, ami az impulzuskontroll elvesztésével fenyeget. Az infantilis egyedül 
lenni nem tudó, aki nem tudja, hogy életképtelensége függvénylétre ítéli. A modern mitoló-
giában a nárcisztikus emberevő óriás, az infantilis kis parazita. A nárcisztikus a bűnözésnek 
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legalább sejtelmével követi el ugyanazt, amit az infantilis ártatlan naivitással. Az infantilisnek 
nincs szüksége a nárcisztikus önigazoló stratégiáira. A nárcisztikus tudja, hogy rosszul érzi 
magát, az infantilis azt hiszi, jól érzi magát. A nárcisztikus még a pokol elszabadulásának érzi 
azt, amit az infantilis problémamentes szabadságnak. Az infantilis kultúrában a rosszérzések 
jóérzésekként átélhetők. Nem azért, mert az áldozat és dicsőség jutalma ez, mint a régieknél 
(még az Imitation of Life néger cselédje esetében is), hanem mert leépül a különbségtétel ké-
pessége. Az etika a „jó létről” és nem a „jólétről” szól, és annak is csak keresése, nem szavato-
lása (Badiou: Ethik. Wien. 2003. 9.). A boldogság a „jó lét” függvénye, nem a jólété. A Kopár 
sziget című filmben látunk boldog pillanatokat, a Meztelen ebédben nem. A jólét ma azt jelenti, 
hogy megússzuk a lét kockázatait, kalandjait és megpróbáltatásait. A jól kiszolgált semmittevés 
mindennek megtalálja veszélytelen, erőfeszítést nem kívánó pótlékait. A tudomány és technika 
fejlődése biztosítja azt a kényelmi kultúrát, melyből való kitörésre használja Az angol beteg 
hőse a technikai vívmányokat. Herder régi dekadenciák sajátosságaként írja le a könnyítések, 
a közvetlenség, a tétlenség kultúráját a testi és lelki leépülés közegeként, melyben mindenek 
előtt az ötudat szellemi izgalmai tűnnek el: „…az ember, sajnos, odáig jutott, hogy nem aszerint 
cselekszik, amit tud, hanem amihez kedvet érez. Mit használ a betegnek az ínyencfalatok egész 
garmadája, ha senyvedő szívével nem tudja elfogyasztani, sőt éppen ezek túlsága tette szívét 
beteggé?” (Herder: Az emberi művelődés újabb történetfilozófiája. In. Értekezések, levelek. 
Bp. 1983.100.). Már Herder látja, a múlt tanulságait elemezve, a világbirodalom nyomasztó 
szellemi klímáját, a kultúra és lélek amorfizációját: „Apollón szobra ott állhatott Krisztusé és 
Lédáé mellett, mind a háromnak hatása egyenlő volt a – semmivel!” (103.).

A kései társadalom embere lekésik az életről, nincs része az élethez kötő, felkavaró élmé-
nyekben. A mai ember az örömök halmozásával számolja fel az örömöt. Túlsok fájdalom el-
kerülése által tolja el a fájdalomküszöböt, számtalan olyan ingert kínként élve át, amit a régiek 
esetleg örömként. A fantasztikus narratívába visszahúzódott hőskultusz azok emléke, akiknek 
örömet okoztak olyan ingerek, melyek a banális emberből kényelmetlenség érzést, fájdalmat 
vagy rettegést váltanak ki. Munkás és munkája közötti XIX. századi elidegenedést követi a ké-
sőkapitalizmusban az élvező és élvezete közötti ellentmondás. A pihenés, a munka jutalmaként, 
öröm, míg a munka által meg nem előzött pihenés gyötrő unalom. Az örömküszöböt módosító 
kényelmi és konzumtársadalomban több a kín, ritkább az öröm, ezért egyre megszállottabban 
hajszolják az örömöket és egyre kártékonyabb örömökben keresnek kielégülést. Rövid úton jut-
nak oda, ahonnan menekültek: a munka fájdalmát akarták elkerülni és az öröm kínjaival végzik.

A XX. század első fele a felháborodás, lázadás és a kísérletezés kora, második fele, az 
unalom és kényelem, élvezethalmozás majd az aktív orgia utáni állapot, a másnaposság kapi-
talizmusa, a passzív orgia, a tudatmódosítás orgiája ideje. A kényelmes survival-kultúrában az 
undor és unalom is áruvá válik. A presztízs feltétele a nem-vágyott iránti mesterkélt szükséglet. 
Olyan filmek vallanak a korról, mint a Crash, a Meztelen ebéd vagy A zongoratanárnő.

(cinizmus)

Az értékhozó, értelemmegvilágító eljövetel olyan értéket nyilatkoztat ki, amelyre ráismerünk, 
mert tudattalanul felfogtuk és észrevétlenül hittünk benne, de az élet barbársága a felisme-
rés küszöbe alatt tartotta. A felettes én a tudattalanban jelen volt, tudattalan és ezért tehetet-
len erkölcsiségként. Az eljövetel a szimbolikus tekintély forradalma. Eddig csak eljövetelről 
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tudtunk, de ma a fordítottja, az elmenetel korát éljük. A szimbolikus tekintély összeomlása 
önkényesen garázdálkodó tekintélyeket emel egy hit és mérték, értékérzés és bizalom nélkül 
berendezkedett, szellemileg és jellemileg vegetáló világ fölé. A Nagy Másikat megrágalmazza 
vagy kinevetteti a helyére lépő Aljas Suttogó vagy Ravasz Csábító. Ajánlata a lélek és a for-
mák szövetségénél kényelmesebb létmód: lelketlenség és formátlanság. A Hamletben az apa 
gyilkosát kell megölni, és nem egy elnyomott fiú az apa gyilkosa, hanem a kifosztó, obszcén 
apa, az álapa, az apaszerepet meg nem valósító bitorló, a szimbolikus tekintély híján való 
felettes. Nem az ős-zsarnokot kell megölni, a modern zsarnok ősképe ellen kell lázadni, a tes-
tileg, lelkileg és szellemileg nemző apa éráját leváltó anarchikus részösztönök urát, a politikai 
diktátorok, véleménydiktátorok és divatdiktátorok elődjét kell sürgősen likvidálni. A cinizmus 
ősképe a hatalmi, politikai cinizmus, de a modern kapitalizmusban általánossá válik a ciniz-
mus, mint a felettes én elrendező képzetei és megbékélési perspektívái iránti bizalmatlanság, 
plusz az alantas szuperén szorongási és gyűlöletvízióival kapcsolatos vakhit kifejezése.

Csak az lehet cinikus, aki ismeri az értéket, amelyet megsért, máskülönben csak naiv 
barbár lenne. A modern barbárság ismeri az értéket, de a benne hívőt nyilvánítja, egy démoni 
felvilágosodás naturalista vagy technokrata képzeteire hivatkozva, naivnak.

Ha az ember cinikusan beszél, de nem cselekszik cinikusan: akasztófahumora van. Ha 
cinikusan cselekszik, de nem beszél cinikusan, akkor álszent, hazug, sunyi gazember. (A ka-
pitalizmusban ez az életösztön parancsa és a felemelkedés receptje.) A cinikus ember akkor 
azonos önmagával és valósítja meg világát, ha cinikusan beszél és cinikusan cselekszik. Az 
álszent cinizmus sokszor a létfenntartó ösztön műve, a bűntudat helyett felsőbbrendűségi 
érzéssel párosult cinizmus azonban a destrudó műve: folyamatos bestialitást szabadít fel, 
melynek elvileg nincs határa.

„A kimondás mindmáig botrányosabbnak számít, mint a tények.” (Sloterdijk: Kritik der 
zynischen Vernunft. Frankfurt am Main. 1983. Bd.2. 439.). Ennek több oka van. Egyik ok a 
cinikus beszéd performatív hatalma: példává avatja a kegyetlen és önző tettet, megtámogatva 
a kimondottság legitimáló és a performativitás szuggesztív ereje által. A talkshow műfa-
ját elemző Žižek a nyilvánosság legitimáló erejéről szól: a nyilvánosan megvallott hibák 
eszménnyé lépnek elő (Die Revolution steht bevor, 62.). A második ok, hogy a cinizmus a 
közjóval igazolja magát, vagy az álszent morális erőszakkal való megkettőződés segítségé-
vel válik láthatatlanná, a törvénykezés álarcában művelve a törvénytelenséget. Harmadszor: 
mivel általános a létfenntartás és önvédelem által megkövetelt önzés és kegyetlenség, elke-
rülhetetlen mivoltát észlelve eltekintenek megrovásától. A cselekvéscinizmustól mentes be-
szédcinizmus védelméül felhozható, hogy ez esetben a cselekvés cáfolja a beszéd által feltárt 
világot, s a beszéd által feltárt világ kegyetlenségének szépítetlen kimondása az álszentség 
ellentétét műveli. A cinikus világot cinikus cselekedetek határozzák meg. A cinikus cseleke-
detek világa ellenében hat törvényének kimondása s az ellentörvény hirdetése is. Világosan 
látni a rossz adottságát és az adott elkerülhetetlenségét, de a lehetetlenhez való ragaszkodás 
esetleges áttörést ígérő lehetőségét is, az elkerülni nem tudott rossz esetében pedig a jóvá-
tehetetlen jóvátételéhez való ragaszkodásban rejlő esélyt, ha nem is a jóvátételre, de a jótett 
lehetőségének fenntartására.

Az explicit ideológiát kiegészítő metaszabályok (Žižek: Gewalt. Hamburg. 2011. 148-
153.) jelzik, mit nem kell, sőt nem szabad komolyan venni a „szocialista demokrácia” vagy a 
„liberális türelem” eszményeiből. A szimbolikus mögött rejtőző obszcén reális az a kimond-
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hatatlan szörnyűség vagy korlátlan aljasság, amely a „létező szocializmus” vagy a kapitaliz-
mus igazi kötőanyaga és mindennapi életének motorja. A kapitalizmus fejlődésének bizonyos 
fokán lehetővé válik a cinikus gyakorlat tudatos világnézetté szerveződése, világnézeti öniga-
zolása, felszabadító tanításként a nyilvánosság színpadára lépve. Ettől fogva a bűnnek, vétek-
nek, hibának, gyengeségnek, aljasságnak jár a taps. A média feladata az erény hübrisszé nyil-
vánítása és a követelmények elleni közös tüntetés orgiája. A „demokráciákban” ezt a szerepet 
a magánmédia vállalja fel, míg a hivatalos politikai beszéd egyelőre nem merészkedik túl a 
hasított nyelvűség határain. Ebben a tekintetben eddig csak Hitler patetikus amoralizmusa 
előlegezte a jövő világtotalitarizmusának nyilvános közpolitikává és ideológiává előléptetett 
amoralizmusát. A közpolitikába tovább lépő amoralizmust azonban a magántőke termelte ki: 
„Nekem kevés elvem van, és azokat is bármikor megváltoztatom.” – mondja az Imitation of 
Life című filmben a színházi ügynökség vezetője. Tanáccsal is ellátja a kezdő színésznőt: „Ha 
vinni akarja valamire, tartsa meg az idealizmusát a halála előtti pillanatokra.”

(blöffkultúra)

„A csereérték, nem pedig az igazságérték számít. Benne összpontosul a status quo raciona-
litása, és minden egyébfajta racionalitásnak meg kell hajolni előtte.” (Marcuse: Az egydi-
menziós ember, 79.). Régen úgy tudták, a személyiség a mennyben van otthon, a földön csak 
vendég. A transzcendencia mint a személyiség otthona fantasztikus kifejezése annak, hogy 
a személyiség transzcendáló hatalom, ellentársadalom és ellenvilág foglalata, földre szállt 
jövő, akinek lelkiismerete, a kezdet-kezdetétől, mióta az egyed személyiséggé lett, azaz az 
emberség konkrét magáért-valósággá vált, kritikai tudat hordozója. Minden valódi személyi-
ség szelleme egy-egy „kritikai elmélet”, ami ugyanazt jelenti, mint a „végítélet”. Épp a ka-
pitalizmus, melynek kezdetei kiadják a felvilágosodás jelszavát, építi le a felvilágosodást, az 
új társadalmi rend győzelmével. A rabszolga és jobbágy bérrabszolgává integrálása, később 
a bérrabszolga fogyasztói versenybe integrálása, a hatalomnak való alávetés önkéntes önalá-
vetéssé tökéletesítése, fölöslegessé, sőt, a jólét és lelki béke akadályává minősíti a szellemet. 
A lélek a kéjbevételek számlálója, kéjtőke-nyilvántartó. A kéjtőke azonban nem halmozható 
úgy, mint a materiális tőke, mert minden ismétlés és halmozás inflálja. A bőség társadalma 
nem a szellemi gazdagság társadalmaként köszöntött ránk. Ezért olyan tehetetlen a Nyugat 
iszonyatos megfélemlítő apparátusa az arabok kreativitásával és találékonyságával szemben. 
Miután most nem a nemzeten belüli osztályok, hanem a nemzetek hierarchizálódnak a globá-
lis világrend törvénye szerint, úr és szolga dialektikája is ennek megfelelően módosul, a tár-
sadalmak viszonyában is a felül levő elbutult és elkényelmesedett, a mozgékony kreativitást 
gőggel és agresszióval pótló nagyhatalmakat sújtja a kontraszelekció.

A civilizáció a kapitalizmus kibontakozása óta került szembe a kultúrával. A kapitalizmus 
győzelme óta a kulturális visszafejlődés a civilizációs növekedés ára. A marxista evolúciós és 
revolúciós eszmék gyakran ostorozták a német elmaradottságot a kapitalizmus éllovasaival 
szemben, de vajon nem éppen az a relatív „késés” tette-e képessé a németeket a történe-
lem legnagyobb filozófiai és zenei vívmányainak létrehozására? A későkapitalizmus tovább 
megy: most már a civilizáció önmagával is ellentmondásba kerül, nemcsak a kultúrával, s 
a pénzgazdaság megtorpedózza a gazdaságot. Egy-egy bróker-cár valamely nemzeti valuta 
megtámadásával ezreket hajszol nyomorba és öngyilkosságba. A rövid távú befektetés, az 
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országhatárok között cikázó „forró pénz” kiszorítja a produktív beruházásokat, lehetetlenné 
teszi a piac ellenőrzését, a gazdaság tervezését, a helyi társadalmak védelmezését, és az ál-
lamok már nemcsak a kultúra teremtését nem támogathatják, az élet újratermelését sem ga-
rantálhatják. A kultúra a kultúriparba vagy a politikába menekül, az értelmiségi a showman, 
a bohóc szerepére vállalkozik vagy a választási harcok gladiátoraként lép fel a véresszájú 
ütközetek stadionjaként megjelenő nyilvánosság porondján. Az uralkodó celebtípusok a rek-
lámbohóc és a pártkomiszár. Művészetük és tudományuk (valójában egyik sem, hanem a 
kettő törmelékeinek lezüllött kizsákmányolása) abban áll, hogy megtanultak a piac nyelvén 
beszélni: nem érzést, eszmét, gondolatot közölnek, hanem beszédmódot árulnak. A tudo-
mányban az elidegenedett szakzsargon hárító, megfélemlítő és csoportszervező szerepet ját-
szik. A megnyilatkozás a fölény, az összetartás színpadra állítása, a csoporthűség kifejezése, 
s egyúttal a csoport szelekciós eszköze a trendkövetés állandó próbatételeként.

A globalizációt kísérő posztmodern kultúrában a nyelv a téma, a gondolat tabu. A hata-
lommal közölhetetlen az igazság, ezért csak rossz döntéseket hozhat, minél nagyobb hatalom, 
annál katasztrofálisabb eredménnyel. De mivel nem az igazság vezérli, hanem a személy és a 
pillanat érdeke, ezért nem is érdekelt az igazság meghallásában, s az érdektelenség, butaság 
és rossz döntések negatív következményeit képes a tömegekre áthárítani. A demokratikus vita 
és a többségi döntés merőben formális rituálé, s ha nem volna az, akkor is probléma maradna, 
hogy a többség tájékozatlan, s az igazság keresése feloldódik az érdekek alkujában és az önzé-
sek kölcsönös sakkban tartásában. Önkényes képzetek, kis tartalmakat közvetítő nagy szavak 
harcolnak a hegemóniáért, és a vesztes képzeteket nyilvánítják tévedésnek, illúziónak, őrü-
letnek, a tőkeerősebb, hatalmasabb szövetségesek által támogatott pártok hazugságait pedig 
igazságnak. A győztes magyarázatok szövetébe be nem varrható magyarázatok képviselőit 
kiszorítják, elnémítják, így egyúttal a valódi párbeszédet is sikerül kiküszöbölni a kultúrából.

A társadalomtudományokban a hatvanas évek óta dívó nyelvkultusz a nyelv kasztrációja, 
mely a tettek világának a struktúrák világává való elidegenítését eredményezte. Az elidege-
nedés folytatásaképpen az új pragmatizmus a nyelvet szerszámosdoboznak tekinti, melyben 
mindent megtalálunk a privatizált világképek és egyéni elbeszélések, önigazoló életmesék 
összeszereléséhez. A befutót ünneplik az életmesék lóversenyterén. A sikeres életmesélőt 
előléptetik létmesélővé, már a világ kisiklásának mentségeit agyalja, nem önnön kisiklásait 
magyarázza. Naivitásnak minősül a szimbolikus szerep teljes komolyan vétele, a hús-vér lét 
felajánlása a szerepnek, és ezáltal a szerep teljes sikerű telepítése a hús-vér valóságban. 
A képzetek legfeljebb a cselekvés mentségéül, már régen nem ihletőjéül szolgálnak.

A szakkultúrák kiszolgálják a versenyt, az általános kultúra fékezi. A partikularitás 
hiszterizálása támogatja a versenyt, az univerzalitás visszafogja. A kapitalizmus számára leg-
fontosabb szellemi-kulturális feltétel, levetni az erkölcsöt, mint versenyhátrányt. A művésze-
tet azonban szolgálatába tudja állítani az erkölcsöt letiltó realitásérzék. Persze ez nem ugyan-
az a művészet lesz, ami az életélmény átfogó feldolgozásából ered, világkép kidolgozásán 
alapul és erkölcsi katarzisok felé vezet. A „ready made” visszavezet a művészet másvilágából 
és a lázadó erkölcs ellenvilágából a haszontárgyak és a hulladék banális világába, a jámbor 
banalitásra ruházva az attraktivitás örökségét. A kis ingerek kultusza a helyeslés rituáléja, 
mely visszahív az adotthoz. Az erre nem érzékeny, nagyobb élményt követelő kedélynek is 
kínál megoldást a kései kultúra: a tudat kikapcsolásának orgiáit, a szemantikailag tehermen-
tesített izgalmak piacát.
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Az állami rendőri-katonai terror a jogrendet védi, a jogrend a hierarchiát és korrupciót 
védi, a média szellemi terrorja pedig a békés együttéléssel azonosítja a mindent átfogó mivol-
tában láthatatlan totális terrort. Az, amit ez a média terrorizmusnak nevez, a totális terrorral 
szembeni parciális ellenterror, melyet csak az tesz támadhatóvá, hogy a totális világterror 
önmegerősítése szolgálatába állítható. Zsdanov csak Borisz Arvatovot plagizáló hivatalnok, 
Arvatov eszméje, hogy a művész mérnökként tegyen eleget a társadalmi megrendelésnek, 
a jövő általános érdekét előlegező, haladó osztályérdek érvényesítésének. A Moszfilm és a 
Lenfilm vagy Hollywood egyaránt megvalósítja a lélek mérnöke eszményét, de míg az előb-
biek első sorban az állami megrendelést szolgálták, az utóbbi képes volt – legalább a Roose-
velt-korszakban – sikeresen összeegyeztetni az állam kettős, cenzúra- és propaganda-igényét 
a közönségigénnyel. Csak a Csillagok háborújától válik az amerikai film a „háborúzó fejede-
lemségek” történelmi típusához hasonló nyomuló diktatúra, s a háborúzó Übermensch típu-
sának eszményítésévé, melyben az álszent világmegváltó frázisok a felszabadított destrukció 
vízióinak gátlástalan élvezetét szolgálják. A szovjet film ilyen mérvű perverz destruktivitást 
soha nem engedett meg magának, mert az orosz kultúrkörben a patriarchális hagyományok 
befolyásolták a forradalom „objektív szellemét”, mely cenzúrázta – még a cenzorok lelkében 
is – az állami cenzúra direktíváit. Ezért lehetett korszakalkotó hatása a szovjet filmnek a neo-
realizmusra, a Roosevelt-kor amerikai filmjére, a harmadik világ ébredő nemzeti kultúráira, 
sőt máig tartó hatása a latin-amerikai filmre vagy a kínai film hőskultuszára. „A szocialista 
realizmust nem a tömegek alkották, hanem a tömegek nevében tették ezt jólértesült elitek…” 
(Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin. München. 1996. 13.) A szocialista realizmusnak 
„semmi köze nem volt a tömegek tényleges ízléséhez és tényleges szükségleteihez.” (13.). 
Ha ez egészen igaz volna, nem formálta volna át a világ filmművészetét, nem visszhangzott 
volna a kor legnagyobb művészeiben, akik korrigálták, olyan filmekben, mint a Reng a föld 
vagy az Elvtársak, a Róma 11 óra vagy az Érik a gyümölcs, a Kopár sziget vagy a Leone-fil-
mek azt, ami a szocialista realizmus eredeti koncepciójában az orosz elmaradottságból vagy 
a kisiklott forradalom bürokratizációjából fakadt. Groys elemzései alapján a szocialista rea-
lizmus alakulásában a posztmodern képlet előzményére bukkanunk: „A szocialista realizmus 
alapvetően meghaladta az elitárius kultúra és a giccs szembenállását, amennyiben a vizuális 
giccset elitáris eszmék hordozójává tette…”(15.). A szocialista realizmus („szocreál”) olyan 
tradicionalista modernizmus, amely a pedagógiai és propagandisztikus kommercializmus 
formájában értékesíti a vegyes eredetű lezáró szignifikánsokat, melyeket tehetséges képvi-
selői visszavezetnek azokra az archetipikus történelmi-népi képzetekre, melyek kontrollált, 
hivatalos megmerevedéseiként engedélyezték őket, így az eredmény végül kitör a pedagó-
giai kultúrából a mítoszba, ahol az archetípusok új módon képesek megszólítani egymást. 
A „szocreál” és a posztmodern – eklektikus kultúriparként – ugyanazt művelik, ám ellentett 
eredménnyel, mert a posztmodern csupán ironikusan lebontja a mítoszt és tradíciót, melyet 
kizsákmányol, míg az előbbi, a szocialista realizmus számára a mítosz univerzalitása kitörési 
lehetőséget kínál a neoklasszicista konzervativizmus történetiségéből, s a szellemi szektákat 
szervező modernizmus kulturális relativizmusából. Ezért lehetne szeretni és csodálni ma is 
olyan filmeket, mint a Szállnak a darvak, a Vidám vásár vagy a Szibériai rapszódia, ha a 
globálfasiszta világcenzúra nem tenné őket indexre.

A mozgalmakat ösztönző tömegremények éppúgy kihalnak kultúránkból, mint a szerző 
igénye a szimbolikus reprezentativitásra. A szerzői film kora véget ért, az avantgárd össze-



339

fonódott a kultúriparral, a szerző – Bertolucci, Forman és Polanski óta – a bulvárlapok új 
hőse, s a szerzők új generációi mindinkább csak az elszerzés értelmében szereznek. Múlttö-
redékekből foltoznak jelendivatokat, melyeket a piac és a párt kettős szolgálatába állítanak. 
A kétpártrendszer azért is nehezíti dolgukat, mert bármit tesznek, az ellenpárt szitokáradata a 
jutalom, ha azonban egyik ideológiát sem oltják be a mesébe, minden fórum figyelmen kívül 
hagyja őket, elhallgatja esetleges eredményeiket.

Mi ma a felszabadulás? A tömegnek engedélyezett a testi tombolás, az elitnek a testi 
és lelki tombolás, mely az öncélúság célfosztott mozgalommá intenziválása. A szerző tűrt 
személy, nincs befolyása, már csak érdekességként mutogatják, mint valami frissen kiásott 
régmúlt maradványát, kulturális őstulkot, archivált masztodont. A sürgő-forgó, szerző-moz-
gó, az alkotást kollektív heccnek tekintő kis szerzők korában az olcsó megoldások keresettek. 
A leggazdaságosabb a más termékét saját terméknek tekinteni, ipari tömegcikkeket vagy 
természeti termékeket kiállítani, egy követ, egy gyökeret, egy régi vasalót vagy kopott bilit, s 
végül egy adag ürüléket. Ha valaki ma a templomban meztelenkedni vagy maszturbálni kezd, 
azt happeningnek vagy performansznak nevezik és nem a mások meggyőződése, hite, világ-
képe és öntudata meggyalázásának. A „türelem” a jelszó, de ez nem a másik hitének, hanem 
a másik hite meggyalázásának jár. Az ürülék mint műkincs a végső poén, az összefoglalás, 
a posztmodern „magáértvalóvá” válása, hiszen az eklektikus kultúrturmix már rég pusztán 
ürülékként kezeli az alkotás korszakainak maradványait.

Az Aranypálmát, mely egykor a szerzői film remekműveit tüntette ki, ma giccses 
félpornóknak osztogatják, de azért még él az elitáris elkülönülési hajlam is, vannak alternatív 
fesztiválok. Az elitáris kultúra azonban a véletlen személy önkényének tünetszerű megnyi-
latkozása. A személyes világok vitáiban nem keresnek közös igazságot, a „saját elbeszélés” 
az elrendezhetőség végpontja, s az ezen túlmutató ambíciónak megbélyegzés jár. Nem a vi-
lágkép és világnézet megújítását, hanem az őt elutasító, privatizáló beszédmód kerülőútjait 
keresik a szerzők. Nem a katartikus azonosulásra indító mű, hanem a stiláris distancializáció 
szellemi fensőbbséget sugalló provokációja az értékelt teljesítmény. Ha az elbeszélő kimond-
ja tapasztalalát, ezáltal ki-mondja magát belőle, kilép a mondás által, de úgy, hogy ez ne 
jelenthessen belépést egy más, új, tágasabb összefüggésbe, mert bizalom nem jár többé más-
nak, csak a bizalmatlanságnak. A posztmodern kultúra két ellentétes nagy elbeszélés – egy 
szocialista és egy polgári változat – bukásának terméke: az előbbit a megvalósítás kudarca, 
az utóbbit a megvalósítás leplezte le és nyilvánította hiteltelenné. A nagy történetek részvételi 
módja a posztmodern fantáziában a szétfoszlás. Nem én beszélek, a Föld dübörög – mondja 
a modern ember. Nem én beszélek – a nyelv játszik velem, mondja a posztmodern. Én és a 
nyelv egymás segítségével keressük, ami több önmagunknál, de ez nem meghatározott, vál-
lalható bizonyosság, hanem a minden ilyet leleplező kétely. Az írás a nyelv szelíd motorosa. 
Mivel az író (festő, rendező stb.) akarata ellenére is, a megnyilatkozás által szükségképpen 
gyón, a posztmodern menekül a megfejtés elől. A menekülés módja a nyelvbűvészet, az öt-
letcirkusz, a szóidomár és képidomár csábító és kábító artisztikuma. A nyelv hadat üzen a rá-
épülő kulturális kódoknak, aminek eredménye az önmagával folytatott skizoid harc, de nem 
baj, mert ma éppen ez minősül elegánsnak. Korábban egy radikálisan új szerep megtalálása 
és a vele való azonosulás szorítja ki a régi szerepeket, most a régi szerepek elutasítása nem 
párosul új evidencia megtalálásával, ellenkezőleg, minden ilyet elutasítanak, a régi evidenci-
ák bukásából minden evidencia csaló természetére következtetve. Így a szerző csak próbál-
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gatja a szerepeket, szemléli magát szerepeiben, vitázik szerepeivel, aminek primér haszna, 
hogy a minden újat és minden régit elutasító beállítottság újnak látszik, s egyben mentnek 
az elkötelezettségtől, s szekundér haszna, hogy az intellektualizmus, a fölény előkelő látsza-
tában tetszeleghet. A permanens önvisszavonás a nyelvplazma kibújása minden formából.

A korábbi idők munkaigényesebb műalkotása végtelen értelmezői diskurzusfolyamot nyi-
tó traumatikus, katartikus fenomén. A posztmodern műalkotás provokatív geg, obszcén poén, 
élveteg önirónia, el nem kötelezett kötekedés, készletgyarapításnak álcázott készletfoszto-
gatás. A zaj jelentés nélküli inger, mely az érzékelés küszöbe fölötti, de az üzenetként való 
értelmezhetőség küszöbe alatti elmozdulásban nyilvánul meg, mint irreleváns differencia. 
A posztmodern kultúra, mint a későkapitalizmus által megkettőzött kultúripar felső régiója, 
csonkolja, ömleszti, kizsákmányolja és mixeli a releváns differenciákat, hogy újra forgal-
mazhassa, másodszor és sokadszor eladhassa őket irreleváns differenciákként. Az új kultúra 
az irreleváns differenciák zajfüggönye. A zajos és változatos üresség fenntartása az alkotó 
értelmiséget leváltó kultúriparos feladata. Fércnek neveztük mindeddig azt, ami egy valaha 
aktív értelem passzívvá válásának ténye, rég működött struktúrák defektes maradványa, a 
kultúra kifáradási pontja. Ez a férc lép elő az új kultúra kinevezett és ünnepelt kultúrkincsévé. 
A férc kényelmi kultúra, az uralmat szolgáló unalom piaca, olyan szellemi aktivitás, mely 
nem distinkciókat szerel be a szellembe, ellenkezőleg, ilyeneket kiszerelve szolgálja a meg-
könnyebbülés érzését. Az új kultúrában a befogadás nem szellemi munka, hanem szociális 
rituálé, a jelentés nélküli jelek, modern fétisek kultusza. A maga módján a tömegkultúra is 
elkezdi kiküszöbölni az utópiát, s a szemantikától a fizikához való megtérést hangsúlyozza, 
a féktelen akció permanenciájával söpörve ki a filmekből a jelentést. A játékká lett művészet 
bevezet az életjátékba, az élethez való játékos hozzáállásba. A lét keresését kiszorítja a látszat 
kultusza, az álomgyárat az illúziótlan ingergyár. Persze nem ellenállás nélkül. Egyre gyak-
rabban idézik nosztalgiával érzékenyebb kedélyek a régi mozit (ilyen idézetekkel él pl. a La 
marge, Szívós csajok, Rue des plaisirs). Hasonlóképpen a tangót, mely művészet és életmű-
vészet összeolvadásának, egységének, a jelenvalóság, az önazonosság és az egymásra találás 
lehetőségének legeklatánsabb példája Solanas filmjeiben, vagy az Evitában és a Funes un 
gran amorban, de már Sara Montiel filmjeiben is, a rendezőknek az ügyet tökéletes odaadás-
sal szolgáló szakszerűsége, a mesterség nemes alázata és a színésznő személyének nagyasz-
szonyi jelentékenysége által egy-egy megrendítő melodramatikus csúcspontot eredményez.

A posztmodern a nyelvben szabadította fel a dekódolt áramokat, melyeket mára a Kö-
zel-Kelet bombázása a létben is felszabadít. A nagy elbeszélés kultúrájának célja az identi-
tásépítést felszabadító remekmű. A remekmű kiapadhatatlan bölcsességforrás, Lao Ce egy 
mondata, kommentárokban élve, mozogva, fejlődve, gyarapodva, a mai napig beszélő elhall-
gathatatlan megszólalás: a nagy elbeszélés végső sűrítménye (akár a bibliai beszélők meg-
nyilatkozásai vagy Mohamed diktátumai). A nagy elbeszélés a fikció eseménnyé válása. 
A fikció ettől fogva nemcsak a narráció problémája, hanem mélyontológiai időprobléma. 
Maga az esemény a sűrített idő, amely a jelent a múltak és jövők ütköző és vitázó, megvi-
lágító és nemző átfedéseként mozgósítja. Ha a fikció szöveg és minden nem konvencioná-
lis mondásnak performatív ereje van, akkor a fikció időidéző rítus, amennyiben jobb idők 
idézése. A film eredetileg emberformáló, katartikus médium: nagy korszakának közönsége 
sztárokról, moziistenekről és moziistennőkről beszélt, tehát a mozit valami templomfélé-
nek érezték. A televízióhoz kezdeteitől sem viszonyultunk ilyen módon. A televíziós celebek 
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nem ember- hanem véleményformáló tényezők, tekintélyük nem a kinyilatkoztatás vagy az 
alkotás erejéből fakad, hanem abból, hogy ők jutnak szóhoz. A nagy elbeszélés eltűnésének 
következménye a show győzelme a kultúra fölött, a szó győzelme a fogalom fölött, a test-
nyelvé a nyelv fölött és végül a testé a nyelv fölött. Mi győzi le a testet? A végső kor sztárjai, 
a hulla és az ürülék.

A modern túlkódolás dekódolt áramokat szabadít fel, a túlreflexivitás pedig dühöngő ir-
racionalitást. „Az archaikus állam nem tud túlkódolni anélkül, hogy egyben ne szabadítana 
föl nagyszámú dekódolt áramot, amelyek kicsúsznak a kezéből … a dekódolás nem olyan 
áramot jelent, amelynek kódját megértik (amennyiben megfejthető, lefordítható, asszimilál-
ható), hanem ellenkezőleg, radikálisabb értelemben, olyan áramot, amely már saját kódjában 
sem érthető, nincs benne, saját kódja elől is menekül.”(Deleuze – Guattari: Tausend Plateaus. 
Berlin. 1992. 622.). Lehetséges, hogy a túlkódolt impériumban az iszonyat válik reménnyé? 
„Vannak-e emberek, akik a túlkódoló impériumban mint kényszerűen kizártak és dekódoltak 
konstituáltatnak? Tőkei válasza szerint a felszabadított rabszolgák. Nincs már helyük többé. 
Az egész kínai birodalom visszhangozza panaszukat – a panasz (elégia) mindig politikai erő 
volt. De azok is ők, akik a magántulajdon első elemeit alkotják…” (uo. 623.). A Satyricon 
happy endje: helyet kapni a felszabadított rabszolgák hajóján. A Mulan című filmben az úr 
felszabadítja rabszolgáját, de az szerény mosollyal szabadkozik: inkább maradna. A felsza-
badított rabszolga, akárcsak a felszabadított jobbágy a semmibe kerül – zsákmányként. „Ami 
a lényeges, az nem a felszabadított rabszolga speciális esete, hanem a kívülálló lét kollektív 
figurája.” (623.). A túlkódolás ráépít az önszabályozó társadalmiságra egy parancsoló, kont-
rolláló szabályozást, s ez olyan dekódolt áramokat szabadít fel, melyeket nem tud ellenőrizni. 
A népvándorlások és „belső népvándorlások”(Hamvas Béla), azaz forradalmak, a dekódolt 
áramok romboló lázadásai új kontrollszerv igényéhez vezetnek, mely az individuális önsza-
bályozás, s az általa teljesíthető megértés, tervezés és szervezés, a közös tudáson és kölcsö-
nös akceptáláson alapuló értelmes együttműködés (a felvilágosodás) által lépi túl mind a 
parancskultúrát, mind az eredeti spontaneitást. Az individuumok és csoportok emancipációja 
a spontaneitást is új szintre emeli, nem az érdekek naturális spontaneitását engedi szabadon, 
hanem a kollektív szellem genezisének spontaneitását szabadítja fel a vezérlésben.

A flexibilis embertől a gyurmáig

A szolgaság nő és pervertálódik. Kiterjesztésének eszköze a tagadása. Ma már nem elég, 
hogy az úr verbálisan tagadja és szabadságnak minősítse a szolgaságot, a szolgának is tagad-
nia kell, hogy szolga. Ezért van szüksége az úr szükségleteinek olcsó mimézisére. A jelek 
hazudnak, az áltatás eszközei, a kultúra nem orientál, a diskurzusok dezorientációs nyomást 
gyakorolnak a lélekre. A lélek is berendezetlen, mint a lakás, a világnézet is ideiglenes tar-
tózkodási hely.

Az általános proletarizálódás kétféle alternatívája a lázadás vagy a dezindividualizáció. 
Az Érik a gyümölcsben traktorok söprik el házainkat, az Apokalipszis mostban bombázók 
perzselik fel földjeinket. Egyre több közjavat kerítenek be. A proletár fogalma, mivel mind 
több javunk (terünk, időnk, munkánk, kompetenciánk – s végül a „politikai korrektség” fa-
natikus formalizmusa által kisajátított lelkiismeretünk, nyelvünk és beszédünk) kerül egyre 
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kisebb elit birtokába, a „proletár” a globális többség fogalmává válik. Az ipari munkások, 
akikre Marx épített, lázadó kisebbséget alkottak. A falu kiveti őket magából, a belváros nem 
fogadja be, a külváros, a gyárváros, a kikötő pedig világok közötti világok, azért a munkás-
osztály elvileg alkalmas is volt az általános érdek képviseletére (Monicelli: Elvtársak). 
A művészetben a társadalomban helyet nem kapott és ezért „helytelenül” viselkedő kallódó 
emberek külvárosa győzelmet aratott: ez adja a külváros rendkívüli poézisét a New York 
dokkjaitól kezdve a Ködös utakig.

A munkásfogalomra építő marxista forradalom nem aratott győzelmet. A munkás és a 
szellemi munkás sem talált egymásra, mert a szellemi munkás a polgárral mint tőkéssel azo-
nosult, mert még nem volt eléggé kizsákmányolva, és mert a szellemnek helye volt a kul-
túrában, az álkultúra még nem aratott diadalt, így a szellemi munkás többnyire nem érte el 
az elnyomorodás lázadást nemző mértékét. A munkásforradalom elbukott, a jövő azonban a 
lázadó többség és a globális világot alkotó kisebbség ellentétének kibontakozása irányában 
hat. Miután az embert teremtő természet és az emberi közösség által teremtett kultúra magán-
tulajdonba kerültek, a proletár fogalma nem elavul, hanem kitágul (Žižek: Die bösen Geister 
des himmlischen Bereichs. Frankfurt am Main. 2011. 301.).

A társadalmi nemet a jövőben csakhamar követi a társadalmi nemzés. A szülők kata-
lógusokból választhatják a génmanipulátorok által előállított típusgyermekeket, akik majd 
életfogytiglani bérleti díjat fizetnek génjeikért, melyek a cég tulajdonát képezik. Ha a típus 
kimegy a divatból, plasztikai sebész elé járulunk, új mellet, arcot vagy lábat csináltatunk. 
A műláb ma már az igazi láb minden teljesítményére képes, már csak az kell, hogy a dizájn 
által forradalmasított műlábak divatkövető képességük, cserélgethetésük által népszerűbbé 
váljanak. Nem kell többé elviselnünk, hogy csúnyább lábunk legyen, mint a legdivatosabb 
Hollywood-sztárnak. Később mesterségesen összeszerelt gépemberbe vagy mesterségesen 
kitenyésztett húsduplumba töltik át az agyi információt. Meg kell majd vásárolnunk magun-
kat, de másokat ma is adunk-veszünk. Az emberkereskedelem, a húsüzlet újra felvirágzó 
ágaként, óriási méreteket ölt. A kis Magyarországról is évi több tucat iskoláskorú gyermek 
tűnik el külföldi gyermekbordélyokban: „nyitott társadalom” a gyakorlatban! Eljön majd az 
idő, amikor a tűrhetetlenül mérgezett levegőt kormányközeli céghálózat tisztítja, s a léleg-
zetvételért is fizetni kell. A nyelvet nyelvészeti vállalat fogja reformálni, s a szabadalmazott 
sztenderdnyelv használata sem lesz ingyenes. Mit fognak vajon belénk építeni a kimondott 
szavak, alkalmazott mondatszerkezetek vagy a lélegzetvétel számlálóiként és számlázói-
ként? Talán vészcsengőt is építenek majd belénk, mely jelzi politikailag nem korrekt gondo-
latainkat. Ma az arabokat használják fel a magánszféra felszámolásának ürügyéül. Megindult 
érzéseink és gondolataink, privát érintkezésünk és intimszféránk totális ellenőrzése. Az elit 
azonban csak akkor fogja biztonságban érezni magát, ha gondolatainknak nem adó- hanem 
csupán vevőkészüléke leszünk.

A tőke „minden specifikus feltételt szándékosan ignorál”, mindenkit begyúr, terméket, 
termelőt, fogyasztót s minden viszonyt egységesít és szabványosít. A termékek szabványo-
sítása ma már első sorban fogyasztóik szabványosításának eszköze. Az ízlésünk sem egyéni, 
nem a miénk. A sokféleség ünneplése takarja el a reális absztrakció uralmát (Žižek: Die 
gnadenlose Liebe. Frankfurt am Main. 2001. 8.). A kapitalizmus fiktív különbséggel leplezi a 
reális egyformaságot. A tőke érdeke a semmisség sokfélesége, az egyformaság „pluralizmu-
sa”. Az „általános” a gyurma, a massza, a begyúrt, lefokozott halvány átlag. A tíz-tizennégy 
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millió éves fejlődés során folyamatosan kikristályosodott emberi szubsztancia összefog, a 
lifestyle-demokrácia szétválaszt. A posztmodern „multikulturális identitáspolitika” eszmé-
nye az örök vándorlásban és keveredésben leledző hibrid lifestyle demokraták variábilis al-
csoportokban való szétszóródása, melyek a marginális differenciák kultuszainak adóznak. 
Az emberi szubsztancia a szellem ősrobbanásának visszatérése minden egyes egyénben.  
A szubsztancia keresése nem valami örökkévalóságba bevésett preskriptív adottság másolá-
sa, hanem folyamat. Az emberi szubsztancia a jobb szubsztancia keresése, szemben a szociá-
lis gumival, mint vulkanizált exkrementummal, a történelem végtermékével, amit Fukuyama 
trónra helyezett, a trónról azonban kiderült, hogy csak WC.

Az önmagát veszélyeztetett kisebbségnek tekintő hatalmi csoport parancsdemokráciája és 
terrorhumanizmusa követeli a többi csoporttól a türelmes multikulturalizmust. A változékony, 
receptív, hibrid, patologikus identitást ösztönzik, míg az elkötelezett, cselekvő, politikai iden-
titást fundamentalizmussal vádolják. A folyékony és hibrid, szétszórt és arculatvesztett identi-
tások között az egyetlen összekötő kapocs a tőke, melynek számára üzlet a passzív, receptív 
életformákra és bogaras vesszőparipákra redukált, patologizált identitás igényeinek kielégítése.

A sokalakú, esetleges identitás protopszichotikus. Miközben a feministák a patriarchális 
múltat ostorozzák, a valódi probléma a preödipalizált szubjektum obszcén igénye, irányítás-
ra, permanens eligazításra és kiigazításra, diktáló uralomra és boldog alárendeltségre (Žižek: 
Die Tücke des Subjekts, 500.). Az eredmény a protopszichotikus nárcisztikus személyiségek 
társadalma, melyből hiányzik a bizalom és kötelesség. Az én a seb, melyben a hatalom gyó-
gyító kése vájkál. A kapitalizmus individualizmusa az individualitás hatékonyabb megsem-
misítője, mint a szovjet kollektivizmus.

A flexibilitás a természeti anyagok ipar számára előnyös tulajdonsága, a hajlékony ön-
megőrzés képessége. A flexibilitás mint előny az anyag képessége, hogy engedjen a véletlen 
és erőszakos behatásoknak, de eredeti formáját is helyre tudja állítani. Így a flexibilis létező 
változó körülményekhez képes alkalmazkodni, anélkül, hogy megtörnék. A flexibilitás tehát 
az alkalmazkodó képesség kérdése, nem drámai metamorfózisok, minőségi ugrások és alak-
váltások általi megmaradás. A fennmaradás ebben az esetben tűrést és engedést, engedelmes-
séget kíván. A neokapitalizmus eszménye a flexibilis ember: „A munkavállalóktól flexibilis 
magatartást követelnek, legyenek nyitottak a rövid távú változások iránt, vállalják a szakadat-
lan rizikót, és kevésbé függjenek szabályoktól és formális procedúráktól.” (Richard Sennett: 
Der flexible Mensch. Berlin. 1998. 10.). Az alvilág, a fekete gazdaság mindezt korábban 
megkövetelte, a neokapitalizmus tehát az egyidejű szocialista törekvéssel, a fekete gazdaság 
„kifehérítésével” szemben a fordított utat tartja hatékonynak. Sennett a neokapitalizmus, a 
rizikótársadalom és a karakter, egyéniség és jellem ellenérdekeltségére hívja fel a figyelmet 
„A karakter kiváltképpen emocionális tapasztalatunk hosszú távú aspektusára koncentráló-
dik…” (12.). Elv, törvény, műveltség, jellem, sors, intimitás, egyéniség – mind a flexibilitás 
akadálya. A karakter ebben a társadalomban alkalmazkodási akadállyá válik. A flexibilis em-
ber egyik napról a másikra él, kicsit mindenhez ért, specialista bázis nélküli univerzalista, 
alakváltó alkalmazkodó művész. Specialista szakszerűséget igénylő pályákon is flexibilis 
marad, amennyiben az okozatok kezelésére összpontosít, nem kérdez rá az okokra. A világ-
nézet is a flexibilitás akadálya.

Sennett flexibilis emberében Nietzsche „percemberkéjére” ismerünk rá. „Hogyan is hatá-
rozhatnánk meg, hogy mi bennünk a maradandó érték, ha türelmetlen társadalomban élünk, 
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mely csak a közvetlen pillanatra koncentrál?” (12.). A rövidtávon ágáló kapitalizmus külö-
nösen azokat a karaktervonásokat fenyegeti, melyek kötöttségeket alapítanak. Az alkalmi 
közösségeket támogatja, melyek a közös értékek és érdekek felismerésén alapuló, szolida-
ritást kitermelő közösségekkel szemben, pusztán szeszélyközösségek. A neokapitalizmus a 
passzióközösségeket részesíti előnyben az akcióközösségekkel szemben.

A nem egymásban magukra ismerő egész embereket szembesítő és egyesítő emberi vi-
szonyok alkalmiak és specializáltak. A barátságoktól és beszélgetésektől elveszik az időt a 
tréningek és terápiák. Az emberi kapcsolatok lassan minden vonatkozása áruvá válik, a fize-
tett kapcsolatok pedig a karrierbe való befektetésnek minősülnek.

A flexibilis ember flexibilis viszonyait a flexibilis intézmények támogatják és igazolják. 
Semmi sem tartós, maradandó és hosszú távú. A tartós alkalmazotti státuszt kiszorítják az 
alkalmi projektumok, melyek konkrét munkára szerződött bedolgozókat igényelnek. Általá-
nos a létbizonytalanság, a felszínen maradás kétségbeesett erőfeszítései felőrlik nemcsak a 
jellemet, a testet is. Nincs alkalom rá, és értelme sincs az emberi együttélés évszázadaiban 
halmozott értékek őrzésére. A flexibilis kutató nem gondolkodik és alkot: többet ér el, ha 
konferenciákra jár, a médiában nyilatkozgat, kapcsolatokat szerez. Az új körülményekhez 
alkalmazkodott életösztön parancsa: „maradj mozgásban, ne menj bele kötöttségekbe, ne 
hozz áldozatot.” (39.).

A flexibilitás azonban csökken, a flexibilis ember fárad, csúcsra jutva, előnyös pozícióba 
kerülve, tulajdonosként vagy vezetőként megkeményedik, megkövül, veszélyezteti a flexibi-
lis intézményt. A lesüllyedt, lecsúszott, a flexibilis intézményekben helyét nem találó ember 
ezzel szemben alaktalanná válik.

A radikális plaszticitás permanens átformálhatóságot jelent, mely előbb rugalmas forma-
tartásra is képes, utóbb azonban elveszti ezt a képességét. Ezért beszélünk gumiemberről és 
gyurmaemberről. A gyermekek számára örömet és megkönnyebbülést szerez a tiszta plaszti-
citás egydimenziós létmódja, mely a Disney-filmeken felnőtt generációk életideáljává válik. 
Ők már eleve belenőttek a flexibilis rizikótársadalomba, ezért nem figyelik olyan kritikával, 
mint az előző generáció. Számukra természetes, ami az előbbiek számára botrány. Számukra 
kiindulópont, amit amazok kisiklásnak láttak. Žižek felhívja a figyelmet a rajzfilmek ontoló-
giája és a Deleuze-féle „tiszta levés” rokonságára: „A radikális plaszticitás univerzumában 
játszódnak, lényeik meg vannak fosztva minden szubsztanciától és a tiszta felületre redukál-
va…” (Parallaxe, 142.).

A gumiember biopolitikájának alapító aktusa az emberi természet tagadása. A nagy francia 
forradalom, mely a látszat ellenére nem bukott meg, hanem az egész európai műveltséget s az 
ember önképét is forradalmasította, épp az emberi természethez való megtérés nevében ment 
végbe, mint megtérés a reálishoz és szakítás az obskurus szemantikai rabsággal. A kérdezni, 
ítélni, dönteni és végrehajtani merés forradalma figyelmeztet, hogy az emberséget a kisajátí-
tóban is felszámolja kisajátítása. A forradalom olyan vállalkozás, amely által a haladás újra 
haladássá, a munka újra teremtéssé válik. A gumiember előbb azonos a tőkéssel, aki a többit 
(a munkást és az ipari tartaléksereget) masszaemberként, sáremberként kezeli, de elkényelme-
sedett generációjában a gumiember is sárember. A gumiember mint tulajdonos mozdíthatatlan 
kőemberré vagy törékeny üvegemberré válik, míg gyermekei a XIX. században, a tétlen, pa-
zarló aranyifjú, az élveteg kéjenc, a XX. században a dühöngő és szórakozásaiban is agresszív 
yuppie szubkultúráit alapítják meg. A puhányok súlyos tehetetlenséggé egyesülve nehezednek 
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a társadalomra, de a folyékonyság is tehetetlenséggé folyik össze, ezért váltja fel a forradal-
mak korát a XX. század utolsó harmadában a depresszív kultúra, melynek kidolgozását a film 
világában a művészfilm vállalja fel Ingmar Bergmantól Lars von Trierig. A gumiembert és a 
plazmaembert követő takonyembert már nemcsak a művészfilm boncolja és tipizálja, a koráb-
ban optimista (pl. az italowesternben még forradalmi) tömegfilm is középpontba állítja, főleg 
az újabb angolszász komédiákban, melyek a rútesztétikai szerelemkoncepciók kidolgozására 
vállalkoztak. Az új horror, thriller és slasher az ember szétmaszatolását állítják középpontba. 
Zselé, agyag, plazma, sár – az alaktalanság változataiban alakul korunk emberképe. Az amorf 
ember Badiou filozófiájában az atonális világ embere (Logique des mondes. Paris. 2006. 442.). 
A világ elemekre esik szét, de nem építőelemekre, hanem alkat nélküli alkatrészekre, minőség 
nélküli mennyiségekre, elemezhetetlen mert szétfoszló, azonosíthatatlan mert önazonosság 
híján való tényekre. Az önazonosság ugyanis csak nagyobb egészek térképein tájolhatná be 
magát. A név elkötelez és nevel, de csak mások nevéhez képest vagyok megnevezhető.

Bakunyin pozitív értelemben használja az „amorfizmus” szót. A lázadás járványának fel-
adata, hogy az adott társadalmat feloldja formátlan részekké. Valójában nem a terrorizmus 
oldja fel a társadalmat, ellenkezőleg, az amorf társadalomban akar céllal bíró, pátosszal bíró 
(a céllal azonosulva odaadó), a történelmet újrakezdő személyeket bevezetni, újra felfedezve 
az intenzív élet és áldozatos akció által edzett lelkület önteremtésének élvezetét. A forrada-
lom első szakasza a kétségbeesettek terrorja, de a terror csak akkor növi ki magát forrada-
lommá, ha lehetetlennek látszó, soha nem látott világba akar kitörni és nem valamely régi 
összefüggést helyreállítani. Forradalmi és ellenforradalmi terror különbsége világos, akkor 
is, ha az ellenforradalmi terrorizmus forradalomként lép fel. Az amorfizmus mint társadalmi 
formáció, mint a későpolgári társadalom sajátossága, az emberi személyiséget részösztö-
nökre bontja, ezeket állandó izgalomban tartja, mert a céltalan, gerinctelen, receptív ember 
könnyű befolyásolhatóságára épít.

A folytatás nélküli kezdetek vajúdó alaktalansága, a puszta szeszély nyugtalansága nem 
a metamorfózisok szubjektuma, melyet Lefebvre a modernség elemzésekor észlelt: „A szub-
jektum egyrészt már Próteusz, a metamorfózisok halmaza (egy szubsztitúciós csoport)…” 
(Lefebvre: Das Alltagsleben in der modernen Welt. Frankfurt am Main. 1972. 10.). A modern 
emberlét még tartalmazza a dialektikus „ugrások” lehetőségét, de a metamorfózisok pozití-
vak vagy negatívak lehetnek, s külön műfaj, mely egyre népszerűbb és centrálisabb, a horror 
épül a negatív metamorfózisokra. A metamorfózisok negatív változatának uralma, mely ké-
sőbb a takonyemberek, nyálrémek felé vezet – az Alien idején – az iszonyat esztétikájában éri 
el legkevésbé kínos és undorító nagyformáját. Ez arra utal, hogy kapcsolatot kell keresni az 
amorfizáció és a destrukció között. A meghatározott társadalmi szerepek összeomlása „ösz-
tönnyugtalanságot” (Mitscherlich: Auf dem Weg… 365.) eredményez, az ösztönnyugtalanság 
pedig a támadó erők hatalma alá rendeli magát a kielégülés érdekében. A karakterromboló 
rizikótársadalom embere, a szabadságot szabadosságra váltó kultúra embere nem fegyelme-
zett, hanem ösztönszerű, ezért uralható. A véletlen, múlttalan és jövőtlen jelenben a politika a 
formátlan ősanyagból akar alkotni. Az amorf világanyag megtestesüléseként hullámzó tömeg 
kiszolgáltatja magát az akarat önkényének, a „nagy animátor” döntéseinek (Ernst Bloch: Das 
Prinzip Hoffnung. Frankfurt am Main. 1959. Bd. 2. 1107.).

A konzumtársadalom stratégiája a csábítás, az ellene ma lázadóké az erőszakosság. Az 
előbbi a lelket és szellemet, az utóbbi a testet és az életet támadja meg. A későkapitalista 
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csábítás és képmutatás elvileg képviselt, bár a gyakorlatban ellenkezőjébe átcsapó „korlátlan 
toleranciája” a gumiembert, s még inkább utódait, akiket a „politikai korrektség” megne-
vezni is tilt, őket igenli, s az elméletben versengés indul: az atonális világ amorf spektruma 
variánsainak tolerálási versenye. A tolerálás elfogadható is lenne, ha nem tévesztené meg a 
természet, a társadalom és kultúra torzulásainak károsultjait, s nem ébresztene bennük fel-
sőbbrendűségi érzést és fanatikus szektariánus térítő mentalitást. Az ember csak úgy segít-
het magán, ha tisztában van problémájával, s egymáson is csak úgy segíthetünk, ha nyíltan 
problematizáljuk egymás tüneteit. Minden oldalról megtámadott mivoltunk nem kozmetiká-
zásra szorul.

Judith Butler a világkép kopernikuszi decentralizálása és a felelevenített ptolemaioszi 
világkép recentráló ellenállási mozgalma analógiájára kezeli a lélek ödipális organizációja 
körüli konfliktusokat (Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt. Frankfurt am Main. 2007. 
104.). A mai ember nem ismer magára Freud világképében. Az anyamell követeli a gyer-
meket vagy a gyermek az anyamellet? Ha nem meghatározott hiány és meghatározott tárgy 
találkozása lenne a beteljesedés, akkor az anyamellet kár nélkül pótolhatná a cumisüveg.  
A mai nyugati kultúrában a preödipális és ödipális őstárgyakat intézmények, mesterséges 
használati tárgyak és szerek pótolják. Az anyát a bölcsőde, az apát az iskola, a szülőket, csa-
ládot a korcsoport, a televízió, a mobiltelefon, az internet. Ha a pótlékok rendszere sikeres 
lenne, akkor az is igaz lehetne, hogy az „őstárgyak ödipális organizációja” nem szükségszerű 
(Butler. 96.). Mondhatjuk, hogy az ember specifikus organizációja a dezorganizáltság, és 
ezért lehet a természetből kilépő kultúraalapító lény, de Butler a kultúrának és személyiség-
nek (ami mind a természeti dezorientáltság elleni védelemként született) eszményévé teszi 
a dezorganizáltságot, azt állítva, hogy a gyermek benyomásokkal túlárasztott, lehengerelt 
lény, akinek kívülről diktálják a vágyait, s ezért az alapösztönök, ősvágyak leírható struk-
túrájával sem bír „mert mielőtt egy ’én’-t szereznék egy valami vagyok, amelyet megérin-
tettek…”(95.). Ez a valami azonban már eredeti adottságában is a feltámadásra váró ősök 
kriptája. Fehér lap vagyunk, üres papír, mely várja, hogy teleírják? Ki lesz a ceruza, és ki 
tartja a kezében? A „társadalom társadalmasulásának” tradícióját képviselők útjában áll az 
örökség fogalma. A biológiai örökség génjeinkben van, őseink vitája és dominanciáért való 
küzdelme megelőzi születésünket, az énnek a családi drámában való ébredése pedig úgy 
néz ki, mint egy tragikus hősnek a múltak kórusával való vitája. Butler passzív „valami”-je 
nem a gyermeket írja le, hanem azt, ahogyan a modern kapitalizmus (versenytársadalom, 
teljesítménytársadalom, rizikótársadalom, fogyasztói társadalom) a gyermeket kezeli. Ez a 
„valami” azonban nem vehető rá, éppen kezdetben nem, csak ha már a kamaszkorban meg-
törték, hogy fölösleges érintést, piszkálást kellemesnek tekintsen. Arra sem vehető rá, amire a 
szociokulturális beavatás sorsfordító traumái teszik képessé, hogy a kellemetlen érintést kel-
lemesnek, a kínt kéjnek tekintse. Erre az erős én öntranszformációi képesek az öntevékennyé 
lett, harcos lény szublimatív hőstörténeteiben, melyeket az őskellemességek fészkéből vagy 
pocsolyájából ki nem mászó lény csődjével állít szembe a kultúra.

Butler előbb „elviselhetetlen őstraumaként” (98.) értelmezi a primér élményt, utóbb ar-
ról beszél, hogy „a csecsemő hajlamos inkább bármit és bárkit szeretni … mint egyáltalán 
nem szeretni…” (106.). Ha kezdetben minden sért, hogyan lehetünk hajlamosak mindent 
szeretni? Az eredendő szeretés teorémája azért szükséges, hogy Butler integrálja a szerete-
tet az inkoherencia létmódjába: „a szeretet kezdettől fogva nem rendelkezik ítélő erővel”, s 
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végső soron „életfogytiglan ítélő erő nélkül való…” (106.). A kezdet kiszolgáltatottságából 
következik, írja, hogy „végső soron ’felelőtlen’ vagyok”, mert nem tehettem másként, nem 
volt módom jobb megoldásra. Ebből következik az alázat, „a saját konstitutív határokkal 
szembeni” elfogadó reakció és a nagyvonalúság „a másik határai tekintetében” (109.). De 
ezeket a határokat vajon nem a fizikai és szellemi térrablók tolják-e el, s ha láthatólag nem 
segít rajtunk az egymás határaival szembeni tolerancia, talán eredményesebb volna a rablók-
kal szembeni közös intolerancia. Ez a tolerancia-eszmény a bukottak kölcsönös türelme, akik 
elmulasztanak „vereségeikből ismereteket meríteni”(Lenin), s lemondtak az „aki veszít = 
nyer” képletéről (Sartre). Butler etikájában, hiába látszik elvetni az örök-visszatérő ősstruk-
túrákat, a Másvalaki mégiscsak pótanya: „te konstituálsz engem alapvetően” (110.) – de az 
„Akárkiben” változékonyan megtestesülő örök anyára utalt örök gyermekek hogyan tölthet-
nék be egymás számára az anyafunkciót? Az anyafunkció, melynek hiányában a végtelenített 
primérfolyamat szenved, áttolódott az intézményekre és technikákra, s ezzel megkapjuk a 
függvénylény Mátrix című filmből ismert képét. A tömegkultúrában ez, az elitkultúrával el-
lentétben negatív kép, és még a lázadó ember is él (Terminator, Machete, Columbiana), aki, 
mint Butler is látja, erőszakos, a mindannyiunkat életfogytiglani féllényekké lefokozó, mind-
annyiunk végtelenített szimbiotikus éretlenségére és kényelmére építő strukturális erőszak 
és a technika általi kasztráció győzelmére válaszol. Butler azzal érvel, hogy az apa és anya 
szimbolikus pozícióját betöltheti egy idegen (mostoha, adoptívszülő), egy homoszexuális 
pár vagy akár csoportházasság (ez esetben több személynek jár ki az ’anya’ és ’apa’ név). 
A társadalomnak, amely ezeket a struktúrákat létrehozza, azokra a személyiségvonásokra 
van szüksége, amelyeket ezek a struktúrák létrehoznak. De vannak sikeres és sikertelen, fej-
lődő és hanyatló, évezredekig fenntartható és fenntarthatatlan társadalmak, ezért a kulturális 
relativizmus a mai dekadens Nyugat nyugtatószere. A Targets óta a filmkultúra visszatérő 
víziója, hogy a bomló régi struktúra csak formálisan áll fenn, s ugyanazokat a tüneteket 
és határokat termeli ki, melyek kitermelését az új divatok felgyorsítják. Az új struktúrák 
ugyanannak a bomló régi társadalomnak a radikálisabb kifejezései, melyek alattomosabb 
megnyilvánulásai a régiek devianciái. Az új struktúrák nem dinamikusabb és egyénítettebb 
formák, csak szervezetlenebb szerkezetek. Nem mozgékonyabbak, csak labilisabbak. Nem 
rugalmasabbak, ellenkezőleg, egyszerre formátlanabbak és törékenyebbek.

A gumiember racionális, s nemcsak manipulált, a manipuláció készségeire is szert tesz. 
A plazmaember irracionális, vigasztalásra vár. Az, hogy a közdiszkurzusban egyre nagyobb 
az ígérgetés és vigasztalás aránya, arra utal, hogy a plazmaember sokasodik. A gumiember 
elvtelen alkalmazkodó gép, míg a plazmaembert kiszolgáltatja tehetetlensége. Az asszimilá-
latlan élményeket öblögető személyiség érzékelés és értelem, érzelem és tudás szétválásán 
alapul, és sorsa az esetlegességeknek való önátadás. Az ellenzék hazudik és bomlaszt, ameny-
nyiben lehetetlenségeket ígér, melyeket hatalomra jutva nem tud teljesíteni, a hatalom pedig 
teljességgel kiüresedett obskurus diskurzusformák számára biztosít hatalmas apparátusokat. 
A new-age obskurantizmus eklektikája és a hagyományos obskurantizmus dogmatizmusa 
közös tulajdonsága a problémakerülő kenetes beszéd kultusza. A remény, melyet árulnak, 
hab a reménytelenség tortáján. Ünnepként tálalt szerencsétlenség lelki lakomája az új kultú-
ra, melynek újdonsága minden régi hazugság kizsákmányolása. A mai romantikus komédiá-
ban, mely mesterkélt konstrukciók által jut el a hiteltelen happy endhez, a „szerelem” szó is 
lezáró szignifikánssá válik. A Kanapé New Yorkban című Chantal Ackermann filmben mely 
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a hideg férfi és az életvidám nő találkozásából akar levezetni valamilyen szerelmi beteljese-
dést, nem sikerül elérni az alakok megnyilatkozását, s ezért a Párizs és New York közötti sza-
ladgálás viszontagságaival próbálja a film fenntartani a feszültséget. Az öröklött paneleket 
(pl. hogy a szerelmesek más helyen és időben ugyanazt a mondatot mondják ki), nem sikerül 
– az alakok lélekképekké való átvilágítása híján – hitelesíteni, így a korabeli tinifilmek blőd 
tréfái pótolják a hangulatot (kutya és autó versenye stb.).

Az asszimilációs próba, az idegenbe való belebocsátkozás: önmegerősítés az elidegenedés 
próbája által (Heidegger, Lukács). A disszimilációs próba, amennyiben a kölcsönzött szóval 
lelki reagálást akarunk jellemezni, a teljes önfeladás, bomlás és önújraszervezés képessége 
(Deleuze). A jellem szakítószilárdsága mellett az újjászületésre való képesség is fontos, de az 
új körülmények, a világméretű anonim uralom feltételei mindkettőt a rendszer szolgálatába 
állítják, megakadályozva, hogy az egyén maga lépjen fel rendszerként. Megfordítható és 
megfordíthatatlan alkalmazkodásoktól teszi függővé sorsunkat az új társadalom. De egyik 
sem azt jelenti, hogy kitaláljuk magunkat és hatunk a világra, pontosabban a termékeny, 
alkotó kölcsönhatás viszonyában vagyunk vele; csupán arról van szó, hogy kikölcsönözzük 
magunkat bárminek vagy teljesen eladjuk, rendelkezésre bocsátjuk a létünkben adott ember-
anyagot. Az asszimilációs próba elfajulása során lelki szemétládává válunk a befogadásban, 
csúszómászóvá a közlésben, a disszimilációs próba elfajulása a horrorfilmek metamorfózisa-
iban éri el korjellemző megvalósulását.

Messiási időről beszélünk, ha közel a vég, ezért a saját szociokulturális identitással való 
identifikáció elveszti erejét, s úgy lehet viselkedni, mintha önmagunk megőrzése és folytatása 
és a kötöttségeinkhez való hűség mellékes volna. Ez nem azonos a rend karnevalisztikus ha-
tályon kívül helyezésével, melyben a meghatározott, kijelölt időben lefolyó karnevalisztikus 
orgia ideiglenesen feje tetejére állítja a viszonyokat (Žižek: Die gnadenlose Liebe, 80.). 
A messiási időben minden lehetséges, a karnevalisztikus időben csak az adott fejtetőre állí-
tása, mely lehetővé teszi a hozzá való megtérést. A messiási időben a mindeddig elárult és 
soha nem realizált szubsztanciális lehetőségekhez térünk meg, a karnevalisztikus időből a 
köznapiságba való megtérés vezet ki. A posztmodern kor a messiási idő nagy ugrása helyett 
ajánlja a karnevalisztikus idő egyesítését a köznapisággal, azaz feloldását a banalitásban. 
A Kanapé New Yorkban, ha egyáltalán van valami értelme a látszólag a modern hidegség 
kritikáját képviselő film hideg és formális játszmájának, azt ajánlja, hogy a hivatásetika rend-
szeretete és munkaszenvedélye helyett kissé jobban hagyatkozzunk valamiféle korszerűbb 
rendetlenség-esztétikára. A piaci ajánlatként ártalmatlanított ellenvilágokban garázdálkodó 
egyén élete nem kaland, mind az asszimilációs, mind a disszimilációs próbák elől kitér, s ő 
akar másokat próbára tenni, de már csak az irritáció és – közösség híján – nem a beavatás 
által. A kaland és a beavatás megviselő próbatételek, melyek esetében a beteljesedés öröme 
utólagos, míg a modern szórakozások a lelket és testet megtámadó kártékony elemek bevitele 
által szeretnék a szórakozást emancipálni az elveszett nagy élményekkel.

A kaland a próbára tevő önelvesztés csábítása, mely az értelemrögzítéssel, lezáró szig-
nifikánssal küzd. A lezáró szignifikáns értelemhamisítvány. Ez a kenetes beszéd lényege. 
A kérdésekre a próbára tevő, vakmerő kaland válaszol, míg az önelégült lezáró szignifikáns, 
a kenetes frázis kikerüli a kérdéseket, amivel értelmetlenné nyilvánítja az értelemkeresés 
mobilizáló nyugtalanságát. A valódi hit feltételezi a kételyt. A sorsesemény eljövetelekor 
mindenekelőtt az új esemény asszimilálja a szereplőt és nem ő az új eseményt: mássá-ide-
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genné lesz, s az elidegenedés, amit a marxista prédikátorok a legfőbb rossznak tekintettek, 
most a legfőbb kaméleon-erény. Az ember megismételhetetlen egyszeriségét félti a rögzült 
önazonosság megtámadottságától és felfeslésétől, de az önmagából való kilépés és a bukás 
mozzanata hiányában nem áll össze az élettörténet, az önmássággal találkozó önazonosság 
mint nagy metamorfózisokban való önmegerősítés. A vad élmények végtelen potencialitása, 
a szándékolatlan vagy a szándékoltat túlteljesítő aktus a kaland. A határtalannal való találko-
zásban létünk határai nem korlátozó, hanem formaadó elvek. Mindennek pótléka a valódi, 
kockázatos életvállalkozás hiányát igazoló lezáró szignifikáns. Maga a tett is lezáró szignifi-
kánssá válik, ha nem növi ki magát Eseménnyé. Almássy László utazása még Esemény (Az 
angol beteg), A tenger törvénye lézengő turistáinak világjárása az Esemény ellentéte.

Az élet kalandja az élet egészét szemantikai struktúraként állítja elénk, mely az értelem 
feltárulása. Az egyiptomi kultúra „vágy a jelentés után, mely titok marad.” (uo. 103.). A szel-
lemnek organikus formában való harmonikus kifejezése híján csak a kozmikus rezgésekkel 
való együttrezgés, a feltárulatlan értelemmel való együttérzés kifejezése az áhítat, mint éle-
tünk (zarándoklásunk) jelentőségének megvilágítása. Ezt a stádiumot képviseli a Memnon 
kolosszus: „A szubjektivitás itt egy kísérteties hangra redukált, melyben nem egy eleven 
szubjektum önprezenciája visszhangzik, hanem távollétünk üressége.” (104.). Fordulat, hogy 
Ödipusz megfejti a Szfinx rejtvényét. A megfejtés fejleménye korántsem mennyei protekció 
vagy életsegélyző terápia, hanem az egész iszonyatával, a sors átkával való szembenézés, 
amely még a bukásban is naggyá teszi az erre vállalkozót. A megértés szellemi robbantó 
szerkezet, a megértő öngyilkos merénylő, aki helyet csinál számunkra, s reánk ruházza egy 
új világ teremtésének jogát és kötelességét. A posztmodernben ezzel szemben a belső lét a 
lényegtelen tartálya, nincs titka, nincs megfejteni vagy megvallani való tragikus hozadéka, 
ezért a pszichoanalízisnek sem alkalmas anyaga. A Kanapé New Yorkban páciensei azért 
fizetnek, hogy panaszkodhassanak, s maga a pszichoanalitikus is, amikor a kanapéra fekszik, 
elalszik, mert nincs markáns őstraumája, vagy mert ma az alaktalan panaszok cseréje a kö-
zéppont, a markáns őstrauma hiányát pótolja. A pszichoanalízisnek csak szociálpszichológiai 
következményei fejlődnek, mert az új massza problémái az átlag szintjén jelentkeznek. 
A lélek mint gumi vagy massza rugalmasan azonosul minden hatalommal vagy tehetetlenül 
és rezignáltan tűri őket. A beavatkozás szociális szinten segíthet, de nem mint terápia, hanem 
mint nagy műtét. E műtét híján az egyén sansza, hogy szenvedéseivel zsarolja a társadalmat, 
provokálja a gondoskodást, s így a szenvedések válnak az érintkezés pótlékává, s a testi és 
lelki betegségek kalanddá. A film noir korához képest a gengszter- és rendőrfilm is a kifára-
dás és a sémák kopásának képét nyújtja, s a Psycho után az őrült gyilkosokat, szurkálókat, 
fűrészelőket és darabolókat kell segítségül hívni a feszültség ébrentartására. Az értelem lefo-
kozott formákban jelenvaló, az élet igazságát kivérzik, kiizzadják, s az exhibicionimus orgiái 
az élő és élettelen kommunikációját célozzák. Az exkrementumot, írja Žižek, azért kell el-
rejteni, mert a belsőből származik, a belső titkát vallja meg, „a legintimebbet externalizálja” 
(Die gnadenlose Liebe, 106.). A testből eltávolított anyag a testet megszálló – gonosz – szel-
lemként tér vissza. Az ember legyőzte és eltávolította a formátlan belsőt, az anyagot, de az 
visszatér és legyőzi őt. Az embert uraló, nyilvános szégyenként vagy belső szorongásként 
megszálló, külső vagy belső teherként és piszokként jelentkező asszimilálatlan idegenségek 
átjáróházává lett a lélek. Átjáróház helyett lehet, hogy pontosabb volna nyilvános WC-ről 
beszélni, melybe minden kifáradt, kiürült közhely beleüríthető. Testi és lelki törvény, hogy 
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az ősformátlan, az ősgyúrma minden egyénben minden nap újratermelődik, belső idegen-
ségként, amitől szabadulni akar, aminek ellentéte a szellem, a megértés és értelemmel bírás 
felülemelkedése és megkönnyebbülése. Amaz a rabság anyaga, emez a szabadság szelleme. 
Az a tehetetlenség, ez a tehetség.

Nemcsak a lélek az új világ áldozata, az „objektív szellem”, az „idő” és a „Nagy Másik”, 
a szimbolikus rend és a felettes én is gyurmává válik. Valaha az volt az ember érzése, „hogy 
élete szerzőjévé válik, s jóllehet az alsó réteghez tartozott, ennek az elbeszélésnek a kerete 
rangos önbecsülést adott neki.” (Richars Sennett: Der flexible Mensch. 17.). A mechani-
kus cselekvés és a rutinmunka elrabolja az embertől „egy más jövő” lehetőségének kép-
zetét (55.). Sem a saját múltból való kitörés lehetősége, sem a saját jövő megvalósításának 
sikere nem valószínű (80.). Az így létrejövő törmelékek, maradványok, mikroelbeszélések 
a makroelbeszélések perspektívájából csak megalázó és értelemrabló alkalmazkodások a 
körülményekhez. Az Államérdekből sofőrje kerüli az állásfoglalást, csak bólogat és alkal-
mazkodik, s a stagnáló életben a halál az egyetlen érdemleges esemény. Utasa, a miniszter 
sietsége ítéli halálra, de a miniszternek sincs valóságos döntési hatalma, az ő rohanása és 
fontoskodása is csupa alkalmazkodás.

Az államok a birodalmi központokkal vannak feszültségviszonyban, az egyének az ál-
lammal. A központ csalással vádolja az alegységeket, az alegységek rablással a központot. 
A társadalom kiszámíthatatlanságának következménye az egyén növekvő beszámíthatatlan-
sága, melyet a társadalom igényel és hasznosít, elvárva, hogy letudjuk a múltat és termé-
kenynek tekintsük a rendetlenséget (Sennett, 109.). A Kanapé New Yorkban című filmben 
a laikus tudatlanság és a rendetlenség bizonyul gyógyszernek s a könyveket író pszichiáter 
fegyelmezett polgári puritanizmusa betegségnek. Az egyén és a kultúra életéből is kiveszett 
a kumulativitás, a hosszú távú építkezés, a szakma tökélyre vitelét lehetetlenné teszi a szaka-
datlan áttanulás követelménye. Mindig újra a „nullára” jutunk vissza (Sennett, 110.). A kor 
filmjeiben éleződnek, kegyetlenné és perverzzé válnak a harcok, de a cél csupán egy állapot 
helyreállítása. A háború oktalan és céltalan, nem vezet új világhoz, a törekvések egyéni és 
kollektív szinten is defenzívek. Nemcsak az egyéni élet, a szakma vagy a történelemcsinálás 
és a háború nem sikertörténet, a szerelem sem az. A korábbi korok szerelmi történetei alapve-
tő események sorai, melyek összeköthetők az idő egyenesével: az első pillantás, az udvarlás 
mint lovagi szolgálat, a „végső kegy”, a „gyermekáldás” otthon és család, életkorok, unokák, 
gyémántlakodalom, siratás… Az új ember szerelmi története nem áll össze történetté, mert 
az érzelmileg károsult túlreflexív lény nem bocsátkozik bele teljesen viszonyaiba, melyekből 
gyorsan elpárolog minden elkötelezettség és jelentés. Nem kívánunk befektetni kapcsolata-
inkba, csak kitermelni szeretnénk belőlük. A különféle vonzások zavaros és tolakodó kínálata 
egyik kapcsolatot sem engedi felfutni. Mind az érvényesülés, mind a szerelem tematikájában 
egy lehetőség marad a dráma kibontakozására, a történet felfutására, a gyűlölet és a bosszú. 
A Terrorbolygó orvosfigurája esetében a féltékenységre okot adó első gyanú azonnal átcsap 
a feleség likvidálásának szükségletébe. A Kanapé New Yorkban című filmben már csak a 
klasszikus Hollywood glamúrfilmjeiből átvett, s az új filmnek mintegy keretéül szolgáló slá-
ger (Night and Day) jelzi, hogy mi az élmény, mely iránt Chantal Ackermann nosztalgiát 
kezd érezni, de nem tudja vagy nem meri megeleveníteni. Már csak a negativitás közegében 
képes fellángolni az ember, ez a történetképző beteljesülés utolsó reménye. A szeretet és 
szolidaritás eltűnő kultúrája által cserbenhagyott lény a gyűlölet kultúráját hívja segítségül 
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a közöny ellen. A rizikótársadalomnak (versenytársadalomnak, teljesítménytársadalomnak) 
szüksége van a gyűlöletre, mert ezt érzik a legerélyesebben mobilizáló erőnek. A gyűlölet 
mindig kölcsönös, mert az ellenérzések vagy ellenérdekek csak akkor fokozódnak a gyűlö-
letig, ha kibontakozik a két fél rágalomversenye. A politika és a média ad pályát az egymást 
irritáló türelmetlenségeknek. A változás szinte új emberdefiníciót követel: az emberi lény, 
legalábbis mint utóember, természeti és kulturális tőke nélküli vállalkozó, élettörténet és ön-
becsülés nélküli felcserélhető báb, kompetencia nélküli szerencsejátékos. A halálösztönt (a 
nagy célokért és vállalkozásokért hozott áldozat készségét, a szolidaritások iránti hűség és 
szenvedélyes kötöttség motiválta teljes bevetést és odaadást) leváltja az öngyilkossági ösz-
tön: a leértékelt lét pazarlása.

Lenin az állam elhalásáról álmodott s a társadalmi lét kollektív vállalkozássá válását sze-
gezte szembe a forradalom általánosulása és győzelme által meghaladandó etatizmussal, s a 
népharag és filozófia egymásra találása által meghaladott nyájmentalitással. Az „állam elha-
lása” a későkapitalizmusban nem a rendszerváltás, hanem a rendszer rothadása formájában 
valósul meg. A társadalmi lét egészében gyurmaszerűvé válik. A piac aláveti a politikát, a 
pénzpiac a piacot, a spekulatív játszmák a termelést és fogyasztást. A gazdaság és politika 
ritualizálódik, a nagy változást sok kis változásra, a szükséges változást fölösleges változ-
tatásokra váltják. A szakadatlan átszervezés nem a produktivitás, csak a részvények ára nö-
velését szolgálja (Sennett, 62.). Nemcsak az átszervezés, az alapítás is mind inkább öncélú.  
A vállalat mint gyurma a spekulatív tőke igénye, a társadalom mint gyurma a politikai párt-
piac létalapja. A társadalom anyagi és szellemi viszonyait minden választás után átgyúrják.

A kiépülő turbókapitalizmus és a leépülő természet áldozatainak nincs szükségük a tet-
tesek toleranciájára. Az áldozatok iránti tolerancia a tettesek toleranciája, s végül is nem az 
áldozatok, hanem saját művük iránti tolerancia. Ha beetetnek bennünket ezzel a toleranciá-
val, ezzel magukat az áldozatokat is akadályozzák a felismerésben: mit tettek velünk? Ezek 
ma már nagyrészt korrigálhatatlan adottságok, melyekkel meg kell tanulni együtt élni, amit 
kritikai megismerésük és nem reklámozásuk és dicsőítésük segít. Ilyen a nemi különbségek 
eltűnése, a nemek egymás iránti kibontakozó közönye is. A naiv konzervativizmus arra ne-
velt, hogy alsóbbrendű embernek tekintsük az áldozatot, a modern tolerancia hirdetői arra 
nevelik az áldozatokat, hogy felsőbbrendű embernek tekintsék magukat és különleges jo-
gokat követeljenek, nyújtani azonban, a szimbolikus gesztusokon túl, semmit sem tudnak 
nekünk. Ezért magunknak kellene feltárni és megvallani viszonyaink és lényünk sérüléseit, 
ezek minden következményével egyetemben. „A szubmediális, a belső, az elrejtett igazsága 
csak az őszinteség, a vallomás, az önkiszolgáltatás jelenségeiben manifesztálódhat – a me-
diális felületet befedő jelrétegen áthatoló pillantás által.” (Boris Groys: Unter Verdacht. Eine 
Phänomenologie der Medien. München – Wien. 2000. 64.). A mediális felület jelenségei tu-
dományosan leírhatók, míg a szubmediális szubjektum a szorongás és gyanú tárgya. A gyanú 
észleli, hogy „a dolgok mások mint aminek mutatkoznak” (64.). A gyanú tárgya a szerepját-
szás, de az őszinteség is szerepjátszásnak bizonyulhat, s így a mediális felület áttörése máso-
dik, még csalókább mediális felülethez vezethet. A titkok, divatos problémák, bevallhatóvá 
nyilvánított traumák és komplexusok készlete is kívül adott, a lélek zavart, zavaros homály-
zónája és sötét mélye az új média kedvelt témái közé tartozik, az önmaga mélyére tekintő 
személy így pusztán hozzárendeli a belsőt az intézményesített káoszt és divatos szenvedést 
áruvá változtató külsőhöz. A gyónás, túlgyónássá válik, élvezettel fetrengünk általa a köz-
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sárban, s ami gyónásnak indult, az illuzórikus önmegtalálásban való egymásra találás modern 
karnevalizmusával tálalja fel a kínok kéjeit. Ha a gyónás is áruvá válik, s a sebek kultuszában 
akar egyesíteni, mivel a sebek kölcsönös nyalogatása nem hoz gyógyulást, az igazságot az 
összeomlás, a katasztrófa nyilvánítja meg. De a katasztrófa is lehet inszcenált! Ezt az újabb 
szintet Groys nem ábrázolja. Sőt, a korra jellemző katasztrófa típus nemcsak inszcenált, a 
hatalom által generált. A mai népvándorlás pl. érdeke azoknak a birodalmaknak, amelyek 
félnek az EU megerősödésétől. Az egyénnek is önző érdeke lehet a katasztrófa inszcenálása.  
A gyónás exhibicionizmussá, az összeomlás hipochondriává hígul. Miután a mindennapi 
életben az áldozatok is csalókként próbálnak érvényesülni, feltételezzük, hogy a problémák-
nak egy irreális fikcióközegbe való áttolása lehetővé teszi továbbgondolásukat, mindaddig, 
amíg a hatalom szemében mindez puszta játéknak látszik. Már csak hazudni lehet az igazat?

Groysnál a szörnyek, akárcsak a tömegfilm rémei vagy a művészfilm kompromittáló 
alantasságai, nem valamilyen konkrét személyes lelki komplexumot jelölnek, hanem a medi-
ális hazugság és szubmediális igazság ellentétét képviselik, s az általános leértékelődés való-
ságával szembesítenek. A klasszikus tudattalan helyén talált modern szubmediális képlet „a 
tiszta tett, agresszió és veszély alienszerű szubjektuma…”(91.). Hozzá való viszonyunk – s 
a mozinéző valóban megvalósítja ezt a viszonyt, amikor találkára indul a szubmediális szub-
jektumot megtestesítő víziókkal –„a lektűr és a megértés hermeneutikai viszonya – és nem 
a szorongás, önvédelem és ellenagresszió paranoid viszonya.”(91.). A filmkultúra egyúttal a 
Lényre bízza az önvédelmét, a szörnyű világ által teremtett Szörnyre bízza a bosszú művét, 
s nem tagadja, sőt hangsúlyozza az átváltozott lény és az át nem változott környezet közötti 
ütközések elkerülhetetlenségét. Groys „esztétika, őszinteség és erőszak mély kapcsolatáról” 
beszél (104.). Ezzel a háború, a művészet és a filozófia kivételes állapotait állítja szembe a 
felületes és kompromisszumos szabállyal.

A személyiség amorfizációjától a kultúra amortizációjáig

Minden energiát az anyagi civilizáció emészt fel, a XIX. században az építés, a XX. szá-
zadban a rombolás technikái forradalmasodnak. Az elhasznált, megújítani nem tudott régi 
kultúra nem ad értelmet az új életnek. Viktor E.Frankl kidolgozza az értelemterápiát, mely az 
élet értelmének megbetegedését szeretné gyógyítani, miközben az új művészet a betegségben 
keresi az élet értelmét, a maradék individualizáló mozzanatot. A XX. század első felének 
populáris mitológiáját a hősök és boldogok uralják. A század második fele az offenzív lények 
defenzíváját és a defenzív lények offenzíváját hozza. Az erkölcsi lény formatartó, de nem 
törékeny, céltudatos, de alkalmazkodóképes, állhatatos, de rugalmas. A század második felé-
ben mindennek ellentétét érzik hitelesnek. „Testünk csak mutációja valami kocsonyás anyag-
nak.” – magyarázza az Angyalok és rovarok öreg darwinistája. A Lény című filmben űrbéli 
kocsonya ölt emberi formát. A test a világmassza kölcsönkapott része, melyet rabló éhségek, 
fogyasztói kéjek hajtanak. A lélek a semmi kölcsönkapott része. A zártság, folyamatosság, 
beszámíthatóság és hűség erényei csak a kínokat fokozzák (Egy francia nő), az emberek csak 
annyiban „boldogítanak”, amennyiben elfogadják az epizodikus szerepet egymás életében 
(Az én pasim). Az élet epizódokra esik szét, melyeknek nincs tendenciájuk, magukon belül 
keresik értelmüket, s az önkény igazolja a tanácstalanságot (Ponyvaregény). Átszerveződik 
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az emberlét időhorizontja, a létezés értelemnyilvánító összalakzattá kinövését kiszorítják az 
egyenlősített pillanatok „A legnagyobb események kora mégis a legkisebb eredmények kora 
lesz, ha az emberek gumiemberek, túl elasztikusak.” – idézi Heidegger, 1882-ből, Nietzschét 
(Heidegger: Nietzsche. Pfullingen.1961. Bd.2. 58.).

Az ember nem hisz a saját, csak a mások szemének, létfeltételeiben maradéktalanul old-
ható tünetként kezeli magát. A ravaszság ébersége szellemi bátortalansággal párosul, mely 
nem érzékeli a pontot, ahonnan kimozdíthatná a viszonyokat. John Woo: Blackjack című 
filmjében az akcióhős is tengő, kallódó figura. Az egyik percről a másikra élő filmhősök a 
kérdéseket is az eseményektől várják, nemcsak a válaszokat. A cél nem irányt adni az élet-
nek, hanem felszínen maradni. Az álarc című John Woo-filmben a testek és az arcok is kicse-
rélhetők. A Nikita című filmben megtanulunk múlt nélkül élni, s a mások vére a tanulópénz. 
Nem kell hűnek lenni magunkhoz, nem kell kötelezettséget teljesíteni vagy felelősséget vál-
lalni az elmúltakért, valami közbejött, semmi közöm ahhoz, aki voltam. Semmiből sem kell 
kimaradni, de végigcsinálni sem kell semmit. Az ember mindent kibír, de semmihez sem 
ragaszkodik. Az életképesség alapja a tűrés, beteljesedése a változékonyság, nincs olyan tar-
talom, amelyhez ragaszkodni kellene, a siker identitása a korlátlan differencia, benne látják 
magát az erőt. Az érzi, hogy él, aki elegendő zűrzavart kavart. A sorsot tagadó ember plaszti-
citásának kifejezése a többszörös csavar a filmek végén (Vad vágyak). A korlátlan plaszticitás 
kifejezése – a horror undorvíziói mellett – a biohumor. A test átalakulásai korlátlanok, egyes 
állapotai nem kitüntetettek, határai is eltűnnek. A test rugalmas köpeny, de nem a léleké, 
hanem a jussukat követelő szükségleteké. Az Alien-filmek ragacslényei és az új komédiák 
elpusztíthatatlan gumiemberei (Jim Carrey) között nincs lényegbevágó különbség.

Az amorf ember formálható, de nem önformáló és nem is formatartó. Ereje a készség 
mozgékonysága, gyengesége a tartás hiánya. Mindenre kész, bármikor átalakítható általá-
nos alany, nem konkrét személyiség. Van átvehetetlen, ismételhetetlen érték, mely egyszeri 
létviszonyra bátorít. „Miért váltunk amorffá?” – teszi fel a kérdést az Argentin tangó című 
film szolidaritási gyűlésén az egyik száműzött. Az amorfizáció itt egész kultúránk forma-
vesztését jelenti, ami az elevenség, érdeklődés és szolidaritás hiányából következik, melyek 
reményt, lehetőségérzést, alternatívalátást feltételeznének. Az amorf ember eme lehetőségtől 
megfosztott, elbátortalanított világ lakója. A szerény elevenség meleg egységébe gyúrt türel-
mes befogadó készsége és a személyiségkultúra labilitása az emberanyag korlátlan alkalmaz-
hatóságaként értékesül a hatalom számára, mely nem sokoldalú embert igényel, hanem olyat, 
aki bármilyen egyoldalúság követelményeihez idomul. Az amorf emberben sikerült kioltani 
azt, ami alkalmatlanná tenné a begyúrásra. A masszába való beolvadás alkalmassága a minő-
ségkritérium, a sajátos minőség hibának minősül, mely az összgyúrma számára idegen elem. 
Használhatatlan a vázolt közegben minden kezdemény, eredetiség, érzékenység, zsenialitás 
és egyéniség. A begyúrt pökhendi agresszivitása, imponáló ágálása pótolja a minőséget. Az 
Államtrükkök című film CIA-alkalmazottai ostobaságuk, jelentéktelenségük, elvtelenségük és 
agresszivitásuk mértékében sikeresek. A hatalom a készülő háborút igazoló propagandisztikus 
hazugságokat vár el és nem valós tények feltárását. Az ember ajzott energiacsomag, melyet a 
felajánlkozás integrál egy harcos civilizációba: fegyelem és odaadás önállóságtól és erkölcsi 
aggálytól mentes kombinációja, jól kiképzett zsoldos, kommandós, modernizált janicsár.

Az amorfizáció határtalan alkalmazkodóképessége egy ponton törékennyé válik. Hitchcock 
ezt már A gyilkos című filmjében jelzi, melynek főszereplője a fehér és a néger, egyúttal a 
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férfi és nő szerepei között ingadozik, s végül az öngyilkosságot választja. Milyen átok teszi a 
gumiembert üvegemberré? A végtelen rugalmasság tökéletesen rugalmatlanná válik, ha nem 
kap utasítást, nem érkezik meg a parancs. Csak zárt rendszerek elemeként életképes, Hitchcock 
hősét is két rendszer rejti, melyek között pendlizik, a cirkusz és a színház. A kreatív interpre-
tációt igénylő ismeretlen helyzet az amorf ember Achilles-sarka. A könnyű befolyásolhatóság 
értelmében amorf ember a nagy megújulási teljesítmények értelmében diszplasztikus.

A kásás ember az amorf világban érez megkönnyebbülést, azért igényli az agymódosító 
szereket. A Trainspotting elvonási tünetektől szenvedő fiatalembere fölött megmozdult falak, 
alatta a megnyíló parketta az állhatatlan kozmosz díszletei. A torzító optika az arcot is szétfe-
szíti, mintha kifolyni készülne önmagából.

A Jól áll neki a halál című film a fallikus nőt jeleníti meg gumiemberként. Goldie Hawn 
és Meryl Streep játsszák el, amit egykor Bette Davis és Joan Crawford melodramatikus thril-
lerré dramatizáltak, az öregedést, melyből ezúttal bohózati szintre lecsúszó fekete komédia 
kerekedik. Aldrich filmjében (Mi történt valójában Baby Jane-nel) az öregedés nyújtja be a 
számlát a hívságos, parazita ifjúságért, s csak az egyik fél aljas, a másik áldozat. A dráma 
Aldrich idején abból fakad, hogy a látszat a való fordítottját mutatja, a jó látszik rossznak és 
a rossz jónak, de így legalább mindennek az ellentéte még igaz. A Jól áll neki a halálban a 
két halálig rivalizáló női sárkány egyforma parazita, s öregedésük csak kiélezi az élet alap-
problémáját, a látszatok fenntartásáért folytatott harcot.

Gonosz és boldogtalan emberek rideg és otthontalan luxusterekben. A sikernek nincs 
köze a teljesítményhez, az életminőségnek a személyiség minőségéhez. Madeleine, a szí-
nésznő, és Helen, az írónő harcolnak Ernest, a plasztikai sebész birtoklásáért, de senki nem 
szeret senkit. Ernest, a pipogya férfi, akit az első menetben Madeleine vesz el Helentől, a má-
sodik menetben Helen Madeleine-től, csak a két sárkány dominancia problémái kiélésének 
eszköze. Mindkét nő magába szerelmes, pontosabban – mivel a tükörbe nézve csak undort 
és iszonyatot érez – a maga tegnapjába, bőre és izmai egykori feszültségébe. Szépségük mint 
e fiatalos feszültségek együttese által e domináns nők magukévá teszik, megerőszakolják a 
világot. Nem több ez a fiatalos feszültségre redukált szépségeszmény, mint a test erekciója, a 
sárkányasszony fallikus identitása.

A film, mint Zemeckis műveiben máskor is előfordul, a régimódi álomgyár stílusában 
indít. Ragyogó város fényben fürdő színházán csillogó felirat hirdeti a sztár dicsőségét. De 
mindez máris módosul, mert az ömlő eső homályfüggönyt ereszt a glamúr fényfüggönyére, 
a homlokzaton ragyogó nevet pedig eldobott műsorfüzeten látjuk viszont a pocsolyában, 
a lábak alatt. Ezután szembesülünk a színpadon ágáló Meryl Streep jéghideg gépiességgel 
kivitelezett produkciójával, mely nem bennünket bűvöl el, csak a nézőtéren ülő Ernestet.

Madeleine, aki az előadás után szarkalábait tanulmányozza a tükörben, lecsap barátnője 
férjére, a plasztikai sebészre, a tegnapi arc hivatásos helyreállítójára. Legyen minden holnap 
a tegnap képe, és minden jelen hazugság.

Puffadt arcú múmiaként látjuk ébredni a sztárt. Más az esti és a reggeli arca, mert számára 
a reflektorfényű este az ébredés és a reggel homálya az élet alkonyata. Később kozmetikai 
klinikára siet, megvásárolni aznap esti arcát, bármilyen mérgezés vagy trancsírozás árán, 
mert az élet értelme és mozgatója a maszk, a báb vágya, felül maradni a reflektorfényben, 
becsapni a világot. Az önimádat öngyűlölet, mert nem magát szereti, hanem a képet imád-
ja, amelyhez állandó önmegtagadás és önkínzás által igyekszik hasonulni. „Rettenetesen fél 
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önmagától, a testétől, amire valaha büszke volt.” – diagnosztizálja hősnőnk baját egy női 
Frankenstein (Isabella Rossellini), akihez a kozmetikus küldi tovább Madeleine-t, amikor 
eszközei kimerültek, maga már nem tud segíteni.

Madeleine elcsábítja Helentől a plasztikai sebészt, mert nem akar szétesni, mire Helen 
szétesik. Elhízva látjuk viszont, elhanyagolt lakásban, macskák seregében, előbb rendőr-, 
utóbb pszichiáterkézre kerül. A terapeuta gyógyítani szeretne, Helen azonban nem gyógyult 
akar lenni, hanem győztes, a győzelem pedig annak az őrült játszmának a tetőpontja, mely a 
két sárkány között folyik a bőrkarbantartó Ernest birtoklásáért. Zsák a foltját keresi: Ernest 
nem megváltó szerelmes, csak emberfoltozó. Közben nevetségessé is válik, mert olyan lát-
szatoknak ül fel, melyeknek maga a foltozója. Madeleine nemcsak azt teszi tönkre, akitől 
elvette a férfit, a férfit is tönkreteszi. A hivatás feláldozása a pénzkeresésnek az orvosregény 
egyik nagy témája Eliot: Middlemarch című műve óta. A lecsúszott orvos témája maga is le-
csúszik, kikopik belőle a melodráma, a Jól áll neki a halálban nincs már a züllésnek erkölcsi 
alternatívája s nem fogalmazódik meg, szembeállítva vele, mint Eliot regényében, a nagy 
pálya hívása. Miután Ernest megszabadult a két sárkánytól, epilógusként jelenik meg a nagy 
sors karikatúrája: Ernest matuzsálemi kort ért meg, és az emberiség jótevőjeként temetik. De 
ez nem a film története, egy másik történet, melyet csak Ernest koporsójánál foglalnak ösz-
sze a gyászbeszédek, azt is mondhatni, hogy az epilógus gyászbeszéd egy másik film fölött, 
amelyet már nem lehet megcsinálni.

Az emberfoltozó, Madeleine mellett, hullafoltozóvá változott. Részeges hullakozmeti-
kusként látjuk viszont. Az emberi kor végső határán is túllép a látszat, a hiúság, a hazugság 
kultusza, már nemcsak az öregedést, a halált is új testzsákba varrják, a holtak is folytatják a 
versengést. Az ifjúságkultusz új üzletága felfedezi, hogy a halál pillanatában sem kell leállnia 
az álszükségletek kizsákmányolásának.

Felhőkarcolót látunk, amely Frankenstein gótikus tornyát idézi. Az újabb amerikai film-
ben (Batman, Tomb Raider stb.) feudális pompával párosul a modern technika. Előbb Helen, 
később Madeleine járul a női Frankenstein elé. „A természet törvényein ma még nem vál-
toztathatunk…” – nyafogja a kozmetikus, de később céloz rá, hogy ez tulajdonképpen csak 
vásárlóerő kérdése. Minden elérhető, mindenből lehet bármit csinálni, a technika megeszi a 
természetet s diktálja a törvényeket, a természettörvény már csak a technika nyersanyaga. Ezt 
a világképet hirdették a sztálinista filmek is, ők még optimista utópiaként (különösen világo-
san fejeződik ki Az aranycsillag lovagja végén), de mindez ma morbid formákban tér vissza. 
A szovjet filmek a növekedés végtelenségét hirdették, az új amerikai filmek a metamorfó-
zisok korlátlanságát, melyeknek sem evolúciós törvény, sem erkölcsi törvény nem szabhat 
gátat. Az ember bármit megvásárolhat. A szépség nem emberi minőséget (egészséget, virtust, 
nagyságot, jóságot stb.) fejez ki, pusztán vásárlóerőt. A női Frankenstein tornyában jön össze 
a titkos társadalom, a halhatatlanoké, akik felszabadultak e természet és társadalom kötelmei 
alól, s már nincs bennük semmi emberi. A Jól áll neki a halál a boszorkányság és az élőhalál 
szimbolikája segítségével fejezi ki az extrémen polarizált társadalom kettészakadását, mely-
nek lakói már nem mérhetők egymás mértékével, így azonos név is aligha illeti őket.

Előbb Helent, utóbb Madeleine-t, ismét Helent, később újra Madeleine-t választja Ernest: 
lassan jön rá, hogy nincs közöttük lényegi különbség, s egyik sem kell neki. A barátnőket 
nem saját boldogságuk, csak a másik fél boldogtalansága élteti. A szépség versengés: a szé-
pek nem önmagukért, vagy a szerető kedvéért, hanem egymás ellen szépek. Helen rémülten 
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lapít. Madeleine a színpadon ágál. Később Madeleine lapít, míg a rikító vörösbe öltözött, 
megfiatalodott Helent ünnepli a társaság. A cselekményt a riválisnők váratlan szerepcseréi 
mozgatják, (de nem mozdítják előre). A gonoszság körbejár és sehová sem vezet. Ernest 
egyszer Helen társaságában tervezi Madeleine elpusztítását, máskor Madeleine társaságában 
kész segítséget nyújtani az agyonlőtt Helen eltüntetéséhez.

A versengők sorra felkeresik a modern boszorkányt, s ma mindkét filmszínésznő feladata 
az, hogy eljátssza az eltorzulást és szétesést az érés és a szép öregség helyén, s a regenerációt, 
mely szörnyűbb, mint a szétesés. „Annyit sem érsz, mint a pácienseid, még azokban is több 
örömem telne, hiszen a hulla legalább merev!” – rikácsol Madeleine, míg Ernest fojtogatja a 
nőt, majd megbánja bűnét, végül mégis ledobja a lépcsőn. A nő hullája fölött tettét bánva si-
ránkozik, a „rendbehozott” élőhalottat azonban tovább gyűlöli. A film nagy kedvvel jellemzi a 
groteszk lényt, a pátoszvesztett komikus monstrumot. Az alaktalan, lényegtelen ember másik 
oldala a szívós elpusztíthatatlanság. A feltápászkodó nő feje kifordult: „Látom a seggemet!” – 
kiabál döbbenten és a hátán hordja a melleit. Később az átlőtt Helen hasában tátongó lyukon 
át látjuk az ellene fordult összeesküvőket. Helen leüti Madeleine fejét, de az helyrerázza a 
kifordult tagot. Táguló és konyuló gumitestek harmonikáznak. Később, kibékülésüket köve-
tően, egymás hámló testét nézegetve kuncognak: „Majd festegetjük egymás fenekét.”

Az élőhalottak konzerválni szeretnék konzerválójukat, s Ernesten osztozva készülnek 
biztosítani jövőjüket. A nem a hagyományos „életvizét”, hanem az álélet állóvizét kínáló 
boszorkány meztelen lép elő a fürdőből, hogy így csábítsa el, az örök ifjúság reklámtestével 
a férfit az élőhalottak elitje számára. Ernest felteszi magának a kérdést, kell-e neki az őt ko-
optálni kész elit élet(?)formája? Nagy fogadást látunk a város fölött, hol együtt van az össze-
gyűlt zombielit, Ernest azonban menekül, nadrágtartón lóg az ereszkedő, konyuló ereszen.

Ernest az életet választotta az álélet, a nemzést a konzerválás, az öregséget az örök fiatal-
ság, a felnőttséget az infantilizmus, a halált az élőhalál, az alkotást a hatalom helyett. A túlélő 
halottakat már csak Ernest temetésén látjuk viszont, melynek végeztével leesnek a lépcsőn és 
széthullanak. Tagjaik azonban tovább mocorognak, két elhullott fej társalog, minden darab 
külön él, férgekként, az elpusztíthatatlanság rútságával, a szívósság szerénységével alapítva 
új világot. Csak a passzivitás és a parazitizmus jut az embernek a mindenhatóságot képvi-
selő technika világában. Az egész, a nemes, a halandó, az egyszeri megőrzése a gond, míg 
az értéktelenek elpusztíthatatlansága s mindenütt jelenvaló örökkévalósága okoz gondot. 
A rosszkedvű fekete komédia hangneme a fásult, öregedő Madeleine hangulatát veszi át. 
Az élet elevenségének nosztalgiája, a spontaneitás és szubjektivitás vágya, az értelmes élet 
lehetőségének halványuló emléke nem tud elképzelni olyan szereplőt, akiben megkapasz-
kodhatna, ezért a „megjavult” Ernestet koporsóba helyezi.

Dimorfizmus és demorfizáció

A nemi dimorfizmus ivari kétalakúság. A nőstényt mint szülésre specializálódott lényt eleve 
ellátta a természet olyan testi sajátosságokkal, melyektől akkor sem szabadul, ha személyes 
autonómiája és tudatos döntése elutasítja a természet számára alapvető női funkciót, mely 
számtalan testi következménnyel jár (a nő szőrtelensége, a kopaszodásnak jobban ellenálló 
hajdísze, nagy mellei, általában kerekded formái, szemben a férfi erősebb izomzatával, szőr-



357

zetével és csontozatával, szögletességével, magasabb termetével stb.). Az ivari kétalakúságra 
épül az általa lehetővé tett, adottságait kihasználó jegyek nyitott és alapjában halmozódó, de 
perifériálisan nagy változékonyságra is képes készlete, a kulturális dimorfizmus jelenségei. 
A nemek tulajdonságai megkerülhetetlen természeti alapkészletéért hormonok felelősek. A gö-
rög hormon szó eredetileg izgatószert jelent (Natalie Angier: A nő intim földrajza. Bp. 2001. 
216.), de nem mindegy, hogy a másik nem fizikuma közvetlenül izgat, vagy a másik nem iz-
galma váltja ki az izgalmat. Az első esetben ajzott, a másodikban ajzó nemről beszélhetnénk. 
Ezért kérdés, nem helyesebb-e izgalmak helyett specifikus érzékenységekről beszélni.

A szteroidok altípusai, a tesztoszteron és az ösztrogén, eltérő üzeneteket közvetítenek a 
befogadó szövet felé (uo. 217.). Az ösztrogének alakítják át a lánytestet anyatestté, s a lány 
nyugtalansága éppen úgy érték a párkeresés során, mint az anya stabil kapcsolatokat előny-
ben részesítő nyugodtsága a gyermeknevelésben. A férfi esetében a kasztráció olyan követ-
kezményeit írták le, mint a háziasság, a hűség, a szolgáló erények, a szoprán hang, a kevésbé 
temperamentumos viselkedés: mindezt összefoglalja a Mulan című film egyik mellékalakja. 
Nyugtató-e az ösztrogén? Vajon „sutba vághatjuk-e róla alkotott régi elképzelésünket, amely 
szerint pontosan ez az a hormon, amitől a nő gyöngéd és lágyszívű lesz…”? (uo. 222.). 
A mai hormonháztartás természetességét elveszített környezet befolyása alatt áll, ezért nem 
következtethetünk vissza az elmúlt korok tradicionális férfi vagy nőképének igazságtartal-
mára a mai adatok vizsgálata alapján. A természet mindig kísérletezett, variálta a hormonális 
összetevők keverékeit, arányait, de a be nem vált variánsokat ki is küszöbölte, amely válo-
gatás a „természet fölötti uralom” mai feltételei között többé nem működik. Az ösztrogén és 
a tesztoszteron mindkét nemben harcol, s ez teszi lehetővé, hogy az egyik szülő meghiúsult 
funkcióit átvehesse a másik.

A hormonháztartás és a génökonómia egyaránt a történés felé húzzák a nemi cselek-
vést. A hímtermészet génlogikai parancsolata: légy hűtlen, helyezd el korlátlanul termelődő 
génjeidet. Ezért a hímek kevésbé válogatósak. A hű hímek nem használják ki szaporodási 
potenciáljukat (Dawkins: Az önző gén. Bp. 2005. 54.). A kevés petesejtet termelő, de nagy, 
táplálékdús petesejt hozományával rendelkező nőstény nem nyerhet a promiszkuitáson. 
A nőstények körében ezért a „légy hű” üzenetet hordozó gén az érdek, a hím megőrzése és 
a gyermek közös felnevelése érdekében. A nőstény kezdettől fogva modellálja – testileg és 
viselkedésében is – az utódot, „cicás” vagy „gyermekies” rituálékkal köti és marasztalja a 
hímet, már maga iránt is olyan gyengéd érzéseket ébresztve, amelyekre a gyermeknek lesz 
szüksége. A nő tehát gyermekmodell: már testi megjelenésében is az emberi nem fiatalodá-
sának ígérete. A szép nárcisztikus nők önelégültsége és hozzáférhetetlensége – írja Camille 
Paglia (Die Masken der Sexualität. München. 1995. 43.) – a macskákkal és gyermekekkel 
közös. A nőstény gyengeséggel, a hím az erő, ügyesség és produktivitás szignalizálásával 
csábít. A férfi elébe megy a konfliktusoknak, a nő megelőzi kialakulásukat. Mintha mindig, s 
kezdettől fogva egy imaginárius csecsemőt védene, hajlamos az óvatosságra.

A „tiszta nő” a természet érdeke: a férfi üldöző és a nő menekülő, magakérető magatartása 
ebben az összefüggésben válik érthetővé. Camilla Paglia megfontolásai számolnak természet 
és kultúra, gyakorlati élet, esztétika és etika, valamint eszmény és valóság kölcsönhatásai-
val: „A marxista feministák a szüzesség történelmi kultuszát arra az értékre vezetik vissza, 
amellyel a nő a férfiúi házassági piacon bírt. Én ezzel szemben azt szeretném állítani, hogy 
a kettős morálnak biológiai alapja volt és van.”(Camille Paglia: Die Masken der Sexualität. 
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München. 1995. 43.).Ha a két nem ugyanarra a szexuális stratégiára tart igényt, ez az egyik 
önkéntes önfeladását jelenti. „Micsoda szakadék választja el a nemeket! Ne tegyünk úgy, 
mintha mindenki számára ugyanaz volna a szexualitás, és számoljunk a hallatlan nemi dua-
litás tényével.” (uo. 43.). Ennek fontosságát különös poézissel hangsúlyozza az Isten veled 
ágyasom, ahol, miután a forradalom a nőket is elvadult kamaszférfiakká változtatja, egy férfi 
harcol a tradicionális nőszerep, s ezzel összefüggésben a felhalmozott magaskultúra meg-
mentéséért.

A férfiak promiszkuitása erotikus tapasztalatot hoz, de leértékeli a szerelmet, Az imá-
dat és gyűlölet, a szeretettel szemben, kilobbanó érzések. Az Isten veled ágyasomban a nőt 
elcsábítja a prostituciótól az anyaság. A férfit, mint látni fogjuk, több dolog csábítja el az 
apaságtól. A Csóró című film hősnője kiáll az utcasarokra, hogy eltartsa a szeretett férfit, de 
összeomlik, pánikba esik, menekül a „kérő” (pontosabban „vásárló”) elől. A félelem megöli 
a lelket női szinte automatikusan adóznak a promiszkuitás divatjának, de látható érdeklődés 
vagy öröm nélkül. „A nők promiszkuitása betegség, állandó identitásvesztés. A promiszkuus 
nő belsőleg romlott, s képtelen a világos képzetekre. Szétrombolta teste rituális integritását.” 
(43.). A férfinak olyan érdeke spermáinak válogatás nélküli terjesztése, mint a nőé a „tiszta-
ság”. A nő érdeke „tisztán tartani szülőcsatornáját”(uo. 44.), amivel egy jövendő magzatot 
véd a világ minden szennyétől és könnyelműségétől. A költészet mindig érzékelte és méltatta 
a nőben ezeket a minőségeket, melyeket az ezredvégi nyugati „kulturális forradalmak”, a 
„négyek bandája” által levezényelt tömeghisztéria amerikanizált adaptációjaként tagadnak, 
gúnyolnak és üldöznek. A nő, a költészet kezdeteitől Ferenczi Sándor pszichoanalíziséig úgy 
jelenik meg, mint szűziesen csendes, tiszta tó, az őstenger maradványa, készen tartva a mag-
zat számára. „A férfiúi üldözés és a női menekülés nem egyszerűen csak egy társasjáték. 
A kettős erkölcs sokkal inkább a természet organikus törvényszerűségeihez tartozik.” (44.).

Vadászó és menekülő, sürgető és halasztó nem ellentmondásával szembesültünk. Ez fel-
idézi a választás és halasztás által Gehlen antropológiájában az emberi genezisben játszott 
szerepükről mondottakat. A hím imponáló és a nőstény vonakodó viselkedése, már a gének 
parancsainak természeti logikája keretei között is a kultúra lehetősége felé mutat. A család 
mint a halasztás és választás által teremtett tartós viszony természeti alapja, naturális kísérleti 
formája a kultúrának. „A házasság a szexuális energiák szociális szabályozója és megkötő 
eszköze, amelyek különben visszaesnének a természeti állapot anarchiájába, amely a hata-
lom akarása és az erősebb túlélése által meghatározott. A házasság a megszentelt összekötő 
tag természet és társadalom között.” – írja Paglia Spenser kapcsán (237.). A család mint a ter-
mészet kultúra felé mutató „intézménye” s végül a kultúrát továbbadó család megtámadása 
a civilizáció által azonban azt jelenti, hogy eme természeti örökség magunk mögött hagyá-
sával a kultúra logikáját és ökonómiáját is túlléptük, ami lényegében az eriksoni pszeudo-faj 
vagy a nietzschei Übermensch döntése. Olyan dologgal szakít ez a „felszabadulás”, amit 
emberként sem értünk el: szakadatlan törekvésünket kudarcok kísérték, az ember ugyanis 
olyan lény, mely soha nem birtokolta, csak megvalósítani próbálta lényegét, mely a novalisi 
„kék virág” távolságát tartva menekült előle. Ebben a tekintetben az emberlét tökéletes jog-
gal határozható meg „teljesen normális őrületként”, tehát így valamilyen az emberben eleve 
adott kisiklási lehetőség beteljesedése lenne a kapitalizmus. Az „új faj” egyede nárcisztikus 
szelfobjektumot képvisel, nem az emberség képletét. Ezzel ugyanazt az osztályt írtuk le, 
melyet korábban a „marslakók” felettes társadalmának neveztünk. Miután a kultúra kifejlesz-
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tette a természeti örökséggel kapcsolatos igent vagy nemet mondani tudásunkat, ezt a képes-
séget önmagára is alkalmazza, s ez esetben csak a nemet mondással bizonyíthatja az ember, 
hogy nem a természet és kultúra birtokolja őt, hanem ő a természetet és kultúrát. Ezzel válik 
a reflexió az embert és természetet, szubjektív és objektív szellemet alávető kollektív halál-
ösztönné, melynek eredménye ellentétes az egyént a társnak, a közösségnek vagy a műnek 
feláldozó individuális halálösztönnel.

A dialektikus módszer elkerülhetetlenné válik, ha a lét egészét, s nem egy speciális sze-
letét tanulmányozzuk, s akkor is, ha a lét tanulmányozóit vizsgáljuk (pl. a műalkotásokat). 
A természet dialektikája, s vele a tragikus egzisztencia nyomait véljük felismerni a gén és 
az őt hordozó lény érdekellentétében. A házassági kapcsolat az anyag természeti törvényétől 
idegen, sőt egyenesen ellenséges vele szemben. A föld és az erjedő, keveredő, olvadó és egy-
másba folyó mélységek törvényét tapasztaló, s a jövendő kultúra kitisztuló törvényét kereső 
rítus az eltúlzás segítségével fedezi fel a törvényt és a gyakorlati ismétlések rendszerébe írja 
belé a sejtést. A természet – pl. a gének – játékát az istenek drámai harcaként és ellentétes igé-
nyeik konfliktusaiként próbálja megfejteni a mítosz. Mit szól Ámor vagy Aphrodité a nemi 
partner kizárólagos birtoklásához? A házasság nemi elfojtás. A test minden testnek kínálja fel 
magát, a lélek csak egy lelket tűr meg. A szellem ismétli a test kollektivizmusát, de a szellemi 
érintkezés testtelen, ezért nem okoz az előbbi kollektivizmushoz hasonló problémákat. Az 
archaikus földanyák dúsak és pazarlóak, mindent be- és elfogadnak, s mindent nyújtanak. 
A nő nemcsak a gyermek érdekeit éli át, hanem saját ingerbevételi igénye is fennáll. Az egyes 
férfi érdeke, hogy kisajátítsa a bájakat, melyekkel a természet felhalmozta az általa megkör-
nyékezett nőt, a természet szempontjából azonban ez pazarlás. Az adott nő szempontjából is 
pazarlás, ha lemond az eme bájak által kínált lehetőségekről. És pazarlás a többi férfi szem-
szögéből is, akiket a birtoklás kizár e nő sajátos varázsának megismeréséből. A nő érdekével 
tehát szembenáll a férj érdeke, de a gyermeké is (az utóbbit azonban a nők, azonosulva a 
gyermekkel, nem élték át érdekellentétként, ami felveti olyan azonosuló szerelmek lehető-
ségét is, melyekben a nő a férfit is érzelmileg adoptálja). Szex és szerelem széttépő hatalmai 
küzdelmeinek egyik alesetéről van szó. A különböző kultúrák sajátos megoldásokkal kísérle-
teznek (pl. a nászéjszaka hetérizmusa, orgiasztikus ünnepek stb.).

A természet után a társadalom majd a kultúra is beleszól a nemi differenciálódás fejlődésé-
be. Az összkép a nemek viszonyának depolarizációját mutatja, mely azonban nem lehet teljes. 
A férfi átvállalhatja a nőtől a gondozást, de a magzat kihordását nem. Mindaddig lehetetlen 
a nemek teljes szimmetriája, míg a technika nem „tehermentesíti” a nőt az anyaság feladatai 
alól. A régi társadalmak az utódok javára korlátozzák a nő szexuális jogait. Az utódok kilété-
vel kapcsolatos bizonyosság igényéből levezethető a poligámia megengedése és a poliandria 
tiltása. A nő eredetileg a „tiszta nem”: az esztétikus és etikus nem. A nőt több testhez kötődő, 
a férfit több testről leváló teljesítmény jellemzi. Ennek következménye, hogy a női nárcizmus 
fokozza a vonzerőt, míg a férfi nárcizmusa esztétikai érzéseket kelthet ugyan a nőben, de nem 
kifejezett nemi izgalmat (a Showgirls című filmben pl. a lány könnyedén elhagyja a gazdag és 
elegáns szalonfiút, aki karrierjét is biztosítaná). A hagyományos kulturális dimorfizmusban az 
eszközértékek a férfi, a célértékek a nő oldalán jelennek meg. A háború és a béke, a kisvilág és 
a nagyvilág, a termelés és a fogyasztás, a meghasonlás és a társasság értékei két ellentétes pó-
luson halmozódnak, így történik összefüggéseik beazonosítása, minőségeik meghatározása, 
mely a későbbi cserefolyamatok alapja. Szilárd alap és folyamatos, építkező fejlődés esetén 
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a kombinációk gazdagsága nem támadja meg a nemi vonzerőt. A harmincas évek revüfilmje-
iben pl. a férfiak vettek át nőies jegyeket, míg a hatvanas években szinte minden műfajban a 
nők kezdtek eredetileg férfijegynek minősülő tulajdonságokat halmozni.

A Férfi Képe vagy a Nő Képe alakítja a konkrét férfiakat és nőket. Az ember előbb nem a 
konkrét férfire vagy nőre, hanem a képre reagál. A férfit és a nőt a Férfi Képe vagy a Nő Képe 
alapján vesszük észre és ítéljük meg, ha a felgyorsult világban egyáltalán meg tudjuk ítélni 
az egyediséget és nem pusztán a nemi kép érzékeléséig jutunk el. A konkrét férfi és nő pontos 
vagy pontatlan jel, a jelölt azonban a Férfi Képe és a Nő Képe, mert nem egy közvetlen létben 
élünk, hanem egy szimbolikusan kódolt realitásban. A filmek a Férfi Képét és a Nő Képét a 
főszereplőben, a férfiakat és nőket a mellékszereplőkben szokták érzékelni. A képek világa, 
és ezzel differenciáló vagy transzformáló teljesítményük is növekszik. Kultúra és természet 
együttműködése a feltételes és másodlagos ingerek uralma kiterjedésének mértékében rom-
lik. A férfi vagy a nő képe logikáján nem változtat, ha öntudata, „szabadsága” lázad a kép 
ellen. Hasonlóan lázadhat a nem példánya neme biológiája ellen, melyet a hagyományos 
képek inkább propagáltak és kihasználtak. A képpel ellenkép szembeállítható, de alapkép 
híján értelmét veszti az ellenkép. A szerető képét a férfilélekben mindig kíséri az anyáé, s 
az anyáét – mert már az anyjukkal is elégedetlenek lehetnek egész nemzedékek (vö. Szelíd 
motorosok) – az ősanyáé.

A szerelem utólagos, másodlagos: gyengébb, mint az erotika. Nem az a letaglózó el-
bűvöltség. Nem rendelkezik a betegség és őrület jellegével. A szerelemtől függ a mélység, 
az erotikától az intenzitás. Az erotika fenyegetése a rabság, a szerelem hozadéka a szabad-
ság. Murnau Faustjában az erotika gerjedelmének elsöprő hatalma és a szerelem fáziskésése 
okozza a tragédiát. De a tragédia bűnöse a férfi, mert a nőt nem jellemzi ez a fáziskésés, 
melynek bűneit felismerve a férfi az őrülettel azonosítja az ifjúságot. A férfi illetve női nemi 
ontológia fordított: a férfi esetében az erotika váltja ki a szerelmet, a nő esetében a szerelem 
az erotikát. A női ontológiában a nem-kényszeres szerelemre épül a kényszeres erotika. 
A férfi a transzot keresi, a nő a transzcendenciát. A férfiak az elveszett természetet keresik, 
a nők a mennyet (valamiféle harmonikus utópiát). A férfiak állatok szeretnének lenni, a nők 
angyalok. A férfiak számára az esztétikum a természet, az anyag ígérete, a nők számára a 
szellemé és erkölcsé. Ez azt jelenti, hogy nem találkozhatnak, nem találhatnak egymásra, és 
egymás segítségével magukra. Abban, amit a másik nem keres benne, mindkét nem elveszti 
magát. Az utóbbi évszázadok beszámolóit áttekintve úgy tűnik, a férfi tragikus, a nő idilli 
lényként szereti látni magát. A férfi vándor és vadász, a nő kertész és földműves. A férfit a 
kocsma duhajsága, a nőt a konyhaművészet harmóniája vonzza. A férfi számára a vágy kínjá-
nak enyhítése a kéj, az akarat ily módon a nullára irányul. A nő esetében az orgazmus ébreszt 
ismétlési kényszert, mely a csúcsra irányul.

A vágy lényege vagy alapszerkezete azonos a két nem esetében, de mozgása ellenté-
tes irányú. Lacan vágyelmélete talán segíthet alátámasztani azt a hipotézist, mely szerint a 
tragikum nem csupán esztétikai, hanem létkategória. A szükséglet, mint természetes szük-
séglet: endogén izgalom, melyre specifikus objektum a megoldás. A vágy ezzel szemben 
emléknyomokhoz kapcsolódik. Az anya többet ad, mint táplálékot: jelenlétet és szeretetet. 
A gyermek az eredeti ellátó, az első segítő közvetítésével tapasztalja meg a kielégülést, ,,a 
vágy pedig az eredeti kielégülés emlékét megszálló izgalom, mely másvalaki segítségéhez 
van címezve, s elismerést és szeretetet igényel, nem pusztán valamely részösztön vagy tár-
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gyi törekvés kielégülését. A vágy, mint a leválasztás őstörése által keletkezett differencia, 
kielégíthetetlen (Lacan: Die Bedeutung des Phallus. In. Schriften. Bd.2. Olten und Freiburg 
im Breisgau.127.). A szignifikánsok metonimikus mozgásának alávetett vágy mindig tovább 
vezet. A szükségletet csillapítja az objektum, a vágy kerülgeti az objektumot és feltölti je-
lentéssel. A vágy objektuma meghaladja az objektumlétet, a másikat kereső tehát a másik 
vágyát keresi, s a másikkal találkozva a másikban jelenlevő hiányt jelző űrre bukkan. A vágy 
problémája nem a birtoklás, hanem a lét hiánya. A specifikusan emberi törekvésnek nincs 
természetes objektuma, nincs természetes célja, mindig nyelvileg közvetített, és mindenkor 
áthatolhatatlan szakadék marad a realitás által kínált és a homályos nyugtalansággal keresett 
között. A vágy tárgya csak az intimitás kimondhatatlanságában és az egyszeriségében elté-
vedt ember „földútján” megközelíthető. A vágy tárgya titkos, tiltott, teljesen más, elérhetet-
len. A beteljesedett vágyat a megkapott vágytárgy elveszett része élteti. A vágy és a félelem 
egyformán igényli a nyilvánosság hiányát. A vágy keres, a vágytárgy rejtőzik és menekül, 
soha sincs itt egészen: „Az embert nem izgatja föl olyasmi, amit naponta lát…” – vélekedik 
Zamé, a déltengeri uralkodó (De Sade: Aline und Valcour. in. Ausgewählte Werke. Bd. 3. 
Frankfurt am Main. 1972. 89.). De Sade szerint a félelem is hasonlóan működik: „Ó, Juliette, 
gondold meg, hogy ha Európa királyai kezdik elveszíteni tekintélyüket, humanitásuk tette 
azt tönkre. Ha a fátyol alatt maradtak volna Ázsia uralkodóinak módján, úgy már nevük is 
megremegtette volna a földet.” (De Sade: Juliette.uo. Bd.5. 54.). A naponta látott másság 
veszít másságából. Az elveszett és elérhetetlen lény nagy vállalkozásokra ihlető ösztönzése 
feltételezi a markáns differenciálódást és polarizálódást. Minél radikálisabb a nemi polari-
záció, annál nagyobb egzotikum- és szenzációérzés váltja ki a szolgálat és elfogadás, imádat 
és önpusztítás hajlandóságait. Kisebb differencia esetén nő a kísérletező hajlam, s az én a 
másiktól vár nagyobb elfogadó kapacitást. Ha az én csak a másik tükre, s a másik is csak az 
én tükre, nagyobb az önproblematizáció, és kihal a vágyból a megváltásvágy. A vágy tárgya 
is a különbség, de a gyűlöleté is. Ezért lehet a vágy a gyűlölet fékje: ha a vágykészlet nő, a 
gyűlöletkészlet csökken vagy lebénul. Aki a romantika „kék virágát” keresi, mint Heinrich 
von Ofterdingen, nem ér rá gyűlölettárgyat keresni, mint A félelem megeszi a lelket ácsorgó 
semmittevői, akik sem magukkal, sem egymással nem tudnak mit kezdeni.

A vágy igényli a távolságot, de a túl nagy távolság kétségbeesést és menekülést eredmé-
nyezhet, vagy triviálisan: impotenciát. Ez azonban már a nemi polarizáció eltűnése, pl. ember 
és az istenek szerelme, mely már csak azért is zavarba hoz, mert az istenek neme bizonytalan. 
A polarizáció lényegét képező nemi ontológiai differenciára épül a klasszikus nemi szerepe-
ket kidolgozó szentimentális szerelmi vallás. A természeti nemi dimorfizmusra folyamatos és 
radikális kulturális dimorfizáció, épül rá, melyet betetőz a dimorfizáció esztétikai stilizációja, 
az utóbbi pedig olyan etikai felépítményt hordoz, mely az egész előző rétegrendre visszahat. 
„Clarissa – írja Leslie A.Fiedler – szenvedély nélkül érez – csupa szív és semmi genitáliák – 
és szerelme könnyekben kulminál.” (Liebe, Sexualität und Tod. Berlin. 1987. 50.). Mivel a 
férfiösztön agresszív és ellenállhatatlan, a férfi eredetileg a nőt vádolja, saját ösztönei általi 
zaklatását írja a nő számlájára: „…a zsidó-keresztény tradícióban mindig a nőt ábrázolták 
a férfi megkísértőjeként.”(Fiedler, 51.). A polgári regényben fordul a kocka: „a férfi mint 
olyan a csábító, a nő mint olyan a megváltó.” (uo.). Richardson regényében Lovelace ördögi, 
arisztokrata és filozófus, míg Clarissa a polgárság, az érzelem (a szív), a hit és a megvál-
tó mártírium képviselője. Ha a szűz a megváltó, aki a kegyetlenségre hajló férfi-rációt és 
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az agresszivitásba átcsúszó férfi-erotikát „gyengéd szeretetté” változtatja: „akkor a csábítás 
valóban blaszfémia: a megváltó nő és a megváltás tagadása.” (uo. 56.). A csábító csókja Jú-
dás-csók: „árulás egy csók által” (uo.). A női vonakodás, amennyiben nem pusztán kacérság, 
nem az eredeti primitív nemi inger felfokozásához vezet, ellenkezőleg, megtöréséhez és át-
alakításához. Pasolini Csórójában még van ilyen ártatlan és naiv mivolta által csodatévő nő, 
A félelem megeszi a lelket sivár, egyforma lakótömbjei között már nincs ilyen. Clarissa új-
szerű hatalmat szimbolizált, mely által Lovelace „monogám csábítóvá lesz, olyan csábítóvá, 
aki egyetlen nőben találja meg életfeladatát.” (uo.49.). A nő ellenfele az ösztön és a háború. 
Az utóbbi, a háború, a polgári társadalomban átváltozik a munka és halmozás csábításává, a 
kielégíthetetlen megismerés vagy a kielégíthetetlen gazdagodás vágyává.

(demorfizáció)

A nemi jegyek összekeveredése, a Férfi Képe és a Nő Képe felbomlása – életben és film-
ben – mind feltűnőbb. Ha az egyik nem felad, elveszít bizonyos vonásokat, vagy fellázad 
ellenük, a másik nem spontán kompenzatórikus kiegészítésképpen veszi át őket. A szecesz-
sziótól a harmincas évekig pozitívan élik meg, s átveszik a női jegyeket a férfiak is. Ez a 
Gold Diggers-filmekre jellemző szalonfiú-eszmény újra megjelenik, ezúttal distanciáltabb 
módon ábrázolva, a Showgirls című filmben. Az „apátlan társadalomban” a férfiak elvesztik 
hagyományos vonásaikat, s a kimaradt funkciókat rögtön felveszik az ezredvég harcosnői.

Demorfizációnak nevezzük a nemi dimorfizmus megtámadását és felbomlását. Ez egy-
részt spontán distinkcióvesztés formájában jelenik meg, másrészt mozgalomként és ideológi-
aként. A nemi demorfizáció az általános distinkcióvesztés alesete. A nemi képletek felbomlá-
sa, mely a testi jegyekben éppen úgy megmutatkozik, mint a szimbolikában, az összes egyéb 
kulturális képletek bomlása keretében értelmezhető. A demorfizáció törvényeinek kutatása 
nem tévesztendő össze valamiféle kirekesztő szándékkal, mert az emberiséget sújtó általános 
distinkcióvesztést írja le, de nem képleteket ír elő, nem támaszt behajthatatlan követeléseket, 
csak tényeket állapít meg, s az igazsággal való szembenézés segíthet boldogulni a természet 
és társadalom, történelem és kultúra sérülései által sújtott traumatikus egzisztencia probléma-
kezelésében. Tehát egy általánosabb folyamat aleseteként kellene megközelítenünk a nemi 
distinkciók zavarát.

Nemcsak a nemek vonásai keverednek, hasonlóképpen zavarodnak össze az életkorok 
megszokott tulajdonságai, s évülnek el olyan képletek, mint a Naiv Gyermek vagy Öreg 
Bölcs. A koravén gyermek extrém esete a Benjamin Button, a gyermeteg felnőtt pedig a Jerry 
Lewis-filmek óta a komikum alapfigurája.

Reduktív demorfizáció sújtja a társadalmi szerepeket: általánossá válnak a lumpenkultúra 
jegyei, a gátlást, halasztást, meggondolást, erkölcsi skrupulusokat, esztétikai igényt elvető 
barbarizáció, kifejezési szándékot és készséget levető egyszerűsítési hajlam, védekező jelle-
gű pökhendiség és agresszivitás, korrupt lelki kényelmet garantáló cinizmus, goromba stílus 
és csökkenő impulzuskontroll. A nyelvi demorfizáció minimális közhelykészletre redukálva 
automatizálja a kommunikációt és minimalizálja a szellemi munkát.

A természetes szelekcióra történelmi szelekció épül. A történelmi szelekció folyamatá-
ban a halasztás és választás képessége, a munka és a kultúra tart életben. A demorfizáció a 
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történelmi szelekció bukása és ennek következtében egyúttal a természetes szelekció halálos 
ítéletet kifejező eleme.

Katasztrófafilmek, zombifilmek, barbárfilmek divatjai hangsúlyozzák, hogy a történelem 
építkező folyamatának vége. A történelem megfordulása a fejlődést leváltó romlás. Az eszközök 
céllá válását leváltja a célok eszközzé válása. A vívmányok nem tesznek szert többé önfontos-
ságra, a nyelv és gondolkodás a mindenek mögött rejlő magasabb lehetőségek sejtelmének meg-
ragadásából és kidolgozásából az érvényesülés taktikai eszközévé egyszerűsödik. A kommu-
nikáció elveszti identitásképző szerepét, érdekességből és kalandból teherré válik. A New York 
árnyaiban a száj és az üveg nyaka kommunikál, a Meztelen ebédben a száj és a végbélnyílás.

Az általános distinkcióvesztéssel és képletzavarral szakad le a mai társadalom a termé-
szetről és a kultúrtörténetről. Az egységes masszába ömlesztett emberiség egésze vándor-
munkássá válik, s a történelem utáni utak előképének tekinthető, amit egykor a Fekete vo-
nat című filmben láttunk. Nincs minek kölcsönhatni, az emberlét alternatív vállalkozásai 
elvesztik alapjukat. A nemek, etnikumok, nemzetek, kultúrák markáns differenciálódása tette 
lehetővé attraktív eredményeket hozó kölcsönhatásukat.

Hosszú történelmi szakaszokon át termékenyítő hatású a társadalmi osztályok szétválása 
is. Ha a társadalmak kezdeti szükségállapotaiban nincsenek a létharc alól felmentett osztá-
lyok, rétegek, csoportok és kiemelkedő vezéregyéniségek illetve alkotók, úgy nem jöhetett 
volna létre a később leszivárgó kifinomodás és felvilágosodás, személyes önállóság és akarat 
sem. A kultúra forradalma az ősközösséget szétromboló, a közösséget alávető ellenforrada-
lomként jött létre. A népek harca közvetítette a kultúrák kölcsönhatását és az osztályharc a 
kultúrnívókét. Szenvedések és katasztrófák mozdítják elő a növekedést, melynek eredmé-
nyeként végül ráébredünk a katasztrófák közvetítette fejlődés túl magas emberi költségének 
botrányára, az alternatívák feladásában azonban hiába keressük a megoldást, melyet csak az 
eddigi alternatíva rendszerekkel alternatív rendszerek nyújthatnak.

Az „egyiptomi csapások” akkor következnek, amikor Egyiptom a népek otthonából a 
népek börtönévé válik. A csapások az őket kiállóknak új életet adnak. A történelmi kiváloga-
tódás „választott népei” (feltörő osztályai, kimagasló generációi) felmenő, fejlődő szakaszba 
lépnek, melynek jele a spontán népi puritanizmus. Ilyen folyamatok játszódnak le a török hó-
dítás sújtotta Alföldön vagy Erdélyben. Mollynári Gizella a Tanácsköztársaság komiszárja, 
a Horthy-rendszer üldözöttje, a Rákosi- és Kádár-rendszernek pedig elhallgattatott magyar 
Ahmatovája, akinek verseit végül a Vigília közli, ami arra utal, hogy a latin-amerikai „fel-
szabadítás teológiájának” megsejtője is, előérzetének kifejezője ez a rendkívüli sorsú rend-
kívüli tehetség, akit mindeddig csak Várkonyi Nándor méltatott hozzá illő érzékenységgel 
(Várkonyi: Az újabb magyar irodalom. Bp. 1942.). Mollynári Gizella különösen érzékenyen 
ábrázolja a progresszív összeszedettség genezisét: „Isten segíts magyarnak lenni … ha ma-
gyarnak lenni a kevésen való panasznélküli létet jelenti.” (Betévedt Európába. Bp. 1941. 
14.). Így néz végig az öntudatra ébredt kislány a templomi gyülekezeten: „Ezek magukat 
megmutatni jöttek, hogy bírják a munkát és számíthat rájuk a Teremtő.” (138.). A produktív, 
autentikus, vonzó arculatú kultúra a kényelemnek hízelgő feslett lazaság elutasítása, a biztos 
ítélet fegyelme és nem a demagóg szofisztika bűnpártoló kegyelme: „De valami igazságos 
keménység lett úrrá rajtam, melyről tudtam, hogy már itt tanultam.” (147.). Agnieszka Hol-
land Washington Square című filmjének csúf, kajla és buta úrilánya szenvedéseken és dek-
lasszálódáson át jut el valami hasonló keménységhez, mely által még csúnyaságát is levedli.
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(demorfizáció és forradalom)

Minden forradalom első szakasza magával hoz egy nagy demorfizációs lavinát, de ezt – ön-
magában véve – nem nevezhetjük forradalomnak.

A Kelet a boldogság feltételeit, a Nyugat a boldogtalanság okait szisztematizálja. A sze-
xualitás modern nyugati nyilvánossága elveszti a beavatási titok jellegét, s a tömegtársada-
lom igényeinek megfelelő irányított mozgalomként szerveződik. A Kelet művészetként, a 
Nyugat technikaként fogja fel a szexualitást. A nyugati ember olyan szexgéppé modernizáló-
dott, melynek karbantartása és állandó korszerűsítése egyre több technikust igényel. A keleti 
kultúrák ars eroticát alkottak, a nyugati civilizáció scientia sexualist.

A nyugati szexualitás a viktoriánus gazdasági virágkor idején vált elviselhetetlenül túl-
szabályozottá. Erre válaszol a századvégen egy a moziban Mae West (A kilencvenes évek 
szépe) által megörökített igazi szexuális forradalom, majd a XX. század közepén egy álforra-
dalom. Az előbbi egy sor kreatív újítást vezet be, az utóbbi minden szabályozás ellen lázad a 
bűntudatmentes és válogatás nélküli szexuális önkiélés igényével. Vajon előny vagy hátrány 
a kétely, kritika és bűntudat nélküli szexualitás? Ennek megítélése érdekében el kellene kez-
deni felmérni megjelenési formáit és következményeit. A szexuális szekvencia lerövidül. 
A pornófilmnek nincs története, elbeszélhetetlen, de nem azért, mert túl bonyolult, hanem 
mert nincs mit mondani róla. Többet tesznek meg, mint korábban, de a kapitalista logika 
keretében maradó szexualitás képtelen közelíteni az ars erotica eszményéhez: utánzó jelle-
gű, s teljesítmény- és versenyelvű. Nem odafigyelésből fakad és tartalma nem személyes. 
Hiányzik a bonyodalommentes eseményből a történet és kifejlés, s hiányzik a viszonyokból 
a kényes, egyéni és kifinomult mozzanat. A bűntudat nélküliség kifosztja az egyént, mert 
testi és lelki konfliktusai fennmaradnak, de érzelmi és nyelvi reprezentáció híján. A bűntudat 
nélküli provokatív ágálás elfojtási reakció. Az érzéketlen törtetés és halmozás nem szünteti a 
magányt, nem teremt emberi melegséget és közösséget, nem alapoz meg tartós viszonyokat.

A szexuális élet két pozitív és emancipatórikus mozgalmát egy harmadik, ezúttal negatív-
problematikus „emancipáció” követi. Az első felszabadulás, a szerelem felszabadulása a gaz-
dasági érdek uralma alól, minden korban előfordult, de a modernségig nem vált általánossá. 
A második nagy változás a szerelem kiválása a nemzés, a házasság és a család szolgálatából. 
A szerelem kinyilvánított öncéllá válása a századvégtől bontakozik ki és a XX. század ötvenes 
éveitől általánosul. A szerelem harmadik emancipációjaként fogja fel magát a hatvannyolcas 
generáció „szexuális forradalma”. A bűntudat nélküli szexualitás érájában lezajlik a szerelem 
elválása a pártól. Az első emancipáció felfokozza és romantizálja a szerelmet, az utolsó eman-
cipáció lefokozza és kollektivizálja. Végeredménye a szerelem függetlenedése a kitüntetett 
partnertől, a sorozat önállósodása a sorozatképzést gátló egyedtől, a szexé a szerelemtől. A 
hetvenes években a nők emancipálják, női falloszként fedezik fel klitoriszukat és átértékelik 
a maszturbálást. Eddig azt hitték, hiányzik nekik a férfi, most azt hiszik, nem hiányzik. Ettől 
kezdve a partner véletlen vendég az életben. A pár úgy értékelődik le, mint korábban az apa és 
az anya. A szinglikultusz eredményei a pártalan társadalom felé mutatnak. Ebben az értelem-
ben alakítja propagandisztikus tézisfilmmé Agnieszka Holland Henry James regényét. Jennifer 
Jason Leigh csalódik apjában is, vőlegényében is, a szerelem eszményét a gondozáséra váltja, 
óvodát alapít, s így mintegy szűznemzéssel tesz szert nagy családra (Washington Square).
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A hamis ösztönfelszabadítás elnyomó tömeghisztéria formájában valósul meg. A kontrol-
lálatlan és kritikátlan önkiélés nem egy eredeti és naiv kontrollálatlansághoz való megtérés 
(mely valójában természeti kontroll), csupán a mindenkori csoporthisztéria által diktált ágá-
lás. A szexualitás XX. századi felszabadulása nem a hatalomtól szabadítja meg, hanem szá-
mára tárja fel az emberi bensőség eddig titkolt, s ezért a gazdaság által kihasználatlan erőit. 
Az ölés és az elűzés helyére a civilizációs racionalizációnak már korábbi fokán a fogság, a 
totális kontroll és átnevelés lépett. Nem kiirtani, hanem felhasználni! A korábban az ember-
anyagra alkalmazott racionalizáció most eléri az ösztönanyagot. A hatalom új stratégiája nem 
kordában tartani, hanem szabad útjára engedni és felhasználni minden mozgást. Ahány erőt 
felszabadít, annyi új mozgatót fog be szekerébe. A hatalom csak azt az erőt szabadítja fel, 
amit dolgoztatni tud, s feltárásukban és kihasználásukban mind hatékonyabb. A szexualitás 
és szubjektivitás része marad mindannak, amitől szabadulást követel és ígér, vagy amitől 
való szabadulását bejelentette.

A gazdasági hatalom befogta a szexualitást, de kulturális hatalom is van, mely valóban 
felszabadít. A gazdasági hatalom a felszabadulást is befogja az elnyomás szekerébe, a kul-
turális hatalom az elnyomást is a felszabadulás eszközévé teszi. Az egzisztencia esztétiká-
jának alapja, Foucault elemzései szerint, a mérsékelt önuralom. Az antik aszkézistechnikák 
mérsékelnek, a kereszténység frontális harcot indít az ösztönerő ellen. Erre a középkor 
barbarizálódó ösztönélete, a maihoz hasonló amorfizáció kényszeríti.

(forradalom vagy túltermelési válság?)

Norbert Elias a gátlások kifejlődésének, Hans Peter Duerr a gátlástalanság felszabadulásának 
történetét értelmezi. A szemérem és szégyen, vagy a szégyentelenség fejlődik ki? Az előbbi 
a civilizáció története, az utóbbi a kapitalista civilizáció csúcspontján bekövetkező fordulat 
története. A natúrszexet a kultúrszex majd az obszcenitás érája követi. A gátlások csúcspontja 
a viktoriánus kor, melyet a fülledt, zavarodott, túlbonyolított majd forma- és értékvesztett 
szexualitás követ. A szexualitás szabadult fel vagy a szexualitás demorfizációja és az erotika 
amorfizációja?

A viktoriánus tilalomkultúra kevésbé erőszakos beavatkozás, mint a racionális munka 
és irracionális mámor kettősségére korlátozott élet, melyben a kétféle intenzív igénybevé-
tel, a termelésé és a fogyasztásé, nem hagy helyet sem eszmélkedésnek, sem lázadásnak.  
A felszabadítás mozgalomszerűsége, a szégyen, a kontroll, az ítélet és a mérték elleni táma-
dások, az elhajlás, a normaszegés modern esztétikai eszméjének posztmodern erotikaként 
való felújítása és a speciális szexuális szokások jogos toleranciakövetelésének térítő propa-
gandává fajulása nemcsak a szerelem lelki berendezkedési formáit fenyegetik, az erotikát 
is dekompozícióval sújtják. A felszabadítás mozgalomszerűsége ebben az intim lényegében 
fenyegetett dimenzióban ugyanolyan erőszakos kívülről irányítottságként hat, mint korábban 
az elfojtás. Ma is kényszerkultúrában élünk, de tótágast álló kényszerkultúrában.

Nietzsche a kivételes állapot és kivételes lény újrafelfedezője a puha, puhány, amorf em-
berkoncepció ellenében. Az alkotás formaadás, ami feltételezi a határvonást. Az alapítás az 
alaptalant, az alakítás az alaktalant túllépő összeszedettség kifejezője. A hatalom, pozitív 
fogalma szerint, mértékadó erő, melynek nincs köze a korlátozó un. „mértékletességhez”. 
Előbb, mondja Nietzsche, az ember volt a cselekvés, és nem a cselekvés az ember mértéke. 
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„Az előkelő emberfajta értékmeghatározónak érzi magát…” – nincs szüksége cselekedetei 
méricskélésére vagy jóváhagyatására. A hatalom élvezete a nagyfeszültség boldogsága, a 
hatékonyság érzése, s az önuralom biztonsága: tőle kapják értéküket a tulajdonságok, és nem 
ő a tulajdonságoktól (Jenseits von Gut und Böse. In. Werke Bd. 3. 176.). Az autentikus átfogó 
hatalommal bír önmaga fölött. Nem kíván részvétet vagy toleranciát, s magával szemben sem 
érez ilyet, sértő kiskorúsítást, gyengévé, beteggé nyilvánítást látna benne. A pszichológia 
„a magasabb ember romlásának, tönkremenetelének” felfedezője, a pszichikai és morális 
demorfizáció diagnosztája és történetírója. Az amorfizáció áldozatai azokat a tulajdonságo-
kat tartják a legmagasabb erénynek, „melyek arra szolgálnak, hogy a szenvedők számára 
megkönnyítsék a létezést.” (uo. 178.). A Washington Square című film pl. a több együttérzés 
generálása érdekében annyira eltúlozza a jövendő gyermekgondozónő esetlen, szeleburdi és 
éretlen mivoltából fakadó szenvedéseit, hogy a komoly tematika számára kínos burleszki 
pillanatok állnak elő. A finomabb, óvatosabb, gyengédebb megoldások több és hitelesebb 
szenvedést jeleníthettek volna meg.

A későkapitalizmus embere nemcsak azt követeli, hogy kevesebbet követeljenek tőle, 
azt is, hogy kevesebbet kelljen követelnie önmagától, s megspórolhassa az önkép kidolgo-
zását és az önformálás fáradságát, melyek feltétele az önkritika. A „forradalmi” szexuális 
életmódreformok hosszú távon nem bizonyultak sikeresnek. A „természetes szégyenérzet” 
fellázadt a „belénevelt szégyentelenség” ellen (Hans Peter Duerr: Intimität. Der Mythos 
vom Zivilisationsprozesses. Frankfurt am Main. 1990. Bd.2. 269.). Nem mond ellent ennek, 
hogy a kisgyermek nem szégyenkezik? Az agy fejletlensége, a szellem ki nem épültsége 
hasonló eredményeket produkál, mint leépülése a beteg esetében. Vagy mint a kultúra le-
épülése, második gyermekkora (mely fogalom infantilizmus és szenilitás rokonságára utal). 
A nemi szerv az eltakarás által tesz szert az „objet petit a” jelentőségére. A régiek nyelvén 
azt mondhatjuk: mágikus jelentőségre, szent rettenetességre. A feltárás eszközként profa-
nizálja a nemi szervet. A nyilvános meztelenkedés profanizálja a „szent éroszt”. Minden 
kultúrában jelen van a szemérem és szégyen ideiglenes és alkalmi felfüggesztése, de nem 
jogi és politikai formák által megszállt és kompromittált formákban. A szemérmetlennek is 
helye van a szeméremkultúrában, s a kultúrák kidolgozzák beépítése módozatait. A szégyen 
korlátozza az erotikát, de a szégyen kifejezését is korlátozza a nevetés. A keletiek a sze-
mérem kimutatásában is szemérmesek, de segítségül szolgál az oldó nevetés. A pornográf 
képeket úgy nevezik Japánban: „amin az ember nevet.” (Duerr: Obszönität und Gewalt. Der 
Mythos vom Zivilisationsprozess. Frankfurt am Main.1993. Bd. 3. 94-95.). Az egyiptomi 
mitológiában a nevetés a szexualitás revitalizáló hatásának reflexe (uo. 97.). A koedukált 
világ szexinflációjában férfi és nő viszonya a korábbiaknál prózaibb. A pornográfia próbálja 
feléleszteni a vágyat, jelentéssel felruházni a testet. Az ipari és nem esztétikai megközelítés 
következtében ez a törekvés nem járt sikerrel, csak a képek prostituálódásához vezetett.

A szeméremküszöb lesüllyedése a feleslegtársadalom szükséglete, mely „tendenciálisan 
mindent alávet a konzumnak.” (Hans Peter Duerr, Bd. 2. 260.). A konzumideológia hadat 
üzen az ösztönlemondás eszméjének és a szexuális stimulálás privatizálásának (uo.). A single-
eszmény a gazdaság követelménye, de hedonisztikus érvekkel dolgozzák meg és építik be 
az egyént. A férfit korábban is jobban kisajátította a gazdaság és a háború, mely most a nőre 
is bejelenti igényét (G.I.Jane, Mulan, A repülő tőrök klánja stb.). Így a karriernő esetében a 
legfeltűnőbbek a változások. Az új életeszmény velejárói a gyermekellenesség („magunknak 
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élünk”), a család, a házastársi hűség és a szüzesség leértékelése (260.). Ez a felszabadu-
lás egyszerre tesz bérrabszolgává és érzelmi páriává. Eredménye a szexualitás értelmének 
megváltozása: „messzemenő hedonisztikus leértékelése, vagy ha úgy tetszik liberalizálása a 
szexualitásnak.” (uo. 261.). Az ítéletmentességet nyilvánítják előítélet-mentességnek. A bol-
dogság képe az elterült test, amelynek kéjén magasan kvalifikált szakmunkásként dolgozik 
a partner. Nem igyekeznek felszámolni a szexuális nyomor formáit, hanem egyenjogúsítják 
őket a beteljesedéssel: fellépnek a vidám nyomor és a teljes jogú alantasság ideológusai. 
A klasszikus kapitalizmusnak a potencia eszménye, s ezzel a genitális szexualitás felelt meg. 
A későkapitalizmusban nemcsak a szükségletek, a szükségletek megbetegedései, az eltorzult 
szükségletek sem menekülnek az emancipáció elől, s lassan minden kínt kéjjé nyilváníta-
nak, a kéjpiacon forgalmazzák és variálják a kínokat. „A polgári társadalom által egykor 
démonizált határesetek ellaposodnak a tabu nélküli szexuálkonzum szórakoztató variánsai-
ként.” (Gorsen: Sexualästhetik. Hamburg. 1977. 95.).

A kultúripar, és ennek része, a szexipar, minden szükségletet elfogad, melyeket egyszerű-
sített, racionalizált, problémakerülő, sőt tagadó módon megszépítve kíván és ígér kielégíteni. 
De, mert nem a valóságos szükségleteket tartja szem előtt, melyeket hazugságokra cserélt, az 
eredmény traumatikus és nem terapeutikus. Az új álomgyár az élet egészét vállalkozik úgy 
legyártani, mint eddig a filmeket.

Mindaz, ami fokozott érzékenységnek és türelemnek látszik, valójában csupán kényel-
messég és érdektelenség. A szex piacosodik és a szexpiac a kellemességek piacának egyik 
árucikke. A kellemes szex traumatikus és nem terapeutikus. Ígér, de nem vált be. A fogyasztó 
mindent akar, azaz nem tudja, mit akar. A fogyasztás vágya a vágy vágyának karikatúrá-
ja, a fogyasztó a másik által fogyasztottra, a más fogyasztására vágyik. A Meztelen ebéd 
írója New Yorkban más karjában fetrengve látja, s így szemlélheti kívánatosnak feleségét, 
míg Interzónában más feleségeként ismeri meg és mások karjából kapva érzi kívánatosnak 
ugyanazt a nőt.

Mit ígér a szexuális konzumkultúra és milyen feltétellel? Meglep saját szükségleteink-
kel: olyan szükségletek teljesülését ígéri, melyekről nem is álmodtunk. Illik előítélet nélkül 
elfogadni mindent és lehető kényelemmel berendezkedni benne. Megfékezni az ítéletet és az 
alkalmazkodásra fordítani az erőt. Az együttélés alapja a kölcsönös igénytelenség, mind a kí-
vánságok, mind a teljesítmények minőségét illetően. A szükségleteknek való hízelgés a kom-
fortot és biztonságot nyilvánítja legfőbb értékké, s a teljesítménytársadalomban elérhetetlen 
biztonságot a komfort pazarló ritualizációjával szeretné pótolni vagy legalább érzésteleníteni 
a létbizonytalanságot.

A korábban a kényszermorál által elfojtott szükségletet a divat, a valódi szükségletet az 
álszükséglet fojtja el. Most már a szükségleteket is úgy gyártják és forgalmazzák, mint ko-
rábban a szükséglettárgyakat. Nem elég türelemmel elfogadni a szükségleteket, kívülről irá-
nyított szükségletek növekvő halmazát kell elfogadni. Egymás szükségleteire spekulálunk 
és mesterségesen generált függéseket zsákmányolunk ki (Peter Gorsen: Sexualästhetik. 20-
21.). Nemcsak a szexualitás vesz fel áruformát, az áru is szexuális formát (Gorsen, 89.).  
A vásárlás és a vásárlási verseny szenvedélybetegséggé válik, s nárcisztikus szexuális szük-
ségletet elégít ki. A szexualitást megfosztják tárgyi specifikumától, immár az egész világ 
becéz és hízeleg, nemcsak a szerető. Az egész világ örökösen stimulál, de nem nyújt össze-
foglaló örömöt.
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A szexuális forradalom a szexuális ellenforradalom bevezető szakaszának bizonyult. Az ál-
tala kitermelt, átnevelt, „dekonstruált” posztmodern embertípusból váltak a globális birodalom-
építés káderei. A Római Birodalom a nemzeti tradíciót cenzúrázó, asszimiláló s végső soron, 
amennyiben marad rá ideje, kiirtó kozmopolitizmus győzelme. A lokális az apollóival korlá-
tozza a dionüzoszit, a globális azonban szabadon engedi. Ebből fakad a birodalmi dekadencia, 
melynek önkénytelenül is hatása a formák előttihez való megtérés. Rómában chthonikus ős-
kultusz előzte meg a görög vallás átvételét: az istenített holtak „egy chthonikus sárbirodalmat 
uraltak.” (Camille Paglia: Die Masken der Sexualität. München. 1995. 164.). Paglia felméri az 
átszexualizálódott birodalom piacának teljesítményeit. Az eredmény Gorsen leírására emlékeztet, 
amennyiben gondolatmenete a szexualitás áruvá válásától az áruvilág szexuális konnotációinak 
elhatalmasodása felé vezetett. „A világ a psziché projekciós felületévé válik, melyen a szexuális 
ösztön amorális teljesítményei kitombolják magukat.” (Paglia, 170.). A piac túl nagy, a kínálat 
bővül, a kultúra túlzásokba esik, a monstruózus szellem és a korcs lélek a túlsok betegségében 
szenved. „Túlsok szellem, túlsok test, túlsok ember, túlsok dolog.” (uo.175.). A külsőséges gaz-
dagság a belső üresség takarójából a tombolás által válik kifejezésévé. Mechanizált kéjsóvárság 
lép fel az oldódás helyén (169.). A római dekadencia orgiája nem oldódás, csak magán kívül lét. 
„Tekintet plusz orgia egyenlő a dekadenciával.” (168.). A szétesés önszemlélete egybeesik az 
önkínzás kéjével. A megkettőzött reflexivitás előbb elutasítja a magában felismert állatot, hogy 
azután igenelhesse. „Erős nyugati típusú személyiség nélkül nincs valódi dekadencia.” (168.).  
A reflexivitás győzelme egyben a permanens átértékelés kényszerével jár. Az élet képsor, me-
lyet a lélek nézőteréről szemlélünk. „Distanciából tekintve a bűn egyfajta mozivá válik.” (168.). 
Mindezt azért írhatja le egy mai ember ilyen érzékenyen és találékonyan, mert magunkra is-
merünk az ókori birodalmi emancipáció álságának képében: „A férfiak és nők egyszerre csak 
szabadok, de a szabadság csak a felesleges energia áradata, ördögi kör izgalomból, keresésből, 
telítődésből, kimerültségből és undorból.” (169.). Regresszió és infantilizáció mai képletének 
előzményei is előkerülnek: „A dekadencia primitivizmus és kifinomultság egymásmellettisége, 
a történelem visszafordulása saját eredeteihez.” (177.). Libidó és destrudó dekompozitórikus ve-
gyületében is magunkra ismerhetünk: a késői Róma, állapítja meg Pagila, renyheség és brutalitás 
között ingadozott (177.). Ezt a világállapotot írja le Fellini Satyriconja, melynek rendezője még 
úgy érzi, egy új nemzedék megundorodhat tőle és megkísérelhet kilépni belőle.

(szerepkáosz)

A radikális feminizmus szerint a biológiai nem is társadalmi konstrukció: „a szülés utáni 
vágy annak a társadalmi gyakorlatnak az eredménye, amely gyakorlat megköveteli és lét-
rehozza ezeket a vágyakat.” (Judith Butler: Problémás nem. Bp. 2006. 168.). A társadalmi 
nem eszméje szerint a természeti diktátumokat is a socius diktálja: „az ’anyai ösztön’ akár 
kulturálisan konstituált vágy is lehet, amit aztán naturalista szókinccsel magyaráznak.”(uo. 
168.).Ha a társadalom keményebben determinál, mint a természet, sőt a természetet is ő 
konstituálja, úgy a társadalmi nem konstrukciós aktivitása nem felszabadítja az egyént, ha-
nem újabb elnyomással, a diktátumok megkettőzésével sújtja, s két ellentétes diktátumsor 
összeegyeztethetetlenségével, krónikus szembeállításával zavarja. A természet kiindulópon-
tokat ad, a társadalom célokat diktál, s az utóbbi – amennyiben külső diktátum, divatdiktátum 
vagy mozgalmi program – a nagyobb szabadságkorlátozás.
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A vitákban, a propozicionális tartalom vizsgálata helyett érdekképviseleti stratégiákat mu-
tatnak ki, ellenőrizhető tények helyett feltételezett szándékokat elemeznek. Az eredmény az 
igazság osztály-jellegének régi szovjetmarxista álláspontja, illetve ennek radikalizált válto-
zata. „Vajon a biológiai nem állítólagos természetes ténye diszkurzívan jön létre más politikai 
és társadalmi célokat szolgáló különféle tudományos diskurzusokban?” (49.). A társadalmi 
nem fogalmának bevezetése által a nemek programozását, a szerepvállalás és önformálás be-
folyásolását, mind a biológiai feltételeket, mind a tradíciókba foglalt információfelhalmozást 
kiküszöbölve, a politikai ambíció kész átvenni. Társadalmi nem helyett politikai nemről is 
beszélhetnénk. A nemet ilyen értelemben „nyitott műalkotássá” téve azonban a határait, for-
máját fellazító politika a kultúriparnak adja tovább a befolyásolást.

A társadalmi nem hatalmi viszonyai „egy prediszkurzív biológiai nem hatását létrehoz-
zák, és elfedik anyagát, a diszkurzív létrehozás folyamatát.” (50). Az egypólusú világ egy-
pólusú világképet hitelesített az általa elnyelt egyén felfogásában, s ezt – a mai kapitalizmus 
kialakulása óta – a nyelv omnipotenciájára alapozzák. Butler Simone de Beauvoirt idézi: 
„az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik.” (Butler, 53.). Azzá válik a női szerepek 
elsajátításakor, de az izomzat, a csontozat vagy a nemi szervek jellege nem nyelvi konst-
rukció: nem gondolatilag konstruált valóságok. Az omnipotencia illúziója nem akar tudni a 
magáértvaló felépítmény magánvaló alapjairól.

Hogyan lehet a természeti nem diszkurzívan kontituált? Ezt akkor feltételezhetjük, ha 
a valóságkép nyelvi konstrukcióját a valóság nyelvi konstrukciójával azonosítjuk, a létet a 
képre, a természetet a kultúrára, a reálist a szimbolikusra redukáljuk. Beszélhetünk termé-
szeti nemről és társadalmi nemről (helyesebben szociokulturális nemről), de az előbbi alap, 
az utóbbi felépítmény, az előbbi végzet vagy sors, míg az utóbbi a vele vitázó választások 
rendje, s mindig volt vita a kettő között, férfi és nő átvettek egymástól minőségeket, cserél-
ték szerepeiket, funkcióikat, ebben nincs semmi új. Mindkét nem rendelkezik mindkét nem 
tulajdonságaival, s ezek különböző módon hierarchizált kihasználása rendkívül variábilissé 
tette mindkét nemet. Az átvett tulajdonságok kombinációit nem új nemnek, hanem saját ter-
mészetes nemük variánsának tartották. Ami újdonság ma: az a hit, hogy úgy lehet átlépni 
egyik nemből a másikba, mint egyik társadalmi osztályból a másikba, s a nőt a proletár, a 
férfit a burzsoá fogalom utódaként vetik be, ezzel azt a groteszk illúziót keltve, hogy a nő 
„társadalmi férfivá” válása felemelkedés. Osztályharcot feltételeznek, sőt szerveznek férfi 
és nő között, melyben a feltételezett férfiuralom az előnyös tulajdonságokat férfiasként, a 
hátrányosakat nőiesként definiálná. Sztálin nélküli sztálinizmusról beszélünk, ha a gondola-
tot mozgatja az akarat és nem az akaratot a gondolat, s ha az elfogult világlátást szervezett 
ressentiment parancsuralma határozza meg, és ha a sértődöttséget gyűlöletté fokozva akarják 
mobilizálni. Ez utóbbit a mozgalom akkor is megteszi (Marx esetében is így volt), ha az 
elméletalkotók ebben vétlenek.

Régen – ezt az egész eddigi emberiségről elmondhatjuk – adománynak tekintették a bio-
lógiai adottságokat, ma sérelemnek és korlátnak. Régen a polarizáció vonzott, ma a depola-
rizáció ad szociális biztonságérzetet. Mindkét nemben erősödik a másik nem iránti irigység, 
mely felülről szivárog szét, részben egy tétlen, részben egy túlreflektált társadalmi osztály-
ból. Ennek során a freudi péniszirigység hipotézise a falloszgyűlölet programjává változik.

A nemek kölcsönös irigysége és gyanúja a versenytársadalomban szükségképpen erősö-
dik. Erősödése kor- és miliőfüggő, létezése azonban természetes. A férfit természeti vonzás 
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kísérti nővé válni, a nőt szociális vonzás csábítja a férfiasság felé, mert az eredeti miliőben 
a természeti-testi eredetet is (nemcsak kulturális befolyást) megtestesítő anya, a szociális 
miliőben az érzelmi és szociális közvetítésekre redukált apai befolyás a mindenhatóság képe. 
A hagyományban a férfi képviseli a törvényt, a cserét és a háborút, a nő a szeretetet, ajándé-
kot és békét. A férfi a történelmet és társadalmat, a nő valamiféle „prae”-létmódot, „prae”-
ontológiát. A kapitalizmusban, a csere és a verseny egyetemes dominanciája feltételei között, 
a nő vágyni kezd a férfi „előnyeire”, melyeket a férfi tehernek, a próbatétel permanenciá-
jának érez. A harcost egykor megváltó „hercegnő” maga is harcossá válik, s ettől kezdve a 
nemi élet beavató konfliktusai előtt állók gyakran azt tapasztalják, hogy az azonos nemtől 
könnyebben s adekvátabb ingerek formájában kaphatják meg, amit a másik nemtől várnak. 
A nemek az adekvát ingerléshez szükséges beleérzést az azonos nemnél kezdik keresni, az 
eredmény azonban nem szerelem, hanem onanisztikus partnerség.

A test tartalmazza mindkét nem hormonjait, miáltal lehetővé teszi a szerep- és funkció-
cseréket. A szerepcsere lehetőségei korlátlanok, a funkciócserében azonban van egy határ. 
A nő megkövetelheti a férfitől, hogy ülve vizeljen, de magától nem követelheti, hogy szerve-
zete ondósejteket termeljen. A probléma triviálisan egyszerű: a férfi vállalhatja a konyhát és 
a gyermeknevelést, s a nő a karriert, de a férfi nem szülhet a nő helyett. A transzvesztita ruhát 
cserél a nővel, a transzszexuális testet próbál vele cserélni. Az utóbbinak azonban lehetnek 
katasztrofális következményei, pl. a transzszexuálisok magas öngyilkossági aránya.

A nemek kölcsönös irigysége, egy omnipotens komplexummal párosulva, oda vezethet, 
hogy nem harmadik nembe lépnek át az eddigi megosztottságból, hanem a két nem közötti 
senkiföldjén rekednek. Asta Nielsen Hamletje nőnek született, de a trónnak a család számára 
való megtartása érdekében férfit kell játszania. „Nem vagyok férfi és nem szabad nőnek len-
nem!” – panaszolja, vádló hangsúllyal, az anyának. A női Hamlet neme egyértelműen poli-
tikai nem, az előző generáció, az igazi férfi és az igazi nő elementáris szenvedélyei azonban 
elsöprik a terveket. Horatio, aki Hamletbe szerelmes, azt hiszi, hogy Opheliát szereti: ez is a 
nemi szerepzavar, a politikai nem beavatkozásának következménye. A természet akarata és 
a politikai akarat kereszteződése végül általános katasztrófához vezet. Az Isten veled ágya-
somban a férfinak kell nőt játszania, Nielsen Hamletjében a nőnek férfit. Mindketten félté-
kenyek az általuk játszott nem igazi képviselőjére, s kegyetlenek vele – és főként: mindkettő 
melankolikus. A némafilmi Hamletben a test akarata küzd előbb a politikai intrikával, később 
a bosszú szenvedélyével. Halála pillanatában árulja el Horationak Hamlet titkát a női test, a 
megtántorodó és lehulló áldozatot megragadó barát kezébe kerülő női mellek. Így Horatio is 
későn jön rá, hogy az, amit barátságnak hitt, szerelem volt, a női Hamlet pedig halála után 
kapja az első – kihűlő – csókot.

Az esszenciátlan szabadság tiszta konstrukcionizmusa eszméjének uralma mellett is, to-
vábbra is férfitest vagy női test, tehát biológiai nem a hordozója ennek a nárcisztikus természetű, 
omnipotens igényű szabadságnak. Ez azonban kiváltja a feminista rosszallást: „a női testnek 
a női szabadság helyzetének és eszközének kellene lennie, nem meghatározó és behatároló 
esszenciának.” (56.). Az idioszinkrátikus létideált nevezik ma társadalmi nemnek, holott ez 
korántsem „nem”, hanem egyediség, melynek a nemi test vagy a nemi szerep egyaránt csak 
hordozója. „A társadalmi nem egy olyan bonyolultság, amelynek kiteljesedése állandóan 
késleltetett, soha, semmilyen időpontban nem teljesen az, ami.” (62.). A szimbolikus képes 
létrehozni magát a valóst, és nemcsak illúzióját, de ehhez szüksége van a szubsztanciális 
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adottságokra, melyek ellen lázad. A nyelv performatív ereje teljesítményét, a valóság nyelv 
vezette alakítását összemossák a valóságkép társadalmi konstrukciójával. A személyes iden-
titásról valóban elmondható, amit a nemi identitásról állítanak. A személyes identitás valóban 
performatívan jön létre „azon kifejezések által, amelyek állítólag következményei.” (76.). 
Az egyediség esetében, az idioszinkrátikus önadottság jellemzésekor elfogadható az a létfor-
ma és adottságmód, amit társadalmi nemként propagálnak: „A társadalmi nem cselekvés, de 
nem a tett bekövetkezte előtt létezett alany cselekvése.” (76.).

Férfinőről vagy nőférfiről beszélünk, ha meghatározott biológiai nemű lény ellentett szo-
ciokulturális nemi képletet választ és valósít meg. Feltételezzük, hogy ez lehet individuális 
életterv, de azt is, hogy mindenekelőtt a technikai civilizáció természetromboló hatásai, a 
hormonálisan kódolt tulajdonságok elleni támadása kiváltotta adottság, mely esetben a társa-
dalmi nem új típusai ugyanolyan sorsszerű adottságok (és kiindulópontok), mint a természeti 
nem, s feldolgozásuk ugyanolyan próbára teszi az egyént és környezetét, mint az eredeti, 
sérületlen adottságok szociokulturális és személyes feldolgozása. Butler koncepciójában az 
anyai test a civilizáció döntésének, s ezen belül a nemi uralom érdekeinek terméke: „amely-
ben a női testtől elvárják, hogy feltételezze anyaságát, mint önmaga lényegét és vágyának 
törvényét.” (170.). Nem vonható kétségbe, hogy a karriernőt teljességgel leválasztja a ter-
mészetről és történelemről az aktuális versenytársadalom. Gyakori a mai filmekben, hogy a 
gyermekek nemcsak az anyát, a nézőt is idegesítik, amikor pl. az iraki háború előkészítésé-
nek veszedelmes bonyodalmaiba merült anyát limonádéért zaklatják (Államtrükkök), vagy 
amikor meg kellene lapulni a pincében, visítani kezdenek (Burrowers – a felszín alatt).  
A férfinő mint pszeudo-anya már régóta senkinek semmivel nem tartozó kvázi-lombikbé-
biket szül és nevel arra – közönyével – hogy mindenki csak magának tartozik, nincsenek 
kötelességei, csak jogai, és az ambíció pótolja az érzelmeket. Test és lélek, természet és 
társadalom együttműködése, sorsmegalapozó érzékenység, ösztönös-érzelmi apriorik híján 
vágy sincs többé, legfeljebb szeszély. Ha a természeti nem is szociális konstrukció, tehát a 
természeti nem valósága a társadalmi nem, akkor az emberlét üres lap, melyre bármi beírható, s 
az anya masszát, anyagot szül, melyet nem terhelnek örökségek. A nő tehát csak egyfajta bánya, 
melyből a társadalom kitermeli az általa felhasználandó nyersanyagot. Nincs nő, nincs anya, ám 
ha nincs örökség, mellyel az örökösnek küzdeni kell, úgy sors sincs csak szabad atom. A konst-
rukciók, szerepek csak maszkok, s ha nincs viszonyuló szubsztancia, úgy viszony sincs, csak 
ütközések. Valóban végiggondolható egy olyan ontológia, melyben az ütközésben születnek 
az ütközők, de az egymásra boltozódó létrégiók és egymást folytató létstádiumok folyama-
tában az előző ütközések termékei már esszenciális szubsztancialitásként adottak, s az új 
ütközőket teremtő új ütközések csak egy további stádiumot, létrégiót teremthetnek, s még 
a retroaktív kauzlitás is csak módosítóként, de nem teremtőként hathat vissza az előzőekre.

A természet – elemei megismerése és technikai manipulálása által – valóban növekvő 
mértékben alakul át társadalmi konstrukcióvá, de ez az emberiség és a földi élet végét jelenti. 
A férfi és női nem teljes átalakulása társadalmi konstrukcióvá hasonlóképpen a nemek leépü-
lésével jár. A Transformers-filmek létezőinek – a lény szó ezúttal már nem használható – már 
nincs neme. Már a Mátrix világában sem valós kategória, csak illuzórikus konstrukció a nem. 
Sőt, Fritz Lang Metropolisának emberei is előlegezik azt, ahogy a koncentrációs táborok 
férfiai és női egyforma roncsokká válnak.
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(a férfinő)

Az öregedéssel a nők ösztrogénszintje csökken, a férfiaké emelkedik. Az öregedéssel csök-
kennek a nemi különbségek, s mindez a közös infantilizálódásba torkollik. Az öregedés folya-
mata elméletileg a nemváltás felé halad, de csak a semlegességig jut el, a nemi meghatározott-
ság többé-kevésbé való leépüléséig (a testi és szellemi funkciók általános leépülése keretében, 
amelynek gyorsasága vagy lassúsága függ az aktív erőfeszítések fenntartásától vagy feladásá-
tól). De nemcsak a test, a kultúra öregedése, a kései kultúra dekadenciája is felmutat hasonló 
jelenségeket. A harmadik forrás a természet visszahatása, a technikai civilizáció beavatkozá-
saira való reagálása. A technikai civilizáció felborítja a hormonháztartást. Tesztoszteron injek-
ciók segítségével hím agyat fejlesztettek ki nőstényekben, antiandrogén injekciókkal pedig 
nőstény agyat normális hímeken. A DDT nevű rovarirtó egész nőnemzedékeket ruházott fel 
fiús tulajdonságokkal. Az életfolyamatok logikája és az életfeltételek változása a természeti 
nemet sem hagyja érintetlenül, s ehhez járul hozzá a szociokulturális nemi képletek változása. 
A nők bevonása a gazdasági versenybe, a család felbomlása, az élet általános izgalomszintjé-
nek növekedése a fiziológiai folyamatokkal kölcsönhatásban hajtja előre a változásokat.

A polgári feminizmus már eme változások eredménye, amelyeket igazol. De más dolog 
igazolni a változásokat, és más dolog a megfordíthatatlan változásokkal számolva, ám kri-
tikailag szemlélve őket, keresni a velük való együttélés módozatait. A polgári feminizmus 
kiindulópontja elfogadhatatlan, mert férfi és nő egyenlősége hazugság, ha nem párosul ál-
talános egyenlőséggel, ha az egyenlőséget követelő nő, nem követeli munkás és tulajdonos, 
tulajdonos és alkalmazott, és mindenekelőtt centrum és periféria népeinek egyenlőségét a 
minden korábban ismertnél nagyobb különbségeket produkáló, a különbségek korlátlan nö-
vekedésének teret nyitó szuperkapitalizmusban.

A férfiként gondolkodó és cselekvő modern nő a nőiség archetípusát politikailag motivált 
férfihazugsággá nyilvánítja. Eszerint hazugságok politikailag motivált stratégiai rendszere 
a szerelem és imádat is, melyet a kultúraspecifikus archetípusokat megtestesítő nő iránt a 
férfiak éreztek.

A fallikus nő úgy érzi, a partiarchális kultúra kasztrálja a nőt, s az egyes férfiak által 
nőiesként felértékelt nő a férfitársadalom által leértékelt női nem megtestesülése. A fallikus 
nő lázad a kasztráció ellen, állítólagos önmegvalósítása azonban a különbség, s ezzel a női 
varázs felszámolása. A „kasztrált” pozíció ellen lázadó, férfijegyeket kopírozó nő elveszti 
magát, de a férfit sem éri el, vonzerő nélküli semleges lényként ágál, s a kasztráció elleni lá-
zadás címén kasztrálja saját nőiségét. A kasztrációs komplexus női változatának eredménye a 
nemfosztás: a férfijegyeket hiányoló és kereső nő ezeket véli megkapni a női jegyek kasztrá-
lása által. A manöken alkat ilyen kitenyésztett, sovány és csontos, agresszív, a Neandervölgy 
óta értékelt, s az anyaság felé mutató íveket és domborulatokat kiküszöbölő testiség mester-
séges képződménye.

A fallikus nővel, aki a férfiban is életfogytiglani kasztrációs komplexust generál, úgy kell 
harcolnia a férfinak, mint egykor a fiú harcolt kamaszként az apával. A kasztrált nő egyben 
kasztráló nő: a modernségben a férfival a férfipályán versengő fallikus feleség tudatosan 
megtámadja a férfi olyan funkcióit, melyeket tudattalanul igényelne nemi kielégülése érdeké-
ben. Egy új német nőgeneráció kiharcolta, hogy a férfiak a WC-re ülve vizeljenek. A WC-re 
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leültetett (szimbolikusan kasztrált) férfi női módon használja a WC-t: nemcsak a nő vesz fel 
férfijegyeket, a férfit erőszakos mozgalom és propaganda útján készteti női jegyek átvételére. 
A női pornósztárok, a WC-re ültetett férfivel ellentétben, széttárt lábbal, a férfi fölé magasodó 
terpeszállásban vizelnek.

A fallikus nőnek is a férfi marad a vágytárgya, s a férfijegyek vonzása nem szűnik, de 
nárcisztikusan éri el, magában akarja megkapni a férfiasságot. Ezt a nemi omnipotencia tö-
rekvésének is tekinthetjük. Mivel a társadalom a nőtöbbség felé halad, s egyre több nőt ítél 
szinglisorsra, a vázolt folyamatokon, a nemeket nem ismerő és nem akceptáló turbókapita-
lizmus logikája, s a mérgezett természet visszaütése mellett a túlnépesedés és ezen belül a 
nemi arányok módosítása is lendít. A vázolt folyamatok narratív önfeldolgozása, pl. filmi 
ábrázolása, azokra az összefüggésekre összpontosít, melyek lehetővé teszik, hogy az elke-
rülhetetlenben is érvényesülhessen a szabadság kontrollja. Ezeket a tényezőket a lelki és 
kulturális összefüggések jelentik, mert a gazdaság rémuralma a maga hatalma alatt álló ösz-
szefüggéseket nem engedi befolyásolni.

Karen Horney elemzéseiben a fallikus nő beállítottsága a frigiditás kompenzációjának 
mutatkozik. A frigiditás a női szerep határozott tudattalan elutasítása, melyet a nő szociális 
elnyomása termékének tekintenek és az ellene való lázadással indokolnak. A nőiességében 
meghiúsult nő végül magát a nőiességet érzi kudarcnak. Eszerint a női funkciók csődje előzi 
meg a férfikomplexus kialakulását, pl. kedvezőtlen női adottságok vagy az általános elva-
dulást eredményező zord külső körülmények. A frigiditás, Horney szerint, egy női funkció 
gátlása, mely által más női funkciók is korlátozást szenvednek. Jellemzői a menstruációs 
zavarok, az anyaság funkcióinak zavara (a terhesség racionális okokra hivatkozó elhárítá-
sa), a szoptatás zavarai, a gyermekkel kapcsolatos ingerlékeny vagy szorongó megnyilvá-
nulások, a női háztartási feladatok elhanyagolása vagy kudarcos ellátása (Karen Honey: Die 
Psychologie der Frau. München. 1977. 68-69.). Korábban frigiditásnak nevezték, amit a fal-
likus nő turbókapitalista győzelme felszabadulásnak nyilvánít.

A hagyományos eszmény a férfinak utalta a természet feletti, s a nőnek a férfi feletti 
hatalmat. A fallikus nő, aki nem rendelkezik a férfi fölötti hatalommal, megvetően nyilat-
kozik a férfiről, „mégis alapjában a férfit sokkal magasabbra értékeli, mint a nőt.” (Horney, 
63.). Ezek a nők nem békültek ki nőiességükkel, s tudattalan fantáziaéletükben fenntartják a 
fikciót, hogy a nő megcsonkított férfi (Horney, 65.). A tudattalan irigység vakká teszi a nőt 
saját előnyeivel szemben, melyeket teherként él át (Horney, 63.). Az irigység a férfivel szem-
ben féltékeny elkötelezettséghez majd megkeseredett gyűlölethez vezet. A házasságok nagy 
részében jelen van ez a titkos ellenségesség, mely közös ingerültséghez vezet. A modern 
társadalom támogatja ezt az ingerültséget, mert a turbókapitalizmusban az ingerültség előny. 
A férfi és nő azonos pályán – a férfivonások terén – való versenyeztetése segít a versenymen-
talitás felfokozásában és edzésében. A női fejlődéshez hozzátartozik a másik nemmel való 
kamaszos versengés szakasza, de az egészséges fejlődés során a nárcisztikus péniszirigység 
átmegy a férfi és gyermek iránti objektlibidinózus vágyba (Horney, 68.). A női mivoltában 
kasztrált, fallikus nő nem azonos a felszabadult nővel. Az intellektuális és harcos nő lehet 
egyúttal nőies és anyás. A kasztrált nő vagy antianya nem a tradicionális női vonások kiegé-
szítése, hanem lebontása.

A gyermek számára előnyös, ha polarizált nemiségű családban nő fel, két teljesen kü-
lönböző, egymásra visszavezethetetlen természetű ember neveli. Ennek híján alternatívátlan 
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emberré válik, jobb és bal agyfél, libidó és destrudó nem vitázik egymással, ami rideg kö-
zönyt, könyörtelen hidegséget, motiválatlan perspektivátlanságot eredményez. Ez a harmóni-
átlan és türelmetlen családban felnőtt lény csak támadni és védekezni képes, a tárgy számára 
a rituális viták eszköze és nem a párbeszéd témája. Egyetlen mondatában legalább két alat-
tomos sértés rejlik, és visszavág, mielőtt támadás érné. Újabban csodálkoznak a választási 
kampányok elmérgesedésén, ez azonban csak minden kommunikáció elmérgesedését tükrö-
zi, melynek privát formái mélyebben bántóak és torzítóak. A fallikus nő nőként az anyával 
harcol az apáért, fallikus természetként az apával harcol az anyáért, s riválissá minősíti a 
gyermeket is, így nevelés címén is újabb agresszivitás adagot szabadít fel. Nemcsak attól ret-
teg, hogy a férfi kizsákmányolja, gyermekét is kizsákmányolónak érzi, s annál jobban ingerli 
a gyermek, mert ellene még nem szervezhet mozgalmat, s nem panaszolhatja fel általa való 
kizsákmányoltságát.

A fallikus nőt fokozott szexfogyasztás jellemzi. A szexfogyasztó nő követelőként és 
munkaadóként lép fel a szexben. Nem interakciónak tekinti, hanem szolgáltatásnak, melyet 
felülbírál és leosztályoz, pontoz a vevő. A konfúzus afroditizmus és amazoni bestialitás a 
fallikus nő két megnyilatkozási szintje. A normális nő bonyolultabb fejlődése a konfúzus 
afroditizmust és az amazoni stádiumot is legyőzi. Az egészséges fejlődésben a legyőzés nem 
kasztrációt jelent, hanem egy motívum besorolását a fejlődő egészbe. Az amazonokat legyő-
ző Bellerophontes dühöngését megfékezik az ingüket fellebbentő nők. A férfihatalom fölötti 
szuperhatalomról mond le az amazon, az egészségesen fejlődő nő azonban, vívmányait is 
megőrizve, túllép az amazoni stádiumon.

Bachofen kategóriái: az amazoni férfigyűlölet illetve a hetérikus, élvezet nélküli párzás 
féktelensége. A fallikus nő élvezettel szeretné pótolni az érzelmet, de a hideg nemi düh moz-
gatója nem az élvezet gyakorlata, csak az élvezet akarata. Féltékenyen figyeli, élvez-e, eleget 
élvez-e, s valóban élvezet-e, amit érez? A nő fallikus stádiuma ezért szexuális ámokfutással 
fenyeget, mely a fallikus stádium fallikus karakterré szilárdulásával realizálódik. A fallikus 
stádium fejlődése során az anyaképpel való azonosulás váltást jelent, továbblépést, az élvezet 
érzelemmel telítődését. Az élvezet, még ha elérik is, tisztán receptív és alkalmi reagálás, míg 
az érzelem a lét egészének állandó és kiáradó izgalma és kapcsolódó készsége, még a fizikai 
teljesületlenségben is már előlegezett lelki beteljesülés.

A fallikus nő megölte magában az anyát és a rivalitást választotta. Olyan anyagyilkos, 
aki magában öli meg az anyát. Súlyos nárcizmussal sújtott kései Elektra. A fallikus nőtí-
pus feljövetele kezdettől felvilágosodott, forradalmi pózokban tetszelgett. A libertinus: az 
anyátlan társadalom alapítója. A libertinus test az őskötöttség gúnyolása. Amit De Sade leír, 
az mind az arisztokratikus, mind a nagypolgári, mind a posztmodern anyaélményt jellemzi. 
A libertinusokból hiányzik az anya iránti eredendő és mély kötöttség. A herceg azt meséli, 
anyja megölésekor érezte élete legnagyobb kéjét (De Sade: Die 120 Tage von Sodom. In. 
Ausgewählte Werke. Bd.1. Frankfurt am Main. 1972. 115.). Az európai arisztokráciát utánzó 
régi Dél leánya, az Elfújta a szél hősnője sem tud felnőni, s anyaként elveszti gyermekét. 
„Őrültség volna – fejtegeti a Sade-i herceg – azt hinni, hogy az ember tartozik valamivel 
anyjának.” (uo.). Az előzőekben a regény szereplői arról beszélnek, milyen érthetetlen és mo-
tiválatlan gyűlöletet éreznek anyjuk iránt, amit ezek tettei nem indokolnak. Persze az is indo-
kolhatja az ember gyűlöletét valaki – s leginkább az anya – iránt, amit az nem tett meg. Az 
anyaság iránti gyűlölet összefügg a gyermekség iránti gyűlölettel. De Sade egyik libertinusa 
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épp napvilágot látott újszülöttek fejére, másik könnyező gyermekarcra ejakulál (Sodom… 
139-140.). A libertinusok kicsapongásai a bennük rejlő – csalódott, ős-szükségleteiben kielé-
gületlen gyermek ellen irányulnak: a boldogsághoz, az intimitáshoz, a bensőségességhez, az 
egységhez – mint ősboldogsághoz – (és mint elveszetthez vagy el nem érthez) való kötött-
ség kigúnyolásai, melyek mindazonáltal a kötöttség meg nem haladott mivoltát bizonyítják. 
Egyúttal nagyon polgáriasan modern reagálások, amennyiben szimbolikusan hangsúlyozzák 
a nemi kielégülés emancipációját, a gyermeknemzésnek való alárendeltsége felmondását. 
Eme pornográf témák, perverz aktusok egyúttal a felnőttnek a gyermekkel való gyűlölködő 
rivalitását is kifejezik. Az apátlan majd anyátlan társadalom genezise során szociokulturális 
értelemben a férfiből nő, a nőből férfi lesz, s közben mindkettő gyermek marad, az infantilis 
hermafroditizmus pedig az egyéni és tömeghisztérián keresztül halad a paranoia felé.

Előbb a kortárs csoport „tehermentesíti” a szülőket egy sor nevelő, befolyásoló, informá-
cióátadó illetve érzelmi kötöttséget ápoló funkciótól (Kertész és Wyler filmjeiben – Mocskos 
arcú angyalok, Zsákutca – ez még csak az alsó osztályt jellemzi, az ötvenes évektől kezdve 
mind magasabb osztályokat: előbb a banda-, majd a bulikultúra a nevelő), utóbb a kortárscso-
port funkcióit átveszik a gépek, a számítógép és a mobiltelefon, mely életfogytiglan immár 
nemcsak kísérő, hanem uraló „átmeneti tárgy”, de már nem gyermek és szülő, hanem ember 
és gép átmenetében találja meg általa az ember a világban való otthonosságot, mely a ma-
gányban való otthonra találás is. A gép igézetében elmerült, gombjait nyomogató, világról 
megfeledkező, fel sem nézve tántorgó alakok legalább annyira hasonlítanak a maszturbálóra, 
mint az átmeneti tárgyba kapaszkodó gyermekre vagy a fantasztikus filmek zombijára. Az 
új elektronika gépesíti a nevelés kollektivizálását, s távoli, végső soron a globalizáció által 
kisajátított funkciókat halmozó központi hatalmaknak szolgáltat ki.

Az ördögi gonosz nem érdekből, s nem az emberi természet önzésre való hajlama vagy az 
ösztön észnél erősebb mivolta következtében gonosz, hanem mert ész és erkölcs összeomlása 
után csak ebből meríthet öntudatot és önbecsülést. A hedonizmusban a túlzabált részösztö-
nök fárasztóvá válnak, az amorfizálódott emberi természet gyengeségeinek rehabilitálása sőt 
posztmodernista eszménnyé vagy legalábbis divattá nyilvánítása után ez a gyenge természet, 
eltompulva a kötelességgé lett kéjek hajszolásában és nem hihetve az őket szelektáló pa-
rancsokban, a Tízparancsolat hagyományában, a gonosz Egyparancsolata irányában tör ki 
az önmegvetésből, melyet a személyiség szétesése kelt. Az Éljen Algéria című film hősnője 
úgy akar élni Algírban, mintha Párizsban élne, szexuális kalandokkal és biliárdozással el-
tékozolt ifjúság után a házasságot is ki szeretné próbálni, de – mint ezt egy jósnő ráolvassa 
– nem tudja nyújtani azt a szeretet és kötődést, amelyet elvárna, s kiváltani sem, legfeljebb 
követelni tudja. A film eme fölényeskedve kallódó nő mellé két másikat állít, az anyát és 
a prostituáltat. Az anya is lenézett táncosnő volt, aki azonban öregségére is megőrizte női 
varázsát, s a globalizált tömegzene világában az arab zene felélesztőjeként kezd új életet. 
Valamiképp rokon vele a prostituált is, ha meggondoljuk, hogy az ősi keleti templomi prosti-
túció a szentségekhez sorolta az erotikát. A filmben a legrokonszenvesebb alak a prostituált, 
a „Tisztességtudó utcalány” francia és olasz sztereotípiáinak örököse. A film hősnőjét az 
érzelmek mélységét pótló európaizált stílusban garázdálkodó hedonizmus jellemzi, ami a 
barátnő, a prostituált halálához vezet. A fallikus nő ellop egy fegyvert a barátnő egyik klien-
sének kabátjából, amiért a vétlen és sejtelem nélküli lányt megölik a gengszterek, a fallikus 
nő pedig a csatornába dobja a fegyvert, amellyel nem tud mit kezdeni, elcsenése csak hülye 
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kis poén volt. A fallikus nő bűnéért a nőies nő lakol. A fallikus nő felizgatja, a nőies nő 
kielégíti partnereit. Az anya – életkoradekvát formában – visszanyeri női erejét, amint az 
egykori tánc helyett énekelni kezd. De nemcsak az anya művész, a prostituált sem a nyugati 
nagyvárosok páriái módján keresi a pénzt, ő is a szerelem művésze. A fallikus nő vonja a női 
nemre a gyűlöletet, amelybe a nőies nő hal bele. Az előbbi otthagyja a férfiakat (vagy azok 
őt), az utóbbihoz visszajárnak. Az emancipált nő nem szereti, csak használja őket, a férjje-
löltet is kihasználja, tőle követelve havi fizetése kipótlását, melyet könnyelműen ellopatott 
részeg mulatóhelyei egyikén. A prostituált ezzel szemben azt mondja vendégeire: „…mind 
a férjem!” Az egyik genitáliákat zsákmányoló ragadozó, vadász, a másik többet ad a nyers 
szexnél, személyiséget, lelket, önmagát, jókedvét, a mohó és kegyetlen társadalom – nem-
csak férfiai, hanem általában viszonyai, a piac logikája – azonban többet vesznek el tőle, mint 
amit kínál, az életet veszik el.

(a nőférfi)

Jézus a preödipális ősdráma utánzása: a férfi bejelenti igényét a lélekre. (Ezért vetődhetett 
fel az ötlet Jézus esetében is, akárcsak Hamlet kapcsán, hogy valójában nő volt.) Jézus az 
atyával szembeni mintegy női pozícióba helyezkedve játssza el azt, amit minden beteljese-
dett női sors képvisel a férfiakkal szemben az idők kezdete óta. Nem az az igazság, és nem is 
lényeges, hogy Jézus valójában nő volt-e, de az ötletben van némi pszichoanalitikus logika, 
a feminista mítoszban mégis megszólal az eredeti női mentalitás igazsága: „önként belehalok 
a te bűneidbe!” Az a kérdés, a törvényt vagy a szeretetet hangsúlyozzák-e elsődlegesen. 
A siker kultusza és a mindent megértés kizárják egymást. A siker egy valaminek könyörtelen 
érvényesítését kívánja, míg a mindent megértés és általános beleérzés kiszolgáltat. A kato-
licizmus anyaian orientált. Apa, fiú és szentlélek nominális győzelme mögött Mária, József 
és Jézus realitása, valóságos dominanciája hatékony. Az anya-fiú viszony uralma az iko-
nográfiában az apaság tudattalan degradálásával jár (Leslie Fiedler, 43.). Az apát kitolják a 
végtelenbe és a fiút az anya ölébe ültetik.

A tágabb értelemben vett romantika léttörténeti korszak, mely a XI. századtól a XIX. szá-
zad közepéig, a tömegkultúrában a XX. század közepéig él. Ez a nemi transzcendencia kora, 
a dimorfizmus esztétikai stilizációjának és etikai radikalizációjának kora. A harcosnak le kell 
győzetnie a szépség által, s ennek a megoldásnak a neve: boldogság. A lovagban mindig 
marad valami a kóborlovagból, a nemesben a lovagból. A polgári társadalomban a lovag által 
imádott szűz átváltozik az otthon úrnőjévé (míg a férfi a munkahely ura), s ezáltal az otthon 
esztétikai stilizációja és reális életrendje is a férfi átnevelését szolgálja.

A középkorban szentnek minősül a női jegyeket átvevő férfi, míg a férfijegyeket átvevő 
nő boszorkánynak. Újabban a nőies férfit komikus figuraként ábrázolják, s a nőies voná-
sok mellett egyúttal a gyermekieket is hangsúlyozzák. Ez a polgári élet védettségének és 
biztonságának növekedését követő folyamat. Esther Williams filmjeiben a női dominancia 
bájdemonstrációkban fejeződik ki, míg a férfi gyermekies függőségét fejezik ki a nevetséges 
erődemonstrációk.

Emberi és állati jegyek keveredése a horror egyik alaptémája, férfi és női szerepeké és 
tulajdonságoké előbb a komédiáé, utóbb a melodrámáé, végül a thrilleré. Ember és gép ke-
veredése a scifié. Az Artists and Models című Frank Tashlin filmben Dorothy Malone és 
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Dean Martin a nőies nő illetve férfias férfi, Jerry Lewis párjaként pedig Shirley Mc Laine 
is Lewis komikus szerepköréhez idomul. Lewis és Martin mint egykori cserkésztársak, az 
ifjúság kötelékeit reprodukálva, akadályozzák egymást a női kapcsolatok kialakításában, a 
heteroszexuális norma beteljestítésében. Lewis ügyetlenkedve tölti be a háziasszony és egy-
ben a komikus kisöcs szerepét barátja mellett. Ugyanebben a filmben a kedves komikával és 
komikussal szemben a házmesterné a zord férfinő szerepét tölti be. Az ideális pár esetében 
Dean Martin ostromolja a hárító és menekülő szépséget, a velük szembeállított komikus pár 
esetében Shirley Mc Laine ostromolja a részben szórakozottan másra figyelő, részben gyer-
meteg pánikban menekülő Lewist. A viszonyok ellentétét poentírozza, hogy ugyanazt a nagy 
szerelmi dalt adja elő egyik esetben a férfi a nőnek, másik esetben a nő a férfinak.

A Pardners című filmben Dean Martin a Vadnyugatról jött paraszt, Lewis New Yorkban 
élő nagypolgár. A társadalmi és kulturális szerepek fordítottak: a kisember a hős és a nagy-
polgár a komikus férfinő, aminek értelme az, hogy egyszerre akad meg két határon, férfi és 
nő, felnőtt és gyermek határán. A polgárlét alapja a gazdasági önállóság és a polgári tulajdon. 
A klasszikus polgárban általában tendenciálisan fölsejlenek a nőférfi tulajdonságai, mert a 
hosszú távú lét- és vagyonbiztonság kifinomít, s mert a klasszikus polgárosztály tagja már 
nem testi ember, osztálya sem háborús osztály, mint a nemesé.

A férfikép elbizonytalanodása növekszik. A Vissza a jövőbe vagy a Pókember esetében 
a férfi tehetségének és jövendő erejének jele a kezdeti kisfiús gyengeség, míg a későbbi 
Transformers esetében a tehetség is a nő oldalán jelenik meg. A nők az erő és teljesítmény te-
rén hívnak ki versenyre, s közben megjelenik a divatbolond szalonfiú, a férfiúi (de a korábbi 
eszmények értelmében nem férfias) szépségkultusz, a férfinárcizmus esztétikai stilizációja, 
de ez is bizonytalan, mert hol bicepszkultuszban nyilvánul meg, hol öltözködési kultuszban. 
Az előbbit a Terminátorban fejezi ki a monstruozitást újfajta ideállá átértékelő hőstípus, az 
utóbbit a Showgirls című filmben festi alá Verhoeven – finom és tapintatos, háttérben mara-
dó, s nem tolakodón állást foglaló – európaias iróniával.

Régen a csábító nagyúr erejétől szenvedett a nő, ma a férfiak gyengeségétől. A Trans-
formers című filmben a fiú vágyik az autóra, de csak a lány ismeri ki magát a motor rejtel-
mei ben. Ugyancsak ebben a filmben egy gimnazista lány jobban ért az informatikához, s 
kreatívabban alkalmazza ismereteit, mint a Pentagon mechanikusan reagáló nagyképű és gő-
gös, s a problémamegoldást minduntalan nehezítő vezérkara, akiknek nincs több eszük, mint 
mechanikusan cselekvő kommandósaiknak.

„A feminin szentimentalizmus nőtisztelete végül frigid és színtelen nőalakokhoz vezet, 
akiket annyira tisztelünk, hogy nem lehet velük mit kezdeni. A szűz és anya szerepe túlsá-
gosan is megmerevedett. Eme nők ábrázolása végül már alig leplezheti az irántuk érzett 
ellenszenvet. Cooper továbbra is tiszteli őket, de a férfivilágba menekül.” (Fiedler, 155.). Az 
egykori mítoszok kétnemű nője mint totális – emberfeletti – nő, nem nélkülivé halványult. 
Iszonyat és bűvölet kompromisszuma a tisztelet. Ezt a feminin szentimentalizmust újabban 
férfialakok formálásában látjuk viszont (Pillangó úrfi).

Jerry Lewis a Pardners című filmben azért szökik Nyugatra, mert az anya és a város 
nem engedi férfivé válni. Közben kedvesen komikus figura marad, mert a keveredett nemi 
jegyek eredete felismerhető, nem degenerálják egymást, s nem eredményeznek semleges 
harmadik nemet. A sem a steril szűz, sem a hatalomra törő karriernő által meg nem kapható 
érzelmeket a westernben egymástól kapják meg a férfiak. Ehhez nem szükséges a westernt 
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átalakítani kifejezett homoszexuális románccá, mint a Túl a barátságon teszi. A hagyomá-
nyos nőkép növekvő redundanciája és az új nőkép agresszív mivolta kísérletezésre készteti 
a férfiakat. Az Isten veled ágyasom is arra utal, hogy a nőkép megzavarodása idején a férfi 
akarja eljátszani a másik férfinak a tökéletesebb nőt. Erre az amúgy is számszerű túlsúly-
ban levő nők is egymás felé fordulnak (Adéle élete). De Sade hősnője így elmélkedik: „És 
melyik nem ismerhetné jobban kéjjel való megajándékozásunk művészetét, mint a saját 
nemünk?” A különböző neműek „csak olyan kéjt nyújthatnak nekünk, mely messze van 
attól, mit saját létformánk kíván.” (De Sade: Juliette. Ausgewählte Werke Bd. 5. Frankfurt 
am Main. 1975. 41.).

Dina vagyok: a modern nő születése

Ole Bornedal filmjének témája a katasztrofális kivettetés az identitásból a differenciába, az 
összetartozásból a magányba, a határtalanságból a megbélyegzett meghatározottság határai 
közé, melyek között az ember a belsőben próbálja reprodukálni a partnert, magában a mássá-
got. Az ágálás azonban hiábavaló, üldöz a ressentiment, és az élet bosszú, de a sors kegyetlen 
igazságtalanságánál is nagyobb teher a magunk ártatlan bűnössége, amennyiben a mások 
helyére lépés ad helyet az életben.

Viharos éjszakán indul a film a szorongás képeivel. A villámló éjszakán felriadt kislány 
elébe megy a viharnak, mielőtt az anya ölelő karjai visszaveszik őt a kozmosztól, mint viharos 
tombolástól. A mennydörgés és a felpattanó ablakok, a lobogó villámok és a vergődő lombok 
a nagyvilág és a jövő törvényét közlik, s előreutalás formájában villan be a vihar képei közé 
a halott anyaarc, melyet elűz a lányát becéző, gyámolító élő anya belépése. Az előreutalás, 
a villámcsapásszerű megérzés, a preventív gyász azonban nem segít, a kislány nem tudja 
megvédeni a kislánytól védelmezőjét, az anyát. Napjaink fantáziája a filmek sokaságában szó 
szerint veszi a korábban szimbolikus értelmű szülőgyilkosságot. Fordítottja történt Freuddal, 
aki előbb szó szerint vette a traumatikus emlékeket, később a fantázia művének tekintette 
őket. Freud a szó szerinti emlékeket cserélte szimbolikusra, korunk fordítva teszi, a szülők 
valóban megerőszakolják a gyermeket (A születésnap), a gyermekek elcsábítják a szülőt (Ki-
lenc és fél nő), s a most vizsgált film halmozza a gyászos, anya-, apa- testvér- és gyermek-
gyilkosság motívumait, ezek kölcsönös feltételezettségének logikáját bontva ki. A kollektív 
fantázia, mely a XIX. század végéig (a filmben a XX. század közepéig) a pacifikációs logikát 
követte, a későbbiekben ellentett úton keresi az érzelmi komplexusok igazságát.

Dina előbb az apa és az anya közé bújva alszik, később – túl korán – egyedül marad. 
De szülei közé furakodva sem felel meg a „normalitás” elvárásainak, melyek szerint a lány 
a papa kedvence, s a fiú a mama kedvence. Nem az apába „szerelmes” és az anyát tekinti 
„konkurensnek”, a szülői ágyba kéredzkedve az anyát választja, veszi birtokba, öleli át, az 
apa azonban egynek tekinti a két nőt ebben az éjszakai hármasságban, és – kis habozás után 
– egyformán simogatja meg az alvókat, mintha ezzel a gesztussal az anya megkettőződését 
fogadná be életébe. Dina „anyássága” is érthető, mert az apa a nagyvilág távolságait kép-
viseli, míg az anya az otthonos világ védőburka. Az apa. mint puritán nevelő, a társadalom 
elvárásainak szigorú közvetítője, míg az anya a mindent elfogadó és megbocsátó – feltétlen 
– szeretet képviselőjeként olyasmit nyújt, amire Dina már nem lesz képes.
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A mosókonyhai balesetet előidéző kislány gyakorlatilag forró lúgban főzi meg anyját. 
Az oldó, tiszta közeg, a víz, a nők eleme, mely fölött uralkodnak a mosókonyhában. Dina is 
itt tartózkodik, de az ablakban ül és nem a benti, hanem a kinti történésekre figyel. A fehér 
ruhás cselédek vidám dala az elemek fölötti könnyed uralmat jelzi a partiarchális együttélés 
családiasságának munkamegosztásában. E simulékony szelíd nőkkel szemben Dina a forró 
víz, a forrongó elemek átka által megjelölt, a többiek közé be nem tagolható nővariáns. 
A többi nők a Nő alesetei, Dina azonban mindvégig az én=én képletet képviseli, ezért a film 
kötőeleme az önmaga és a lét elviselhetőségének lehetőségét kereső nő ismételt kijelentése: 
„Dina vagyok”.

A gyermek anyagyilkosságát majdnem apai gyermekgyilkosság követi: az apa talán meg 
is ölné gyermekét, ha nem fogják le őt, és nem veszik ki kezei közül gyermekét. A baleset 
után a padlásra bezárva látjuk a kislányt, patkányok között, mint kidobott lomot. Vajon elítél-
heti-e a néző az apát? Az apa reagálásai azt jelentik, hogy van nélkülözhetetlenség, pótolhatat-
lanság, házastársi szerelem. Lehet, hogy jobb lenne, ha csak szexuális megkívánás és házastársi 
szeretet volna, így nem éleződnének a viszonyok oldhatatlanul tragikussá? A „gyilkos” Dina 
nem kap részvétet, egyedül kuporog ártatlan rémtette terhe alatt. Az apa előbb leüti, később 
látni sem bírja a gyermeket, majd idegenül néz rá, s egy életen át tartó harcba bocsátkozik 
lányával, aki nem olyan, mint az anya, sokkal inkább az anya ellentéte, de lehet, hogy csak 
azért, mert nem kapta meg az élettől, amit az anya megkapott. „Örökké gyűlölni fogsz en-
gem?” – kérdi egyszer Dina az apát.

A nevelő megjelenésekor fogjuk fel az apa elmulasztott teendőit. A tanár nem büntet, 
hanem zenél. Dina mindeddig kerülte a gyilkos vizet, piszkos, elvadult, apró nőrémként állt 
lesben az élet perifériáin. A zene hívja vissza: „Nem volt már veszélyes a fürdővíz, amikor 
zenélt.” A kis gyermeklányi rémet is a zene által szólítja a kultúra, mint a Karloff-rémet a 
Frankenstein menyasszonyában. A gyilkos kislány később a szakadékkal kacérkodik, a – ha-
lálos, gyilkos – mélység fölött kuporog. A zene hívja vissza: „Átröpített a hegyeken. Nem 
eshettem le többé.” A természeti és társadalmi, vérségi és törvényi köteléket képviselő apa 
nem tud megbocsátani, a nevelő – a kulturális pótapa – megbocsát. Megérteni annyi, mint 
megbocsátani, mert ha az ember tekintetét nem ködösíti el saját baja, látja, hogy Dina önma-
ga büntetése. A halott anya is megjelenik, kísérteni, kísérni és szeretni, de Dina meg tud-e 
bocsátani önmagának? A kislány döbbent szemei a film elején arra utalnak, hogy a felfogha-
tatlan és megbocsáthatatlan, az önálló egzisztenciát a lét egyetemes szövetéből kiszakító és 
ezáltal mindenekkel szembeállító őstettben megvalósult önazonosulás ismétlési kényszerre 
ítél, s ezután minden kisiklik, minden megcáfolja a várakozást, másképpen sikerül. A pótapa 
a jó apa, mert nem hiszi, hogy maga nem olyan, mint Dina, nem hiszi, hogy Dina rosszabb, 
mint ő, hogy nem osztozunk az ősbűnben, mely ugyanakkor elkerülhetetlen mivoltában is 
olyan kegyetlenül egyéni, hogy a benne való osztozás sem felmentés, megmentés, magyará-
zat vagy bocsánat.

Miért nem lesz lélek a gyengéd, szerető anya áldozatából? Miért fakad ressentiment 
Dina bűntudatából? Nem bizonyos semmi, nem világos, hogy a bűnünk a magunké-e vagy 
a számunkra kiismerhetetlenné lett világé. A világ ebben az időben válik kiismerhetetlen 
nagyvilággá, nemcsak a kiszélesülő emberi érintkezés, hanem ember és természet érintke-
zésének technikai közvetítése révén is. A baleset idején az apa éppen az eltűnő, irodájában 
dolgozó személy, a gép pedig a helyére nyomuló hatalom, melynek fogantyúi és fogaske-
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rekei épp olyan titkos törvényeket terhelnek ránk, mint a kislány számára még kiismerhe-
tetlen emberi viszonyok.

Dina nem énképként reprodukálja az anya lényét, hanem az elveszett imádott képeként: 
az apa és nem a lány elintézési módján viszonyul az anyát búcsúztató (vagy átszellemítve 
őrző) gyászmunkához. Mint később szólnak róla, Dina s az apa is egy életen át hallják az 
anya, az áldozat halálsikolyát. A korán elveszett anya képét nincs mód introjektálni, nem volt 
rá elég idő, hogy az asszony átadja az anyai érzésmódot és viselkedésprogramot, így az elér-
hetetlen ideál marad, s a lány legfeljebb utálhatja magát, amiért nem olyan, mint ő.

A boldogtalanságból és önbüntetésből nem fakad jóság. Hősnőnket az mentené meg, amit 
a lélek születésének nevezünk, s ez azt jelentené, hogy ugyanaz a szeretet és jóság támad fel 
benne, amit az anya személyében elpusztított. Az eredmény: Dina nem szereti magát és az 
életet. Ez harcos mentalitásának lényege, és épp ezáltal válik azzá a figurává, akire az új, 
kegyetlen, viharos évszázadnak szüksége lesz.

Az apa megbünteti lányát és harcba bocsátkozik vele. Nem lélek lesz az anya áldozatából, 
hanem az áldozathozás képességének elvesztése, a férfiakkal konkuráló harci szellem. A bünte-
tés, a szigor, a bűntelen vétkes iránti részvét hiánya, az érzelmi ridegség légköre, a Dina ellen 
elkövetett felnőtt bűnök dacot nemzenek, s megakadályozzák, hogy feldolgozza bűnét. Dina 
ezzel előlegezi egy későbbi kor gyermekeinek helyzetét, melyben a felnőni nem tudó szülők 
egyrészt saját lelki bonyodalmaikkal és feloldhatatlan problémáikkal megterhelve, másrészt 
mindketten a nagyvilági létharcba kivetve, szakembereknek vagy gépeknek delegálják a szü-
lői feladatokat, s szinte csak kísértetként vagy vendégjáró idegenként vannak jelen gyerme-
kük életében. Nem a bűn sikeres feldolgozását látjuk a filmben, melyből lélek születhetne 
(ami ebben az esetben ugyanazt jelentené, mint a Todestrieb Freudnál). Nem lélek, hanem 
lelkizés születik a tragédiából, Dina sértettsége és harci szelleme. „Ezrek pusztulnak a világ-
ban, és a mi egyetlen témánk a te szívfájdalmad!” – jegyzi meg a film végén a szerető.

A kis monstrum, a víztől (a gyilkos elemtől) rettegő elkoszosodott kislány vadállatként 
harap apjába, később pedig, felnőtt nőként, férfi módra verekszik vele, s majdnem megöli a 
nagy darab férfit: ezzel jelenik meg – első ízben jelzésszerű módon – az apagyilkos tematika. 
Az anyagyilkosság nem tudatos gyilkosság, csak szerencsétlenség, de a felnőttkor kezdetén 
már két szándékos, de félbemaradt gyilkosság terheli lelkét, apjáé és nevelőjéé. A nevelő-
től csak jót kapott, tudást és érzést, szavakat és zenét, bár csak hangszeres zenét, mely a 
mosókonyha parasztlányainak énekével ellentétben az önmagába visszavonuló lélek belső 
harcának és a lehetetlen kilépés nosztalgiájának kifejezése. A nevelő, az apa javított ellenké-
pe, a jó kváziapa sem jár jobban az apánál. Dina a nevelőre is rátámad, s belekapaszkodva, 
ráakaszkodva majdnem megöli a fojtogató ragaszkodás a tanárt, miután az apa, a kislány 
felnőtté válására hivatkozva, elbocsátja a férfit, aki a következőkben magányosan él és hal, s 
búcsúlevele azt sejteti, hogy míg a többiek Dina jelenlétének áldozatai, ő végül Dina hiányáé.

A fiatal hölgy, miután majdnem agyonverte apját, amikor az felpofozta őt, mert ellenállt 
a házassági tervnek, később, a kényszer elmúltán, belemegy a házasságba. Dina előbb harcol 
apjával, utóbb feleségül megy apja barátjához és másához, és azt is megöli, méghozzá dup-
lán, előbb szimbolikusan, aztán valóságosan. Ellenállt a házasságnak, majd mégis belement, 
és hasonló tiszteletkört tesz az erotikával. Előbb lerúgja magáról a férjet, később ő veszi 
birtokba és teszi magáévá az elbizonytalanodott partnert, s ettől fogva a Méhkirálynő című 
Ferreri-filmre emlékeztető kéjsóvársággal gyötri az öregedő férfit. A túlajzott, szexmániás 
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Dina története következik, a női prés ámokfutása, aki elől végül a férfi, a magányt keresve, 
szinte elbujdosik. Előbb a szex öli az öregedő férfit lassú halállal, utóbb Dina, orvoshoz in-
dulva a beteget szállító szánnal, de megállva a szakadéknál, átsegíti a beteget, a reá várónál 
rövidebb úton, a túlvilágra.

Egy üzleti tárgyaláson Dina a kemény tárgyalás mesterének, a férjnél modernebb üzlet-
embernek bizonyult. A férj halála után az üzletasszony elrejti, majd elégeti a végrendeletet, 
megszerzi a vagyont, kisemmizi mostohafiait. Szabályteremtő ősbűnök sorává válik Dina 
szabályszegő megatartása, mely előrejelzi a szuperkapitalizmust, melyben a nyilvános sza-
bályoknál fontosabbak, s a társadalom igazi irányítói a szabályszegést meghatározó titkos 
szabályok. Testvéreire csak legyint: „Ostoba ember nem való a kormányhoz!” Dina szabály-
szegő magatartása előrejelzi a Nők Korát, a férfinem hanyatlását. A birtokra és a kereskedő-
házra rátelepedő Dina az Elfújta a szél győzelmes, de boldogtalan asszonysorsát idézi.

A megölt apai férj történetét a szintén megölt elvileg mostohafiú, gyakorlatilag mosto-
hatestvér története követi. A megháromszorozott apagyilkosságot a felezett testvérgyilkos-
ság – mert az áldozat csak mostohatestvér, s az is csak egy férjfunkciójú kváziapa révén.  
A cselédlányt teherbe ejtő férfit Dina olyan házasságra kényszeríti, melyet sem a férfi, sem a 
lányanya nem akar. Dina jogtalanul készteti házasságra mostohatestvéri életkorú mostohafi-
át, miután ő maga is megtagadta gyermeke apját, a lovászt, akit rendszeresen megerőszakol. 
Miután Dina ismételten megalázza és kifosztja a mostohafiút, s ellopja tőle azt a pénzt, amit 
a férfi még apjától lopott, melyen a „mostoha” világból új élet partjára, Amerikába készült, 
a férfi felakasztja magát. „Furcsa, hogy hullanak az emberek körülötted…” – jegyzi meg 
Dina apja. Dina rémtettei azonban olyan különös rémtettek, melyeknek mindig van valami 
erkölcsi alapja is. Előbb a gyermekek és nők elnyomása s a kényszerkultúra empátiátlan 
pedagógiája ellen lázad, utóbb, a cselédlány érdekeinek védelmekor, már az alsó osztályok 
hátrányos megkülönböztetése ellen lép fel. Ugyanakkor azonban kemény tőkés, kegyetlen 
felhalmozó. Egyszerre próbálja képviselni a tőke diktatúráját s a proletárdiktatúrát: a dupla 
diktátor helyzete jellemzi lénye pusztító paradoxiáját.

A férj megölése után Dina megerőszakolja a lovászt. A paradox „szerelemben” valójában 
Dina magát ejti teherbe, a megerőszakolt férfi felhasználásával. Barlangban szüli meg, a 
társadalmon kívül, mintha új ősembert szülne, s nem szoptatja, dajkára bízza fiát. Apátlan 
gyermeket szül, akinek két apja van és egy sem, az egyik apának örököse, a másiknak vér 
szerinti gyermeke, de valójában csak Dina birtoka. „A fiú az én fiam?” – kérdi óvatos té-
továzással a lovász, de nem kap választ. Dina ugyanazt teszi vele, amiért halállal bünteti 
férje idősebb fiát, megerőszakol egy szexuális áldozatot, de a következmények közönyösen 
hagyják, magányos, szabad és kicsapongó férfiéletet él. Megfosztja egymástól gyermekét és 
gyermeke apját, cselédként tartja az apát, s alkalomadtán megveri, vagy ismét megerőszakol-
ja. Később végre foglalkozni kezd fiával, aki már azzal fenyegetőzik, hogy öngyilkos lesz és 
kísérteni fogja, de inkább ne foglalkozna vele, mert ezzel az anyai gyermekgyilkosság motí-
vuma kísért. A temperamentumos Dina vitorlázni tanítja fiát, s egy gőzhajóval versenyezve 
vízbe fordulnak, s mindketten megfulladnának, ha elő nem kerülne Leo Zukowskij, az orosz 
anarchista, megmentőként.

„Találj magadnak egy férfit, aki segít, hogy olyan világban élj, ahol nincsenek kísérte-
tek.” – írja búcsúlevelében Dina haldokló tanára. Valóban, mire megtalálja az embert, aki 
nem kisszerűbb nála, s akire felnézhet, már két halott kísérti, anyja és férje. A férj és a lovász 
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után ismeri meg Dina Leot, s általa, az orosz kém és anarchista által a nagy szerelmet. Ezzel 
azonban még egyszer megöli anyját, elűzi a kísértetet: „Nem anya! Eleget éltem már a halot-
tak között.” Dina az általa megölt anya ellentétévé vált, halálba kísérővé, semmibe ringatóvá. 
A film a halálangyallal állítja szembe az elnyomottak panaszát képviselő anarchistát. Dina 
saját nevében emel panaszt a világ értetlensége ellen, az anarchista mások nevében a világ 
igazságtalansága ellen, de kölcsönös vonzalmuk felvillantja a lehetőséget, hogy egymásra 
találhat minden panasz, harag és idegenség.

A szerelemtől, s a férfi titokzatos eltűnéseitől megzavarodott nő olyan Puskin könyvet 
küld a börtönbe került orosznak, amelyben kódolt üzenetek vannak. Az eddigi agresszív 
gesztusokat követő romantikus gesztussal bizonyítékot szolgáltat a hatóságoknak, s halálra 
ítéli szerelmét. A látogatási idő végét bejelentő börtönőrre támad, mert még el szeretné mon-
dani a megfontolatlan tettei által halálra szánt férfinak, hogy gyermeket fog szülni számára. 
Dina ököllel támad a börtönőrre, aki leüti és kirúgja hasából a gyermeket. Az antianya az első 
gyermekének nem hajlandó apát adni, nagy szerelmének pedig nem tudja megszülni fiát. 
A nagy szerelem története az elrontott anyaság történetével párosul.

A cselekmény mind nagyobb és megfontolatlanabb léptekkel halad. A kötél általi halál-
lal fenyegetett férfi ismét szabad, együttélésük lehetőségei azonban kérdésesek. „Én nem 
tudok rólad semmit, ki vagy te?” – kérdi a nő. „A küldetésem vagyok Dina, a küldetésem 
vagyok.” – feleli a férfi. Ő fogalmazza meg a lehetséges együttélés programját: „Ezentúl is 
mindig elhagylak Dina, de mindig visszatérek.” A polgári dekadencia termeli meg a bűntu-
datot, melyet a forradalmi puritanizmus is felhasználhatna, a film azonban, a túlígérést és a 
„szocreál” happy endet elkerülendő, Dina alakját nem növeszti fel a férfihez, aki egyébként 
így is a film legkevésbé hiteles, legabsztraktabb figurája. Dina a baleset által elvette anyját 
apjától, később kisfiát is elvette annak apjától, most pedig az oroszt akarja elvenni hivatásá-
tól. „Nem ülhetek itt egy szerelmes asszony szoknyáján.” Az orosz forradalmár megpróbálja 
kiszakítani hősnőnket a tulajdon és a kísértetek világából, de nincs megoldás, mert Dina épp 
az érdekes lázadó férfi megismerése által válik tradicionális szerelmes asszonnyá, amivel a 
férfit, a romantikus börtönlevelezés gesztusával, majdnem megölte. A lázadó nő, anyja sze-
repének alternatívájaként, eljut a szivarozásig, a galamblövészetig, s kiváló érzéket tanúsít a 
mások kifosztása és a vagyon gyarapítása iránt, míg az orosz azt tanítja, hogy a tulajdont nem 
lehet ellopni, mert maga a tulajdon a lopás. Ha a nő a női jogokért harcol és nem az emberi 
jogokért, a partikularitás szintjén marad, s harca olyan dolgok követelésében merül ki, mint 
az italozás, cigarettázás, s a férfijogok összessége, beleértve az erőszakot és kizsákmányo-
lást. Sikeres üzletasszonyként, a kizsákmányolás jogának tulajdonosaként emancipálódott. 
A nő nem korrigálja többé, mint még az anya tette, a férfiak által teremtett kegyetlen világot. 
Ez nem jelenti, hogy egy későbbi nőnemzedék nem léphet tovább, mint Salma Hayek a Frida 
című filmben. A Frida hősnője beleveti magát az alkotásba és a forradalomba, mert ha egy 
pillanatra is abbahagyjuk a harcot egy olyan világért, melyben nem lesznek áldozatok, máris 
körülvesznek kísérteteink (áldozataink).

A bűn maga áhítja a bűnhődést, s ha ez elmarad, semminek sincs értelme többé. Az aka-
ratlan kártétel is bűn, ha jóvátehetetlen. Az a kérdés, hogy jobb vagy rosszabb lesz általam 
a világ? A világ a katasztrófa, vagy a katasztrófa én vagyok? Az omnipotencia ellentéte a 
katasztrófikus létezésmód, márpedig az ember nem Isten, s így létmódja nem omnipotens, 
nincs áttekintése és nem tart kezében minden szálat. Ezért van segítsége valamilyen ősha-
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zugságra, mely Dina esetében a nevelőtől származik, mintha a kultúra ezen őshazugságok 
gyűjteménye lenne, s ezekkel tenné lehetségessé az életet: jót tettem anyámmal, átsegítettem 
egy jobb világba. Az őshazugság teszi lehetővé, hogy az ember az eredeti katasztrófa követ-
kezményét, a mazochizmust világmegváltó szadizmussá transzformálja.

Amikor még minden rendben van, belső térben vagyunk, nők vesznek körül, lendületes és 
vidám munka folyik, melynek célja egyszerű és világos: a tisztaság. A külső világ szólítására, 
kisfiú kiáltására kezd Dina lemászni az ablakból, ahol mosolyogva nézelődött. Elindulása 
vezet, a gép karjai és fogaskerekei között vergődve, anyja leforrázásához. „Mit tettem?”, 
„Nem tudtam, mit teszek, de megtörtént?” , „Nem tudtam, mihez nyúlok!”, „Nem tudtam, 
hogy okok és következmények milyen kegyetlen láncolata a világ!” – ezt mondják a kislány 
szemei a baleset után. Tekintetében a felfoghatatlan, hihetetlen és értelmetlen iszonyattal 
való találkozás döbbenetét látjuk, mely azt sem döntheti el, hogy ez a lét kegyetlensége vagy 
a maga gonoszsága. „Az apám nem látott engem, az anyám elhagyott bennünket. És Isten is 
elhagyott bennünket. Dina vagyok, és senki voltam.”

Dina nem azt pusztítja el, akit reflexiven, hanem akit közvetlenül és reflektálatlanul sze-
ret, nem azt, akire féltékeny, hanem azt, akivel közvetlenül egy, az ősobjektumot, azt, akitől 
el kellene válnia, hogy önmaga legyen. Radikális leválasztási aktust hajt végre a tudattalan 
szükségszerűségével. Katasztrófába sűrítve történik meg, ami az életben apró kínok és kelle-
metlenségek soraként bontakozik ki. A kegyetlen leválási aktussal egyszerre születik a bűn-
tudat és a szabadság, mely kínos és kegyetlen, s – ebben is a modernség első áldozata Dina 
– korán jött szabadság, ezért nem felvilágosodás, hanem magára hagyottság, mert elpusztítja 
anyját, mielőtt elsajátíthatná annak szerepeit, így Dina minden és mindennek ellentéte is le-
het, önkényes választásoknak nyit tért a tanácstalan bűntudat, s az abszolút szabadság egybe-
esik az abszolút bűnösséggel. A nonkonformista lány szabadsága vonzza az embereket, mert 
autonómiának látszik, de sérüléseket okoz, mert ez az autonómia nem különbözik eléggé a 
szeszély önkényétől.

Dina erre a sorsra van rendelve, amikor rátör a kislányra az éjszakai vihar, és az ablakhoz 
lépve, az integető függöny által körültáncolva és a gyermekkortól túl korán búcsúztatva, s 
a becsapó zápor által befogadva szembenéz az eljövendő létet képviselő viharral. De ekkor 
még anyja karjába menekül, aki öleli és nyugtatja, közé és a világ közé áll, eltakarja a világot, 
s akit a kislány viszontbecéz. Kezdetben a kislány bújik és becéz, csókol és ölel, és boldog, 
nemcsak anyja karjában, anyja és apja között is, tehát megvolt benne minden, hogy olyan 
lehessen, mint az anyja, de az anya végül is áldozat, s Dinának nem sikerül a következőkben 
áldozattá válnia – tettessé válik, olyanná, mint az apa, aki részéről az első tettleges táma-
dás éri, mely válasz Dina akaratlan tettlegességére, anyja elpusztítására, olyan nemzedékek 
őstetteként, akik a túl nagy, kontrollálhatatlanná vált – gépek által megtestesített – erőket 
felszabadító társadalom gyermekei. Maga a felnőttség is rémtett, ha az orosz a kísértet le-
gyilkolására bíztatja, ami ebben az esetben egyértelmű lenne az élet elkezdésével. Az orosz 
tudja, hogy a forradalom is rémtett, s a forradalmári identitás is rombolással, kegyetlen tet-
tekkel, vállalásukkal kezdődik. A férfi azt az álláspontot képviseli, mely szerint a szeretetből 
vállalt rémtett segít túllépni a butaságból elkövetett rémtett következményein. A butaságból 
vállalt rémtett esetében a gépekben és pénzben felhalmozott gyilkos erők használják fel az 
embert, ezért fordul a forradalmár a társadalmi rend egésze ellen. Polgári társadalom vagy új 
társadalom? Gyermekség vagy felnőttség? Végül csak kétféle rémtett között van választás. 
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A tragikus egzisztencia feldolgozásának módja volt a polgári puritanizmus, melyet az apját 
meglopó mostohatestvér éppen úgy kinő, mint az övéit sorra megsemmisítő Dina, aki távol-
nézetből sikerember, le is térdel előtte sorra minden férfi.

A gyermeki omnipotencia vége a pusztító potencia születése, melyet csak a szolidaritás 
társadalma fékezhetne, bár a jóvátehetetlent az sem teheti jóvá, megvalósítása pedig számos 
jóvátehetetlenségen túli perspektíva csak, melytől vagy visszariadunk, vagy belevetjük ma-
gunkat. Aki szembenéz az őt megnevező rettenetes őstettel – és nem fordul a passage à l’acte 
életformájához, mint ezt a kapitalizmus által újra elnyelt Dina is teszi, egy új polgárnemze-
dék előhírnökeként – az egész életet a kis Dina patkányos padlásán tölti, s innen jár dolgozni 
és szeretni, és ide tér meg éjszakára.

A panaszalapú léthermeneutika a mások velünk szembeni bűneit állítja középpontba, és 
egy őssérülésből vezeti le az önazonosságot, a kiválás geneziseként. A vizsgált filmben ref-
rénszerűen ismétlődő „Dina vagyok” az önidentifikáció pillanatára utal, de a bűnalapú, a 
magunk másokkal szembeni bűnösségében való önazonosulásra: lehet, hogy többet vétettem, 
mint amit velem szemben vétettek? Dina őstraumája a saját vétkesség felismerése, míg a 
posztmodern őstrauma – melyet már Dina gyermekeinek sorsa is előrevetít – a magára ha-
gyottság, az, hogy a szülő elveti vagy elvéti azokat a funkciókat, melyeket még az állatszülő 
is megbízhatóan teljesít. A klasszikus őstrauma neurotikust teremt, a posztmodern őstrauma 
szörnyeket (vö. Cronenberg: Porontyok). Dina az első gyermekét nem tudja szoptatni, míg 
a másikat már kihordani sem engedi viharos élete. A Dina vagyok a női lét megoldhatatlan 
bonyodalommá válását ábrázolja, ahogyan a Psycho a férfilétét. A két film összehasonlítása 
arra is utal, hogy a férfi kudarcként, a nő sikerként éli át, illetve a nő felmentő momentumként 
építi be a megoldhatatlanságot.

A férfinő mint áldozat
(A fiúk nem sírnak)

Az ember nemi meghatározottsága természeti adottság. A nemi differenciálódás következ-
ménye a másik nem keresése, mely annál szenvedélyesebb, minél fejlettebb a differenciá-
lódás. Ma a nemi partner keresését megelőzi a nem keresése. A nem elveszti adott jellegét, 
s ezzel a kulturálisan kidolgozott stilizáció módjait. A stilizációt neutralizáló sterilizáció, 
a nemi azonosság megrendülése vagy elvesztése – tömeges méretekben – a kultúra felől 
indul, s nem a kultúra követi a természeti átalakulásokat, melyek az ipari miliőben szintén 
megindultak, de egyelőre nem érik el a kulturális átprogramozás intenzitását. Így a kulturá-
lis természetű nemi döntések konfliktusokba kerülnek a biológiai adottságokkal. A fiúk nem 
sírnak hősnője szeretné magát átoperáltatni, de végül visszariad. Miután a nem keresése 
elválik a nemi partner keresésétől, a később kialakult történettípus, a nemkeresés megelőzi 
az előbbit, a partnerkeresést. Az út megkettőződik, a partnerkeresés másodlagossá válik, 
s a legfőbb akadály, mely korábban külső volt (szülők, társadalmi helyzet és előítéletek) 
belsővé válik. Korábban a többihez hasonló lány volt, később fiús vonásokat vett fel, végül 
„ilyen korcs” lett – így jellemzi magát, önmegvetéssel – a film hősnője. A megkétszerezett 
keresési folyamat esetlegességeiben realizálódó nem instabil: nehéz megvalósítani és köny-
nyű elveszteni.
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A biztonságos növekedés, úgy látszik, éppúgy megteremti a hozzáillő személyiséget, 
mint a vészhelyzet. A „nőség” és a „nőiesség” – egy természeti és egy kulturális minőség, 
vészhelyzetben elválnak egymástól, szembekerülnek és konfliktusra lépnek. Természet és 
kultúra, kultúra és személyiség részrendszerei elvesztik egymásra hangoltságukat.

Autó fénye fúródik az éjszakába, nem oszlatva el a sötétet, csak az autó alá rohanó betont 
emelve ki a semmiből. A sötétség alagútjába fúródó fény szivárványszínekre, dekoratív fol-
tokra esik szét a szélvédőn. Ebben a helyzetben jelennek meg a világot eltakaró, tükörré vált 
sötét üvegen Teena szemei, a test összképéből kiszakított magányos kérdések tanácstalan, de 
elszánt jeleiként.

Autós rohanás indítja a cselekményt és vezeti be a hősnőt. A tömegközlekedés nomádvi-
lágában nincsenek olyan identitások, melyek saját világokból kiindulva, hátországgal bírva 
keresnék egymást. Az, hogy a film hősnője a férfi és a nő közötti ingadozó képződmény, 
ugyanazt fejezi ki, mint a csavargás: kétféle meg nem állapodottság. Gyorsított felvételek 
cikázó fénycsíkjaira bomlik a zaklatott és szétesett világ.

Lakókocsi az átöltözés színhelye. Teena Brandon, miután átöltözött, már csak Brandon. 
A férfivá átvedlés felezés. A férfiban is van nő és a nőben is férfi, Teena azonban csak a benne 
rejlő férfi akar lenni, átöltözik harcosnak, verekedni indul a kocsmába, lányokért küzdeni. 
Küzdeni, győzni és szeretni a szépet! Nem önmagában akarja szeretni a szépséget, hanem 
magán kívül, ütni és ütéseket szenvedni el miatta, vérezni érte. Nem megvalósítani akarja a 
szépséget, hanem megkapni. Hódító akar lenni és nem zsákmány, tulajdonos és nem tulajdon, 
hívő és nem fétis.

Az átöltözés groteszk problémákkal küzd. Felül túl sok, alul túl kevés a természet 
adománya. Mellét le kell szorítania, s álfalloszt kell alsó ruhájába tömni. Átöltözése nem 
karnevalisztikus és poétikus, mint az Ahogy tetsziket író Shakespeare művében, hanem testi 
hazugság. A Shakespeare-hősnő megkettőzi létét, Teena felezi: az a férfias és a nőies kó-
dot is perfekten kezeli (ez még Gautier regénye, a Maupin kisasszony esetében is így van), 
míg Teena önmagát öklözve panaszkodik: „Mindig mindent elcseszek!” Teena átöltözése a 
karnevalisztikus kultúra csínyjeinél és örömeinél közelebb áll a horrorfilmek negatív me-
tamorfózisaihoz, különösen a Hammer-filmek szerelmes monstrumaihoz. „Mekkora barom 
vagyok!” – kommentálja az eredményt az egyik átöltözés után.

Kubrick Shining című filmjében a férfi kereste – hasonlóan reménytelenül – a tradicio-
nális férfikódot, ahogy itt a nő (de ő is a férfikódot). Mindkét meghiúsulásra ítélt alak a bár-
pultok világát célozza meg. Ülni a bárszéken, kötekedő és talányos szavakkal érintkezni: a 
klasszikus hollywoodfilmek (To Have and Have Not, One Way Passage, Casablanca) idején 
mindez még a banalitás ellen lázadók működő menekülési útjának látszott.

Friss nőhús kirakodó vására a korcsolyapálya. Az átváltozott Brandon szőke lányt szed 
fel, vele kering. „Biztos nem errefelé laksz!” – puhatolja a lány. Kíváncsian nézi a titokzatos 
idegent. „Hanem? Mit gondolsz?” – tér ki a válasz elől a „hallgatag ember”, a titokzatos „fér-
fi”. A kis partnernő úgy néz Brandon szemébe, mint valami távcsőbe: „Hanem biztos valami 
szebb helyen.!” A férfi az, aki jön, messziről érkezett, más helyeket, tájakat, nőket is ismer.

Teena jellegtelen tájakon kóborol, igénytelen lokálokban köt ki, rámenős, durva alakok-
hoz csapódik, akik üresek, mint a táj. A fiatal suhancok, akikhez csatlakozik, most olyan 
könnyen fogadják be, ahogy később megölik. Elfogadás és elutasítás egyformán könnyed és 
barbár. A női Don Quijote óriásoknak megy neki, megvédi a nőket, nem veszi észre, hogy 
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nemcsak a lovagvilág múlt el, a férfivilágnak is vége. A férfit játszó nő olyan férfiszerepet 
ölt, amelyről a férfiak lemondtak. Nő eleveníti fel az eltűnt férfiasságot, a férfiak már nem 
harcolnak, legfeljebb mészárolnak, és nem szeretnek, legfeljebb közösülnek. Egy részeg éj-
szakán autót meglovagolva idézik a banda tagjai a westerni lóbetörési rituálét. Teena ebből 
sem marad ki. A bárpultok világa volna hivatott képviselni a melodráma szerelemmámorát, a 
westerni végtelen horizont és az országutak a cselekvés mámorát.

A nő vágyni akar, sóvár lovagként. De a vágy a nemtelen világban absztrahálódik és 
banalizálódik, meghatározatlan életvággyá általánosul. Ennyi marad: valami, akármi – az 
általános alannyá vált embernek általános tárgy felel meg. Az akárki számára akármi jó, 
akármire, csak történjék valami. Az általános esemény fogalma alapján kell újraértelmezni a 
nemiséget, mely csak tetszőlegesen helyettesíthető események egyikeként képviseli az álta-
lános eseményt.

Mi történik az utak és vendégfogadók modernizált csavargóvilágában? Reménykedő, 
könnyelmű, válogatás nélküli közeledés akárkihez, aki odavet egy szót, mutat valamilyen 
hajlandóságot, készséget jelez. Találkozások: előbb a bandával, majd Lana esete következik. 
A kaland, az autonómia próbatétele, kivonul az improduktívba, a receptívbe, mely nem nyit 
neki elég teret, ezért kell feldúsítani provokatív, agresszív elemekkel. A problémamegoldás 
feszültségnívóját az agresszivitás feszültsége pótolja. Könnyen csap át gyűlölködő dühön-
gésbe a vállalkozó keresés.

A munka, mint a gyárban, Lana munkahelyén látjuk, mechanikus kényszermunka, a pót-
kielégülésekkel fájdalomcsillapított szabadidő pedig csak tovább hajtja az élet inflációját, 
mely által az ember felhatalmazva érzi magát az önpazarló tombolásra. A csoport kitombo-
ló szövetség. A barát és a szerető a kitombolás cinkosai, szerepük azonos, figurájuk ezért 
könnyen össze is keveredik. Teenát, miután rájönnek, hogy nő, s már meg is erőszakolták, 
továbbra is „kishaverként” kezelik.

Teena férfiruhában jár, csavarog és lopkod, nemcsak egy határt sért meg, hanem lehetőleg 
minden határt, de nem lázadó emberként sérti meg őket, mint Brigitte Bardot, Jeanne Moreau 
vagy Hanna Shygulla generációja, a dolgok rendje változatlan marad, a lány csak kerülgeti 
az adottságokat és élősködik rajtuk. A kis kielégülések állandósága visszanyes minden am-
bíciót. A sok apró szolgáltatás émelyítő unalmából visszavonul a vágy a lehetetlen vágyba. 
A lehetetlen vágya tartja a lelket a vállalkozó kedv éberségében, kezdjük érteni Teenát, miért 
akar az lenni, ami nem lehet, miért választja a szimulációt. Lana az alkalom a vágy vágyának 
a tárgy vágyára, az absztrakt vágynak szenvedéllyé való átalakítására: Lana az esély.

Apatikus vörös lány ül az ivóban részegen. Telt és kifejezéstelen. Később primitív dalt ad 
elő a színpadon. Teena – bár Lana sem jobb nőnek, mint zenének a karaoke-szám – férfias 
bűvölettel nézi a „szépet”. Később fenn jár a lánynál. Lana nyugtalan. „Ne bámuld ezt a szar 
lakást!” Teena a hódoló gyónásával válaszol: „Téged bámullak.” Teena, bár műtagot helyez 
el pamutbugyijában, nem a falloszt irigyli a férfiaktól, hanem a nőket. A képpé vált embert, 
a nőt irigyli a tetté, akcióvá, törekvéssé vált embertől, a férfitől. A fiúk nem sírnak pusztáin a 
nő is azt a játszmát játssza, amit a westernben a férfi, a bűnös, tragikus kamaszt, aki – ha csak 
a nő meg nem fogja, és nem pacifikálja – nem tud a maga erejéből kiszállni a terméketlen és 
bűnös múlt reflexei ismétlési kényszerének hatalmából.

Mindkét lány keveréklény. Lana a színpadon kissé medvés, hattyút alakító medve, a férfi 
pedig, aki bűvölettel szemléli benne az igazi nőt, szintén nem igazi férfi. Nem véletlen indult 
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a film Teena tekintetével. Lana olyan Vénusz, aki Teena tekintetének tavából kel ki. Az apa-
tikus Lanát mintha Teena szuggesztív tekintete, reá ragyogó csodálata ébresztené. A csodá-
latosságot teremtő rácsodálkozás. Brandon „dürgése”, a vágy rituáléja nemi különbségeket 
kristályosít. A vágy, mely a viszonyt titokzatos antipólus imádataként rendezi be, az antipólus 
szerepébe késztetett személyt a teljességgel soha el nem érhető „kincs” becsével ruházza fel. 
Lana a korábban nem ismert esztétikai rang és etikai fontosság szerepében találja magát, ettől 
éled újjá. Tanulja Teena szemével nézni magát. Lenni tanul Teena számára, azzá válni, akinek 
Teena látja őt. Lanának fontos, hogy férfinak tekinthesse Brandont, mert ő az első férfi, aki 
látja benne a nőt, női rangot ad neki, nem pusztán az olcsó nőstények egyikeként kezeli.

A férfiak belenyugodtak a jelentésvesztésbe, Brandon nagy erőfeszítésekkel próbálja fel-
építeni a jelentéseket, melyeket a férfiak elvesztettek. Brandon soha nincs a célnál, míg a töb-
biek azt hiszik, az ördög sem billentheti ki őket innen. Brandon azonban mégis csak Teena, 
menstruációs betéttel bajlódik, az első verekedés után az arcán véres seb jelent meg, még az 
arca is „menstruál”, mert hiába a pörge kalap csontos arca fölött, mégis csak gyengébb.

Három kielégületlen, kallódó nőt ismerünk meg a pusztán, kik közül végül egy elégül ki, 
„Brandon nője”. A figyelmetlen, érdektelen, szétszórt, vad férfiak nem elégítik ki a nőket és 
ezt nem is ambicionálják. Teena hiába várná Teenaként a filmben megjelenő férfiaktól, amit 
végül Brandonként nyújt Lanának. Ha senki sem csodálja és becézi, ő teszi ezt mással, akivel 
gyengéden és védőleg azonosul. Ha a férfiak vad kamaszok, akik nem váltják ki a nőstényből 
a nőt, és a nőstények is vad kamaszok, akik nem bűvölik el és „telepítik le” a férfit, kiugrás 
csak paradoxon által lehetséges, a terméketlen renden kívüli termékeny rendetlenségben. 
Végül az az egyetlen férfi, akiből nem lehet férfi. Csak a nő tudja pontosan, mi az, amit a férfi 
már nem nyújt a nőnek. Csak a nő tudja, milyennek kell lennie az igazi férfinak.

„Mit találsz benne? Persze, kedves srác, de olyan lekvár.” – mondja John. „Hát nem 
is olyan mácsó, mint te!” – feleli Lana ellenségesen. A Brandon-féle férfikép a Teena által 
képviselt gyengeség öröksége által győzi le a John-féle férfiképet. Az érzékenység az erő 
gyengesége, a szépség a gyengeség ereje. Az érzékenység és a szépség sem boldogul a gyen-
geség összetevője nélkül. A kultúra hátrányokat változtat előnyökké, gyengeségeket erőkké. 
A nő gyengeségével győzi le az ellenszegülő erők által edzett és fokozott férfierőt. Az álférfi 
érzékenységével győzi le riválisát, s ezzel nem tesz semmi olyat, amit ne tettek volna meg 
a nyugati kultúra nagy korszakában a férfiak. A XVIII. században a szentimentális zseni 
előbb a nemessel, utóbb a felkapaszkodott nyárspolgárral állt szemben a nőért küzdő férfi-
kultúrában. A nemest és a nyárspolgárt most a mácsó követi a nők boldogtalanná tevőjeként. 
Gyengeség és bátorság, bizonytalanság és bizonyításvágy egysége teszik végül Teenát az 
érzékeny, kreatív férfiasság képévé.

Teena óvatos, tartózkodó szerelmét a „biológiai titok” magyarázza. A hagyományos sze-
relmi ütemezés, melyet régen kulturális okok magyaráztak, a személyek és viszonyok nagyra 
értékelése és óvatos kezelése, ma már csak „devianciaként” megtapasztalható. Lassan halad 
ez a szerelem, kevéssel éri be, és a régi időket idézi a megszakítás is. Elválás a meg nem 
lépett döntő lépés helyett. A triviális Lana mindvégig zavart és megilletődött. Brandon, aki 
szépeket mondott, körülvett és csodált, csak az utolsó pillanatban, a válás jogcímén jut el a 
csókig. Csókja nem erőszakos, nem is pontos és célszerű, inkább ügyetlen. Erre Lana lép 
akcióba, s határozottabb, nagyobb, teljesebb csókkal válaszol. Ha nem tenné, Teena életben 
maradna.
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Teena a film közepén vállára kanyarítja katonazsákját, és Falls Cityből Lincolnba indul. Az 
eltávozás és visszatérés története következik. Ismét a szétesett, de csillogva kavargó világ, az 
országút képe, lámpacsíkok, fény nyilak, a sötéten ránk nehezedő ég alatt. „Ez más, ez műkö-
dik!” – rajong Teena, akit kuzinja óv a kaland folytatásától: „Ott a buzeránsokat fölakasztják!” 
A felajzott Teena mégis visszatér Falls Citybe. Előbb autózni láttuk, most motoron száguld, a 
Szelíd motorosok megmámorosodott örököseként. A remény megnövekedett izgalomszintjét 
képviseli az autóról motorra való átszállás. Teena úgy él, mintha nagyon sietve kellene mindent 
kierőszakolni, gyorsan megpróbálni, mintha valami üldözné. A partnertől semmi sem túl kevés, 
Lanától nem sajnál időt és befektetést, a társadalomtól azonban félt minden pillanatot.

A visszatért Teena a gyárépület előtt ácsorog, melyben Lana dolgozik. A torz épület scifi-
szerű rútesztétikája aláhúzza a ragyogó szemű kis lovag rajongásának korszerűtlenségét. 
A munkaszünetben az üvegfal mögött megjelenő Lana hódolójára mosolyog, a lehetetlen 
szerelem új esélyért folyamodó megtért menekültjére. Az állhatatos hűség elnyeri jutalmát, 
műszak után Lana odaadja magát hódolójának a fűben. A város gyér fényei felett ülnek. 
Brandon gyengéd csókokkal vetkőzteti szerelmét. Az alant pislogó világban minden aljasság 
elképzelhető és kivitelezhető, de semminek sincs tétje. Itt fenn, a nehezítő lehetetlenségek 
közegében fedezi fel a „furcsa pár”, amit a „normális” párok elfelejtettek, a szerelmet.

Brandon végigcsókolja Lanát, feje eltűnik a képből, melyet megtölt Lana szétterülő vörös 
haj által keretezett arca. Lángoló tekintet, fuldokló sóhajok, míg Brandon eltűnt, s a mély-
ben „dolgozik”. A kéjtől kába Lana érzi, hogy valami nincs rendben, kezei, szemei tétován 
kutakodnak. Hol kell keresni az igazságot? Kívül? Teena combjai között? Vagy belül? Lana 
boldogságában? Lana az elfogadást, intim és teljes igenlést éli meg, Teena pedig férfiként 
elégít ki egy nőt. A férfi, aki a nemi aktusban olyan kapun lép be, ahonnan jött, a kezdethez 
tér vissza, ezért a nő fétissé válik szerelmében. A férfi az őstárgyat kapja vissza a tárgyban, 
a nő ezzel szemben az ősfontosság megalanyiasulását éli meg önmagában a férfi szerelme 
által. Természetes, hogy mindkettő kíváncsi rá, vagy talán vágyik arra, amit a másik él meg, 
szeretné ismerni a másik titkát, de választani kell. Brandon választott, azt kapta, amit a férfi 
kap a nemiségtől, s ezért hajlandó volt lemondani a nő jussáról.

Romantikus idillre nem számíthatunk. Brandon lebukik az országúton, közlekedésrendé-
szeti kihágás révén lepleződik le, matrac alá rejtett tamponjait is megtalálják. „Miért szalad-
gál fiúkkal, és miért csókolózik lányokkal?” – vallatja a nyomozó. Közben John is nyomoz, 
Brandon holmijában turkál. A szentimentális románc átadja helyét a szerelmi háromszög melo-
dráma nyomelemeinek, melyek esettanulmányban oldódnak. Két nő és egy férfi esete működik 
két férfi és egy nő eseteként. A nőt szerető nő az egész férfinem képviseletében dühöngő – mert 
egy nő által férfiasságukban legyőzött – agresszív suhancokkal találja szemben magát.

Lana számonkérő arccal tűnik fel a börtönben. Teena arca zavart a rács mögött. Lana az 
igazságot akarja, de nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy miféle igazságra kíváncsi. 
Nem a fiziológiai tények, hanem az érzelmek igazsága izgatja. Teena hebeg: „Hermafrodita 
vagyok. Kicsit fiú is, lány is. Nem egészen fiú, inkább lány.” Lana letorkolja: „Hallgass, a 
te dolgod, de ha félig majom vagy, akkor is kiviszlek innen.” Kiváltja párját, visszaviszi a 
szabadságba, szeretkeznek, most Lana vetkőzteti, csókolja Teenát. „Hadd simogassalak én 
is téged, hadd érezd te is, amit én.” Teena azonban leállítja, nem kész feltárni magát, csak 
szeretni kész, a szerelem befogadásához nincs benne elég önszeretet, mert még túlságosan 
kérdéses az identitása. „Várj, Lana, várj! Majd nemsokára!” Teena, Lana megfejtője, maga 
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még mindig megfejthetetlen. A régi kultúrákban a szerelem volt megfejthetetlen, problemati-
kus, talány, titok és tilalmak által terhelt rendkívüli állapot. A szerelmet banalizáló kultúrában 
már csak a szerető, mint nehéz eset, lehet a megfejtő aktivitásokat kiváltó probléma.

John és barátja, Tom, két bűnöző, különösen heves erkölcsi felháborodással őrködnek a 
„dolgok rendje” fölött. „Csaj vagy, vagy nem?” – támadnak Teenára. Letépik ruháját, Lanát 
pedig letérdeltetik, szembesíteni a tényekkel. „Nézd a fiúdat!” Teena és Lana újra felfedezték 
az erotikát, melyet a férfiak a „rendcsináló” destrukció nevében nyilvánítanak perverznek. 
Megbüntetik az erotikát és visszatérnek a nyers nemi düh egyszerűbb reagálásmódjaihoz. 
Elhurcolják Teenát, hatalmas ütések közepette megerőszakolják, előbb vaginálisan majd aná-
lisan, előbb mint nőt, utóbb mint férfit. „Ha titkot tartasz, haverok maradunk, de ha nem, 
örökre befogjuk a szád.”

Az erőszak aktusa avatja Brandont ismét nővé, a női test a megaláztatás és terror aktusa 
révén jelenik meg, legyőzöttként. Meztelen kuporog a gyárépület udvarán. Később zuhany 
alatt látjuk a kékre-zöldre vert testet. A legyőzött Teena az életét védi, ha enged: „Persze, én 
vagyok a hibás, tudom.” A helyzet azonban nem egyértelmű, mert a férfiak egyúttal férfivé is 
avatták. Teena folytatja a harcot, a megerőszakolt nő szerepét is játssza, a rivális férfi szerepét 
is, sírni is akar, de győzni is. Feljelentést tesz és szöktetni készül a lányt.

Teena ismét szerelme karjai között jelenik meg. Már mindketten meztelenek, s a gyen-
géd Lana vetkőzteti Teenát: a teljes odaadás és elfogadás állapotában hősnőnk számára is 
megnyílik a kielégülés útja. Óvatos gyengédség és inkább inaktív béke, mint ajzott izgalom 
közepette zajlik az utolsó találka. Semmi sem sürgős már, mert lehetségesnek tűnik minden. 
Lana lelkesen felpillant: Milyen szép a világ?

Teena szökést tervez, Lana azonban elbizonytalanodik. „Nem kell most velem jönnöd.” 
De mégsem indul el Lana nélkül, aki – bár tétovázva – csomagjáért indult, azonban a férfiak 
társaságában, John és Tom foglyaként tér vissza. John lelövi Teenát, majd vérmámorban 
megkéseli. A szenvedés és szeretet által nővé vált Teena, a fegyverekkel szembesülve, wes-
terni halált halva, ismét férfi, közben, a véres behatolás tárgyaként, egyben nő. Végül Lana 
egyedül menekül, elhagyja Falls Cityt, autója úgy merül el a szivárványos éjszaka fénycsíkjai 
között, szeme is úgy jelenik meg az autó tükrében, mint a film elején Teenáé. Úgy hagyja el 
Falls Cityt, mintha, tervük szerint, Teena után menne, s útját a halott üzenete, a búcsúlevél 
szavai kísérik. „Várni foglak … örök szerelemmel.” Teena halála kivált egy lelket a bukott 
világ stupid, aljas és gonosz viszonyaiból.

A nem halála vagy a nemek háborúja

Minél közelibb egymáshoz két alakulat, annál valószínűbb a súrlódás, annál jobban kell dra-
matizálni viszonyukat, hogy maradék megkülönböztetéseket csikarhassanak ki belőle, és an-
nál alkalmasabb objektumai egymás számára az öngyűlölet kiélésének. Ezért a nem halála és 
a nemek háborúja nem alternatívák, hanem egymást tápláló folyamatok a túlnépesedett masz-
szatársadalomban, mely emberi funkciókat ad le gépeknek, s az emberi funkciók megürült 
helyét regressziók szállják meg, ezért szorítja ki az etológia az antropológiát.

Hagyományosan feltételezik, hogy a férfitest férfilelket takar, s ha így van, jelenségként 
kifejezi a lényeget, a férfi természetet. A férfi vagy női test tartalmazza az okokat, a férfi 
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vagy női lélek a célokat, s a kettő együttese predesztinál férfi vagy női sorsra. A test és az 
örökség (hajlam, képesség) teszi ki a testbe zárt sorsot. A testre és hajlamra azonban ráépül a 
szociális szerepek készlete és a szellemi kultúra. A testileg kódolt sorsra a kulturálisan kódolt 
sors, a sorsra pedig a személyiséggé konkretizálódott ember szabadságának a sorssal való 
vitája. A naturális identitás az adottságok dolga, a szociokulturális identitás a szerzetteké: 
az utóbbiakat választás következményeként gondolják el, bár ez is kétértelmű, mert az idők 
nagy részében a közösség választ, nem az egyén, s a közösségi választás az egyén számára 
kényszerű adottság, sorsszerű determináció. A választás lehetőségeit a természeti adottságok 
is meghatározzák: nagydarab markáns nő nem játszhat el finom kis nőt. Meghatározza a 
választás lehetőségeit a kompetenciák és szerepek társadalmi hozzáférhetősége is: az egyén 
számára a történelemben a szociális státusz és szokásrendszer által meghatározott funkciók 
hozzáférhetőek.

A nemi differenciálódás test, lélek és szellem, lehetőségek, tettek és értelmezések egy-
másra épülő világaiban konkretizálódik. A nemi matériára, a testi adottságokra épül a nemi 
forma, a férfi vagy női jelenség, s a nemi tartalom (hajlamok, lehetőségek). Az eredetileg 
egymásra épült, egymás által táplált, egymásból levezetett strukturális nívók elemei el-
csúszhatnak és új alapokra kerülhetnek (férfi test + női lélek, női lélek + férfi kultúra). Az 
antinaturalista képzelet, az elcsúszási lehetőségek kifejtése korábban jelentkezett a művé-
szetben, mint a tudományban. Camille Paglia szerint a társadalmi regény a szexualitás arche-
tipikus oldalának „ellenőrzésén illetve kizárásán” alapul (739.). Az ember minden sejtjének 
parancsolni szeretne, s minden létvonatkozását legyőzött környezeti tényként kontrollálni. 
Az ember le akarja választani identitásáról a passzívan elszenvedett dolgokat: a természetet, 
a testet, a sorsot, a végzetet. Végső soron az időt. Ebben látja az istenek fölényét: nekik az 
utóbbi is sikerült.

A feminizmus célja, hogy az individuális szerepet ne korlátozza a nemi szerep. (Ez azt 
implikálja, hogy az előadottságokat nem a választásoknak tért nyitó alapnak tekintik. A vá-
lasztás alapanyagát a választás korlátjának tekintik.) Mit nyerhetünk a nem sorsjellegének 
legyőzése által? A testi végzet nem legyőzhető, mert a halál végzete az élő testtel adott, de 
a nem legyőzése felezni látszik a testi végzetet. Ennek ára is van, ha a nemek a különbség-
gel bolondították egymást. A szerelmi szenvedély korlátozza az individuális szabadságot, 
a nemi ösztön veszélyezteti az énösztön céljait. Az ember, individuális szabadsága mérték-
növekedéséért hajlandó a nemi szenvedély mértékcsökkenésével fizetni. Ez a tendencia az 
önreflexivitás elhatalmasodásával párhuzamosan bontakozik ki. Vagy a nemi szenvedély 
mértékcsökkenését igyekeznek kompenzálni az individuális alternatívitás és a reflexivitás 
felértékelésével? A két folyamat előrehajtja egymást. Az új szabadságideológiák végső fel-
tételezhető oka a technikai civilizáció és a társadalmi munkamegosztás testi és szociális de-
terminációinak munkája, az ember által felszabadított, de hatalma alatt tartani nem tudott 
„spontán mechanizmusok” hatása.

Férfilényeg és női lényeg elementáris tudattalan alapviszonya úgy néz ki, mintha a 
Willendorfi Vénusz egymaga állna ellen Dzsingisz kán seregeinek. A nehézkes és moz-
dulatlan petesejt, mely az utód felnevelésére készül, táplálékot halmoz fel számára, míg a 
spermiumok népe mint túlnépesedett s zömében halálra ítélt sereg ostromolja a várakozó, 
válogatós petesejtet. A spermiumok ugyan még nem tudnak szorongani, de bejelölik a létbe a 
szorongás helyét, míg a petesejt a reményét. A spermium számára a petesejt a jövő kapuja: a 
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megmentés. Ha mitologémáink előzményeit keressük bennük, úgy a spermium fészekhagyó, 
a petesejt fészeklakó, a spermium nomád, a petesejt földműves, az háborús, ez békepolitikát 
folytat, amaz szétszórná az utódokat, hogy maguk erejére vagy sorsukra bízza őket, emez az 
utód gondos felnevelése, s ezzel végső soron az individualitás akceptálása és folyamatos fel-
értékelése felé mutat. A paraszti társadalmakban, s még inkább a polgári kultúra érett fokán a 
férfi is átvesz női, míg a vándor és harcos társadalmakban a nő is felvesz férfitulajdonságokat. 
A spermium- és petesejt-stratégiák változatos sorsa az inflálódás illetve felértékelődés várat-
lan fordulatainak van kitéve a történelemben.

Már a stratégia szó is a hadiállapot lehetőségét sugallja. A hímerotika szelektálatlan, a 
nőstényerotika finnyás. A férfit hagyományosan tapasztaltsága, a nőt tapasztalatlansága mér-
tékében értékelik. A hím testileg vagy kultikusan, rituálisan, verbálisan zaklatja a nőstényt, a 
nőstény, aki ezért panaszkodik, már a hímet megelőzően zaklatja a jövendő zaklatót, kacér-
ságával, testrészei felfedésével, gömbölyded testrészeinek ringó mozgásával stb. Anny Ondra 
A Man-szigeti ember című filmben a gesztusok és ritmusok tűzijátékával hívja fel a figyelmet 
magára, egyszerre csábítva el két rámeredő férfit. A hím számára kínt jelent a várakozás, a 
nőstény számára élvezetet a várakoztatás. A hímet sok nőstény vonzza, a nőstényt kevés hím. 
Az irodalom Don Juant ábrázolja cinikus csábítóként, a hím tudattalanjában azonban minden 
nőstény cinikus csábító, s még csak azt sem tudni, hogy tudatos vagy tudattalan cinikusok és 
provokátorok. A hímet nemcsak a sokféle nőstény vonzása tépi szét, már vágyai is egymásnak 
esnek, s széttépik lelkét, mert sok irányba hívják. A nőstényben számítást generál a vágy, mert 
szüksége van tartós viszonyra az utód felneveléséhez, a hímvágy azonban észvesztésnek, őrü-
letnek minősül az általa sújtott számára (mint ezt Murnau Faustja végén ki is mondja a hős).  
A hím meggondolásait elhomályosítja a sürgető nemi vágy, míg a nősténynek más szempontjai 
is vannak, melyeknek alá tudja rendelni a közvetlen nemi késztetést. A hímet uralja erotikája, a 
nőstény uralkodik erotikája felett. Ha a nősténynek nemi szervéhez asszociálják a seb képzetét, 
ugyanezt tehetjük a hím vágyával. A Meztelen ebéd című filmben az írógép előbb nemi szerv-
vé, majd parancsolgató hatalmi szervvé, végül vérző sebbé változik. Mindez korlátozza a hím 
nőstény feletti uralmát, s uralmat ad a nősténynek a hím fölött. Polgárosulatlan kultúrákban, 
ahol a racionális és gazdasági szabályozás még nem mérkőzhetik az ösztönszabályozás erejé-
vel, a hím a nőstény feletti szociális terrorral kompenzálja ösztöni kiszolgáltatottságát. Ebben 
a törekvésében természeti és társadalmi meghatározottságára támaszkodhatik. A tradicionális 
nő rendszeresen teherbe esik, s ezzel kilép a jelenből és a kortárs csoport világából, s a jövővel 
vállal intim partnerséget, kevésbé él a jelenben, mint a férfi. A társadalommal szemben a ter-
mészet rabja, másrészt a jelen társadalommal szemben a jövő társadalom partnere, egyidejű a 
természeti múlttal is, a társadalmi jövővel is, de legkevésbé a jelennel. Ez korlátozza szociális 
sanszait: társadalmi felemelkedése a férfi közvetítésével volt lehetséges. Az uralkodók helyett 
nem egyszer szeretőjük kormányzott. Az Il divo című filmben elhangzó anekdota szerint a 
nők még egyházi hatalomra is szert tehetnek. Ha Pius pápával közölték, baj van valamelyik 
bíborosával, ezt kérdezte: „És mi a hölgy neve?” De továbbra is a nő természeti, esztétikai (és 
jó esetben etikai) hatalmának végrehajtó szervei a maszkulin tanító- vagy erőszakszervezetek. 
Míg a nőt ilyen módon felhasználja a maga és az utód teste, a férfi eszközként elidegeníti tes-
tét, s csak a nő közvetítése, teste és szerelme által tud vele újra azonosulni.

A szexuális aktus a nemek viszonyának legregresszívebb pontja, ezért élhetik meg a ne-
mek az idők kezdetéhez való utazásként. A férfi a behatoló, a nő a befogadó. A két vállra 
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fektetett nő a vesztes, a legyőzött pozíciójában van, míg az erektált péniszt felmutató s a nőt 
erre mintegy zsákmányként feltűző férfi a győztes pozícióját jeleníti meg. A hím meghódítja 
a teret, nekimegy a horizontnak, a mindenség kitárt karjaiba veti magát, ezáltal azonban, 
hódítás híján, semmiként, magában megfoghatatlanként fogja fel magát. Minden gazdag-
ságot kívül keres, míg a nőstény karjait kitárva mintha a horizontot tárná ki önmagában.  
A nő nem csupán „még nem”-ként tudja konstituálni magát, hanem úgy is, mint gyümölcsöző 
jelenlétet. A férfi ezért az élet titka birtokosának látja őt, s a nősténystratégiák alternatíváinak 
függvényeként fogja az ősmocsár erjesztő vagy a megtisztulás felszabadító ígéretének látni 
a nőfenomént, egyszerűbb képzetrendszerek nyelvén szólva a „nyers” vagy a „főtt” megtes-
tesülésének látni a nőt.

A nőben az idő is térré válik, ciklikus időként, az éggel és a tengerrel összhangban ritmizált 
ciklusok körforgásaként, míg a férfiben a tér is idővé, amennyiben be kell járni, előnyomulni 
benne, számlálva a zsákmányt. A férfi szociális előnyei a nő tudattalan, de elementárisan érzés-
szerű metafizikai privilégiumaival párosulnak. A férfi metafizikai kisebbrendűségi érzése teszi 
őt az elméleti metafizika alkotójává. A nő éli, a férfi gondolja a metafizikát. A férfi eme me-
tafizikai kisebbrendűségi érzését tudatosítja partnerében A pokol anatómiája című Catherine 
Breillat-film hőnője. Az érzékek birodalmában kezdetben úgy kering a nő a férfi körül, mint 
bolygó a napja körül, később átértékelődik a látványvilág, s a keringés a hálóját a légy köré 
fonó pók keringésére emlékeztet. Catherine Breillat filmjében már kezdettől ez a helyzet.

A nő metafizikai ereje ellenében a férfi a fizikához folyamodik. A nő birtokjelző szek-
rétum által megjelölt, a nemi aktusra ráépített szankciók által biztosított territórium. A hím 
a nőstényt szeretné olyan mértékben kontrollálni, amint a nőstény a gyermeket valóban 
kontrollálja. Ez a hím lehetősége arra, hogy biztosítsa génjei továbbadását. Mindez azon-
ban visszájára fordul a későkapitalizmusban, már csak azért is, mert a nő ügyesebben, ér-
zékenyebben alkalmazkodik az új viszonyokhoz. Az említett Breillat-filmben a nő vaginális 
váladékának majd menstruációs vérének fogyasztására készteti a férfit, miáltal most már a 
férfi a bejelölt territórium. A széttárt combokkal ülő nő vagy férfiszerepet játszó, férfijogokat 
követelő nő (Duerr, Bd.2. 149.), vagy pedig felajánlkozik (151.). A combzár és a finnyás szé-
gyenküszöb védekező stratégiák, melyek ellentéte ennek következtében támadónak minősül. 
Némely indián törzs lányainak lábát összekötözték éjszakára, hogy álmukban se tárhassák 
szét combjukat (161.). A széttárt combbal terpeszkedő nő ezzel a valódin túltevő imaginárius 
falloszt tár fel, ennek odaképzelésére ad testnyelvi utasítást, az összezárt combok között el 
nem férő izgalom és nemi fegyverzet virtuális birtokosává minősítve magát.

A nőt emocionálisabbnak, a férfit racionálisabbnak tekintik. Racionalitás és emocionalitás 
alternatívájához hasonlóan akarat és érzelem alternatívájával is jellemezni szokták a neme-
ket. A férfi az akaratos, domináns nem, akiben a sikertelenség és akadályoztatottság ge-
nerál érzelmeket. Ész és szív, akarat és érzelem oppozíciója összefügg siker és boldogság 
oppozíciójval. A férfi önérvényesítő versenyszelleme hozza a sikert, a nő érzékenysége a 
boldogságot. Ez az oka, hogy az elbeszélő művek konfliktusaiban a férfi, megoldásaiban a nő 
a főszereplő. A Written on the Wind Dorothy Malone által játszott hősnőjében több a provo-
katív erotika, mint a gyengéd érzelem, s egyedül marad. A puszta erotika épp olyan riasztó, 
mint a puszta agresszió. Az érzékek birodalma újabb fordulatot hoz: a nő áldozza fel a férfit, 
s ezt diadalérzettel teszi, nem bűntudattal, mint Murnau Faustja esetében láttuk, amikor még 
a nő volt az áldozat.
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A férfi kifelé fordulva termeli a család létfeltételeit, míg a nő az őt ellátót látja el, aki 
szükségleteiben csak a világ felé felnőtt, nője számára gyermek. A férfi a gazdasági és techni-
kai relációk specialistája, a nő a humán relációké. A férfi instrumentális vezető, a nő érzelmi 
vezető. A férfi a gazdaság, a nő az etika felfedezője, a férfi a külső, a nő a belső gazdagságé. 
A Written on the Wind záróképsorában az olajtorony makettjét szorongató, egyedül maradt 
Dorothy Malone képe azt sejteti, hogy ennek is vége van, a nőnek is csak a külső gazdagság 
marad. A férfi a varázstalanított nem, a női a varázsló. A hatalom két formája a destrukció és 
a bűvölet: az előbbi kívülről, az utóbbi belülről kényszerít.

A férfiról elmondottak összefoglalása a mácsó, a nőiességé az örök szűz és egyben 
örök anya, aki elszenvedi vagy élvezi a szexualitást, olyan mértékben azonban soha sem 
erotizálódik át, hogy maga válna erotikus agresszorrá. Az említett Breillat-film hősnője előbb 
elvágja ereit a mulató WC-jében, majd erotikus agresszorként kezd új életet. A vázolt sze-
reprendszer felbomlásának legfőbb eredménye a mácsónő megjelenése. A fiúk nem sírnak 
mácsónője megbukik, mert férfi módra szeretne szeretni, a G.I.Jane mácsónője nem bukik 
meg, mert az érvényesülést rendeli a szeretet fölé. Az életképes mácsónő hatalomvágyó, 
siker- és teljesítményorientált, a promiszkuus szexet szórakozásnak tekintő empátiátlan kar-
rierista fogyasztónő.

A nemi mirigyek izgatószert, az agy pedig kábítószert választanak ki a férfi szexuális be-
vetésének ajzószereiként. A destruktív (háborús és konkurenciális) bevetéskor csak az izga-
tószer szükséges. A libidó ilyesformán pluszként, modifikációként jelenik meg a destrudóhoz 
képest: azt is tartalmazza, de kábítva, a tárgy elbűvölő képe által módosítva. A két befolyás 
olyan módon különbözik, mint a mesékben az élet vize és a halál vize, kétféle bájital, melyek 
egyike rútnak és gonosznak láttat, másika szépnek és jónak, de mindkettő aktivizál.

Miután elkülönítették az androgén és ösztrogén hormonokat, megállapították, hogy nem-
csak a szexuális aktivitás, az agresszivitás szintje is az androgénektől függ. Az androgének 
eszerint nemcsak libidó-hormonok, hanem destrudó-hormonok is lennének. Ha a sikere-
sebb hímeket magasabb androgén szint jellemzi, az androgén az uralmi ösztön hormonjá-
nak is tekinthető. A Meztelen ebéd című filmben az izgatószerként használt rovarirtó visz át 
Interzónába, ahol a film obszcén James Bond paródiává, kémfilmmé válik. A legagresszívebb 
hatalomkoncentrátumot képviselő figura végül megunja és lenyúzza magáról a női bőrt.

A petefészek ösztrogén és progeszteron termelésének összeomlását nem kíséri a mellék-
vese androgén termelésének csökkenése. Erre a változásra reagál a tradíció a „boszorkány” 
archetípusával, aki férfias és obszcén nőként jelenik meg az elbeszélésekben, a szűzkód el-
lentéteképp. A szűz képéhez a menekülő lény, a nebáncsvirág típus jegyeit kapcsolták, az 
anya képéhez a gyengéd szeretetáradatot, míg a boszorkány jelentette az elférfiasodott nőt. 
Ma már azonban – pl. A pokol anatómiájában – fiatal szépség testesíti meg az obszcenitás és 
agresszivitás sűrítményét.

A koedukációval a társadalom belevetette a kislányokat a dominanciaelvű fiúközösségek-
be. A kapitalista társadalom a fiúközösség, a testvérharc agresszivitását igazolja vissza, míg 
a felbomló család nem erősíti meg a lányközösség stratégiáit. A nemtelen közösség, a koedu-
káció terméke így a fiús agresszivitást avatja feltétlen előnnyé. A fiúk közé bevetett kislányok 
még nem voltak a felnőtt nő nemi varázsának birtokában, mely a férfit elbizonytalanítja. 
A kisfiúk pedig még nem birtokolják olyan biztonsággal agresszivitásukat, hogy a gyengeség 
képe megfékezhesse azt.
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Szerepe van a női mentalitásváltásban a magas kultúra presztízsveszteségének is, mely 
azokat a szilárd felnőttségi, érettségi, előkelőségi kritériumokat közvetítette, amelyek a nyers 
erő és a primitív létharc, a puszta életért való harc szempontjából nőies gyengeségnek látszot-
tak. Az esetlen kamaszokat a bálszezon s a kulturálisan koraérettebb lányokkal való érintke-
zés alakítja át a régi komédiákban kultúremberekké. A kultúrideált megtestesítő nő hozzáfér-
hetetlensége következtében marad Az óriás című filmben James Dean a társadalom csúcsain 
is barbár, sőt, emelkedése mértékében egyre ellenszenvesebb és kártékonyabb emberroncs.

Az agresszív antietika kibontakozása összefügg az antiesztétika tárgyai, a rút, az undorító 
és a rettenetes előtérbe kerülésével, győztes kulturális ingerekké és az értelmezés kitüntetett 
tárgyaivá válásával. „Az állatvilágban a hímnem a szépnem.” – jegyzi meg Nietzsche (Die 
fröhliche Wissenschatft. Werke. Bd.2. 358.). Az állati szépség, a testi erő és hatalom kifeje-
zéseként, nem önálló princípium az agresszivitáshoz képest. A szimbolizáció, ikonizáció és 
ritualizáció az állatvilágban a létért való harc eszköze.

A civilizációban a munka az a kiválasztó princípium, ami az állatvilágban a fizikai harc. 
A társadalomban a verekedés nem igazolja, hogy a hím el tudja tartani és meg tudja védeni 
a nőstényt és az utódokat. Az állatvilágban a hímstratégia, a kultúrában a nősténystratégia 
eszköze a szépség. A nőstények konkurenciaharca nem a másik test elleni támadásokban, 
hanem a saját test előnyei kihangsúlyozásában tetőzik: a nőstények konkurenciája esztétikai 
természetű. A várakozó és várakoztató fél stratégiáját a nő cifrálkodó nemként tökéletesítette 
a kultúrában. A férfi szebbnek látja a nőt, mint amilyen, mire a nő most már nemcsak a másik 
nővel, hanem a férfi vágyképével is versenyre kel, és szebbé válik, mint amit a férfi elképzel-
hetett. A szexuális kultúra permanens újrakódolója a XI. századtól a költészet, majd az újkor-
ban a regény. „A nők teljesen azzá válnak szerelemből, amiként az őket szerető férfiak kép-
zeletében élnek.” – írja Nietzsche (Menschliches, Allzumenschliches. Werke. Bd.1. 650.). 
A vágyban a férfi költi a nő testét, a kacérságban a nő költi a férfi lelkét. A nő szókratizálása, 
azaz a nő érzelmi és képi, esztétikai, etikumot ihlető teremtő erejének ideológiai lebontása, 
Nietzsche szerint, egyértelmű az európai kultúra elcsúnyúlásával (143.).

Camille Paglia szerint Egyiptom fedezte fel a glamúrt és a feminitást (Die Masken der 
Sexualität, 81-85.). Az egyiptomi nő irreális, menekülő szépsége megszégyeníti a realitást. 
A görög férfi helyt akar állni a háborúban és a sportban, az egyiptomi nő alárendeli a létet a 
képnek, a földi világban és a férfi karjaiban csak vendég. A szépnem mint esztétikai probléma 
lényege, hogy a nemek egyike képes megálljt parancsolni a gyakorlatnak, sőt akár az életösz-
tönnek, s megfejtendő üzenetté nyilvánítja magát. Az oktalan és céltalan, haszontalan tetszés 
bénult és kábult mivoltának, fogalom nélküliségének tárgya a titok, melyet soha nem merít-
het ki a fogalom, épp ezért nem tud szabadulni tőle. A szépség végtelenül interpretálható, de 
interpretációja soha sem kielégítő. Az iszonyat rokona, amennyiben megtámadja a nyelvet, 
de míg az iszonyat elnémít, a szépség végtelen beszédre ösztönöz, s a végtelen beszéd, kín-
jában, felfedezi a belső végtelenség, a költészet nyelvét.

A félelem a széptől nem kevésbé jellemző, mint a reá való vágy. Az Iliász tárgya a pusztí-
tó szépség, mely kizárja a békét (Georges Dexereux: Frau und Mythos. München. 1986. 73.). 
Miért csalja meg a halandó az istennőt egy halandó nővel? Megcsalják az istennőt, mert túl 
szép. A túlságos szépség menekülésre, lázadásra vagy bosszúra késztet. A rendkívüli szép-
ség kibírhatatlansága, Devereux szerint, infantilis anyaimágót mobilizál, a Nagy Anya mint 
kasztráló nő képét. Nem tudja az ölelő kar lerángatni magához a fenomént, csak árnyékát 
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ölelik. A dühödt, obszcén és destruktív szerető az ő elanyagiasításáért harcol, helyre akarja 
állítani fenomén és lét kapcsolatát. A sár hadat üzen a glamúrnak.

A modernizáció a XX. század második felében az általános alany és a semleges nem 
győzelme felé halad. A század elején a nők levágatják hajukat, leveszik a fülbevalót, a szok-
nyát nadrágra cserélik, cigarettáznak és volánhoz ülnek, a század végén a férfiak hosszú 
hajat növesztenek, a kozmetikai ipar ráveszi őket a korábban csak nők által használt termé-
kek használatára, divatba jönnek a rikító színű férfiruhák. A testékszer és a tetoválás a két 
nem egyforma igénye. A század végén a nők fogyasztani, sőt alkotni kezdik a pornográfiát, 
mácsó-stílusban udvarolnak, „beszólnak”, „fogdosnak”, direkt verbális és manuális offenzí-
vát indítanak, férfimódra káromkodnak, mondataikat obszcén szavakkal tűzdelik. A másik 
nem jegyeinek átvételével és a vegyes jegyhalmozással egyenértékű demorfizációs fenomén 
a jegyek leépülése. Ez esetben nem vegyesebbé, hanem halványabbá válik a nemi jelenség 
képe. A jegyek átvétele férfias nőket és nőies férfiakat eredményez, a saját nem képének 
egyszerű kopása és a másik nemmel kapcsolatos félelem vagy közöny növekedése nemileg 
identifikálhatatlan lények felé mutat.

Renovált nemről vagy nemi remorfizációról beszélhetünk, ha a hagyományos képletek 
lebomlását a klasszikus dimorfizmushoz való visszatérés kísérletei váltják fel. Ugyanoda 
azonban nem lehet visszatérni, a megtagadott és kinevetett feltámadása már valami másnak 
a születése. A renovált klasszikus képlet nem természetes: ugyanúgy reflexív, ironikus és 
mesterkélt, mint a megfordítás.

Devereux, aki a biológiai és kulturális nem összhangjában rejlő előnyöket hangsúlyozza, 
a férfiak elnőiesedésében és a nők elférfiasodásában az „individuális autoagresszió” szimp-
tómáit látja, ami szerinte a szociális katasztrófa előjele (19.). A dinamikus társadalom és 
termékeny kultúra a különbségek hasznosítására és nem visszanyesésére épül. A rendszerek 
munkavégző képessége differenciális tartalékaiktól függ. Homogenitása mértékében szű-
nik meg a rendszer munkavégző képessége. (10.). Az életben a szadomazochista erotika, a 
filmtörténetben a szadomazochista szimbolika radikalizálódásával kapcsolódik össze a nemi 
demorfizáció. Az erotikus rendszer homogenitásra irányuló metamorfózisának termékei az 
azonosságerotika formái. Az erotika vérrokonra, családtagra irányul (Az örökösök, Kilenc 
és fél nő), az önkielégítés nő- és szülőgyűlölettel párosul (Ken Park), a homoszexualitás, a 
heteroszexuális kéjpiaccal szemben, azt a szerepet kezdi játszani, amit régen a szerelem a tár-
sadalommal szemben (Mindenki másképp kívánja). Az azonosságerotika általános tendenci-
ája – persze csak ott, ahol nem kell lincselőkkel vagy börtöntársadalommal szabadságharcot 
folytatnia – az, hogy nem az ellentétesre, hanem a hasonlóra reagál. Az idegenség félelmeitől 
vezetett szerető hasonlóval vagy azonossal szeretne egyesülni. A szeretők próbára nem tevő 
elfogadók, akik – ideáljuk szerint – kontúrok nélküli ősanyaggá esnek szét egymás karjában.

A feminizmus osztályharcos mentalitása a férfiakban is felébreszti a másik nem iránti tü-
relmetlen, támadó mentalitást. A feminista diskurzus a tyúk öntollfosztása, jegyezte meg va-
laki egy a feminista esztétikával kapcsolatos szemináriumon. Az ellenséges hangnem, mely 
a kielégületlen kamaszok vulgáris nyelvében mindig jelen volt, átkerül a nemek harcának 
terminológiájába. A női jegyek megállapítását a feminista diskurzus a női nem férfikultúra 
általi stigmatizációjaként értelmezi, s ezt használja fel a nemi skizmatizáció előmozdítására, 
a nemek közötti skizma generálására. A feministák szerint bizonyos vonások férfiassá nyilvá-
nítása azt szolgálja, hogy ezeket a represszív kultúra elfojtsa a nőkben. A tapasztalat azonban 
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azt mutatja, hogy a férfinő is elfojt magában egy sor tulajdonságot, pusztán azért, mert a 
férfiak nőiessé nyilvánították őket. A nemi szerepek kritikája csak akkor meggyőző, ha vonzó 
szerepajánlatokkal áll elő, ma azonban a régi szereprendszer s a másik nem ócsárlása emészti 
fel a szellemerőt. „A nő olyan mértékben tanul meg gyűlölni, amilyen mértékben elfejelt 
bűvölni.” – mondja Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse. Werke. Bd. 3. 74.).

A szexualitás megvallása legelőbb a gyónás formájában szerveződött, s ez adta a módot, 
hogy a pszichoanalízis végül a tudományos diskurzus szintjére emelje. A XX. században átpoli-
tizálják a szexuális diskurzust, s a nemi érdekvédelem intézményesítésére használják. A nemek 
ellenséges osztályok módján szerveződnek, teoretikusaik élezik az osztályharcot, az erkölcsi 
terminológiát pedig kiszorítja a jogi üzem. „Csak a tisztátalan lelkek szimatolnak sértést min-
denben.” – mondja Sade márki (Aline… in. de Sade Ausgewählte Werke Bd. 3. 9.).

A kizsákmányolás nem kiirtható a társadalomból a férfiak vagy a polgárok, sőt még a 
nagyburzsoázia kiirtásával sem, mert mindenütt jelenvaló. Az elnyomó, kisajátító verseny- 
és alkutársadalomban mindenki elnyomója mindenkinek, s mind igyekszik valamennyin 
bosszút állni. Minden interakciónak van egy vesztese, s az erotikus interakció sem kivétel. 
Aki tehát csak egy kijelölt, kizsákmányoló csoport ellen harcol, az csak a kizsákmányolás 
privilégiumáért harcol, s nem a rendszert akarja legyőzni „Mert a ’jog’ a globalizáló gyűlölet 
személytelen maszkja, míg az igazságosság a differenciált szeretet szubsztanciája.” – írja 
Devereux (14.). A kicsikart jogok az erős jogává, előjogokká válnak.

A fallikus nő mint harcigép
(G. I. Jane)

A cselekmény kiindulópontja a magas politika régiójában telepített intrikus manőver. Öreg 
szenátornő a film kezdetén megjelenő felső hatalom, a hősnő megbízója, a mesehős elküldője 
hirdeti meg az „ügyet”, melyért csatasorba kell állni. A „nők jogaiért”, a „szexsemleges had-
seregért” kell részt venni a „hároméltű” kiképzésen. „Csak egy teszt, de ha sikerül, és maga 
végigcsinálja, ez megváltoztatja a hadsereg álláspontját a nőkkel kapcsolatban, bár az az 
igazság, hogy egyáltalán nincs álláspontjuk.” Nincs álláspontjuk: azaz korlátlanul manipulál-
hatók. A fizikai erőszak a szellemi erőszak terméke és eszköze: mindent elérhet a ravaszság. 
A ravaszság mindenhatóságát, melyre ez a társadalmi rend épül, szikkadt múmia képviseli, 
nemcsak a női szépségen, minden emberségen túl. Mit ígér az emancipációt levezénylő sza-
distanő? Felemelkedést a gyilkos hierarchiában. Ha a nők bebizonyítják, hogy állják a ver-
senyt, minden beosztáshoz jogot szereznek a hadseregben. A tisztek mosolyogva csóválják 
fejüket: „Egy hétig sem fogják bírni.” A férfiak privilégiumukként féltik a háborút a nőtől. 
A nő, féfiszemmel nézve, a férfiak beidegzett elvárásaival megközelítve, nem tűnik alkalmas-
nak a mindennapi élet elhagyására, más népek mindennapi életének megakadályozására. 
A nők pedig, akik a korábbi mozimitológiában a háború ellenfelei és a férfi pacifikálói voltak, 
most az ölés hierarchiájában akarnak feltörni és gyilkosként emancipálódni. Az emancipáció 
a szülő lény átminősítése ölő lénnyé.

A szadsitanő katonájává felcsapott hősnő szakít a férfival, akit szeret, elválnak útjaik. 
„Minek akarod eljátszani a bakalányt?” Ki féltékeny, és kire vagy mire? Az öreg szadistanő, 
a viperaszerű politikai intrikus féltékeny a szépség maradványaira, melyeket szörnyűséggé 
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akar átalakítani, hogy semmi se akadályozza többé a mindenek általános háborúját, vagy a 
férfi féltékeny a női erőre és agresszivitásra, mert monopóliumához ragaszkodik? A megbízás 
három éves eltávozást feltételez. „Nem tudom, hogy fogok érezni három év múlva. És te sem 
tudod.” – mondja a férfi. A nő sértetten felel: „Amíg ezt nem mondtad, azt hittem, tudom.” 
A megbízó erő emberi viszonyokat – családokat, népeket – szétszedő hatalma a megbízottak 
világa gyenge lábon álló kötődéseinek korlátaiból táplálkozik.

A nő a szeretőt idomítóra, szadista kiképzőtisztre váltja. A figura a John Ford-filmek ro-
busztus, kulturálatlan, de derék ősmestereinek emberi kínzóeszközzé, élő bombává átképzett 
utóda, újabb szikár rém, akiben a szenátornő esetében lelki alakulatként megjelent szadiz-
mus fizikaivá válik. A kiképzés emberi pitbullokat termel, feltartóztathatatlan ragadozókat, 
akikből ki van irtva minden empátia és meggondolás. Minden fék az élet akadálya, és fék 
minden bensőség és mélység. Élni annyi, mint előbb ütni, mint a másik, és nagyobbat. Az 
élet: gyilkos közelharc az életért. „Tudjátok, mi a legjobb a fájdalomban? Abból érzitek, 
hogy még éltek?”

Eddig a nevelés az érzékenység kiképzését, a kölcsönösség felfedezését, az ész elsajátítá-
sát, a kifinomodást, a durvább eszközökről való lemondást jelentette. Most a nevelés poten-
ciális gyilkosokat nevel, akik az egész világot potenciális gyilkos ellenfelek gyülekezetének 
látva edzik harckészségüket. Hogyan jelenik meg az új nevelés? Az ősi beavatásban a túlvi-
lági szellemek, elnyelő alvilági rémek tesznek próbára, felkoncolnak, kiköpnek, újra szülnek. 
Itt nekünk kell megalázni, kiütni, felkoncolni az ellenfelet, és nem kell újjászülni.

Itt extrém kegyetlenség a nevelő, s a kegyetlenség ura majd kegyetlenül uralkodhat má-
sokon. Felül vannak a nagy manipulátorok, pl. a szenátornő, akik csak mással kegyetlenek, 
középütt a kegyetlen sorsú kegyetlenkedők, e világ fenntartói. Mivel a világfogyasztó urak 
és a világ fenntartói két kasztot alkotnak, az utóbbiak az előbbiek ellen is fordulhatnának, 
de – ész és fantázia híján – ezt nem teszik. Ha sikerül besorozni őket, megtanulják a harag-
tőke rendszerfenntartó befektetését, melyet a hadsereg más népek ellen fordít. A permanens 
világháború célja a haragnak a világ uraitól való elfordítása.

A régi nevelés feladata, hogy önmaga számára használhatóvá, s a világ számára hasznos-
sá tegye az embert, az új nevelés nem önmagunk, hanem a hadsereg, a szervezet, a gépezet 
számára tesz hasznossá bennünket, kipucolva az agyból az életértelem célképzeteit. Nem 
összefogni és felszabadítani, hanem fegyelmezni és felajánlani, rendelkezésre bocsátani kell 
magunkat. Az altiszt mint nevelő tűrni és ütni tanít, kiöli a személyes szempontokat és meg-
fontolásokat. Az önmagunk iránti extrém könyörtelenség mámorában nemes ügy szolgálatá-
nak tűnik bármilyen parancsteljesítés. A „team” és a „társ” a kulcsszavak. A személyesség és 
az érzékenység a főbűnök. Hősnőnk (Demi Moore) elszántan, sárosan és medvésen menetel.

A G.I.Jane a hagyományos nőkép felbomlását az emberkép militarizálódása melléktüne-
teként jeleníti meg. A nemi jegyek luxusáról az emberkép technikai (haditechnikai) raciona-
lizációja nevében kell lemondani. Az Alien-filmek hadnagynője ugyanígy verseng, gorom-
baságban, durvaságban és kegyetlenségben, a férfiakkal, s a militarista kaszárnyaszellem a 
mércéje ott is a helytállásnak. A régi filmekben, kedvezőtlen helyzetben, válság idején beköti 
a nő a haját, hogy aztán kibontsa (Red Line 7000), most, fordítva, a hajától való megszaba-
dulás a fejlődés mércéje. A Ridley Scott-film kultúrájában arra a kíméletlenségre nevelik a 
nőket, amitől pl. a Red River második generációs cselekménysíkján, ahol a fiatalember fölött 
a nő veszi át az uralmat, a férfit is megkímélni ígérte a modernség. A régi kalandfilmben a 
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gyengéd nem a nevelő, itt a gyengéd nemet kell átnevelni. A régi filmekben a fegyverletétel a 
happy end, itt a világpörkölő, felégető bevetés, diadalmas partraszállás, népirtás. A régi film 
hősei le merik tenni a fegyvert, mert képesek a boldogságra. Az új film hősei kasztrációnak 
érzik a fegyverletételt, mert életüknek a harc az értelme, melynek célja sem fontos, lévén 
csak az értelmetlenség érzésének, a rosszkedvnek fájdalomcsillapítója. Legjobb fájdalom-
csillapító a más fájdalma. A női kasztrációs komplexumot nem a pszichoanalízis oldja meg, 
hanem a hadsereg. A nemi különbség értelemadó terén elveszett energiákat a harci motivika 
éleszti újjá. Az ölelés művészetének hanyatlásáért kárpótol az ölés művészete.

Az élet minden napja túlélő próba. Hősnőnk alapvonása a dühös elszántság, az érvénye-
sülés akarata és az alkalmasság igazolásának szenvedélye. „Szeretem a dühöseket.” – mondja 
a szenátornő. A film nem megy utána a kérdésnek, miért olyan dühös a nő, miért a keserűség 
és az érzéketlenség jellemzi, de éppen ezt dolgozza ki Demi Moore korábbi filmje, a Sztriptíz. 
Ridley Scott filmjében csak annyit látunk, hogy aki nem elég elsöprően destruktív, az elveszti 
becsületét és kihull a cselekményből.

„Csak egy éjszakára segíts rá, Uram!” – sóhajtoznak tréfásan a katonák a nő láttán.  
A baj társnő elfogadja az obszcén kiszólásokat, hisz férfiasak, katonásak, a lovagiasság azon-
ban felháborítja, kiborul, ha elé tolják a széket. Elszántan harcol azért a jogért, hogy ne legye-
nek sajátos női jogai. Panaszt tesz az esélykiegyenlítő kedvezmények ellen, kikéri magának 
a személyével szemben tanúsított előzékenységet és udvariasságot.

A düh úgy viszonyul az udvariassághoz, mint a rútság a szépséghez: a csúnyaság nagyobb 
érték a szépségnél, mert a szépség hízelkedés a világnak, törleszkedés a világhoz, a gyenge-
ség manővere – a haditechnikán mérve az esztétikum rossz haditechnika. Az ember azt akar-
ja, hogy ne szépségéért fogadják el, hanem azért, mert kénytelenek elfogadni. Elfogadtatni 
akkor érdem, ha nem akarnak elfogadni, mégis meg kell tenniük. Csak akkor áll biztos lábon 
elfogadtatásunk, ha egyedül a mi lábunkon áll. Ez az új szociális karakter, a hódító törvénye, 
aki a század első felét jellemző lázadó ember helyére lépett.

Előbb a különbségekről, variációkról, a test díszeiről, érzékenységeiről, a „fölöslegről” 
kell lemondani, majd – és ez már a kiképzés magasiskolája – le kell mondani a szükségesről 
is, a test sértetlenségéről, épségéről, s ezzel együtt az énnek a testtel kapcsolatos „tulajdon-
jogáról”. Így teljesedik be a harc a női egyenjogúságért. A csúcsponton lemondtunk az élet 
nedvéről, a vérről, vért ontani tanulunk.

Az életeszmény sűrítménye a dzsungelháború, mint a közelharc magasiskolája. Ez a 
mesteriskola, felkészülés a világérintkezés új formájára, a viszonyok dzsungelére, melyben 
bozótvágó radikalizmussal lehet csak utat nyitni és perspektívákat teremteni. De ha le aka-
runk csapni az ellenségre, tréningben kell lennünk, szakadatlan le kell csapnunk egymásra.  
A parancsnok nem más, mint főkínzó, aki előjátssza azt, amit az ellenségről kell feltételeznünk.

Roland Barthes mutatott rá a Mankiewicz-féle Julius Caesar-film alapján, hogy az ame-
rikai filmekben a nagyság és erkölcsiség jele a bőséges verejtékezés. Az új nevelési eszmény 
számára ez már nem elég. Ma a verejték szerepét a vér vette át. A verejték az erkölcsös ember 
jele volt, az erkölcs ejakulációja, mely érzékelhetővé volt hivatva tenni azt egy materialista 
és pragmatikus társadalom számára. A vér ma a felsőbbrendű ember, az erkölcsön túli hérosz 
jele. Hősnőnk sikeresen felszámolja magában a nőt, de az emberi lényt is fel kell számolnia 
a harcos, a felsőbbrendű ember nevében. A kiképzőtiszt úgy megveri hősnőnket, hogy végül 
a másik verőember is megrémül. O’Neil hadnagy – azaz Demi Moore – megküzd a kiképző 
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tiszttel, élethalál-harcot vívnak, végül véres roncsként ölelkeznek, ez az igazi csúcspont ma, 
az erotika már nem tud ilyen csúcspontot produkálni. Talán ez a barátság kezdete: barátok, 
akik nem tudják egymást elpusztítani, ezért egymásra vannak ítélve.

A cselekmény kietlen, szürke miliőkben játszódik, az esőzés már nem a világ csillogóvá 
tételét szolgálja. A fordulat az aljas titok lelepleződése: semmi sem igaz, minden fordítva 
van, a hősnőt azért küldte el megbízója, hogy veszítsen, vereségére számított. O’Neil had-
nagy elhagyott szeretője, aki – közelebb a tűzhöz – jobban átlátja a játszmákat, telefonon 
figyelmezteti: „Sokan nem szeretnék, ha végigcsinálnád!” Közvéleménykutatások befo-
lyásolják a hatalom hintapolitikáját. Más a harcos feministák és más a családok vélemé-
nye. A szenátornő egyszeriben nem bevonultatni akarja a nőket, hanem óvni a háborútól.  
„Az amerikai családok féltik lányaikat.” A családokat is meg akarja nyerni, de a feministákat 
sem szeretné elveszíteni, ezért lenne jó, ha O’Neil hadnagy tovább harcolna, de veszítene. 
O’Neil hadnagy azonban kilép a hatalom árnyékából, s a megbízók ellenére teljesíti feladatát. 
Ezzel nemét ugyan felszámolja, de énjét megmenti. Önkényessé nyilvánítja nemét, de nem a 
hatalomnak felkínált és mások által tetszőlegesen formálható masszává.

O’Neil hadnagy immár parancsnok, s váratlan bevetés, líbiai kommandós akció a záró-
vizsga. Miért kóborolnak elitcsapatok, plutóniumukkal, a világ messzi tájain? Ki hívta őket 
Líbiába? A Nyugat ellentmondása, hogy különféle tradicionális vagy szocialista rezsimek 
helyi totalitarizmusára hivatkozva világtotalitarizmust üzemeltet. A G.I.Jane megoldása is 
ebben az ellentmondásban szenved. Drukkolnunk kell, hogy egy csapat Líbiában partra tett 
amerikai sikeresen kilőjön minél több líbiait. Miután a film leleplezte a politikai döntések 
amoralitását, aligha igazolható az idegen országban végrehajtott vérfürdő. Az asszonyi lét 
nehéz, de diadalmas önlegyőzésének jutalma, hogy a szemünk láttára született harcos az 
egész világ ellen folytatott indiánháború „hőse” lehet.

A hőstett netovábbja, hogy végül a kínzott megmenti kínzóját, a volt közlegény meg-
menti kegyetlen őrmesterét, hogy együtt lőjék szét, robbantsák fel mindazt, ami áll és él. 
Megérkezik az indiánháborús westernektől örökölt felmentő csapat, de ez sem a régi módon. 
A repülőgépek felpörkölik a tájat, a sivatagban még áll a harc, de az ég az USA tulajdona.

Végül zászlók lobognak, férfias kézrázások következnek, már csak az USA harci mitológi-
ájában kissé elhalványult nyugati kultúra habja hiányzik a totális-villámháborús militarizmus 
születésnapi tortájáról. Az őrmester D.H.Lawrence kötetet ajándékoz az újdonsült parancsnok-
nőnek: „A madár fagyottan hull le az ágról, de sose gondolt rá, hogy sajnálja magát.”

A fallikus nő eredete
(Sztriptíz)

A G. I. Jane az új vadember harci dühét mutatja be, a korábbi Sztriptíz a harag eredetét. Amaz 
a rendkívüli állapotot, emez a rendkívüli állapot forrásait a mindennapi életben.

A korrupt bíró megfosztja az anyát gyermekétől. A gyermeket a díler és tolvaj férj kapja, 
mert egyúttal rendőrségi besúgó. A gyermek a rendőrség ajándéka a besúgónak, szolgálatai 
fejében, az FBI-titkárnő pedig pályát vált, elmegy sztrippelni, hogy összetáncolja a felleb-
bezéshez szükséges tizenöt ezer dollárt. „Erkölcsös” eszközökkel nem lehet megkeresni az 
anyai jogok érvényesítéséhez szükséges pénzt, az „erkölcstelen” eszközök viszont az anyát 
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gyermekétől elválasztó hatalmat látszanak igazolni. Az igazságtalan hatalom képes megte-
remteni az őt igazoló viszonyokat. Az anya az emberrabló szerepébe kényszerül: a jogi esz-
közökkel elrabolt gyermeket jogtalan eszközökkel szerezni vissza. Nincs jó alternatíva, csak 
igazságtalan jog és jogtalan igazság.

A Sztriptíz a szenvedélyes anya története, aki nem teljesítheti anyai kötelességét. Az 
anyaságban egységet alkot kötelesség és szenvedély, gond és boldogság, miáltal ez olyan 
botrányosan naturális viszony, melyet gyanakodva és idegenkedve támadnak a befelé rend-
őri-bürokratikus, kifelé invázor-imperialista társadalom manipulatív rendszerének rendcsi-
náló apparátusai. Nem eléggé kiszámítható, nem elég tisztán társadalmi konstrukció.

A viszonyok ártalmasak vagy haszontalanok. Hatékony rosszakaró és tehetetlen jóakaró: 
egyazon magány két oldala. A szenvedélyes anyát első fokon maga a férj akadályozza funk-
ciói gyakorlásában. A férj, szinte Fritz Lang M – egy város keresi a gyilkost című filmje őrült 
gyilkosának rokona, de bármilyen irracionális bűnöző alkat, a társadalom támaszaihoz, a jog 
és erkölcs oszlopaihoz képest jámbor személy. A hősnő az egyik férfival már nem él együtt, 
a másik erotikus viszony pedig, a szenvedélyes szeretőtípussal ígérkező közelebbi kapcsolat, 
nem jön létre. A „már nem” és a „még nem” között élünk, s nincs más remény, csak menteni 
a bőrünket a zavaros viszonyokból, melyek egyike rosszabb, mint a másik. A házasságból 
komikusan kegyetlen rajzfilmbe illő macska-egér harc maradt. A család az anyaság betelje-
sítésének feltételéből gyakorlásának akadályává vált. A szerelem csak nemi düh, melyből, 
elmúltán, nem marad más, csupán gyűlölet. A libidóval keresztezett gyűlöletből kiválik az 
erősebb összetevő, a tiszta gyűlölet. A férj késsel támad feleségére, emez pedig a sztriptíz bár 
verőemberét uszítja férjére.

A férj veszélyes, a szerető életveszélyes, a hivatásos segítő, a rendőr munkája nem haté-
kony, csak a megvetett sztriptíz-táncosnők kedvesek, megértőek és segítőkészek, s a néger 
verő- és kidobó-ember a legszimpatikusabb. A legalul levők a legemberibbek, s felfelé halad-
va hatványozódik az embertelenség. A gazdagok aljas gyilkosok, s a politikus még undorító 
is, nemcsak kegyetlen és aljas.

A nőkkel nem boldoguló férfi nőiessé, a párjával kudarcba fulladt nő férfiassá válik. Demi 
Moore férfiruhában vonul be a színpadra, hideg, kihívó arccal, hetykén fejére csapott kalap-
pal. Onanista mozdulatokkal vetkőzve változik át nővé. Tárulkozása azt tárja fel, mit von 
meg és zár el, mitől fosztja meg a másik nem kiábrándító világát. Egyazon mozdulatokkal 
becézi magát és bünteti a világot, melytől megtagadja feltárt testét. Az önmagára irányuló 
libidó a világra irányuló agresszió kifejezése.

Sorozatos, heves tárulkozó és záruló mozdulatok váltakozása pumpálja fel az agresszív nő-
iességet. A többi táncosnő kínálkozva ontja előnyeit, míg Demi Moore hideg tárgyilagossággal 
alkalmazza a pontos mozdulatokat. Nem azonosul testével, melyet elválasztó és nem összekötő 
tényezőként használ, a világ ostoraként, a férfiak kínzóeszközeként. Lobogva menetel, vadul 
tépi és szórja ruháit, melyeket úgy vág a férfiak arcába, mint a párbajra hívó provokátor.

A hatalmat, akárcsak a G.I.Jane esetében, a Sztriptíz cselekményében is a szenátor kép-
viseli. A magunk feje fölé konstruálunk egy felettes alvilágot a demokratikus választás által? 
A legaljasabb szörnyek imponálnak, vagy a kiválasztottság nyer új értelmet, s válik általa az 
ember valami mássá, amire már nem illik ez a név?

Az ültetvényes család cukorgyárának többszáz millió dolláros állami támogatása függ a 
választásoktól, melyek küszöbén a nyalakodó öreg kéjenc politikus beleszeret a táncosnőbe. 
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David Dilbeck minden szenvedélyek betege, képtelen kilábalni a mámorból. „Az agyam – 
fogja a fejét – szart sem ér!” A cukorgyáros rokon ráröhög: „Ezért ülsz a kongresszusban.” 
A szenátor is mulat: „Van benne igazság.” Dilbeck testőre egyúttal dajka is. Az öreg kéjencet 
nem lehet magára hagyni, képzelt gyilkosokkal harcolva valódi bárvendégeket mészárol. 
„Ki kell mennem, addig viselkedik, ugye?” – aggódik a testőr, s míg a WC-re megy, Dilbeck 
véres akcióba kezd.

Indul a választási kampány. Míg a vezérszónok „istenadta értékek tiszteletéről” szaval, 
Dilbeck a hátsó szobában a táncosnő lopott bugyijával onanizál. A cukrosék luxusjachtján 
közben sorra hozzák a halálos ítéleteket. A szenátor üzelmeinek tanúit vizihullákként látjuk 
viszont.

Az anya gyermekét akarja visszakapni, a táncosnő anyává visszaváltozni, miközben a 
szeretőjelölt mácsó prostituáltnak, majd hullának szánja a táncosnőt. „Angyalra leltem!” – 
rajong a szenátor, de csak meggyalázni akarja „angyalát”. Családját, a családi üzemet féltő 
cukrosokat zsarolja: „Nem korteskedem, amíg meg nem kapom!” Túl okos a nő, állapítják 
meg a cukrosék, hagyni kell, hogy David szórakozzék vele, de aztán meg kell ölni. „Sajnos, 
túl eszes.” Nem elég ostoba, nincs helye világunkban, veszélyt jelent.

Megjelenik a „jó rendőr”, de a cselekmény üresjárataként, mert a vázolt világkonstruk-
cióban nincs mód legálisan megvédeni a nőt, a „jó rendőr” nem beépíthető, sem a hatalom 
logikájába, sem a mai film dramaturgiájába hiteles és hatékony tényezőként (amilyen a film 
noir idején volt). Az intrika egy kiábrándultan látott világból való, a „jó rendőr” egy idealizált 
világból. A rendőr ebben az esetben az, aki lenni szeretnénk, a többiek azok, akik lehetünk. 
A filmkészítők realitásértékére vall a polgárt a hatalom ellenében megvédeni kész rendőr 
kiszorulása az érdemi cselekményből. Az áldozatnak kell megvédenie magát. Világ áldozatai 
egyesüljetek! S addig is védekezzetek, minden lehetséges eszközzel, amíg egyszer végre 
egymásra ismertek és a közös cselekvés lehetővé válik.

A rendőr és a potenciális áldozat között kialakuló rokonszenv elmélyítésének nincs pers-
pektívája. A „jó rendőr” hatékonyságában ugyanúgy nem hihetünk, mint az új szerelem lehe-
tőségében: mindkettő a bemutatott világ korrigálhatóságát jelentené. A hősnő érzelmi kibon-
takozása az anyaságra korlátozódik, mert ha van határa a gonoszság, aljasság globalitásának, 
az a határ legfeljebb a jövőben van. A választási kampány frázisai is kompromittálják a há-
zasságot és családot, s nemcsak a hősnő házassága nem sikerült, az állítólag jó házasságban 
élő nyomozó sem kevésbé magányos és rosszkedvű típus. Nincs már a közborzalmat és a 
stupid önzés társadalmi szerződését ellensúlyozó privátszféra.

Mi győzheti le az intrikus gonoszságot? Legfeljebb az intrikus zsenialitás és a támadó 
kockázatvállalás. A táncosnő prostituáltat játszik, hogy anya lehessen, találkát ad a szená-
tornak a régi cukorfinomítóban, és odarendeli a CNN-t. Csapdát állít, ő fogja zsarolni a zsa-
rolókat. Minél nagyobb a káosz, annál nagyobb a remény, nincs más remény, csak a káosz 
beteljesedése és a hatalmasoktól tanult gátlástalanság. Sorra érkeznek a gyárba az asszony, 
a szenátor, az őrjöngő férj, a cukorgyárosék gyilkos csapata, a segítők mentőcsapata és a 
CNN-team. Bohózati szintre kell levinni a konfliktust, hogy elfogadhatóvá váljék a pozitív 
megoldás, mely az eddigiekben felhalmozott kritikai aspektusok kontrasztjában olyan, mint 
a régi filmek mennyországba áthelyezett megoldása (A kölyök, Tavaszi zápor, Csoda Milá-
nóban). A perverz politikai thrillerként megalapozott és komédiaként oldott cselekmény nem 
teszi lehetővé a jóízű nevetést.
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Defektkultusz a középosztályi erkölcskrónikákban

Az „amerikai lélek” nem etnikai bélyeg és nem bioszociális szubsztancialitás. Szinte a világ 
minden etnikumának keveredése a következőkben felvázolandó lelki képlet megszállottja. Az 
amerikanizáció (az „amerikai évszázad” globalizációja) általánossá teszi, mely folyamatnak 
kevés nép áll ellen, de ők annál hevesebben. Az amerikai lélek a legfejlettebb kapitalizmus 
formálta lélek, melynek az amerikaiak csupán első áldozatai. AZ USA a kapitalista civilizáció 
példaképe, kulturálisan pedig az ezt kísérő apátlanság, anyátlanság, ellopott gyermekkor, meg 
nem valósult felnőttkor, kötődésképtelenség, hontalanság, nemtelenség pragmatikus massza-
kultúrájának legkifejlettebb változata. A „szabad világban” eltöltött negyedszázad jóvoltából 
magunk is eme képlet korcs változatává váltunk. Ezért korántsem egy távoli vagy idegen 
kultúra kritikájaként kell ábrázolni a fejleményeket, csak jelen szituációnk gyökereinek, ere-
detének s az eredet által legvilágosabban megvilágított lényegének feltárása érdekében vizs-
gálandó az amerikai lélek, s ennek megközelítése érdekében az amerikai film „lelke”.

„Anglia … III.György és North lord Angliája képviselte a despotikus és tirannikus atya 
szerepét, az amerikai kolonisták az összeesküvő fiakét és a Függetlenségi Nyilatkozat va-
lamint az amerikai alkotmány a szerződést, amely minden amerikai számára biztosítja a 
szabadságot és egyenjogúságot, az emberek fölötti tekintélyuralomról való közös lemondás 
alapján, mely az atya gyűlölt és irigyelt előjoga volt.” (Geoffrey Gorer: Die Amerikaner. 
Hamburg. 1956. 11-12.). A „testvérek szerződése”, az atyai parancskultúra leváltása a fiúi 
alkukultúra által, ügyelt az ellenhatalmak által kiegyensúlyozott, elszámolásra késztetett ha-
talmi berendezkedésre. De a politikai ellensúlyok rendszere nem szüntette meg a fiak ha-
talmi harcát. Federn 1919-ben észleli, hogy az „apátlan társadalom” veszélyezteti a mun-
kaképességet és felkorbácsolja az általános, kölcsönös ellenségességet, türelmetlenséget 
és álszent demagógiát (Federn. In Dahmer.hg. Bd. 1. 80-81.). A tekintély elleni lázadás az 
egyenlőség destruktív formájaként lép fel, mint egyenlő jog az egyenlőtenséghez, egymás 
megelőzésének, sőt letaposásának közös joga: az atyát legyőző fiak nem tudnak együttmű-
ködni, mert mindannyiuk tudattalan eszménye az atya marad, mind a helyére képzeli magát. 
Az atyával szemben, egyaránt elnyomottként, szolidárisak lehettek, a rájuk nehezedő túlerő 
szolidarizáló hatókörén kívül kerülve azonban az egyedeket társadalommá egyesítő erő nem 
a központi tekintély, hanem az általános, de támadhatlanná misztifikált, szerződéses terror. 
Az apátlan társadalom az objektív szellem lázadó kamaszkora, azért sem lehet ez a kultúra, 
mint Fukuyama szeretné, a történelem vége. A felsőbbség elleni lázadás nem számolta fel az 
elnyomást, csupán személytelen erővé fantomizálta a túlerőt. A politikai hatalom korlátozá-
sa gazdasági hatalmak korlátlan növekedésének nyit teret. A törvényt mint Tízparancsolatot 
megdöntő Egyparancsolat: zsákmányolj! Az Atya hatalmát (a hegeli „monarcia” eszmé-
nyét), mely az emberlét mint permanens polgárháború megfékezését szolgálta, kiszorítja a 
pénzáramok között navigáló egydimenziós ambíció, s az egydimenziós társadalom imma-
nenciasíkjára való beszorítottságban a „fiakká” vált lányok is osztoznak a testvérharcban. 
A politika és a spontaneitással szemben az ész hatalmának emancipációs kísérletei csődöt 
mondanak. Az arculattal, vízióval, koncepcióval, kezdeményező és megvalósító erővel bíró 
„fiút” likvidálják az arctalan fiak, akik a felcserélhető jelentéktelenségből kinövő jelentős 
személyt, a lehetséges „világtörténelmi személyiséget” (J.F.Kennedy) megölik. Az amerikait 
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megnyugtatja, ha a politikus nyilvánvalóan „megélhetési politikus” és nem tekintély, tehát 
ha a pénz és nem a köztisztelet felhalmozása érdekében politizál. „Az az ember, aki más 
okokból választja a közéleti pályafutást, és nem közvetlen személyes előnyök érdekében, 
mélységesen gyanús…” (Gorer, 15.). A politika mint a gazdaságot kontrolláló és a kultúrát a 
gazdaságnak való alávetettségből kiemelő hatalmi ágazat: gyanús. Hasonlóképpen gyanús az 
erkölcs, mely képmutatásnak vagy a hübrisz ágálásának minősül. Az amerikai burzsoá, írja 
Gorer, „patologikus gyűlölettel” tekintett Roosevelt elnökre, aki a „kevésbé asszimiláltak”, 
a kisemberek, a „kékgallérosok” körében volt népszerű. A „fehérgalléros” számtalan megbé-
lyegző jelzővel illeti a közérdek képviselőjét: cezarista, bonapartista, kommunista, fasiszta, 
megalomániás stb.). A gazdasági, politikai és egyházi hatalom korábbi hármasságával szem-
ben a pénz hatalma által teremtett egydimenziós társadalom neveli ki Marcuse egydimenziós 
emberét. Az egydimenziós társadalomnak világhódító egyeduralomra törése a XX. század 
utolsó harmadában teljesedett be, s egy évtizeden belül kompromittálta magát és kiábrándí-
totta a hozzá fűzött várakozásokat. A mából visszatekintve az amerikai Függetlenségi Nyilat-
kozat és alkotmány információs tartalmát, pontosabban az általa felszabadított erők lényegét 
is új kontextusban látjuk. Az alapító, törvénylátó fiak nem az atyát, III.Györgyöt ölték meg, 
hanem az őshonos indiánokat irtották ki. Törvényük, nem az erkölcs felfedezése, csak a zsák-
mányon való osztozkodás szabályozása. Ez a törvény, mely nem a bűntudat műve, hanem az 
érdeké, nem rehabilitálja az Atyát (az elveszett, elfeledett amerikait, az eredeti, igazi ameri-
kait, az indiánt). Ez a törvény, a győztesek törvényeként, a Mao Ce Tung Nagy menetelését 
megelőző és azóta is tartó Nagy Menetelésnek, a világhódításnak nyit tért, s ennek érdekében 
fosztja meg a formális demokrácia a jogi formát az erkölcsi esszenciától. Mindez pontosan a 
fordítottja az embert emberré tevő ősdrámának.

Az Amerikában született második generáció szégyellte az Európából jött első generációt: 
„a szülőket régimódiként, tudatlanként, és némely jelentékeny tekintetben idegenszerűként 
elvetették (Gorer, 9.). A turbókapitalizmusban fokozottan leértékelődik a vertikális, nem-
zedékek közötti információáramlás. Mitcherlich már a II. világháború után átalakított Eu-
rópában írja le az apa „láthatatlanságát” és az anya „árnyékszerűségét” (Mitscherlich: Auf 
dem Weg… 195.). Az apafigura parodisztikus személlyé válik (uo. 188.). A családi kommu-
nikáció leépül, ami az emocionális viszonyok differenciálódását és az emóciók erősségét is 
károsítja (uo. 334.). A családi viszonyok lazulnak, a család már nem a benne születő lélek 
őskozmosza, nincs türelmi idő a társadalmi harc kozmoszába való belevettetés előtt, s mivel 
a libidó elve nem előzi meg az ananke elvét, az utóbbit könnyen és teljességgel asszimilálja 
a destrudó. Mitscherlich az „apátlan társadalom” ifjúságának jellemzőjeként írja le a „pro-
vokatív allűrök” terjedését és az értékekkel szembeni tüntető indifferenciát (177.). A lazuló 
családi viszonyok eltorzulnak: régen a gyermek rivalizált a szülővel, ma a szülő a gyer-
mekkel, az új szülő tehát testvérként lép fel. A XX. század közepén a gyermekek átviszik a 
szülőkre azt a kötekedő, tiszteletlen hangot, melyet a kortárs csoportban tanultak, s maguk is 
mindkét szülőt riválisként kezelik. Összeomlik az életkorok rendje, arculatuk szétmaszato-
lódik: „A frusztrált gyermekkort átadják a feledésnek, az öregkor létét tagadják.” (uo. 331.). 
A mimetikus pszeudo-gyermekként fellépő szülőt a gyermek joggal kezeli a kortárs csoport 
tagjai mintájára. Az elmaradt gyermekkor ellenében a kamaszos attitűd nyomja rá bélyegét 
az életre. A haverkodás az általános kommunikációs rendszer kötelező stílusmeghatározója, 
mely a pszeudo-egyenlőség légkörét hivatott megteremteni. Általános érintkezési és életstí-
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lussá válik a tartalmatlan és semmire sem kötelező fraternizálás (uo. 337.). Nemcsak egyik 
szülő rivalizál a gyermekkel a másik birtoklásáért, végül az anya önszeretete rivalizál a gyer-
mekkel, mint az önszeretet akadályával. Ambíciói és kéjei akadályának tekinti a gyermeket, 
akit régen mindezeknél nagyobb, elsődleges örömként élt meg. Az új anyatípus örök kamasz-
lány, míg az apa csetlő-botló kiskamasz, örök kisfiú.

A család felbomlásának eredménye az újnomád, aki nem azonos a régi nomáddal, ahogy 
a neokapitalizmus sem azonos a polgári társadalommal. Az újnomád monád-nomád: izolált 
monadisztikus lények áramlása, melynek semmi köze a nomád népek szervezett és szolidáris 
mozgásához. A túlnépesedett bolygó ma ebben az értelemben néptelen: nincsenek népek, 
csak monadizált mivoltukban a szervezeti és parancskultúrák által ellentmondás nélkül auto-
matizálható egyedek. A szerves társadalomban a nép egészét fogta össze a kooperáció, ami 
a klasszikus kapitalizmusban a család keretei közé szorult vissza, míg a polgár-utáni kapi-
talizmus a család bomlásának, s ezzel az együttérzés, kooperáció és szolidaritás maradékai 
elsorvadásának ideje.

A nomád mint pásztor, katona és hódító, tehát térkereső, aki a deterritorializáció és a 
reterritorializáció folyamatos átcsapásaiban sajátítja el a teret, míg az újnomád nem kívánja 
a teret elsajátítani, idegenben él, az idegenségeket váltakoztatja, mások világait kóstolgatja, 
s mint identitásfeladó, az identitás elől menekülő mámorkereső nem a föld, hanem az aszfalt 
útján jár. Nem ő hódít tereket, hanem őt hódítják meg, veszik igénybe majd űzik tovább a 
mások uralta centrumok. Nem a nyáját terelgető Kukorica János ő, sokkal inkább a Nagy 
Kondások által terelgetett kondák része. Nem minőségi struktúrák küldötte: korlátlan terelhe-
tőségének, mozgathatóságának és felhasználhatóságának feltétele az élményszerű természeti 
és történelmi meghatározottságokkal való kapcsolatokon kívül került mivolta. A posztmodern 
újnomád az Adott Birodalomban vándorló elfogadó parazita, receptív ember, aki a ridegmarha 
módján odébb vonul, ha tönkretett egy territóriumot, lakhatatlanná egy világot. A vándornak 
és a bujdosónak is ellentéte. A taborita forradalmi eszmény „a vándorló emberek megújított 
országa.” (Szmirin: Münzer Tamás népi reformációja. Bp. 1954. 221.). A megújított ország az 
Adott Birodalom felszámolóinak vállalkozása. Az újnomád a strukturális erőszak globálissá 
válásának haszonélvezője, míg „a vándorló emberek megújított országa” feltételezi a forra-
dalmi erőszak aktusát, a hatalom visszavételét kisajátítóitól, a kisajátítók kisajátítását.

Az ezredforduló a huszonkilenceshez hasonló gazdasági válságot hozott, s mindkét vál-
ság szellemi feldolgozása egy-egy kisember fogalom kidolgozásában és a hozzá kapcsolódó 
esztétikai kultuszban nyilvánult meg a kultúrában. A kisember két korszaka közé ékelődik a 
„szerzői film” felvirágzása, mely a kisember létharcával szemben az elit lelki válságait álltja 
érdeklődése középpontjába. Az elitember privilégiuma a világfájdalom, azt is mondhatnánk, 
az elitember szemérme a világfájdalom, mely diszkréten elfüggönyzi előle az általa a világ-
nak okozott fájdalmakat.

Két válság, két kisember: a dolgozó és a fogyasztó, a lázadó és az élvező, a kritikus 
és az elfogadó. A lázadó kisember tematikája a neorealizmusban éri el csúcspontját, de az 
Roosevelt-kor amerikai filmjeiben is szert tesz új életformákat diktáló készségekre. A régi 
válság heveny természetű és mozgósító, míg az új krónikus, alternatívátlan és perspektívát-
lan. A régi válság feltáplálja a „nagy narratívákat”, az új nem kedvez nekik. A XX. század 
elején – John Ford, Kertész vagy Capra filmjeiben – a kisember embersége, az élelmesség 
és a munka diadala, az emberi lényegnek a válságokból való kilábalása az uralkodó eszme, 



405

míg a XX. század végén az ember kicsinysége, kis embersége, tehetetlensége és henyesége, 
önfeladása és végül az önfeladásban való tetszelgés és az önkínzás élvezete határozza meg 
a tematikus divatokat. Ezért beszélünk „kisemberről” és „kis emberről”. A kettő különbsé-
ge Nietzshe prognózisait igazolja, aki nem véletlenül élt át váratlan és nagy reneszánszot a 
század második felében. A szovjet film a proletár hősiességéről, a nyugati film a kisember 
derekasságáról szól. A Szovjetunió hanyatlásakor leváltja a proletár hősiességét a kisember 
derekassága (Moszkva nem hisz a könnyeknek), a közben felfutó kínai filmben azonban ismét 
feléled – ezúttal általános emberiként – a hősiesség mitológiája. A Konfuciusz című filmben 
az erkölcsös kormányzástól várják a békét és jólétet, amit az amerikanizáció a piac spontán 
mechanizmusaitól. Konfuciusz az ész nomádjaként járja be a birodalmat, s amikor vándor-
lásai során beszakad a jég és elsüllyednek az írásait tartalmazó szent tekercsek, tanítványa 
életét áldozva merül a fagyos vízbe, menteni, ami menthető.

A század eleji válság szociológiai, a századvégi válság pszichológiai, sőt egyre inkább 
antropológiai kategóriaként fogja fel a kicsinységet. Az új művészetben az ember közvetle-
nül, felmentve az önnevelés fáradságától, az „igaz, jó és szép” kiküzdését, sőt keresését is 
megspórolva, rezignált értelemben válik példává. A század közepén panaszosan tálalják a 
témát, a századvégen komikusan fogják fel. A század közepének szerzői filmje eseménynek 
tekinti a csődember lelki nyomorát, mely a századvégre életformává konszolidálódik.

A kis dolgok („apró dolgok”), a kis erő, kis türelem, kis hit, kis ambíció, kis remény, kis 
szeretet, kis együttérzés, kis felelősség – s az élvek területén is mindenből egy kicsi – által 
képviselt igényleszállításnak a szerény művészet („kis irodalom”) eszménye felel meg a for-
mák világában. A világot ha nem is megváltó, de legalább megrázó, korfordulós műalkotás 
eszméje elavult. A szerzői film úgy mond le a nagyság, a remekmű eszméjéről, ahogy a 
tömegfilm a boldogságkultuszról. A szerény művészet mind a mítosz, mind az avantgárd 
radikalizálásáról lemond. A művész- és tömegfilmet egyaránt megkísérti egy etológiai kate-
góriákban gondolkodó életeszmény, mely az indulat, az erőszak és erotika ingereiben mo-
dellálja a világot. A „lefelé homogenizáció”, mely a legkulturálatlanabb rétegek ízlésének 
előretörését jelenti, egyúttal a legprimitívebb ingerek azonosítása az „életigazsággal”. Az 
etológiai poétika legfeltűnőbb vonása a testiesség, s ennek is rút és groteszk mozzanata-
it hangsúlyozza. A testi ember, mint szükségletektől széttépett, részösztönei által sakkban 
tartott lény csak más testeket terrorizálva (más lényeket a terror által puszta testiségükre 
redukálva) képes saját teste ellene irányuló terrorja fölé emelkedni. A test nem tud lenni: az 
életösztön gyengül. A lélek nem akar lenni: az önpusztítási ösztön erősödik. Az önpusztítási 
ösztön gyógyszere a pusztítási ösztön. Az előbbi az új művészfilm, az utóbbi az új tömegfilm 
fő témája. „Nem leszek áldozat!” – mantrázik a pisztollyal hazatérő szépasszony Az amerikai 
szépség végén. Ez valójában azt jelenti: legyen más az áldozat. A sikeres nő felpanaszolja 
élete sekélyességét, de a panasz is sekélyes, s a mindezt a sekélyességet bemutató film maga 
is sekélyes. Sok mindent el lehet mondani, mert úgyis hiába, nincs perspektíva, sekélyessé-
geink cseréje hoz megkönnyebbülést és önigazolást. Többé-kevésbé mindent elmondtak már, 
s ezen kérődzünk évadról-évadra, kényelmesen, óvakodva az okokra való rákérdezésről, s az 
összefüggéseket firtató áttekintéstől. Mindent ki szabad mondani, csak az összkép alkotásától 
tanácsolnak el bennünket.

Az ezredfordulós filmválasztékban az egyén szétesésének kedvelt kifejezései a narkós-
filmek, az emberi viszonyok bomlásának kifejezései pedig a középosztályi botránykrónikák.  
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A század közepének erkölcskrónikájában, a Peyton Place című filmben még világosak és 
ezért orvosolhatóak a problémák. A film problémamegoldó hőse a városka orvosa, de nem-
csak testi problémákat orvosol, még a társadalom is gyógyíthatónak tűnik. A problémák vilá-
gosak: az osztálytagozódás és a morális terror. A tőkés nem engedi, hogy fia elvegye a mun-
kás lányát, az anya pedig olyan eszmények betartására kényszeríti lányát, melyeket maga 
sem tudott betartani. A fiatalok fellázadnak, s elmennek New Yorkba vagy az éppen zajló 
világháborúba. A század közepén a társadalom és a lélek betegségei ellen lázadnak, a század 
végén a lázadás ragálya is a betegség új formája.

Az amerikai szépségben a feleség képviseli legbutább elszántsággal a társadalom hazug-
ságait, melyek által már a Peyton Place anyafigurája (Lana Turner) is tönkretette lánya if-
júságát. „Jesszus, Carolyn, mikor lettél ennyire örömtelen?” – kérdi a férj az asszonyt, ami-
kor az a kanapét félti, nem a csókra figyel. „Ez csak egy kanapé!” – ordít Lester Burnham.  
A társadalmi ambícióiban is kielégítetlen asszony a sikerbe szerelmes, melyet a kisvárosi 
ingatlankirály képvisel. Carolyn két rögeszméje az idill házi és a siker társadalmi utópiája. 
Visszájára fordult utópiák: a siker mások lehengerlését jelenti, az idill pedig azt, hogy a 
siker által szembeállított emberek börtönlevegőjű komfort izolációjában ülnek babérjaikon.  
A gyertyafényes, zenés vacsorákat inszcenáló Carolyn szűkölve szemünkbe sír egy sikertelen 
nap után. (A Peyton Place még mélyebbre lát. Mark Robson filmje, glamúrfilmi tanmese 
mivolta ellenére, néha a nagy klasszikus némafilmekre emlékeztet, melyekben az idilli, han-
gulatos és otthonos kisváros megható külseje pokoli élményeket, kielégületlenségeket és ön-
rombolást takar pl. Murnau: Phantom című filmjében. A Robson-film kisvárosa is – külsőleg 
– tiszta, ragyogó, otthonos, s a természet virágzásaiba és ujjászületéseibe belesimuló szépsé-
get sugároz, de a külső csak az életeszményt fejezi ki, melynek nem felel meg a megvalósított 
életigazság. Az élet csak kirakat és a siker vagy boldogság csak dekoráció.)

A Peyton Place című filmben egy elzüllött, részeges figura megerőszakolja mostohalá-
nyát. Ott még halálbüntetés jár olyan vágyakért, melyek a mai komédiákban csupán szánal-
masak. Az amerikai szépség iskolai ünnepélyén pillantja meg Lester a nő képét, mint a bol-
dogság prognózisát, az élet szenzációs kalandjának ígéretét, melyet lánya osztálytársa testesít 
meg. A gyors ritmus kísértő csábzenére vált. A vágy marasztalta pillanat belső végtelenségét 
fejezik ki a képsor lassító ismétlései. Vörös rózsaszirmok látomása örvénylik a lány blúzából, 
melynek pereme eszmény és valóság találkozási pontja. A férj szerelmi álmai ugyanolyan 
irreálisak, mint a feleség társadalmi sikerrel és családi boldogsággal kapcsolatos közhelyes 
elképzelései és követelései. Angéla nem nő, csak a nő képe, a kettő nem találkozik, az ember 
csak kirakat, s divatok és előítéletek a kirakatrendezők. Az ember választásra kényszerül az 
önkeresés szenvedései s a divatos ideál színpadra állítása között. Angéla mindent feltesz a 
szex-szimbólum szerepére, nincs szellemi és testi élete, nincs reális tapasztalata, csak rek-
lámteste. A lányok rivalitásában s a nemi illúziókeltés játszmáiban nőtt fel. Az önimádat 
sikerkritériuma a másoknak okozott kín, a siker mások kínjában és kudarcában ismer magára. 
Angéla a fiúk általa tüzelt onanista tevékenységében látja igazolva szépségét. „Csúnya vagy, 
unalmas és teljesen átlagos, és ezt te is tudod.” – olvassa rá végül Ricky Angélára.

A mind kíméletlenebb s egyben mind kevésbé eredményes törtetés közegében táplált gics-
cses illúziók előbb ajzószerek voltak, később fájdalomcsillapítóként szolgálnak. A kábítószer 
ellenállhatatlanságának oka, hogy a kultúra egészében kábítószerré vált. Míg görcsösen játsz-
szák a sikert és a siker jutalmaként elképzelt boldogságot, a háttérben más dráma zajlik: az 
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egyén lelki katasztrófák sorában észleli, hogy a hatékony társadalomnak ő a gyenge pontja, 
a rohanó, célszerű világban ő a defekt, a deviancia, a határ. Olyan társadalmat építettünk fel, 
amelyben nincs helyünk, nem számítunk. A nem az embereket, hanem a látszatokat kezelő 
társadalmi gondoskodás hamisságának felel meg az ösztönkatasztrófák krónikus mivolta és 
mélysége. A kegyetlen viszonyokat tükröző, önismeret és környezetismeret nélküli vágyak 
olyan robbanó erejűek és olyan robbanásveszélyesek, mint a világ, mellyel nem szeretnénk 
szembenézni: a vágyak nem kooperálnak a kellemes hazugságokkal. „Úgy szétbaszlak, hogy 
a füleden jön ki!” – hörgi a telefonba A boldogságtól ordítani félénk agglegénye. Az ösztönök 
keresztülgázoló diadalt követelnek, obszcén gyalázatról álmodnak, a magányos ragadozó vad 
kielégülései dobogtatják meg a szíveket. A boldogságtól ordítani című filmben Trish a boldog 
háziasszonyt és mintaanyát játssza, Helen a sikeres nőt, csak Joy magányos és sikertelen. 
Siker és sikertelenség azonban relatívak, a különböző szerepek mögötti valóságok kevésbé 
különböznek, a siker túlságosan hasonlít a kudarchoz. Helen és Trish is magányos, a férfiak 
által kihasznált Joy pedig elutasít egy imádót, aki öngyilkosságot követ el miatta. Az élet mint 
törekvés, vállalkozás, érintkezés és kaland igényét a kudarcos emberek segélyigénye pótolja, 
de a defektes álsegítő csak segítőnek álcázott bajkeverő, gyógyítónak álcázott szenvedő, a 
társadalom támaszaként fellépő bukott ember. Tom, a pszichiáter nem figyel betegére, s őt 
is hasonlóan közönyös pszichiáter hallgatja, a hamis gondozót is hamis gondozó gondozza.

Az amerikai szépség középponti figuráját, a negyvenkét éves középosztályi apafigurát 
szokásos reggeli maszturbációja közben pillantjuk meg. „Ez a napom fénypontja. Innentől 
már csak rosszabb lesz.” A hagyományos epikai világképben az apa tekintélyfigura, de a 
tekintély, a zsarnokságtól eltérően, segítő princípium. Mind A boldogságtól ordítani, mind 
Az amerikai szépség a maszturbáló családapa, a gondozatlan gondozó, a segélytelen segítő, 
az összeomlott tekintély képével igyekszik megfelelni a korkívánalmaknak. Midőn Lester 
Burnham belép a vörös rózsaszirmok között fürdőző lányhoz, Angéla gunyoros mosoly-
lyal veti oda: „Gyúrtál ugye? Látom rajtad!” Az Amerikai pite gyámoltalan apafigurája az 
onanista gyónás által próbál közeledni fiához. A szülők nemi életének képét a kínos komédi-
ák a kudarc variálásával, az önmagát gyötrő, el nem kelt hús, a tulajdonosára ráromlott áru 
rémképével teszik kínosabbá.

A régi testkoncepció ötmillió éves, az új négy évtizedes. A történelemben ismert 
magaskultúrákban a felnövés a testi funkciók kényszeruralmától való lassú eltávolodás, 
amennyire azt a szociális és kulturális funkciók prioritásaként elképzelt felnőttség minden-
kori eszméje megkívánja, korántsem a testi funkciókkal szembeni ellenségesség műve. Csak 
olyan mértékben kell uralkodni rajtuk, hogy végül ne kelljen gyűlölettel lázadni ellenük. 
Az új amerikai komédiák kétértelműek: az onánia az örök ifjúság jelképeként is szolgál. 
A modern ifjúságkultusz a hússá válás teljességét ünnepli, míg a régi öregség- és bölcses-
ségkultusz az átszellemülés és felszabadulás mértékében méltatja az ember érési fokozatai 
sorában elért rangot. Ellentétes impulzusok egyesülnek a savanyú humorban: az örök ifjúság 
szimbóluma egyben a felnőni nem tudás kifejezése. A nagy távlatú egyéni és közös életépítés 
összeomlásának következménye a vigasztaló eltestiesedés. A középosztályi erkölcskrónikák-
ban a válság a természetadta gondozókat, a szülői generációt vádolja: felnőni nem tudásuk, 
türelmetlen és kormányozhatatlan szükségleteik következtében kezelhetetlenek a válságok.

Az autentikus segítőnek épp a hivatásos segítőt középpontba állító filmben, A boldogság-
tól ordítani képsoraiban nincs nyoma. Az amerikai szépség két fiatalja is csak azért segítség 
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egymás számára, mert – hadat üzenve a szülői illúzióknak – a gyámoltalan, beteg, elesett 
valóság akceptálása hoz fordulatot. A Peyton Place fiataljai a remények nevében lázadtak 
az előítéletek ellen, a maiak az illúzióvá csontosodott remények ellen lázadnak egy illúzi-
ótlan realitáselv nevében. A szépség az ezredvégen merev maszkká válik, ezért a filmek a 
szabálytalan, sőt gyakran a groteszk formákat részesítik előnyben. Ez az oka, hogy az „isteni 
sztárok” fogalma is elavult. A hagyományos narratíva istene sem találja hiteles helyét az új 
történetekben. A segítség nincs közel, természetadta forrásai kiapadtak, társadalmilag sem 
biztosított, nem megvásárolható, nem működik fizetett szolgáltatásként, szakmai rutinként 
vagy a szamaritánus felsőbbség jótéteményeként. Némely film, jelenleg úgy tűnik, egyre 
több, a posztmodernen túllépni vágyó kísérlet ragaszkodik a gondolathoz, hogy a segítség 
azért nem tűnt el egészen, messziről jön, váratlan helyről, s szem kell hozzá, látni és követni 
jeleit. Egymás számára rendelt, sérüléseiket kölcsönösen kiegészítő szerény individulitások 
támogatják egymást ezen az úton, mely már nem a beteljesedés felé halad, csak a terhek 
egy részének levetésében vagy elviselésében segíthetjük egymást. Az óriás című film hőse, 
Max, nemcsak kövér és buta, származása is kiközösítésre ítéli: gyilkos fia. Két apátlan barát, 
magukra hagyva, gyermekésszel keresik a választ. A feladat előbb elviselni tanulni magukat, 
akkor talán arra is van remény, hogy az ember egyszer feltalálja magát sz életben, s kitalálja 
és megvalósítsa magát. Max szégyelli gyűlölt apját, s szorongva kutatja magában az apai 
örökséget. „Én nem ő vagyok, és te sem ő vagy, hidd el!” – mondja az okosabb Kevin az 
apákról. (A kiábrándult kis film nem összetévesztendő Az óriás című egykori nagy texasi 
családeposszal, melyben Elisabeth Taylor átneveli a begyöpösödött marhabárót, megküzdve 
annak faji előítéleteivel.)

A nyolcvanas évek hőse a vándorló, csapongó, élvező ösztönfelszabadító (Emmanuelle). 
A mai filmek szenvedő generációja az egykori élvezők gyermeke. Az utóbbiak szenvedése 
egyébként meggyőzőbb, mint az előbbiek öröme. A film noir kallódó emberének örököse, 
de ellentéte is a szétesett ember. A kéj vagy a kín generációi csak a szétesettség különbö-
ző aspektusait bontják ki. A szuperkapitalizmus marketing-emberének csak „imázsa” van, 
nincs mögötte megbízhatóan működő, válságokban megújulni képes szerkezet. A fantasz-
tikus monstruméval rokon, de banális lenni nem tudásból hiányzik a kallódó ember lázadó 
pátosza. Beidegzett banalitás fedi a mélyebb zavarokat.

A szellemi fogyatékos boldog, mert nem érzi a hiányosságot. A testi fogyatékos bol-
dog, mert legalább tudja, mi hiányzik. Ilyen „boldogságkoncepciók” kidolgozásában keresi 
a happy endet az ezredforduló filmje. A testi vagy szellemi fogyatékos defektje úgy segít 
idealizálni a létezést, mint a régi glamúrfilmben a szülői tilalmak: minél kevesebb marad a 
funkcióból, annál jobban megbecsüljük. Az érzelmi fogyatékos, az előbbiekkel szemben, az-
zal nem tud élni, ami megvan. A Kaland, az Éjszaka és a Napfogyatkozás hívják fel a figyel-
met az új világ érzelmi fogyatékosságára, a jóléti vagy fogyasztói társadalom érzelmi kínjait 
és fogyatékosságait kezdve elemezni. A problémák halmozódása a zombifilm felé mutat, 
melyben majd hülyék tántorognak egy lakhatatlan világban. Mérgezett, fertőzött, besugárzott 
világunk a testi fogyatékosságnak kedvez, a versenykapitalizmus az érzelmi fogyatékosság-
nak. Az új évezred művészei és ideológusai által kínált megoldás a fogyatékosságok speci-
fikus érzékenységekként való ünneplése. A fogyatékosság megnevezésének tilalma mögött 
az adott világ kritikájának tilalma rejlik. A „vad gondolkodás” ténylegesen ismerte a „szent 
nyomorék” intézményét, akit azonban nem gyámolítandónak, hanem tanítónak, „csodának” 
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és „csodatévőnek” tekintettek. Az istenek legfelül vannak, de küldötteik, szószólóik legalul. 
A mai prédikációk célja ezzel szemben a szenvedők vigasztalása, s a világ rendbehozatalának 
elhalasztása. Adj hálát a sorsnak specifikus érzékenységedért! Örülj a könnyebbségeknek és 
előnyöknek, melyeket az általa okozott, de megnevezni tiltott defekteknek nyújt a társadalom!

Az iskola legszebb lánya hívja bálozni a Keresd a nőt című filmben az imént egy je-
lentéktelen kis nő által megvetéssel elutasított fiatalembert. Az udvarlónak a lány szellemi 
fogyatékos öccséhez való viszonya a kulcs Mary szívéhez. Míg más filmekben (A Pont-Neuf 
szerelmesei, Ponyvalevél, Little Voice, Ördögök) a hősnő a fogyatékos, ezúttal a szépség 
kísérőjeként, függvényeként, testvéreként megjelenő esendőség szolgál a szerelem terhelés-
próbáló vizsgáló eszközeként. Maryt sikerületlenebb változatában is vállalni és szeretni kell.

A defekt az új komédia típusban nem csupán kisiklás: ő az élet igazsága, tendenciája, 
deltája. A rajongást, hódolatot ébresztő női szépséget mindvégig a testi lét másik oldala, a 
szépség múltja és jövője, a rútság kíséri. A szép csomagolás által ébresztett szerelem próbája 
a szembesülés az esendő tartalommal. Magánnyomozó figyeli a vetkőző Maryt. A melltartó 
lehullása pillanatában az izgatott férfi nagyobb távcsövet kap elő, amelyben azonban a szép-
ség rút torzképe jelenik meg. Mielőtt értelmező totálkép jelezné, hogy öreg barátnője lépett 
Mary helyére, élményünkben pillanatig Mary viseli az iméntieket kompromittáló formákat.

Míg a lány báli ruhát ölt, Ted WC-re megy. Odafenn a nő változik át a nő képévé, míg lent 
a férfi keresi a helyet, ahol az élet rejtőzködve adózik a megszüntethetetlen anyagiság prózai 
szükségleteinek. Fehér galambpár tollászkodik a WC-ablakban, szerelmes dallamok kíséreté-
ben. A dal elszáll, a galambok felrebbennek, a vizelő Ted pedig megpillantja az emeleti ablak-
ban vetkőző lányt, a lány úgyszintén a földszinti Tedet, amint nemi szervével a kezében bá-
mulja őt. Az anyagi szükségleteiről a szépség képébe merülten megfeledkező bámuló rajongó 
onanista voyeurnek látszik. A biohumorban a keserűség kompenzációja az obszcén burleszk.

Miért peches a szerelem? Miért hozza felszínre az ember gyengéit? Ugyanaz a vágy, 
mely képpé varázsolja az imádottat, hússá alázza az imádót. Ugyanaz a szerelem, mely töké-
letessé stilizálja tárgyát, ellentétesen hat az alanyra. Az imádott a felemelő szépség, az imá-
dó a megváltandó alantasság minőségeinek kristályosodási pontja. A vágy bálványt teremt, 
amely előtt az én nem áll meg. Az imádott elé járuló szerelmes testi, érzelmi és szellemi 
fogyatékosnak érzi magát, s lámpaláza elvétésekben, tévcselekedetekben fejeződik ki. Ez a 
szerelem igazi nyelve, mely azonban elriasztja az imádottat. A szerelmes Ted a normális Ted 
torz kísérője, ahogyan az idióta Warren is Mary torz mása, rokona, kísérője. Az öcs rútsá-
ga Mary szépségének függeléke, míg Ted jellemének szépsége a vágy szerencsétlenségének 
függvénye. Az iménti szégyenletes pillanat újabb katasztrófához vezet. A rémült Ted felrántja 
a zippzárat, mely becsípi nemi szervét. Ordítására családtagok, szomszédok tódulnak a für-
dőszobába, s tanácskozva szemlélik a nadrágból kitüremkedő megkínzott, alaktalan valamit. 
A várt boldogság helyett a testi kasztrálás és az erkölcsi megsemmisülés fenyegetései kísérik 
Tedet az ifjúság utolsó éjszakáján.

Az ifjúság kudarcaival indult cselekmény tizenhárom évvel később folytatódik. Ted író 
lett, nem él, hanem ír, hű maradt kudarcához. „Én nem tudok csak úgy túllépni ezen a dol-
gon.” A beteg öccsét gondozó Mary szintén magányos. „Van énnekem vibrátorom!” Az élet 
rendbehozatalának kísérlete is fokozza a zűrzavart. A Mary felkutatásával megbízott nyo-
mozó tolakodó csábítóként lép fel. A bajkeverő nemi szerv örököse a bajkeverő konkurens, 
a szerelmi rivális, aki, elődjével ellentétben, sikereket arat. A nemi szerv karrierje ott indul, 
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ahol hadat üzen a „szívnek”. Az ideális nő képét megtestesítő nőre rátalált férfi nem tud férfi-
ideálként fellépni. A nagy szerelem nem tud egyszerre lenni is és látszani is, meg is valósítani 
és ki is fejezni magát. A bénító bűvöletnél hatékonyabb a gátlástalan és felületes lazaság. Az 
imádó a nőt állítja a szerelmi dicsőség színpadára, a csaló önmagát, ezért az utóbbi valósítja 
meg modernizált hős lovag és a nagy szerelem hiteles látszatát. Hősnőnk komikus bűne, 
hogy a csaló férfi képzelt erényeibe, a fantomba, s nem a létező férfi gyengeségeibe szeret 
bele. A világ olyan mértékben gátlástalan és hazug, hogy csak a teljes összeomlás pillanatá-
ban hihetünk neki, csak aki bukott, az nem hazug. Az új udvarló eljátssza a nőnek a számára 
rendelt férfit, az egymásnak rendelt szerelmesek nagy találkozását. „Az igazi szenvedélyem: 
a szellemi fogyatékosok!” – szavalja. „Azok a kis ütődöttek jelentik nekem az élet értelmét 
ebben az őrült világban!” A Keresd a nőtben a hamis vőlegény váltja ki a szerelem megértő, 
elfogadó és feldolgozó kapacitását. „Valószínűleg szellent is! Egy belevaló férfi!” – rajong 
Mary a szélhámosról mesélve. Az első részben a férfi szégyenült meg, akit mosogató rongy-
gyá, alaktalan masszává tett szerelme, a második nekifutásban a nő, aki a formára reagál, 
nem a lényegre.

Míg a szerelmes férfit újabb megaláztatások sora éri, a nőt az álszerelmes kalauzolja az 
este élvei és fényei között. A világba kilépő Mary szerelmi kegyeiért végül a kérők hada har-
col. A túlkínálat erőszakossága teszi lehetővé Mary számára a választást. A lány sikereivel 
szembesülő Ted félrevonul, lemond a maga boldogságáról a lányé kedvéért. Az epekedő sze-
relmes lemond, mert a csábítók szakadatlanul növekvő tolongásában saját önző szenvedélye 
tükrét látja. Az igazi szerelmes, a régi dicső lovagok dicstelen utóda, végre jó pontot szerez: 
nemcsak másoktól akarja védeni a nőt, mindenekelőtt önmagától is. Mary végül a távozó 
után szalad, s őt választja, most azonban Mary fut a maga előnye és boldogsága után, mint 
az imént a csábítók. Vonásaink úgy eltorzultak, nem lehet többé hagyományos happy enddé 
rángatni őket.

Az embert már a XX. század eleji antropológia fogyatékos állatként fogta fel, a fogya-
tékos ember tehát duplán fogyatékos. Mivel az ember a természeti lény segélytelen leépü-
lésének alaptendenciáját viszi tovább, ezért a tökéletlenebb embert kell a jellegzetesebb 
embernek, a veszélyeztetett lény világosabb képletének tekinteni. Az ember mint olyan 
szükségképpen fogyatékos, és egyre nagyobb mértékben az, mert a kultúra és a technika 
vette át teljesítményeit, s diktálja a normákat. Az ember tudása nem az ösztön biztonságával 
működik, információit nem fejében, hanem könyvespolcán vagy számítógépében tartja, s a 
sugárzások és mérgek által mindannyiunkat fogyatékossá tevő technika azt is fogyatékossá, 
ketyegő bombává nyilvánítja, akin még nem törtek ki nyilvánvalóan károsító hatásai. Ma az 
embernek nincs ideálja csak modellje (mert tervrajza nem a teljesség, hanem a szükségkép-
peni csonkaság elvén alapul), s ez a modell maga a fogyatékosság, mert 1./ a magasan specia-
lizált érzékenység csak egy ponton nem gyámoltalan, 2./ mert a tehermentesített lénytől nem-
csak a teljesítmény fáradságát, a tökély lehetőségét is átvállalja a technika, 3./ az életidegen 
technikai miliő megtámadja a természetet, így az emberi testet is, 4./ és ebben a fogyatékos 
világban a fogyatékosság hiánya válik a legzavaróbb fogyatékossággá. A társadalmat egy-
fajta szellemi fogyatékosság, az „objektív szellem” fogyatékossága tartja össze: az előítélet. 
Douglas Sirk All That Heaven Allows című filmjében kiközösítik az autonóm személyiséget, 
aki nem hajlandó osztozni a kisvárosi előítéletekben és nem tartja tiszteletben a kimondatlan 
mivoltukban korlátlanul zsarnoki társadalmi korlátokat és tilalmakat.
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Az egyént gyötri és megalázza a világ, melyben egyéni sajátosságának nincs helye, nincs 
többé meg az érzése, hogy várta a világ. Még ha specialista teljesítményére szükség is van, 
nem reá, mint ismételhetetlen egyszeriségre van szükség. Az instrumentalizált, racionalizált, 
optimalizált világ mindenre egyszerű kezelési szabályokat nyújt, melyekhez alkalmazkodni 
kell. Régen a többlet volt az egészség jele, ami ma zavarnak számít. Ha valaki nem a szemi-
náriumon fecsegne róluk, hanem az életben lépne fel pl. a goethei humanizmus eszményei-
vel, nevetségessé válnék.

A Peyton Place vagy az All That Heaven Allows esetében még fellázadnak a fiatalok a 
fojtogató viszonyok ellen, de ezt már csak a populáris melodrámában lehet megtenni, az 
elitfilm elegánsabbnak érzi a vergődés végtelenítését. Az aktív ellenállás ideológiáinak és 
utópiáinak a „létező szocializmus” általi kompromittálódását követő összeomlása után a csőd 
és krízis jelenik meg passzív ellenállásként. Nincs kiút, csak kibúvó. A változtatás és alkotás 
szenvedélyét pótolja a defekt, a krízis, a szenvedélybetegség, s a perverzió, mint egyéni, 
passzív és fogyasztói ellenvilágok. Maga a károsultság a megváltás a károsító világtól. Az 
érdekes ember A farkasok órájától a Meztelen ebédig, nyűg önmagának és környezetének. 
De a társadalom károsító, lefokozó hatásai ellen kijátszott csődállapot, a betegség kényelme, 
a vereség felmentése pontosan az, amire szüksége van az uralkodó hatalomnak. Új és új in-
tézmények szállják meg és manipulálják a betegség ellenvilágát. Feladatuk azonban nem a 
„gyógyítás”, hanem az, hogy társadalmi figyelmet és elismerést biztosítsanak gyengéinknek. 
A köznapi partnerek is azt a részt hangsúlyozzák, amiben az ember csődöt vall, vagy legalább 
alulteljesít, s arra figyelnek, ami sérült benne, mert a partner gyengébb mivolta a saját gyen-
geségeket szinte erővé stilizálja. Egyénnek is, közösségnek is a gyenge partner a kényelmes 
partner, mert az egyén sikertelensége kiszolgáltatottság a környezetnek, éhség a függésre, 
csatlakozókészség a különböző szociális alrendszerekhez. A defekt felfokozott szocialitása 
tesz alkalmas és hálás anyaggá a kontroll számára.

A régi néző az erény szenvedéseit érezte meghatónak, a mai nézőt a gyengeségek, hiányos-
ságok létjogának kinyilvánítása békíti meg a sorssal. Korunk „megértő” filmjei az embert kal-
lódó, vegetáló, sikerületlen lényként vagy labilis szenvedélybetegként megjelenítő gondozói 
attitűdöt képviselnek, mely ápolásra váltja a szolidaritást, vigasztalásra a kritikát. Bármilyen 
régimódi románc vagy melodráma újra eladható művészfilmként, ha autisztikus, depresszív 
vagy szenvedélybeteg alakot állítunk a középpontba (A Pont-Neuf szerelmesei, Little Voice, Las 
Vegas végállomás). A Nevem Joe vagy a Slam kátyúba jutott hőseit felkarolja egy-egy szociális 
gondozónő, s hogy mindez ne hasson túlságosan operettszerűen, az újrakezdés lendülete megtö-
rik, a szereplők a reménytelenség és viszály idejét élik át, míg végül körvonalazódik az újrakez-
dés újrakezdése, s ez is mind ritkábban, tétovábban és reménytelenebbül. A régi operettekben 
is volt egy visszaesés a happy end előtt: már ők sem akartak túlságosan „operettszerűen” hatni.

A nevelés, művelés korábbi emberkoncepciója éretlenséget, de kedvező kiindulópontot, 
s nem defektet feltételezett. A mai közösségi-szentimentális emberkép kedvezőtlen kiindu-
lópontot igényel. Célja nem pluszteljesítmények kiépítése, hanem puszta normalizáció, s en-
nek is szerény formája, a betegség normakonformizmusa, az egészséget utánzó betegség. Az 
alkalmazkodási nehézségekkel küzdő személy nem őrült zseni, nem új normák felfedezője, 
akit nem ért meg a korlátolt világ. Ellenkezőleg, antihőseink nem értik a világot, s a valódi 
korlátoltságot kell megtanulni szeretnünk. Korunk filmjei a devianciában nem a másságot 
hangsúlyozzák, hanem egyfajta szerényebb azonosságot. Nem a nehezítést és ennek másod-
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lagos hasznát érzékelik a rendkívüli sorsban, csupán a neki járó könnyítéseket hangsúlyoz-
zák. Alulteljesítési verseny indul közöttünk a komfortigény nevében. Aki nem beteg, az is 
gyógyíttatja magát, aki jól sikerült, az is átoperáltatja magát, hogy ne maradjon ki a szolgál-
tatások kihasználásáért folyó versenyből.

A Dúvad című még a rendező ereje teljében készült Fábri-film ábrázolja a kihaló fajt, 
aki nem fér meg az apparátusokkal, az utolsó magaura-parasztot. Ez a túlhabzó, akaratos és 
aktív lét nem fér el a mai világban. Az emberiség egész mitológiája a lenni tudás módjait 
kutatta, s a lenni nem tudás ellen harcolt. A XX. század végén zajló átértékelés a lenni nem 
tudás rehabilitálása. Ő az új erény, mert az érdekes, autonóm ember mindig zavarta vagy 
fenyegette, már tehetsége és szuggesztivitása által is terrorizálta környezetét. Türelmetlen 
alkotásszomja, parancsoló értékvíziója nem volt könnyen elviselhető. Füst Milán emlékezik 
meg róla, hogy Karinthy illetve Kosztolányi fiai számára milyen megkönnyebbülést jelentett 
apjuk halála. A nagyok elélik az életet utódaik elől, s árnyékban élő generációk maradnak 
utánuk. A tehetetlenségnek mindent szabad, míg a nagy erő maga is igényli a korlátozó for-
mákat. A filmkultúrában a nagy személyiség – őrült tudósként – a horrorfilm témájává válik, 
majd ott is háttérbe szorítják, s a zombifilmben még a rém is rém-nyájjá válik.

Miért az ápoló, a vigasztaló, a gondozó a kor hőse? A heroikus mitológia hőse is segítő, a 
közösség ügyeinek rendbe hozója, míg a mai gondozó ott lép fel, ahol nem hisznek a megol-
dásban. A régi gondozó léleksebész, az új gondozó lélekmasszőr.

A Trainspotting egyik figurája végigcsinálja az elvonókúrát, később visszaszokik, majd 
ismét leszokik. Hasonlóan kísérleteznek a szerelemmel a film szereplői. Gúnyos mindentu-
dás, agresszív, térítő rezignáció, a szenvedélybetegségek hatalma iránti megértés jellemzi 
őket. Ez motiválja testvéries társas mentalitásukat: az önfeladás testvériségének kényelme. 
A Slam börtönpedagógusa, aki költővé neveli a narkóst, maga is költővé lett kábítós. A se-
gítő bukott emberként kezdte, és a segített még szerencsétlenebbet gyámolít. A Nevem Joe 
gondozónője segíti Joe-t, Joe a narkóst, az egyetlen segítség, hogy tovább lehet adni a megtá-
madott társadalmi sejtek között keringő együttérzést. Az Élet, amiről az angyalok álmodnak 
című film Isabelle-je szerény és teherbíró, míg a másik hősnő, Marie, büszke és kíváncsi. 
A vágytalan Isabelle kómás gyermeket ápol, míg a szerelmi karrierfilmek álmait dédelgető 
Marie a „burzsuj” Chris alá fekszik. Isabelle kallódási és csavargótörténetének megoldása az 
önkéntes szolgálat, a még elesettebb által kiváltott anyáskodás, mely mélyebb, primitívebb, 
biológiaibb indulat, mint a szeretet. Isabelle a szeretet, szerelem és nemiség megkerülésével 
válik anyává, mert mindezek nem elég szerény dolgok. Az idegen csőd mélysége, a csőd 
mentén való társulás ad reményt a saját csőd felszámolására, de a remény is túlságosan nagy 
szó, a remény szó is a gőg kifejezése, mert igazán csak az önlemondás és önfeledés aktivi-
zál. Az ideális gondozott az, aki a legszerencsétlenebb, a kómás. Az ideális gondozó pedig 
a reménytelenségben való helytállást képviseli. Az új ember könnyen szétszórja, amije van, 
mert nincs sok és semmit sem ér. A Novo című film hősének erénye az emlékezetkiesés, mely 
a vadonatúj létezés permanenciájában élő vidám fickót vonzóvá teszi a nők számára. Ő az új 
Szent Ferenc, ki a fölösnek érzett terheket levető antikultúra örömhírét hozza.

Az All That Heaven Allows szociális gondozónője mindent megmagyarázó agresszív 
fontoskodó, aki azonban, valódi problémákkal szembesülve tehetetlenné válik. Az új gon-
dozó típust az alázat katarzisa jellemzi. A boldogságtól ordítani vagy Az amerikai szépség 
középosztályi társadalmában az emberi kapcsolatok hasznát fogyasztói öntudattal számlázó, 



413

jó kiszolgálást követelő marketing-emberek szándéka hamis. A segítés őszinteségének és ha-
tékonyságának feltétele a kihullás a középosztályi társadalomból, vagyis épp a szenvedélybe-
tegség érintése. A Nevem Joe vagy a Slam jó gondozói mély válságismeret, bensőséges szen-
vedélyismeret birtokában vannak, mert túljutottak a szenvedély dühöngő évein. A hatékony 
segítők hagyományos, melodramatikus értelemben megperzselt lelkek, megjelölt emberek, 
akik azért jutottak túl a szenvedélybetegségen, mert magukon sikerült túllépniük. A szenve-
délybeteg gyógyulása önfeledés, a jó szenvedély önfeledtség, mint amikor Murnau Faustja 
föllép a máglyára, hogy ott egyesüljön szerelmével. Az új filmekben a hatékony gondozó a 
példás önfeledő. E gondozók, pl. a Slam pedagógusnője, lapos dolgokat mondanak, tanácsa-
ik és felvilágosításaik merő közhelyek, az érték nem tudásukban, hanem magatartásukban 
rejlik, ahogy megtestesítik a figyelmet és türelmet. Laureen, a Slam börtönpedagógusnője 
felfigyel Ray Joshua, a lebukott kábítószer kereskedő költői készségére. A költészet mint 
vallomástevő önátadás, a kollektíva előtt celebrált rögtönző szómágia igazolja, hogy az em-
ber nemcsak zsákmányoló ragadozó, s nemcsak bűnszövetkezetek keretében társulhatunk, 
együttlétünk figyelmen, elismerésen és jóindulaton alapuló szívélyes együttműködés lehet. 
Az utca ökölharcával szembeállított költészet az odafigyelés intézményesülése, a valósá-
gos ember teljes elfogadásában rejlő lelki gyönyör. A kis költészet ideálja a szomszédhoz, 
a társhoz, a helyi közösségekhez fordul, nem áhítozik a dicsőség publikációs orgánumaira.  
A kallódásból megtértek együttérzésének istállómelegében egyesülhet végre önkép és önlét. 
A szerénység képessé tesz a szánalomra, mely felfedezi az elérhető értékeket. A megtapasz-
talt önmegvetés tesz képessé a szánalomra, a szánalom az odafigyelésre, s az utóbbi a part-
nerben rejlő életképes maradványok megragadására. Ezek az emberek nem a közvéleményt 
akarják megszólítani, netán formálni, nem készülnek a világot megváltoztatni vagy megvál-
tani, csak a legközelebbi viszonyok átlelkesítésére vállalkoznak.

A régi nagy melodrámák szerelmi üdvkoncepciójának nincs helye ebben a szerény vi-
lágban. Az All That Heaven Allows című Sirk-klasszikusban hiteles a gazdag özvegy és a 
szegény férfi, az idősebb nő és a fiatalember szerelme, mert Jane Wyman olyan érzékeny, 
rebbenékeny, régimódi nőt játszik el, amilyet a férfi a boszorkányok és kurvák világában, az 
új társadalomban nem találhat. Egyesülésük a városon kívül, a tavasz, nyár, ősz és tél pompás 
képei által megelevenített természetben zajlik, s így az egymással való egyesülés egyben a 
kozmosszal való összeolvadás. Az új generáció szerelmei ebben a filmben még komikusak, a 
későbbi filmekben inkább a szánalomra apellálnak.

„Segíts másokon, magadon segítesz.” – mondja A holtak útja című Scorsese-film fősze-
replője. A Nevem Joe alkoholistája futballcsapatot pátyolgat, mert az önvédelem legjobb 
módja a mások védelme, de a felszínen maradásért folytatott harcot minden nap újra kell 
kezdeni. „Ki kell tartanod, mindig csak egy napig!” – magyarázza Joe a drogosnak. Nem-
csak a barátság, a szerelem is a gyámoltalanok kölcsönös támogatása. A terápiás gondolat 
nemcsak az etika és ars poetica szerepét vállalja az új filmekben: szerelemkoncepciójukat 
is meghatározza. Az amerikai szépségben a felnőtteket jellemzi a kamaszos idealizmus, a 
fiatalokat a kiábrándult tudás. A Pleasentville az „öregek” morális illúzióit, Az amerikai szép-
ség erotikus illúzióikat ábrázolja iróniával. Az elfogadó, befogadó és feldolgozó képességet 
megpróbáló szánalmas vagy alantas, ijesztő vagy kínos tulajdonságoknál fogva kísérli meg 
a filmek társadalmának embere a bensőséges viszonyok megalapozását. Sebeink befogadó 
szervek, a segítség behatoló szerv.
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A Pont-Neuf szerelmeseiben a meghiúsult ember a hiúságokon túli lényegre redukált em-
ber. Körben valahol zúg, fénylik és rohan az „igazi” Párizs, melyből a forgalomból kiiktatott, 
lezárt híd törvényen kívüli területére szorul vissza a tragédia és az öröm. Tántorgó roncsok, 
utolsó emberek, alkalmatlanok állnak szemben az autóikban eltűnt sikeres alkalmazkodot-
takkal. A film egyetlen pillantást vet az emberiségre: díszfelvonulást látunk, ütemre rángó 
húsgéppé egyesült tagok mechanikus handabandázását.

Alex csavargó, Michele művész. A férfi nem találja magát, a nő menekül önmaga elől. 
A férfi nem képes felemelkedni, a nő lecsúszott ember. Az élelmesebb csavargó gondoskodni 
kezd a gyámoltalanabb lányról. A csavargó és a vak lány Chaplin Cirkuszából kölcsönzött ro-
mánca elevenedik meg. „Te leszel a fehér botom. A vakvezető kutyám.” A nő nem ismeri az 
életet, a férfi nem ismeri a szerelmet, nincstelenségénél nagyobb nyomora a vágy. Alex óva-
tosan és körülményesen imád, végül a lány keze indul el Alex teste felé egy éjszaka. Elkoboz-
za az alvászavarral küzdő férfi kábítószerét és odaajándékozza magát, jobb altatószerként. 
„Büszke vagyok rá, hogy megtanítottalak aludni. Én voltam az. Ez szerelmünk bizonyítéka.” 
A nő testi, a férfi szellemi fogyatékos. De a szellem monstruma – naivitásától, gyermekded 
mivoltától elválaszthatatlanul – az utolsó lovag. A nő hozza a tisztaságot: megjelenése után 
Alex groteszk mosakodásba kezd. A férfi hozza a szabadságot, a nő elengedi magát, testté 
válik szerelme karjában, leisszák magukat és a csavargólét hanyag distanciája teszi pompássá 
a mintegy szerelmüket ünneplő tűzijátékot a Szajna fölött.

Elmúlt a nyár, keresik a lányt, szembaja gyógyítható. A vakság „társadalmisága” régi 
motívum a filmekben, pl. L’Herbier filmjének hős repülője is ideiglenesen megvakul, míg 
a bankár szolgálatába áll (L’Argent). Alex nem akarja elveszíteni szerelmét, szereti Michel 
betegségét, mert úgy érzi, Michele ama része, mely összeköti őket, nem más, mint a lány 
betegsége: gyengeségeink által társulunk. A lányért eljön a társadalom, a férfiért az ellentár-
sadalom, a lány szemsebésszé lett, a férfi börtönbe kerül. Úgy szakadnak el egymástól, mint 
egykor a Párizs háztetői alatt hősei, és úgy találnak egymásra, mint majd a Lány a hídon 
erőteljesebb, szenzációsabb, kevésbé eklektikus és illusztratív szerelmi történetének szerep-
lői. Michele visszatér a hídra: a szerelem ugyanazt a felszabadító szerepet tölti be, mint a 
csavargólét vagy a betegség. A szeretők, Vigo filmjét idézve, elhajóznak a Szajnán.

A gondozói mitológia a szadomazochista erotika eszkalációja felé vezet. A középkori 
szentek az alázatos vigasztalás csókjaival illetik a ragályos betegek sebeit. Murnau Faust-
jában is szenvedélyesen ölelik, csókolják az emberek pestisben elpusztult szeretteiket. Ma 
sem csak a lelki betegek és lelki sebek viszonylatában ébred valami hasonló: a Holtak útja a 
középkori mazochista egzaltációkat is feleleveníti. A Scorsese-film mentőse szájból-szájba 
lélegezteti a véres, piszkos, hajléktalan kábítóst, akiről tudnivaló, hogy ritka betegségben 
szenved. A modern segítő eljut a segítés miszticizmusáig, mely kész átvállalni a szenvedést, 
bár tudja, hogy ezzel nem szünteti meg, de elég neki, hogy osztozhat benne. A segítés a 
szenvedélybetegek őrületével versengő ellenőrületté válik: a szenvedésben való egyesülés 
felajánlásának modern formája a baktériumok közösségének való odaadás.

A segítés szenvedélyének problematikáját naiv és ízléstelen egzaltációkba hajszoló 
Scorsese-film végül megsejt valamit eme érzület és ideológia korlátaiból. A segítőn biztosan 
segít ráfordítása, megszabadul a kor emberének nárcisztikus hipochondriájától, de mi lesz, 
ha a kómás magához tér? A kérdés a régi szerelmesfilmek elfojtott talányát idézi: mi lesz a 
happy end csókja után? S vajon a segítés által magán segítő mazochista hős mennyiben segít 
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magán? Levetette hipochondriáját, de vajon nem pusztán arról van-e szó, hogy hasonlóan 
nárcisztikus omnipotenciára akarja cserélni? „Életet menteni olyan, mint a szerelem. A leg-
jobb kábítószer … Egy pillanatig te voltál Isten.” Mentősünket üldözi egy lány képe, akit 
nem sikerült visszahozni, s azóta minden arcból szemrehányó kérdéssel néz vissza rá a halál-
ból. A holt őt üldözi, ő pedig a sikeresen visszahozott félholt sorsát követi, a segítés áldozatá-
ét, akinek élete néma könyörgés, óvják meg a segítőktől a segítségre szoruló élet tortúrájától. 
A mentős, aki a mínuszba került földi élet árnyékvilágát foltozza áldozatos buzgalmával, vé-
gül bonyolult csellel segíti az életmentő segélynyújtás áldozatát a halál békéjébe. „Az egész 
társadalom el van tolva, ki kell kerülni a rossz körből, a szabadság belül van.” – magyarázza 
a Slam gondozónője.

Az érzelmi hőstetteken érzelmi rémtettek élősködnek, a segítés az ártás bevezető szaka-
sza. Az egyéni segítés csak a társadalmi ártás számára termel új áldozatokat. Az élet ellen 
bajaival lázadót visszavonszolják az élet börtönébe. Ezért nem meglepő a segítés elleni tilta-
kozás. A boldogságtól ordítani szemérmes kamaszfiúja elutasítja a tolakodó szexuális felvi-
lágosítást. Hasonló jeleneteket az Amerikai pitében is láthatunk. Kárhozottak veszik magukra 
a pásztorkodást. A gáttalan megértés a gátlástalanság új formája. A parttalan türelem megspó-
rolja a megértést, a morális közöny és lelki kényelem nem vállalja az ítélkezést. Kit becsül az 
ember annyira, hogy megítélné? Még magát sem. A Trainspotting felnőtteinek udvariassága 
konformizmus, tapintatuk gyávaság. A szerelmi éjszaka reggelén, miután a vendég össze-
csinálta magát, a háziak előzékenyen vitáznak, ki öblítse ki a piszkos ágyneműt. Az elnyúló 
huzakodás közben bekövetkező óvatlan mozdulat eredménye a bélsár zápora. A mindent 
megértés következménye a mocsok eszkalációja.

A régi nyárspolgár minden kiválósággal szembehelyezte ingerült rosszallását, minden 
eredetiséget botránkozással sújtott, a mai minden gyengeséget igénylefokozó helyesléssel 
támogat. A gondozó, segélyező attitűd fedezékében a kontraszelekció győzedelmeskedik. 
A gyengeség kultusza, mely a pislákoló erőnek hízeleg, a lehetőségekről leválasztott valóság 
paralizálását szolgálja. Ha az a lényegünk, amivé lettünk, és nem az, amivé lehetünk, akkor 
a legfontosabb, hogy segítsenek elviselni magunkat.

Lehet-e az elrontott segítésen segíteni, a pusztító gyógyítást gyógyítani, a gondozás esz-
méjét gondolkodóvá mélyíteni? A Peyton Place vagy az All That Heaven Allows idején a 
lázadás a kulcs, újabban a segítés végtelen láncolatában, kölcsönösségében és alázatában 
bíznak, mely utóbbi megóvni hivatott a segítést az önzés és gőg veszélyeitől. Mindez köze-
ledik az egykori lázadás pátoszához, ha sikerül belevinni a halálösztön munkáját az önfel-
ajánlás teljességébe. Lars von Trier Hullámtörés című filmjében egy munkahelyi balesetben 
megbénult férjet hoz haza a helikopter. A nagyvilágból az otthonba megtért férfi az ápolásra 
szoruló tehetetlenség, a csecsemőszerű gyámoltalanság állapotába került. A harc világából a 
szeretet világába megtérő: nyomorék. De a magányos nő fohászkodott előbb Istenhez: „Nem 
küldenéd haza?” Isten baljósan rákérdezett: „Biztos, hogy ezt akarod?” Az áldozatos szeretet 
megteremti a munkaalkalmat maga számára. A defekt hoz haza? A hazatérés oka vagy a lé-
nyege a defektesség? Az esendőség nyit meg egymás számára. A szenvedés tölti ki a társulást 
a kellemesség időmúlató közösségénél mélyebb értelemmel.

Béna marad – közli az orvos. Bess mosolyog: „De élni fog…” Az ember tulajdonságai, 
minőségei teljességgel elhanyagolhatók itt ahhoz a tényhez képest, hogy van. A film hősnője 
idegenként szólítja önmagát, férjével meghittebb viszonyban van, mint önmagával. Az „én” 
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feltételes, a „te” feltétlen: az utóbbi a nagyobb bizonyosság, az előbbi, önmagában véve, 
üres. A legrosszabb vagy legszerényebb „te” is jobb, mint a legjobb „én”. Ezért a legjobb, 
amit az „én” tehet, hogy a „te” rendelkezésére áll. A „te” hiányában a test nehezedik rá a 
lélekre, ám ha a „te” eljön, a test tesz szert a lélek könnyűségére.

Az ember saját testét nem, csak a szerető testét választhatja meg: a vágy menekül az én-
ből, mely bizonyos fokig béna. Az erotika azonban a súlyos részhez kapcsolódik, e megkerül-
hetetlen rész igenléseként, vagy legalább a vele való kíváncsi és riadt szembenézés kísérlete-
ként. „Már alig emlékszem, hogyan kell szeretkezni, és ha ezt elfelejtem, akkor meghalok.” 
Szeresse a férfiakat és számoljon be kalandjairól, kéri a béna férj. „Az életemért.” Az asszony 
cifra útszéli nőként meztelenkedik, a szerelem közlekedési csomópontja. Ian állapota javulni 
kezd. „Én mentettem meg az életét!” – „Miket beszélsz?” – „Meséltem neki a szerelemről.”

Ian krízisekor a dilettáns kikötői prostituálttá átvedlett Besst tétován lendítik végzete felé 
a selyemharisnyás combok. Már a The Docks of New York című filmben volt valami a fedél-
zet alatti világ, a hajókazán, a tűz és hamu pokoli világának rettenetes fenségéből, de ott a 
férfiasságot edző, s minden kikötőben más nővel megajándékozó térként. Besst halott arcú 
férfiak várják a hajón: szembenéz az elvadult emberek nőgyülöletével. Itt a legalul levők 
„szeretnek” olyan gyilkos, perverz módon, mint Verhoeven Showgirls című filmjében a szu-
persztár. Véres roncsként látjuk viszont a haldokló nőt, Ian azonban túl van a krízisen. A film 
elején nem bánta Bess, hogy Ian béna: csak éljen! Most nem bánja a maga halálát, csak Ian 
éljen. Megtagadtatik tőle a diadalérzet, a sikerélmény, nem kapja meg a hírt, nem éri meg 
Ian javulását. A remény nélküli segítés nagyobb érdem, mint a reményteli buzgólkodás. 
A Hullámtörés újra szeretetté, szerelmi hőstetté akarja átértelmezni a banális gondoskodást. 
Az ember legformátlanabb és deformáltabb aspektusai jelentik ezúttal a szeretet próbáját. Az 
ennél szelektívebb elfogadás nem segít. Ian betegsége annyiban képviseli a testet, amennyi-
ben tehetetlen, a matrózok annyiban képviselik, amennyiben destruktív. Az egészséges Ian 
bénára, majd a béna Ian matrózokra cserélése a testben és ösztöneiben rejlő veszélyek kifeje-
zése. A vágy sürgető, naiv és esztelen, az őt kielégítő, a vágyon segítő szeretet ezért áldozat.

Nagypolgári erkölcskrónikák a „Nyugat alkonyán”

A gazdagok világának szimbóluma a vagyonőr, mert a mai túl magasra emelkedett felemel-
kedettek, akiknek magasba törését semmiféle kulturális emelkedés nem kíséri, anyagi mo-
hóságuk nem változik szellemi mohósággá, legfeljebb növekvő agresszivitássá, így szük-
ségképpen kiéleződő polgárháborús állapotban állnak szemben az egyéb társadalommal.  
A Megtört ölelések című Almodóvár film nagytőkése még fiát is biztonsági kameraként hasz-
nálja, a maga obszcén, mert egy tőle undorodó nőt gyötrő erotikus viszonyának szolgálatába 
állítja. A fiú feladata követni és egész nap filmezni a nőt (Penélope Cruzt). Ezzel nemcsak fiát 
pervertálja az apa, a filmkamerával is ezt teszi. A század első felében álomgyárrá lett filmkép 
rendőri szervvé, fegyelmezési eszközzé, árulóvá, kémmé, gyilkosság előkészítőjévé válik.  
A túlhatalom élvezőjének lelke előbb a kisszerű aljasságba, utóbb a monstruózus kegyetlen-
ségbe csúszik le. A milliárdos előbb nyomozókat, majd gyilkosokat küld a nőre, s természe-
tes jogának tekinti a hűtlenségen ért lány megölését. Ez kétszeresen jogtalan, egyrészt azért, 
mert az ábrázolt világban természetes jognak tekintik a kötetlen nemi érintkezést, másrészt 
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azért, mert a lány kényszerből lett főnöke szeretőjévé. Minden eladó, a titkárnő azért adja 
el magát főnökének, mert rákos apját hazaküldték meghalni a közkórházból, a főnök pedig 
fizetné a magánklinikát. A lány tehát apja rövid hátralevő napjaira cseréli testét, ami még a 
tőkés logika számára is azt jelentené, hogy szerelmi napokra cseréli apja napjait, a vásárló 
azonban végül rab- vagy rabszolgatartóként sajátítja ki a nőt.

A Megtört ölelések vén nagytőkése úgy viselkedik, mint a Nyisd ki a szemed című 
Amenábar film éretlen ifjonca, az Eduardo Noriega által játszott playboy típus, aki gátlásta-
lan domináns hatalommal aknázza ki a helyzeteket, mosolyogva aláz meg és foszt ki bárkit. 
Almodóvar elitszörnyetege egyforma gátlástalansággal foszt ki népeket (pl. a caracasi metró 
koncessziójával) és egyéneket, nemcsak a szerető teste, hanem élete vagy halála fölött is 
korlátlanul rendelkezve. Hasonlóan magától értetődő a Nyisd ki a szemed fiatalembere szá-
mára megfosztani legjobb barátját élete nagy szerelmétől (akit szintén Penélopé Cruz testesít 
meg). Mindkét film gazdagjának számára olyan anyaöl a világegyetem, melynek egyetlen 
célja és rendeltetése az elkényeztetett egyed omnipotencia érzése zavartalan harmóniájának 
biztosítása, akár az ezt megzavaró személy likvidálása árán is. A barátja szerelmére „rá-
startoló” ifjú, a Nyisd ki a szemed hősietlen világának antihőse mindent a magáénak, tu-
lajdonának tekint, s ami a másé, azt is úgy kezeli mintha a másik tőle kapta volna kölcsön. 
A kamaszkorból alig kinőtt fiatal ficsúr a tudománynak, a társadalomnak és az időnek is 
parancsokat oszt, a számára megfelelő test követelése során. „Ne tegezz bazdmeg, nem egy 
huszadrangú beteg vagyok, ez pedig magánklinika, nem társadalombiztosító: akármennyit 
fizetek!” Mindkét film hőséből kiveszett a valóságérzés, s bekövetkezett az, amit Lacan a 
skizofrénia lényegének tekint, a jelentések végtelen és megfoghatatlan siklása a jelek alatt, s 
két szféra összekapcsolódási helyeként jellemzett „point de capiton” hiánya. A skizofrének 
a világ tulajdonosai vagy a világ tulajdonlása tesz skizofrénné? Az utóbbi az igazság, mert 
a természetes skizofrén alul marad, kiesik a versenyből, míg a győztes, győzelme mértéké-
ben veszti el kapcsolatát a világgal, nemcsak jel és jelentés, jelentés és referens kapcsolatát 
sem érzékelve többé, s hatalma növekedése mértékében veszítve el érzékenységét, mintha a 
hatalom minden más érzékenységet akarásra váltana, ebbe az egy impulzusba asszimilálna.

A Nyisd ki a szemed fiatalembere s a Megtört ölelések öregembere hasonló erotikus füg-
géssel reagál, rabjuk rabjává válva kerülnek a szenvedélybeteg indulati függésébe az üdítően 
életerős, bájos, és egyúttal szerény, mértéktartó, józan hősnővel való kapcsolatukban. Mind-
két személy erőszakosan ostromolja és ragadósan birtokolja a nőt, ám nem éri el. A nemi aktu-
sok a Megtört ölelésekben az öregember potenciája önelégült észlelése eszközéül szolgálnak, 
a Nyisd ki a szemedben a fiatalember önimádatának kifejezései, s vonzerejének igazolása a 
feladatuk. Mindkét esetben gyermeki függés köti a gazdagot a szegényhez, a férfit a nőhöz, 
mely váratlanul csap át gyilkos – gyermekien mértéktelen és kontrollálatlan – gyűlöletbe. 
Egyik és másik férfit is szörnnyé teszi istenkomplexusa. A megtört ölelések milliárdosa az 
alvilági gengszterfőnökökhöz hasonlóan él és gondolkodik, A Nyisd ki a szemed szó szerint 
veszi a szörny kifejezésbe foglalt ítéletet és a scifi eszközeivel racionalizálja Az opera fan-
tomjához hasonló szörny veszélyességének képletét.

A Megtört ölelések világgengszteri státuszú szuperelitjének elkényeztetett vén csecsemő-
je valóságos gyilkosságot rendel és kiviteleztet, míg a Nyisd ki a szemedben kiderül, hogy 
az étteremlánc örököse, a rámaradt pénz elköltésére specializálódott fiatalember megvásárolt 
hosszú álmában kínozta és gyilkolta meg szerelmét, de ez azt sugallja, hogy való élete csak 
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tét nélküli helyzet, puszta birtoklás, ahogy maga a későkapitalizmus is csak körben forgó 
álom a történelemről, mely elhagyta a társadalmat. A hatalom skizofréniája állapotában a 
külsődleges tényszerűségében még emberinek látszó lény funkcionálisan emberfeletti em-
berként szakad el tényszerű lététől, s egyik énjét tekintve a boldogságot élvezi, másik énjét 
tekintve a hatalmat, az utóbbi kegyetlensége azonban ellentétben áll a boldogság kölcsönös-
séget feltételező lényegével. A hatalom skizofréniája ébren vagy álomban egyaránt szignifikáns 
és szignifikátum kapcsolatának hiányát jelenti, jelentészavart jelent, így élet és álom között is 
elmosódik a különbség, s a valóság a virtuális valóság módján jelenik meg. „Amit akarsz, az 
vagy…” – hirdeti az irracionális hatalmi őrület motívumát fantasztikus keretbe átemelő altató-
cég főnöke, aki a cselekménybeli világban sokáig fellelhetetlen, s csak az ő útmutatásai alapján 
megtalálható point de capiton képviselője a film, mint szöveg struktúrájában. Amit akarsz, az 
történik: ez eddig is így volt a szupergazdag életében. Mindaz, amit az altatócég az álom törvé-
nyeként ad el, a szupergazdag valóságos életének törvénye. Amenábar fiatalembere csak élete 
törvényét álmodja tovább a mesterséges kómában, melyben egy új évszazadban való feltáma-
dásra vár. Az új korban való ébredés a régi utópiákban a kiváltságos lény emberré válását s az 
emberek egymásra találását jelentené, az új scifi hőse azonban, szétrombolva hagyja maga 
mögött mindazt, amit birtokolt, amire vágyott és amit szeretett. Ha képtelen volna elválni 
a százötven éve elvesztett, de a hosszú álomban szakadatlan visszatérő Penélope Cruztól, 
csak ez a melodramatikus motívum igazolhatná iránta való érzelmét, ám ő nem visszatér 
a szeretett személyhez, hanem fejest ugrik az ismeretlen idegenségbe, a hűség, a sors és az 
élettörténet hőséből a dekonstrukció és a diszkontinuitás kalandorává válva.

Már Victor Hugo vagy Zola idejében világosan körvonalazódik a „nyomorultak” világa, 
s egymástól távolodó világok és áthághatatlan határok poklaként jelenik meg a társadalom, 
melyben ma legfeljebb a kivételes ravaszság és kegyetlenség emel fel és a kivételes szeren-
csétlenség taszít a mélybe, míg a régi íróknál vagy a filmtörténet első ötven évében még a 
lassú emelkedés vagy hanyatlás is kedvelt téma, melyek a „gyorsuló időben” kiszorulnak az 
ábrázolásból, legfeljebb a régieket utánzó másodlagos termékekben jelennek meg. Az au-
tóbaleset után a Nyisd ki a szemed élveteg dandy státuszú hőse a nyerteslétből kihullva, s a 
veszteslétbe átkerülve találja magát. Anyagilag továbbra is a nyertesek között van, természe-
tileg – s főleg szexuális vonzerejét tekintve – a vesztesek közé került, ami eddig korlátlan 
hatalma elviselhetetlen korlátjaként háborítja fel. (Azt nem észleli, hogy lelkileg korábban is 
vesztes volt kegyetlen és könnyelmű cinizmusa érzéseket kiirtó vagy degeneráló következ-
ményei által.) A további cselekménynek egy hagyományos melodrámában az lenne a magya-
rázata, hogy mindez az autóbalesetben kiszenvedett fiú kómás látomása, búcsúzás a léttől. Az 
egyenes vonalú dramaturgia és az egyértelmű jelentés azonban a posztmodern film számára 
elfogadhatatlan, mert nem érzik elég újszerűnek és intellektuálisnak. Egyszóval: már láttuk. 
A posztmodern a sejtelmes helyébe, a rejtély helyébe a rejtvényt állítja, s a többszörös át-
csapás révén valóságot és álmot, életet és virtuális valóságot egy szintre helyezve jelzi, hogy 
a tartóztathatatlan vagyis szétbomló jelenlét nemcsak szétfoszló, hanem, ami talán még na-
gyobb baj, össze sem álló, mert nemcsak hogy tartóztathatatlan, még szellemileg megfogható 
szintre, a léttel való találkozás szintjére sem lehet hozni, mert múlik, mielőtt megvalósulna, 
s így álom és valóság különbsége is csak hit, illúzió és álom.

A szerencsétlenség megkettőzte a playboy agresszivitását. A baleset utáni első randevún 
a lány zavart, majd kínban vergődő, végül menekülő lénnyé változik. A kínos diszkójelenetet 
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követő időbe helyezi el a dramaturgia a point de capiton beavatkozását, mely egy olyan vi-
lágot ígér a nyomorék hősnek, amelyben nincs többé point de capiton. A fagyasztó és álom-
életet kínáló cég ezt a világot „édenként” ígéri, de a vállalat nem uralhatja és biztosíthatja a 
vágyteljesítő édent, ha az ember maga sem ura késztetéseinek, melyek egymás ellen fordul-
nak. (Amikor a későbbi áldozat beült a balesetes autóba Sofiát (=Penélope Cruz) szerette, de 
megvetett szeretőjét, az agresszív szextankot is megkívánta).

A point de capiton a cselekményben az a pont, ahol az élet átmegy álomba, ennek közön-
séges, józan, a fantasztikus cselekménytől elvonatkoztatott értelme szerint pedig az a pont, 
ahol a szupergazdag istenkomplexusa átmegy paranoid skozifréniába. A baleset utáni első 
randevú során a nő ambivalens, a nők egykori kedvence pedig leissza magát és végül elterül 
az utcán, kezében a szörnyarcot takaró álarccal. A továbbiakban egyedül marad, bezárkózik, 
s végül aláírja a szerződést, hogy évszázados álomban, befagyasztott hullaként várjon egy 
új életre. A cselekmény java, a gyilkos börtönbeli drámája, az emlékezetvesztett harca az 
emlékezésért, és a gyilkosság előtti történet, a két nő váltakozása majd összekeveredése, 
vegyüléke, halálbeli álom, álom két kor, két világ között, a semmiben.

A film első ötven éve az álomgyár, második félszázada a rémálomgyár ideje. A válságtár-
sadalom terméke az álomgyár, a fogyasztói társadalomé a rémálomgyár. Közben a szovjet film 
kísérletet tesz realitáselv és örömelv egyesítésére, ennek érdekében az individuális boldogság 
előfeltételének tekintve a közboldogságot, s a szerelemmitológia helyett a munkamitológiát 
állítva középpontba. A melodráma szerelmi áldozatát is általánosítják, s minden műfajba be-
leviszik a hősáldozatot, a Szállnak a darvakban magunkat áldozva a hazának, a Negyvenegye-
dikben szerelmünket áldozva a jövendő közboldogságnak, mely a belé vetett hit kockázatainak 
ellenére végső soron elvileg nem lehetetlen. Minden korban van olyan művészet, mely össze-
foglalja a kor szellemét, s az emberi létproblematika addig ismeretlen régióiba tör be, a görö-
göknél a szobrászat és építészet (a térforma), a középkorban a festészet (a síkforma), a polgár-
ság aranykorában az irodalom. A XX. században a film szelleme foglalja össze mindazt, ami új 
és sajátos, s ami a század eredetiségéből pattan elő és nem korábbi gondolatmenetek folytatása. 
A film előbb a létező rendbetételével foglalkozik, a kinematográfikus boldogságmitológiában 
a lélek, a szocialista realizmusban vagy a neorealizmusban a társadalmi lét rendbetételével, a 
posztmodern kultúra azonban a rendbetétel lehetetlensége mellett dönt, s míg a realizmusok 
úgy érezték, hogy a film utánozza a valóságot, a posztmodernben a valóság filmszerű illékony-
sága az alapélmény. Ennek az élménynek többnyire cinikus, önkínzó vagy nyersen kegyet-
len kifejezésével szemben a spanyol filmben a lélek legelfojtottabb régiójában rejtőzködő, de 
mégis élő spanyol barokk népi vonalától örökölt őszinte kereszténység érzékenysége észleli az 
elmúlás tempójának igazságtalan elosztását, az élet átfogó igazságtalanságának rettenetes igaz-
ságát. A filmben ismételten felébredésre szólongató női hang hazahív álomszerűen illékonnyá 
lett létünkből, mely nemcsak hogy illékonyan cserben hagy, ugyanakkor rémálomszerűen, a 
gonosz örök visszatérésével üldöz is bennünket. A Nyisd ki a szemed hőse előbb új arcot akar 
vásárolni, később kiderül, hogy árukapcsolással sújt a lét, s előbb új életet és új évszázadot is 
kell vásárolnia, ahol már tudnak őt kielégítő arcot legyártani, amellyel eredetileg a természet 
megajándékozta, ő azonban zavaros és gátlástalan életmódja következtében elveszítette. Min-
den pénzkérdés. Ez a későkapitalizmus embere számára annyira természetes, hogy a film akár 
optimista módon is értelmezhető, mondván, hogy a hős a szép álom helyett az akármilyen 
valóságot választja, tehát kész kinőni az elit magzatburkából, azaz felkészült az életre.
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A Pecado de amor című Sara Montiel film börtönben játszódó kerettörténetében Sara 
Montel apácát alakít, míg a börtönből az apáca elbeszélése által megelevenedő alaptörténet-
ben frivol nő. A film elbeszéli, hogyan válik valaki frivol nőből apácává, földi istennőből, 
sztárból az égi isten szolgálójává. A Pecado de amorban a jóság foglalata a láthatatlan világ-
igazgató s nem a leggonoszabb teremtmények az evilág láthatatlan irányítói. A jó a legmesz-
szibbről irányít, de a mindenütt jelenvalóság és a mindent átható igazságtevő módján, így az 
ideálból való részesedés a lét, és a legmesszibbhez való közeledés a történelem. Amenábar 
filmjében, a Nyisd ki a szemedben a börtönbeli kerettörténet egy gyilkos meséje. A film 
kezdetén a vélt realitásból a szörnyűségét megmagyarázni próbáló elbeszélésbe lépünk át: 
hogyan lettem gyilkossá? Ez a keret azonban kap még egy scifi-keretet, amely az előbbi 
keretet, a bűnügyi filmet fikcióvá nyilvánítja, s az alaptörténetet, a két nő között ingadozó 
nőcsábász balesetének történetét és arca elvesztését, a szép aranyifjú szörnnyé válásának 
történetét a kerettörténetek játékának alárendelt kiindulóponttá. Az első keret gyilkossá nyil-
vánítja a gazdagot, a második keret a gyilkosságot álommá értékeli át, s ezzel a gyilkosságot 
tolja el olyan messzeségbe és megfoghatatlanságba, mint a hívők istenüket. Elvileg a végcél 
az, ami a legtávolibb, itt azonban a legrosszabb, a rémtett kerül a végcél távolságába. Ezáltal 
a világot a messzi magasból uraló gonosz a legyilkolt nőt és vele az igazi partnerséget is 
elragadja magával és elrejti a megfoghatatlan távolságban.

Különösen nagy lehetőségeket kínál a film a XX. század megismerésére az első és a 
második félszázad filmjeinek összehasonlítása által. Ezért kellene elővenni a régi boldog-
ságfilmeket, s az újabb gyűlölet- és bosszútörténetekkel párhuzamosan vizsgálni őket. Meg 
kellene próbálni egymás segítségével tárni fel a két világot. „Mi lett belőlem, istenem, mi 
lett, én nem tudom, hiába kérditek…” – írta egyik versében Kosztolányi. Mi lett belőlünk? 
A film talán tud valamit mondani róla. A film a filmben (pl. Játszd újra, Sam) jelensége, a 
régi nagy melodrámákat az új komédiákban, csalódástörténetekben és nosztalgiafilmekben 
képviselő idézetek jelzik az iszonyat korának vágyódását a remények korára. A beteljesedő 
iszonyat, csömör és unalom vágyik a bukott reményre. De nemcsak az új vágyik néha, mind 
gyakrabban a régire, olykor a régiben is el vannak vetve az új magvai.

A régi filmek egyes motívumai előrejelzik a későbbiek témáit, a Pecado de amor esetlében 
Sara Montiel első dala a kihívó kacérságot jeleníti meg, második dala pedig a női dacot. Ki-
hívó kacérság és kihívó dac! Az utóbbi lehet a péniszirígység attrakciója, míg az előbbi a női 
omnipotencia önélvezete. De Sara Montiel esetében mindez a természetes asszonyi teljesség 
egymást helyükre utaló részösztöneinek kifejezése, míg a kerettörténetben már szögletes, ag-
resszíven dühöngő és nyomorultul boldogtalan fiatal lányt próbál szelídíteni, s a maga sorsa 
elbeszélésével gyógyítani a szépséges apáca, az isteni szingli, aki számára a Menny ugyanazt 
a Feladatot jelenti, túl minden hívságon, amit a Mandalay hősnője (Kay Francis) számára a 
Fekete Himlő Országa.

Az alaptörténet frivol énekesnője az apát és fiát is elcsábítja, de végül, a család meg-
védése és az utódok boldogságfeltételeinek megteremtése érdekében, Istennek adja át 
magát az apa helyett, éppen azért, mert bár kezdetben csak játszott vele, végül valóban 
beleszeretett, s a szerelem nemcsak izgalom, hanem felelősségérzet is, nemcsak érzelmi, 
hanem szellemi fenomén. A cselekmény az ötvenes években játszódik, s az apa még nem 
a totálisan kriminalizálódott globális gazdaság kulturálatlan újgazdag hatalmasa, hanem 
igazi, klasszikus „spanyol grand” polgári öltözékben. „Gracias cavalleros” – mondja egy 
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lepusztult részeg öreg énekesnő egyszer a kocsmájába tévedt, s őt hölgyi mivoltában meg-
tisztelő nagyúrnak.

A láthatatlanok, a túl messzi távolodott másféle emberek, a kiváltságosok elérhetetlen-
ségével szembeni lázadó dac Sara Montielben is megvan, s csak addig habozik a világok 
között, míg rá nem jön, hogy az ő hatalma, a gyárkémények és távvezetékek közül jött kül-
városi lány, a perifériák lányának életereje és frissessége nagyobb hatalom a fennlevőkénél. 
A lázadó dac egyik randevújukon, a külvárosi kocsmajelenetben a kocsma népe részéről 
nyilvánul meg, ahol a nagyurat nem akarja kiszolgálni a kocsmáros. Nem is annyira látha-
tatlan emberként néznek keresztül rajta a külvárosiak. Szálka vagy a szememben, ezt fejezik 
ki, ezért döfnek át a szúrós tekintetek. A „grand” azonban nem így néz vissza, ezért nem 
válik kardpárbajra emlékeztető tekintet párbajjá a jelenet. Sőt, Sara Montiel megérkezésekor 
mindenki egyformán néz a nőre, eggyé válnak vele szemben, a szépség előtti hódolatban.

Mi az oka, hogy a mozi, az újpogányság szenvedélyesen látogatott kultikus helye az első 
ötven évben a boldogság, a másodikban az iszonyat vallásának temploma? A boldogságfilmben 
az ember úgy foglalja el helyét, találja meg rendeltetését a világban, mint a részösztönök az 
emberben. Az Amenábar vagy Almodóvár filmje által leleplezett új világban a gyakorlati élet 
parancsa mindent elvenni, amit az ember elvehet, s inkább elpusztítani, mint átengedni másnak.

A Pecado de amorban kezdetben apa és fia viszonyul úgy egymáshoz, mint a Nyisd ki a sze-
medben az örök győztes barát örök vesztes barátjához. Amenábar filmjében is van egy jelenet, 
amikor az udvarló aranyifjú megkérdi a nőt, „Nagyon tapadós” vagyok? Louis CesarAmadori 
filmjében Sara Montielnek van egy ilyen jelenete, amikor hasonlóan „tapadós” azaz rámenős, s 
a meghívást az elébe menő elutasítás által kiprovokálva leül a férfi asztalához. Mindkét filmben 
mindketten elnevetik magukat a szerelmi viadal cinkostársai. A Megtört ölelésekben a nő áldo-
zat, a Nyisd ki a szemedben a cselekmény valóságos világában tehetetlen, virtuális világában 
szintén áldozat, míg a Pecado de amorban – az új filmek nárcisztikus férfi omnipotenciájával 
szemben – egy valóságos asszonyi mindenhatóság szerepébe nő bele. Megment három házas-
ságot, melyek sorsa tőle függ, s végül a gyermekek, az új nemzedék kettős házassága szertartá-
sakor apácaként énekel a magasból, a karzatról, s két férfi oldalpillantása szegeződik a szentre 
vagy angyalra, vagy istennőre, Sara Montielre, akit valaha erotikusan szeretett.

A belvárosi mulató cifra, talányos és kacér nője, akinek szépségében az agresszivitás is 
jelen van, váratlanul, már a kocsmajelenet során is, egyszerű, őszinte, mindent megvalló, fel-
vállaló és magát átadó nőként jelenik meg, amilyenné a Megtört ölelések viharos életű hős-
nője is átváltozik, amikor életét áldozza későn jött szerelme, a filmrendező filmjéért, „mert a 
filmet be kell fejezni”, s ehhez az áldozathoz akkor is ragaszkodik, amikor a férfi már feladná 
a művet a nőért, hogy megszöktesse a nőt az őrült milliárdos elől.

A kultúra infantilizációjától a filmkultúra imbecillitásáig

Nemeskürtynél „a filmművészet nagykorúsága” azt jelentette, hogy a film elérte azt a szintet, 
amelyen az esztétika befogadhatja a hagyományos művészetek közé, elismerve a művészi 
csúcsteljesítmények valóságát. A nagykorúság azonban gyorsan átcsapott a nárcizmus felü-
letes ágálásába vagy az elkényelmesedett önismétlés dadogásába. A keleti világban a politika 
nemzett szupersztárokat, a nyugati világban a hollywoodi sztárkultusz, majd a tömegzene és 
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végül az imádók kultuszát az elitművészet is átvette a tömegkultúrától. A személyi kultusz, 
mely Sztálin idején politikai jellegű, átterjedt a művészetre, s ezernyi kis fanatikus sznobot, 
megszállott elitsztálint eredményezett, akik sokszor néhány valóban nagy teljesítmény után 
azt a filmtípust kezdték termelni, melyet a népi giccsel szembeállítva úri blöffnek nevezünk. 
A kritikában kialakult a szerzői film fanatikus fundamentalizmusa, a szerzők hívei kvázi-val-
lásos közösségekké alakultak, s a kritika a filmguruk legfáradtabb produktumait is ugyanúgy 
ünnepelte, mint esetleges egykori remekműveiket. Mindez még a kultúrkapitalizmuson belül 
történt, melyet a globalizáció felszámolt. A film második gyermekkora a tudományt és művé-
szetet a piac által elnyomó új korszakban azt jelenti, hogy a nagy költségvetésű szuperfilmek 
rendszerint képregény adaptációk, s a maradék mozikat csak a Disney-filmek képesek meg-
tölteni. Ezzel a „politikailag korrekt”, sterilizált blődli agymosó funkciója lép a mesekultúra 
helyére. A művészfilmek közben lecsúsznak a B-filmek költségvetési státuszába, s még így 
is megpróbálják a művészi funkciókat alárendelni a szórakoztató és publicisztikus, pártide-
ológiai funkcióknak. De nemcsak a film második gyermekkorát kell figyelemmel kísérnünk, 
vizsgálni kell az emberiség második gyermekkorának filmi ábrázolását is, hogyan próbálja 
értelmezni vagy legalább bemutatni, felmérni a film második gyermekkora az emberiség 
második gyermekkorát, az egyén infantilizmusát és a társadalom barbarizálódását.

Sartre koncepciójában a szabadság ontológiai kategória, az emberlét sajátosságának meg-
határozottsága. Bár azt hihetjük, döntésünk ellenére vagy annak hiányában történt valami, az 
esemény genezisében megtalálható az a pont, ahol döntöttünk, választottunk. Ha az ember egy-
szerűen átengedi magát a természeti ösztönimpulzusnak vagy a külső parancsolatnak, a belső 
vagy külső történésnek, a vele szembeszegülő aktivitás helyett, akkor az aktivitás feladását, 
a kényelmet, az életépítő összeszedettség feladását választotta. A szabadság filozófiája által 
fellelkesített „egzisztencialista” generáció azonban nem ontológiai, hanem jogi fogalomként 
fogta fel a szabadságot. Infantilis szabadságfogalom az eredmény: a szeszélyes személynek 
joga minden impulzusa követése. A szóban forgó generáció tagjai a frissen jött dúskálástól 
megrészegült fogyasztói generáció gyermekei, a dúskálást kemény munkával elért szülőkkel 
szemben, a tiszta élmény felhalmozásaként művelték szabadságukat. Miután a materiális tőkét 
a szülők felhalmozták, gyermekeik célja az élménytőke ugyanolyan heves és telhetetlen hal-
mozása. Jogom van megtenni, amire kedvem kerekedik! A szabadságot nem formaadó elvnek 
tekintik, hanem az önkény élvezetének, s a hozzá való jogukat – ez belső kielégületlenségük 
szimptómája – akkor is görcsösen hangsúlyozzák és érvényesítik, ha senki sem vonja kétségbe. 
A változás szimbólumait leváltják az élvezés divatkínálataival való azonosulás szimbólumai, 
melyek egyik élvezésformából a másikba lökve bomlasztják a személyiség koherenciáját. Ezt 
a generációt mutatja be a Tuset Street című film. Mi határozza meg az életet ebben a miliőben?

1./ A művi környezet, a hivalkodó és kényeztető „dizájn”, mely kiemeli a kulturális kör-
nyezetet a természetből, önkényesen provokatív formáival a technokultúra mesterkéltségét 
hangsúlyozza, és az önkényt reklámozza.

2./ A márkakultusz, amely az önbecsülést helyettesíti, s a tapasztalatok kreatív totalizációja, 
a lét áttekintése, az élmények átfogó és folyamatos feldolgozása, a döntés, cselekvés és telje-
sítmény helyett az emberi viszonyok illuzórikus stratifikációjának kifejezését szolgálja.

3./ A bulizás, a nem információkat és elkötelező cselekedeteket, csupán gesztusokat cse-
rélő együttlét, s egyúttal a vándorlásnak is kényelmes lefokozása, egyik társaságból, mulató-
ból a másikba vezető részeg autós száguldások által.
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A Tuset Street fiataljai minden percben italt kavarnak vagy rágyújtanak. Nem viselik el 
a tartós viszonyokat, szerelmi aktusaik az állatkölykök játékos egymásnak esését idézik. Az 
egzisztencializmus mint nemzedéki kultúra konzekvens ellentéte annak az eszmének, amely-
nek nevében fellépett, amelyre felületesen hivatkozik, s amely valójában azokat a lehető-
ségeket tárta fel, ahogyan a világba való elkötelezett belevetettség – a szabadság döntése 
– értelmet ad az eredeti abszurd belevetettségnek. A gyakorlatilag a semmibe való belevetett-
séget a döntés – a politika által kompromittált szóval élve: a választás – teszi valamibe való 
belevetettséggé, teremtő szenvedéllyé, a képzelet és gondolat tetté válása általi világmegvál-
toztató önmegvalósítássá, mely szakadatlan önkritikus öntúllépés, ellentéte az önélvezetről 
és önmegvalósításról fecsegő fogyasztói nárcizmusnak. Ezt a generációt ábrázolja az előző 
– az ellenállás ideje által nevelt generáció – kritikus tekintetével Carné: Csalók című filmje. 
A Tuset Street esetében (akárcsak egy más kultúrában A hatodik nap hajnala című filmben), 
az új generáció férfi képviselője beleszeret az előző generáció nőjébe. A férfi szabados, a 
nő ténylegesen szabad. Véletlen férfi és örök asszony tesznek egymással kísérletet. Olyan 
filmek, lehetséges, jövőbeli művek előképének érezhetjük a Tuset Street cselekményét, me-
lyeknek „Ayesha Párizsban”, „Káli istennő Berlinben” vagy „Istár New Yorkban” lehetne a 
címe. Szabad nő és szabados férfi: egyik sem idilli figura, mert mind a tékozló és kallódó 
szabadosságban, mind a szabadság kihívó radikalizmusában van valami félelmetes. Végülis 
népeknek kellett kipusztulnia, századokon át, hogy ez a spanyol típusú nagyasszony, ez az 
önuralom, bátorság és szabadság létrejöhessen, melyet Sara Montiel megtestesít. A férfi sza-
badossága inkább züllött, szerencsétlen és erőszakos, míg a nő szabadsága fegyelmezetten 
igényes és kegyetlen. A két ember történetét látjuk. A fiatalember az asszonyt akarja, de sem-
mi más impulzusnak sem tud ellenállni, zavaros viszonyai és cinikus fellépése keresztezik 
a kibontakozó szenvedély beteljesedésének lehetőségét. A régi nő bálvány, ezért nem lehet 
igazán közeledni hozzá, az új férfi fantom, nincs egészen önmagánál, nem a régi tékozló 
értelemben csavarog, csak szerényebb értelemben, az elvtelen állhatatlanság áldozataként. 
Sara Montiel végül kidobja őt, s a férfi, aki a fölényes fogyasztó és az alkalmi vendég szere-
pét játszotta erotikus kapcsolataiban, most mint elveszett és eszeveszett gyermek verekszik, 
köpköd, toporzékol, a nő lábainál csúszik-mászik, ajtaját rugdalja. Végül mindkét fél megtér 
saját generációjához, a nő azért, mert így döntött, a férfi azért, mert nincs más lehetősége, s 
a maga generációjának lányai megtanulták elviselni a viszonyok kényelmeségét és könnyű-
ségét. Egy dinnye képviseli a lányt, akihez megtér, a lány egy dinnyét vásárol a fiúnak. Ez 
a megható, kedves gesztus azonban azt is jelzi, hogy a kielégíthetetlen személyi igényeket 
tárgyi pótkielégülések képviselik, s a nagy emberi szenvedélyek hiányát fogyasztói kínálatok 
kompenzálják az új világban.

Sara Montiel mulató sztárjaként lép fel, dalai képviselik a munkát, a hivatást, a forma-
keresést és az életnek való formaadást a mindehhez fáradságot nem vevő és mindezt valami 
vélt fölény distanciájából elutasító fiatalok semmittevésével szemben. A film teljességgel 
tudattalan és mégis feltűnően nyilvánvaló információja, hogy ez a társadalom hogyan vál-
toztat minden felszabadító impulzust hamisítvánnyá, nem enged felnőni, elgáncsol minden 
minőséget, így a férfivá és emberré válás lehetőségei szemünk előtt foszlanak szét. Sara 
Montiel ezzel szemben megtér vacsorával váró társához. A filozófia csak évtizedekkel ké-
sőbb magyarázza meg ezt a megtérést: „…mi a helyzet akkor, ha világunkban, a normák 
ukázba adott áthágásának posztmodern világában, amelyben a házastársi hűség nevetségesen 
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korszerűtlennek számít, épp azok az igazi felforgatók, akik tartják magukat hozzá?” (Žižek: 
Zűr a paradicsomban. Bp. 2016. 11.). Ma, fűzi hozzá Žižek, a heteroszexuális házasság a 
legsötétebb és legmerészebb normaszegés.

A z egzisztencialista aranyifjakat követte a hatvannyolcas generáció, az utóbbiakat pedig 
a nagyrészt fölösleges fogyasztói javakban dúskáló, de a fogyasztást az obszcénül parancsoló 
felettes én divatdiktátumainak alávetve művelő szülők elleni lázadás, a gyűlő haragtőke új, 
alvilági vagy az alvilággal csereviszonyra lépő fogyasztási formákban való kiélése. Ezt az 
teszi lehetővé, hogy a tőke rájött, az alkoholtilalom fokozta a fogyasztást, kettészakította a 
világot, nehezítette az üzlet illegális formáinak társadalmi és állami ellenőrzését, s egyúttal 
lehetővé tette az erőszakapparátusok növelésének indoklását. A törvény minimuma is for-
málissá vált, ezenkívül a kábítószer elleni harc olyan politikamentes háborúba taszítja az 
országot, mely nem fenyegeti a tőkés rendet hatalomváltással. Moszlim fundamentalizmus, 
kábítószer stb.: az új frontok nyitása a látszattal ellentétben növeli a radikálisan militarizáló-
dó hatalom biztonságérzetét.

Muschg Tragische Literaturgeschichte című műve bemutatja, amint az el nem ismertség, 
a megtámadottság, a közélet vagy a magánélet tragédiái emelik át az alkotásra rendeltet a 
társadalomból a kultúrába, a számítás kényszeréből a megértés vágyába, a világ közeléből 
sőt gyakran közepéből a szellem világon túliságába. A mai celebkultúrát bemutató Berlin 
Calling című filmben fordítva van. A lelkész egyik fia szorgalmasan tanul, aminek ered-
ményeként tanfolyamok és gyakorlatok címén éveken át szemérmetlenül kizsákmányolják, 
megfosztva az életkezdet lehetőségétől. Másik fia a fal leomlása után felveszi a DJ Ickarus 
nevet, s eltűnik az iskolából, a családból és a nappali társadalomból, és sikeres bár-sztárként 
fut be karriert. Ez a karrier azonban a régi, a kultúripart megelőző művészek sérült érzékeny-
ségével szemben öntelt és durva, önistenítő és lehengerlő, figyelmetlen és átgázoló ágálásban 
nyilvánul meg. Az új felvételt a lemezkiadó társaságában hallgatva, a szerző és nem a hall-
gató dicséri a művet.

– Ütős lesz!
– Én nem vagyok olyan biztos benne… Az utolsó anyagaid mind olyan összecsapottak, 

félkészek.
Minduntalan ő dicséri magát és nem mások, s ön- és közveszélyes paranoiával kell kór-

házba kerülnie, hogy ha már senkire, legalább zenéjére odafigyeljen, s így az kiadhatóvá 
váljon, ne elégedjen meg a legolcsóbb megoldásokkal és ne öndicsőítéssel pótolja a teljesít-
ményt.

Míg DJ Ickarus zenéje a vonagló tömeg számára lelki kábulatot termel, a szerző részéről 
ennek ára a fizikai kábítószer fogyasztásban való, lelket és emberi viszonyokat szétziláló 
elmerülés. Ez is a „nyugat alkonyának” egyik aspektusa: míg a harmadik világ termeli, a 
nyugati ifjúság fogyasztja a szereket, ezért is mondhatja a Harcvonal című film Kongóból 
származó bandafőnöke, akinek széttépték és a nagyvállalatok játékszereiként gyilkoló kiski-
rályok kezére adták országát: „Európa már a miénk.”

A hatvannyolcas nemzedék még a remény lázadásában gondolkodott, s politikai ambíciói 
voltak, ha ez nevetséges módon gyorsan be is szűkült az ismét csak a fogyasztói társada-
lom gépezetén lendítő szexpolitikára. A remény lázadását azonban a következő nemzedékek 
kultúrájában a reménytelenség lázadozása követte, mely a promiszkuitív kultúra és a nemi 
identitás bomlása által érdektelenné tett szextől a kábítószer felé fordul. A polimorf-perverz 
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szexualitástól vissza a méhen belüli állapot lebegésébe. Az előbbi nemzedék az orgazmus 
megerősítette társasságra vágyik, az utóbbi beéri a pótszerekkel. DJ Ickarus két nőt szorít 
magához, térdre esve, melleik közé préselődve, mint aki két szék között a földre esett.

Az anya szíve alatt van, mondják a csecsemőre, s a technozene ezt a szívdobogásba me-
rült ősélményt ha nem is reprodukálja, de imitálja, a tömeges vonaglás pedig Ferenczi Sándor 
őstengerének hullámzását, ezért nem hallik be ebbe a regresszív állapotba az érzelmekről 
mesélő melódia emléke, csak felpiszkáló szusszanásokkal, durranásokkal, éles és váratlan, 
de gyorsan tűnő intenzitásélményekkel oltja be a ritmus alternatívátlan és kíméletlen rohaná-
sát a géphang. Az agresszív inger és a minimális variáció együttesében a rögtönzés is auto-
matizálódik, s a tömeg a megszokottat várja, a tömegáramlás sodrása nem tűr megszakítást, 
elágazást, kitérőt, individualitást.

Az első szerelmi jelenetben budapesti barátnője meztelen ölébe kucorodva látjuk a ber-
lini celebet, miközben a nő cigarettával füstöl az eltűnt fej fölött, inkább menedékül, mint 
partnerként szolgálva. Nem a szeretők feldúltak a szenvedélytől, csak a szoba a rendetlenség-
től. DJ Ickarus a „kemény cucc” fogyasztása után nem tud lábra állni, a falba kapaszkodva 
dülöng, végül négykézláb mászik, így sem jut messze, egyszerre elalszik valami külvárosi 
fal mentén, összekuporodva. A celebek is világtalanok, de nem őket zárja ki a világ, mint a 
„tartaléksereget”, hanem ők a világot. A vizeletmintájában szinte minden kábítószer nyomát 
megtalálják, ő pedig nem észleli többé a kölcsönösséget és együttműködést lehetővé tevő 
szabályokat, félmeztelen, feje búbjáig joghurttal összekenve turkálja a fogásokat az étte-
remben. Az elit számára babakocsi a világ és baba benne minden férfi és nő, ami az összes 
többiekre reá rója az anyaság kötelezettségét. Persze erre mind alkalmatlanok, a doktornőnek 
is van kábítószeres múltja, melyet azonban sikerült áruvá változtatnia, könyvével. Ő tehát 
kimászott a válságból, az eredmény azonban nem vonzó, az asszony szürkesége, s toleranci-
aként megideologizált bizonytalansága a kórházon belül is több katasztrófához vezet, hason-
lóan az ápolóé, akit jobban vonz a híres őrült, mint a gyógyító kedvetlen normalitása. Néha 
az orvosnőben is meglátni a tétova lányt, aki elszántan játssza a felnőttet, de hiányzó hittel. 
A mozgásterápián, ahol „a csillagokig kell felnyúlni”, a doktornő new age stílusa a bulikra 
kezd emlékeztetni.

Az infantilizáció nem úgy süllyed a nulla felé, mint a hőmérő higanyszála. Miután a 
megrekedt fejlődés felhalmozva aktualizálja az elmúlt állapotokat, az elmúlt visszatérését 
és körbeforgását, mindez több körön aktivizálódik. DJ Ickarus hol kamaszos cinizmust és 
nagyképű unottságot vagy felvakkantó agresszivitást tanúsít apjával szemben, hol kisgyer-
mekesen, erőszakosan követelő a szeretővel szemben, máskor a nők ölében vagy mellén 
keres passzívan menedéket, elesetten elfordulva a világtól. Nincs haragtőkéje sem, csak az 
agresszivitás hörcsög stílusú kitörései. Pozitív orgazmust nem látunk csak a negativitás kis 
orgazmusait, a dühöngés csúcspontjait. Követel és számon kér, igényei nem alkusznak, érvre 
nem hallgat. Miután az elmegyógyintézetet (amelyet ma már nem szabad így nevezni, ezért 
némi joggal) buli-barlanggá változtatja, a doktornő választás elé állítja: „Vagy itt marad és 
végigcsinálja, vagy végleg elmegy.” DJ Ickarus azonban a választás elé állítottságot is a 
szabadság korlátozásának, diktatúrának, terrorizmusnak tekinti. Szabad vagy, de választanod 
kell – mondta Sartre. Választanod kell, mondja a doktornő, mire a celeb felháborodik. „Maga 
egy igazi hatvannyolcas picsa. Kívül liberális, de ha a lényegről van szó, reakciós.” Gúnyos 
gyűlölettel magasba emelt karral búcsúzik, mielőtt újra kitör a klinikáról: „Ho! Ho! Ho Shi 
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Minh!” Ezzel a forradalmakat, nemzeti felszabadító mozgalmakat a karlendítő fasisztákkal 
egy kalap alá vonja, s a kábítószerek, italok és prostituáltak klinikára való behozatalának 
szabadságát azonosítja a liberalizmussal. „Ickarus egy művész, nem bánhat vele úgy, mint 
a normális páciensekkel.” – támad a doktornőre Mathilde, a szeretők egyike. Tehát vannak 
normális őrültek és magasabb rendű őrültek, s az utóbbiaknak több jár a toleranciából? Meg-
született a tolerancia kiváltságosainak osztálya? A rasszizmus is társadalmasul? Megszületik 
a társadalom társadalmasulásának mintájára a rasszizmus társadalmasítása, az új magasabb 
rendű faj, amelyet a pénz és a tömegőrület emel fölénk? DJ Ickarus végül rács mögé kerül, 
de a rács a város felett van, a film is hajlik rá, hogy társadalom feletti jogállást ismerjen el a 
celebek számára.

A film tanulsága nem „hatvannyolcas”, nem is az, hogy kezelés címén rabtartás folyik és 
őrület címén a „másság” kínzása, hanem az, hogy nincs nem-őrület, ezért mindannyiunknak 
szakadatlan próbálni kell elviselni egymás őrületét. El kell fogadni az elfogadhatatlant, elfogad-
hatatlanként kell elfogadni egymást. Mathilde új élettársa, Corinna, a dekoratív, izmos, táncos 
néger barátnő, ökölharccal tartja távol a vén csecsemő DJ Ickarust Mathildétől, annak a férfinél 
férfiasabb és egyben gyengédebb igazi férjeként lépve fel. De Corinna is ugyanolyan bizony-
talan, mint a doktornő és maga a film is. Corinna hol nindzsastílusban készíti ki a hőst, hol 
elismeri tehetsége különös jogállását. A film igazságkereső szándékának igazolása Ickarus gyű-
lölködő „hohshiminhezésének” bemutatása. A nárcisztikus omnipotencia elszállt Superman-
szektájának öntudata kapcsán valóban felmerül valamilyen újtípusú, ideológiailag sterilizált, 
politikailag korrekt formát öltött globális neorasszizmus gyanúja. Az új kor sikeres reprezen-
tánsai részéről az önmaguk iránti rendkívüli, s a mások iránti rendkívül hiányos és törékeny 
tolerancia az érem egyik illetve másik oldala. Mi a különbség a „hatvannyolcas” és a „falas” a 
berlini fal leomlása utáni mentalitások között? A szabadság ma a pénz szabad mozgására kor-
látozódik, az emberek cinikusak és depresszívek, mert megvetett utópiáknak tartják az eszmék 
és tettek szabad mozgását, mely utóbbi természetesen megtérés lenne az „alapító ősbűnök” 
történelmi pillanatához is, amit vajon nem kell-e azonosítanunk az Esemény fogalmával…

Egy repülőtér várótermében való várakozás féléber közönyével indul a cselekmény, és 
ugyanezzel végződik. Ickarus megvert, leütött élettársa visszatér, lemeze megjelenik, de 
szednie kellene a gyógyszert, melyet időnként lehúz a klozeton, nincs garancia, lehetséges a 
visszaesés. Ezt a céltalan, sehová sem vezető, divatoktól függő bizonytalanságot, a sehová 
meg nem érkező örök sietséget, változásként tálalt egyformaságot, gyorsulásként megbo-
londított megmerevedést fejezi ki a közönség, a hívek vonaglásának mechanikus monotóni-
ája, s a panorámák és felülnézetek által bemutatott WC-k, ahol a kábítószer fogyasztás és a 
szexfogyasztás zajlik, otthonosan, de sietősen.

Végül, újra a repülőtéren, az átvitt értelemben „elszállt” figura újra fizikai értelemben 
készül elszállni, az előbbi „sebességet” klinikán kezelik, míg az utóbbi sebesség a norma és 
a siker tulajdona. Hőseink vajon a deterritorializáció hősei vagy mártírjai? Ma már ez a két 
fogalom sem megkülönböztethető. Tettesek vagy áldozatok? A kettő ugyanaz.

A kapitalizmus létfeltétele a folyamatos destabilizáció, minden hagyományos egyensúly 
megtámadása és szétrombolása. Az érzelem és megbecsülés kölcsönössége („cseréje”) a 
gazdasági csere, a pénzforgalom mindenhatóságának gátja. A legnagyobb alkotók figyelmek 
fel legkorábban a jövőben elmérgesedő fejleményekre. Már a The Tarnished Angels hőse is 
képtelen kimondani a szerelem szót. Csak miután minden elveszett, a halál órájában válik 
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rá képessé, a Written on the Wind hőse pedig pénztárcájával vall szerelmet, itt tartja becsü-
lete és önbecsülése maradékát. A pozitív érzelmeket negatív érzelmek szorítják ki, melyek 
nyers indulatokká egyszerűsödnek. A nemzeti gyűlölethez felzárkózik a nemzedékek közötti 
gyűlölet. „A mai fiatalok nagy részének szüleivel szembeni beállítottsága megrázóan nagy-
képű megvetést mutat, a legcsekélyebb gyengédség nélkül.” (Konrad Lorenz: A civilizált 
emberiség nyolc halálos bűne, 63.). Lorenz rámutat, hogy a népek harcának csúcspontja, a 
második világháború után a nemzedékek harca éleződik ki. Az egymást követő konfrontá-
ciók a tapasztalat átadásának új és új defektjei. A neofília, régi gyűlölete és az új imádata az 
értelmetlen és alaptalan újítások játékának kedvez. A felhalmozott distinkciókat esetleges és 
kevésbé orientatív megkülönböztetések szorítják ki. A permanens és mesterséges „ifjítás” a 
kultúrafelhalmozás fáradságát megspóroló divatkörforgást eredményez.

Úgy is felfoghatjuk a neofíliát mint a pszichoanalízis apagyilkosságát anyagyilkossággal 
kiegészítő, a kettőt szublim-modern formákban összefoglaló kulturális tendenciát, mely az 
emberi testet és lelket nemző családi struktúra megtámadásától az emberi szellemet nemző 
kultúra lemészárlásáig vezet. „Normális esetben a fiziológiai neofília periódusát a régről va-
lók iránti szeretet újraéledése követi.” (uo. 67.). Ezt a Mitscherlich által „kései engedelmes-
ségnek” nevezett jelenséget kiküszöböli a turbókapitalizmus. Maga a kamaszkori lázadozás 
még támogatná a felnövést, de a kultúra épp a felnőttképet támadja meg. A felnőtt bukása 
segíti elő a tinédzser győzelmét a felnőtt felett, s zárja el útját a felhalmozott kultúra átvételé-
től, ami a jelen újításait egyfajta megtéréssel való összedolgozását feltételezné.

A férfi és nő szerepzavarai, a nemi szerepek bomlása mellé felzárkóznak az életkorok és 
generációk identitászavarai és kommunikációs problémái. A nemek kulturális képéhez hason-
lóan bomlik le az életkorok munkamegosztása és s nemzedékek információátadási rendsze-
re. Fassbinder a homoszexuálist tragikus vesztesként ábrázolja, A mindenki másként kívánja 
pedig a gyengéd-érzékeny kód nőkultúrából kisöpört lehetőségének újrafelfedezőjeként, új 
gyengéd nemként jeleníti meg a homoszexualitást. A Pillangó úrfiban is a homoszexuális az 
új érzékenység felfedezője, az új „portugál apáca”. A téma legnagyszabásúbb és legköltőibb 
feldolgozása az Isten veled ágyasom. A nemi kódban a férfit azonosították a társadalommal 
és a nőt a természettel és a kultúrával, ezért mindenki győztes férfi, a szociális hatalom birto-
kosa szeretne lenni. Ahogy a nemi rendszerben a férfi győz, s a nő férfinővé válik, úgy győzi 
le a felnőtt az öregembert és a tinédzser a felnőttet. Az életkori kódban az új nemzedéket 
azonosítják az új civilizációval, a hatalmi joggal, ő az új modell, mint az évad új autótípusa 
vagy az új számítógép generáció, mely többet tud vagy más színű, mint a tavalyi, ezért ma 
– a technikai analógiák értelmezésvezérlő uralmának megfelelően – ő tölti be azt a szerepet, 
amit a tradicionális társadalmakban a „bölcs öreg” archetípusa fejezett ki. Ma „öreg hülyé-
ről” beszélnek, mindenki fiatal szeretne maradni, örökfiatalt játszik, mert nem a felhalmo-
zott tapasztalat értékes, hanem a gyors idomulás, az ellenállásmentes engedelmesség és a 
gyors áttanulás képessége. A filmmitológia átalakulásának nem elégséges magyarázata, hogy 
a moziközönség döntően tinédzserkorú. A kalandfilm műfajok közönsége már a tízes évek 
óta döntően fiatal, de a fiatalok a titokzatos felnőttkor nagy kalandjának beavató élvezetét 
keresték a moziban. A klasszikus kalandfilmben és melodrámában a titokzatos felnőttkor 
próbatételei hozzák el az életre szóló társat. A Szelíd motorosokban ezzel szemben a szeretők 
alkalmi nők, a nemek érintkezése a testi aktusra egyszerűsödik, s csak a „haverok” életre és 
halálra szóló társak. Ugyancsak itt már az egy nemzedékkel idősebbet is „öregnek” szólítják.
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Az „öreg” gazdasági használhatatlansága és kulturális veszélyessége (mert egy más kul-
túrából jött, prekódolt, nem ellenállásmentesen nyitott az aktualitásra) leértékelésének koráb-
bi indítéka, melyhez újabb indítékok járulnak. A legújabb filmekben a szülők már maguk is 
olyan személyek, akik nem tudtak vagy a későbbiek nem is akartak felnőni. Örökfiatalságra 
törekedtek, de csak öregfiatalok lettek belőlük. Az öregfiatal ugyanannak a turmixkultúrának 
a terméke, mint a féfinő, de míg az utóbbinak termékeny változatai is vannak (pl. Jingle Ma: 
Mulan című filmjében) ma ő olyan nevetséges figura, mint a régi komédiák „vénkisasszonya”.

A Születésnap című filmben (Thomas Vinterberg, 1998) az apa születésnapján kipakolnak 
a sarjak. Csak a gyűlölet és ingerültség hangulatát sikerül konkretizálni, az okok kérdése, a 
problémák jellege, a traumák és szövődményeik bonyolultsága homályban marad. Túl sok 
is, túl kevés is, amit a szülő nyújt, de amit a filmesek nyújtanak ez ügyben, abban is van 
valami tétovaság. Lehet, hogy a film az egykori „szexuális forradalom” visszás eredményeit 
akarja bemutatni? A szexuális „forradalmárok” azt hitték, új nevelést adnak, gátlások nélküli 
felszabadult életet kínálnak, de gyermekeik megalázva és elcsábítva érzik magukat. A Szelíd 
motorosokban is elhangzik egy-két szó az anyátlanságról, s lehet, hogy az országúti vándorok 
célja nem az, ami elveszett, hanem ami nem is volt, s útjuk végtelen és dacos anyakeresés. 
Az okokból a tömegfilm műfajok mutattak fel többet, mint a bűnöskeresést inkorrektnek érző 
művészfilm, s a szerzői film csak az utóbbi évtizedben zárkózik fel olyan témákat tárgyal-
va, melyeket a korábbi filmtörténetben a „szennyfilm” témáinak tartottak. Az infantilizálódó 
problémakerülő tömegfilmet mind jobban szorongatja a cenzúra, s így a nagy tekintélyű szer-
zőnek van módja felvetni olyan problémákat, melyeket a „szennyfilm” a hatvanas évektől 
kifejtett. A thriller hőseit többnyire máig is a korlátok őrjítik meg, míg a tinihorror az inti-
mitás bomlásának kifejezése. Az utóbbiban az otthon két értelemben is átjáróház: a gyermek 
fáradt, zsörtös, figyelmetlen vagy formálisan figyelmes, szürke szülők elől menekülve, csak 
alkalmilag bukkan fel az otthonban, mely egyébként sem nyújt védelmet, idegen erők járják 
át, az egyén kiszolgáltatottsága korlátlan, nem lehet kizárni az ellenséges erőket.

Már Kertész Mihály is szívesen tünteti el filmjeiből az anyát, jobb szereti az anyáskodó 
apát vagy nagybácsit, eltakarítja a családot a gyermeki vagy ifjú lélek útjából (Élet apával, 
Négy nővér filmek). A szülő messzeségbe tűnik, úgy távolodik a mai világból, mint a régiek-
ből a teremtő ősisten vagy egyisten, míg az új filmekben a nemzedéki csoport vezérére marad 
a világunkat formáló viharisten szerepe. Az ifjú polgárokat nyomasztó szülő fárasztó, kímé-
letlen, önző zsaroló (Cocteau: Rettenetes szülők), míg az újabb, kevésbé művészi igényű, az 
előző kor problémafilmjeit leváltó problémaszelídítő filmekben – pl. Superman 1. – messzi 
szülővé szelídül az egykori zsarnok. A megbocsátó és szelídítő, szépítő messzeség teljessége 
maga a halál. Az általunk meglátogatott elveszett szülő idealizált figura (a Superman 1-ben őt 
szólítja a hős), míg a bennünket látogató, visszajáró, üldöző szülő rémalak (Gonosz halott).

A Csillagközi invázióban a fiatalember elhagyja családját, melynek az új militarizmus 
miliőjében nincs becsülete. A szerelem, s a mai filmek mind népszerűbb figurája, a kato-
nalány még belefér a „nagy háború” pátoszába, a család azonban nagyobb és mobilisabb 
egységeknek adja át helyét. A hős elhagyja a szülőket, de ez sem elég, mert az anyafia örök 
gyermek, az apafia pedig kultúrlény, a háborúban viszont katonalényegű egyedekre van 
szükség. A Csillagközi invázió a kozmikus janicsár nevelődésének története, melyben az 
elveszett intimitás emléke is a gyűlölet táplálója s a gyász is mozgósító, kollektivista lényt al-
kotó hozzájárulás a hatékony mozgósításhoz. A janicsárerényeket Verhoeven filmje iróniával 
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ábrázolja, Ridley Scott filmje, a G.I.Jane igenlően. A Testrablók 1994-es, Abel Ferrara-féle 
változatában a hősnő feladata a családtagok likvidálása.

Az életvezetés alapja nem az interpretáció, hanem a kondicionálás. Az élet nem az időből 
jön, hanem a térből, nem a történelem, hanem a szervezetek szolgálnak az egyéni lét alapja-
ként. A nem sorsban („üdvben”), hanem prémiumszituációkban gondolkodó ember átengedi, 
átadja, felajánlja, rendelkezésre bocsátja magát. Nem kitűnni vagy az eseményeket befolyá-
solni vágyik, elfogadja a világot, nem akarja a maga képére formálni Az új filmhősökre a 
szűk körben biztonsággal mozgó problémamegoldás, a szakember előnyei jellemzők. A nagy 
tervek, távlati célok, bátor vállalkozások a Gonosz tulajdonságai. Az ember használja a vilá-
got vagy a világ az embert? A nagy narratíva hőse használni akarja a világot, az időt, s végül 
ő válik hasznossá a világ számára. Az új hőstípus célja a megmaradás. Élvezni indul, és végül 
a hullaszagból verekszi vissza magát a banalitásba (A halál völgye: Véres Bill bosszúja).

A kondicionálás a kortárs csoport feladata, melyhez felzárkóznak a vállalati tréningek. 
Előbb a nevelés kerül előtérbe az oktatással szemben, utóbb a nevelés is teret ad a spontán 
alkalmazkodás gyakorlásának. Minden állítással szemben áll az ellenkezője, s a gondolatok 
„másságát” is illik akceptálni. Eltűnik az átadandó kultúrkánon, Isten halálát követi a lacani 
Nagy Másik halála. A könyv helyére lép a film, a játékfilm helyére az animációs film, a 
másfél órás film helyére a 20-40 perces epizód, melyet a hajszolt életű, befogott emberek 
nem tudnak követni, ezért a talkshow vagy a realitás-show a nyerő. A Szívós csajokban már 
a videotékás sem ismeri a nagy alkotók nevét vagy a klasszikus filmek címét. Ez a Tini 
nindzsa teknőcök kora. A zseniálisan induló Rodriguez a Kémkölyköknél köt ki. A művészet 
is show-szerű, mintha a kórus tagjai monopolizálnák a színpadot, melyről a hős száműzetett. 
A szubjektivitást közbiztonsági okokból bizalmatlanul figyelő tömegtársadalom csak a cso-
portok viszonyait tudja biztonsággal kezelni, ezért, aki jót akar, hagyja magát besorozni. 
A csoport, a szülővel ellentétben, le tud törni minden lázadást. A liberalizálódott család he-
lyet ad a csoport diktatúrájának.

A modellek ma nem kulturális központokból és virágkorokból erednek, a mindennapi 
tudat átlaga kódolja az aktuális banalitást. Rituális tánc az élet egésze, melyet nem a megértés 
és világnézet köt össze, hanem a közös cselekvés. A csoportok identitásszignáljai idomulást 
szolgáló jelek. Salinger hívta fel a figyelmet az új kamasznyelv elszegényedésére. Néhány 
alapszóból álló „vad” nyelvet beszélnek, melynek jelei az „oké”,”whoow”, „bingó”, „tökjó” 
stb. Korábban a nyelv a tárgyat minősítette (érdekes, izgalmas, jelentős szép stb.), ma va-
lamennyit pótolja a „tökjó”, mert nem a tárgy fontos, csak a lelkesedés, az együttérzés, az 
ajzott azonosulás. Az okézó és tökjózó intellektuel ezzel keres kiutat a szellem magányából, 
s egyúttal a divatokkal lépést tartó lelki fiatalságot is szeretné szignalizálni. A verbális nyelv 
mindinkább a kemoreceptorok módján funkcionál. A kultúraelsajátítás ma mindenek előtt a 
meghitt „szag” sugárzásának elsajátítása.

Az érték törekvésszelektív értelmi distinkció, amely javalló és tiltó utasításokként ké-
peződik le a törekvésrendszerben. A törekvésszelektív distinkció rendszerek kiépítése teszi 
lehetővé a túllépést a puszta reprodukciós érdeken. Az értéket, melyet a próféta, a zseni, 
a felfedező hall meg és közvetít a csoportokat integráló közösségnek, most a közösséget 
dezintegráló csoport sajátítja ki és diktálja. Csak az egyesülés érdeke érték, s mindegy, mi 
közvetíti, mi által egyesülünk. Nem az egyesítő minőség adja az egyesülés rangját, hanem 
az egyesülés igazolja a minőséget. A középkor lelki és a felvilágosodás szellemi hitét egy-
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szerre vetik el. A Trainspotting vagy a Shop Stop által bemutatott céltalanul, dühöngve és 
önpusztítva lázadó mentalitás köt össze és programoz. Ebben a társadalomban maga az egyé-
niség, az én a nem kívánatos, a zörej, a zavar, az elmebaj. Az elme az elmebaj.

A Mi lesz holnap, a Brazil vagy Az ötödik elem agyonnyomó vagy kiszorító, elkeverő 
vagy kitagadó sokemeletes világa a hangyaboly öröksége. „Úgy érzem, az életem jelentékte-
len!” panaszkodik Z, a hangya.

A gyakorlati ész alapelve az immorális imperatívusz. A családdal konkuráló kortárs-
csoport deszublimatív irányban befolyásol. A társadalom sejtjeit képező struktúrák harci 
csoportok. A thrillerek kedvenc témája hogy „tesz keresztbe” egymásnak a CIA és az FBI.  
A Csillagközi invázió világában a csoportkohézió, a csoportszolidaritás és az automatikus 
engedelmesség a fő értékek. A csoportok kölcsönös megértésére törekedni nem érdek, mert 
az érdekharcokban előnyt szerez a békülékeny álarcban fellépő pusztításvágy. A megértő 
és szótartó az egyéni viszonylatokban is hátrányban van a szabályok felrúgójával szemben. 
Nincs más menedék, csak a csoport, a csoport pedig arra tanít: a világ az, amit másoktól 
veszel el! Ennek érdekében tanácsos az erősebb csoporthoz tartozni, a csoport pedig az erő 
felmutatásával toborozza tagjait. Az egyént, ha a más csoportokkal való szembenállásban 
nem azonosul elég vonalasan, saját csoportja hatékonyabban elnyomja, mint a másik csoport.

A személyek összemérhetetlenségeként autentikus különbség barbarizált pótléka a cso-
portok összeférhetetlensége, mely a West Side Story óta kedvelt bandaháborúk tematikáját 
táplálja. Amit az egyén lelki privilégiumként, radikális egyszeriségként és az ezt kifejező 
személyes drámaként már nem talál, a markáns meghatározottságot, önállóságot és erede-
tiséget, más természetű erőkkel kell pótolnia. A pótlékot a tinikomédia embere a csoport 
hedonisztikus fogyasztói rituáléiban, a thriller embere egzecírozó és támadó rituálékban leli 
meg. A rendőrfilm is thrillerré keményedik, ma nem a nyomozás érdekel bennünket, hanem 
a hajsza és a fizikai harc. A kalandellenes világ kalandpótléka a bűn.

A csoporton belül mindent meg kell érteni és elfogadni, a csoporton kívül semmit. Ott a 
tolerancia, itt az intolerancia határtalnsága az érdek. A Trainspotting hőse egyszerre konszo-
lidált ingatlanügynökként jelenik meg. „Végül is ez a lehetőségek városa, csak az nem csinál 
pénzt, aki nem akar … Felnőtt életemben először majdnem elégedett voltam.” Az új életet 
azonban megzavarja a múltból érkező, verekedős, késelő, nőarcokat aprító haver. „Nem nor-
mális, de a barátom! Mit tehetnék?” A haverok osztoznak jóban és rosszban, egészségben és 
betegségben, erényben és bűnben, gyengeségben és torzulásban. Ne válasszon el mindez, 
hanem kössön össze, mert mindegy, hogy mi köt össze a világ ellenében. Ez a kritikátlanság 
az immorális imperatívusz hatalmának tápszere.

A Shop Stop című filmben a haver félt a szeretőtől. Dante megdermed, visszatér a hűtlen, 
csapodár nő, a jóbarát azonban megkérdi az ünneplő álomzene által kísért „szépséget”: „Mi-
ből gondolod, hogy most képes leszel egy tartós kapcsolatra?” Nem is képes rá, végül egy 
megerőszakolt hulla nyújtja Kathleen nagy orgazmusát. „Kathleen, ha most is összetöröd a 
szívét, én megöllek…” – nyugtalankodik a haver.

Mark odébb áll a közösen zsákmányolt pénzzel. „Nem volt nagy ügy, csak egy kis áru-
lás, vagy kinőttük egymást.” Mark elindul az undorító örömök világából a megvetett javak 
világába. A haverok szolidaritása a társadalom szabályait rúgja fel, a társadalmi konformitás 
az immorális bensőségességet. A korrekt élet ára a hűtlenség, a hűségé a becstelenség. „Az 
életet választom. Olyan leszek, mint maguk.” – fordul az áruló a nézőkhöz. A Trainspotting 
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az ifjúság utolsó nyaráról szóló nosztalgiafilmek (A rock nagy évtizede, Az utolsó mozielő-
adás) újstílusú változata, melyben a felnőttkor ellen lázadó fiatalok deviáns duhajkodásba 
menekülnek a normalitás kegyetlensége és értelmetlensége elől.

A felnőttet a gyermek, a felső osztályt az alsó osztály szabadsága vonzza. A kibúvók 
kultúrája nem azonos a kiútkereséssel, az előbbi a regresszió, az utóbbi a progresszió útja.  
A magaskultúrában a jog veszi át az erkölcs helyét, a tömegkultúrában a bűn: „…ez a dimen-
zió kibékíthetetlen ellensége volt az üzlet rendjének, vádolta és tagadta azt s az irodalomban 
ezt a másik dimenziót nem a vallás, a lélek, az erkölcs hősei képviselik (akik gyakran támo-
gatják a fennálló rendet), hanem a bomlasztó jellemek, mint a művész a prostituált, a házasság-
törő nő, a bűnöző, a száműzött, a rabló, a lázadó költő, a csibész, a bolond – azok, akik megél-
hetésükért nem dolgoznak meg, vagy legalábbis nem a rendes, megszokott módon.” (Marcuse: 
Az egydimenziós ember, 80.). Vannak olyan bűnök, amelyek jövendő erények csíraformái, s 
csak azért torzak, mert ellenáll nekik egy idejét múlt világ immunrendszere. Miért szimpa-
tikus hősök Leone bankrablói? Brechtet variálva válaszolhatunk rá. Mi egy bankrablás egy 
bankkonszolidációhoz képest? Az eltérés, elhajlás, dac, kicsapongás XIX. századi formái 
bohém művészeket és avantgárd kultúrát teremtettek, míg XX. századi formái a divat és szex 
kultuszára redukálódtak, s tolakodó mivoltukban is elszürkültek. A tömegtársadalomban az 
egykori alkotó lázadás, mely kilép az adott rendből, elévül, erőtlenné és hiteltelenné válik. 
A kapitalizmus felszabadítja a destrudót, mint őslibidót, mert általában is rehabilitálja a ter-
mészet modifikálatlan törvényét. Douglas Sirk „Endzeit”-filmnek nevezi Written on the Wind 
című filmjét. Ebben az értelemben világvége-film az Egy nap a világ vagy világvége-re-
gény Rónay György Az alkony éve című regénye. A legkülönösebb s a mából visszatekintve 
legerősebb világvége-film a Tarnished Angels, melynek megrázó sajátossága, hogy benne a 
háborúnak nem kezdete, hanem vége jelenti a világvégét: a – hőse számára lehetetlen – visz-
szatérés a banalitásba.

Az erőszakot, destrukciót intézményesítő despotizmus eredetileg ellenhatalom a termé-
szettel szemben, mert nélküle csak a természet despotizmusa marad, s nincs olyan lény, aki 
új hatalomkoncentrátumot állítana vele szembe. A későbbiekben alakot vált az erőszak, de 
számtalan metamorfózisában és rejtőzködési stratégiáiban csak nő hatalma korlátlansága. 
De Sade, írja Camille Paglia, „feltárja a Nyugat tudományos intellektualizmusában rejlő 
agressziókat.”(Paglia, 301.). A nemzéstől a szellemi nemzésig mindent átható erőszakosságra 
a kapitalista gazdaság építi rá a törvényesített destrudó gyakorlati egyeduralmát. Ezt nevezik 
ma szabad világnak vagy nyugati demokráciának, melyet alternatívátlan rendként fognak fel, 
betetőzve ezzel a destrudó világtörténelmét. Az átlag önző is, és nincs is elegendő információ 
birtokában. Ezért az, akire az átlag szavaz, a múltat képviseli, azaz a törvényesített, esz-
ményített destrudó örök visszatérését. Akik a jövőt képviselik, azokra jövendő nemzedékek 
szavaznának, ezért a jövőt garantáló helyes döntés nem keresztülvihető (csak erőszakkal). 
A lázadó erőszak mindig parciális volt, míg a törvényesített erőszak totális. Mind az arisz-
tokrata, mind a forradalmi erőszak nyílt, csak a burzsoá erőszak rajtakaphatatlanul bonyolult 
és alattomosan korlátlan. A lázadó erőszak ijesztőbb, az 1793-ban zajló tömegmozgalomtól 
az első Salvador Dali kiállításig, a totális-törvényes erőszak tökéletes manipulációs rendje 
viszont egy világgyilkos faj öngyilkosságává teszi ez emberi történelmet.

A burzsoá kultúrtörténet az akkulturáció dekulturációvá válása. A XX. század eleji, még 
autentikus avantgárd az arisztokrata kultúra örököse, míg a menedzserkultúra csak felületes 
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utánzója, valójában ellentéte az ízlést kidolgozó kultúrának. Az arisztokrata életformában 
nem a specializált esztétikum, hanem az élet mint műalkotás az elsődleges, az élet a maga 
egészében művészet. A diplomáciává szublimált háború és az életművészetté deszublimált 
információ egyaránt jellemzi az arisztokráciát. A történelemben olyan munkamegosztás is ki-
alakult, mely szerint a felső osztály a kultúra, az alsó a társadalom megújítója. Az arisztokrata 
leleménye kultúra-alkotás, a citoyen kultúra társadalom-alkotás, míg a burzsoá kultúra mind-
kettőt felbomlasztja. Douglas Sirk azt mondta, hogy a mai királydráma hősei az olajbárók, 
de éppen azért ez a fajta királydráma „Endzeit”-dráma, s a Hadley fiú még élvezetekben sem 
fedez fel újat, szívesebben jár a legrosszabb lebujba és issza a legerősebb pálinkát (Written 
on the Wind). Ma nem a „felsőség”, hanem az „alsóság” a példakép.

Az egykori kapitalizmus összképét előbb az arisztokrata kultúra utánzása, később a 
csúcsavantgarde kreatív szelleme befolyásolta, a turbókapitalizmusét az újbarbárság. Az ösz-
töngyengeség az emberré válás folyamán a szellemet kényszerítette tehervállaló kreativitás-
ra. A primitív hedonizmust gerjesztő tömegtársadalom, a kultúraleadás, a szellemgyengeség 
az elveszett ösztönök helyett az egykori precíz ösztönök helyén gerjesztett szenvedélybeteg-
ségekhez küld vissza. A filmben a motorizált nomadizmus az újbarbárság egyik jellegzetes 
képe. Ez az újbarbárság a csoport, a csapat gépesítése. Gyakorlatilag támadnak és elsöpör-
nek, lényegileg azonban menekülnek. A tagadás a maradék mozgatójuk. A kapitalizmusban 
csúcsra futott testvérharcot a világ közös ellenséggé nyilvánításával oldják. A turbókapita-
lizmust a turbókegyetlenség vég nélküli fokozódása jellemzi, mert nem kegyetlenségként, 
hanem ügyességként, teljesítményként, a tehetség és fölény műveként, a „külömb”-ség (mint 
külömb mivolt) jogaként élik meg a kegyetlenséget. A Szelíd motorosokban látható, hogy 
a rendszernek azért is szüksége van az újbarbárságra, a csavargóktól a terrorizmusig, mert 
ezzel indokolhatja az általa birtokolt hatalmas pusztító erők mind nyíltabb és teljesebb be-
vetését, a strukturális erőszak nyílt erőszakká válását, a destruktív fellépés általánosításának 
legitimálását.

A rebarbarizációnak ellentétes változatai vannak: másként jelentkezik a Szelíd motoro-
sokban vagy A texasi láncfűrészes gyilkosságban. Mad Max kegyetlensége is mást jelent, 
mint az általa üldözött motorosoké. Ezúttal is a méreg és a gyógyszer közötti különbségről 
van szó. Karl Löwith szerint a barbárság visszatérése az, ami „kigyógyítja az embert a ref-
lexió túlcivilizálódott barbárságából.” (Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. Bp. 1996. 
185.). Az összeomlás az újrakezdés ára (uo. 182.).

A rebarbarizáció gyermekei nem vállalják a felelősséget tetteikért, melyeket a szellemi 
kontrollra szert nem tett gyanútlan gyermek módján követnek el. A Shop Stop Veronicája orá-
lisan ellátja a környék férfitársadalmát, s közben elfogulatlanul visszatér fiújához. „Boldog 
nem vagyok, de bele fogok nyugodni.” – elmélkedik Dante. Az infantilis kultúra életmódja 
a torkosság, a test és lélek is telhetetlen zsák, melybe az ember mindent válogatás nélkül 
beenged. Kicsit mindent akar, de semmit sem nagyon. A Drágám, a kölykök összementek sző-
nyeg alatt sétáló emberi rovarvilágának kiindulópontja, hogy az anya elhagyja az idegesítő 
családot, az apát pedig szakmai kudarc éri. A totális kudarc általános regresszióhoz vezet, a 
világ olyan óvoda, ahová koravén törpék és megvénült csecsemők, aszalt gyermekek járnak. 
A Boldogságtól ordítani című filmben három generációban látjuk ismétlődni a kamaszosan 
önző és gyámoltalan életvágyat, amely semmiből sem tanul és törvényszerűen meghiúsul. 
Herder csírájában ábrázolja a receptív ember kényelmi kultúráját, mely az öntudattól meg-
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fosztva rehabilitálja az érzékeket: olyan szeretetről beszél, amely „toleráns leigázás…” (Jo-
hann, Gottfried Herder: Az emberi művelődés újabb történetfilozófiája. In Értekezések, leve-
lek. Bp.1983.22.). Leírásában előttünk áll az igénytelen szabadosságra nevelt posztmodern 
fogyasztó eszménye, egyelőre a felsőbb körök képviselőjeként. Milyenné teszi az embert, a 
korai megfigyelő szerint, a polgári emancipáció, melynek racionalitása épp olyan türelmetlen 
és lehengerlő, mint szeretete? Herder vádolva szólítja a polgárt: mit tesz az emberrel? „És 
ezzel megfosztanád legjava hajlamaitól, természetes boldogságától és természetének szilárd 
alapjától, és ha esztelen terved sikerrel járna, a legelviselhetetlenebb teremtéssé tennéd a 
világon – egy háromesztendős aggastyánná.” (uo.22.). A jogi paranoia és az erkölcsi hipo-
chondria az életkezdetet elhárító kényelmi kultúra rendszerének megnyilatkozásai. A finnyás 
előkelőség a lényegi bűnösség és nem a bűnbeesés, mert vállalni kell a döntések egyoldalú-
ságát és a tett kockázatát, hogy a tett úgy vésse a létet, mint a szobrász a márványt. Hegel az 
erkölcsi hipochondria jogi paranoiává válását jellemzi: „az ember nem tehet semmit, mert 
minden szent és sérthetetlen, és nem akar lenni semmi meghatározott, mert minden meghatá-
rozottnak megvan a fogyatékossága.” (Hegel: Előadások a filozófia történetéről. 2. köt. 177.).

Az infantilizációban „az azonnali kielégülés türelmetlen követelése” (Lorenz: A civilizált 
emberiség…57.) a másik fél iránti empátia hiányával párosul. A dögös és a dög című film 
kezdő képsorában egy megkeményedett, dühödt nő kirúgja élettársát, amiért az még szerelmi 
vallomásaiban is csak önmagáról tud beszélni. A követelésre alapított élet másra ruházza 
át a feladatmegoldást s ezzel életre szólóan kiszolgáltatja magát. A vágy az ént mozgatja, 
a követelés külső hatalomra ruházza át a mozgást. A követelő önként válik a hatalom ob-
jektumává: páriaszubjektummá. A vágytól a követelés irányába való eltolódás, a „vágygép” 
átépítése totális kulturális infantilis regresszió. A konzervatívok a prohibíciótól várják a vágy 
visszanyerését a követelőzéssel szemben, de „ha a tilalom egyszer elvesztette kötelező jelle-
gét, nincs visszaút.” (Žižek: Parallaxe, 402.). A vágy a követelőzés réseiben él, s abban áll, 
amiben a követelés több mint önmaga: pl. a gyermek táplálékot követel, de szeretetre vágyik 
(Parallaxe, 401.).

Ha a lelki spektrum pszichiátriájáról akarnánk beszélni, a követelőzés kultúráját és az 
általános infantilizációt a végpont közelében kellene elhelyeznünk. Kerberg kontinuus sorba 
rendezi a karakterzavarokat. A sor a magasabb struktúráktól az alacsonyabbak felé vezet, 
melyeket az különbözet meg, hogy elfojtási vagy hasadási mechanizmusok dominálják az 
elhárítást. Nem borderline zavarok jellemzik a hisztérikus személyiséget, a kényszerkarak-
tereket, a depresszív személyt és a mazochisztikus karaktertípusokat. Sok infantilis szemé-
lyiség esetén, a legtöbb nárcisztikus személyiséggel kapcsolatban, akárcsak az antiszociá-
lis személyiségek viszonylatában Kernberg borderline zavarokról beszél (Otto F.Kernberg: 
Borderline-Störungen und pathologischer Narzissmus.Frankfurt am Main. 1983. 30-31.). Az 
infantilis objektumviszonyok labilisak (33.), az emocionális labilitás globális és diffúz (31.), 
a hiányos impulzuskontroll generalizált (31.), a felelőtlenség megfoghatatlan és hozzáférhe-
tetlen. Az ilyen ember életében kevés a konfliktusmentes terület.

Az infantilis személyiség esetében a gyermeki túlidentifikáció kétségbeesett jelleget ölt, 
ugyanakkor nem éri el tárgyát, mert mások motívumait és belső életét durván félreismeri. 
Hosszú távú viszonyaiban gyermekies orál-agresszív igényesség jellemzi (32). Befogadás-
ban telhetetlen, adni és odafigyelni azonban képtelen. Követel, de nem képes igazán függeni 
(34.). Az infantilis kötődés, a hisztérikussal ellentétben, kevésbé szexualizált, inkább segély-
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telenül igényes (32.). Másodlagossá válik, hogy a partner férfi vagy nő, öreg vagy fiatal. 
Környezete egyszerre érezheti őt romlottnak és ártatlannak. Fantáziái primitívek, perverzek 
és tudatosak (33.). A nemi élet eltorzulása és elvadulása irányában hat, hogy a libidó visz-
szaolvad a gyermeteg ősdestruktivitásba. A szexuális provokáció ezért direkt, gyakran dur-
va és szociálisan elfogadhatatlan. Mintha a vágyat is az akaratosság pótolná, s a provokáló 
magatartás a mögötte rejlő gátlásokkal küzdene (33.). Így jön létre a túlajzott vidámság által 
igazolni próbált kétségbeesett felelőtlenség, mely a mai tinikomédiákat annyira eltávolítja a 
klasszikus komédia boldogságmitológiájától. Innen a nevetés utólagos rossz íze. Ezt a rossz 
ízt a szerzők és befogadók is érzik, s ennek következménye újabban a romantika megújításá-
nak számos kísérlete, mely az ezt leghangsúlyosabban felvállaló romantikus komédiákban és 
a melodráma feltámasztási kísérleteiben a leghiteltelenebb és giccsesebb, ám frivol témákkal 
megspékelve, s nem vetve le a problémák terhét, néha hatásos lehet.

A Szívós csajok című film az álvilágtól az önmegtalálásig vezető utat keresi. Hősnői, két 
vámpírtinédzser, Chytilova Százszorszépekjére emlékeztető módon viháncol és bolondozik, 
egyúttal a Szelíd motorosok örökösei amennyiben szelíd vámpírok, akik patkányokat fognak, 
s úgy verik beléjük a szívószálat, mint a szupermarketben vásárolt gyümölcslés dobozokba. 
De az egyik tinédzsertest százötven, a másik negyven éves lény takarója. Egyidősnek hiszik 
magukat, de a fiatalabbnak kell bevezetnie az idősebbet a mai élet furcsaságaiba, melyekkel 
ő még fel tudja venni a kapcsolatot, barátnője már nem, az idősebbnek pedig szakadatlan in-
dokolnia kell a régi időket felidéző elszólásait. „A History Channelben láttam!” A film végén, 
lelepleződésekor ezért kell mentegetőznie: „Elfelejtettem, hogy a History Channelben nem 
lehet másról hallani, csak Hitlerről!”

A megállt idő az infantilizmus és a lefokozás szimptómája. Az egykori erdélyi fejedelem 
ma csapos egy kis New York-i kifőzdében. Vidám kalandok sorát éljük át, s míg a negyven 
éves tinédzser beleszeret Van Helsing fiába, a százötven éves tinédzsernek egyszerre ele-
ge lesz, feláldozza magát barátnője emberré válásáért, a megállt idő újra beindításáért, ami 
egyenlő a barátnő anyává válásával. Az Alicia Silverstone által alakított vámpírlány nem 
tudja megszokni ezt a társas magányt, amelyben minden nemzedék más – kicsavart és kifa-
csart – ötszáz szót használ az egykori Zabhegyező módján, végül nem is beszélnek, inkább a 
mobiltelefon gombjait nyomogatják. Elege van, élt eleget, sokat látott. Ezúttal a haldoklás a 
happy end, mert hősnőnk egyre régebbi életeit pergeti vissza. Végül a sok – jobb vagy rosz-
szabb s visszafelé haladva mind szebb – áléletet túllépve eléri vámpírizálódása előtti valódi 
életét, két kisgyermeke mosolyog rá a messzi múltból, a pionírok szerény és otthonos Ame-
rikájából, s az örök tinédzser ősanyaként nyeri vissza a felnőttséget. Van Helsingtől tudjuk, 
milyen szétágazó és kiváló családfa őse az egykori fiatal anya, aki most szemünk láttára 
hullik szét a kelő nap fényében, elfújta a szél.

Hogyan él az infantilis társadalom? Délelőtt a team uralja az időt, este a buliközösség, 
délelőtt a kötelező információ szolgálata, s a nap második felében az előbbit kigúnyoló közös 
megkönnyebbülés, délelőtt az okoskodás, délután a hülyülés, délelőtt a szabályok, délután 
közös felrúgásuk, délelőtt az unt robot, délután a frivolitások tombolása, mely ugyanolyan 
parancskultúrává ritualizálódik, mint a hivatalos társadalomé. A mai tinihorror leggyakoribb 
típusában a fiatalok egy csoportja nagy önbizalommal és könnyelműséggel indul valahová, 
ahol nagy bajba kerülnek. A buta hülyéskedés kirándul az okos gonoszság világába. A halál 
völgye: Véres Bill bosszúja esetében egyetlen lány marad meg a csapatból. Amikor egyetlen 
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ember maradt, ő győzi le a rémet. Egyedül maradva figyel a világra, míg egyébként csak 
egymásra figyelünk. Egyedül maradva szedi össze magát. Véres Bill, aki a közösséget csak 
kaszálta, az egyénnel szemben elbizonytalanodik. Az egyetlenben felismeri egykori húga 
hasonmását, s ez késlelteti a mindeddig elkerülhetetlen gyilkos mozdulatot.

Exkrementális esztétika

A vulgáris metafizika a megalázó leminősítés nyelvezetében, a szimbolikus agresszió esz-
közrendszerében, a káromkodások és káromlások kódjában él. A káromkodásbeli váltás a 
szexista tematikáról az exkrementálisra: a negativitás fokozása. Amennyiben a káromkodás 
a női genitáliákat iránynak minősítve indítja útra a személyt, az altesti régióba való elküldés 
egy magasabb kultúrnívón, a legprimitívebben földhözragadt élmények immanenciasíkjáról 
kilépve, a „menj a pokolba” kijelentéssel felcserélhető, s a „menj a pokolba” azt jelenti: szűnj 
meg, szüless újra, javított kiadásban, azaz jobb lehetnél, mint ami vagy, jelen formádban 
kevesebb vagy önmagadnál.

A nemi váladék életre kel, míg az ürülék nem. Az előbbi a test által kibocsátott piszok, ha 
nem a szerelemben bocsátják ki, de szerelemben kibocsátva az „élet vize”. Az exkrementális 
„termék” azonban sem a szerelem, sem más által nem tud életre kelni. Így a „kárhozat” jele, 
mint a „szent” foganás ellentéte, az érem másik oldala. A hagyományos metafizika szem-
pontjából nyugtalanító szégyenbélyeg: a magasba törő lény minden nap halált ad le, bocsát 
ki magából.

A fallosz: eleven + meleg. Merevsége fokozza, harci állapottá, s egyúttal tekintélyszim-
bólummá nyilvánítja elevenségét. A vagina ezzel szemben eleven + lágy (puha, olvadó, befo-
gadó): a falloszéval ellentétes életkoncepció kifejeződése, a fallosz fenyegető dühének oldó-
ja, agresszivitásának megváltója. A hulla (a fallosz rokonaként, az élet egy fokkal züllöttebb 
„tékozló fiaként”, aki a megtérő, szelídíthető fallosszal szemben nem tér meg): merev + nem 
eleven. Dacos merevsége a néma, tehetetlen, arctalan, kollektivista anyagi világba való meg-
térés küszöbén makacskodó elszánt ellenállás. A fallikus erő, keménység gyengeséggé válik 
általa a chthonikus-vaginális átfogó és visszavevő erővel szembesülve. Az exkrementum: 
nem merev + nem eleven. Maga az elkeveredés, az anyag diadala a forma felett, az életet 
legyőző szellem felett végül diadalt arató szellemtelen lélektelenség. A halott anyag a testi lét 
rettegett titka és végső igazsága. A test minden megnyilvánulása kísérlet a felszínen maradás-
ra, el nem süllyedésre az anyag holt tengerében. A haldokló személy végül kénytelen igenelni 
a halált és átadni magát: az ő titkát nem ismerjük.

A parakultúrában mindig is jellemző, az obszcén nyelvben élő exkrementophilia a 
hiperkultúrában a kései modernségben kezd nyomulni és a posztmodern érában arat a midcult 
filmben és az artfilmben győzelmeket. Nemcsak Marx akarta a „feje tetejéről a talpára állí-
tani” az embert, hogy az idealista illúziókat melengető lény végre szembenézzen a maga 
kiábrándító valójával. Már a felvilágosodás is ezt tette, s a kiábrándulási folyamat végső 
konkluzióit De Sade vonta le: az eredmény, a megfoghatatlan leértékelésének következmé-
nye, hogy a fetisizált viszonyokból csak a fétisek maradnak. A posztmodern exkrementophilia 
magaskultúrális jelenség, a hermetikus kultúra megtérése a vulgárishoz. Nem a felsőbb régió 
fejezi ki az alsóbb igazságát, nem a fogalom a létet, nem az eszme az anyagot, hanem a rész, 
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az alsó réteg az egész igazságát. Az exkrementum az ember nem-emberi mása, a nem-embert 
szülő embervilág képe, a terméketlenné lett világ és a fogamzóvá nem lett ember termé-
ke, az embervilág végének, önmaga újratermelésének csődvallása. A meleg + nem-emberi a 
zoophilia képlete. A hideg + nem emberi az objektumfetisizmus kombinációja – (hideg + nem 
emberi a csontváz, amely még emlékeztet az emberre, de a kombinációt a pénz teszi átfogó 
világhatalommá, az ember legyőzőjévé, ezért kell olyan alakzatokat keresni, melyek ennek 
az uralomnak az emberre való hatását fejtik ki.) A kihülő + ember utáni az exkrementophilia 
(urophilia, koprophilia) képlete.

A filmtörténet a hatvanas években diadalmaskodó orális erotikától halad az anális stádium 
felé. (Freudnál az orális az első, melyet az anális stádium követ, a kultúrtörténetben azonban 
az anális a végső élmény. Ennek oka, hogy a kisgyermeknek első terméke, ajándéka az anális 
produktum, míg a hanyatló életnek ez az utolsó terméke.) A szerelmi beteljesülés ikonográ-
fiája a klasszikus glamúrfilm idején azonos a csók esztétikájával. A csók az altest világából 
az arcokéba vitte át a nemi egyesülés képét: a testek a lélek kapuja, a száj által egyesültek. 
A csók a testnyelv olyan jele, amely a szó rangjára tesz szert, s szellemmel ruházza fel a 
vallomást. Az anyagi egyesülés a szimbolika világában ment végbe, megőrizve anyagiságát, 
de alávetve a szimbolika törvényeinek. A csók előnye, hogy a szeretők viszonya ebben az 
aktusban szimmetrikus, nem X „teszi magáévá” Y-t, hanem egyenlőként egyesülnek.

A hatvanas évek szexfilmje a csók esztétikáját és szemiotikáját is átalakította. Az 
áterotizált szexakció-film a nyelvek titánharcává tette a csók erotikáját. Miután a néző ezt is 
megszokta és megunta, a nyál motívumát veszik elő: 1. stádium = nyelvcsók, 2. stádium = 
nyálas csók. Ezzel a csók a nemi szervek munkája tökéletlen utánzásává vált. A „felemelő” 
lényegét elvesztett csókot előbb a maga előzményévé nyilvánítja, később lefokozza és kiszo-
rítja a fellatio. Előbb a férfiak nyomják le nemi szervük terébe a térdre kényszerített nő arcát 
(pl. Tank Girl), majd a nő készteti cunnilingusra a kiéhezett, megalázott, hasraesett férfit (Ken 
Park). Az utóbbi film, a Ken Park többszörösen biztosítja a cunnilingus hatalmi aktusként 
való felfogását. Az anya műveli lánya udvarlójával, akit elvesz a gyengébbtől. Az éretlen 
férfit kényszeríti rá az érett nő, s a hevesebb szükséglettől hajtottat az, akinek kevésbé fontos, 
így akár kéretheti is magát. Az asszony vezérli a mélyben eltűnő férfit, diktálva a teendőket. 
A partnerek egy ponton érintkeznek, messze vannak egymástól, s a szexuális tevékenység 
nem hoz magával intimitást. A fallikus szimbolika ezúttal eltűnik a nemiség képéből, s a női 
nemi szerv, mint hatalmi jelvény megfosztja a férfit nemi identitása kifejezésétől. A vágytel-
jesülés ára egyfajta funkcionális kasztráció. A férfi részéről a beteljesületlen imádat tárgya az 
orgazmust monopolizáló szerv. A beteljesületlen férfi örök vágyra van ítélve, azaz folyama-
tos szolgálatra, mely kizárja a lázadást. A nőé az orgazmus, a férfié a remény.

Az orális erotika szimbolikája által inszcenált hagyományos erotikus csúcspontot kiszo-
rító orogenitális aktus, mely a beszéd szerveit kapcsolja össze az ürítés szerveivel, a szavak 
folyamát az exkrementum folyamába fojtja. A váladékban való elmerülés a mély megindult-
ság, a függés, az alávetett beolvadás kifejezése. A szájat dolgoztató nemi szerv a szellemet 
dolgoztató és alávető anyag megtestesülése. Az elkövető a szóban forgó aktusban egyúttal 
áldozat. A filmek igyekeznek a jelenetet a lehető legmegalázóbbá tenni: ezért kell a fellatio 
esetében a férfinak a női arcra üríteni ondóját. A nő mint veszedelmes lény, egyszerre dísz-
madár és ragadozó madár, amint őt a szecesszió modernizálta, kivonult az anyagi világból és 
képként tálalta magát, hogy kínozza a férfivágyat. Az erre félszázados késedelmeskedéssel 
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reagáló férfi le akarja rángatni őt a csalogató vágyképek egéből a hús-vér anyag földjére. 
Ezért játszik olyan nagy szerepet a pornográfiában a női arc bemocskolása. Miután a csók 
helyére a fellatio lépett, a fallikus agresszivitás „lövedéke” a női mélységek helyett a magas-
ságokat célozza meg, s a nemi szekrétum, melynek el kellene tűnnie a vaginában, megjelenik 
az arcon, hogy stigmatizálja a szépnemet.

A fellatio illetve cunnilingus alkalmas a nemi félelmek kivetítésére. A nemi aktussal kap-
csolatos leggyakrabban tárgyalt és legarchaikusabb férfifélelmeket elnyeletési, felfalatási 
komplexusként jellemezhetnénk. A férfi a normális nemi aktus során is kénytelen érzékeny 
részét elnyelő szervnek átengedni. Az izgalmat fokozó félelmi árnyalatot dolgozzák ki az 
eredeti nőkről szóló mesék, akiknek fogak voltak a vaginájában. A modern pornográfiában a 
száj ez a fogakkal ellátott vagina, melyet a jelenbe idéznek a legendák köréből.

A nők fellatio által felidézett vagy feldolgozott félelmei a testük terét megszálló ide-
gen testet a lélek és szellem megtámadójaként értékelik. Szellemi munkás deklasszálódik az 
aktusokban, fizikai dolgozóvá változik a beszédszerv. (A fizikai munkát a kizsákmányolás 
világképe megbélyegzi alacsonyrendűként, s az elnyomó tradíció a rabszolgamunkára vezeti 
vissza. A modern bürokratának még inkább érdeke, önbecsülése védelmét szolgáló elhárító 
mechanizmusa a fizikai munka megvetése, mely sokkal több kreativitást igényel, mint a bü-
rokrata szellem automatizmusai.) A deklasszált beszédszervet óhatatlanul kísérő, vele együtt 
alászálló tekintet pedig a másik tekintet helyett vissza nem néző szervekre, az altest hegyeire, 
völgyeire, őserdeire tekint, melyeket emberen túli, néma tájként él meg.

Félelmekről beszéltünk, de az áldozatok követelik azt, amitől félnek. „Le akarom szopni 
a farkad!” – mosolyog a bártulajdonos az új pincérre a Studio 54 című filmben. „Mire vágysz 
Fox?” – „A tökéletes szopatásra.” Az utóbbi párbeszéd a New Rose Hotel című filmből való. 
A nőnek „szopni” kell, a férfinak pedig ölni. S mindezt a filmek ambivalenciával ábrázolják, 
melyben az aktusok obszcenitásának hangsúlyozása a szabadság aktusaiként való megjelentés-
sel párosul. A Studio 54 az ifjúság utolsó éve típusú nosztalgiatörténet. Az obszcenitás „arany-
kora” nem tart sokáig, a pionír vállalkozók korának vége, a jó szimatú, kreatív tulajdonost letar-
tóztatják, nagy cégek veszik át a New York-i klubvilágot, s a menedzserek és bankok győzelme 
új stílust hoz magával. Az ifjúkor a kábulatok, kockázatok, rögtönzések és lehetőségek kora: a 
vállalkozást ösztönző illúzióké, de a tömegtársadalomban az önértékelést illető illúziótlanságé 
is, mert hőseink csak abban hisznek, amit a markukban vagy a bőrükön éreznek, a legegysze-
rűbb, legbarbárabb játszmákra redukálva az életet. A felgyorsult világban alkalmilag megnyíló 
mozgástér kíméletlen alakokat mozgósít, akik a társadalom mélységeiből magukkal hozzák a 
kegyetlenséget, pimaszságot, rámenősséget, de valami zsiványbecsületet is, míg az őket elsöp-
rő hatalmak nem a rizikóra és fantáziára alapoznak. A kéj hőskora is elmúlt, odavan. Az örök 
forradalom mocska helyére az örök restauráció kényszeredettsége és unalma lép.

Ismételten a distinkciók minden fajtájának megtámadásával találkozunk az ezredvégi 
kultúrában. De Sade Szodoma 120 napja című művének egyik szereplője felváltva hatol 
be a libertinus szájába és az aggastyán végbelébe. A saját és az idegen megkülönböztetését 
éppúgy felfüggeszti a libertinus erotika, mint az alacsony vagy magas rangú testrészek, testi 
és szellemi vagy piszkos és tiszta megkülönböztetését. De ha felszámolja két minőség szem-
beállítását, nem hoz létre harmadikat vagy teljesen mást, a különbségeket mindig a kisebb 
presztízsű tagra redukálja és abban szünteti meg. Arisztokrata utópiában előlegezi a lefelé 
homogenizáló tömegtársadalom kultúráját.
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Az orogenitális aktus kifejezett exkrementophiliává váló, s az exkrementophiliát 
koprophi liában beteljesítő fokozásai az embert, mint a természet legnagyobb fogyasztóját 
jelenítik meg lényének teljes paradoxiájában. A mindent feldúló fogyasztó végül a természet 
fogyaszthatatlan, mert már elfogyasztott maradványainak újrafogyasztásával tetőzi be tel-
hetetlen mindent akarása, semmit kihagyni nem akarása, semmit kíméli, békén hagyni vagy 
kerülni nem tudása agresszív karrierjét.

A Trainspotting szereplői maguk és mások, emberek és állatok ürülékében élnek. A mocs-
kos pince és a még mocskosabb klozet megnyíló mélységeiben vár az oldódás megváltá-
sa. A WC-mély, melybe a Trainspotting ifja alászáll végbélkúpja (az új Orfeusz elveszett 
Euridykéje) nyomán, a megkülönböztetések felfüggesztésével hozza összefüggésbe a gyö-
nyört, mint a mocsok nirvánájába, a minden dolgok oldódásába való megérkezést.

Az illúziótlanság felszabadulásának udoresztétikájában a nemi aktus is annyi, mintha le-
húznak a WC-n. A nemi vágy az akarat szabadságának cáfolata, mely rákapcsol a közösülés 
csatornarendszerére. A nyilvános és promiszkuitív szexualitás bekebeleztetés a közösbe. „Há-
nyat? Hány faszt szoptál le?” – hebeg a feldúlt Dante, a Shop Stop hőse. „Kábé harmincha-
tot…” – számolgat Veronica eltöprengve. Dante féltékenykedése felháborítja a lányt. „Csak 
azokkal feküdtem le, akiket szerettem!” Nem érti, hogy a férfi miért nem becsüli meg „hűsé-
gét”. A szűzi hűség ideológiájából visszamaradt valaminő szelekciós elv, de a szerelmi hűség 
pecsétje csak a nemi szervet zárolja, a szájra nem terjed ki hatásköre. „Ilyet még sose csinál-
tam veled!” – libeg elő Dante álomnője, a kacér Kathleen, a WC-ből. „Csak ült ott, és hagyta, 
hogy mindent én csináljak.” – magyarázza a lány, reszkető térddel, élete nagy orgazmusa után. 
Dante azonban nem járt a WC-ben. Egy halott ült benn, a délután folyamán szexlapjával fél-
revonult öregúr, akinek Kathleen félreértette hullamerevségét. Dante lamentál: „Az excsajom 
megbuggyant, miután megbaszott egy hullát, a jelenlegi pedig harminchat faszt szopott le.”

A Trainspotting szerelmi éjszakáját a reggeliasztalt bepermetező ürülékeső, anális ka-
tasztrófa, exkrementális tornádó követi, ami maradék kedvünket is elveszi a „korszerű” ne-
miségtől. A Már megint egy dilis amcsi filmben két szűzfiú társaságában lessük meg a WC-re 
beülő iskoláslányt. Előbb csöpögő, csorgó hangokat hallunk, de nem marad ennyiben, a cso-
bogás átmegy félelmes szörcsögésbe, majd vég nélküli dübörgésbe, a genitális patakcsordo-
gálás az anális vulkánkitörés bevezetése. A genitális jelzések análisra váltásakor ijedelem 
és undor kifejezése jelenik meg az arcokon, majd minden szétrobban, s az egész társaságot 
magával sodró „szarlavina” áttöri a falakat, berobban az irodalom órára. A szellemet elsöpri 
az anyag, a nemi illúziókat is legyőzi az elemi „igazság”. Az anus az új tubadúr, mely temetni 
jött mindazt, amit a régi trubadúrok feldicsértek.

A nemi különbségek leépülése kedvez az anális szimbolikának, s a koprophil fenomé-
neknek, melyek esetében az exkrementum a fallosz képe, megfosztva a férfijegy tulajdon-
ságaitól, maszkulin mivoltától, az anus pedig a vagina képe, megfosztva nőiességétől. Az 
exkrementum a férfitól elrabolt, semlegesített fallosz, az anus pedig a nőtől elrabolt vagina, 
köztulajdonba vett, nemtelen nemi szervek. A Henry Fool című filmben nem az a kudarc 
kifejezése, hogy a férfi nem jut hozzá a női testhez, hanem hogy differens része helyett indif-
ferens részével való érintkezésre akarják rávenni. Miután a Hartley-film hőse véletlenül egy 
pár szeretkezésének tanújává lett, a szeretők anilingusra akarják késztetni. A vesztesnek az 
anus az égbolt. Az elégtelenségi érzés az exkrementális szimbolika s az anilingus önkínzása 
által nyilvánítja magát vesztesnek. A legyőzött Németországot megszálló amerikai katonák 
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számoltak be róla. hogy „a legyőzöttek sok asszonya, saját iniciatívából, a győzők fenekét 
nyalta” (Hans Peter Duerr: Obszönität und Gewalt. Der Mythos vom Zivilisationsprozess. 
Bd.3. Frankfurt am Main. 1993. 152.). Az anilingus ebben az esetben az én önmegalázásának, 
a másik felmagasztalásának, az önkéntes önalávetésnek az eszköze, az ezredvégi kultúrában 
azonban átváltozik a fogyasztói ingerkibővítés és az infantilizáció kombinációjává. Az újabb 
szexkomédiák gyakori poénja, hogy a dühös „Nyald ki a seggem!” felkiáltásra a sértett fel-
csillanó szemmel válaszolja: „Boldogan!” Az infantilis karakter kifejezése az elanyagiasodás: 
a kisgyerek szereti magát bepiszkolni, besározni illetve mindent a szájába venni.

A XX. század eleje az ideológusok kora, a század vége a véleményirányítóké. Az új hős 
nevelődése a gladiátorképzés (Mad Max) vagy a janicsárnevelés (G.I.Jane) logikájának en-
gedelmeskedik. Le kell szoknia az érzékenységről és meg kell értenie, milyen kis pont a vi-
lágban. A személyiség kiképzése helyébe a nagy apparátusok fogaskerekeinek csiszolása lép. 
A személyességet a devianciák és defektek pótolják. Egyének, csoportok és népek is bűneik 
által differenciálódnak.

Napjaink szívsebésze, aki bennfelejtett valamit a betegben, így kommentálta ezt a magyar 
televízióban: „Emberek vagyunk!” A műsorvezető nem tudta megállni, kétkedve visszakér-
dezett: „Emberek? Valóban?” Új emberfogalom váltja le a régit. A XX. század utolsó évtize-
deiben az élet esendő vonatkozásait hangsúlyozzák, a tehetetlent, szétesettet, gyengét, mo-
hót, amorálist, beteget, romlandót ábrázolják legnagyobb érdeklődéssel. Az istenek fárasztó 
követeléseivel szemben az ezredforduló embere a zsigerek követeléseiben látja gyengeségei 
igazolóját és igényei szövetségesét. A társadalmi emberinfláció és kulturális képinfláció ket-
tős kríziséből, az emberi lényeg válságából a „túlemberi” vonások kerülnek ki győztesen. 
A maradék hit tárgya a minimum és nem a maximum. Átértelmezik a mélység fogalmát: 
régen a fenséges közegében keresték, ma az alantaséban. (A kínai háborús szuperfilmek, 
melodrámával beoltva, külön utat járnak. A Mulan című filmben pl. a nőből harcost nevelő 
férfi kegyetlenségre, az érzelmek elnyomására tanít, de végül ő is sírva fakad.) Az ember 
előző évezredekben elért eredményei az ellenkezésen alapultak, az ember paradox, lázadó 
állatként, ellenállatként, kultúrája ellentermészetként lépett a világ porondjára. Így a zoophil 
majd ennél is tovább lépő nosztalgiák a lázadozás elleni lázadásként tekinthetők.

A Jurassic Park biológusnője lelkes érdeklődéssel mélyed el a dinoszaurusz ürülék tanul-
mányozásában. Az óriás című filmben pénztárcát látunk a szennycsatornában. Kevin kiadja 
a jelszót: alá kell szállni érte és visszaszolgáltatni tulajdonosának. Max berzenkedik: „Miért 
mindig én járjak térdig szarban?” Kevin: „Tekintsd ezt szarmadik típusú találkozásnak.” A 
Meztelen ebédben egy emberről hallunk, aki megtanította a végbelét beszélni. Vesztére tette, 
mert tanítványa önállósította magát, fogakat növesztett, átrágta magát a nadrágon és ordítva 
követelt egyenlő jogokat. „És egyszer csak a segg azt mondta: te fogd be a pofád!”

A trágyaesztétikum másodlagos képződmény, melyben az új emberkép segítségül hívja 
az obszcén, megvető és haragos beszéd jelrendszerét, melynek kettős leértékelő funkció-
ja van: egyszerre minősíti le a tárgyat és a beszélőket. A magas kultúra sokáig kerülte az 
exkrementális szemiotikát, mely kerülő magatartás Norbert Elias elméletében a civilizációs 
folyamat kibontakozásának egyik mércéje. Vajda Jánost is foglalkoztatta az exkrementális 
antiesztétikum, de ő költészetében még nem adott helyet eme „új érzékenységnek”. A köl-
tészet ekkor még a trágyapoézis ellentéte, így lesz az utóbbi mindannak foglalata és mohó 
keresője, amit a költészet került. Az új esztétikum alulnézete a kontinuitás és a totalitás va-
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lószínűtlenségére hivatkozva állítja előtérbe az összehúzó, kicsinyítő, aszaló, széttépő, da-
gasztó, elkenő és szétmaró erők játékszerének, az egyetemes anyagtenger alkalmi sűrűsödé-
sének tekintett, nyitott aspektusaiban megragadott testet. A munkásosztály a paradicsomba 
megy című film hőse tárgyalja ki elsőként az ember csapdáját: fogyaszt, hogy dolgozzék, és 
dolgozik, hogy fogyasszon. Az intellektelek hamis ígéreteiben csalódott proletár definiálja 
elsőként az új kor emberét: „szargyár”.

Hal Hartley: Henry Fool című filmjének nagyszájú szexmániás nője kihívó és önleér-
tékelő megnyilvánulásainak felel meg az őt megkérő férfi stílusa. A férfi, WC-n üldögélve, 
hosszadalmas, zajos ürítkezési jelenet keretében kéri meg a lány kezét. A szemérmetlenség az 
új ember szemérme: sérült igények, csalódott remények álcázzák magukat terepszínű közön-
ségességként, az eredmény azonban végül valódi lealacsonyodás. Valamiféle exkrementális 
sztoicizmus az új világnézet lelke. A népek és kultúrák határai csak az exkrementális szemi-
otikának, a kiábrándulás világnyelvének nem szabnak határokat. Salman Rushdie Az éjfél 
gyermekei című regényébe beiktat egy „rövid dicshimnuszt a trágyáról”. A regény tárgya 
emberek és állatok kavargása „a szar testvériségében”. Ma a latrina az a figyelmeztető, ami 
a középkori haláltáncokban a sír.

A sehová sem vezető, ártalmatlan proteszt korában élünk. Az exkrementális proteszt té-
máját pendíti meg a Shop Show című film. A Shop Stop kis boltja individualizál, a Shop Show 
nagyáruháza kollektivizál. Egyik hősünket összeveri a pincében az áruházi terminátor: „Én 
nem tudom tisztelni azokat, akik nem vásárolnak!” Hőseink szabotázs akciót terveznek a 
nagy tévéshow ellen. A cél a nagy üzleti cirkusz meghiúsítása egy kis privát cirkusz kedvéért, 
végül azonban a lázadók is beállnak a show-ba, az áruház és a show nem ismer alternatívát.

A Henry Fool, az egyik hőse, Henry oldaláról nézve komikus szomorújáték, másik fősze-
repe, Simon oldaláról tekintve pedig tanmese. Henry Az igazság című Zola regény hősének 
rokona, aki elsőként pillantja meg a célt, de csak a habókos torzóig jut el, s a nyomában járók 
érhetik el a tökélyt. A Teoréma-hős rokona is, amennyiben a gúzsba kötött akaratot kell, 
hogy felszabadítsa egy immorális megváltó, aki elhinti a lázadás szellemét. Henry nagyszájú 
szélhámos, aki meg akarja váltani a világot, kioktatni az emberiséget, míg Simon, a tétova 
szerencsétlen csak egyéni szégyenét és szenvedését vallja meg, s ezek látószögét vállalja. 
A kókler azt szeretné igazolni, hogy mások fölött áll, a zseni azt, hogy talán nem áll össze-
mérhetetlenül és összeférhetetlenül alattuk. A kókler tanító pózban tetszeleg, a zseni gyón. 
Simon kukás ember, szemétdaráló, s ha Nobel díjas íróvá válik, tulajdonképpen nem váltott 
szakmát, csak a konyhavödrök szemete helyett az emberi vödrök, élő kukák szemetét, az 
utcáé helyett a világét darálja. Henry ismeri fel Simon verseinek a költő által nem sejtett ér-
tékét: „És ne gyere azzal, hogy te csak egy szemetes vagy!” (Ezzel Hartley Murnau Phantom 
című filmje antipoénját fordítja vissza poénná.)

A Hollywoodi lidércnyomásban az antipoént kiegészítő poénhoz újabb antipoén csatla-
kozik. Barton, a Hollywoodi lidércnyomás sikeres New York-i darabírója feszengve lapít és 
kínosan tétovázik a Film Városában. „Én csak kiadom magamból a dolgokat.” – magyaráz-
za Bill, a jólmenő író, aki bugyborékoló, kotyogó, fortyogó öklendezéssel mutatkozott be 
a klozeton. Bill örökké részeg. A megvetés ellenszere a kábulat, enyhítője az önmegvetés. 
„Én gátat építek fiam, gátat, amely nem engedi be az ajtómat verdeső trágyafolyamot.” 
Minden barátság és segítség meghiúsulása után Barton egyszerre leül és írni kezd, magára 
maradva produkál egy remek forgatókönyvet, élete nagy művét, amely azonban nem kell 
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senkinek. A filmcézár, a szemétdomb cézárja, a rossz ízlés diktátora akkor tudná használni 
őt, ha tovább kallódik, kölcsönösen foltozgatva, a többi vegetálóval együtt, egymás undor-
ral kiizzadt közhelyeit.

Hans Peter Duerr mítosznak tartja Norbert Elias civilizációjának építkező folyamatsze-
rűségét. Ha az emberi történelem nem diadalmenet, mint egykor gondolták, akkor fuldoklás 
a szemétben, az, aminek ma látják. De a szemét átváltozhat és életre kelhet. Az amerikai 
szépség-beli szomszéd fiú bemutatja videofelvételeit. Műanyag zacskót sodor a szél, rozsda 
levelek között táncoló ezüstfehér zacskót látunk. Felfújja a szél, levegő tölti ki, átváltozik, 
léggömbként száll. A hulladék együtt táncol a szépség melankolikus emlékét képviselő őszi 
falevéllel. A hulló levelek szépségében a leélt, teljes életet minősíti a tavasz virágzásával 
versenyképes szenzációvá a pusztulás szépsége. A szépség haláltáncát járó falevelek táncra 
kérve emancipálják a soha nem élt szemetet, ahogy A dögös és a dög csúnya lányát táncba 
viszi a szépfiú, a csúnyát széppé változtató fiatal orvos.

Két szépségkoncepció vitázik Az amerikai szépségben. Az egyik a rózsaszirmok örvényé-
be burkolt luxustest reklámszépsége, mely a hazugságokkal bútorozott és fenyegetésekkel 
fenntartott világot segít megerősíteni, melyben Lester élt. A másik a hivalkodó hazugsággal 
szembeállított szerény szépséget képviseli, melyben ez a társadalom nem hihet, mert meg 
sem láthatja. A régi, romantikus szépség haláltánca kéri fel az új kiábrándultságot, s együt-
tesük megjeleníti a maradék szépséget. A szerény szépség felfedezése teszi lehetővé, hogy 
ketten mégis útra keljenek a film végén. A táncra kelt szemét repülni kezd, a díler Ricky 
pedig „hihetetlen jótékony erőt” pillant meg a dolgok mögött, mely azt tanítja, hogy „nincs 
okunk félni”.

Az amerikai szépségben a szélsodort szemét táncra kel, Az óriásban a halott kisfiú játék-
madara New York fölé száll, A kis véreskezűben égi jelenés látogatja a gyilkos gyermeket. 
A meghatóan giccses Miasszonyunk tűzkoszorúban jön a megtört ember elé, akit értelmetlen 
protestálása, sikertelen lázadása átmenet nélkül tett éretlen gyermekből jövőtlen ronccsá. „Az 
összes szép dolog elveszett?” – kérdi a megvénült gyermek. „Nem! Most is megvan mind!” 
A szép dolgok kis dolgok, melyekért nem kell harcolni, gyilkolni, marakodni, ravaszkodni, 
elhülyülni és elaljasodni. A szép dolgok a mindenkinek rendelkezésére álló pillanat jelenései, 
mint amikor visszatükröződik valami kintiség vagy túliság a latrina posvány felszínén.

Exkrementális szemiotika a Canterbury mesékben

0. (= Nulla)

Hűvös-északi világ, megviselt kövek, kihűlt mivoltában törékeny ütött-kopott kozmosz, s 
az arcok is: mintha durva kéz faragta volna gránit vonásaikat. Nem egy elkényeztetett és 
elkényelmesedett emberiség, érthető, hogy örömei sem kifinomultak. A Canterbury mesék a 
plebs világa, a Salò az elité. Nem a vaskos élvezetek perverzek. Az elkényeztetettség műve 
az önkény, és nem az emocionális tartalmú destrukció (a gonoszság, a gyűlölet) a legkegyet-
lenebb. Nem a naiv monstrumok a legundorítóbbak és félelmesebbek, hanem az elkényez-
tetett démonok. Pasolini szemében a kiemelkedők, az izoláló túlmagasságok leszakadt lakói 
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a mindannyiunkat megrövidítők, ezért akarják őket a népforradalmak (egy fejjel) megrövi-
díteni. Pasolini Csórójának hőse is megvallja egy kétségbeesett pillanatban, mit tenne, ha 
fegyver volna kezében. A marxista forradalomban csalódott keresztény forradalmár, Pasolini, 
akinek kezében a töltőtoll és a kamera a fegyver, a fizikai megsemmisítést szemiotikaira cse-
réli. Semmi sincs már, ami ne kompromittálódott volna, de az általános kétely és az általános 
harag közé be kell hatolni egy új felvilágosodásnak, mely nem az érzelem és hit ellentéte, 
mint a burzsoá felvilágosodás. A Csóró film úgy is felfogható, mint az érzelem ébredésének 
fenomenológiája. Egy sor érzelmi és szellemi ébredés a feltétele, hogy a zsarnokságot tart-
hatatlanná tegye megértése.

A zsarnokság ürüléken él, a politikusok nagy szavai ürülékek, melyekből kivontak min-
den használható és értékes tartalmat. A globalizálódó világ ellenforradalma egyesítő kloakája 
mindennek, ami elromlott. A kommunisták az előtörténetet akarták befejezni, a vérmesebb 
neokapitalisták a történelmet magát. Mindaz, ami méltó és emberi, még el sem kezdődött, 
magvai azonban még élnek. A Csóró hősét megérinti az új kezdet kísértése, de ő ebbe még 
belehal. A Salò lényege egy olyan általánosított fasizmusképlet kidolgozása, melynek értel-
mében – mint József Attila – fasiszta kommunizmusról, sőt ma már fasiszta demokráciáról 
is beszélhetünk. Reagan és Thatcher, a showman és a vaslady idején sikerült bevezetni az új 
kultúrát, mely a szolidaritás kiküszöbölésén alapul, s melyet Pasolini a Salò végkifejletében 
előmodellál.

Pasolini az életet keresi. Az élet trilógiája a mai marslakó elit által berendezett hideg 
magasságokból alászáll: a következőkben kell kiderítenünk, hogy hová. A globálkapitalista 
kultúrában nem szalonképes szóval nyugodtan nevezhetjük „népi filmnek”, amit csinál. 
Az élet trilógiája megviselt, elhasznált világában nem a kirakat, a csomagolás, a külszín, a 
póz, a reklámtest, hanem a megélt élet hamisítatlan teljessége a lényeg. Csak még egy kicsit 
többet bírjatok, ne engedjetek, ne hátráljatok, bíztatják ezek a filmek a meggyötörteket. Nem 
a bírás a lényeg, hanem a kibírás. A tehervállalás egy ponton elpusztíthatatlanná tesz. Egy-
úttal a gyötrelmek szűrik le az élet sava-borsát, vezetik az élvező képességet az elementáris, 
vitális öröm felé.

Az élet trilógiája szembeállítjaa hivalkodó látszat szerepjátékaival és a Fritz Lang Met-
ropolisa óta ismert absztrahált futószalag-ember kiürültségével a materiális élvezeteket, a 
kirakattal a raktárt, a színházzal a világot, a szereppel az identitást, a rangokéval és privilé-
giumokéval az élet elevenségének fordított hierarchiáját. Pasolini Csórójának csavargói és 
semmittevői humorral és kreativitással teli, tehetséges emberek, akiknek a sors nem nyit tért. 
Az ember értelmiségi állat, de az értelmiségi pozíciókat a Salò kegyetlen perverzei birtokol-
ják, akikben az emberi démonivá válik. A társadalom felülről hal el és alulról elevenedik. 
Az élet hierarchiája és a hatalom hierarchiája fordított viszonyban vannak. Az élet trilógiája 
tanulmányozza a vitalitás, a Salò a hatalom hierarchiáját.

Göcsörtös arcok, sápadt, csontos testek. Nem az amerikanizált glamúrfilm arcai. Pasolinit 
nem a szép arcok nárcisztikus zártsága érdekli, mert nála a test nem eltávolodást követelő, 
távolérzék csodálatának címzett vizuális objektum, hanem hívó, közeledésre szólító, segély-
kérő, a magány kínpadján senyvedő félkész lét. A glamúrfilm-arcokat leváltó Pasolini aláren-
deli a szépséget a vitalitásnak. Az élet hierarchiájában a vitalitás van a csúcson, az értékek 
hierarchiájában a jóság (melyet először a Csóró minden áldozatra kész naiv és műveletlen 
leányalakja testesít meg, a társadalom legalján.) Az élet trilógiájában az érték a deus otiosus 
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tapintatával és távolságából felvigyázó, keretet adó, de nem zsarnoki tevékenysége a felté-
tele, hogy az értékek ne váljanak – mint a kapitalizmusban – alantas ösztönök és ragadozó 
érdekek kifejezési formájává, a zsarnokság legitimációjává. Az érték ereje a gyengesége, az 
élet gyengesége az ereje. A jóság nem parancs, csak a minden hibát elkövető és csak hibáiból, 
kudarcaiból és bűneiből tanuló élet ideális meghosszabbítása. A jóság a tévelygő kapcsolata 
valamilyen céllal, mellyel való kapcsolatában, ha tévelygő is, de nem eltévedt, bukott lény.

A királyi közegben játszódó Ödipusz király a természet ártatlan, gyanútlan örök-ünnepi 
szépségét állítja szembe az ember tragédiájával. Az egyetemes összefüggés rendjét az egye-
temes kollízióval. A Canterbury mesék emberében annyira erős, el nem korcsosult még a 
természet, ami szükségtelenné teszi a táj természeti szépségként való kritikai szembeállítását 
az emberrel. S itt arról sincs szó, amit a Teorémában látunk, hogy a győztes ember körül 
füstbe megy az eltűnt természet. A Canterbury mesék kamerája (mint forradalmi „filmszem”) 
nem a természet nyugodt szépségére, hanem az önteremtő természet kaotikus kavargására 
figyel. A káosz, mint eredeti, programozatlan káosz, a be nem fejezett természet szabados 
állapota, ellentétben a későkapitalista világpiaccal, melyet felettes hatalmak kontrollálnak. 
Pasolini centrumélménye városi terek, fogadók miliőihez kapcsolódik, mindazonáltal olyan 
városiassághoz, mely emberi mértékű és nem válik az embert elnyomó geometriai és nagy-
ságkultusz megfélemlítő labirintusává. A Volt egyszer egy Kína városainak vitális zűrzavarát 
is bizonyára ez a városkép ihlette. A bátorító középkori és újkor eleji városokból utak nyíl-
nak a csalogató messzeségbe. Emberek, baromfiak, közlekedési eszközök kavarognak, utak 
kereszteződnek, csupa kísértés és ígéret. A kísértések az ember megpróbáló erői, ő pedig a 
lehetőségeket kipróbálva és az élményekbe belebocsátkozva tanul. Az ember is vendégfoga-
dó, vásártér, élmények találkozási helye, információk közlekedési eszköze. A későkapitaliz-
musban azonban minden gyorsan visszájára fordul, a nagytőke olyan szuperfegyver, amely 
minden védekező energiát azonnal asszimilál. Az élet trilógiájában élmény és öröm, mint 
élvezet és kultúra szövetsége szemben áll a tulajdonnal, a munka és a természet rabszolga-
sorba döntésével. Pasolini itt még valamiféle történelmi igazságszolgáltatást, úr és szolga 
dialektikát érez a proletárok és általában a kisemberek vitalitásában. A tulajdonosé a holt 
tárgy, a proletáré az eleven élmény. A fogyasztói társadalom lényege azonban az lesz, hogy a 
burzsoá hedonizmus megszállja az élményt a tőke akaratával.

Pasolini Chaucer számára kölcsönzi oda személyét, külsejét, azonosuló elkötelezettségét. 
A történetek feljegyzése ezúttal is gyónás. A tudatosító számadás a különbség a kárhozat és a 
megváltás között. Ezért ábrázolták a régiek a kárhozatot súlyos anyagiságként, a megváltást 
feloldó szellemiségként. Az elbeszélés mint esztétikai gyónás címzettje az emberiség. Az út, 
mely csupa tévelygő útja, ezért zarándokút. Egyrészt – útkereső tévelygésként – maga a meg-
gyónandó, másrészt, szavak által megkettőzött mivoltában: gyónás. Gyónni nehéz, fárasztó 
és megalázó: a gyónásban mindvégig küzd a kimondás a szépítéssel és elhallgatással. Az út 
mint meggyónandó gyónás mozgatója az ember felforgató nyugtalansága, túlcsorduló izgé-
konysága. Nyugtalanság, mely belül kéjvágyként, kívül ármányok, intrikák, bűnök soraként 
képeződik le. Az üdv irányában, ég és föld, eszmény és valóság kapcsolódását ígérő kitünte-
tett tér vagy aktus célja irányában vándorló, de minden életteljes pillanatban eltévedő ember 
történeteiből kibontakozik a szakadatlan, minden egyedében elbukó, tévelygő faj képe, ám 
e tévelygés nem a gonoszság, hanem a tapasztalat útja. Ez a csínytevők népe, trickster-faj.
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1.

Sir January (Hugh Griffith) és Mary (Josephine Chaplin) házassági és félrelépési históriája az 
első epizód. Az öregúr nemcsak a házasélet komfortjára vágyik, a reverzibilis időt, az ifjúság 
elixírjét keresi a fiatal nőben, akinek szerelme a mágia teljesítményét hivatott nyújtani, a va-
rázs maradékát és a maradék sűrítményét a varázstalanodó világban, a kezdet tökéletességét, 
a zarándokutat az élet forrásaihoz. Az öreg férfi a fiatal nő fenekébe szeret bele, melyet a tár-
sadalom gátlásait még nem ismerő naiv gyermek fed fel a piacon, s a nő, aki hagyja felfedni 
hátsóját, a gyermekhez hasonlóan naiv és gondtalan, ártatlan és szabad. Kis Ámor a gyermek, 
aki felfedi a két lankás domb közti völgyet. Ámor szembeállítja a közöset az intimmel, a nyil-
vánost a rejtettel, a nappalit az éjszakaival. Paradicsomi tájak útjaira visszahívó csábítóként 
lebbenti fel a köznapiság fátyolát.

A férfi a nőnek nem abba a részébe szeret bele, ahol asszonnyá tehető. A vágy tárgya az, 
ami az emberben titkos, menekülő, hozzáférhetetlen, megfejthetetlen mozzanat. Ha tudnánk, 
miért vágyunk rá, már nem vágy lenne, hanem akarat, s nem a végtelenre, hanem a végesre 
irányulna. A szövegeknek is van megfejthető és megfejthetetlen része, tanulsága és titka, s a 
szeretőknek is. Az öregúr nem a neki való, hanem a magában való nőbe szeret bele, az örök 
szűzbe. A kijáratba szeret bele és nem a bejáratba, a kijárat azonban minden élet semmire 
nyíló kijáratának, a sírnak is szimbóluma. A vágy a megtagadásba szeret bele, ezért a vágy 
önmegtagadás és önmeghaladás.

Az első epizód féltékenységi komédia. A fenékbe beleszerető imádó a fenéktől várna hű-
séget. Mary hátsója a piactérre rámosolygó néma táj. Két félből alkotott szimmetrikus egész. 
A tökély, az önmagának elég teljesség mandala-szimbóluma. Szép arc mosolyog vissza ránk 
a szép hátsó felett, a kétarcú nő új változata, akinek két arca ugyanazt az elvet kettőzi meg. 
Fenék és arc emancipálódik a vonzerőben és a néma hatékonyságban: azt is mondhatjuk, két 
arc, azt is, két fenék.

A szerelmes öregúr szakadatlan beszél, kommentál, tervez és rajong, tevékenysége döntő-
en interpretatórikus, míg a lány élvezettel lakmározik, arca némán őröl az esküvői lakomán. 
Az öregúr vörös és fekete, a nő pedig fehér jelmezben látható: az ösztön, az altest szűz, míg 
a szó, az ész, az ösztönnel szembeállított érzék perverz. Az ösztön néma és szabad, nem tud 
vétkezni. A megkerülhetetlen és szükségszerű dolgok némák, nem ismernek érveket, minden 
alternatíván innen élnek. Nietzsche meghív a jón-rosszon túli, Pasolini a jón-rosszon inneni 
világba. Fiatalember nézegeti a menyasszonyt. Ő sem olyan beszédes, mint az öregúr. Úgy 
falja szemével a nőt, amint a nő az esküvői lakomát. A szeretők néma nyelve hipnotizál, a 
teremtés nyelve megvalósítja, lenni készteti azt, amit kifejez. A sajgó nemi szervét tapogató 
fiatalember némán bámul, Mary állkapcsa pedig megáll.

Az öregúr díszparkba vezeti be feleségét. A kettő, a park és az asszony lényegileg ugyan-
az. „Senki sem birtokolhatja a kulcsot, mindig magamnál tartom.” De a parkban meztelen 
istenek sétálgatnak, és két kulcsa van. Egyik kulcsa a házasságlevél, másik kulcsa a fallosz, 
melynek sajgására a női test megnyílása válaszol. A férj wagneri pátosszal vezényli a szerel-
met, uralni szeretné, mint karmester a zenekart, a szeretők viszont, mint két húr, átveszik egy-
más rezgését. Pasolini két jogként ismeri el a két viszonyt. A bőség szimbolikáján dolgozik, 
a lakoma princípiuma alapján akarja rendezni a kert tulajdoni és használati jogait. A házasság 
által kisajátított kertet a szerelem kommunizálja. Mary nem vesz el semmit férjétől, de a fia-
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talembernek is mindent odaad. Ugyanez a kommunizmus koncepció jelenik meg Bertolucci 
XX. század című filmjének végén. Amit elvesztünk egyénként, visszakapjuk a közösség tag-
jaként. Ahol ez nem megvalósítható, csak azért nem, mert ember az embernek farkasa.

Az egyik isten a férj, a másik a feleség vágyát pártolja. A feleség segítője vaksággal sújtja 
a férjet, a férj segítője visszaadja látását. A vak férj nem engedi el a feleség kezét, az öregúr 
úgy kapaszkodik a fiatal feleségbe, mint anyába a csecsemő. Hiába: a test nem birtokolható, a 
feleség teste nemcsak hogy nem a férjé, de még csak nem is a feleségé, mások rendelkeznek 
fölötte (istenek, ösztönök). Mások, de nem a kisajátított tárgyi birtokokon osztozkodó világi 
hatalmak. Ha legyőznénk a külső idegenséget, még mindig probléma marad, hogyan rendez-
hetjük a belső idegenséggel való viszonyunkat. Az öntudat és jószándék, gyengéd érzelem és 
vállalt hűség szétzúzódhat a test saját akaratának ellentmondást és alternatívát nem ismerő 
önzésén, mely furcsa módon olyan idegenség, ami közelibb, mint a lelkiismeret. A testet 
idegen (és gyakran érthetetlen) természeti erők vezetik, melyek mégis intimebb közelben 
vannak, mint az önidentifikáló lélek és a magának törvényt adni képes szellem közelsége. 
Hiába falazzuk be a kertet, hiába nálunk a kulcsa. Semmi sem birtok, legfeljebb ajándék. 
Semmi sem a miénk, kölcsön kaptunk mindent, nemcsak a szeretőt, testünket és lelkünket 
is. Végső soron életünket. Kölcsönidőben élünk. Pasolini filmjében reménytelen féltékeny-
ségként születik a tulajdonosi érzület, de ontológiailag megalapozatlan, mert a természet 
törvénye ellen dolgozik.

A vak férj vezeti be a kertbe a nőt az eperfán várakozó szeretőhöz, s kezét fogja, amíg 
az szeretkezik a másikkal. A paradicsomi fa gyümölcse Pasolini paradicsom-paródiájában a 
nemi szerv. Itt látjuk meg a nő nemi mivolta értelmében vett „elejét” – eddig csupán hátulról 
ismertük. Újabb fordulat a test mint jel értelmezhetőségében. A gazdag férj a piacon vásá-
rolta a nőt, hátsója tehát, mint terméketlen rész, mint puszta reklámtest, a kapitalista viszony 
keretében megjelenő, vásárolható test kifejezése, míg elülső része, a „dúsan és önként áradó 
kincs” az élet forrása. Az önmagát tékozló elveszítő vagy elvető természetes élet jelenségeit 
nem lehet méricskélni és adagolni, nem lehet velük kalkulálni és gazdálkodni. A számítás a 
természet része és nem a természet a számításé, ezért a számítás nem győzheti le a természe-
tet, nem foghatja át, mindig hátrányban lesz vele szemben. Ez a korábbi századokban szem-
beállította az embert a természettel, a technozóf imperializmusban azonban a felszabadulás 
maradék reményét jelenti.

A szerelem az istenek párbaja, melynek csak nyertesei vannak. A férj visszakapja látását, 
de nem akarja tudni, amit látott, jobb látó vaknak lenni, mint mindentudó bölcsnek, vak lát-
noknak. Ez a férj prózai, de életét megkönnyebbítő konklúziója. A látó vak ugyanis eldönt-
heti, mit akar látni: látása a hit, akarat, szándék illusztrátora. A látó férj megtanul nem-látni, 
míg a nő, akit néma rágcsálóként ismertünk meg, megtanul tudatos életet élni, beszélni, mert 
ki kell hazudnia a valóságból a tiltott ölelést, melynek a férj tanúja volt.

A vámpírfilmben vagy az Utolsó tangó Párizsban típusú melodrámákban az idősebb férfi 
avatja be a nőt, s végül tőle kapja vissza az epekedő fiatal. A Canterbury mesék első epizódja 
ennek komikus megfordítása: az egész férfinem elöregedésének, a patriarchátus kifáradásá-
nak tünete, hogy az egyik férfi vén, a másik kölyökszerű. Az idősebb férfi párját, a vérmes 
asszonyt a fiatal férfi szolgálja ki, de az ifjú szerető nem vámpír, inkább legelésző szúnyog. 
Gatyáját felkapva menekül a kertből, és nem esik több szó róla. Ez a motívum az epizodikus 
lét és a kis elbeszélés jövőjét modellálja.
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2.

Leselkedő voyeur osonásával indul a második epizód. A voyeur a homoszexuálisokat lesi 
meg, a voyeurt az ördög követi, mi pedig az ördögöt. Az első leselkedőt követő második le-
selkedőre figyelő harmadik leselkedőként nézzük a filmet. A drámai konfliktus forrása azon-
ban nem a tekintet, nem a szem, hanem a száj. Sokszor áll a dráma középpontjában vagy 
keretez egy nemesebb drámát a tekintet rosszindulata (pl. a házmester leselkedése Sirk: The 
Tarnished Angels című filmjében vagy az egész város, mint ezerszemű szörny az All That 
Heaven Allows esetében, akárcsak a sirki házmester módján felbukkanó szomszédasszony 
tekintete az Angst essen Seele auf felvezetésekor). Pasolini filmjében nem a leselkedés vagy 
megsokszorozódása váltja ki a bonyodalmat, ezúttal nem a szem, hanem a száj a bűnös, mert 
az első leselkedő sem igazi leselkedő, hanem valójában megfigyelő, feljelentő. A Canterbury 
mesék a leselkedés szellemét mint örömelvet állítja szembe az ítélkezés szellemével, a kéj 
törvényét a törvény kéjével, a libidót a destrudóval. A leselkedés tárgya az anális szex. Ez 
visszautal az első epizód indító motívumára, az emberi testet az életerők edényeként, a vita-
litás korsójaként bemutató szép női hátsóra. Az első epizód azonban fenoménként mutatta be 
a hátsót, míg a második intenzív igénybevétel, szenvedélyes funkcionálás közepette. Az anus 
társaságában fellépő fallosz az exkrementum kontextusába kerül. Az első epizód konnotatív 
mozgalma esztétikai természetű, a másodiké prózai. A második epizód lehántja a szexről 
a szépesztétikai csomagolást, s az idealizálatlan formában megfigyelt erotika még ádázabb 
szenvedélyességgel működik. Komor, elszánt, kegyetlen, fájdalmas aktivitást, fásultan meg-
átalkodott, gépies vonaglást látunk, a szépség és boldogság princípiumainak fennhatósága 
alól felmentett, nyersen és vaskosan materiális kéjeket.

A leselkedő felderíti és feljelenti a homoszexuálisokat, ő a vadászkutya, a törvényszolga 
pedig, aki rajtuk üt és zsarolja őket, a vadász. A felsőbbség törvénye és a hivatalos morál, 
mint a rendcsináló hatalom diktátuma, csak arra jó, hogy az emberek zsarolhatóvá és kizsák-
mányolhatóvá váljanak. A test szelídítőjeként fellépő, test- és örömellenes törvény, a termé-
szet törvényeit megtagadó vagy figyelmen kívül hagyó társadalmi törvény sokkal mohóbb, 
falánkabb és kegyetlenebb princípiumnak bizonyul a természettörvényeknél. A természet az 
igazság, a társadalom a hazugság birodalma. A társadalmi törvény megvásárolható, a társa-
dalomban az igazság is árucikk. Az egyik homoszexuális fizet, odaadja mindenét, a másik 
nincstelen, így máglyahalált kell szenvednie. A kajla, torz, groteszk kis ember még gyáva is, 
a törvény nemcsak életétől, előbb még méltóságától is megfosztja. A testből, mely magából 
állatot csinált, a törvény füstöt csinál: s az utóbbi pokolibb tény az előbbinél. A feljelentőt 
a törvényszolga, azt pedig a jóltáplált és kenetes képű pap követi, mert ez a kultúra merő 
álszentség, mely nem kiműveli, hanem lerombolja a calibáni testiséget.

Pasolini homoszexuálisai le akarják hántani a szépítő képek, maszkok és kozmetikumok 
álarcait, s napvilágra hozni a szükséggel és halállal harcoló hús nyers igazságát. Az első 
epizódban Mary teste paradicsomi látvány, míg a második epizódban nyíló és tevékenykedő 
testek meghágják, bepiszkolják, elnyelik, eltemetik és halálveszélybe sodorják egymást. 
A cselekmény egésze, Dante vállalkozása groteszk paródiájaként, a pokol kapuja felé tart: az 
elnyelő alászállás perspektívája vezet végül a Sátán anusába. Alulról épülő világ: az alacso-
nyabb létrétegek hordozzák a magasabbakat, mindannyian alacsony származásúak vagyunk, 
ezért tragikus bűn a gőg, és ezért van szükség megértésre és alázatosságra. Az arcok szépek 
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és csúnyák, a nemi szervek egyformák, erejük materiális, szép és csúnya, erkölcsös és er-
kölcstelen distinkcióit megelőző hatalmak. A megváltatlanság és létinfláció szimbolikája a 
zérópont, a lét kérdésességének kifejezője, s egyúttal mindenek közös nevezője.

Mivel az emberi függőségről, kiszolgáltatottságról, gyengeségről, esendőségről és meg-
váltatlanságról szóló epizódokat váltakoztató cselekmény a Sátán kitáruló alfele, a feltáruló 
pokol felé halad, a második epizód homoszexuálisa már a film elején azt a valamit, az anust 
vallatja, amely a film végpontja, a film mint alászállás célja, valamilyen keserű, de még 
nem a Salò módján életellenes igazság kifejezése. Kétségtelenül már emészthetetlen igaz-
ságé, amellyel szembenézni azonban a Canterbury mesékben még a lét megoldhatatlan ám 
válságmenedzselhető paradoxiájának kifejezése. A cenzorok, bírák és igehirdetők hierarchi-
ája az igazság ellen indít keresztes hadjáratot. A tekintélyes arcú bírák, az értetlen és bámész 
nép felett trónolva, végül az igazságot égetik el, s nem menti fel őket, hogy ez keserű vagy 
félelmes igazság. A testi sárban fetrengő kéj alázatosabb és ezért életszerűbb, kíváncsibb és 
befogadóbb princípium kifejezése, mint a terrorizáló törvény. A Canterbury mesék Pasolinije 
mindazt a kéjvágyat még polgári engedetlenségként ismeri el, ami csakhamar az élménytár-
sadalom új szolgáltatásaiban és iparágaiban fog gazdaságilag felvirágozni, miközben kipusz-
tul belőle mindaz, ami még emberies kíváncsiság és kockázatvállalás is lehetett a Canterbury 
mesék idején. Pasolini a kifosztó és becsapó törvény és rend bemutatásától halad a kifosztó 
és becsapó lázadás és élvezet feltérképezése felé, ami a Salò témája lesz.

Végignézzük a kivégzést. Papok, apácák és a plebs állják körül a máglyát, értetlenség és 
közöny az arcokon, semmi együttérzés vagy könyörület. A Sátán figyelmesen jár körbe, lán-
gos árusként, proletárként méri fel a törvény porkoláb- és hóhérmunkáját, s a lázadó igazság-
érzet híján bámészkodó társadalmat, melyből eltávozott a lélek. Nem arról van szó, hogy a 
test tiszta és problémamentes, arról van szó, hogy a törvény perverzebb, torzabb, piszkosabb. 
Nem arról van szó, hogy az ösztön nem kegyetlen, de a bírákkal azért nem versenyezhet. Az 
egymást kiegyenlítő kegyetlenségek játékát felborító monopolisztikus igazságtalanság neve: 
törvény. Az elítélt csak játszott az emberanyag inflációjának gondolatával, amit a törvény 
megfordíthatatlanná tesz. Pasolini, aki a Sátánt hívja meg a törvény csődjének tanújául, a 
lázadás szellemeként idézi meg őt.

Az igazság iránt közönyös, privilégiumokat védelmező, kisajátított javak őrzőkutyája-
ként működő törvény szolgája az adószedő. „Mi csak azt vesszük el, amit az emberek úgyis 
nekünk akarnak adni.” – magyarázza az adószedő a Sátánnak. A törvényszolga önigazolá-
sának gunyoros variációja a Sátán válasza: „Én is csak azt veszem el, amit az emberi nem 
nekem ajánl.” Az adószedő első áldozata, a szegény özvegy, természetesen pokolra kívánja 
sanyargatóját: „Vigyen el az ördög!” – kiabál. Az adószedő az ördögé, aki a pokol minden 
bölcsességével vigasztalja áldozatát. Ha ott van elrejtve a bölcsesség, a világ kegyetlensé-
gének titkát ismerő tudás, a néző már ezen a ponton maga is megkívánja a betekintést a 
pokolba, melyet az utolsó epizód fog nyújtani. Az első epizód bevezette Pasolini megértő lá-
tásmódját, mely kritika a társadalommal, tolerancia az egyénnel szemben. A második epizód 
kijelöli az igazság kutatásának útját, mely – miután láttuk a nagyképű és fellengzős világkép 
pusztító művét – lefelé vezet. Tanítónk az úton a lángossütő, a proletár, a Sátán.
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3.

Az első epizódban a szerető teste volt az élet fája, a másodikban a társadalom törvénye mág-
lyára vonszolta az élet törvényét. Az élet örömöket lop a törvénytől, mert az első epizódban 
a törvény az orgazmustól fosztja meg a fiatalasszonyt, a másodikban az élettől a tilalmasban 
járó szeretőt. A harmadik epizód, melyben Ninetto Davoli jelenik meg egyfajta Chaplinként, 
a bárdolatlan élet vidor erkölcstelensége és a rossz közérzettel fenyegető civilizáció ellent-
mondását a csínytevő figurájának bevezetésével oldja. A sétapálcájával bűvészkedő csavargó 
kieszi a fánkot a kisgyermek kezéből: gyermekebb a gyermeknél. A gyermekség a kezdet 
állapota, amikor az élet csupa meglepetés, a lét játék, s a csavargó csínytevései szakadatlan 
megtérést jelentenek a kezdethez. Pasolini nevelhetetlennek látja az örök gyermeket, isteni 
és ördögi gyermeknek, míg a későkapitalizmus áldemokráciája és minden ítéletet felfüggesz-
tő korrupt toleranciája óvodát csinál a keresztül-kasul tegeződő (ezzel gyermeki attitűdöt 
életfogytiglanivá változtató), művien örökfiatal, gügyögő, minden megszólítást kicsinyítő 
képzőkkel cifrázó társadalomból.

Hiába szidják hősünket, ő csak vigyorog. Lepereg róla az ítélet, nem hallja meg az ér-
veket, mert a vitalitás spontaneitásának evidenciáiban él. Pasolini nem a manipulálhatóság 
garanciájának látja ezt a gyermekiséget, ellenkezőleg, az élet anarchiája kifejezéseként vonz-
za a „neveletlenség”. A lét tiszta lap, melyre a törvények a társadalom parancsait vésik be, a 
kísértések az élet parancsait. A fenyegető, fenyítő, korlátozó parancs gyanús: a megrövidítő 
kényszerkultúra kerítője.

Előbb a rendőröket, utóbb a papot szembesíti a film a csavargóval. Nemcsak a társa-
dalom, a kultúra törvényének is szamárfület mutat. Joggal, mert a kultúra nem mutat fel 
elég autonómiát a társadalom törvényeivel szemben. A sikátorok bűnpártoló labirintusában 
menekülő csavargó csúszdára vezeti üldözőit, mely a szennyvízbe üríti őket. Az ősbűn ártat-
lanságának vidám antihőse lehúz a világ WC-jén minden felvigyázó és számonkérő hatalmat.

A csínytevőt kidobja a szigorú apa. Őrjöngő, dühöngő alak lép fel a törvény, szokás és 
illem nevében, míg az anya, borvirágos arcú nőszemély, képviseli a korrupt szeretet meg-
bocsátó cinkosságát. A kidobott csínytevő munkába áll a piacon, de meglopja a tojásárust. 
Végül is a tojásokat nem az árus tojta, hanem a tyúkok. Ha azt firtatjuk, ki kit lopott meg, az 
árus lopta meg a tyúkokat és a csavargó a tyúkész igazságtevője.

Az esküvőre betévedt csavargó elcsábítja a menyasszonyt, a lány nem a mulya vőle-
gényre, hanem a vidám idegenre mosolyog, vele ropja a táncot, míg a vőlegény atyja vállán 
sírdogál, majd hozzávágják a Keystone zsaruk habostortáját. Nem az engedelmesség fejti ki a 
vitalitás vonzerejét, hanem a lázadás. Nem az egyenes főúton jár az élet, hanem a kanyargós 
mellékutakon. Pasolini szeretné meghaladni a burzsoá rendfenntartást, a nyárspolgári önzés 
intézményesítését, a hivatalos kultúra fantáziátlanságát és uralmát, akárcsak a bürokratizáló-
dott forradalom kényszerzubbonyát, a kádervilág szellemtelen hivatalosságát és vaskalapos 
idiotizmusát. Elfogadja a csavargó amoralitását, mert a kis bűnök a nyomorultak ügyeskedé-
sei, a bűn bizonyos mértéke, mint a nyomorult szabadságjoga, a rend jogtalanságát, a törvény 
hamisságát tükrözi. Ha egy társadalom maga a rendszerezett és legitimált morális katasztrófa, 
akkor millió kis katasztrófa állíthatja helyre napról-napra az élhető élet egyensúlyi állapotát.

Csavargónkat nászágyába fogadja útszéli társa és egy prostituált. A közös nő ágy/ék/ában 
egyesülve a két barát további meztelen nőkről álmodik. Női ágyban nőkről álmodni álom és 
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valóság szembeállításának tagadása. Álom és valóság egysége a felszabadulás. Hősünket el-
fogják a porkolábok, de a kalodás szabad ember kineveti a járt utat a járatlanért el nem hagyó 
polgárokat. A kalodában is vígan énekli a rabul nem ejthető lélek dalát.

4.

Pasolini rokonszenvez a népi antipolitikával, a politikai forradalom iránt közönyös, életmód-
dá szerveződött lázadással, a kibúvók, kerülő és menekülő utak rendszerével. Ha a hatalma-
sok és birtokosok az egész világ ellen folytatnak kiszipolyozó háborút, akkor az elnyomottak 
egész élete felszabadító háborúként szerveződjék, de nemcsak hogy nem sorkatonaként, még 
partizánként sem szabad megszerveződni, sőt betyárként sem, még annyira sem, mint a Víz-
parti történet törvényen kívüli hősei. A lehető legmegfoghatatlanabb lázadás lehet a végső 
győztesnek látszó zárt rendszert bomlasztó erő. Pasolini látja, hogy eme iskolakerüléssel 
kezdődő és törvénykerüléssel folytatódó életmód nem javít sem az egyénen, sem a világon, 
csupán a rosszhoz való rugalmas alkalmazkodás. Az új epizódban a tréfacsinálót tréfálják, 
a csalót csalják meg, a csapdaállító csapdába esik, csúffá teszik a csúffá tevőt. A keresztül-
kasul romlott világban, melyben a felszabadulás aktusa is bűn, az eredmény csak megköny-
nyebbülés. A törvény a visszaélések eszköze, a törvényt kicselező törvénytelenség pedig a 
törvény torzságának tükre.

Jövő hétfőn következik az új vízözön, jósolja a diák, s míg a férj a padláson ül, hogy új 
Noéként várja a katasztrófát, a diák lenn szeretkezik a feleséggel: vízözön helyett ondóözön 
következik. „Jaj annak, aki a testiség bűnébe esik ezen az éjszakán!”, nyilatkoztatja ki a hittu-
dományok ifjú doktora, hogy távol tartsa a férjet a feleség testétől, melyre maga áhítozik. Az 
iménti epizód hőse, a lumpen csavargó a „tulajdon szentségéből” csinál tréfát, az új epizód 
hőse, a diák, a szavak szentségéből. Az a birtoklásból, ez a jelentésből. Az igazság élvezetét 
az élvezet igazságára váltó diák igehamisító. Minden írás szent írás (nemcsak a Szentírás), 
mert arra való, hogy igazat mondjanak általa, mert megvan a lehetőség, benne rejlik a képes-
ségben az esély, hogy igazat mondjunk vele. A diák tehát a XX. század tipikus témáját, az 
„írástudók árulását” előlegezi. Visszaélését menti, hogy szexuális proletár: a női nemi szerv 
kisajátítója, birtokosa ellen harcol a szavak birtokosaként, kisajátítójaként. Mindenki bűnös: 
a férj kuporgat, kisajátítja a nőt, a diák viszont prostituálja a szavakat.

Nemcsak férj és udvarló konkurál, két udvarló is konkurál, egymással is, nemcsak a férj-
jel. Az egyik udvarló azt teszi a férjjel, amit a másik udvarló vele: mindenki pórul jár. A sze-
relmi magántulajdon börtönné válik, a szerelmi köztulajdon háborúvá. Érzékek és érzelmek 
bankárai vagyunk vagy bankrablói. A diák benn van a házban, míg a sekrestyés szerenádot 
ad, lenn, az utcán. A trubadúr a nő szépségét dicsőíti, lelkét célozza meg, míg az asszony fent 
a diák nemi szervét rángatja ki a nadrágból. A trubadúr is hazudik, mert korábbi szavaiból 
tudjuk, hogy ugyanazt akarja, amit az asszony és a diák, így dala ugyanúgy él vissza a szerel-
mi, mint a diák intrikája a vallási retorikával.

A férjet a diák, a trubadúrt a nő teszi bolonddá. A céda asszony a csókért rimánkodónak 
szája helyett fenekét tolja ki az ablakon, hogy arcába szellentsen, ezzel valamilyen ellenigaz-
ságot szegezve szembe a diák és a trubadúr fellengzős hazugságaival. De ez az igazság sem 
végső igazság, mert megcsúfolja a vágyat és az obszcénra redukálja a szerelmet. Kinevethetjük 
a hazugságokat, de olyan áron, hogy a férfi-nő viszonyt életre szóló szenzációvá tevő szere-
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lemkoncepciókból csak gáz marad. Ez a felvilágosodás a szellemet a szellentésre redukálja. 
Helyreáll az igazság és szétfoszlanak a hazugságok, de mégis „gáz van”. A csúfolkodó asszony 
nemcsak a hazugságokat cáfolta meg, hanem a vágyat is. Egyelőre jó viccnek látják a szeretők, 
s meg akarják ismételni a tréfát. Másodszorra a diák tolja ki fenekét az újabb csókért rimánko-
dó trubadúrnak. Ez a tréfacsinálók bűnhődésének pillanata, mert a csalódott trubadúr izzó pisz-
kavasat ver bele a felkínált testnyílásba. Az első ablakjelenet a nőt mutatta be kibocsátóként, a 
második a férfit befogadóként. A nő szimbolikus ejakulátumot bocsát ki zajosan, a férfit pedig 
magáévá teszi a piszkavas. A nemi szervre azt mondják, „ég”, s az emésztés is égési folyamat, 
és a vágy is lassú tűz. Az izzó vas szimbolikus falloszként ég, a tűzzel illeti a hideg, azaz vi-
szontvágyat nem érző szervet: a női közönyt a bűnhődő csalók komédiája a férfiban bünteti.

Az anális szex a nőt aktiválja a férfiben, a klitorális a férfit a nőben. A klitorisz fallikus, az 
anus vaginális szimbolikát képvisel a nemek kölcsönös irigységének mitológiájában. A szexu-
ális élmények egy része a másik nem privilégiumainak kutatását és megkóstolását szolgálja. 
Miért nagyobb csúcspont a Pasolini által inszcenált férfiúi beengedés, mint a női ejakuláció? 
A férfi beengedő eksztázisa az akaratlan és mégis kényszerű önátadás tragikus kifejezése, még-
sem éri utol a nő teljesítményét. A férfi behatolása a nőbe regresszió, az anyatestben megélt 
kezdeti életstádium tudattalan élményének aktiválása, míg az idegen test befogadása a nő által 
a nő kozmomorfizációja, egész világgá válás és eme egész világ felkínálása, rendelkezésre bo-
csátása egy élősdi máslét számára. Áldozathozatal. A lét egészének egy máslét rendelkezésére 
bocsátása házként, fészekként és táplálékként. A férfi élménye megkönnyebbülés, kiürülés, 
míg a nő megtelést, megszállottságot él át (és a természet eredeti törvénye szerint végleges 
elköteleződést). A férfi kacérkodik a nőszereppel, mert vágyik az imádatra, vágyik a másik 
vágyára, de egyúttal vissza is riad, mert az imádott szerepe az áldozat szerepében folytató-
dik. A tárgyalt epizód diákja, az imádat erkély-jelenetével kacérkodva, beleesik az áldozati lét 
csapdájába, melyet a melodrámák hősei (Mr. Butterfly, Isten veled ágyasom) önként vállalnak.

A reménytelen szerető – a rivális riválisa – bünteti a szeretőt a férj helyett, a büntetés 
pedig annak az aktusnak, a magáévá tétel aktusának paródiája, melyet a szerető valósított 
meg az asszonnyal. A nő nem női szervét, hanem a férfival közös részét nyújtotta az udvar-
lónak, ezáltal közös, semleges alkatrészre redukálva nőiségét, miáltal az imádat kultúráját a 
nyugtalan testek destruktív egymásnak eresztésére, s az elfogadást alávetésre, a libidinózus 
gyönyört destruktív örömre, az alávetés és legyőzés kéjére redukálja.

5.

A következő epizód férj és feleség groteszk módon beállított nemi aktusával indul, melyet 
voyeur jelenet követ. Az asszonyok meglesik a fürdőző diákokat. A nemi aktus csúnya, a 
nárcisztkus meztelenség szép. A meztelenség képviseli a lehetőséget és ígéretet, az aktus a 
valóságot, s az ígéret beteljesítésének a személyek korlátaitól függő mivoltát. A férfi exhibici-
onizmust támadásnak érzik a nők, a női voyeurizmust kívánja a férfivágy. Ezúttal a vágyban 
emancipálódik a nő a férfivel, s – a szokással ellentétben – a nő lesi meg a férfit. A bathi asz-
szonyság új házasságot tervez haldokló férje fölött. A gyásznép násznéppé alakulva fut át a 
templom másik sarkába, s a halotti szertartás esküvői ceremóniává alakul. Az új nemi aktus 
azonban ugyanolyan groteszk, mint a korábbi, s a veszekedés az újdonsült férfi orrának meg-
harapásával végződik. Az orális destrukció képe az előző epizód anális destrukciójára utal visz-



451

sza. Ezzel a visszautalások rendszerébe kapcsolódik be, mert a tüze nyárs jelenete is visszautalt 
a máglyajelenetre. A megtréfált tréfacsináló epizódjában a behatoló nyársalta fel a beengedőt, 
az újban a beengedő, a vagina dentata szerepét átvevő száj fenyegeti szimbolikus kasztrációval 
a befogadottat. S ha mindez a máglya képére utal, akkor a szex a halál rokona, kis halál.

A házaspár szexuális aktusa száj és orr viszonyába tolja el az egyesülés képét, melyet – a 
piszkavas-jelenethez hasonlóan – destruktívba fordít. Szó szerint veszi a szerelem fájdalmá-
ról szóló frázisokat és a lelki szenvedéseket testi kellemetlenségekre váltja. A Canterbury 
mesék a direkt szimbolika terén szexfilm, az indirekt szimbolika mélyén pornófilm, a meta-
forikus pornó legmélyén azonban metaforikus horror rejlik, hisz a nemi szervek a pokol kul-
csai, az ábrázolt szexualitás nem termékeny, inkább önemésztő s alanyát emésztő, ennyiben 
kezdettől a Salò felé utal.

6.

A molnár meglopja a diákok lisztjét, akik – a molnár csínytevése következtében éjszakára a 
malomban rekedve – magukévá teszik a molnár asszonyát és lányát. A pórul járt intrikus, a 
megcsalt megcsaló történetének új változatát látjuk. Az új epizód szeretői úgy tesznek igaz-
ságot, mint a korábbi – a második – epizód ördöge. Az asztalos-történet diákja visszaélt a bib-
liai Noé hőstettének emlékével, s mivel a hamis trubadúr száját a tréfacsináló diák belevonta 
az altesti kontextusba, maga is fenekében bűnhődik a száj tettéért. Joggal, mert a trubadúr és 
a teológus szava is hamis, csupán a csábítást szolgálják. A molnárt, aki búza helyett korpát 
tesz a zsákba, szintén a bűn tükreként éri a bűnhődés. A gabonás zsákok esetében a tartalom 
kilopása a csíny, míg az asszonyok mint hús-zsákok megtöltése az iménti bűn bűnhődése. Az 
„élet” kilopása a búzás zsákból a molnár bűne, az élet betöltése az asszonyi zsákokba a diá-
kok bosszúja. (Mindkét élő dolgot „magnak” szokták nevezni.) Ám, mivel a diákokat a nők 
ellenállhatatlanul vonzzák, a molnár bűne előlegezett bosszúnak is tekinthető. Egyformán 
bűnös, aki él, s a diszharmóniák harmóniája óvja a világot az iszonyatba való átcsapástól, 
amit az inkvizitórikus rendcsinálás szimbolizált.

Az új epizód alkalmat talál az alulnézet világképének további hangsúlyozására. A ma-
lomhoz közelítő diákokat kerek női tomporok fogadják, melyek csak a vendégek közeledését 
észlelve cserélődnek arcokra. Az asztalos történetében a diák indult vizelni, itt a molnár fe-
lesége. Az ürítkezni, megkönnyebbülni vágyó testet mindkét esetben megszállja egy idegen 
test. Nem a szublim kultúraalkotás világában vagyunk, nem az aktust elhalasztó testet szállja 
meg a lélek, hanem az aktust halasztani nem tudó testet a másik test.

7.

A halál az, amire a groteszk epizódokban megismert egész sóvár társaság mindvégig vágyik: 
oldódás, belefolyás a világba, az önmaga korbácsaként hajszoló és hajszolt test megnyugvá-
sa. A halál történetét a szorgalomról leválasztott forgalom, a terméketlen izgalom története 
vezeti be. Az epizód a szexualitás gépies szolgáltatóival, szfinxarcú prostituáltakkal indul. 
A csavargó menetenként tölt pénzérméket a prostituált szájába, melyeket az végül nyálasan 
kiürít. A pénz mozgatta világban az ember útszéli automata. Egyben a kapitalista gazdaság 
logikájának kifejezése: kétfunkciós gép, mely töltekezik és ürítkezik, s addig él, amíg jó a 
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mérlege, azaz többet tölt, mint költ. A három csavargó egyike, miután befejezte az aktust, pa-
rodisztikus prédikációt inszcenál, s miután tréfásan ostorozta bűneiket, levizeli az emeletről a 
mulató vendégeit. Itt már nem a nyelvvel és a gondolatokkal való visszaélés történetét látjuk, 
mint az asztalos történetében, az új epizódban a prostituálódott nyelv kigúnyolásáról van szó.

Indul a cselekmény. A csavargók, miután hírt kaptak vértestvérük haláláról, elindulnak 
bosszút állni: megölni a halált! A halál pásztorbotos vándor, öreg bölcs, aki útba igazítja a 
vérszomjas csavargókat: ott keressétek, a mezőn, az öreg tölgy alatt. A halál mondja meg, 
hol a halál, s a csavargók kincset találnak a halál helyén. Így három alakban jelenik meg a 
halál, öreg bölcsként, útbaigazító üzenetként és holt kincsként. A garázdák történetében a 
halál, akárcsak a korábbi epizódban az ördög, a világ egyensúlyának és igazságosságának 
helyreállítója. Az előbbi epizód a kincsforgalmat azonosította a szekrétumok („magok”) for-
galmával. Az új epizódban a kincs bosszújának története következik, melyben a csavargók 
kiirtják egymást. Az epizód a Greed vagy a Sierra Madre kincse rokona, a fösvény sóvárság 
és elembertelenedés történeteié. Elérkeztünk a pénz és a szerelem sivatagába.

8.

Joachimo de Fiore utópiájában a szerzetes a Harmadik Ember, a szellem embere, aki meg-
váltja a világot a pokoli és állati régiók túlerejének hatalma alól. Pasolini szerzetese nem 
a felszabadult világot elhozó szellemi ember: a haldokló hagyatékára vadászó pénzsóvár 
szerzetest látjuk. Alattam van, mondja a beteg, miután átlátta az álszent szándékát, s az alatta 
kotorászó szerzetes tenyerébe ürítkezik. A kincs és az ürülék ismételt azonosítása arra utal, 
hogy már csak inflálódott formáiban van módunk igenelni az életet. Míg sóvárgunk rá és 
nyúlkálunk utána, kincs, miután megragadtuk ürülék az élet. A pénz az általános egyenérték, 
minden élet mozgatója, de pénz és ürülék szimbolikus kapcsolata általános egyenértéktelen-
ségként fejezi ki az élet igazságát.

9.

Angyali üdvözlet következik, de nem az ég, hanem a pokol üzenetét hozza az angyal, mint 
szárnyas démon. Kiégett világban, vulkáni tájon vonul a kárhozottak menete. Ezúttal a po-
koli kínokat ugyanazok az aktusok teljesítik be, melyektől a korábbi epizódok szereplői a 
kéjeket várták. A meztelen elítéltek lefelé menetelnek, ide terelik őket, e kohóba olvad vissza 
a bukott emberiség. A sátán anusa csomókban pukkantja napvilágra a végpontra megékezet-
teket felváltó, kalimpáló teremtményeket: ez a teremtés. A kettő együtt a pulzáló világegye-
tem. A Sátán üríti ki magából a létezést, hogy a többiek falhassák és kalmárkodhassanak vele. 
Az iszonyat mélyeivel a katedrális nyugalmas magasságait állítja szembe Pasolini, de a pokol 
üvöltése, a kárhozottak jajszava áthallik a zsolozsmán.

Az exkrementális szimbolika az ősi, chthonikus szimbolika elfajzott változata. Az utóbbi 
a „sárból jöttünk”, az előbbi a „sárba megyünk” motívumára épít. Az előbbi a piszok legyő-
zését mutatja be, az utóbbi a piszok győzelmét diagnosztizálja. Az előbbi sok évezredes, az 
utóbbi a polgárosodás terméke. Pasolini egyesíti a két szimbolikát, s azt hangsúlyozza, hogy 
csak a látott és vállalt piszok eltakarítható. Csak az élettelen anyag steril, a holt kő, a vulka-
nikus hamu, a kihűlt láva.
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A neogiccs
(Könny és mosoly – műkönny és vigyor)

Az omnipotens reflexió, mint az érzékenység kasztrációja és a fantázia impotenciája, az ér-
zelmet és a pátoszt, a meghatót és a fenségest a giccsel azonosítja. Négy végső episztémét 
szűrhetünk le a filmtörténet szemléletéből: 1./ a szép remények, 2./ az elveszett illúziók, 3./ a 
romlás virágai és 4./ a szemét újrahasznosítása episztéméit. A végső episztémék, mondhatni, 
a végzet vagy sors művei, míg az őket konkretizáló korstílusok és stiláris áramlatok kibontják 
a bennük rejlő lehetőségek sokaságát. A fikcióspektrum kiépülési folyamatát gyorsulás jel-
lemzi, amennyiben az emberiség történelmének túlnyomó része az első episztémében zajlott, 
melyet épp ezért nehéz elhelyezni az időben, megállapítani határait, melyek azért sem mere-
vek, mert a régi episztémék mozgásformái parakultúraként kísérik az újakat, akár a népi ellen-
zék, akár a tudattalan korrekció formájában. Az első episztéméről mondhatjuk, hogy ötezer 
vagy ötmillió éves, kezdetei megfoghatatlanok, az azonban kétségtelen, hogy az elveszett 
illúziók és a romlás virágai episztéméje lefut a XIX. században, melyet ezért az élmény és tu-
dás csúcsszázadának tekinthetünk, míg a XX. század szembeállítja az előbbi episztémékkel a 
XVIII. század óta kristályosodó alternatívájuk, a felvilágosodás episztéméjének technokrata 
szcientizmusát, mely az élmény és fantázia, a létátélés és élményábrázolás episztéméiben is 
új stádiumhoz vezet: a XX. század részben az előző episztéméket futtatja újra – second-hand 
episztémék formájában, majd kiegészíti őket a szemét-újrafelhasználó episztémével. Miután a 
naiv önátadás és optimizmus kultúráit, majd a szentimentális gyászkultúra idejét pragmatikus 
pesszimista reflexivitás, démonikus-nárcisztikus önreflexivitás, végül lingvisztikus és techni-
kai formalizmus követte, lejátszódtak a lehetőségek, a fikcióspektrum lekerekített térbe került, 
így a fejlődés a következőkben nem a világhatárok feszegetését, hanem a divatok körforgását 
jelenti. A spektrum tematikailag nem tágul, a divatok gyorsan peregnek, a kiépülés stádiumait 
leváltják a felhasználás vagy alkalmazás stádiumai. Akár a rendszerbővítés, akár az alkalmazás 
stádiumait tekintjük, az előző stádium a következőhöz képest patetikus, a következő pedig, az 
előzővel szemben ironikus pozíciót foglal el (Bodnár Zsigmond idealista és realista szellemi 
univerzumoknak nevezné őket). A pátosszal való szembefordulás az antipátosz is fordított 
pátosz, negatív pátosz, így általa is távolodunk a pozitív emocionális telítettség kultúrájától. 
A „realista” társadalom kapitalista kifejlettsége idején a sokoldalú ember eszménye helyére a 
specialista eszmény lép, de mivel az elsajátított anyagok túl gyorsan avulnak, a jövő a beta-
nított emberé. Az életet az egzisztenciális szorongás mozgatja, nem a lelkesedés.

A természetbe való közvetlen beolvadottságból kivált a közösségbe való közvetlen 
beolvadottság, a pátosz eredeti formája, az egyetértést is megelőző együttérzés, melyhez ké-
pest már az egyetértés is, mert érvekre van szükség, a távolságtartó kétely és a kritikai irónia 
előjele. A szaktudás elsöpri a világnézetet. Az előbbi a tárgyi összefüggések felhasználása, az 
utóbbi az ember önépítése, melyhez az egész embernek kell szembenéznie a világegésszel. 
Az előbbi a meglevő szükségleteket szolgálja, az utóbbi az ember lehetősége, hogy kitalál-
ja magát, irányt adjon a permanens túllendülésnek, mely léte formális oldala. Csak akkor 
szükséges megérteni a világot, ha meg akarjuk változtatni a viszonyokat, s teremteni sze-
retnénk magunkat. Ez a léte egészéhez költőien viszonyuló ember privilégiuma. Az adottal 
elégedett ember delegálhatja a világmegismerést, s valamilyen fórum utasításaira hagyatkoz-
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hat. A költőietlen korban alkalmazkodási receptek, haszálati utasítások kötik a reagálásokat, 
életidegennek tekintik az egészre vonatkozó kérdésfeltevést, mely túlkérdez a funkcionális 
összefüggéseken és az értelmet firtatja. Csak az eltárgyiasított tényemberről tudunk, az alanyi 
tudás, az élettapasztalat összegezése, az átfogó átélés, az életművészet továbbadása szünetel. 
Az elitek termelő- és fogyasztógépek világméretű egymásra hangolásával igyekeznek meg-
előzni a válságokat.

Az irónia mint esztétikai cinizmus vagy szkepticizmus feloldja a bűnt az értékelhetet-
len sokszínűség eszményében. A lenni nem tudás, a félbemaradtság a valóság, a létteljesség 
csak fikció. Shakespeare maga és Keats általi interpretációja úgy viszonyulnak egymáshoz, 
mint Keats Shakespeare-képéhez eme kép Paul de Man általi interpretációja: az interpretatív 
eltolódások az amorf emberkép felé vezetnek. A posztmodern ember úgy értelmezi magát, 
ahogy – Paul de Man szerint – Keats értelmezi Shakespeare-t: „aki képes magára ölteni min-
den ént, és az összes én fölött áll anélkül, hogy maga meghatározott, egyedi én lenne, egy 
olyan szubjektum, aki végtelenül elasztikus, végtelenül mozgékony, végtelenül aktív, agilis, 
és fölötte áll minden átélt tapasztalatának.”(Paul de Man: Esztétikai ideológia. Bp. 2000. 
192.). A végtelen elaszticitás eszméjével a modern típusok (gumiember, masszaember stb.) 
világképéhez és mentalitásához érkeztünk, amely kifejezetten tragikumellenes. A tragikum 
már a polgárság klasszikus korában is melodrámává süllyedt le, de ez a melodráma még a 
tragikum öngyásza, a tragikus egzisztencia történetéhez tartozik. Ahogyan a The Tarnished 
Angels című filmben Dorothy Malone haja és szoknyája lobog a szélben, sokkal nagyobb 
léttörténeti esemény, mint a Psyho fürdőszobabeli gyilkossága. Az irónia nemcsak a törté-
nelem vége, minden véget egy adag irónia közvetít, az eddigi korokban új pátosznak helyet 
adva. Shakespeare felfedez annyi iróniát, amennyi a középkortól való szakításhoz szükséges, 
de nem a tragikum helyett, hanem vele párhuzamosan dolgozza ki. Ellensúlyozza az irónia 
világát a pátoszéval.

Ha a kódok korlátait is észlelik, de a tökéletes nyelvre is vágynak, akkor szétverik a 
kódokat, mert a tökéletes nyelv a nyelv tökéletes túllépését megvalósító és teljes hozomá-
nyát továbbadó nyelv volna, mely feltétlen valósághoz vezet. A naiv közvetlenségvágy a 
tárgyhoz akar menekülni a világnézetből, a Dologhoz az érzékektől. Az ironizáló ember érzi 
a kultúrmintát, s ezt elsősorban a patetikusban – a legtöbbet ígérőben – érzi meg. Elfogadja 
az ösztönt (mint elkerülhetetlent) és az érdeket (a hasznosat), de elhatárolja magát a szépítő 
kultúrmintáktól. Előbb az illúziók mint szépítő kultúrminták torzító munkáját hozzák szó-
ba, majd az előítéletek mint rágalmazó kultúrminták kerülnek a figyelem középpontjába. Az 
egyén, aki a mintában – bizonyíték hiányában mozgósító – sugallatot, hipnózist és parancsot 
lát, elutasítja azt a bizonyos, tényszerű érdekek nevében. Ha a magasztos mintában sikerül 
leleplezni az alantas érdek stilizált kifejezését, úgy máris igazolva volna a józan érdek. Ha a 
legidegenebbel sikerül közösséget vállalni, a legszerényebbet igenelni, akkor megmentettük 
az antipátoszt, a negatív pátoszt, a kiábrándulás pátoszát, s szabad kezet kap az érdekkövetés. 
Egy érték meghal szenvedélyként és feltámad nosztalgiaként. Az irónia a feltétlen azonosulás 
felmondása által őriz valamit az értékből, szimbolikus mandátumból, szerepből és eredeti 
megélési módjukból, a feltétlen szenvedélyből. A „komoly” ironikus formában való vissza-
térése a lét másodvirágzása.

Az irónia forrása az önirónia – ha nem így volna, maró szatírává, gúnnyá, végül rága-
lommá és gyűlöletbeszéddé laposodna. A hitetlen kétkedő magában sem hisz, de lebegtetett 
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beszéde hitelesíti az iróniát. Mit tanít, a tanítókkal szemben, az ész ösztönének iróniája? 
A filozófia célja az irónia szüksége idején még nem lehet az, hogy a mögötte álló eszmét 
megvalósítsák, mert élesebben látja azt, amitől elhatárolódik, mint azt, amit keres. A filozófia 
célja ebben a pillanatban nem az, hogy megvalósítsák, csak hogy kiszabadítson a közvé-
lekedés fogságából. Maradjon az autenticitás ködlovagjainak délibábos köztársasága, mely 
gyógycseppekként adagolja a szellemet. Maradjon a filozófus sámán, ne legyen néptribun.

Felváltva kerül az élmény középpontjába a beszélőnek a kód, a tárgy és önmaga iránti 
distanciája, de a kóddal szembeni distancia bizonyul kulcskérdésnek, mert önmagával mint 
a kód által megszálltal és a tárggyal mint a kód által szelektált és átformált lét ködképével 
kerül szembe a beszélő. A bölcs mosoly csak addig bölcs mosoly, amíg könnyes mosoly. Így 
mosolyog A szorító című Hitchcock-film végén az imént kiütött vesztes polgár a győztes 
proletárra: nincs harag, próbáld meg te is, hátha van remény.

Az irónia nem nyugszik bele, hogy a nyelvem határai a világom határai, úgy látja, hogy 
ez csak a kóddal való azonosulás mértékében igaz. Az irónia a direktet is metaforának és a 
teoretikust is képes beszédnek tekinti. Lazít egy kapcsolatot, de nem viszi a szakításig. 
A lét örökké levedli a képeket, létformákat képviselő képformákat. Mintha a lét szorítaná ki a 
puszta képeket, de csak új képek szorítják ki az előbbieket. A megismerés nem a képektől ug-
rik a léthez, hanem mindig új képekhez való továbbhaladásban marad kapcsolatban a léttel. 
Az irónia a tárgyélményben felolvadó képélményt képtudattal sújtja, ráolvassa a tárgyvilágra 
az önreflexivitás szelleműző igéit.

Kierkegaard, Walter Benjamin vagy Paul de Man az irónia negativitását hangsúlyozzák. 
„Az irónia megszakítás, kiábrándulás.”( Paul de Man: Esztétikai ideológia. Pécs. 2004. 201.). 
A negatív irónia azonban csak az irónia durvább formája. Hitchcock A szorítóban című filmje 
negatív iróniával nézi a nőket, A farmer felesége hősnőjét azonban pozitív iróniával szem-
léli a szerző. A vélt jelöltet puszta jelölővé nyilvánítva nem kell lemondanunk az elveszett 
(vagy el nem ért) jelölt kereséséről, melynek a pozitív irónia is csak nyomait látja, de látja a 
nyomait. Az ironikus mű a maga relativitását keresett eszméje abszolútuma felől érzékelheti, 
s nemcsak egy másik – időszerűnek tekintett, kritikus – eszme nevében támadhatja. Ez a 
bocsánatkérő mosoly esztétikája: eddig jutottam, menj tovább az úton, jelzi a befogadónak, 
a heroikus, patetikus részt nem tekintve az ember jogának. Az elsődlegest, közönségest ne-
gatív iróniának nevezhetjük, a másodlagost pozitív vagy nosztalgikus iróniának. A negatív 
irónia tagadást terhel az állításra, megkérdőjelezi, amit állítanak. A pozitív irónia is tagadást 
kapcsol az állításhoz, de kérdést is a tagadáshoz. Állítás és tagadás is kérdezni kezdik benne 
egymást, meddig mehetnek el. A pozitív irónia azért teszi idézőjelbe az állítást, hogy feltéte-
les formában fenntarthassa. Egy miliőidegen tudást tart feltételesen életben a vele szemben 
álló ellenséges miliőben. Az irónia, miközben kérdésekké teszi az állításokat, visszahívja az 
érzékiség egészébe az önállósult racionális érzéket.

A negatív irónia a kétely, gúny és bosszúság, a pozitív irónia a felszabadító játékosság 
munkája, de kísérik és táplálják is egymást, csak azért lehetnek éleslátásúak, mert a negatív 
irónia tudattalanja a pozitív, a pozitív irónia tudattalanja a negatív. A játékosság akciórádiu-
sza szélesebb a gúnyénál. A negatív irónia a pozitív tannal szemben ellenkezik, a pozitív iró-
nia a világgal szemben vesz fel tartózkodó álláspontot. Az egyik tant, stílust lép túl, a másik 
mindent. A negatív irónia végtelen nyugtalanságának oka, hogy a különbségektől, magától 
a kódolástól szeretne szabadulni, s a „kódolatlan áramok” közvetlen birtokolhatóságában 
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hinni, bár tudása letilt minden hitet. Az alacsonyabb irónia támadó, gúnyoló, szatirizáló jel-
lege azt sejteti, hogy egy titkos abszolút kód a maga elérhetetlenül rejtőzködő mivoltában 
is segít relativizálni a használt közkódot. Ennyiben a negatív irónia baja, hogy túl pozitív, 
ezért, a minőségi vagy igazságigény segítségére kell, hogy hívja az öniróniát, mely a pozitív 
iróniának kiindulópontja. A negatív irónia affirmatív beállítottságot rejt a negativitás mögé, 
s ennyiben a pozitív irónia tűnik mozgékonyabban negatívnak, amennyiben mindent beolt a 
negativitással, s csak annyiban pozitív, amennyiben ez a negativitás mozgósító, de nem meg-
semmisítő. Az eredmény befogad számos elvetélt kódot, amelyek nem bukott kódok, csak 
egyetemes elhárító mechanizmusok, azaz paradigmaváltások söpörték el őket, problémáik-
kal és vívmányaikkal együtt. Az elvetett nyelvek nem megcáfolt, csak elfelejtett nyelvek. 
A pozitív irónia nem nyers gúnyolódás, mert nem egy nyelv nevében támadja a többit, hanem 
a többi nevében az uralkodót. A pozitív irónia csak azért támadja meg a tényt, így a szellemi 
tényt is, az alternatívátlan kódot, hogy megpillantsa mögötte a kódok összességét, s az alter-
natív kódok relatívumain keresztül idézze meg a valóság mámorát.

Ha Szókratész azt bizonygatja, hogy nem tud semmit, ezzel megtagadja a hitet a for-
galomban levő kódoktól, hogy számadásra késztethessen bármely kódot. Az irónia távol-
ságtartó kódhasználata azonban implicit énkódot feltételez a közkóddal szemben, hogy az 
élettapasztalat egészén mérje feldolgozó kapacitásukat és nem az általuk épp kiköpött té-
nyeken. Az implicit énkód mint örökségek és ősélmények által átélő, önkódoló kérdezés 
által bármely közkód szűrő ás leosztó rendszereitől eleve függetlenül és csak választásunk 
által függést vállalva vagyunk benne a világban. Van egy közvetlen, preracionális élmény, 
mely a biológiai univerzáliák természetes örökségét egyesíti a kulturális befogadó képesség 
nyitottságával. Az elnyomott közkódok ébresztése vagy az uralkodó kódok egymás ellen ki-
játszása eme preracionális élményhez folyamodik vissza. Az ember nemcsak a szociokultu-
rális háló által leszűrt világban él, melyre nem tudja maradéktalanul visszavezetni, s melybe 
beletagolni sem tudja konfliktusmentesen személyes realitását: mindenekelőtt és mindenek 
végén egyediségében, érzéki-cselekvő ittlétében merül bele a mindenségbe, s az ide befu-
tó információk figyelmeztetik a közkódok korlátaira. Az irónia az a mód, ahogy a valóság 
személyes képe megpróbálja túllépni a valóság társadalmi képe tilalmait, szelektív korlátait 
és megengedhetetlen azonosításait. Aki nem ismeri az iróniát, mondja Kierkegaard, az nem 
tapasztalta meg „a személyes lét abszolút kezdetét.” (Kierkegaard: Egy még élő ember írása-
iból – Az irónia fogalmáról. Pécs. 2004. 116.). A valóság társadalmi képének rabja az ideális 
fogyasztó és az ideális választó. Az irónia a valóság társadalmi képe ellen lázadó valóságke-
resés stratégiája. Az, hogy a világ mindenek előtt érzés, hangulat, nem cinikus kijelentés, ha-
nem a prereflexív cogito segítségül hívása a lezáró szignifikánsok, kodifikált tanok, uralkodó 
közhelyek ellenében. A posztmodern kötelező iróniája azonban csak az irónia mimézise. Az 
áruvá vált irónia olyan messzemenően fantomizálódott valóság kifejezése, mely már létében 
is önnön szatírája, melyben így az irónia a cinizmus szublim stilizációja által érvényesül ke-
lendő áruként. Eljutottunk a „bölcs mosoly” defektjéig, de nem tudunk megfelelni az ebből 
fakadó feladatnak, a „bölcs könny” feltámasztásának, melyet Adorno Schubert és Mozart 
kapcsán, Kosztolányi pedig Chopin kapcsán reklamált.

A mind depresszívebb művészfilm és az egyre kegyetlenebb tömegfilm elnyúló korszaka 
felébresztette a velük túl korán, éretlenül találkozó és ezért traumatizált nemzedékekben a 
melodráma és a romantikus komédia igényét. A neogiccs feljövetelének korát éljük. Míg a 
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klasszikus melodrámát és komédiát jogtalanul látták el a giccs bélyegével, az őket felületesen 
és cinikusan utánozni próbáló neogiccs, mely ráadásul midcult-filmként akarja eladni magát, 
nemcsak előrelépést nem jelent, de még csak visszalépést sem.

A neogiccs elfojtott, titkolt, zárójelbe tett iróniával legyártott mesterséges antiirónia, nem 
a hitnek és érzésnek legalább kísérlete, ha már szenvedélye nem lehet, csupán mesének ál-
cázott propaganda. A régi „giccs”, a klasszikus mozimelodráma, a romantika utóvédharca a 
győztes felvilágosodás keretei között, és párbeszédben vele. Ma nem az impulzivitás lázad a 
szkeptikus vagy cinikus reflexió diktátumai ellen, hanem a reflexió konstruálja a reflektálat-
lan impulzivitás utánzatát, a hidegség az érzelem mimézisét.

A közönség lázadása szcientista-technokrata kor „varázstalanított” artisztikumának hi-
degsége ellen együtt jár egy másik lázadással, a szépesztétika utáni vágy magához térésé-
vel. A magas művészetben a reflexió, a tömegművészetben a rútesztétika győzött az „érzel-
mes giccs” meghaladása címén. Most új, jövedelmező üzletként próbálják kiszolgálni az 
antireflexív szépségnosztalgiát, mely annál nagyobb, minél fáradtabb és megtörtebb rétegek 
szembesülnek megcsalatásukkal, kiúttalanul, a leszerelő ideológiák harapófogójában

Nincs olcsó remény, melyet a neogiccs ígér. Az ember tudja, hogy halandó, de elfojtja ezt 
a tudást, hogy élhessen, ennyiben azonban az egész élet felfogható mint hazugságesemény. 
Ha Sartre a halál abszurditásáról beszélt, ebből az élet egészének abszurditása következik 
(melyet Schopenhauer gondolt végig). De ez nem a tettes cinikus igazsága, hanem az áldozat 
tragikus tudása. A szépséget is a tudás nyilvánította giccsé, mert a teljesítménycentrikus prés-
társadalomban nem az egész, nem az időbeli totalitás igazolja a szépséget, mely az épülés 
kínjai és a romlás kínjai közé ékelődik. A későpolgári kultúrában nem veszik tekintetbe – bi-
zonyára, mert leépül – a szépség ellenálló erejét (szép öregség, szép halál stb.), sem szép és 
jó szövetségét az egész értelmének megmentésére.

A Csodás álmok jönnek olyan halálfilm, mely az impresszionizmus, expresszionizmus és 
szürrealizmus ikonográfiáját a nagyromantikával vegyítve teremti meg a maga mennyorszá-
gát, ami azonban úgy folyik össze a pokollal, mint az őt megelevenítő stílusok egymással: 
lubickolás a másodlagosságban, dúskálás a kizsákmányolt értelemvilágokat jelentésfosz-
tó felületes jólértesültségben. Az eredmény a mennyország, mint maszat, az üdv képének 
amorfizációja, mely legfeljebb a remények amortizációját fejezi ki. A banalitás, úgy látszik, 
ezután nem lesüllyed, hanem felemelkedik, s az ő ködének takarója az, ami az üdvöt jelenti. 
A megváltás az ízléstől és gondolkodástól vált meg: az ember eresszen csak át magán min-
dent, gondtalanul. A kultúra öblítőszer, mely mindent kiold a tudatból, s azt a benyomást 
kelti, hogy minden megvan. Ugyanazt a ragadósságot, mely a Rémálom az Elm utcában 
esetében sikeres horror-recept, az iszonyat szimbóluma volt, itt az üdv képleteként tálalják 
fel a nézőnek.

A cselekményt privatizáló giccsel verseng a kritikai és néha intellektuális ambíciókkal 
dúsítani próbált propagandisztikus giccs. A Határok nélkül című film segítségével próbáljuk 
becserkészni a modernizált giccs világképét és módszereit, céljait és eszközeit, melyekkel 
igazolhatatlan világnak próbál olyan értelmet adni, amit régi műfajokból merít, így az aktu-
alitások nem igazolják. A film hősnője Schumannt zongorázik az angol középosztályi jólét 
védettségében. A viktoriánus hangulatú képek mintha régi UFA-filmből, sőt Griffith-melo-
drámából tévedtek volna ide a globális konfliktusok felbolydult közegébe. Később Sarah 
(Angelina Jolie) meg akarja menteni a világ anyáit és gyermekeit, minek érdekében ismé-
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telten cserbenhagyja saját férjét és gyermekét, eltűnve a véres és kalandos válságzónákban. 
Első útján élelmiszert szállít az éhező ethiópok menekülttáborába, későbbi útjain azonban 
mind kevesebbet látunk a világból, s alig tisztázódnak a helyi konfliktusok, mert Kambodzsá-
ban vagy Csecsenföldön Sarah már csak a menekülteket gondozó sebészt üldözi szerelmével.

A válságzónák szenvedéseinek okait érintőlegesen is alig jelzi a film, melynek nyitánya-
ként kollektív orgia tanúi vagyunk az egymást ünneplő segítők mulatságán. A részeg erotikus 
vonaglást zavarja meg a tábori sebész, a halálból visszahozott sovány ethióp kisgyermeket 
rángatva be a luxusmiliőbe, hogy bemutassa a segélypénzeket elmulató segítőknek a valósá-
got, hiába, mert kommandósok teperik le és hurcolják el a valódi segítőt és a megsegítendőt 
(az utóbbi, a kisfiú bele is hal a „szabad világ” általi fogadtatásba). Sarah megrendül, magán 
segélyakciót indít (bár első pillanattól kérdéses, hogy a részvét vagy az első látásra fellobbant 
szerelmi vágy-e az igazi mozgatója). Sarah útját kísérjük: első szinten a segélyszervezetek, 
második szinten a helyi diktátorok pribékjei tizedelik a szállítmányt, a maradék három napra 
elég az életért küzdő csontemberek segítésére. A táborban mindenfelé kiterült holtakat látni, 
de az óvatos film nem kontrasztálja az ethióp végvonaglásokat a londoni kéjvonaglásokkal.

A Határok nélkül a valóban lényeges és megrendítő eseményeket lassan de biztosan a 
cselekmény perifériájára szorítva teszi fogyaszthatóvá a nyugati szuperfilm-néző számára 
a londoni hölgyet kezdetben megvető és durván elutasító sebészt fáradhatatlanul üldöző 
Angelina Jolie szerelmi melodrámáját, mely a nő szerelmi válságainak és szenvedésének 
díszleteiként utalja mind jobban háttérbe a válságrégiók véres valóságát. A szadomazochista 
melodrámává alakuló Határok nélkül ráérez a közönségigény jövőjére, az új melodráma ha-
tásmechanizmusa már A szürke ötven árnyalata felé mutat.

A valódi problémák elmaszatolásának példája a filmben felbukkanó CIA-ügynök esete. 
Mivel a segélyszervezetek pénze, akárcsak az ENSZ apparátusa nehézkesen mozog, s a pénz 
késik vagy célba sem jut, az orvos elfogadja a CIA-ügynök ajánlatát, aki fizeti a gyógysze-
reket és műlábakat, ha az orvos teherautói fegyvert csempésznek alattuk, gyilkos eszközöket 
a gyógyszerek közé rejtve. Hogy hová mennek és kit támogatnak a gyilkos eszközök, nem 
tudjuk meg, mert kiderülhetne, hogy a „baráti” erők nem kevésbé kegyetlen népirtók, mint az 
„ellenség”. A propagandisztikus neogiccs szellemi presztízs szerzés érdekében vet fel olyan 
problémákat, melyeket a továbbiakban óvakodik kifejteni és megítélni.

Kambodzsában Sarah már csak az orvos szerelmes kísérője, később pedig felkerekedik, 
hogy kihozza Csecsenföldről szerelmét, akinek közben gyermeket is szült, a férj által gyanút-
lan nevelgetett kislányt. Csecsenföld arra szolgál, hogy ide telepítsék a klasszikus melodrá-
ma „szerelmi áldozat”-motívumát. A taposóaknára lépő Sarah a maga feláldozásával menti 
meg a férfit. Az utolsó epizód fegyverropogásban rohangáló szerelmeseinek története tiszta 
akciófilmmé csupaszítja a társadalomkritikai problémafilmként indult művet. Ennek érde-
kében a Griffith-stílű nőalakként felvázolt figurát a cselekmény során át kellett alakítani a 
régimódi naiva és a modern csavargónő keverékévé. A film meghatónak szánt befejezésekor 
a férj ablaka alatt ácsorgó, leselkedő sebész szemléli kislányát, aki anyja helyén ülve pötyögi 
Schumann gyengéd ábrándjait, mintha a szerelmi áldozat megmentette volna a világ rendjét, 
az élet értelmét. Az emberiség megmentését garantálni nem tudók a „szív” megmentését 
ajánlják fel cserében.

Az Államtrükkök című filmben a CIA-ügynökök jelzik, hogy Szaddam felszámolta atom-
programját, a felderítőnek azonban nem a valóság felderítése a feladata, hanem a készülő 
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háborút indokló paranoid képzetek összeeszkábálása. A valós információt hozó ügynököt 
lehetetlenné teszi a hatalom, rágalmazza a sajtó, menekülnek előle ismerősei és barátai, az 
adatokat szemérmetlenül átértelmezőket pedig előlépteti a hatalom, s máris hullhatnak a 
bombák, ég az ősi Bagdad. A tartalom ellentéte a tanulság: a film az amerikai demokrácia 
dicsőítésével enyhíti leleplezéseit. „Demokrációban nem könnyű élni, ha nem tudnák, de 
mi ma abban élünk.” – oktatja ki a film végén a „szakértő” az egyetemi ifjúságot. „És ha 
jól végezzük a dolgunkat, a gyermekeink is abban fognak élni. Isten áldja Amerikát!” Az 
Államtrükkök készítői egy rég elmúlt vagy sosem volt Amerika mázával vonják be a jelen 
botrányát, ahogy a Határok nélkül a szerelmi melodráma kényszeredett utánzatának hitelte-
len mázával vonja be a népek kiéheztetése és a tömeghalál tematikáját. A dramaturgiai trük-
kök lényege az elfogadhatatlan elfogadhatóvá tétele, a világszituációval való szembenézés 
megspórolása. Az idegen szenvedések tematikája az idegborzoló érzések cukrászatában való 
csemegézés adalékanyagává válik. A presztízs kedvéért adagolt parciális igazságok a totális 
hazugság hitelesítését szolgálják.

Akárcsak a Határok nélkülben, az Államtrükkök esetében is a harmadik világ nyomorával 
és romjaival való szembenézés epizódjai a hitelesek. A „pusztulás képei”. Az Államtrükkök 
egyik hiteles motívuma bemutatja, hogyan csábítja el a CIA, s aztán mint hagyja cserben 
s szolgáltatja ki a bosszúnak és pusztulásnak Irak műszaki értelmiségét, de mindezt végül 
kompenzálja a két CIA-ügynöknek a humanizmus hősévé való felstilizálása.

A régi giccs olyat ad el, amiről a szerző azt hiszi, hogy nem hisz benne, a film mégis 
eléri az ajzó és oldó perfekciót, a terápiás hatást, mert a szerző tudattalanul hisz mindabban, 
amiről azt hitte, hogy nem hiszi. Ez a klasszikus nemesgiccs érája, mely akkor alakul át nem-
telen giccsé, ha a játékos életörömöt és humort leváltja a túl tömény szirup, mely a rábeszélő 
jelleget hivatott lenyeletni a nézővel. A régi nemesgiccsben boldogság és melankólia, vicc 
és komolyság szakadatlan egymásba átcsapása minden sláger vagy tánckép. Ez a klasszikus 
revü dialektikája: a boldogság szomorúsága csap át szomorkás boldogságba, mely az ábrán-
dos szomorúságba telepíti a reményt.

A diszjunktív szintézis mint esztétikai kategória
(Turks Fruit)

Miért indul thriller-stílusban egy szerelmi románc? Esti utcán vagyunk, a nap végén, a haza-
érkezés idején, a szerelmi éjszakák előtti időben, és valóban, férfi és nő száll ki egy autóból. 
„Itt laksz?” – kérdi a nő. Ezek szerint egyúttal kaland vagy viszony kezdetén vagyunk, a nap 
vége egyúttal kezdete is valaminek, a nő első ízben megy fel a férfi lakására. A nő mozgéko-
nyabb és aktívabb a férfinél, nem érvényes a régi szerelmesfilmek szereposztása, nem tudni, 
ki a csábító és ki a csábított. Ez a modernizáció első motívuma, melyet haladéktalanul követ a 
második: a két ember között kilép a sötétből a harmadik. A hagyományos szerelemben a tézis 
a vágy, az antitézis az ellenálló és késleltető vágyott, s a szintézis a vágyat érzékileg fokozó, 
de szellemileg átdolgozó szerelmi történet által közvetített egyesülés. Az Egy vágyát és a 
Kettő konfliktusát követi az „Egy”-ség, méghozzá végül két „Egy”-ség feloldása, a szintézis. 
Ebben az esetben azonban a szintézis helyén a vágyott belső ellenállása helyén (amelyről itt 
szó sincs), a megsemmisítő Harmadik lép fel. A szintézis helyén az antitézis radikalizálása. 
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Gyűlöletteljes fenyegetéssel közeleg a semmiből kilépő, megsemmisítő Harmadik. A ké-
sőbbiekben tisztázódik a viszonyrendszer finomstruktúrája. A férfiak közötti rivalitás meg-
szokott tematikája bonyolódik, mert nemcsak két férfi áll szemben egymással a nőért való 
harcban, hanem a nő is a férfiakkal, a szerelmi konkurenciánál is erősebb motívumot hozva 
magával, a szerelmi kínzás motívumát, amennyiben a két férfival, illetve az általuk képviselt 
férfinemmel való viszonya a kacérság, ami különösen provokatív formát ölt: a szerelmes 
előtt az idegennel, a vágyó előtt a fogyasztóval, az állandó partner előtt az alkalmival jelenik 
meg, az elhagyottnak mutogatja magát, azzal, aki megkapja őt erre az éjszakára. Ezzel a férfit, 
aki a későbbiekben kibontakozó előzményekben felcserélhetetlenné nyilvánítja őt a hosszadal-
mas szerelmi üldözés által, a szenvedélyes függőség megnyilatkozásaival, a diadalmaskodó, 
majd szerencsétlen, később ismét diadalmaskodó majd újra szerencsétlen férfit felcserélhetővé 
nyilvánítja. A mácsó-sztorik megfordításával van dolgunk, ezúttal a férfi az, aki felfedezi a 
nőben a túlléphetetlenséget, s mire ezt megérti és elfogadja, a nő már messze jár. Így a szere-
lemben a nő a tettes és a férfi az áldozat. Az erotika játszmájában a mindenkori következő az, 
aki megfoszt a vágy tárgyától, és ezzel ideiglenessé nyilvánítja a beteljesedést. A mindenkori 
következő ezáltal a halál képviselője vagy rokona, már ő is, és már a film elején, úgy jön el a 
szeretett személyért, mint a klasszikus tragikus románcokban a film végén a halál.

A Turks Fruit azonban nem klasszikus tragikus románc, így a halálrokon, azaz pusz-
tán erotikus szeretőre támad a szerelmes, ezáltal szinte a halált szeretné halálra ítélni, azaz 
minden fontos dolgok veszendőségét, majd azt is, aki ennek az olcsó közegnek pártjára állt: 
elveszett szerelmét. Olga (Monique Van De Ven) támadója, Eric (Rutger Hauer), az elhagyott 
szerelmes a romlandóság, a múlékonyság ellen lázad. A túlléphetetlen elleni lázadás formája 
azonban a túlléphetetlent túllépő gyilkosság, melynek kiváltója a ráismerés a túlléphetetlen-
ség veszélyeztetettségére, a kölcsönösség hiányára. Az ember a túlléphetetlent keresi, holott 
minden mulandó, s a mulandó legfeljebb utalás lehet a túlléphetetlenség igényére. A szerelem 
a múlékonyban akarja meghaladni az elmúlást. Az erotika nem kíván lehetetlent: az erotika 
egysége a kaland, mely a vonzerő mindig új variánsát fedezi fel, és számol minden beteljese-
dés múlandóságával, a dolgok ideiglenességével, az idő selejtező hatalmával.

Térjünk vissza, a mögöttes összefüggések vázlatkísérletétől, a látványhoz. Kiszáll az au-
tóból egy felvillanyozott férfi és egy vidám nő. Mintha ők volnának az induló szerelmesfilm 
szerelmespárja. Csodálkozás, döbbenet majd rémület váltja az arcokon a mosolyt. A nagy-
városi éjszaka sötétjéből kilép egy sötét idegen, lecsap az áldozatra, aki szerelmi éjszakára 
készült, de a nő helyett az örök éjszaka fogadja be. Az iménti nőhódítóból pillanat alatt ál-
dozattá átváltozott férfi tört koponyával és döbbent arccal lehull és kiszenved. A meglékelt, 
megnyílt ember víziója a normális szerelmi szorongásokat fokozza fel. A szerelmi vágy is 
nedvekkel, ad hírt magáról, s a nedvek nedve, az életnedv, a vér, melyet a halál hoz napvi-
lágra, a szerelem által napvilágra hozott szubsztanciák képviseletében jelzi előre a szenve-
dély kockázatát és árát. A szervezet, amely anyagokat ad le környezetének, ezzel felvállalja 
anyagiságát. Az erőszakos halálban a vér jelzi a szervezet kinyíló önfeladását, az egyéni élet 
visszaömlését a kozmikus ölbe, mely – az anya közvetítésével – szülte őt. A nemi váladékok 
az ideiglenes önátadás és egybefolyás tendenciáját (szükségét vagy végzetét) jelzik. A néző, 
akit minden pillanatban felkészületlenül ér a következő pillanat, szintén a képsor áldozata, 
amennyiben feltételezéseit cáfolják az események. A hódító letaglózva elterült, de a gyilkos 
nem azért öli meg a hódítót vagy bitorlót, hogy visszavegye tőle a – mint később kiderül – el-
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veszített nőt. Eric elhajítja ősemberi fegyverzetét, az útszélről felvett követ, mellyel mintegy 
a történelem kezdetére visszatérve győzte le vetélytársát.

A támadó Eric revolvert vesz elő fekete bőrdzsekijéből, és homlokon lövi Olgát. A fegy-
ver és a fegyvert tartó kéz a kép középpontjába nyomul, míg a férfi erős rövidülésben, a fegy-
ver tartozékaként látható a revolver elsülésének pillanatában. A lövés hátradobja a homlokon 
lőtt lányt, akit – az előző áldozathoz hasonlóan – meglékelt, letarolt, vérző lényként látunk 
elterülni. Alsó beállításban magasodik Eric a lány fölé, terpeszben áll a test fölött. Egy időben 
előbbi, filmidőben későbbi szexjelenet ezt fogja idézni, fordított szereposztásban.

Megsokszorozódik a thriller, melyet a téma variációi az elbeszélt valóságból az elbeszélt 
fantáziába emelnek át. A következő vízióban újabb férfit látunk, vérző szájjal, tágra nyitott 
szemmel fuldokolva. Eric tehát a sorozatképző erotika reprezentánsait mészárolja a szerelem 
nevében. Ismételten megy neki a képzeletbeli akciónak, mert a valóságot mészárolja a lehe-
tetlen nevében. Azt, ami megvan, annak nevében, ami elveszett. Az első gyilkosság a szenve-
dély letaglózó mivoltát mutatta be, a második a szenvedélyt fuldoklásként ábrázolja. Mind-
kettőben az embert önmagától megfosztó hatalom a szenvedély. A thrilleri indítás a második 
nekifutással már a slasher hangulatát előlegezi. Lámpaoszlophoz kikötve látjuk a csábítót és 
a nőt, hősünk pedig szakszerű alapossággal tevékenykedik körülöttük. Az erotikus szenve-
dély munkája hóhérmunka. A szerelem, a nyers erotikával való viszonzás által gyűlöletté és 
megvetéssé válik. Miután az erotika sokféleségében dúskáló partner túllépett bennünket, s 
ezáltal likvidált egyszeri és különleges intim világa középpontjaként, ez további szenvedé-
lyes függőségünk mértékében idéz fel kétségbeesést, haragot és végül gyűlöletet. Szeretnénk 
könnyebben venni őt, s ennek legősibb módja legalább huszonegy grammal könnyíteni rajta 
(Inárritu: 21 gramm – az élet súlya).

A férfiáldozat után a tettes a felcserélhetetlen, nélkülözhetetlen és kibírhatatlan nőt sem-
misíti meg, előnytelen beállításban, hasztalan tátogó szájjal, egyszerre szemléltetve a mohó 
életszomjat és a fuldokló hiányt. A kielégületlenség fuldoklását, melynek tárgya ezúttal az 
élet prózai alapfeltétele, a levegő, a lélegzetvétel észrevétlen boldogsága és hihetetlen öröme, 
ami egyúttal a következő pillanat lehetőségét jelenti. Fuldokló száj tátog, mintha gyorsan 
felfalna még minden lehetséges, maradék pillanatot. Az erotikus mohóság csak drámailag 
kiélezett formája az élet ősnárcizmusának: az élet szerelmes önmagába, de a lét tényének 
örömét csak a hiány kontrasztja által képes érzékelni. Az élet csak hiányként, a „még nem” 
és a „már nem” kontrasztjában, ütköző összeférhetetlenségük megfoghatatlan határán ébred 
magára. Ha pedig így van, nem szerencséje-e, hogy minden nehezen megszerezhető és köny-
nyen elveszíthető? Miután a lány kétszer hal meg, először homlokon lőve, majd megfojtva, a 
néző az egymást cáfoló két halál kontrasztjában érzékeli az érzékelhetetlent: már tudja, hogy 
a destruktív aktus csupán vízió.

A thrillerkezdemény, amellyel a film indult, mese a mesében, a fantázia fantáziája. Fi-
gyelemre méltó, hogy a fantázia fantáziája bosszúfantázia, a vágy bosszúvágy. Elmúlt re-
mények és vágyak bosszúvágyként kísértenek. A bosszúvágy vágykísértet. A megcsalatott 
vágy bosszúvágyként kísért sírjából, márpedig minden vágy megcsalatott, legalábbis az idő 
által. A korábbi megfogalmazás, mely szerint a Harmadik az idő és a halál megtestesülése, 
így is módosítható: az idő az Örök Harmadik, így azonban a harmadik lesz az örök győz-
tes, a szerelmesek kirablója, a szerelmek meggyalázója. Földszinti hodályban, bolt- vagy 
raktárhelységből átalakított szobrászműhelyében tér magához álmaiból és ábrándjaiból Eric. 
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Passzívan, ernyedten hever az ágyon. Behallik az utca lármája, ébredő világ sürgése, a reggel 
hangjai. A tágas hodály kizárja az ostromló világot. A hodály, kis ablakaival, csupasz falaival, 
szerteszórt szeméttel, rothadó ételmeradványokkal és felfordult bútorokkal, a feladás és a 
közöny kifejezése. Kinn ébred és motoz az élet, benn nem láthatunk mást, csak a pusztulás 
képeit. Nietzsche mondta, hogy csak egy táncoló istenben tudna hinni, s valóban a súly az, 
ami jellegzetesen nem isteni, a halál pedig a súly győzelme. Ilyen „súlyos” helyzetben látjuk 
a film főszereplőjét, az iménti bosszúálló letaglózót letaglózottként, életet, amely a halál 
rokona. A letaglózás iménti képei, a hatalom kéjes víziói csak a letaglózott vágyképei. Előbb 
két kivégzést láttunk, majd, miután a cselekmény az erőszakfilmből átlépett az erotikus film-
be, az iménti közeg tettese az új közegben áldozat. A nyomor, a hiány közegében vagyunk, 
ahol a legprimitívebb impulzusszex kompromittálja a szexfilm indítását. Eric, Olga képét 
előszedve, onanizál. De míg a valóság analóg helyzeteiben az erotika primitív formája nem 
nőtt fel a magasabb erotika igényeihez, ezúttal ugyanez az impulzusszex a gyász aktusaként 
valósul meg. A lepusztult hodályban fetrengő lezüllött alak, aki nem tudja magát összeszedni 
és túllépni, magába kapaszkodik, magát „szereti”, hiába várja kinn a külső világ neszezése. 
Ugyanaz a fuldokló lihegés következik ezúttal Eric részéről, amit az imént az általa fojto-
gatott áldozat produkált, s ugyanolyan elnehezedés és tompa lehullás a vége. Míg mi a hős 
aktusának tanúi vagyunk, ő a nő arcképére tapad tekintetével. Titokzatos, ártatlan és egyben 
kihívó arcú szépség a lány. Leomló haja elfedi fél arcát, s látható szeme is árnyékba borul. 
A filmbeli fénykép distanciájában tartva, fekete-fehér formában, a fényképarc bekeretezett 
mivolta által a közönséges valóságból kivágva ismerkedünk a film hősnőjével.

Ez az a pillanat, amikor elég volt. Az előbb a női fantomot, utóbb önmaga valóságos testét 
marcangoló férfi egyszerre magához tér. Duplán tér magához, előbb az igazi álomból, utóbb a 
rémálomszerű életből. Erélyes mozdulatokkal veti bele magát az újrakezdés vállalkozásába, 
kitakarítja vackát, mely újra műteremmé változik, s a zuhanyozást és öltözködést követően 
nekiindul a városnak. A film építkezése a fantázia kíméletlen logikájáról vall. A pusztító, 
gyilkos dühöngés képeit a primitív nemi düh képsora követi, majd Eric úgy öltözik be, mint 
a bosszúfilmek hősei (pl. a Mad Max című filmben Mel Gibson, családja elvesztése után). 
Bizonyos értelemben Eric is tekinthető bosszúhősnek, ebben az esetben azonban mintha az 
egész női nemen akarna bosszút állni. A Mad Max-stílusú nekiindulás lényege a nyers nemi 
dühöt leváltó nyers életdüh.

Könnyed zene szól, melynek vidámságán átérzik a dacosan legyőzött bánat, miközben 
hősünk nekiindul a gyanútlan mivoltában köznapian barátságos városnak. A zene játékos, 
a város derűs, az emberek mennek a dolguk után. Az undorteljes fetrengést, majd dühödt 
vergődést követően fellélegezhetünk, kilépve a fénybe, a közös élet tevékeny biztonságába.  
A külvilág játékos könnyedsége és reflektálatlan forgalma úgy fojtja el a melankóliát, aho-
gyan a melankólia is már elfojtás, valami ismeretlen és eltávolított vagy akár tagadott mivol-
tában is legyőzhetetlen tragédia szimptómája, mintha Mad Max lendületes nekiindulása csak 
a függöny ábrája volna, mely mögött Hamlet habozása a betiltott dráma.

A városba kilépő Eric könnyed és magabiztos. Víziójában hullákat aratott, a valóságos 
városba kilépve szerelmi diadalokat arat. Könnyed rámenősségét, rögtönző szabadosságát 
az iménti nyomasztó helyzet magyarázza. Az ellenállhatatlan csibész, a vidám hódító, a fel-
tartóztathatatlan asszonytipró azért olyan sikeres, mert semmit sem jelent számára a siker. 
Válogatás nélkül szólítja le a nőket, s csak vetkőzés közben vet rájuk pillantást, néha az elé-
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gedetlenség bosszús grimaszával, végső soron mégis elfogadó közönnyel, mert jón-rosszon 
túl nincs lényeges különbség jó és rossz között. Fogyasztja a nőket, de oldhatatlan távolság-
tartással karol át, a fogyasztás szubjektumának jellemzője az oldhatatlan fagyottság. A leráz-
hatatlan fejvadász temperamentumában agresszivitást fedezünk fel, a megsemmisítő tekin-
tet néma ítéletében még többet: destruktivitást. A hódító férfi kíméletlenségének megfelel a 
megszerzett nők felcserélhetősége. Alig nyertünk futólagos betekintést egy illékony szerelmi 
jelenetbe, Eric máris más nőt tart karjában, néha csinos, máskor esendőbb, rosszkedvű nőket.

A posztmodern szex, paradox módon, premodern konnotációkat produkál a jelenetek 
nyugtalanító ellentmondásosságával. Előbb a nyers nemi düh igénytelenségét láttuk, mely 
– „magvát a földre ontva” – nemcsak bibliai értelemben, a lehetséges élettel szembeni bűn, 
abban a modernebb értelemben is destruktív, amennyiben léte valóságában fölöslegessé nyil-
vánítja a partnert, kvázi-halottá. A nyers nemi düh megfelel annak a pillanatnak, amikor 
a serdülő vérébe ömlő hormonok olyan intenzív izgalmat eredményeznek, amely céltalan, 
tapasztalatlan, és sem a kielégülés feltételeit, sem a keresett minőségeket, sem a keresés kí-
vánatos irányát és módjait nem ismeri. A nemi düh stádiumára épül az erotikáé, akár vándor-
éveknek, akár ámokfutásnak nevezzük az erotikus tapasztalatot, mely kísérletezés a másik 
nemmel, s egyik partnerben sem találja meg, amit keres, de mindben talál belőle valamit, 
így mind a következőt teszi kívánatossá, de az elkövetkezők csak addig a remény tárgyai, 
míg meg nem kapta őket az ember. A női testek meztelen közegében való dúskálás, a nők 
szériája, az erotika szerialitása csak travesztia. Eric belefojtja nyugtalanságát, magányát, egy 
ruganyos, anonim, elnyelő elembe, melynek egy-egy soron következő hulláma bármely nő. 
James Cagney grapefruitot nyom szét az olcsó gengsztermenyasszony arcán: Eric ugyanezt 
a műveletet ismétli egy banán segítségével. A destruktív erotika kis csúcspontja nagy film-
történeti pillanat emléke. A grapefruit-jelenet, melyre a Turks Fruit banánjelenete utal, a The 
Public Enemy esetében is a nő iránti megvetés kifejezése, de míg ott a nő közönséges agresz-
szivitását nyugtázza és reagálja le a megvetés, itt az olcsó nő fontoskodó képmutatását. „Jó 
volt?” – kérdezte Eric. „A Jóistent hiányoltam kettőnk közül.” – feleli a formátlan lányalak, 
nagy szemüvege mögül.

A híres grapefruit-jelenetet idéző röpke epizódot komikus jelenet követi. Eric ezúttal cse-
csemőjét levegőztető kismamát terelt be odujába. A pár összefonódva dulakodik, egymásba 
fonódó testük nyugtalan alakzata úgy néz ki, mint valami kalimpáló motolla, értelmetlen 
örökmozgó, valami bomlott agyú manierista technikus találmánya, míg az ágy mellett, a ba-
bakocsiban magára hagyott bébi sértődötten rikácsol. Végül kinyúl egy női kéz a szeretkezők 
torzóját eltemető lepedő alól, s az aktus ritmusa ringatja a kicsi kocsiját. A dühödt genitális 
aktus lökései békítik meg az immár élvező bébit. Ezzel az erotikus hódítás vidám, gondtalan 
és gondolattalan kalandsorozata eljutott a travesztiától a burleszkig. A felszabadult erotika 
képsora is lehetett volna, mely minden nőben más szépséget talál, a szépség pluralizmusát 
ünneplő erotika egy-egy motívumaként sorakoztatva fel a kalandokat. Nem ez történik, az 
erotika inflációjának tanúi vagyunk. A halmozott erotika elértéktelenedik, mintha az erotika 
nem volna elég önmagának. Az indító maszturbálás ugyanúgy magyarázza az őt követő ak-
tusokat, ahogy az indító maszturbálást az őt megelőző gyilkos kegyetlenség víziói (melyek 
az első sorozatot jelentették). A maszturbálás pusztán önkínzás, a szeretkezés pedig pusztán a 
partner kínzása. Kétféle kielégületlen marcangolás, a magány pánikreagálása. Felsorakoznak 
a prózai és obszcén nők, akik nem tudják jelentéssel felruházni magukat, csupán kiterítenek 
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az ágyra egy adag húst. A személyek érdektelensége, az odafigyelés hiánya, az aktusok elsi-
etett kisszerűsége teszi a nyugalmat nem lelő erotikát végtelenné. Az egyik lány erőlködve 
próbálja áttornászni fejét a pulóver szűk nyakán. Eric szelíd megvetéssel húzza vissza helyé-
re a pulóvert: „Csak az alfeled érdekel.” A hódítást a genitális aktus pecsételi meg, a hódító, 
halmozó, számláló erotika genitálcentrikus. Agresszív radikalitással egyetlen pontra tör, célja 
ugyanaz, mint a késelő gyilkosé, behatolni az idegen testbe. Eric voltaképpen sorra leszúrja, 
fallikusan kivégzi, leteríti a nőket, kik a genitális aktust követően nem léteznek többé számá-
ra, kihajítja őket az utcára.

Az egyik nő, amikor Eric kéretlenül beül autójába, előbb felháborodottan ágál, dühödten 
birkózik, a következőkben azonban máris vetkőzik a férfi lakásán. Eric gyorsan átöleli, látni 
sem bírja meztelenségét, mintha valami mértékül szolgáló vízió állna közéjük. Az ölelés 
ezúttal azt szolgálja, hogy eltűnjék a varázstalan látvány. A férfi letérdel és beletemetkezik 
a nőbe, mégsincs ott egészen, mert keze tapogatódzva keresi közben az asztalt, nagy ollót 
markol, mely a nő nemi szerve felé közeledik. Itt az idő, hogy a korábbi destruktív fantáziák 
kilépjenek a valóságba? A férfi, aki eddig nemi szervével nyársalta fel a nőket, a továbbiak-
ban az ollóra bízza ezt a feladatot? Nem, Eric csak egy tincset vág le a rémült nő szemérem-
szőrzetéből, melyet albumba ragaszt, az áldozataira emlékeztető relikviák közé. Míg a férfi 
albumával tevékenykedik, a zilált nő szánalmasan ottfeledve áll a tér közepén.

Van valami poétikus a magányban, ahogy Eric, bőrkabátját vállára vetve, élénkpiros tri-
kóban járja a várost, és megszerzi, amit akar. Valójában nem kell neki, amit akar, ezért olyan 
könnyű megszerezni. Vagy ha azt mondjuk, hogy kell, akkor is csak kelletlen „kellésről” 
beszélhetünk. A nőket elvarázsoló, de nehezen elviselő John T. Chance (John Wayne) piros 
ingére emlékeztet Eric öltözéke (Rio Bravo).

„A mellemre azt mondod, túl kicsi, a seggem is leszólod, hogy túl puha, kezdem úgy 
érezni magam, mint egy tehén.” – pattog egy keserű nő, miközben régi melodrámák polgári 
hangulatát idéző zongoraszó csörgedezik valahonnan, melyet a mai nők dédanyái játszottak, 
mintha valahol itt volna az olcsó és kegyetlen világ mögött a másik, zsúfolt szobáival és 
lelkeivel, gazdagon berendezve, érzelmekkel telítve, lelkesen és szenvedőn, naivan és kifino-
multan, reménykedéssel mentve a jövőt, gyásszal a múltat. A ruháit kapkodó, kínos helyzeté-
ből sietősen szabadulni akaró nő keze fényképbe botlik a rendetlenségben. Kíváncsi gúnnyal 
nézi a képet, míg Eric ujja gyengéden, álmodozó szórakozottsággal megsimítja a kép-lány 
fekete-fehér melleit. A sértett nő ledobja a képet. „Ez ő? De ő is csak faképnél hagyott, az 
első útjába kerülő farokért? Így volt, nem?” Eric erre meztelenül hajítja ki az utcára a nőt, 
utána dobva ruháit.

Miután Eric összeszedte magát és elkezdte zsákmányoló útjait a városban, sem ő, sem 
környezete nem nyújtja már a feltűnő és egyértelmű romlás képeit, de mintha a romlás köz-
vetlen szomszédja s így a belőle való kilábalás legkézenfekvőbb s egyúttal éppen ezért leg-
primitívebb eszköze a rontás volna: a nők áldozatai és nem modelljei a szobrásznak. A romlás 
képei még tragikus érzelmet takartak, bírtak az értelemadás képességével, míg a nekiindu-
ló összeszedettség zsákmányoló képsora az alany összeszedettségét a társas világ társtalan 
tárgyvilággá való széthullásával párosítja. Az utak nem vezetnek sehová, az embereknek 
nincs üzenetük, csak az ösztön taszigál, s így a szellem, ha hatékonyan vezet ebben a zsák-
mányoló közegben, csak lélektelenségére lehet büszke. Eric ennek ellenére sem adja fel. 
Lendületes, vidám zene szólal. Új este meleg fényei. Bicikli lódul, a férfi vállához búvó lány 
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vidáman kuncog, sodró erejű zene kíséri a karikázó párt az új szeretkezés felé, mely – az 
eddigiekkel ellentétben – az e célra előírt hagyományos időpontban, este történik. A film cse-
lekménye mindeddig a csábító naplójaként bontakozott ki, mely a depresszív émelygés és a 
szexuális forradalom optimizmusa között ingadozó, nyárspolgári létet megvető, ám egyúttal 
utópiátlan embert mutatta be azonosulással vegyes iróniával. Megérkeztünk. Mögöttünk a 
vidám lány. Benyitunk az ajtón, s egy szinte vérfagyasztó pillanatra ott vagyunk a klasszikus 
melodráma sűrű értelemterében. Eric belép a ficánkoló vidám nővel, átemeli a küszöbön, 
kibontja melleit, a nő a férfi nyakába ugrik, de nem következik be a várt csók, mert a nő 
válla felett átnéző Eric megdermed. Árny áll a homályban, a szoba közepén, csak körvonalait 
látjuk, a fényképekről ismert lányt. Két szomszédos beállítás közvetíthetetlen ellentétének 
foglyai vagyunk, s a montázs az ambivalencia erejével taszigál. Így kerülünk át egy pillanat 
alatt, s egyúttal egyelőre csupán egy pillanatra, a modern szexfilmből a klasszikus melodrá-
mába. Eric megfeledkezik a karjában tartott nőről, azzal van, aki nincs itt, s nincs azzal, aki 
itt van. Az elveszett jelenvalóbb a megkapottnál, a múltbeli jelenvalóbb, közelibb a kéznél 
levőnél. Egy pillanat alatt átkerültünk a hetvenes évek könnyű szeretkezéseinek, szexuális 
tömegsportjának fanyar komédiájából a szerelem mitológiájába, melyet már a „papák mozi-
ja” feladott, amikor a hatvanas évek hollywoodfilmje a melodramatikus és romantikus elemet 
kiküszöbölő komédiák felé fordult (Legénylakás stb.). A szerelem úgy jelenik meg a korábbi 
képsorok által felvezetett fanyar szabadosságban, mint anakronisztikus rabság, amely nem 
illik a modern, józan világba.

A látomást elűzi a lámpagyújtás, nem a nő állt ott, csak a szobra, méghozzá félkész szo-
bor, sietve mintázott térbeli vázlat csupán. De az imént, a sötétben nem a szobor képviselte 
az elveszett nőt, hanem az elveszett nő a szobrot, melynek merevsége az élő test elmozdulása 
által leleplezett póz volt csupán. Ezúttal másodszor jelent meg az elveszett, előbb fénykép-
ként, utóbb szoborként, de a mozduló szobor, melynek vízióját a régi melodrámák ábrándos 
zenéje kíséri, mert mozdul, úgy működik, mint az élet, melyben a szeretett személy minden 
tette és szava a pillanat műve, a tartóztathatatlan múlás tartozéka, mégis többet ad, mint ami: 
a múlással dacoló értékekhez való kiváltságos hozzáférés szenzációját. Ebben a különleges 
és kiváltságos pillanatban nem itt vagyunk, az életben, amelyben éltünk, vagy a filmben, 
mely megindult, hanem teljesen máshol. Az „egész más” birodalmában.

Túlvilági zene remeg a pokolból vagy a paradicsomból. Ott áll az árny a nemrég kita-
karított igénytelen és barátságtalan hodályban, melyet egyszerre az otthon bizonyosságává 
változtat a váratlan jelenlét: az otthon olyan tér, melyet ellenvilággá változtat az, akit sze-
retünk. (A XX. század második felében konnotatív gazdagságát elvesztett kiürült fogalom, 
melynek eredeti gazdagságára régi filmek emlékeztetnek, pl. a Goerge Cukor által rendezett 
Little Women.)

Csak jelenés – állapítottuk meg lámpagyújtáskor. De ha így van, akkor a jelenés fogalmát 
kell átértelmeznünk, s a mélyére néznünk. A jelenés nem szétfoszló illúzió, ellenkezőleg, 
kőkeménnyé szilárdul lámpagyújtáskor. Eric szobrának sziluettjét láttuk a sötétben. Elég vil-
lanyt gyújtani, s a jelenés materializálódik, Eric szobraként, melynek modellje az elveszett 
lány. Olga volt a mágia, szobra már csak művészet, de a szobor félkész állapotban van, az 
örök érték keresésében csak a keresés örökkévaló és bevégezhetetlen.

A prózai erotikáról lekopott a szerelem másodlagos szemiotikai rendszere, a mítosz, a 
poézis, a látomás, az öndifferenciáló önproblematizálás, és az egykori nagy szenvedély egy-
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szerű szükségleteket kielégítő szolgáltatásként konszolidálódott az intimitások naturális cse-
regazdaságának szintjén. Egy szellemmel, kísértettel, jelenéssel, látománnyal azonban nem 
lehet cserélni, csak lerakni az életet a lábai elé. A szerelem tárgya, még ha nem is veszett el 
az időben, lényegileg elérhetetlen, s a szexhez képest az a többlete, hogy kényszerít egy nagy 
gesztussá lett életet lerakni a lába elé. Az erotikus szeretők még cserélnek, a szerelmesek 
már nem, mert már nem tudják, hogy kapnak-e vagy adnak, mert a kín is gyönyör és a kéj 
is rémítő intenzitásra és érzékenységre tesz szert, és végül kéj és kín sem fontos már, csak a 
szeretett személy léte. A szerelem módot ad a szeretett személynek, hogy hallatlan szívessé-
get tegyen, pusztán azáltal, hogy van. Az embernek mint szeretőnek mindent kell adnia, mint 
szeretettnek semmit sem kell tennie. A szerető szolgál, imád, áldozatokat hoz, a szeretett a 
létével tesz szívességet, s kölcsönös szerelem esetén mindkettő mindent ad és mindent kap, 
de nem cserél, mert nem azért ad, hogy kapjon, hanem mert megrendülten imád, és nem azért 
imád, mert ezt a szeretett tulajdonságai indokolják, ellenkezőleg, a szeretett másokat esetleg 
közönyösen hagyó vagy akár taszító tulajdonságai is elvarázsoló vízióvá válnak.

A jelen a szexkísérletek színhelye, a múlt a szerelem kísérletéé. A jelenés visz át a múltba, 
melyben a szerelmi történet játszódik, melynek kezdete az imént látottakat kerettörténetté 
minősíti át. A múlt az ígéret színhelye, melyet a jelen nem tudott beváltani. A szerelem a 
múlt vállalkozása, míg a tehetetlenség, a motiválatlanság, a viszonyok teljes elutasítása vagy 
aprópénzre váltása jelenünk sajátossága, melyet ebben a pillanatban elhagy a cselekmény. Az 
„anabázis” szót Badiou: A század című könyve tette a kor gondolkodásának alapszavává, a 
„volver” szót hasonlóan a filmmitológia alapszavává tette a Tangó bár című film. A kerettör-
ténetben Eric megtapintja egy alkalmi nő fenekét: „Kicsit puha!” – s a „puha” testrész felidé-
zi a korábban látott szintén „puha” azaz állott, szétesett ételeket, melyeket a film hőse kisö-
pört az ajtón, ahogyan a következőkben a nőt is kisöpri. A kisöprő érzés az undor, amelybe 
közvetlenül csap át a vízióval, jelentéssel meg nem terhelt vágy. Az erotikus aktus „utánja” 
undort és menekülést indukál a lélektelen szerelem alanyában, de ezúttal többről van szó, a 
szerelem, a szerelmi történet, sőt a szerelem mint emberi élmény és kulturális jelenség törté-
nelmének „utánjáról”, ami az egész élet iránti undort indukál. Ebben az állapotban a művész 
nem alkot, csak fogyaszt. „Csak fogyasztani” azonban, úgy látszik, annyit jelent, mint az 
undorban kéjelegni. A vízió átvisz a múltba, az alkotás idejébe.

Az Amszterdamból érkezett szobrászt kisvárosban látjuk viszont a múltban, a városi 
megrendelésre készült művét bemutató ünnepség középpontjaként, ám már itt is szerepet 
játszik a rothadás, a „puhaság”, mégpedig kőbe vésett puhaságként. A Lázár feltámadását 
ábrázoló szobor, Eric műve, férgektől ellepett Lázárt ábrázol. „Mi ez?” – kérdi döbbenten a 
városi tanácsnok, „Az igazság! Négy napig a sírban volt.” El kell távolítania a nyűveket. 
A művész, bár sajnálkozva, megteszi: „Szegény műalkotás!”

A romlás igazságát hirdető művész provokatív is, de provokativitása figyelmességének 
következménye, mert az élet perceken belül igazolja őt. A városatyák által adott ünnepi ebé-
den Eric lószemet talál az étvágytalanul turkált pörköltben, melyet felmutat, mire hányni, 
majd törni-zúzni kezd az avantgárd művésztársaság. Ki a művész a hetvenes években? Az, 
aki meglátja a díszes tálalásban az ehetetlent, korában és társadalmában az elfogadhatatlan-
ság értelmében emészthetetlent, s fel is mutatja azt az egymással elfoglalt, figyelmetlen és 
szórakozott társaknak. A puha fenék és Lázár puha férgei után a puha szem a rothadást kép-
viseli az étvágygerjesztő tálalás titkaként. A Lévi-Strauss által elemzett indián mítoszban az 
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a hős szabadítja rá a világra a halált, aki a puha fa hívását követi a kemény fa hívása helyett. 
Ezúttal a puha fenék hívása, majd a férgek hívása játszik hasonló szerepet, de hősünk, az 
indián Gerigiuguatuoval ellentétben, azért hallja meg a „puha” hívását, hogy ne kövesse, sőt 
mi több, hogy óvjon tőle másokat. Világunk kegyetlen, de nem a keménység (a tartás, a kö-
vetkezetesség, a fegyelmezettség, az önfelvállalás, az igazságtól való vissza nem riadás és a 
játszmák végigjátszása) értelmében. Az ember a keménységet tudja szembeállítani a halállal. 
A rothadással szembeállított keménység a tisztaság ekvivalense. A feltámadást, örökkéva-
lóságot (prózai nevén érvényt, igazságot) kereső művész megroggyant, puha dolgokat talál 
környezetében.

Mindenki mohón lihegve zabált, amikor a puhaság felmutatásának jogától az imént a ta-
nácsnok által megfosztott, s ezért most ételét kedvetlenül turkáló Eric megtalálta, s gunyoros 
tekintettel, kaján vigyorral felmutatta a lószemet. Az emberek ugyanarra kétféleképpen rea-
gálhatnak, falhatják mohón vagy hányhatnak tőle – akár étel, akár szerelem, akár élet – csak 
annyi a különbség, hogy megnézte-e valaki, mit habzsol, vagy nem nézte meg soha senki. Ha 
azonban akad valaki, aki megnézte, hogyan lehetséges, hogy a következőkben mégis ő szeret 
bele az életbe? A szerelmet is az fedezi fel, aki az undort. A többi csak közönyös igyekezettel 
zabál. Csak abba az életbe lehet beleszeretni, amely teljesen megnyilatkozott, s megnyilatko-
zásával mertünk szembenézni, ismerjük erényét és bűnét,. erejét és gyenge pontjait. Csak a 
művész lehet szerelmes, ez a megállapítás azonban nem korlátozza a lehetséges szerelmesek 
körét, mert aki szerelmes, az a szerelem különleges látásmódja, a szerelem által ébresztett lá-
tásmód kiváltsága által már művész. A szerelem tekintetének s a művész tekintetének rokon-
ságáról van szó. Eric a díszebéden átlátva meglátja a lemészárolt dögöt, a táncmulatság során 
pedig, amikor a magát Ericre rávető s a férfit szájon csókoló nő parókája leesik, meglátja a 
fiatalban az öreget, s még többet, a vénség által előrejelzett hullát. Hogyan lehet szerelmes 
a művész, ha ő az, aki meglátja a csemegében a dögöt és a csókoló nőben a jövendő hullát? 
Ha átlátja az egész kegyetlenségét, a szép és jó árát, ha mindenestől lát mindent, akkor az 
elfogadás csak mindent elfogadás lehet. Előbb thrillerként indult a szerelmesfilm, majd ami-
kor újra indul, ismét minduntalan visszájára fordul minden. A metamorfózisok sorra mindent 
kompromittálnak. Az élet, az ünnep intenzitása, s hasonlóképp a közösség is, kábítószer, 
amely elviselhetővé teszi az életet, de ha egyetértő igyekezettel úszunk az árral, így közös 
erővel kötve alkut a kompromittált valóságokkal, egyformává válunk, egyaránt érdektelenné 
s a romlás cinkosává.

A lószemet felmutató, lázadást szító művész az asztalon táncol, kigúnyolva a kiüresedett, 
sematikus retorika, az automatizálódott polgári reprezentáció émelyítő műfogásait, s gátlás-
talan akcionizmusával jelzi a semmisnek nyilvánított világ megsemmisítésének programját, 
a túllépés nevében lépve fel a dögevő kultúra ellen. Az asztalon táncol, a súlytalanság, az 
emelkedés és a felülnézet képviseletében, a nehézkes, súlyos dolgok világának tagadójaként, 
eltiprójaként. Száműz magából egy világot, aminek következménye, hogy azután ez a világ 
száműzi őt magából: kidobják s csavargóként ácsorog az országúton az iménti ünnepelt, aki 
képtelen volt beletagolódni a társadalomba, s miután kölcsönösen kivetették magukból egy-
mást, most isten és kisfiú, alulról és felülről is, ösztönével és ízlésével, romboló erejével és 
kreativitásával is meghaladva a társadalmat. Egyfajta Hermész: az erotika és a halál hírnöke. 
Autostoppal igyekszik haza Amszterdamba, melynek rövidítését írja fel krétával batyujára: 
„Adam”. A társadalomból kivetve, az autósztráda szélén, elrohanó autók után káromkodva, 
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visszaváltozva táncoló istenné és rossz kisfiúvá, a világ első férfija várja a világ első asszo-
nyát. A modern középosztályi problémafilm álintellektuális giccsvilágából átlépünk az ősere-
deti és elementáris mágikus giccsébe. Az előbbi kicsinyít, az utóbbi nagyít, az előbbi lefokoz, 
az utóbbi felfokoz, az előbbi analizál, az utóbbi sűrít, az előbbi hűt, józanít, relativizál, az 
utóbbi abszolutizál. Az utóbbi ígér, az előbbi visszavonja az utóbbi ígéreteit. A Turks Fruit 
struktúrájában az előbbi az, ami van, az utóbbi az, ami elveszett, sőt, a film végére úgy tűnik, 
magát tékozolja el, mert a szenvedély keresői is csak az irónia szakadárjai.

A nő választja a férfit, „Adam” csak az út szélén várakozik, s a lány fékez és kanyarodik 
eléje, máris bekerítve őt, elzárva útját. A férfi csak haza akar jutni Amszterdamba, mindegy 
neki, ki veszi fel, intése nem meghatározott személynek szól, az autónak int és nem a benne 
ülőnek, s nem egy autónak, hanem mindnek.

Sokáig nem látjuk a lány arcát, kihívó, világító, élénkvörös haja dominál. A férfi oldalra 
fordulva beszél, a nő az országútra meredve vezet. A nőé a tér, a férfi felvett társ, vendég az 
autóban, potyautas, többlet, függelék. Látjuk a nő kormányzó kezeit, arany bozontját, s a 
kíváncsian vizslató és faggató férfit, aki nézőként és vendégként bennünket, mozinézőket is 
képvisel. A vér és arany, alkony és hajnal színeit idéző hajzat meleg és díszes ragyogása a 
középpont és a kormányon nyugvó határozott kis kéz szabja az irányt. Kívül elvalószínűtle-
nedett halványkék táj rohan. Az autó a jövőbe fúródik, a kinti táj a múltba. A vörös hajú nő 
máris mesehős, modern Piroska. A teremtés Évája egyben eltévedt Piroska.

Piroska vörös kendője, mely a farkas feltűnéséhez vezető mesében a címadó alapmotí-
vum, Fromm szerint a felnőttség, a nemi beérettség, a menstruáció szimbóluma. De a kendőt 
felveszi és leteszi az ember, míg a haj állandó határozmány, így itt az állandó izgalmat is je-
lenti, s mivel a vörös a lázadás szimbóluma is, Olga vörös zászlóként lobogó haja a szexuális 
forradalom jele, így a jövőbe fúródó autóban a kéj komiszárnője indul rohamra.

A nő mutatóujját látjuk, amint megpöccinti a rádiót, mire modern könnyűzenébe oltott 
masszív erejű népies zenemotívum szólal meg, úgy söpörve, mint a lány autója az úton. 
A lány érintése váltja ki a sodró melódiát, az ujj érintése, midőn a hozzá tartozó arc csak a 
visszapillantó tükörben tűnt fel, kihívó, huncut mosollyal. Ebben a pillanatban még a néző 
és Eric is elhitetheti önmagával, hogy Piroska és a farkas meséjében vagyunk, melyben Eric 
a farkas, Olga pedig a préda. A vastagon vidám, sűrű, temperamentumos zene megszóla-
lása után látjuk végre a lány macskaarcát. Nem sztárarc: átlagos lány a hetvenes évekből. 
Brigitte Bardot korai filmjeit idézi az expozíció nőélménye, a nő eleven és dekoratív, de a 
sokértelműsítő elevenség fontosabb, mint a fékező és merevítő dekorativitás .

A Lázár-incidens után a romlás élő arcával találkoztunk, amikor az Ericet csókoló asz-
szony parókája lehullott a mulatság forgatagában, s dühös, rémült leleplezett, lepusztult 
öregasszony került elő a paróka alól. Korábban a fiatalos haj lepleződött le az idős nő paró-
kájaként, ezúttal a parókának vagy hajfesték művének vélt vörös aura bizonyul természetes 
hajszínnek. A még farkas-szerepben fölényeskedő Eric megtapintja a nő haját:

– Igazi?
– Mit gondoltál? Paróka?
– A többi is ilyen vörös?
– Milyen többi?
Eric megtapintja a lány combját, Olga tekintete oldalra csap, és a lány elmosolyodik.
– Megreszkírozhatsz egy pillantást.
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Olga parkolóba tér le az autósztrádáról és gyors nemi aktus következik, mely a kerettör-
ténetben látott alkalmi kalandokat idézi fel. Mégis van különbség, melyet egyelőre csak az 
arcok vallanak be, látnivaló, hogy a nő ezúttal ajándék és nem préda. A Párizsi levegő című 
film jut eszünkbe, melyben a szerelmet tagadó, mással eljegyzett férfi szavainak nem ad hitelt 
Brigitte Bardot: „A szemed mást mond, mint a szád.”

Eric gyönyörködve szemléli a lányt, s a bűvölet nem csupán a testi minőségeknek szól, 
a személyiség, a lány aktivitása, reagálásai váratlan, őszinte, szabad és nagylelkű mivolta is 
elbűvöl. A szeretkezést is a nő uralta, bár a férfi volt felül. A mohó csók közben a nő valamit 
keres, eszköz után tapogat, mint a kerettörténetben a férfi az olló után. Olga keze végül cél-
hoz ér, elmozdít egy fogantyút, mire az ülés hátradől. A szeretkezés reflexes fázisát az autó 
reagálja le. Előbb a testek mozgása ingerli a dudát, így a szeretkezés csúcspontja felé haladva 
az autó sikoltozik, majd egy láb tapos a műszerfalra, mire szappanos vizet fröcsköl az üvegre 
a tisztító berendezés. Az autó ejakulál, ami ezúttal nem a cenzúrát szolgáló indirekt kifejezés, 
ellenkezőleg, a vidám és boldog szégyentelenség motívuma, a humor által közvetített felfo-
kozás, a világot átlelkesítő és az élettelent is mintegy megelevenítő erotikus energia teremtő 
erejének kifejezése.

A hódítást követően a férfi diadalmas mozdulattal helyre gyömöszöli nemi szervét, és 
lendülettel felrántja a cipzárt, de felordít, mert a fémfogak becsípték szervét. Tehát a férfi 
az, aki fennakadt, csapdában van, Piroska falja fel a farkast, szerepcsere vezet tovább a bol-
dogság felé. A film megtér az ősi barbár mesékhez, melyekben még foga van a vaginának.  
A behatolás eredménye vérző nemi szerv az apró fogak fogságában. Csak Olga segíthet, amit 
könnyed gyorsasággal meg is tesz, csípőfogót szerezve egy közeli farmon.

Olga és Eric szerelmének első színhelye az országút, amely a Mad Max filmekben az 
elveszett szerelem bosszúlovagjának harctere, a Detour című filmben pedig az esélytelen 
kívülállók senkiföldje, a száműzetés országa, az öntudatra nem ébredt ellentársadalom pe-
rifériája, mely a The Naked Dawn című Ulmer-filmben öntudatra ébred, aminek éppen az 
útra kelés a jele. Az átlagwesternben a nőt hagyja el a magányos lovas, Ulmer westernjében 
szerelmespárrá változott házaspár ül a lovon, ők az ellovaglók.

Ismét az autósztrádán suhanunk, Olga vezet, közben Eric hátranyúl, csomagjaiban kutat, 
bundát vesz elő. Honnan van a csavargó művésznek nercbundája. Milyen minőségében sze-
rezte, csavargóként vagy művészként? A művész nemcsak a világ rendjének reformere, a lét 
módjáé is, a kisajátítók nyelvén szólva lopta a bundát, a maga lázadó nyelvén azt mondhatná, 
kisajátította a kisajátítókat. A szeleburdi módon vezető nő menet közben próbálgatja a bun-
dát, az autó kacsázni kezd, leszalad az útról, fatörzsnek rohan, összetörik, s a szerelmespárt 
véres ájulatban látjuk viszont. Eric az öntudatlan, véres lánnyal karjában áll az autósztráda 
peremén. Az autók azonban felgyorsítanak, senki sem akarja bevérezni kocsiját.

A film az előbbiekben vidáman oldotta a kielégülés könnyed szabadosságának történetét, 
melyet a következő képsorban a nagy egymásra találás veszélyes mivoltának lelepleződése 
követ, a kiömlés és kialvás véres víziójaként. A felszabadító kéj nemcsak társadalomellenes-
nek, életveszélyesnek is bizonyul, a kaland lényegéhez tartozik a kockázat. A kéj intenzitása 
utoléri a fájdalmat, az eksztázis a halál rokona, ha a karambolt a megelőző nemi aktus, az 
előző vízió mélyebb lényegét felszínre hozó újabb víziónak tekintjük. Hogyan lehetne a hatá-
rokról visszatérni az életbe? Már most majdnem-hullaként látjuk viszont az iménti gondtalan, 
élénk Olgát. Alighogy megkapta őt Eric, már el is vesztette? Mintha ennyi szabadságot és 
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fesztelenséget, melyet Olga tanúsított, rögtön megirigyelnének az istenek. „Segítség!” – ki-
áltja Eric a nap végén, karjában a véres testtel, melynek oly gyengék a gyökerei a jelenvaló-
ságban, hogy szeretni kell, mert aminek erősek a gyökerei, azt kevésbé lehet szeretni, s nincs 
is szüksége rá. Alacsonyan áll a nap, s mind több vöröst kever az ég sárgájába. „Ti disznók!” 
– kiáltja Eric az eldübörgő gépkolosszusok után, s nem bírja tovább a lányt, leteszi az aszfalt-
ra és sírósan ölelgeti, de hiába fogja át testét, Olga már nincs itt, s vajon ott van-e már a túlsó 
oldalon vagy visszajön-e még, ebben a pillanatban nem tudni. Eldörög a pár fölött az olcsó 
nagyvilág, az egyformák, az egymás képére teremtettek gyáva közönyének vívmánya most 
a sebesség értelme. Eddig csak a haj volt vörös, most a délutáni nap, az eltávozó nap olyan 
vörös arany, mint Olga haja. A lány arcát a fény vörössége önti el, testét a vér vörössége.

A film megsokszorozza a szeretkezés bemutatását, analízissé mélyítve a motívumok visz-
szatérését, a különbségekben rejlő azonosságok üzenetét. Az első az átkarolás az autóban, a 
következő a projekció és antropomorfizáció, az autó reagálása. Az élettelen élővé lesz, a holt 
tárgy megelevenedik, a tehetetlen súly átlelkesül, a gép megemberesedik, az autó ejakulál. 
A helyettesítő motívum másik oldala, hogy nemcsak az autó utánozza a nemi szervet, hanem 
a nemi szerv is az autót, közlekedési eszközként, a sámán lovaként, mely más létsíkra visz 
át, szinte mindegy hogy a hetedik mennyország magasságába vagy a pokol hetedik körének 
mélyére. A kezdet rövid és igénytelen nemi aktusnak látszik, de már az igénytelenségen belül 
is megjelenik egy csöppnyi ajándék vagy áldozat, a nagylelkűség és a mágikus szövetség bi-
zonyságaként, a cseppnyi vér, melyet a farmer csodálkozva szemlél a visszakapott csípőfogón. 
Első közös útjuk ára előbb Eric egy csepp vére, utóbb Olga vértengere. Bármennyi kalandban 
volt is részük a korábbiakban, most vesztették el szüzességüket, s ez nemcsak a nővel, a férfival 
is megtörtént. Az anabázis-tematika vagy volver-tematika két útja: Ferenczi Sándor műveiben 
a nemi aktus vérontása, Badiou műveiben a forradalom vérontása. Olga vérontása jelzi, hogy 
bármennyit szeretkezett a korábbiakban, az imént adta oda először magát.

Hőseink a genitális aktussal kezdték szerelmüket, mely a klasszikus melodrámában csak 
a happy endet kifejező csók után következik. A klasszikus melodráma kezdetet jelző mági-
kus szempillantása helyett itt a véres ütközés jelzi az összetartozást. Az országúti szerelmi 
kalandot követően Eric bicegőként, sántakánt jelenik meg, mankóval a kezében. A szerelem 
ismétlési kényszer. Ha a szerető túlléphetetlenné lett, akkor a szerelmes nyomorék. A múltat 
keresi, szerelmük ősjelenetét. Ha a térben tud is csak bicegni, az időben van a hazatérés, az 
otthon. Az ősjelenet idején még nem tudta, hogy ez szerelem, a szerelem idején pedig már nem 
reprodukálható az ősjelenet. A szerelem átköltözés a valóság mindig friss ígéreteinek környe-
zetéből az emlékek, lényegek vagy ősképek közegébe. A szerelem, az anya józan szemével 
nézve kisiklás, katasztrófa, csonkulás és őrület. Vagy annyi sem, csak szeszély, bolondság. Két 
láb: a túllépés és elszakadás kifejezése, három láb azonban már szinte gyökérzet. Mozgásában 
korlátozott, helyhez kötött tellurikus hős keresi bicegve a lányt, aki megfosztotta őt a távolsá-
goktól és a sebességtől. A szerelem a hősök hősévé, az ősök ősévé, a generációk elsőjévé tett, 
s a lány vére megöntözte a földet, Eric pedig a kisvárosba megtérve keresi elveszett asszonyát. 
Az elveszett asszony szintén tellurikus hősnővé változott, aki vérzivatarral termékenyíti a föl-
det, vérével vezeti át az eddig az ég tulajdonának hitt színt, a mélységekbe.

A mankóját is beszámítva három lábon bicegő tellurikus hős elszántan keres, de nem 
talál, nem jut sehová. Az anya, aki elszántan őrzi lányát, kidobatja a kérőt a szülői házból. 
A Ház nem adja ki a kérőnek a lányt, a ház tehát nem ház, hanem börtön, amit az igazol, 
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hogy földszintjén nagy üzlet, elektronikus cikkeket áruló kereskedés található, mely az anya 
tulajdona. A földszint piac, az emelet börtön, az otthon kiszorult a házból, ahogy a haza is az 
ellenszenves bürokraták uralta országból.

Olga jött, fékezett, leállt, ölelt, véresen elernyedt, aztán eltűnt. Eric mankóval biceg, vo-
nattal utazik, utcán strázsál, éjszakai és hajnali utakon bolyong – hiába! Olga eltűnt, mint a 
keleti mesékben az Ég Királyának Lánya, aki földi halandót szeretett, s elillant, és be kell 
járni érte a világtájak és létnívók egész épületét, így vezekelni szerelméért, mert voltakép-
pen Érinthetetlen, de nem a páriák piszkos, hanem az égi jelenés módján, az elérhetetlenség 
értelmében. Fel kell fedezni hát az égi jelenésben a párialét mélyéig nyúló gyökereket, hogy 
marasztalhassuk, de ezek a gyökerek gyengék, könnyen elszakadnak, így az ég és föld hatá-
rán, mely valójában ütközési pont, veszélyes helyen telepített szépség birtokolhatatlan. Eric 
hiába keresi a lányt, ha keresi, eltűnik, ha nem keresi, megjelenik. Ott van, ahol nincs, és ott 
nincs, ahol van. Ez a szenvedélyt ajzó fájdalmas megfoghatatlanság képlete.

A dramaturgiában tovább tart a család uralma, mint a valóságban, mert a dramatika ext-
rém eseteket keres, melyekben elég távoli a szerető, elég valószínűtlen a kapcsolat, elég 
frivol a viszony, és ezért elviselhetetlenné válik a társadalom és a család számára. A hetvenes 
években, a lázadás erős víziója esetén és a befülledt viszonyok iránti türelmetlenség kellő 
hőfokán még hitelesíthető kombináció szerelem és család konfliktusa, míg az újabb filmek 
hősei azért képtelenek a szerelemre, mert az újnomád generáció, a fogyasztói önzés és a 
szétesett család gyermekei.

Hősünk a hozzáférhetetlen lány ablaka alatt strázsál. Régi melodrámák hangulata szö-
vődik bele a modern szexfilmbe. A kallódó ember indulatának álcázva, pátoszától fosztva 
támad fel a hetvenes években a nagy szenvedély, melynek a prózai közegben helyet kereső 
sansznövelő stratégiája, hogy puszta indulatnak álcázza magát.

Az emelet fogságában, a múlt rekvizitumaként rejtőzik a jelen kíméletlen üzletiességé-
nek menekültjeként, a heimatfilmek egykori népszerű műfajából kölcsönzött idős apa, míg a 
földszinti elektronikai szaküzletben az anya, az erőszakos és szívtelen üzletasszony dominál. 
Az anya a későkapitalizmus szálláscsinálója, a fogyasztás hadvezére és a formák csendőre. 
Nem jó lejönni a földszintre: a boltos segéd kineveti a csomagokkal ügyetlenkedő apát, de 
nem segítene. Az anya nem sokra becsüli az apát, s lányával is elégedetlen. Az emelet, az 
otthon csak púp a földszint hátán. A földszint a nyitott a jelenvalóságra, ahol az üzletek köt-
tetnek. Az üzletben a tökéletes vonalasság kegyetlen részvétlenséggel párosul. A kiglancolt 
embertelenség, az udvarias könyörtelenség ellen lázadnak a bohémek, s az anya félti ösz-
tönösen lázongó lányát a művésztől mint hivatásos lázadótól. Az üzletben lágy glamúrzene 
szól, melynek kíséretében az anya mosolygósan utasítja ki a kérőt. „Ez az, aki az autónkat 
tönkretette!” Nézni is rossz, a konformista jóléti társadalomból, az árucikkek rabságából a 
görög tragédiák, a véres királydrámák vagy legalább a puritán melodrámák nagylelkűségé-
nek jobb levegőjére vágyunk. A keleti filmekben még mindig megjelenő bölcs mosollyal 
Verhoeven szembeállítja a pimaszul hazug, formális mosolyt, de a formalitások vékony héja 
szükség esetén utat ad a nyers brutalitásnak: Ericet megverik és kidobják. Rendőrkocsi strá-
zsál a ház körül, a szerelmi strázsáló elriasztására. A modern szerelmesfilm, mely előbb a 
thrillerrel, most a rendőrfilmmel kacérkodik.

Verhoeven ezen a ponton segítségül hívja a korai Hitchcock-filmek kalandos optimizmusát. 
Vurstliban vagyunk, tömeg árad, körhinta repül, itt ténfereg Eric is, aki csak azért „lézengő 
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ritter”, mert elvesztette a folytatás lehetőségét, avantgárd életmódjához illő partnerét. Először 
nem is értjük, miért teljes és telt a hangulat. A művészsors része az erjedés, mely látszólag 
semmittevés, Cocteau erre mondaná: pincémben óbor érlelődik tudattalan és ismeretlen. Eric, 
aki újra jár, eldobta a mankót, erejét próbálgatja a mutatványosok terén. Ismét szól a lendületes 
és telt zene, mely aláhúzta a pillanatot, amikor Olga és Eric letértek az autósztrádáról a mel-
lékútra, a próza útjáról a kalandéra. Olga megnyomott egy gombot, mire megszólalt az ígéret 
zenéje, mely ugyanúgy működik, mint a Meseautó című filmben, azzal a különbséggel, hogy a 
régi magyar filmben a férfi nyomja meg a gombot és a nő csak elalél, bár Perczel Zitában is van 
annyi élénkség és temperamentum, akár Monique Van De Ven elődjének is tekinthetjük. A kör-
hinta rohanása Hitchcocknál (Idegenek a vonaton) olyan boldog csúcspont, az élveteg öröm és 
gyanútlan könnyűség olyan csúcspontja, melynek ára a halál. Hitchcocknál az isteni lebegés és 
a halálos testiség tehetetlensége egymás ára, s ellentmondásukból van kiút, a „Mr. Smith”-sors, 
mely lehetővé teszi a folyamatos, közös életet. A középszerűség, mint életbiztosítás. Verhoeven 
hőse azonban éppen a „Mr. Smith”-sors ellen lázad, ezért megszólal a vaskosan csörömpölő 
vidám melódia, mely a lány érzelmi távolképét képviseli, a vidám, szeleburdi, szabad lényt. 
Az egymásra találás mélységét egy másik zenemotívum képviseli, a film cím- és főzenéje, a 
cselekmény egészét értelmező visszatérő motívum, mely a pillanat törékenységét gyászolja.

Száll a körhinta, és mintha ott repülne a vörös hajzat, s a fergeteges forgalom közepén a 
repülés szítaná a kis lángot. Eric figyelni kezd a színes sátor meleg tarkasággal világító pony-
vái alatt. „Eric!” – halljuk a kiáltást. Olga integet. „Na, hogy vagyunk?” Elsuhan Eric mellett 
és máris lódul ismét Eric felé. Jön és megy, mint a nap és a felhők, vagy az évszakok. Már itt 
is van, mint az élet és a sors, önmaga számára is befolyásolhatatlan rejtélyként. Feltétlenül és 
árnytalanul képes jelen lenni, mintha soha nem tűnt volna el. „Na és ő hogy van?” Eric előbb 
nem is érti, pedig a déli napfényből és véres alkonyatból szőtt fénylény-lány lefelé mutogat, 
nemi szerve hogyléte iránt érdeklődik. „Ja!?” Eric végre kapcsol: „Prímán!” Olga Eric karjai 
között landol. Az elveszett és újra megtalált lány kétarcú. Az országútról jött Olgát követi 
az égből jött Olga, a száguldó lányt a repülő lány. Az első befogadja Ericet a száguldásba, a 
második leszáll hozzá a repülésből.

Biciklin kacsáznak hazafelé. Most Olga kapaszkodik Ericbe, mint a kerettörténetben 
az idegen lány, aki a repetitív cselekményt leváltó lineáris cselekmény indulása előtt, a 
mozimúltként félretett életjövőben megilletődött döbbenettel szemlélte az árnyra meredő 
megkövült Ericet, mielőtt a kigyúló lámpa elűzte a gyász varázslatát. A mai este csendesebb, 
várakozóbb, áhítatosabb, friss és meleg hangulatú, nem búfeledően elszánt. Olga belép a 
műterembe, nézegeti a készülő szobrokat: itt minden készül, formálódik, a kő, az agyag, a 
műanyag. A teremtés minden médiuma keresi önmagát. Sok filmben lép be így a nő a műte-
rembe, a formát kereső anyagok és az átformálódó, önkereső formák világába, ahol a férfi az 
erő és a nő ihleti a formát, értelmet, rendeltetést, a teremtés és történelem javított kiadását, 
Isten művének korrekcióját, a gyönyört és békét, ezért lép be megtalált mintaként és lesz be-
lőle modell. Sara Montiel, a szex-, tini- és akciósztárok lefokozó munkamegosztásának kora 
előtti utolsó nagyasszony, akár kifekszik egy festő elé, akár fellép a színpadra, akár lassan 
levonul felénk egy kanyarodó lépcsőn, akár elviszi a szeretett férfit csacsifogattal megköze-
líthető külvárosi otthonába, mindenkor ezt a rendeltetését teljesíti.

Most kezdődik a szerelmesfilm, s fel kell vállalni és lehetőség szerint az idők mélyét 
idéző erőt adva nekik, aktualizálni és nemesíteni a klasszikus giccs összes kellékeit. Az új, 
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fanyar íz az alapozás, a hetvenes évek tömegtársadalmának emberinflációja, túl a csődökön 
és leértékelődéseken, a mindenoldalú, kölcsönös kifosztás által nemzett rosszindulat átfogó 
hatalmában, melyben a jelinfláció táplálék nélkül hagyja a projektív szellemet, a viszonyok 
lazulása pedig megtámadja az érzelmeket, a kötődés készségét. Vajon az ember szerelme le-
het-e még több a minden ambícióval leszámolt puszta párzásnál? Az ígéretek már csak játék-
szerek, elvesztették követelő és korlátozó jellegüket, ezért a határtalan ambíció csak halmozó 
düh, a repetitívbe fulladt kreatív erő csalódása pedig csak az undor és düh lázadását ígérheti.

Leereszkedik a lemezjátszóra a kristálytű, és megszólal az örömteljes és ígéretes ta-
lálkozás vaskos motívumát követő gyengéd melódia, szomorkás áhítattal és merengő 
messzetekintéssel, mely már jó előre emlékként ünnepli a jelent. A szerelem jelene nemcsak 
a kerettörténethez képest elveszett, már önmagában, magához képest is az, mintha minden 
szerető – amennyiben még van értelme a szerelem szónak – Orfeusz lenne, aki pillanatra idé-
zi meg nagyobb hatalmak kegyetlen birtokában levő Eurydikéjét. A cselekvéssel belevetjük 
magunkat a percbe, de ezzel egyúttal túl is jutottunk rajta, s mire visszatérünk az önreflexív 
tudatosuláshoz, már egy másik időben bukkanunk fel. Újra saját realitásunkba kapaszko-
dunk, s máris kicsúszott kezünkből a szeretett lény. Az, hogy a zene depresszíven rajong a 
beteljesedés ígéreteként és ugyanakkor az ígéret gyászaként, olyan érzületet fejez ki, melyet 
Goethe próbált szavakba foglalni: „oly szép vagy, ó, maradj tovább”. A pillanatba kapaszko-
dót ugyanakkor üvegfalként választja el valami a pillanattól, melyet óvatosan, distanciából 
szemlél. Eric mindent megtesz, úgy bánik ebben a pillanatban Olgával, mintha az eleusisi 
misztérium Démétér istennője lenne, de a titok ezúttal titok marad, a rítus csak utal valamire, 
amihez nem törhet át.

Olga élvetegen egy fotelbe süpped, Eric pedig gyertyákat gyújt, melyek a nászágyat oltár-
rá nyilvánítják, de az oltár csak az isteneknek hozott halotti áldozat színhelye, s ha az áldozati 
füst szerepét későbbi korokban át is veszi az ima, a szerelem küszöbének képe és mélyének 
borzalma továbbra is a régi kultuszok testiségét idézi. Eric táncba viszi a lányt. A las-
sú tánc, melyet a zenének inkább melódiája, mint ritmusa vezet, a figyelmesen felértékelő 
és óvatosan feltáró szeretkezés szublim változata, de a melodrámák eme nagy aktusát Eric 
mellékesen és játékosan deszublimálja. Fenekénél fogva vezeti partnernőjét, és tánc közben 
lassan felhúzza szoknyáját, a tükör elé vezeti a lányt és gyönyörködik idomai játékában. Olga 
ráébred a cselre, de nem feszeng vagy korhol, ellenkezőleg, kuncogva felbúg, elragadva Eric 
elragadtatottságától. A film sorra realizálja a hagyományos románc és melodráma nagy gesz-
tusait, melyekbe mindig beolt valami első pillanatban oda nem illőnek tűnő, meghökkentő 
felhangot, váratlan metamorfózist, a metamorfózisok azonban nem a régi melodráma szen-
timentális pátosza által hordozott érzelmi értékek deromantizálását szolgálják, ellenkezőleg, 
a romantika átmentését az új, csalódott és józanabb ember számára akceptálható formában. 
Hasonlóan hat a filmben a tragikus románc motívumainak a komikus románc elemeivel való 
keverése, ezúttal sem a hígítás, hanem a problematizáló dúsítás érdekében. A metamorfózisok 
a megrendült ünnepélyesség vagy a gyengéd áhitat pillanataiban váratlanul felidézik a nyers 
erotikát, mint hajtóerőt, vagy a borzalmat, mint perspektívát. Miután a kerettörténet kompro-
mittálta a patetikus és érzelmes elbeszélésmintákat, az alaptörténet visszaadja értelmüket. Az 
előbbi a veszteségek és hiányok, az utóbbi a visszanyerés története. A visszanyerés azonban 
soha sem lehet az eredeti teljes visszanyerése, mert kiábrándult világban játszódik, ahol a 
visszanyert minőségek realizálásuk során megőrzik valószínűtlenségüket. Valószínűtlenség 
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és pátosz, szkepszis és szépség ellentétét hivatott közvetíteni a frivol játékosság. A közvetítés 
módja nem az oldás, hanem a minőségek ellentétességük általi kölcsönös megvilágítása.

Eric gyertyafénnyel veszi körül s az áhítatos zene kíséretében karjába veszi a lehunyt 
szemmel magát rábízó leányt, de a tükör elé vezeti, mert egyszerre akar szublimálni és 
deszublimálni. Az idealizáció, az átszellemülés, a jellem és lélek felfedezése a test jeleiben és 
minőségeiben épp olyan fontos ezen az éjszakán, mint a szemlélet szép tárgyának, az értelem 
és az esztétikai minőségek hordozójának testmelege és húslüktetése. Eric a szoknyát lassan 
felfelé, a bugyit pedig lefelé húzkodja, közben sunyin vigyorog, és a nagy szerelmi táncot, 
melyet az állatoknál a hím, s az embereknél a pár ad elő, Eric a lány alfelével táncolja, vele 
néz szembe, az ő alsó „arcába” néz, s a lány felső arca mosollyal válaszol arc és fenék szerelmi 
egyenlősítésére, a test minden egyes részének frivolan ünnepi emancipációjára. A romantikus 
komédiák újabban mindent teleraknak gyertyákkal, de nem találják azt a pluszt, a csavart, ami 
a szkeptikus szellemű, meggyötört és megkérgesedett lelkű kor számára hitelesíthetné a régi 
románcokból és melodrámákból kölcsönzött motívumokat. Verhoevennek sikerül ez a csa-
var. Meggyújtják itt az áhitat összes gyertyáit, s aztán egy lányfeneket, méghozzá a kedvesen 
viharos Olgáét helyeznek oltárra, hogy a tökély képeként szemléljék kettős kerekdedségét.  
A férfi szerelmi oltárral várta a nőt, de a gyertyás összkép egyben ravatalt is előlegez. A gyönyör 
veszendőségét érzékeltető zene élveteg szomorúsággal jajveszékel, s a férfi által felfedezett 
női meztelenség jobbra-balra lódul a tánc ütemére, akárcsak egy esküvői harang. A gyengéden 
kézben tartott, de mozogni hagyott női hátsó harangozása felszámolja azt a provokatív eroti-
kus agresszivitást, melyet Marilyn Monroe és Jane Mansfield kora kölcsönzött eme női test-
résznek, mint erotikus fegyverzetnek, esztétikai nagyágyúnak. A lány a révületből visszatérve 
ébred rá, mi történik: „Ó, ez meg a hátsómat nézegeti!” Megfordul és kibomló melleit nyújtja 
át. Mohó csók következik, melyet a kommunikatív arc eltestiesítése és az antikommunikatív 
ős-hús, a nemi szerv átszellemítése fogad be a szerelmi éjszaka motívumkincsébe.

A férfi letérdel és mohón falja a nőt, aki előretolt hassal, terpeszben állva mosolyog le rá.
– Jó ízem van?
– Kagylóízű vagy.
– És jó kagyló?
– Frissen a tengerből.
A nő és a tenger! Ferenczi Sándor szerint a női test az őstengert őrzi magában, melyben 

az élet született, s a nemiség lényege az ősszituáció keresése. Messze járunk már a film 
kiindulópontjától, s itt a történet nem Piroskával, a szerelem sem Ádámmal és Évával tesz 
egyidejűvé, hanem ama pillanattal, amikor az első két sejt egyesült, felfedezve egymásban a 
tengert és a tengerben egymást. Mivel a nő egyértelműbben testesíti meg a tengerlényeget, a 
férfi a nemi aktusban kalózzá, míg a nő őshazává vált. Az Egymillió évvel Krisztus előtt című 
filmben a sivatagon átkelő és a hús szörnyeivel szembesült Tumak, miután kiért a tengerhez, 
vele és benne találja meg a vadállati marakodáson túllépő, szépséget és nagylelkűséget isme-
rő, családias világ első asszonyát.

Olga játékosan meggörnyed:
– Pisilnem kell.
– De siess!
A nő a férfi szerelmétől élesztett nárcisztikus kéjjel lépdel. A férfi közben sietősen ren-

dezkedik, tükröt akaszt az ágy fölé, hogy a valósággá vált vágykép egyben képpé változó 
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valóságként kettőződjék meg a tükörben. Az életvalósággá lett szerelemmitológia nemcsak 
a tapintással akarja ellenőrizni a látványt, közben egyúttal a tapintást is ellenőrizni vágyik a 
látvánnyal. A primitív gerjedelem jelenvalósága közben egyszerre szeretné elölről és hátulról 
élvezni a lányt, s míg a lány befogadja őt, élvezni egyúttal, azaz szemével befogadni, az őt 
elfogadó nő befogadó aktusát.

A mámorosan idealizáló alapzene szól, s közben kihallik az ajtó mögül a lány vizeletének 
csorgása.

Az eddig félig öltözött lány meztelen lép ki a WC-ből, mely így az utolsó átváltozás szín-
helye. Olga a teljes felfedettség és kitárulkozás oldottságában terül el az ágyon.

– Gyere már!
– Azonnal jövök, de előbb nekem is pisilnem kell.
Most a férfi tűnik el, s mire visszatér, Olga elaludt, ujját szopva, összegömbölyödve, az 

intrauterin állapot védettségében, az anyába és az anyában magába zárt lény biztonságában, 
mely feleslegessé tesz minden tudatot és aktivitást. A visszatérő férfi leül az alvó lány mellé, 
nem ébreszti fel, nem fekszik mellé, őrzi és szemléli reggelig. Fölötte a tükörben látjuk a 
lányt, fejjel lefelé lebegve a gyertyák fölött, angyalként, szellemként.

Olga a reneszánsz képek meztelen Vénuszává és egyúttal a barokk képek angyalává vált, 
de hogy a szépség szublim felmagasztalása ne váljék giccsé, a testi egyesülésről lemon-
dó imádatot megelőzi a túlságosan is testi egyesülés: a genitáliák nem egyesülnek, de az 
exkrétumok már egyesültek helyettük a WC-kagylóban. Olga belépésekor Eric otthonába 
mindenekelőtt néger szobor tűnt fel, feketén meredő nemi szervvel. Olga felfigyel rá és meg-
cirógatja a bálványt. A szerelem mágiájának témája a film végén majd a vudu-mágiához ve-
zet, mintha egyenes út vinne a meredő nemi szervtől a halálig: mindkettő az anyag hatalmát 
kifejező merevség. A cselekmény egésze tanúsítja majd fallosz és hulla mágikus rokonsá-
gát. Előbb a szobor meredő falloszát látjuk, majd csüngő melleit. A hermafrodita monstrum 
bálványképében megjelenő teljesség és egység ezúttal fenyegető arcát mutatja. A szerelmi 
jelenet kétértelműsége visszautal a bálványra. A szeretők a bűvölet álmatag táncát járják, de 
közben a férfi a nő fenekét szemlélte, a jelenet a lélek magaslatai felől halad a test mélységei 
felé, míg a hagyományos felfogás szerint felfelé kellene haladnunk, felemelve a testet és 
testiséget. A mozgásirány megfordítása vezet a szerelmi jelenet WC-jelenetbe torkollása felé. 
Így nem a légiesen átszellemített, hanem a földhöz kötött test és a földhöz ragadtan tisztán 
fiziológiai aktus kerül a szerelmi konstrukció csúcspontjára, a partner legteljesebb elfogadása 
bizonyságaként.

A legmeglepőbb, hogy elmarad a vágy elvárt koitális beteljesedése, így nem látunk az első, 
elhamarkodott közösülést korrigáló újabbat. A szeretők helyett a salakanyagok mint mágikus 
szubsztanciák egyesülnek, ami egyrészt sokkal primitívebb, alacsonyabb szintű egyesülés, 
mint a nemi szerveké, másrészt így a szeretők még legprózaibb megnyilvánulásaikban is fel-
szentelődve fogadtatnak el egymás – és a mozinéző – által. A szeretkezés kezdetekor a férfi 
térdelt a nő elé, mint a pornófilmi fellatio-jelenetekben a nő. A korábbiakban is a nő autója 
ejakulált, melyben a férfi zsákmány vagy fogoly. A nászéjszaka emancipatórikus mozzanata, 
az emancipáció ambivalens karikatúrája, hogy mindkét fél a WC-be „ejakulál”, így a WC a 
befogadó, a föld, a tér, az anyag képviseletében, s ezzel nemcsak a szeretőket emeli fel vagy 
sújtja az emancipáció, hanem minden dolgokat. A szeretők egy passzív médium közvetíté-
sével szimmetrikusak az egyesülésben. Ezért is ki kell vonulnia Olgának a WC-re: Bataille 
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hősnőinek utóda a lány, akik a férfi ejakulációval versengő csúcspontokként produkálják a 
vizelést, ezzel nyilvánítva a kéj csúcspontját a testet megcsapoló és a kozmoszba visszaöm-
lesztő, tartóssága és autonómiája látszatát vagy akár igazságát is megcáfoló szégyenné, sötét 
kéjjé, biztosítottnak hitt igazságokat fenyegető igazságeseménnyé. A piszok témája össze-
fonódik a pusztuláséval. Piszok és pusztulás együttesének első jelentkezése a Lázár-szobor, 
melyet a lószem követ a letaglózott hús vallomásaként. A piszkot és romlást már a kerettör-
ténetből ismerjük, ezért a szerelem feladata most az anyag visszavétele a piszok, a szétesés, 
a tehetetlenség állapotából. Minden piszok deltájában, a civilizáció bélrendszerében, a piszok 
érrendszerében, a párhuzamos vonalon, az érem mindig felvillantott másik oldalán következik 
be az egyesülés. A világos oldalon történik a választás, a sötét oldalon az egyesülés. De minden 
egyesülést fenyeget egy nagyobb egyesülés, melyre nászágy és ravatal analógiája utal. Miköz-
ben a nő befogadni készül a férfit, a föld befogadni készül a férfit és a nőt.

„Olyan, mint egy bébi!”, „Még csak egy kis bébi!” – ezt többször is elmondják a Brigitte 
Bardot által alakított könnyed, tüzes, szabados és rámenős lányról a Párizsi levegő (Cette 
sacrée gamine) című 1957-es Vadim-filmben. Brigitte Bardot szexnaivaként lép fel a mo-
zivásznon, érzékenyen bájos, kedvesen tolakodó, típusként, akinek erotikája az elsöprő 
kedvesség mellékterméke. Egy másik filmjében (Le repos du guerrier) minduntalan apró 
katasztrófák kísérik megjelenését, melyek inkább meghatóvá és vonzóvá teszik őt, semmint 
hogy elriasztanák a szerető férjet. Monique Van De Velde még a BB-paradigmához tartozik, 
s ennek végnapjait játssza el.

Griffith infantilis nőideálja Freud-előtti nőkoncepciót képvisel, melyben az ifjú nők nem 
a csecsemő polimorf-perverz vagy a kiskamasz szélvészkisasszonyi módján infantilisek, 
hanem a pityergő nagyanyák gyermekiességének módján. Bardot esetében nem a gyenge-
ség, hanem a friss erő infantilizmusáról van szó, ebben a tekintetben Muráti Lili Bardot 
szenzációs elődje. A viktoriánus stílű ifjú szűz infantilizmusában a jámbor debilitás művé-
nek is szerepe van, a True Heart Susie esetében az alázatnak, mely által a nő (Lilian Gish) 
műdebilitással igyekszik túlteljesíteni a férfi valódi ostobaságát. Griffith filmjében a csókok 
maradnak befejezetlen kezdemények, mint a Turks Fruit nemi aktusai. A jámboran és öre-
gesen infantilis szűz ugyanolyan könnyen válik áldozattá, mint a valóban elhülyült valódi 
vének. Bukjfelszoknyás, kifestett nagyvárosi nő a puritán falusi ártatlanság riválisa. Kibon-
takozik a hízelgő ördög és a szerencsétlen angyal munkamegosztása. Az angyal fenntartja a 
férfit, az élősdi ördögöt a férfi tartja fenn. Még a film noir idején is él ez a munkamegosztás, 
melyet Olga, aki egyszerre ördög és angyal, felmond.

A visszatérő Eric ujját szopva alvó felnőtt csecsemőt talált ágyában, a korábbi benyo-
mások által igért tüzes szerető helyén. Előbb szabados országúti csavargónő a lány, később 
a számító és tiltó polgári otthon kényes kincsének tűnik, végül, pontosan a nászéjszakán 
a polimorf-perverz infantilizmus felnőttvilág irányában való kétféle megnyilatkozásaként, 
a papás-mamást játszó baba gyermekiességének szimptómáiként tűnnek fel az előbbiek. A 
polimorf-perverz naivitás lánya, az ősparadicsom Évája egyben a protolélek preerotikájának 
démonnője. Olga éppen ezzel képviseli azokat a követelményeket, melyeket később Badiou 
a század szexuális felszabadulása eredményeinek tekint: „…vissza kell térni a kendőzetlen 
nemiséghez, annak radikális jelentéshiányához” (Badiou: A század, 141.), miáltal a nemiség 
„képes vezérelni egy olyan igazságfelfogást, amely le van választva a jelentésről” (uo.). Ez-
zel az új szexuális kultúra leválasztja „a szexualitásról szóló beszédet az erkölcs követelmé-
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nyeiről.” (142.). Mindezzel azonban, mint a későbbi csődsorozat bemutatja, egy stádiumot 
képviselünk, mely a felszabadulás új konfliktusai megoldásához segítségül kell hogy hívja a 
jelentést, máskülönben úgy fog kinézni a szexuális forradalom is, mint az a forradalmi nép-
felkelés, mely nem jut túl az indulaton és ezáltal végül is az öldöklésen. A Turks Fruit szakít 
a Nagy Elbeszélés ambíciójával, de nem azért, hogy elvesse, hanem hogy végiglapozza vál-
tozatait és felhasználjon mindent, ami segíthet. A diszjunktív szintézis nem váltja le a hegeli 
szintézist, mindkét mozgásforma valós.

Eric ül, őrzi a lányt. Nézi Olgát. Áttűnés. Hajnal. Verebek csipognak az udvaron. A lány 
meztelen melle sápadt holdként tűnik el a hajnal vörös fényében, s miközben az udvar mada-
rainak csiripelésével telik meg a levegő, mintha az élet süket és vak, érzéketlen és kegyetlen 
rohanásából kilépve most érnénk rá először meghallgatni a jelen öncélú hangjait. A hajnal, 
a madárcsicsergés és Olga bódult teste együttese olyan diszjunktív szintézist alkot, mely a 
konjunktív szintézis lehetőségét ígéri az élet csendje eljövetelének halk jeleivel.

Olga anyja kardos, de elvtelen konformista, míg az apa, egy korábbi nemzedék képviselő-
jeként, csendes kópé, vidám szabotőr: lánya apja. Olga nyelvét ölti az anyára, de apjára rámo-
solyog. A házasság ellen harcoló anya nagy zajt csap, de ágálása mögött nincs reális hatalom. 
A házasságot tiltó anyasárkány dühödten toppan, de cipője kifordul, magas sarka letörik, a 
szülői hatalom gyenge lábon áll. A férfi már eldobta mankóját, a szerelem visszaadta járását, 
s most a szerelmet ellenző anyósjelölt távozik bicegve, míg az apósjelölt cinkosan mosolyog 
a szeretőkre. A lány, a vőlegény és az apa szövetsége győz, az öröm hatalma nagyobb, mint a 
számító szigorúságé, az élettől illuminált remény hatékonyabb, mint a kegyetlen józanság, de 
vajon meddig tart ez a hatalom? E pillanatban úgy tűnik, mintha Eric megúszhatná az isten-
nőket szerető földi halandók tragikus sorsát. Az apa tréfásan lánya fejére teszi tiroli kalapját, 
konyakot tölt, s elmesél egy viccet, melyet a következőkben minden jelenése alkalmával meg-
ismétel, mint Walter Brennan a maga rossz viccét a The Have and Have Not című filmben.

– Ismeri a viccet a két fickóról, akik Párizsba mentek?
– Nem ismerem.
– Az benne a vicc, hogy nem mentek el.
Egy jó vicc, vagy akármilyen vicc, melyet jó kedéllyel adnak elő, úgy viselkedik, mint a 

szerelem: kilátástalannak tűnő távolság áthidalásaként. Az öreg vicce a távolságokat az ittlét 
intimitásában oldja: minden megvan, itt van, nem kell érte Párizsba menni. Az első szerel-
mi jelenet katasztrófába vitt, a második nem fejeződött be. A további szerelmi jelenetek is 
félbemaradnak. Az apa vicce a két fickóról, akik Párizsba mentek, az örök megszakadás, a 
befejezetlenségre ítéltség motívumsorába is beilleszkedik („Nem is mentek Párizsba!”). Ha 
Párizs valóban a vágy tárgya, akkor elérhetetlen, mert az út vége nem evilági kategória.

Az öreg elmondja látszólag jelentésmentes faviccét, majd felteszi a lemezjátszóra a 
Radetzky marsot, mellyel Verhoeven felidézi a szexfilmben a heimatfilmet és a modern ero-
tikus románcban egy svejki módon szerény életművészet emlékét, mely mulat az élet nagy 
dolgain, melyekkel szembehelyez egy korlátolt, de kedélyes heimatfilmi kisboldogságot. Az 
osztrák és német heimatfilmi emlékek az olasz filmeken átszűrve hatnak Verhoeven filmjére 
(pl. Nápoly aranya, Kenyér, szerelem fantázia, vagy spanyol folytatása, a Kenyér, szerelem 
és ezer csók stb.)

Az esküvő következik. Ismét megjelenik a hivalkodó hivatal, a hit és szenvedély nélkü-
li, még csak a cinizmus fáradságát sem vevő frázisköpő leckemondás. A kenetes szónoklat 
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közben a kamera felméri a párokat, a terhesség végstádiumában levő, ám, szűziesen öltözött 
menyasszonyokat. A pocakos nők lehajtott fejjel pironkodva, szemérmesen hallgatnak, csak 
Olga viharzik be zajosan, könnyű, színes nyári ruhában, mely alig takar valamit meztelen-
ségéből. A legnagyobb hasú nő, az egyetlen, aki tradicionális menyasszonyi ruhában jelent 
meg, mirtuszkoszorúval, abban a pillanatban, amikor fel kellene állnia, hogy igent mondjon, 
felsikoltva összegörnyed. „Jön!” – rebegi a nő. „Nedves vagyok!” Miközben a szülési gör-
csök áldozatát kitámogatják, a kamera a székre közelít, melyről felállt. Kis öleb pattan fel a 
székre, és csemcsegve lefetyeli róla a vért. (Így fogja a leprások vérét csemcsegni Verhoeven 
amerikai filmjében, a Hús és vérben, egy nagyobb eb.)

Előbb a cipzáras baleset következményeképp találkoztunk Eric néhány csepp vérével, 
utóbb, a női nem nagylelkű válaszaként, az autóbalesetet követően, a véres lány, a potlatch 
ősi szabályainak megfelelően, vérfürdő-ajándékkal viszonozta Eric vércsepp-ajándékát. Az 
újabb véres jelenet az ízléstelenség csúcspontja lenne, ha Verhoeven az eddigiekben nem 
szoktatott volna hozzá a hasonló jelenetekhez, s ha a sokkolás szándékát éreznénk benne és 
nem a szívszorongató szomorúsággal harcoló életörömet és vidámságot, ráadásul pedig még 
a filiszterbosszantó fintort is. A véresen mulatságos esküvői jelenet célja nem a demitizálás 
és deromantizálás, ellenkezőleg, hogy a megunt frázisok által kompromittált, egy tudattalan 
szinten mégis megszüntethetetlen, szégyellt érzelmi rezdülésekben rejtőzködő igazságokat 
megmentse a modern ember frusztráltsága és kiábrándultsága dacára. Ha nem lenne így, a 
hatás nem lehetne ennyire lebegő és egyben bonyolult, a film egyszerűen deprimáló volna. 
Verhoeven nem a konzervatív giccs felelevenítésével óhajtja hárítani a későkapitalista ciniz-
must, mert a kettő nagyon is jól összefér, ezért lehet a neogiccsben a romantika a tökéletese-
dett cinizmus bohócruhája.

Látjuk az eltámogatott, túldekorált álszüzet, fenekén a nagy vérfolttal, s erre kopírozódik 
rá Eric arca, amint az anyakönyvvezető kérdésére válaszol: „Igen!” Esendőség és romlás 
véres csomagja a test, s erre a lápra épülnek a tönkretett természettel mindennapi életharcot 
vívó emberi vállalkozások. Nagy kalap alól fordul felénk eme züllött láp napja és virága: 
Olga arca csupa hetyke ragyogás, amint ő is kimondja: „Igen.” Az esküvő korai és elkésett. 
Korai, mert Olga még túl fiatal, és kései, mert a világ már túl öreg. A funkcionáriusok még 
nagy szavakat zengenek, ezért fizetik őket, de már semmi sem működik a proklamált életsza-
bályok értelmében, az élet vakon kísérletezik önmagával, mert cserbenhagyta az értelem a 
formákat és a formák az életet. Nem fogja semmiféle magasabb erő az ember kezét, legjobb 
esetben egy másik ember, rokon gyengeség, aki nem vezet: egymást kérdő kérdések alanyai 
kapaszkodnak egymásba.

Esküvő után az ifjú házasok életmegvető vakmerőséggel bicikliznek át a városon. A bol-
dogság fölénye, szemtelensége, gőgje és könnyelműsége indul neki a közös életnek. Könnyű 
törékenységükben röpülnek, a súlyos autókat gúnyolva, kikapják egy gyanútlan járókelő kezé-
ből a fagylaltot. A biciklis jelenet ismét kis heimatfilmi hangulatot hoz magával, megzavarva 
a globális fémáradat hömpölygését, s a heimatfilmi múlt felidézése távolibb múltak felé utal 
tovább, tréfás koboldoknak, a halandókat gúnyoló játékos isteneknek látjuk a szerelmeseket.

Az esküvő előtt láthattunk már egy elmaradt nászt. Most az igazi nászéjszaka következik. 
A férfi Olga köldökhajlatából kortyol pezsgőt, mely az előbb nagyot durranva lövellt a lány 
fölött. Eric úgy lefetyli most a pezsgőt Olga hasáról, mint korábban a kis öleb a székről a 
vért. Az induló szeretkezést azonban minduntalan újabb gratuláló vagy gratulációkkal és 
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nászajándékokkal érkező küldöncök csengetése zavarja meg. Végül a feldühödött Eric képen 
önti a legújabb látogatót az ajtóhoz futtában felkapott virágváza tartalmával. Az ismételten 
megszakadt szeretkezés végpontja a váza ejakulációja, mely most átveszi azt a szerepet, ame-
lyet első alkalommal az autó üvegtörlő berendezése töltött be. További provokatív és tréfásan 
perverz bonyodalom, hogy Olga helyett az apóst találják el a virágváza nedvei. Eric felrántja 
a kaput, lódítja a vázát, s mire felismerné a vendéget, tetőtől talpig vizesen, a két szerető által 
újrakeresztelve áll az ajtóban egyetlen szövetségesük. A nászjelenet kezdetén a pezsgő ömlik 
ki, Olga testét benedvesítve, a nő nedveinek részegítő íze képviseletében, a továbbiakban 
Eric fallikus erejének reprezentációja a váza loccsanó vize, a nász tehát egyrészt duplán be-
teljesedik, másrészt csak metonimikus módon teljesedik be.

Vajon a tiszteletlen, spontán, szabad és vidám szerelem aktusai miért maradnak befeje-
zetlenek, miért nem végződnek nagy melodramatikus eksztázisokkal, s miért kísérik őket a 
romlás, bomlás és piszok képei? A szerelem gőgje, világmegvetése (a szerelmi avantgárd 
művészi avantgárdhoz hasonló provokatív kegyetlensége) fűszerezi a boldogság képeit. Eric 
kigúnyolja az anyóst, akinek mézes-mázos modora épp olyan terhes az esküvő után, mint ko-
rábbi ellenségessége. A vidám szerelmet szakadatlan ostromolják a romlás motívumai: előbb 
az apát látjuk, amint kis vörös lányát átölelve vidáman ropja a polkát, de csak pár fordulat 
erejéig. Rosszul lesz, légszomjjal küzdve vonul félre. Később Eric az anya szivaccsal bélelt 
melltartójával bohóckodik. Mellrákja volt a mamának, halljuk a bohóckodást ezúttal nem 
méltató, elkomorodott Olgától.

Tengerparti nászút következik. Eric Olgát bámulja, Olga pedig Eric bámulatát.
– Mire gondolsz? – kérdi Olga.
– Azt kérdem magamtól, vajon hogy nézel majd ki harminc év múlva…
Kis ollót vesz elő. A kerettörténet nagy ollójának ellentétét, mely ezúttal a test ellentett 

vége felé indul. Ugyanaz – és mégsem az. Ez az olló is levág egy tincset, Olga vörös hajtincsét.
– Emlékül. Annak emlékére, amilyen most vagy.
A gyönyör melankóliája múlttá teszi a jelent, a jövőből tekint a jelenre, az elmúlás jegyé-

ben megélve. A boldogság tartóztatná a pillanatot, de csak tartóztathatatlanságát gyászolhat-
ja, a jövőből szemlélve, elveszettként. Ezért a legnagyobb boldogság egyúttal a legnagyobb 
boldogtalanság titkát is rejtő és súlyát is kibíró boldogság. A kerettörténetben minden sza-
tírjátékká válik, az alaptörténet tragikus, de nem tragédia, mert alapanyaga a szerelmi idill, 
mely egyik oldalon a szatírjáték felé leng ki, másik oldalon az elégia felé.

Tengerparti szerelmi viháncolásuk közben Eric teli üvegbe botlik. „Ne!” – óvja Olga, 
de Eric felhajtja az italt, majd földre hull, és görcsökben rángva kiszenved. Nemcsak a bol-
dogság képei fulladnak undorba és borzalomba, ezúttal a borzalom csúcspontjára érve derül 
ki, hogy csak játék. A boldogság képei játékként asszimilálják az iszonyat képeit, de azt is 
mondhatjuk, hogy az iszonyat képei körültáncolják a boldogság képeit. Eric hatalmas, szé-
les csípőjű, óriás nemiszervű homokasszonyt épít, de a kőkorszaki termékenységszimbólum 
ezúttal „szélbe írt”, omlékony fétis, porhanyós istennő. Újabb rossz tréfa következik, mely 
valójában a teremtés vádlása és Eric szorongásainak kifejezője: a homokba temetkező Olga 
arcára ürít egy vödörnyi tengeri férget, gonosz vigyorral áll fölötte, de máris ráveti magát, s 
gyors mozdulatokkal kiássa, felkapja és becézi a lányt, a gonoszság csak játék.

A lány az alámerülő napkorong felé lépeget, majd tábortűznél ülnek. Ismét Eric kezében 
látjuk a délután levágott hajtincset. „Mégis elteszem, és előveszem majd harminc év múlva.” 
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Ezen az estén úgy tűnik, minden megvolt, mindent tudunk az életről, és amit nem tudunk, 
azt is sejtjük, mert a boldogság eljövetelével nem versenyképes semmiféle további eljövetel. 
A nászút destruktív játékai csak játszottak a destruktivitással, a sors rosszindulatával. A bol-
dogok mint földi istenek játékai a közönséges élet kegyetlenségével azért lehetségesek, mert 
a banális élet olyan távoli a boldogság időtlen pillanatától, hogy játszani lehet vele. Egyszer 
az elásott lány tombol klausztrofóbiásan, másszor Eric vonaglik, mint akinek egész belseje 
elég, de mindezt áthatja a mély egyetértés, az öröm érzéki teljessége, amelybe belefér min-
den szeszélyes bolondság, de amelynek elég az egyszerű egymás mellett lét, már a románc 
vagy a melodráma nagy gesztusaira sincs szüksége. Ezeket pótolják, negatív próbákként, a 
gonoszságot és a halált gúnyoló gesztusok.

A nászút képeit a rákkórház követi, ahol Eric barátja sebész. A minden rémképet elkergető 
szerelmi idill csúcspontján azonban a rákkórház sikerszimbólumként lép fel. A boldogság 
meghozza a sikert, Eric megbízást kap, az élet, az ifjúság és a termékenység szobrát kell el-
készítenie, amely a rákkórház előtti parkban fog állni. A szerelmesek viháncolva szaladnak, 
szinte feltáncolnak a baráthoz a nyomorúság és szenvedés emeletein és folyosóin át. Ismét a 
boldogság kegyetlenségének és szégyentelenségének témája. Belülről a szenvedés egymásra 
nehezedő emeletei, kívülről a szenvedés magasba törő tornya nem a szexet vagy a mezte-
lenséget vádolja szégyenletességgel, hanem az életöröm gondtalanságát. A boldogság lopott 
boldogság. Ma nem szülői tilalom fenyeget, hanem a szenvedések égig magasodó tornya. Hő-
seink, boldogságuk csúcspontján, csak annyit tehetnek, hogy végigtáncolnak rajta. A szerelmi 
csúcspont pillanatnyi haladék, látszólagos immunitás a romlás egyetemességével szemben.

Eric beállítja az elkészítendő szobor modelljét, Olgát, a kórház előtt, a park közepén. 
Olga a boldogság kéjében nyújtózva, az ég felé tárt karral áll a harminc emeletnyi szenvedés 
és haldoklás előterében. Olga elől öleli, az épület hátrébb felszúrja az eget. Az elől álló Olga 
nem takarja el a hátul megjelenő toronyházat, az utóbbi ezzel szemben fehér szilárdságával 
eltakarja a benne zajló történéseket.

Az élet, a szülés, az anyaság szobra gúnyolja a halál tornyát. Értelmezhető ugyanolyan lá-
zadásként, mint az iménti táncos rohanás. Olga modellt áll, a szobrász dolgozik, a boldogság 
aktív, az öröm dolgos, a beteljesedés feladatokkal teljes. Eric anyaként mintázza meg Olgát, 
a meztelen modell babát emel az ég felé, a boldogság diadalával, de a baba csak játékbaba, 
holt tárgy, mely ezen a ponton még értelmezhető egy jövendő élet terveként, de az is elkép-
zelhető, hogy a lehetséges anyaság reflexív konstrukciója a valóságos anyaság dekonstrukci-
ója a pusztulás tornya alatt élő világban. Verhoeven ezúttal ugyanúgy igyekszik elkerülni az 
anyaszimbolika túlpatetizálását, mint korábban a gyertyás szerelmi éjszakáét. Olgának akkor 
pisilnie kellett, most kakálnia kell. A lány ismét bevonul a WC-be, Eric pedig meghatottan 
áll, majd, ez eltűnt Olgára várakozva, képet vázol fel, melyen Olga reá fonódik és ő a leányba 
hatol. A WC-ben zajló kibocsátó aktus a rajzlapon zajló befogadó aktust ihlet a művészben.  
A WC-jelenet ily módon megint egy koitusz elbeszélésbeli helyét foglalja el, illetve egy 
képzeletbeli koitusszal egyidejű illetve részlegesen egyértelmű, egyúttal bekebelezve a kibo-
csátás mint empirikus előzmény vízióját a befogadás értelmébe.

Egyszerre két tematika egymásra tolódása zavarja meg a jelenet előbbi, egyszerűbb ér-
telmét. A kívül levő Eric számára a szex kapujának mutatkozik a WC ajtaja, a belül levő 
Olga a halál kapujaként éli át. Sikoly hallik. Olga sikolt a WC-ben. Eric felrántja az ajtót, 
beront a pánikban görnyedő és vonagló lányhoz, aki ürülékére meredve áll. Már több negatív 
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transzformáción túl vagyunk, melyekben a szépség határain feltűnt az undor és a boldogság 
határain az iszonyat fenyegetése. Ezúttal, a rákkórház felbukkanása után, villámcsapásszerű 
az iszonyat, és a WC-ben támad, ahol a szerelmi éjszakán a templomian feldíszített nászágy 
jelenete folytatódott. A nő a férfi mellére tapad: „Rák! Bélrák!” – nyögi ki nagysokára, ned-
vesen és borzasan. Eric szemszögéből látjuk a WC-kagylót. A férfi letérdel, és míg Olga már 
kinn, a műteremben zokog és kiabál – „Tele van vérrel!” – Eric elmosolyodva turkál a WC-
ben, két ujja közé veszi Olga produktumát, mely megelőzi a maga produktumát, a szobrot. 
Verhoeven olyan gyengéd meghittséget képes teremteni a hasonló szituációkban kötelező 
feszengés vagy undor helyett, ami eddigi populáris mitológiánkban csak anya és gyermeke 
viszonylatában volt ismerős. Eric lehúzza a WC-t, s a néző is közeliben látja eltűnni a piros 
maradványokat. A lány halálra ítélten áll a külső tér közepén. Eric kilép, karjába veszi a 
lányt: „Csak a tegnapi cékla volt az.”

Eric lefejti a pongyolát és vörös szegfűt illeszt az altest domborulatai közé. A piros színt 
visszaveszi a szerelem mitológiája az iszonyat jelrendszerétől. Ismét gondtalan, felszabadult 
szeretők viháncolnak az ágyon, de elől belóg a képbe a baba, melyet a modellt álló Olga 
tartott. A fejjel lefelé lógó, árnyak által megtámadott báb kis kezei arca elé hullnak, mintha 
zokogna, míg a felnőttek bolondoznak. A boldogság legyőzte a szorongást, az élet a halált, 
de az élettelen baba, mely a látómező felét eltakarja, nyugtalanítóan szürreális, fenyegető 
jelenléttel távolítja el a háttérben zajló szerelmi jelenetet.

Az elkészült szobor ünnepélyes avatása botrányba, a botrány pedig burleszkbe fullad, 
akárcsak a film eleji díszebéd. A szoboravató „felséges asszonyt” várják, Olga hetyke melle 
azonban kilóg kis blúzából. A művész és neje öltözéke nem felel meg az alkalom követel-
ményeinek. A rendezők intésére a katonásan csörömpölő zenekar átvonul a tér túloldalára, 
hogy eltakarja az ifjú párt. A WC-jelenetben az elvileg undorító vált esztétikussá, ezúttal a 
fordítottja történik, a közös világ homlokzata, a kényszerkultúra parancsértékei válnak un-
dorítóvá. Minden fordítva van: az az undorító, amivel nagyra van a nagyvilág, s ott vannak 
az utolsó értékek, ahol a világ urai ijedten fintorgó, beijedt kis senkiknek bizonyulnak. Kom-
mandósok rohanják meg a művészt és modelljét, akik szeretnék megkerülni a zenekart. 
A királynéból csak ízléstelen kalapot látunk, nagy strucctollakkal felszarvazva. Harsog a 
zene, leleplezik a szobrot, a kővé vált Olga soha meg nem született bébit emel az égnek a 
pusztulás tornya alatt, a világ birtokosai pedig nem a teremtőnek és ideáljának, hanem egy-
másnak gratulálnak.

A világ hatalmasai, haszonélvezői és a hatalom szolgái körülállták és megtapsolták az 
anyaszimbólumot, miközben kommandósaik lerohanták a lehetséges anyát. Az anyaságot 
dicsőítő szoboravatást az anyaság szimbolikus öngyilkosságát szatirizáló hídjelenet követi. 
Készen van a szobor, a fiatal pár babakocsit tol, az ifjú szülők örömteli bohóckodásával. 
A film elején minduntalan életszimbólumokká váltak a halál, a romlás és bomlás szimbó-
lumai. Most fordulat következik. Olga olyan diadallal tolja a babakocsit, mintha a művészi 
sikert követné a polgári élet, az otthon és család ideje. Vidám lendülettel vonuló könnyű léptű 
hőseink megállnak egy hídon. Itt lepleződik le, a szobor után, a babakocsi titka. A gyermek-
kocsiból nem élő baba kerül elő, hogy leváltsa a játékbabát, hanem a szobor modellje, melyet 
Olga a folyóba hajít. A jelenet a Le repos du guerrier című Vadim-film hasonló jelenetét 
követi, de A lány a hídont is előlegezi. Vadim filmje, melyben Don Quijote szobor került a 
Szajnába, a férfiak korát búcsúztatja és a nők korát harangozza be, a Turks Fruit az utóbbihoz 
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sem fűz új reményeket. Olga ül be a kocsiba a születendő bébi helyére, a nő, aki nem nő fel, 
és nem válik anyává. Eddig a pár esztétikai fölénye felől szemléltük a filisztervilágot, mely-
ben valóban nem érdemes leélni egy előregyártott, beszabályozott és jelentésfosztott életet, 
most azt látjuk, hogy a pár sem tud berendezkedni saját boldogságában, és nem tudja tartóssá 
tenni a szépséget.

„Ne csinálj nekem gyereket!” – sikoltotta Olga már az első szeretkezés közben, az autó-
ban. Már az odaadás pillanatában, mely – mint majd a boltossegédtől halljuk – korántsem az 
első, antianyaként mutatkozik be. De a valóságos anya, Olga anyja is lelki antianya. Üzlet-
asszonyi lénye a lényege, Olgát és az anyaságot vádolja rákjáért. A szoptatásban rejlő anyai 
odaadást betegség- és halálszimbólumként értelmezi át. Betegre rágta a mellét, vádolja Ol-
gát. „Minden bébi ezt csinálja!” A taszító anyafigurában a konformista igyekezet, a fogyasz-
tói megszállottság nárcisztikus hipochondriával párosul.

Az infantilis szerető antianyává nőtte ki magát. A férfi szüli a szülő nő képét, nem a nő a 
gyermeket, a baba a szoboré, a szobor a fantázia műve, a látomás a férfié.

A babakocsis bolondozással ismét visszatér a szerelem hübriszének témája. Kissé az örö-
kös boldog bolondozás is kezd átértékelődni, mint a szerelem mély és tragikus dimenzióival 
való szembenézés hárítása. A szobor leleplezését követő viháncolás a babátlan babakocsival 
újabb kivonulás a társadalomból, de ezúttal a társadalom tagadása a kultúra és a természet 
affirmációját is megtámadja. A társadalom tagadása párosul az utód tagadásával, mert így tel-
jesül be a szerelem radikális világellenessége, hiszen a gyermek, a pár számára a harmadik, 
akit közösen el kell látni, s akivel osztozkodni kell a szereteten, egy darab társadalommá ten-
né a pár világát, ami csak akkor lehetne vonzó, ha volna a nyárspolgári társadalommal szem-
beni alternatív víziójuk. A gyermek foganásának egybe kellene esnie egy utópia foganásával.

Miután Olga a baba helyén jelent meg a gyermekkocsiban, Persephoné motívuma köti 
össze az eddig történteket az elkövetkezőkkel. Eric Persephoné szobrát tervezi. „Rólad 
mintázom.” Zeusz Démétér megerőszakolásával nemzette Persephonét, akit szintén meg-
erőszakolt, s akit később az „alvilági Zeusz” is megkíván és elrabol. A modern művész is 
Olga elrablója. Ő is alvilági Zeusz lenne? Vagy a veszedelmes istennő halandó áldozata? 
A Persephonét, Zeusz lányát elrabolni akaró halandó is, a „három lábú” Eric módján gyö-
keret eresztve, nem tud visszatérni az alvilágból, csak hátsó része elvesztése által. Devereux 
szerint ez egyrészt kasztrációs szimbólum is, másrészt az alvilági nemi érintkezés sterilitá-
sára utal (George Devereux: Frau und Mythos. München. 1986. 44.) Persephoné, mondja 
Devereux, ha nem is frigid, legalábbis terméketlen (uo.). Ennyiben az asszonyi termékeny-
séget szellemi termékenyégre váltó modern tudósnő vagy politikusnő védnöke is lehetne, de 
a termékenységhez vezető szerelmet az erotikus kalandok sorozatára váltó szexkarrierista 
védnöke is. Démétér éppen úgy harcol lánya visszaszerzéséért, mint a Turks Fruit anyafigu-
rája. Olga kihívó viselkedését figyelve értjük meg, miért kívánják Persephonét a legnagyobb 
magasságok és mélységek, s miért erőszakolják meg őt az istenek úgy, ahogy Persephoné 
baljós szépsége a földi halandókat. Heléna istennőien szép, de házasságtörő és bajkeverő 
nő. J.P.Vernant mutat rá a veszélyes nő képletének görög összetételére: Heléna szépségének 
képlete két istennőt is képvisel, a csábító Aphrodité maszkján áttetszik Persephoné (Mythe 
et Pensée chez les Grecs. Paris. 1965. 257.). Devereux ezt Helena és Persephoné „latens ro-
konságaként” értékeli (George Devereux: Frau und Mythos. München. 1986. 43.). Eliade azt 
hangsúlyozza, hogy Persephoné „olümposzi és jóindulatú” istennő, aki ideiglenesen időzik 
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az alvilágban, az alvilág olümposzi királynőjeként. (Ezért lehet lélekkísérő haláltanító és 
a csírázás lehetősége is a hatáskörébe tartozhat?) Hadész (Plutó, alvilági Zeusz) elrabolja 
őt majd visszaszolgáltatja azzal a feltétellel, hogy minden év egy részét az alvilágban tölti.  
(A halál királynője így valójában két élet, sőt két ellentett örökkévalóság királynője, melyek 
között a halál- és feltámadásismeret közvetít: az elrablás és visszaszolgáltatás szimbolikus 
halál és újjászületés. Persephoné ezáltal „megszüntette az átléphetetlen határt Hádész és az 
Olümposz között.” (Mircea Eliade: Geschichte der religiösen Ideen. Bd. 1. Von der Steinzeit 
bis zu den Mysterien von Eleusis. Freiburg im Breisgau. 1980. 271.).

Persephoné és Adonis minden évben egyesülnek, de Adonis ezzel nem Persephonét ter-
mékenyíti meg, hanem a földet. Olga hol rothadással sújtja Ericet, hol művészi termékeny-
séggel áldja meg, de végül is a rothadás a termékenység talaja. Az Iliászban – Heléna kapcsán 
– a szépség tulajdonsága az iszonyat (Heléna „rettenetesen” szép, „szörnyen” gyönyörű), 
míg a Turks Fruit Heléna és Persephoné jelzett összefüggését fordítva idézi fel: az iszonyat 
háttere emeli ki a szépséget, az iszonyat egyik arca, történetének középpontjaként, átmeneti 
csúcspontként, a szépség.

Ha a kaland az ember asszimiláló képességének próbatétele, akkor ezt a szerelmi ka-
landnak is vállalnia kell. Épp a traumatikus élményeket asszimiláló képesség radikális nö-
vekedése lesz a szerelem nagyságának mértéke. A hídról a vízbe ugró öngyilkos anyamodell 
képsorát ambivalens szerelmi jelenet követi. Eric az ágyra fekteti, s gyengéd gyönyörrel nézi 
a lányt. „Gombold ki a blúzodat!” Mindez Walerian Borowczyk La marge című filmjére 
emlékeztet, mely szintén a tragikus románc és a szexfilm találkozásából született erotikus 
románc. A La marge elején a férj virágokat helyez a feleség mellére, de a gesztus ebben az 
esetben csak a szerető és a szerelem ünneplése, áldozati ajándék, ami még nem nyilvánítja a 
nőt halottá, az ágyat koporsóvá és a szerelmet gyásszá. Borowczyk filmjében a nőt virággá 
és a szerelmet tavasszá nyilvánítja az ezúttal hagyományos értelmében felelevenített gesztus. 
Verhoeven ezzel szemben mindenkor sokkírozó negativitással fűszerezi a szerelem érzéki 
egzaltációit. A nő kebléről felemelt csokor alatt nyűvek nyüzsögnek a bársonyos bőrön.

A keblek felvirágozását szerelmi aktus kezdetének szánta Eric, de megszólal a telefon, s 
az apa összeomlásának hírét hozza a csengetés, a szerelmi aktus már megint elmarad. Az ün-
nepi csokor szépsége rút és undorító vonaglássá változott. Nyűvek becstelenítik meg a testet 
a halál hírmondóiként. Nyűvek teszik magukévá Olgát az ágyon Eric helyett: a miénk vagy, 
ő, ha egyáltalán megkapott, csak kölcsön kapott.

Miután a rothadás takarójává minősült át a virágzás, és a szép alatt feltűnt a rút, betegláto-
gatás következik. Az anyós kölnivel locsolt zsebkendőket nyújt a fiatalok felé, de nem veszik 
igénybe őket. A szeretők testhez való viszonya más, mint a kölnibe temetett orrú anyósé, 
nem bálványképet szeretnek, hanem a földi testet, vállalt esendőségében. Eddig utalások 
jelezték a halál létét, a nemlét lehetőségét, most nézünk szembe a testi lét végességével, az 
élet összeomlásával. Csövek lógnak az öreg testből, folyadékok csöpögnek az ágy alatt. Az 
eddigi WC-jelenetek ellentéteképp most a betegszoba és a WC átfedik egymást: az eddig el-
távolíthatónak bizonyult motívumok most elnyelőként lépnek fel. Mindaz (rút, piszok, rom-
lás), amit túlléptünk, fölé emelkedve, most alávet és túllép rajtunk. Vad szeretkezés követi 
a beteglátogatást. Szeretkezést szakított meg a telefon a rossz hírrel, s a katasztrófával való 
szembesülés szeretkezésre késztet, mely vita a testtel, a testiség vádja és vallatása most, ami 
eddig gyönyörteljes ünneplése volt.
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Eric búcsúzik a haldoklótól. „Jól vigyázz Olgára!” „Ismered a viccet a két fickóóról, 
akik Párizsba mentek?” A vicc, mely a poéntalanság poénjére épül, az élet elveszett értel-
mére utal, melyet kiszorítottak az anya által képviselt frázisok, hazugságok és taktikák.  
A vicc szórakozott örök ismétlése pedig arra tanít, hogy meg kell tanulni nem figyelni oda az 
életre, amely nem érdemli meg a figyelmet. Olga szabados szerelmében szintén felfedezzük 
ezt az igénytelenséget, mely voltaképp fölénynek is nevezhető, de az öreg mosolygó, szelíd 
igénytelenségének kontrasztjában a fiatalok szerelmi idillje provokáció és dühöngés. A pár 
a „dühöngő fiatalok” új változata a hetvenes években. Ha a harag nem csupán az életforma 
ellen irányul, hanem az embersors természeti feltételei ellen is, akkor kifejezése a szerelem. 
A film hősei az anyához hasonlóan aktívak és az apához hasonlóan nonkonformisták, de nem 
ismerik a csendes szabotázst és a modern világ által bárgyúságként érzékelt bölcs mosolyt, 
ami az apa attitűdje, mert harcosok, de olyan harcosok, akiknek nincs hátországuk, és nem 
tudják, miért harcolnak, csak azt, hogy mi ellen. Az apa a kellemességet választja, a fiatalok 
többet akarnak, boldogságot. Ez azonban nem az a boldogság, melyet a későkapitalizmus írt 
zászlajára, s amely csak az áruhalmozás élményhalmozással való kiegészítését jelenti, a lélek 
eddig hozzáférhetetlen rétegeinek piacosítását.

Az anya azt kívánja, hogy a fiatalok átvegyék az üzletet, ők azonban, a steril, szívtelen 
temetés után, míg az anya a szertartás alatt már a nagy darab segéd párjaként jelenik meg, 
elkarikáznak Amszterdamba. A fővárosba került vidéki lány története következnék, mint 
Brigitte Bardot La Mariée est Trop Belle című filmjében (1957), ahol még az volt a kérdés, 
feloldható-e az amerikanizált nagyváros és a vidéki életforma konfliktusa, a városi férfi fer-
tőzi meg a vidéki lányt cinizmussal, vagy az utóbbi az előbbit érzelmekkel.

Griffith True Heart Susie című filmjében a romlatlan vidék áll szemben a romlott vá-
rossal, a Turks Fruit esetében vidék és város egyformán romlott, de a városban azért itt is 
messzebb ment el az emberi kapcsolatok felbomlása, az anya joggal féltette lányát a mű-
vészsors, a bohémélet veszélyeitől. A fiatalok nélkülöznek, Eric eladja a kettejük koituszát 
ábrázoló rajzot, melyet akkor készített, amikor Olga a WC-ben tartózkodott. A konformisták 
hivatalnoki – szinte – egyenruhájába öltözött vásárló obszcén tekintettel méregeti Olgát, aki 
csalódottan támad Ericre. A „minden eladó” kapitalista elve végül is azt jelenti, hogy semmi 
sem a miénk, minden a piacé s ezen keresztül a vásárlóerőé, még vágyainkat is áruba kell bo-
csátanunk. Most kezdődne az élet, miután a fiatalok az anya által ajánlott életet elutasították. 
Van-e alternatívájuk? Mit tudnak nyújtani nekünk? Mit tud nekik nyújtani a világ?

Kétértelmű jelenet, az erotikus és a halálszimbolika metszete viszi tovább a cselekményt. 
Formálisan továbbviszi az eseménysorozatot, valójában azonban a sors olyan görbülete, 
mely a formális továbbvitelt tartalmilag épp a „nincs tovább” bejelentéseként, az előre ha-
ladó, építkező élet kudarcaként jeleníti meg. Olga palackozó üzemben dolgozik. Joghurtos 
üvegek mozognak a futószalagon, a lány azonban elkábul, a palackok hullani kezdenek és 
Olga a fröcskölve ömlő joghurt tócsája közepén áll. Ezúttal az automata gépsor teszi azt, amit 
az autó tett a szerelem kezdetén. Az autó ejakulált majd összetört, most is üvegtörmelékek 
közepette áll Olga, ezúttal a meleg vértengert felváltó hideg joghurttengerben, vöröset levál-
tó fehérben. Olga révületben a semmibe meredve áll, a gépek is leállnak.

– Mi van magával?
– Nem tudom, másra gondoltam.
– Biztos arra gondolt! – vihognak a szétszéledő lányok.
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Később, váratlan dührohamot követően, ömlő esőben áll Olga az útszélen. Ilyen eső jelzi 
előre a True Heart Susie-ban a jámbor vidéki puritánnővel szembeállított nagyvárosi bestia 
halálát, Olga azonban mindkettő egyszerre. Előbb a joghurtos automata ejakulált, most a 
nyári ég, meleg záporával. Olga úgy áll az út szélén, mint aki szakadékhoz ért. Mintha Olgá-
nak állt volna elébe egy láthatatlan utolsó határ.

A csapongó erotika, mely Olga eddigi nonkonform de elmélyült erotikájának elfajulása-
ként következik, a későbbiekben a szorongás elfojtása eszközének bizonyul. Ez az erotika 
menekülés valami elől, amikor még nem tudjuk, mi elől menekülünk. Az erotika ámokfutása 
a szenvedély válasza a halál kihívására. Olga megdermed, valami csendül fülében, s egy ide-
ig nem tud magáról. Megállt az idő, de nem úgy, mint a szerelmi aktusok csúcspontján. Ez a 
dermedt önmagán és a világon kívül lét, ez a jelenlevő sehollét jelzi, az autonómia korlátait. 
Az ember nem önmagáé, az autonómia az állati testbe zárt végtelen szubjektivitás illúziója. 
Az embert letaglózásra tenyészti valami ismeretlen erő. Olga következő erotikus ámokfutása 
a halál előjeleire válaszol az alaptörténetben, s a kerettörténetben erre válaszolt Eric erotikus 
ámokfutása a film elején.

Barátnő jön Olgáért. Olga bulizni indul a barátnővel, Eric pedig levert, csalódott. Az Eric 
által gyűlölt elszakító erők: a család, a társadalom, a társaság fertőzése, melynek lényege 
az örömök aprópénzre váltása és az alkalmi megkívánásokká lefokozott vágyak tévelygése. 
(A fejlemények majd mindezeket betegség tüneteivé, rossz előjelekké, halálszimbólumokká 
értelmezik át.) Eric vacsorát készít, gyertyát gyújt, Olga azonban távol marad, részeg mulat-
ságba merül az erőlködve élvező és notóriusan fogyasztó közösség fülledt közegében. Olgát 
minden boldoggá teszi, Ericet csak Olga. Már a film elején láttuk, amint Ericet kiborítja a 
közös rendezvények kötelező mohósága és hangoskodó bárgyúsága, az élvezkedés paran-
csolata, a frázisokat mantrázó nemgondolkodás kényelme, a kollektív elhülyülés. Olga ezt is 
tudja élvezni, ebben is megtalálja helyét.

Griffith filmjéhez képest (True Heart Susie) megfordulnak a szerepek. A vacsorát készítő 
Eric villájára felszúrt marhahússal áll. Csendes ténykedése, míg a konyhában süti a húst, 
majd a szobában megterít, mindez, amit szerelmük tiszta korának dallama kísér, csúcsponttá 
válik, az elveszett otthon a lehetetlenné vált polgári bensőség emlékeztetőjeként. A lázadó 
avantgárd művész tehát nem a régi értékek, hanem az új trivialitások társadalma ellen lázadt. 
Telefon cseng, Olga nem jön haza, Ericet hívja a buliba. A férfi idegenül ül a társaságban, 
szinte duzzogó feleségként, míg Olga ajkán éhes mosoly majd kéjsóvár vigyor csillan zsíro-
san. A nagy zabálás után Olga részegen csókolózik egy idegennel, mint a True Heart Susie 
kis, könnyelmű bestiája tette 1919-ben, szintén a férj szeme láttára. A zabálási jelenet vörös 
fényben zajlik, a véres ürülék színét veszi vissza most a szekfűillatot idéző életszimboliká-
tól a romlás szimbolikája. Eric hatalmas sugárban hányni kezd, lehányja Olgát és a szintén 
jelenlevő anyát, aki úgy viselkedik, mintha ezen az estén kapná vissza Erictől Olgát. Ezen 
az estén látjuk meg Olgában anyja lányát, eddig apja lányának tűnt. A történtek után, miután 
Eric lehányta az egymás tükörképének bizonyult lányt és anyát, kirohan a mosdóba, ahol a 
tükröt, vagyis önmagát is lehányja. Vadim talán legszebb filmje (Les repos du guerrier) cse-
lekménye és miliője a Bardot köré épített tündöklő keret. A film azért olyan különös hatású, 
mert nemcsak a képzelt alakok szerelmi történetét meséli el, egyúttal minden képe közvetlen 
megvallása a rendező sztárja iránti bűvöletének. A film végén a szabadsága védelmében a 
szerelemtől ódzkodó, mindvégig menekülő férfi eljön Bardot elé, letérdel, megvallja gör-
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csösen tagadott szerelmét, és a nőnek ajándékozza szabadságát. Ezt Eric is megtette, Olga 
azonban most visszaveszi Erictől a maga szabadságát, s ezáltal felszámolja a szabadság el-
ajándékozása szerelemkoncepcióját.

Eric, aki a buli során végül felpofozta Olgát, izgatottan várja, de a lány telefonon közli, 
hogy vége, nem jön többé haza, anyjához költözött. Eric elpusztítja a műtermet ellepő Olga-
portrékat, de kezébe kerül egy kép, melyet képtelen eltépni: tiszta, büszke arc, melyet nem 
érintenek a történtek. Olga érinthetetlen, semmit sem tagadó, de mindenen túllépő, titokza-
tosan felülemelkedő szépsége. A rajz hatalmával szembesülve, mely legyőzi romboló dühét, 
Eric leborul, sírva kuporog a falnál. A kép által legyőzött ember maga az árvaság képe. Ezen 
az estén alakul át Eric műterme romhalmazzá, amelyet már a kerettörténetből ismerünk. Újra 
látjuk az ételmaradékokat, visszatérnek az ágyon heverő Eric gyűlöletvíziói. Visszatértünk 
a múltból a jelenbe, a történetből a kerettörténetbe? Nem, mert az, ami kerettörténetnek lát-
szott, második alaptörténetté növi ki magát. A szerelmesfilmet halálfilm követi. A halál ez-
úttal nem a tragikus románc haláltematikájának módján működik, hanem emancipálódik a 
szerelemmel, azonos jogokat követel magának.

Miért hagyja el Olga Ericet? A beteg Olga visszavonul a beteg társadalomba, hogy anyja 
hazug világában prostituálódjék, vagy azért menekül, mert meg akarja védeni a férfi szere-
lemképét, szerelmük emlékét a romlástól? Miután a feleség visszavonult az anyai házba, 
Eric ismét Olga ablaka alatt ácsorog, végül behatol, elrabolni feleségét, aki azonban csupa 
sérelem, gyűlölet és ellenállás, azt hiszi, férjével van baja, pedig a baj belül fészkel. A film 
első felében a szépet állandóan fenyegette a rút, melyet végül mindig sikerült asszimilálnia. 
A film második felében a transzformáció egyirányú, a rút, az undorító, a romlás és csalódás 
sorra megfoszt minden szépségtől. A szerelem Olgája a múltban van, az új Olga más, anyjá-
val együtt támad Ericre, az öregség és a betegség fúriáiként verik, rúgják az új kísérletet tevő 
szerelmes férjet.

Most a művészet tesz kísérletet, hogy visszavegyen valamit abból, amit az élet nem akar 
visszaadni. Szennyvíz zubog egy vastag csőből. A világ vagy legalábbis a város ürülékei 
egyesültek? Ez az utolsó ejakulációs szimbólum. Eric a szeméttelepen bóklászik, guberál a 
visszahódítási kísérletek kudarca után. Hulladékokból forraszt különös műtárgyakat, a folto-
zott élet, a másodkézből való, töredékes öröm emlékműveit. Elfordul a régi értelemben vett 
műalkotástól, új művei torz fintorok, szürreális giccset gyárt, a szemétből kell kibányászni 
az értelem maradékát. Groteszk víziói a szépség sebzett pervertálódásának állítanak emléket. 
Az új művészet a szépség nosztalgiája által vezetett kotorászás az egyetemes piszokban és 
szemétben. Az új művészet lényege a guberálás. Már nem szilárd értelem elemekből barká-
csol, mint a Lévi-Strauss által leírt mítosz, csupán törmelékekből állítja össze szemrehányó 
mozaikját. A művész autója fröcskölve vág át a szemét sivatagán, megy le a nap, Olga haj-
színét ölti a késődélutáni ég, a szeméttelep, mint nászútjuk idején a tenger. Az autó üvegének 
vágódik, rikoltva sántít egy sebzett sirály. Eric hazaviszi, ápolja: nemrég Olga táplálékát 
készítette, most a sirályét.

A film első felében mindig sikerült a szépség visszanyerése, de erőlködés nélkül, spontá-
nul. Minden veszteségben benne rejlett a visszanyerés. A halálfilmben ezúttal a fordítottjával 
találkozunk, a visszanyerésben rejlő elvesztéssel. Egy nap megjelenik Olga a műteremben. 
Kicsípett, szemtelen és közönséges.

– Soványabb lettél.
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– De jól vagyok.
Az új Olga kozmetikai hamisítvány, már semmije sem igazi. Egykori, eltűnt nem, a női 

nem kitömött emlékének látszik. A töredék, a törmelék, a szemét Eric új művészetének alap-
anyaga, és a visszatért Olga is csak maradvány, utalás.

A True Heart Susie éppen úgy szembeállította a kozmetikumok műnőjét, melyet a hoz-
zá kapcsolódó filmekben púdernőnek vagy krémnőnek neveznek, mint még az 1956-os La 
Mariée est Trop Belle is. Akárcsak a True Heart Susie műnőjét, most Olgát is sportkocsis 
ficsúr várja a sarkon. „Csak a holmijaimért jöttem.” Eric már nem harcol érte. Míg Eric 
összeszedi a lány holmijait, Olga leereszti haját, s pillanatra mintha visszaváltozna, meg is 
szólal szerelmük zenéje, Eric pedig mindent elfogadó megrendüléssel veszi karjába a lányt: 
„Szeretlek!” Pillanatig Olga is elbizonytalanodottan odaadó, mint aki emlékezni próbál, de 
valami űzi, nincs maradása, bár tudja, hogy itt a boldogság, belesimul az ölelésbe, mely-
ből mégis egyszerre váratlan dührohammal tépi ki magát. Megpillantja a sirályt, az egykori 
csehovi „nagyművészet” elhasználódott giccsmotívummá lett emlékét, mely ráadásul az ő 
szerelmének emléke is, s a szimbolizmussal felduzzasztott szexfilm öniróniáját is képviseli. 
„Új madár a kalitkádban?” – méregeti Olga a sirályt. Közben a rabnak látszó, ám valójában 
sebzett sirállyal mint a szerelem szimbólumával szembeállított cápaszerű luxuskocsi várja 
kinn a lányt. A Csehov felé visszautaló sirályszimbólumot a Spielberg felé mutató cápamo-
tívum váltja fel.

Eric elbocsátja a gyógyult sirályt. Ismét az alkonyi tenger partján vagyunk, mint a nászút 
idején, de a kezdet boldog és a vég szomorú rítusai közül eltűnt az élet. Eric még nem tud 
Olga betegségéről, de – a sirály képében – már visszaszolgáltatja őt a kozmosznak. Az ele-
mek adták az elemi szépségű, megfoghatatlan lányt, és nekik kell visszaszolgáltatni. Nem 
Olga fosztotta meg magától a férfit, az elemek viszik el Olgát, ők veszik el a lányt nemcsak 
a férfitől, önmagától is. A joghurtos üvegek katasztrófájától a sirály elbocsátásáig húzódott 
az akaratlan bántás és érthetetlen vergődés ideje, a szerelem hanyatlásának kora. A lemondás 
megkönnyebbülést hoz. Eric ismét dolgozik, új műfajt talált. S a lemondás végül az igazi 
Olgát is visszaadja, azt, ami maradt belőle. Most egy gép fogja magasba emelni a kis Olgát, 
mint a parkbeli szobor Olgája a kisbabát.

A szárnyra kapó sirály elszállta után a megnyugodott, felszabadult Eric egy butikban látja 
viszont Olgát, kinek változatlan ismertetőjegyei vörös haja és feszülő kék farmernadrágja. 
Hátulról, alakjáról ismerjük fel, szembesülve azonban megrendítően idegenszerű látványt 
nyújt. Már a szakítás idején túlfestett arca immár teljesen maszkszerű. Ezúttal ragyogóan 
kedves, de kedvessége túljátszott, mesterkélt, ezzel a film elején oly ellenszenves anyjára 
emlékeztet. Hasonlít azért az eredeti Olgára is, de nem azonos vele, csupán giccses mimézi-
se. Túl fehér a bőre, túl piros a szája, bűbája baljós. Eric tanácstalan döbbenettel vegyes meg-
lepett örömmel tekint az ismét hívó, kínálkozó Olgára. A nő a kezdeményező: „Iszunk egy 
kávét?” Eric a vudu varázslatról mesél az élvetegen túlélénk, mesterkélten cifra és kénysze-
retetten, szinte kétségbeesetten frivol zombilánynak, akivé Olga lett. A negatív metamorfózis 
most már többlépcsős, előbb váratlan dühroham torzítja el a kacérkodó Olga maszkarcát, 
végül összeesik a WC-ben. Az új fordulat színhelye a nyilvános WC, a piszok közlekedési 
csomópontja, a sors végső szimbóluma. Minden folyik: elfolyik. Olga úgy jelentette be, hogy 
WC-re kell mennie, mint a nászéjszakán, de nem tér vissza, a WC-ben fekszik a kövön, körül 
elszórva kis tárgyai, mint Marilyn Monroe retiküljének tartalma a Niagarában, miután meg-
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ölte, aki szerette, mert a birtokolhatatlan Monroe nem tudott megmaradni mellette, mert úgy 
üldözte a szerelmet, mint Olgát a halál.

Eric elveszett szerelme újra elvész, amikor elnyeli a kórház, melyen korábban együtt táncol-
tak át. Fejjel lefelé lóg, megfeszítve raboskodik Olga a kobaltágyú karjaiban, úgy jelenik meg 
most a sugárzó berendezés által keretezve, mint egykor a nászágy fölötti tükörben. Sugárzásvédő 
köpenyek a személyzeten. Olga sír: felszabadító, oldó, tisztító, gyermeki sírással, magányosan.

Beteglátogatás. A fekete szemüveges Eric, arany kalapdobozzal a kezében, szinte régimó-
di gavallérrá átváltozva jelenik meg a pusztulás tornyában, egykori viháncolásuk színhelyén. 
Kopasz kis fej az ágyon. Lék a koponyán. Gyermeteg arc. A kobaltágyú a Transformers 
filmek jövőjét jelzi előre, a kiszolgáltatott, átváltozott test a Szerelmem Hiroshima sugárfer-
tőzötteit idézi. Olga felemelkedik, s így még borzalmasabb látvány a tarkóján megmaradt pár 
női hajszállal. A kalapdobozból előkerülő ajándék pedig vörös paróka. Olga tétova remény-
kedéssel próbálgatja.

– Hogy nézek ki?
– Veszedelmesen.
Az Olgában rejlő „veszedelmes” nőnek szól az arany kalapdoboz, a benne rejlő gyermek-

nek a cukrozott gyümölcs, a turks fruit, de ez magyarul („törökméz”) a film hangulatához 
nem illően hangzik. A beteg túl mohón tömi magába az édességet, Eric zavartan elfordul, 
nem a betegtől, csak a mohóságtól undorodik. Attól, ami itt még betegségként utal a fogyasz-
tói élménytársadalom jövőjére, amelyben – ezúttal nagyon találó magyar kifejezéssel – va-
lamennyien „pákosztos kölykökké” válunk. Mégis megértjük Olga sietős mohóságát, mert a 
következőkben szembe kell néznünk az elviselhetetlen kínok rángatta test tombolásával. 
A régi szerelmi eksztázisokat túlszárnyalja a fájdalom eksztázisainak intenzitása.

A morfium injekciók után Eric tenyerében csendesül a vergődő kis arc. „Jobb lesz, ha ma 
éjjel vele maradsz!” – lép Erichez az orvos barát. A férfi újra virraszt a nő fölött, mint a nász-
éjszakán. Szürkület. Madárszó. Eric az ablakban, a város felett. Olga megpróbálja feltenni a 
parókát. Végül megadón kiszenved. A régi románc kegyetlen szülői és társadalmi konvenciói 
helyére lépett Isten avagy a természet. Az istenek hatalmának szegül ellene a szerelem hatalma. 
A harc előrehaladásával átértékelődik a konfliktus: az istenek erejével harcol a szerelem mint 
lázadó gyengeség. A ravasz istenek kívülről és belülről is támadnak. A szeretők hübrisze nincs 
arányban a sors kegyetlenségével. A sors túlbünteti a boldogság bűnét, amely pusztán a sors 
feledése a szerelmi mámorban. A boldogság bora („bájitala”) a pillanat, az istenek mérge az idő.

Eric elhagyja a kórházat. Utána szalad egy ápolónő a kalapdobozzal. A férfi belehajítja a 
parókát a szemétgyűjtő autókolosszus cápaszájába, s még visszavillan a vörös haj a szemétőrlő 
gépezet fogai közül. Eric elmegy, elnyeli a város, kezdődik az élet mindennapi értelmetlensége, 
a reménytelenség vagy még annyi sem, csak a közöny által kölcsönzött kegyetlen stabilitása.

Olga több volt, mint a kor szexfilmjeit benépesítő, érzelmileg impotens élményvadász 
szexfogyasztónők. Elpárolgott – mondják az odébbálló szexfogyasztónőről, Olga azonban 
úgy „párolog el”, mint valami ritka, finom szubsztancia, illékony illat, vagy pár csepp to-
kaji aszú (a gégerákban haldokló Kosztolányiról írta felesége, hogy az utolsó időben már 
csak ez ment le a torkán). Olga létének először feltűnő meghatározottsága a sebesség. Olyan 
gyorsan él, mintha kezdettől érezné, milyen kevés ideje van. Első pillanattól a sebesség jel-
lemzi, féktelenül és könnyelműen vezet, magát, társát és környezetüket is veszélyeztetve. 
Később így bicikliznek, közlekedésükkel mintegy provokálva a halált. Életmódja mindvégig 
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azt a meggyőződést, pontosabban érzületet sugallja, hogy nincs több alkalom, nincs más 
lehetőség. A halálfilmmel keretezett szerelmesfilm a szerelemkoncepciót is érinti. A film 
Wilhelm Reich ebben az időben újrafelfedezett, közismertté vált orgazmuskoncepciójához 
való hozzájárulásként is értelmezhető. E felgyorsult világban, követelő és parancsoló haj-
csártársadalomban nincs idő és mód odafigyelni magunkra, egymásra és a jelenre. Reich az 
ogazmusképtelenségből vezeti le a rák pszichoszomatikus genezisét, a kapitalizmus pedig 
maga a totális támadás, sürgető versenymentalitásával, s az életcélt a javakba átköltöztető 
halmozó szenvedélyével, a „soha sem elég” végpontot, beteljesedést, nyugpontot nem isme-
rő izgalmával az orgazmusélmény, a megbékítő beteljesedés lehetősége ellen. Ezért olyan 
szexfilm ez, melyben csak egyetlen aktust látunk, s az is csupán elsietett és jelentéktelen, 
útszéli, alkalmi szex, a többi, körülményesen előkészített aktus pedig félbeszakad, mintha 
ebben a teljesítménytársadalmi globális őrületben minden ember féllény és minden élmény 
fél-élmény lenne. E társadalomban a szerelem sorvad és halódik. De szerelem és halál pozitív 
viszonyát is érzékelteti, s ezzel dupla kapcsolatukat jelzi a film. A szerelemképek és pusztu-
lásképek szakadatlanul szoros és sokszoros összekapcsolódása magyarázza, miért nevezik 
az orgazmust kis halálnak. Még a megtámadott orgazmus is kicsit belehal a szeretőbe, mert 
minden egyes orgazmus velejárója a megsemmisülési élmény. A teljes önátadás halálos me-
részségének kísértete a szeretkezés, mint beletemetkezés, és a szeretkezés csúcspontja, mint 
belehalás a másikba, a modern világtól megváltó tellurikus rituálé.

A Turks Fruit sem tagadja az állhatatlan, leértékelődött, sorozatképző szex új járványként 
elhatalmasodó jelenlétét, mely a kor szexfilmjeinek ideálja, de a Turks Fruit betegségként 
mutatja be, amit a többiek felszabadulásként. Verhoeven elfogadja a felszabadult belebo-
csátkozást a könnyed viszonyokba, de a tartós és építkező viszonyok utáni, gyászba fulladó 
vágyat is megőrzi. A kor tömegfilmjében jellemző a polgárnő eltűnése, s az ember ellenállha-
tatlan asszimilálódása a lumpenkultúra általánossá válása által. Arthur Hiller régi ideálokat 
és szerelemkoncepciókat felelevenítő Don Quijote filmjében (La Mancha lovagja) a prostitu-
áltat alakító Sophia Loren finom átmenettel játssza el a kultúrával való találkozás katarzisát, 
melynek eredményeként végül szolid polgárnőként jelenik meg, emlékezettel és önbecsülés-
sel, ambícióval és fegyelemmel megáldva. A Turks Fruit hőse mintha ugyanazt akarná elérni 
szobrával, amit Arhur Hiller Cervantese elér regényével, de Verhoeven filmjében győz a szét-
esés, az üzleties társadalom és az általa tönkretett természet együttes ítéleteként. Ezért dobja 
kukába Eric a parókát, ezért nyeli el a szemét a szerelem utolsó dokumentumát. A Hiller-film 
elején Sophia Loren, aki ekkor még illúziótlan, kiábrándult, harapós prostituált, így foglalja 
össze élettapasztalatát: „A világ egy szemétdomb, és mi vagyunk benne a férgek!” A Turks 
Fruit cselekményét végigkíséri a szemétszimbolika, melyet előbb sikerül az életszimboliká-
ba integrálni, utóbb azonban kiveti magából az életszimbolikát.

„A politika olyan, mint a kutyaszar: nem kéne belelépni.” – jegyzi meg az Álmaimban 
Argentina című filmben a jóbarát. De ha ebbe belenyugszunk, végül ez a szenny asszimilál 
minden emberi viszonyt. Eric nem nyugszik bele, első szobra bemutatja a rothadást, a má-
sodik témája viszont a születés. Persephoné, mint Erwin Rhode: Psyce című műve (Leipzig. 
én. Kröners Taschenausgabe. 104 ff.) bemutatja, a mélységek, a föld, a helyi közösségek és a 
földművesek istennőjeként nemcsak a rothadás, hanem a csírázás úrnője is. Az „Isten halott” 
modern élményét a Turks Fruit tovább modernizálja, a magányos egyistenről mint utolsó 
istenről átviszi a görög Persephonéra is, s ha a halálistennő is meghal, csírátlan világ születik.
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A dekonstrukció dekonstrukciója
(Utószó a posztmodern-dekonstruktív állapothoz)

A szerelem dekonstrukciója mint amorfizáció

A pszichoanalízis tanulságait, a hivatalos szovjetmarxista tanoktól és a nyárspolgári kény-
szermorál nem kevésbé türelmetlen, fantáziátlan szellemi rendőrfelügyeletétől szabadulni 
igyekezve, a lázadás korában, amikor Reich, Bataille vagy Klossowski imponált és olyan 
filmeket kedveltünk, mint az anarchista Turks Fruit, így fejezhettük ki: csak a semmiből lesz 
valami, a valamiből csak semmi. A megsemmisülés szorítása robbantja ki a lehetőségekből a 
valóságot. Akkor a traumákból vezettük le a teremtő erőt, de ma ez nem elég, mert a traumák 
bűnök és hibák következményei. A bűnök és traumák kölcsönös ösztönzése vezet olyan kín-
küszöbhöz, ahol kirobban a teremtő erő, s még ez sem garantálja a teremtés sikerét. Már az 
ókori Egyiptomban is két halálról beszéltek, de most, az életre visszatekintve több születésről 
beszélhetnénk. A pszichoanalízis előbb a vizsgált filmek rejtett értelmének és terápiás funkci-
óinak mélyére hatolás és a kultúrkritika eszközeként nyújtott segítséget. Mire jó egy film, mit 
lehet kihozni belőle? Most más a kérdés: mire jó az élet? Mit lehetett volna kihozni belőle? 
Úgy tűnik, minden elméletalkotó pszichoanalitikus magát írta le, magunkban pedig nyo-
mokban mindazt megtalálhatjuk, amit ők egyenként kiemeltek és a középpontba állítottak.  
A legjobban megsebzett lelki szerv válik középponttá, és köré szerveződik a több lelki szerv. 
Minden zavar ismerős, mind az emberi dráma komponensei, az embersors mozgatóerői. Elté-
rő összetételük által érzékeljük eltérő módon a valóságot, melynek – elvileg – minden ember 
új, egyszeri és pótolhatatlan vizsgáló eszköze, és a sajátos beállítottság által közvetített cse-
lekvésmód által teremtője is. Az út végén visszatekintve a létnek nevezett kozmikus baleset 
tanúja mindegyikünk, akit a szintén bennünk rejlő vizsgálóbíró vallat.

Klein megkülönbözteti a jó anyamellet mint szeretettárgyat a rossz anyamelltől, mely 
gyűlölettárgy. Az újszülött világában Klein nem talál integrált ént és vele szembehelyezett 
beazonosított, integrált tárgyakat, csak rontó és a rontást oldó erőket. A valóságpróbát a min-
denható hatalom jelenlétének érzése helyettesítheti, melynek világában a jel mágikus hatású: 
hív vagy hárít, öl vagy éltet. Ez a paranoid-skizoid pozíció. Paranoid, mert a mindenhatóság-
ba beemelt lebegése üldöztetéses érzéssel párosul, és skizoid, mert hasítással hárítja, önálló 
ellenfélként izolálja a partner kellemetlen vonásait. A lenni nem tudás állapotából a jó tárgy 
emel ki, de a jó tárgy nincs mindig jelen, sőt, néha átváltozik rossz tárggyá. (A film noir 
bukása után így működnek az amerikai filmek, s ez jellemzi infantilizációjuk mélységét.)  
A paranoid-skizoid fázist követő depresszív pozícióban megjelenik az egységes tárgy, s vele 
az ambivalencia. (Ez az európai művészfilm tétova ambivalenciájának, majd a posztmodern 
filmnek a tárgy helyett a reá való meglehetősen alkalmi és szubjektív reakciókat hangsúlyo-
zó s a nyelvi zsonglőrködésre összpontosító mentalitásának eredete.) Az én kérdéseire az 
introjektált Nagy Másik válaszol, de másfajta felettes ént igényel az önreprodukáló társada-
lom és a turbókapitalizmus.

Klein a barbár XX. század tükreként, a felettes én elitista diktatúrája és a tudatta-
lan proletárdiktatúrája színhelyeként ábrázolja a korai életszakaszt. A történet színhelye a 
preödipális fázis, melynek vizsgálata mind többet mond az általános infantilizáció és dege-
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neráció kultúrkritikája számára. A gonosz-fantasztikus felettes én, melyben az apa és anya 
félelmesként introjektált képe fekáliaszerű rémmé összegyúrva jelenik meg, megelőzi a jó 
felettes ént. Klein első pillanatra meghökkentő fekália-rémét Ridley Scott és Ching Siu-tung 
óta filmek ezreiben látjuk viszont. A szorongás és szadizmus az énképzés korai hajtóerői: a 
gyermek azért hagyja félbe a játékot vagy veri szét játékszereit, mert ez a rémlény lóg világa 
fölött, mindennek rossz végét garantálva. Kleinnél a szadista fantáziákat leváltják a jóvátételi 
képzetek, a mai későkapitalizmus azonban csak a szadista fantáziákat táplálja. A szadista gya-
korlat a jóvátételi fantáziáknak legfeljebb álcázó rituálékként ad helyet. A Náci zombik című 
norvég film pl. lemond az álcázó rituáléról, amennyiben végül a hétvégéző csapat utolsó tagja 
is elpusztul. Erre egyébként korábbi és amerikai példa is nem egy felhozható (pl. Carrie).

A borderline zavar Kernberg által kidolgozott jellemzése a depresszív pozíciót a kleini 
paranoid-skizoid őspozíciótól jobban eltávolító differencializáció eredménye. A perverz, erő-
szakos, iszonyatos és undorító intimitás harcol a gyengéd és bensőséges intimitással. (To-
vábbra is a taszító formátlanság a keresett formával. A paranoid beállítottság lényege én és 
nem-én elválasztásának kudarca, kusza és folyékony, ijesztő világ. Tarthatatlan felépítmény 
állhatatlan alapokon. Az ennél egy szinttel magasabb szervezettségű borderline-pozíció jel-
lemzője a túlságos szétválasztás, jó és rossz önállósító lehasítása. Az előbbi a polarizálatlan 
pozíció, az utóbbi a túlporalizált, de mindkettő a komplex és teherbíró, realisztikus tárgy-
kapcsolat létre nem jöttének tanúsága. (Szociálpszichológiai, történetfilozófiai vagy művészi 
szinten vagy beleilleszkedünk az általános alaktalanságba és ezt a „realizmust” ünnepeljük 
– ebben az értelemben a XX. századi avantgárd a modern objektív szellem „realizmusa” – 
vagy pedig az ellenféllé kikiáltott konkurensbe, vagy bármilyen alternatíva vagy határ kép-
viselőjébe projektáljuk a sűrített rosszat). Erre válaszol, ezen az alapon próbál érvényesül-
ni a nárcisztikus én, mely minden jót önmagában koncentrál. Jellemzője a grandiozitás, az 
omnipotencia önérzete és a mértéktelen igény a megbecsülésre. A kevés empátia nagy em-
pátiaigénnyel párosul. A külső charme a belső hidegség álcája a kizsákmányoló, parazita 
típusok esetében. A tömeg hisz a nárcisztikus ágálásnak, mely mindannak képe, aminek léte 
hiányzik belőle. Ennek az állapotnak a tanúsága az amerikai kalandfilm és a szovjet „szoci-
alista realizmus” (az előbbi a perifériákra vagy a fantasztikumba projektálja a nárcisztikus 
omnipontenciát, melyet az utóbbi a társadalom közepe szervezeti formájaként igyekszik hi-
telesíteni.) A hamis de uralkodó nárcisztikus pólus termékének tűnik az autisztikus típus. 
Az autizmus a külvilággal való kapcsolatok leromlása, az általános tiltakozás, a totális le-
értékelés pozíciója. Minden dekadenciában megvannak az autizmus jelei – a posztmodern 
is ilyen dekadencia. A posztmodern művész nem játszik, csak játssza, hogy játszik. Ennek 
az úri metajátéknak népi játékba való átmenete, a játék játékának valóságos aktivitásba való 
átfordulása, a legyőzhetetlennek tűnt túlerőnek szóló hadüzenet a környezet rombolása, min-
den forradalom első szakasza, a megalázott és rettegő autizmusból való gyűlölködő ébredés. 
A skizoid tényező segítségül hívásának feladata, hogy a paranoid rettegésről leválassza a 
támadó düh számára felhasználható energiarészt. A forradalom második szakaszában válik 
lehetővé a jó tárgy és a rossz tárgy megkülönböztetése, mely a rossz tárgyra koncentrálja 
az ily módon célszerű rombolást. A második szakasz érett stádiumában a saját táborban is 
megpillantják azokat, akik helyreállítanák a régi létfeltételeket, csak pozíciójukat kívánják 
megváltoztatni a hierarchiában. Ilyesféle következményei lehetnének egy forradalmi straté-
giai szociálpszichológiában Klein és Kernberg eredményei felhasználásának.
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Az „önimádat társadalmának” degeneráló hatásait az esztétikum szférájában is határozot-
tabban és radikálisabban kellene megtámadni. A művészet dichotomizálódása régebbi jelenség, 
mint az elitárius művészfilm intézményesített, sőt államosított kultusza. A művészréteget ezzel 
az indirekt reklám funkcionáriusai szerepében kooptálja a menedzseri és politikusi hatalom.  
A primitív mivoltában hiteltelen politikai propagandánál hatékonyabbnak bizonyult az elit ne-
urózisainak a magasabb rendű ember és a kifinomultabb kultúra erényeiként való népszerű-
sítése. A művészfilmnek a XX. század közepétől kibontakozó kultusza zárt rendszerré teszi a 
személyiséget, a bezártság pedig nem az integrációnak, hanem a dezintegrációnak kedvez. Mi 
az oka, hogy a nagy filmeket ritkán követik nagy életművek? A fetisizált és önfetisiszta művész 
nárcisztikus exhibicionizmusának következménye az öncsonkító önismétlés, a művészjelöltek 
pedig a bálványok filmjeit utánozzák, de az erős személyiség zavarossága árán is érdekes szug-
gesztivitása hiányában. A művészfilm, miután kritikai hadsereget és fanatikus kultuszt maga 
mögött tudó erőnek érzi magát, a paranoid pozíciót testesíti meg, a tömegfilm a borderline 
pozíciót. Az előbbi témája a kallódás és unalom, a kelletlenség és kellemetlenkedés, végül az 
iránytalan dühöngés: minden esetben a lét torz mivolta. Az utóbbi, a populáris film témája jó és 
rossz harca, melyet a kultúra infantilizálódása során mind absztraktabb formákat öltve abszo-
lutizálnak, így a tömegfilm – legalábbis amerikai szuperprodukciói esetében – az abszolútum 
skizofréniájába süllyed a borderline pozícióból. Maga a „jó” túlhatalma válik rémítővé vagy 
undorítóan – hitet és érzelmet hamisító módon – giccsessé. Közben a művészfilmmé kikiáltott 
politikai blöff (a régi szocialista propagandafilmek vagy a mai „politikailag korrekt” filmek) 
támogatott piaca a skizoidból a borderline pozíció felé tolódik, s szintén absztrakt jó és rossz 
harcának tekinti a világot (ezt nevezték valaha „pártosságnak”, de ma, a szuperkapitalizmus 
víg napjaiból végnapjaiba való átlépésének idején kimondhatjuk valódi nevét: korrupció).

De nem a filmek, nem is a kultúra, még csak nem is a társadalom eltorzulása a fő problé-
ma, hanem az egyéni életé, s legfeljebb ennek megértéséhez keresünk az előbbi szférákban 
segítséget. A Po Csü-ji által megénekelt császárnak lehetett ezer ágyasa, de csak egy nő érde-
kelte. Lehet minden nőt kívánni, de csak egyre lehet vágyni. Vagy, ha vágyni is lehet többre, 
egyet lehet szeretni, korlátlanul szeretni, végigszeretni. A mítosz szerint a szeretők az ősidők-
ben egy lényt alkottak, akinek kettészakított részei nemzedékek során keresik egymást. Ha a 
kamasz, a nemi élet kezdetén, szinte minden nőre kíváncsi, ez utóbb a valóságérzéket, szép-
érzéket, erkölcsi érzéket, szeretetet (a kártételtől való irtózást, a megbecsülésre való hajlamot 
és a tartós ragaszkodást) kioltó, parciális objektumok – egy-két nemi jegy – csapdájába esett 
perverzitásnak látszik. A parciális objektumokra szétesett kívánságtárgy nem partner, nem lé-
nyére vagyunk kíváncsiak, csak nemét kívánjuk. Használati tárgyként vásárolható test, mely 
– lélek hiányában – nem ró ránk kötelezettségeket, melyeknek egy túlmobilizált versenytár-
sadalom kiélezett létharcában és paranoid presztízsharcában úgysem tudnánk eleget tenni.

A lacani Nagy Másik, ha nem rögzült, elnyomó felettes énként tanulmányozzuk, a társa-
dalmi tapasztalat sűrítménye, hívó, felszólító erő, a szabadság ígérete, melynek nyelve a szó, 
módszere az empátia, a megértés és a közös tervezés, lényege az eszmény el nem különülése 
a realitástól (az eszmény mint reális erő), léte pedig a morális szenvedés (hiányérzet). A Kis 
Másik ezzel szemben a természeti tapasztalat sűrítménye, melynek fellépése lökés, nyomás, 
létállapota a rabság, nyelve a lihegés és üvöltés, működésmódja a vakpróbálkozás, neve in-
dulat, következménye fizikai szenvedés. Sikeres egységük, egymásra találó együtthatásuk a 
szenvedély. A Nagy Másik lehasított, izolált, megmerevedett változata a kényszermorál. A 
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Kis Másik lehasított változata a szenvedélybetegség. A „pszichoanalitikus reális” nem a trau-
ma, hanem az inkonzisztencia. Aki élvezte és megélhetési forrássá vagy életmóddá változtat-
ta a szétesést, s egy-egy részösztön szimbólumává tette a személyiséget, abból bohóc lett. Aki 
az egyéni lélek szétesését a kollektív lélek újraszervezése erőforrásául használta, abból lett a 
látnok, a próféta, a gyógyító. Már Fellini Bohócok című filmje jelzi, hogy a posztmodernben 
nem a próféták kora következik.

A zseni és őrült – külsődleges értelemben közös tulajdonságaik, pl. a környezet számára 
terhes mivoltuk – ellenére nem azonos. Az őrület az emberi szellemet teremtő kulturális 
ősrobbanás ellentéte, az egyéni szellemet felfüggesztő végrobbanás az eredeti kirobbanás 
végzetes berobbanása, az isteni emanáció ellentéte. Egyszerűbben: az emberiesség terhének 
ideiglenes vagy végleges levetése. De a bensőség összes inkonzisztenciái alkalmi őrületek 
vagy lappangó őrületkezdemények.

Az ember vallatni szeretné, ami belülről üldözi, gáncsolja projekcióit, nem egyezik ön-
képével és élettervével. Jó lenne szembenézni azzal, ami legmélyebben van, és vulkánikus 
kitörései felégetik, amit önmegvalósításunk kiépített. Freud a tudattalant próbálta beemelni a 
tudatba, a dekonstrukcionista kultúrában a tudat számolja fel a tudattalantól elválasztó racio-
nális követelményeket, s kezd a tudattalan miméziseként ágálni. A bevallhatatlan a tudattalan 
mélységével és szabadságával versengő tudat áhított formája, az igazi tudattalan lehasított, 
eltaszított, felfoghatatlan, de a kényszercselekvésekben éppúgy megjelenik, mint az álmok-
ban vagy a fantázia vonzó-taszító képeiben vagy akár elcsábítóan undorító, ragályos rém-
képekben. Hasonlóan relevánsak az automatikus vagy felelőtlen kitörésszerű cselekedetek, 
melyeknek legfeljebb mások számára van megfejthető, a szimbolikus szférába integrálható 
jelentésük, nem a szubjektum számára, akit épp dezintegrálnak. Számára katasztrófák és nem 
józanul elemezhető tünetek. Történések és nem jelek.

A részösztönök és résztárgyak mintájára be lehetne vezetni a parciális aktusok, parciális 
cselekedetek fogalmát, melyek jellemzője az lenne, hogy nem tartoznak bele az élettörté-
netbe. A klasszikus polgár által történésekként átélt cselekedeteket a posztmodern ember 
átértékeli. A posztmodern ember rehabilitálja a parciális aktusokat és élő anekdotakincsként 
gyűjti őket. A nemi életet nem tragédiának, nem melodrámának, nem is regénynek, hanem 
anekdotagyűjteménynek tekinti. Olyan bélyeggyűjtő, aki bármilyen ritka bélyeget szerez, 
albumában egyformává válnak, mert a parciális szinten nem működik az egyéniségképzés, 
sem a történetképzés. A Turks Fruit című film arról szól, hogy a mindaddig a parciális ak-
tusok kényelmében és könnyedségében, kockázat- és sérülésmentes olcsóságában lubickoló 
két embert hogyan emeli át találkozásuk a parciális aktusok világából a történetképzésbe.

Mit tudunk a másik emberről? A mi álmunk róla és az ő álma magáról egyaránt elválaszt 
tőle. Ha meg is találnánk lényének a pszichoanalízis által beígért traumatikus magvát, ez még 
mindig csak a Deleuze-féle molárishoz és nem molekulárishoz tartozik, s ősmaghasadásunk 
mozgatóereje még saját tekintetünk elől is mélyebbre hátrál, de túl is lendít magunkat azon, 
aki eddig a pillanatig voltunk, mert ez az önmagunk most már csak a szemlélet világába 
kihátrált idegen tárgy. A teljesítmény túlteljesíti a teljesítőt, mert a teljesítő a virtualitás és az 
aktualitás réssé tágult határán fennakadva maga is a kettészakadás módján él, és így tudja az 
aktualitást, a virtualitás forrásaiból merítve túlteljesíteni. Túlteljesít vagy megőrül. Ennyi az 
őrület és az alkotás különbsége. Az őrület fennakad a határon, melyet az alkotás túllép, míg 
a „normalitás” a határon belül marad.
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A művészfilm a neurotikus vergődése körül kering, a tömegfilm az őrület radikalizációra 
való hajlamától tanul formát teremteni. A neurotikus is rosszul érzi magát, de nem éli meg a 
„mindent vagy semmit” alternatíváját. Olyan lázadó, aki egyben igyekvő elfojtó is. Az őrü-
let ezzel szemben a szabadságharc anyagi, lelki és szellemi rabsága abban, ami ellen harcol. 
Az ellenállhatatlannak való, vesztes mivoltában is rögzült, ellenállás. A tagadottnak alávetett 
tagadás. A totális lázadásnak a reménytelen bukásban való berendezkedése. Ha elfogadjuk 
Foucault álláspontját, mely szerint az őrület az Ész Másikja, hozzá kell tenni, hogy az ész általi 
elhallgattatás és internálás csonkítja és vadítja az áldozatot, a spontaneitást és fantáziát, sza-
badságot és örömöt. Így a számítás világából kiszorító terror önigazolásként használhatja fel 
az elfojtásból vagy lehasításból visszatérő Másikat. A tragikus egzisztencia igazságának torz 
maradéka már a reneszánsz népkultúrában is a magas kultúrából kiszorult bohóc. Korunkban 
Ching Siu-tung, Fellini vagy Verhoeven próbálták átminősíteni a bohócot bohóvá, s a bohó 
közvetítésével végül ráadásul még tragikussá is. Az átlagprodukció ezzel szemben a bohóc bo-
hóckodását éli át a megalázó realitást az irónia által meghaladó illuzórikus felemelkedésként.

Az egyszerűsítő ész uralmával jelenik meg, a kizárás következtében az Ész Másikja, mely 
azt jelzi, amit az ész egyszerűsítő képletei kihagytak: a kimondhatatlanról dadog. A világunk 
által világvesztéssel gyanúsított rejtnyelve világunk beszűküléséről beszélne, de világunk az 
ő tudatát is beszűkítette, s így beszéde a szólás és ősüvöltés kölcsönös tagadása által megha-
tározott dadogás. Még ha az agy fizikai károsodásával, pl. részleges elhalásával magyarázzuk 
is a torz, vagy mondjuk inkább, hogy szürreális viselkedést, a tudat ezáltal is látó, érzékelő 
szerv marad, s a lét számunkra elérhetetlen vonatkozásait közvetíti a valóság konkrétságával 
bíró látomásként, melyben az empátia mélyebb értelmet talál. Lehet, hogy elvesztette kap-
csolatát a közvetlen jelen tényeivel, de épp ezáltal nyílt meg számára az idők teljességének 
perspektívája, s az apollói egyeduralmából a dionüzoszi mélybe való kitörése érint kényel-
metlenül vagy taszít bennünket. Az empátia maradványai azonban felfigyelnek rá. Ilyenkor 
mondjuk ki: „csak a hülye tartja bolondnak”.

Az Ész Másikja másik érzék, nem esztelenség, a posztmodern kultúra azonban csak 
hedonisztikus és kínálatbővítő utánzása, s nem folytatása az Örök Másik kutató munkájának, 
így a tragikus egzisztencia maradékát is elfojtó bolondozás, mely az érzékenység kiirtásának 
olyan területeken is sikeres ágense, ahol a Klasszikus Ész nem boldogult. Ez a bolondozás, a 
XX. század utolsó harmadától, az Ész Másikja kisajátított maradványait tökéletesen alárende-
li a gazdasági racionalitásnak. A bolondozás felszabadítása ugyanolyan virágzó üzletág, mint 
korábban a bolond internálása. Az internálásnál kifizetődőbb üzletnek bizonyult az introjekció.

Az egység a különbségek egysége, a kapitalizmus azonban az egyformaságot csempészi 
az egység helyére, s ideológusainak a „másságot” dicsőítő trükkje csak azt szolgálja, hogy a 
sokféleséget becsalogassák az egyformaság korábban felháborító, ma már csak nevetséges 
módon „szabad világnak” nevezett öntőformájába. A másság szépségét már csak a favelákban 
élhetjük át, ezért tudunk végignézni olyan fércműveket, mint pl. A kígyó és a szivárvány.

A Másikja nélkül uralkodó Ész, a „normális őrület” totalitarizmusa vitte csődbe a világot, 
s a csőd nyilvánvalóvá válásakor hívja segítségül a relativizáló bolondozást. A cinikus bolon-
dozás azonban nem bír az őrület mágiájának őseredeti terápiás hatásaival. Csak megkettőzi 
a versenypályát a fogyasztói presztízsrituálék parancsaival. Az ebben a világban előálló ful-
lasztó létmód az önaktív önkibontakozás szorongással sújtása által rendeli alá a személyes 
aktivitást az idegen számításnak.
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Theodor Reik mazochizmusa azonosnak látszik a Wilhelm Reich által jellemzett lelki im-
potenciával, s végül még a „dekódolás” Deleuze-féle fogalmával is, ha a posztkultúra inger-
cunamijában a kielégületlenségek kölcsönös frusztrálása a mozgatóerő. A Reich és Reik által 
jellemzett mazochizmus egy bizonyos erősségi fokon túl pánikkal fékezi le az erősödő kéjt. 
Az odaadás és elfogadás általános képtelensége, az oldódás ellenes világ következménye, 
hogy az ember hatékonyabb menekülésre szorul, mint az álmodozás, és hatékonyabb véde-
kezésre, mint az energiák kreativitásban való aktivizálása. Itt találkozik az „elidegenedés” 
marxi elmélete a „passage à l’acte” lacani eszméjével. Már nem az erkölcsi törvény, s nem is 
az alkotó szublimálás, még csak nem is a szervező sikerambíció az elfojtás eszköze, hanem 
maga az aktus. Az aktusnak sem eredménye, hanem mozgásban maradása. Ezért válik a nemi 
aktus is a bolondozás formájává. A szexualitás „bulizássá”. A „teljesen normális őrület” tár-
sadalmának embere képtelen az orgazmusra, de annál többet szeretkezik vagy háborúzik (és 
a szeretkezés is önkínzó, önmegalázó mazochista háború, az ember kétfrontos harca önma-
gával és a partnerével, ezért is válik a tartós partnerség elviselhetetlenné).

Az ember a Laing által leírt létmódban, a fullasztó, léthiányos létállapotban, az „ontoló-
giai bizonytalanság” állapotában nem érzi magát reálisnak, elevennek és autonómnak, s azért 
nem mer oldódni, véli Laing, mert fél, hogy szétfoszlik vagy nem talál vissza önmagába. 
Laing skizoid tulajdonságként elemzi azt, ami Wilhelm Reichnél a mazochizmus lényege. Az 
unalom és önsajnálat kultúráját ezért követi a művészfilmben a hisztérikus önreflexivitás, me-
lyet a művészfilm és tömegfilm közötti határok elmosódása, a kultúra kommercializálódása 
és a tiszta művészfilm eladhatatlansága által közvetített kavarodásban sokáig a tömegfilm 
is leutánzott. A skizoid személyiség az oldódást érzi fő veszélynek, ezért fontos számára 
az állandó kontroll. Nem ismeri a lélek szabadságát, csak anarchiáját, ezért igényli a lélek 
rendőrségét. A perverzió is a kontroll formája, olyan kontroll, mely nem engedi, hogy az 
aktus elsodorja alanyát, ezért az alany fölé rendel egy másik alanyt, mely kísérletezik az ak-
tussal. A modern civilizáció általános tendenciája a kontroll fokozása, a technikai, szociális 
és pszichikai kontrollszervek halmozása, mind újabb szabályozók beiktatása lélek és test, én 
és világ közé. Az a valóság, hogy semmi sem valóság, minden szerektől és betétektől függ. 
Ha minden pótlék, ha semmi sem igazi, akkor a kielégülés is csak pótkielégülés lehet, s az 
ember ebből a „teljesen normális őrületből” való kimaradás mértékében maradhatna eleven. 
Ilyen kimaradást ígért a new age, de csak az ember önmaga jóléte, a „jó élet” iránti kötelezett-
ségeinek új rendjét, új szerek és terápiák terhét rótta ránk. Lassan már lélegezni sem tudunk 
magunk, ehhez is egy pszichiáternő segítségére szorulunk (Berlin Calling).

Nemcsak test és lélek, én és világ hasad ketté és kerül szembe egymással, a skizoid sze-
mélyiség külső és belső énre hasad. A külső az elvárásokat igyekszik követni, a belső saját 
igényeit őrzi és titkolja. Megbetegedése ellen küzd, ha a belső passzivitás kincséből – pl. a 
Bataille által leírt módokon – átcsempészhet valamit a külső aktivitás szemetébe. Kincseket 
a szemétáramokba. A szellemi és anyagi létfenntartás érdeke ellentétes, az önlét hasadása, az 
én megkettőződése szükséges, de ezzel nem valami betegséget írtunk le, hanem a munkahad-
sereget mozgósító teljesítménytársadalom, s az érzékenységeket korlátozó kényszerkultúra 
létmódját. Egy olyan társadalom létmódját, mely akkor funkcionálhat akadálytalanul, ha ren-
delkezésére áll a belső üresség, s melyben azok érvényesülhetnek legjobban, akiknek nem 
lesz a külsőt zavaró belső énjük. Ez a siker titka a „teljesen normális őrület” társadalmában, 
mely épp a belső én maradékát tekinti az őrület tünetének. Hatalom és szellem hierarchiája 
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nem esik egybe. A náci és a sztálinista terror ugyanúgy a kontraszelekciót támogatja, mint 
az EU hideg, szürke, kegyetlen és hasított nyelvű bürokratáinak uralma, akikből semmi sem 
maradt az államférfi egykori eszményéből. A hamis én tökélyre viheti az alkalmazkodást, 
melynek sikerei egy ideig elkábítják az igazi én üresség-érzését, árulás-tudatát, melytől az 
ember csak az igazi én elsorvadásától szabadulhat, ami az „élménytársadalom” célja. Az 
életösztön szembekerül az önmegvalósítással: az ember végül szembekerül magával és a vi-
lággal, és semmit sem fogad el, vagy mindent elfogad és feladja önkeresését, elfogadja, hogy 
nem több mint okok okozata, s létmódja nem projektív, mint az egzisztencialisták gondolták.

Kapitalizmus és skizofrénia Deleuze és Guattari általi összekapcsolása, és az erre ala-
pozott társadalomelmélet józan alapja az a megfontolás, hogy csak abból indulhatunk ki, 
ami van, és amivé magunk is lettünk, tehát most már a „skizó” mint mentalitás és létmód 
minden további létmód és létépítés megkerülhetetlen létrétege. A különbségeket, másságokat 
idealizáló kor igazsága a különbségek, határok, azonosságok megtámadása. Mi a teendő? 
Bármilyen szép és varázslatos volt például férfi és nő radikális összemérhetetlensége, ennek 
utóvédharca és a bomlás eredményeinek megtámadása nem véd meg és nem fékez, s nem 
is tesz jóvá semmit. Nem kevésbé kínos a bomlás eredményeinek neoliberális dicsőítése és 
propagálása. Az hogy nem ismerjük el vagy éppenséggel ünnepeljük a traumát, nem gyá-
szoljuk, hanem gazdaságilag és politikailag kizsákmányoljuk veszteségeinket, ugyanolyan 
bűntett önmagunk ellen, mint az állítólag „egészségesek”, a neokonzervatívok megbélyegző 
támadása ellenünk.

Ha rehabilitálni akarjuk a „skizó”-t, akkor a „mazó”-val is ezt kell tennünk. Mivel Deleuze 
és Guattari ezt nem teszik meg, egypólusú – antidialektikus – belviláguk által utólag, ma-
napság az egypólusú külvilág akaratlan és ezért vétlen előkészítőinek tűnnek. A „skizó” a 
virtuális átcsapása reálisba, a megfoghatatlané megfoghatóba, mely által a teremtés örömévé 
válik az önelidegenülés kínja. A „skizó” a kezdetnek való nekirontás szadista öröme, a lét 
mint gyár aktivitása, az idő mint futószalag individualitásokat elhanyagoló kollektív végte-
lensége, azaz olvasztótégellyé válása. A cselekvő ember eszköz-szeme csak a kéz részösz-
töne, s a cél az inkarnáció, mely azonban kollektivisztikus, amennyiben csúcspontja a lélek 
egyetemesen kavargó és ütköző létáramokban való oldódása. Az inkarnálódott testiségbe zárt 
lény az aktus, az esemény révén találkozik a „szabad áramokkal”, a reális a virtuális tanúja, 
a lét a levés tanúja. Ez a legfőbb „legyen”, azaz a vágy lényege, ez a találkozás, melyből 
minden alkotás tartalmaz valamit, de nem sokat, mert a vágyat a beteljesületlenség élteti és 
mozgatja. A „mazó” ezzel szemben a reális átcsapása virtuálisba, a testi jelenlété a testekből 
kivont és a testeket eltávolító szenvedéssé. A vég mazochista melankóliájának eszménye a 
lét, mint színház. A szem önállósul, elszakad a kéztől, az ember a természettől, az egyén a 
közösségtől. Életformaként rendezkedik be a haldoklás, melynek eredménye a testi lét el-
bizonytalanodása és a testi lét lelki paralízise. Marcuse bírálja a teljesítménytársadalmat, 
de orfikus-nárcisztikus kultúrakoncepciója épp olyan kultúrát vizionál, amelyre a teljesít-
ménytársadalom további radikalizálásának van szüksége. A „mazó” ezzel szemben minden 
kéjben kínlódik s ennek következtében a kínban is megérzi a kéjt. A „mazó” receptivitása azt 
gyászolja, hogy a „szadó” aktivitáskultuszában az alkotás termeléssé válik.

A szadista dolgozik és cselekszik, hajszolja, bár nem éri el az automatizmusokba fulladó 
eseményt. De mivel ő a termelő, az ő terméke a világ, ő termeli a világ által kiváltott ma-
zochista kéjt. A kéj befogadás, átengedés, oldódás. Tehát a kapitalizmus feltételei között és 
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igényei szerint: fogyasztás. A szadista gyilkos ösztöne szolgálja a mazochista halálösztönét. 
A hatalomért harcoló elitjelölt szadista, de a győztes elit, néha a második, többnyire a harma-
dik nemzedékben, mazochistákat szül. A halálösztön fogalma azonban nem kevésbé kétarcú, 
mint az őrületé.

A kamat elve előbb jelenik meg a jogban, mint a gazdaságban, és az erkölcsben előbb, 
mint a jogban. Minden gonosztettért kamatostul kell fizetni. Ez ősibb beállítottság annál, 
amit a „szemet szemért, fogat fogért” elve fejez ki. A preventív erőszak modern elve az 
elnyomás eszköze, az erkölcsi kamatelv ezzel szemben az őserkölcsöt teremtő destruktív 
ősaktus. Az ősi gonosztettet megakadályozhatja az a tudat, hogy sokszorosan kapjuk vissza a 
gonoszt, s utódainkra is átszáll a tartozás. Mindez a tragikus egzisztencia elvével is összhang-
ban áll. Mivel minden élet más élet rovására él, a halál mint törlesztés a társadalmi kamatelv 
biológiai előzménye. A kereszténység hite szerint ez a kamat átvállalható, s mások bűnéért 
megfizethetünk a magunk feláldozásával. Ez a beállítottság a kegyetlen őserkölcsöt szeretné 
megszelídíteni, a kamatelvnek ajándékelvvel való behelyettesítése által. Ezúttal nem a virtu-
álisként projektált megsokszorozott ellencsapás, hanem a reálisként bevetett jótett a gonosz-
tett prevenciójának eszköze. Mindkét megoldás együtt él már az ősi, népi életformában, ahol 
az ajándékelv a közösségek összefogását segíti, a kamatelv a közösségek konfrontációjának 
határain jelentkezik. A kapitalizmus újdonsága, hogy az ökonómiai kamatelv univerzalizmu-
sa mindenkit idegenné, sőt ellenséggé nyilvánít. A kamatelv kollektív halálösztön, mert az 
egyéni önzést teszi egy pokolian pusztító, tömegmozgósító antikollektivizmus hajtóerejévé, 
míg az ajándékelv halálösztöne az egyén halálos szenvedélye a jobb világot feltáró perspek-
tívák szolgálata, a betűk vagy a partizánharc frontján. Az uralkodó osztály és követői, eszmé-
nyítői halálösztöne, a drogozás és más szenvedélybetegségek útján, öngyilkossági ösztönné 
degenerálódik.

Reich szerint a felszabadított szexualitás önszabályozása lép az erkölcs helyére. A felsza-
badított szexualitást a genitális ösztönnel azonosítva, a genitalitást tekintette a részösztönök 
összefoglalójának, de a genitalitást további, már nem ösztönös impulzusokkal összefoglaló, 
spontán impulzusokat és projetív önmeghatározásokat, indulatokat és vágyakat összefoglaló 
további fórummal nem számolt. Ezért az a kérdés, hogy vajon nem csupán részösztön-e még 
maga a felnőttséget bejelentő genitalitás, nála nem kap megnyugtató választ. A világ és a kul-
túra bonyolulttá válásával a beavatási küszöbök megsokszorozódnak. Fel kell nőnie a lélek-
nek a felnőtt testhez, de a biológiai felnőttség nem biztosítja a kulturális felnőttséget. Deleuze 
és Guattari „vágygépe” Reich „genitális” kultúrájának rokona. Az Anti-Ödipuszban izgalom 
és tárgy közvetlen vonatkozása az immanenciasík, ahol együtt vannak. A pszichoanalízis a 
vágy okát, a skizoanalízis a vágy és terméke viszonyát kutatja. Az utóbbiban a tudattalan 
nem megfejtésre váró rejtély, hanem felhasználandó izgalmi energia, nietzschei akarat, berg-
soni életlendület, mely nem hermeneutikai visszavonulásra, hanem cselekvő támadásra való.  
A vágygép, mely darabol és összerak, lehasít és új kapcsolatokat termel, valóságot produkál, 
nem fantáziát. A parciális erotikát rehabilitáló lehasítások a kísérleti és alkalmi egyesítések 
lehetőségfeltételei, melyek új szakító erőket, letérő utakat tárnak fel.

A vágyelmélet szükségszerű korrelátuma a lemondás elmélete. Marcuse, Freud lemondás-
elméletét továbbfejlesztve, megkülönbözteti a civilizáció és kultúra alkotásához és fenntartá-
sához szükséges lemondást, az osztálytársadalom által kierőszakolt túllemondástól. Vannak 
kultúrák, melyek korlátlan önújratermelésre képesek, s négy- vagy hatezer évig virágzottak 
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(minél szerényebbek, annál tovább), míg a kapitalizmus előbb ciklikus válságok, utóbb per-
manens háborús állapotok útján tartja fenn magát. A globálkapitalizmus totális káoszában is-
merjük fel, hogy a túllemondás másik oldala a túlfelszabadulás. A kizsákmányolt népek vagy 
osztályok túllemondása az elnyomó népek vagy osztályok oldalán a felszabadulási folyama-
tokat tradíciót, identitást, józan észt és átérző, azonosuló képességet elnyomó szabadossággá 
fokozza. A globális kapitalizmus az elnyomás leírt két szintjére boltozza a harmadik szintet. 
Az első az egyén és társadalom fennmaradásáért a természettel való közös harcban szük-
séges lemondások és áldozatok szintje. A második a társadalmi különbségek, a dologtalan-
ság és túlmunka perverz viszonya, a szociális perverzitás fenntartását szolgálja. A harmadik, 
mely mind nagyobb szerepet játszik, és minden az előző szinteken még stabilizálható társa-
dalmi rendszer felbomlásához vezet, a társadalmi különbségek fokozása szolgálatában áll. 
Nyomorúság és harag halmozása az egyik oldalon, a kielégíthetetlen impotencia és a luxus 
túllicitálási versenye a másikon. A közös szükséget prolongált szükség és hivalkodó bőség 
ellentéte váltja fel. A hivalkodó bőség célja a megalázás, az önbecsüléstől való megfosztás, a 
kizsákmányolt mazochizmus rögzítése. A túlélvezés versenye és kötelezettsége éppúgy irtja 
az örömöt, mint a nyomorúság és eldurvulás. A gyarmatosítás a népek viszonyába helyezi át 
a konfliktust, hogy csökkentse az osztályok viszonyában. A globalizmus világgyarmatosítás, 
mely által az átpolitizálódás válik az elnyomottak mazochizmusát szadizmussá alakító ope-
rátorrá. Az osztályharcot új népvándorlás váltja fel.

Deleuze és kezdetben Badiou is, mennyiségekben és halmazokban gondolkodnak. Az 
Anti-Ödipusz társadalomontológiájában az egyed feladata, hogy átengedje magát az ára-
moknak. A globalizmust, még névtelen, felmenő szakaszában sokan forradalmi jelenségnek 
látták. A felszabadított tudattalan és a rábízott kultúra hatvannyolctól előbb a gyakorlatban, 
később az elméletben is elsöpri a bináris kódokat, én és másvalaki, rokon és idegen, férfi és 
nő megkülönböztetését, mindenféle egymást meghatározón elkülönítő minőséget az élmény-
felhalmozás elnyomó akadályának tekintve. A mennyiség tízparancsolata legyőzi a minősé-
gét. A hatalom csak számít és felhasznál, de épp ezért, mert az uralkodó népek és elitek már 
csak számolnak és hatalmi apparátusuk már csak végrehajt, a hatalom is kiszámítható, és 
ezért le is lehet számolni vele. Ezt a drámát, az elnyomó és felszabadító számítások versenyét 
ábrázolja John Woo A vörös szikla című filmje. A globális elnyomás szorításában a leszámo-
lás az egyetlen lehetséges produktív érintkezési mód.

Kapitalizmus és skizofrénia közös lényege a dekódolás, mely felszabadítja a kódok által 
befogott és megkötött prestrukturális káoszt. Ez a dekódolás a freudi regresszióval egyértel-
mű. Mivel a kapitális-skizofrén „felszabadulástól” csak egy lépés az anorganikushoz való 
megtérés, a kapitalizmus történelmi-kollektív halálösztönnek is tekinthető. A citoyen alkotó 
szenvedélye tőle magától követel áldozatokat. A burzsoá halmozó szenvedélye áldozatokat 
követel és halmoz, elnyomorodott osztályokét és népekét. A túlpörgő halálösztön öngyil-
kossági ösztönné pervertálódik, mely kollektív, kezelhetetlen, hozzáférhetetlen erő. Deleuze 
és Guattari mint életfilozófusok olyan felgyorsult, ajzott és zaklatott életet eszményítenek, 
amelyet az ő nyelvükön szólva csak halálgépek kapcsolatának, végső soron halálgyárnak 
nevezhetnénk. A Marcuse által teljesítménytársadalomként negatívan értékelt gyorsulási és 
halmozási folyamatot ők pozitív produkciós rendszernek látják. Reich a karaktermaszkot, a 
páncélembert, az elfajuló létharcban megkeményedett és egyúttal törékennyé vált bábot írta 
le, a páncélember korának kritikusait (Reich, Marcuse, Deleuze, Foucault stb.) az összefo-
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lyó, alaktalan globális világ embere használta fel önigazolásul. A forradalmak ellenforradal-
makként „valósulnak” (szilárdulnak) meg. Francis Ford Coppola bemutatja a páncélember 
végét, Ridley Scott a slejmuralom feljövetelét. Az Anti-Ödipusz koncepciójában a termelő 
potencialitás az eredetileg véletlenszerűen ütköző szabad áramok romboló potencialitásainak 
felhasználásából fakad. A dekódolt áramokból valóban újrateremthető a világ, de csak ha 
nem idealizáljuk káoszukat, hanem a haragtőke rekódolásának vetjük alá. Badiou megemlé-
kezik algériai gyermekkorának szépségéről. Tehát a forradalmár is ismerheti a „kezdet töké-
letességét”, a felvigyázott összeszedettség rátalálását a világra és önmagára, s a lét örömét.  
A posztmodern infantilizmus, s általában a tömegember elmélyülő infantilizmusa nem azo-
nos az eredetekhez való, s az épülést nem megtámadó, ellenkezőleg megalapozó hűséggel. 
Ebben az értelemben rokonszenves, sőt megható Bradbury vallomása, abban a dokumentum-
filmben melyben a maga és Harryhausen barátságáról beszél: „Elhatároztuk, hogy ha meg is 
fogunk öregedni, de nem fogunk felnőni.” (Richars Schickel: The Harryhausen Chronicles. 
1997. A Repülő csészealjak támadása dvd kiadásának extrája.) A haragtőkét az álomtőke, 
Deleuze káoszát a Bloch utópiájával, a remény-elvvel való egyesülés teszi dekódoló erőből 
rekódoló erővé. Máskülönben az áramok plazmává nehezülnek, így is történt, ma az Alien-
film disztópiájában élünk. Térjünk vissza Reich eszményeihez, melyeket a hatvannyolcas 
generáció vélt megvalósítani. Mit szabadíthat fel magában a polgár? Olyasmit, ami már el-
romlott, megsérült, deformálódott. Nem a szublimálandó és szublimálható, eredendő, termé-
szetes és egészséges impulzust, hanem szétesett, egymás ellen fordult beteg, romboló erőket, 
mind beoltva szadizmussal és mazochizmussal, a destrukció rögzült és egymást ösztönző 
örökségeivel. A kapitalista kultúra és ezen belül a kapitalista szexuális forradalom a magány 
tombolását szabadítja fel és nem a „találkozás örömét”. Ő is a beteg erők lázadása, akárcsak 
a rablássá és vérfürdővé váló forradalmak.

Már a „szexuális forradalom” idején észreveszi a megfigyelő a higiéniai problémákat. 
Lehet, hogy a melanéziaiak a szexuális frusztrációtól és szükségtől messzemenően szabad 
ifjúságot élveznek, de úgy tűnik, ezáltal alacsonyabb élettartamra számíthatnak a miénknél. 
– írja Charles Roycroft, 1971-ben, Reich-monográfiájában. A Reich által bírált „monogám 
kényszerházasságot” a posztmodern szexkultúrában a már Ferenczi által leírt vaginában tör-
ténő onánia rehabilitált és kollektivizált formái váltják fel. Ha a posztmodern nő élvez, a va-
lóságos férfi nemi szerv a műfallosz nehezebben kezelhető pótlékaként funkcionál, a pótlék 
pótléka. A férfi számára pedig a nő felfújt, de „sajnos” nem leereszthető szexbaba.

A posztmodern kultúra az egész életnek a parciális kultúra rendelkezésére bocsátása. A szö-
veg örömét elemző Barthes mondja: a szerző nem azonosítható egység, csak a vonzerők többes 
száma. A kéjt szolgálják a Barthes által leírt praktikák, a romantikát és egzotikumot teremtő 
„kizárás” és „elszigetelés” (pl. a bordélyok kiszorítása a polgári negyedből), a „megnevezés” 
(propagált egységek kínálata, örömétlapokkal ostromló szuggesztiók), és a „rendezés” (a fel-
tálalt inger fontosságánál nagyobb jelentőségre szert tevő tálalás.) A buli az esemény és nem 
az, hogy kivel vagy kikkel szexelnek a résztvevők, ami talán menet közben sem volt világos, 
csak a részeg spontaneitásban egymást utánzók alkalmi szabálykövetése.

Az iszonyat a kezdet mint történés, a kezdet rettenetességét azonban követi a kezdet tökéle-
tessége, a világ összeszedett, magára találó én általi birtokba vétele. A rossz kezdet a jó kezdet 
kezdete, a szerencsétlenség a szerencse kezdete, az ősbűn az erkölcs kezdete. A rossz a jó kez-
dete, a rút a szép kezdete. Ha lehetetlen lenne is, ami „nem lett”, a parciális testi kielégüléseken 
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túlmenő totális testi, lelki, szellemi beteljesedés, elmaradása végül súlyosabb csapás, mint a 
halál, s az, ami belőle mégis megvalósult, az egyetlen, ami nem tünet, trauma, seb, nem élni 
nem hagyó baj-örvények, gond-áramok, szégyen-kicsapódások zavarosában fuldoklás vagy 
sivatagában tántorgás, hanem – épp megfoghatatlanságában – a lacani „reális” egyik formája, 
mert ha az iszonyat a kezdet és a vég, s az anekdotikus világot beborító cirkuszi sátor hori-
zontja, akkor éppen ennek a horizontnak a repedése lenne a boldogság, mint a „reálishoz” való 
hozzáférés, vagy ha nem is hozzáférés, de érintése egy szétváló találkozás érintésében, még 
ha utóbb el is söpri a banalitás. Ma Po Csü-ji versének fordítottját kellene megírni, melyben a 
háromezer ágyas csábítana el az Egyetlentől. Egyetlen hivatás sincs már, minden véges, befe-
jezetlen, nincs biztosítva az életpálya, a szakma tökélyre vitele, az irodalomtanár reklámfőnök-
nek szegődik, az ortopéd sebész cipőkereskedőnek, a sikeres szociológus később homeopátiás 
ügynökként bukkan fel. Minél vastagabbak a könyvek, annál vékonyabbak a gondolatok.

A mai nyugati kultúrában már a hullával folytatott szexuális aktus igénye is polgárjogi 
követelésként lép fel. A XX. század eleji egyenlősítő mozgalomra válaszoló elkülönböződé-
si mozgalmak agresszív hedonista szektákra darabolják az elégedetlenség és nyugtalanság 
csoportosulási és fellépési igényét. A perverziók posztmodern rehabilitálása a társadalmi 
forradalom pótléka. Nemcsak az egyéni cselekvés, a kollektív mozgalom is pótkielégülés. 
Másrészt egy sor természetes reagálás és szükségszerű részösztön – a Bataille által leírt áthá-
gási szenvedély vagy a poétikában leírt elhajlási ösztön – perverzióvá minősítése a burzsoá 
dekadencia és az őt kiegészítő „mob”-hedonizmus kritikájának hitelét veszélyezteti. Deleuze 
és Guattari szerint az a társadalom mozgatóereje, aminek nincs helye és értelme a szimboli-
kus rendben. A zavarok zavarnak ki a tettbe, és ezáltal a jövőbe, mert a valószínűtlen és az 
új nem a várakozáshoz jön el, hanem a tettből jön ki. A „mazó”-analízis azonban a recep-
tív visszavonulás jeleit látja a posztkultúrális újhedonizmus bulikultúrájában. Sade nyíltan, 
Foucault sugalló gondolatmenetekkel dolgozik az anális koitusz rehabilitálásán. Az előbbi 
a nemesség, az utóbbi a polgárság végnapjai igényeként dolgozza ki elképzeléseit. A késői 
nemesség megy a vérpadra, a kései polgárság pedig beolvad a „mob” jellegtelen és jellemte-
len sokaságába. Az anális koitusz eredetileg a nőhiányra való reakció a sivatagi pásztorélet 
nemi nyomorában, utóbb a tálnépesedésre reagál a zsúfolt városi élet tömegnyomora és a 
nemi különbségek leépülése feltételei között. (A lovagvárakban egykor a férfitöbbség – a 
nemi különbségek költőien felstilizált csúcspontján – nőkultuszt eredményezett.) Az anus 
előléptetése és a vagina lefokozása, a testnyílások hierarchizáló megkülönböztetését felszá-
moló „liberalizáció” az életösztönön felülkerekedő destrukció megnyilvánulása. A szex is a 
hiperkapitalista destrukcióigényt szolgáló „konditerem”. Stabil, fenntartható viszonyrend-
szerek híján egyesek a felemelkedés kudarca, mások a lecsúszás fenyegetései és jelei miatt 
büntetik magukat. Senki sem érzi magát biztonságban. Az ürítő szervek középponti szerepe 
mazochista rituálé: az anális koituszban ők egyesülnek. A fallosz ebben az aktusban nem 
nemző, mint ahogy az anus nem szülő szerv. A nemi aktus egykor sem csak nemzett, öncélú 
is volt, az újjászületés élményeként. Az anális koitusz az önmegalázás élvezete, amennyiben 
az ürülék pozíciójába helyezi az egyik, a WC pozíciójába a másik felet. Az aktus egy másik 
aktus metaforája. Mélyebb értelme a társadalom trágyadombbá minősítése. A fellatio az aktív 
felet, az anális koitusz a passzív felet minősíti mazochista kicsapongóvá. Mindezt végiggon-
dolva rá kell jönnünk, hogy diskurzusformákról, beismerő vallomásról vagy gyónásról van 
szó, az élvezet az önbüntetés élvezeteként fenntartható.
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A fundamentalista esetén a felettes én bitorolja az én – a választó és nem parancsoló szerv 
– középponti helyét. Az én eltűnik, a felettes én pedig asszimilálni igyekszik az ösztönént. Ki 
nem irthatja, de szolgálatába állíthatja, ezért véresek a fundamentalista szociális mozgalmak, 
mint pl. a Fehér Lótusz szektája a Volt egyszer egy Kína második részében. A neoliberális 
hedonizmus – Foucault nyelvén szólva – a konzervatív fundamentalizmus Másikja. Az „él-
vezz!”, „játssz!”, „ne maradj ki”, „ne mondj le” parancsai éppen olyan erőszakos társadalmi 
kontrollá szerveződnek, mint korábban a kötelező tradicionális hit parancsai. Az egypólusú 
szubjektivitás az egypólusú világ tükre. Én és világ egypólusú mivolta azt jelenti, hogy a 
maradék pólus már nem pólus, hanem középpont, mely mindent uraló, manipuláló és asz-
szimiláló kényszerhatalom. Reich libidinális fundamentalizmusa is egypólusú világmodell, 
de nála a legpóriasabb szintek asszimilálják a felsőket és jelentik be igényüket egy imma-
nenciasík megszervezésére, nem az elitárius kiváltságok lépnek fel paradox módon általános 
eszményként. Az emberalatti ember lefelé egyenlősítő kaotikus lázadása nem világvége, csak 
a világ újragondolására kihívó lázadás. Az emberfeletti ember istenkomplexusa, omnipotens 
ágálása az igazi világvége. Dosztojevszkijt variálva és korrigálva: „Ha én vagyok az Isten, 
nekem mindent szabad.” Az emberiségről magukat lehasítók utolsó kormányzati eszköze a 
gondolkodás elhallgattatása a játékkal, a népeké, nemzeteké a bombázással. Ha egyén és em-
beriség viszonyából eltakarítják a tapasztalat helyi és folyamatos mivoltát garantáló rendsze-
reket (család, nemzet), az „általános emberi” üressé, azaz általános embertelenséggé válik. 
A szexualitás olyan nyelvezet, amelyben egybeesik szó és beszédaktus, beszéd és cselekvés, 
elhangzó jelentés és keletkező valóság, de ezt a viszonyalapító nyelvet, mely a „kezdet tö-
kéletessége” állapotába helyezi a szeretőket, a későkapitalizmus – a partnert derealizálva 
– monologisztikus ágálássá degenerálja. A mindennapi élet agresszív hedonizmusa „én” és 
„te” viszonyába agresszív partnereket iktat be, váltakozó esetlegességeket, folyomány nélkü-
li folyamatokat, ne hogy egymás folyamatos formálóivá válhassanak, s meg ne indulhasson 
az emberiesség újrakristályosodása. A különbözés jogát hirdetve számolják fel a különbözés 
lehetőségét. Még vannak különbségek, amennyiben az egyik veri a feleségét, a másik nem, 
az egyik csendben érzi jól magát, a másik nagy társaságban dajdajozva, az egyik a helyhez 
ragaszkodik, a másik a vándorláshoz, az egyik népnek erős központi hatalomra van szüksége, 
hogy békében és rendben élhessen, s ne kezdjék szekták gyilkolni egymást, ám másik nép 
nem viseli el az erős központosítást. A globális világ mindezeket egy masszába ömleszti, 
mely így valamennyiük kölcsönös frusztrálása, mindenki harca mindenki ellen, s ha ezzel le-
kötik egymást, nincs mód a hatalom ellen fordulni, megérteni egymást, egyesülni, és újra be-
lelátni a lehetséges világ távlataiba. Hogyan működik a massza? A káromkodás erősebb, mint 
az érv, az ököl erősebb a szónál, elkerülhetetlen a lefelé homogenizálódás, miáltal az elit-
nek a maga felsőbbrendűségébe vetett hite valósággá válik, s az önmagát teljesítő fasisztoid 
prófécia válik a globális világ antikulturális lényegévé. A deterritorializáció által a nyugati 
iparnak szolgáltatott üldözötteket nem befogadják, hanem besorozzák és leosztják. A kőkor-
szakba visszabombázott államok népeinek szétkóborlásával a kiszolgáltatott tömegek egy-
más nyelvét sem ismerő, kommunikációról és egyesülésről nem is álmodó kavarodásaként 
széthulló világ zavarosában halászhat a globális tőke. A lélek parciális ösztönökre bomlásá-
val a deterritorializáció a testet is eléri. A reterritorializáció is eltorzul: nem a nyugalom he-
lyeit teremti meg az izgalomban, mint az Anti-Ödipusz ígérte, hanem a „skizó” szellemében 
megkettőzött, börtönt és palotát, bombázott és bombázó hatalmakat szakadatlan távolítva, a 
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győzteseket elsáncolva reterritorializál. Tőke és munka, menedzser és dolgozó különbsége a 
globális összeférhetetlenség botrányává tágul. A kialudt keresés és kiégett szellem világában 
a kiút keresése is tehetetlenül, de annál önelégültebben receptív. Nem megtérni kell, hanem 
meghaladni, de ennek nem a javítgatás a módja, hanem a szakítás, nem az alku, hanem a láza-
dás, hadüzenet a permanens világháborúvá lett létmódnak. A kohászat egykori fellegvárában, 
a munkás szolidaritás nagy múltjára, ha megtörten is, még emlékező öregek között a fiatal 
munkanélküli, aki megtanult a pillanatban, s a minden alkalmat megragadó ügyeskedésben 
éli, lenézi a munkát és a hivatást (A gyermek). Őt veszélyezteti az a parazitizmus, melyet az 
elittől tanult, Európát, melynek közepén játszódik a cselekmény, szintén veszélyezteti, hogy 
ellepik a kultúrájára már nem emlékező, terjeszkedő szellemi vakfoltok. A Repülő csészeal-
jak támadása című filmben a fölöttünk lebegő hatalmak leszívják agyunk információját, mi 
pedig zombiszerű lényként tántorgunk.

Csak az uralkodó osztály engedheti meg magának, hogy a Foucault által definiált „őrület” 
szubjektuma, a munkára, családra, nyelvre és játékra alkalmatlan személy legyen a szabad-
ság mintája, s az egész év (és élet) bolondünnep. Csak a centrum kivételezettjei élvezhetik az 
önkéntes marginalizálódás előnyeit, hátrányai nélkül, mert a hátrányok a kényszerű margina-
lizálódás oldalán jelentkeznek. Ezt a fajta posztmodern „őrületet” a felső osztály termeli, de 
az alsó osztály is – vesztére – fogyasztani akarja. A multikulturalizmusnak nevezett globális 
kulturális összeomlás által elcsábított perifériális és alsó osztálybeli lény is úgy viselkedik, 
mintha felső osztálybeli volna, azt kívánja, hogy mások tartsák el, nem kíván részt venni az 
élet, a társadalom és a kultúra újratermelésében. A posztmodern elmélet nem különbözteti 
meg a hatékony tevékenység és produktív összeférhetőség normáinak túl- vagy alultelje-
sítését, csak a marginalitás érdekli, nem annak minősége, így egyenlősíti a produktivitás 
forradalmát az improduktivitás defektjével. Foucault, Deleuze, Rancière azt hitték, hogy a 
fragmentáció és marginalizáció az ellenállás tűzfészkei, illegális és felszabadító ellenhata-
lom-koncentrátumok. E hit tanítássá válása könnyítette a tőkés globalizáció dolgát, mert a 
globális hatalomkoncentráció az egész hierarchiát (társadalmi rendszert) és immanenciasíkot 
(a mozgó és dolgozó világérintkezés résztvevőit) marginalizálja és fragmentálja, tanácstalan 
élőhalottak munkára fogásának gondja elé állítva magát a tőkét is. Az újnomád nem hódít, 
csak körbejár.

A korai Foucault még hisz egy „őrült” lázadás produktivitásában, a kései Foucault az 
„önmagunkkal törődés” mint életművészet apostola. Az életművész és a beteg is önmagára 
figyel, a testi és lelki gondozás az életprogramja. A klasszikus kapitalizmusban gazdasági elv 
az öngondoskodás, mely a későkapitalizmusban a lelki életnek is alapelvévé válik. A fogyasztói 
társadalom receptivitása kihelyezi az öngondozás aktív részét, s így az ápolás az eszménye.  
A segítségre szoruló passzív lét kiszolgáló személyekre, kozmetikumokra, tápszerekre, ké-
sőbb gyógyszerekre és terapeutákra helyezi át az önszabályozás funkcióit. Az „önmagával 
törődés” programja a nárcizmus kollektivizálása. Ha az önmagával törődés a nárcizmus ön-
imádata, úgy a mással törődés a „szeretet”. A szeretet esetén a „te”, a „másik” a központ, 
a forradalom esetén a közösség lehetséges egyesülése és jövője a központ. A szolidaritás a 
szeretet diffúziója. A szeretet évszázadok óta, a szolidaritás egy évszázad alatt üres frázissá 
kopott. Szeretet, szolidaritás és forradalom hármasságában végül a forradalom a valóságos, 
világalapító életművészet. A forradalmár azért öl, hogy ne kelljen többé ölni, az egészségre 
pedig a betegség vágyik. A szeretet és forradalom eszménye az egészség, ez pedig az önbe-
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vető és önfeláldozó odaadás által erősödik a lélek, a test és a társadalom általános mozgósítá-
sában. A szeretet fogalma, kultúránk szimbolikájának vizsgálata során, akaratlanul és várat-
lanul, a halálösztön fogalmára vezetődött vissza. A „megszegés” elméletét le kell választani 
a burzsoá hedonizmus érdekeinek igazolásáról. Jobb, szebb, termékenyebb és boldogabb 
belehalni az életbe, mint félteni és óvni. A halál jobb barátja az életnek, mint az élet féltése 
és óvása, mint a spórolás az élettel. Az élet valami tékozolni való. Szép lehetne az élet, ha 
az ember nem fülledt kényelmet és olcsó örömöt, még csak nem is túlbiztosított biztonságot 
hajszol, nem óvja és kényezteti magát, a nehezebbnek és nagyobbnak megy neki.

A „létező szocializmusban” kelletlenek és udvariatlanok voltunk, de legalább őszinték és 
önazonosak. A neokapitalizmusban az udvariasság emberi viszonyból, egyének lelki viszo-
nyából üzleti rituálévá változott. Miért vagyunk számítóak és hidegek, miért üt át az udva-
riasságon a csípős nyelvű agresszivitás, melynek gyorsan észre térő visszakozása is bántó, 
mert ez is csak számítás? A szükséges szerénység eszméjét kiszorította a szükséges kegyet-
lenség parancsolata. Az értelmes önzés kora lejárt, de nem az önzést, hanem az értelmet 
szólják meg az új ideológiák. Mit rehabilitálnak a kor szellemi hatalmai? A fölöslegeset, a 
perverzet, a kegyetlent, aránytalant és igazságtalant. A magammal való törődésnél jobb len-
ne, ha magam törődnék a másikkal és az velem. Törődési verseny, áldozatverseny. A törődés 
fogalmát azért kell az áldozat fogalmává erősíteni, mert a mai világban a törődés is kisajátító, 
lehengerlő erővé torzul.

Az áldozatos törődést azonban a modern ember hiteltelen, giccses érzelmi fantasztikum-
nak érzi. Ezt érezve kellett felülvizsgálni a giccsfogalmat, és felmenteni az ítélet alól a nép-
szerű műfajok klasszikusait. Ma sem a régi tilalomkultúrát siratjuk, de egyre több ember 
undorodik meg a burzsoá álforradalmak eredményeitől, az új kényszerkultúraként működő 
ellenkultúrától, mely arra ösztönöz, próbáljuk ki és folytassuk mindazokban a kényszercse-
lekvésekben való csapongást, melyekben a környezet elmerül. Sőt, kiközösítés terhe mellett 
tiltja, hogy ne próbáljuk ki.

A szerelem a formált („moláris”), a puszta szexualitás a formátlan („molekuláris”) di-
menzióban játszódik. A szexualitás a szerelem forrása, de a szerelem újraformálja a szexua-
litást. A szexuális viszonynak ezért csak következményei vannak, míg a szerelmi viszonynak 
története. Schelling azt keresi, ami az Istenben még nem isten, a nyers szexualitás azt, ami az 
emberben még nem ember. Az orgazmus a preontologikus realitás mozgásformájának betö-
rése (mondhatni látogatása) a törvény küszöbén. Ez a megállapítás azt is feltételezi, hogy a 
törvényt a kapun belül, és nem rajta kívül kell elképzelnünk. A szexualitás önmagába mélyül, 
a szerelem a másikba. Az magában keresi az elviselhetetlenség titkát, ez a másikban a nél-
külözhetetlenség titkát. Ha Lacan a szexuális viszony lehetetlenségéről beszél, talán a kettő 
együttes megvalósíthatóságában kételkedik (akárcsak Reich). Két egymást embernek tekintő 
lény szexuális viszonya lehetetlen. De a szexuális viszony lehetetlensége azt is jelentheti, 
hogy nem tényszerű adottság, nem szerződés műve, nem is a birtoklás tárgya, hanem egysze-
ri aktív teljesítmény, melyet minden alkalommal lehetetlenből kell lehetővé és a lehetőségek 
pókemberi táncában valóságossá tenni.

A lacaniánusok szerint ma a tudat a szkeptikus, liberális és hedonista és az erkölcsi ti-
lalmak vonulnak vissza a tudattalanba, ahol lehasítva, tagadva vagy elfojtva élnek. De a 
tilalmak eredetileg nem merülnek ki a tiltott üldözésében, sokkal inkább a tiltott ellentétének 
javaslatai, megvalósító akarat, építő utópizmus aktusai. Ebben az esetben tehát nem az el-
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fojtott kívánságok, tiltott ösztönigények, hanem a banális realitásérzék által tagadott értékek 
jele a szenvedély. Az értéktagadástól is szenvedhetünk, nemcsak az ösztön elfojtásától. Ha az 
ösztön nem tudja kiélni magát, a pillanat traumája, ha az érték nem tud érvényesülni az egész 
élet traumája. Ma az elfojtott visszatérése nem erkölcsi összeomlás, hanem a hedonizmus 
összeomlása lenne.

A pregenitális vágyak genitalizálódnak, az ebből a folyamatból kimaradt perverziók hó-
dításvággyá alakulnak, a genitális vágy pedig szublimálódik, a Reich által az érzéki ösz-
szetevővel szembeállított gyengéd összetevővé, amely utóbbi nem irtja ki vagy tiltja le, de 
szelektálja, kifinomítja és a jelentéssel bíró történetként kibontakozó életegész szolgálatába 
állítja az előbbieket. A genitális kéj nem, de a posztgenitális gyönyör átfoghatja és áthathatja 
az életet. A posztgenitális gyönyör nem a parciális objektumok halmazaként éli át magát 
vagy a társat, ezért igényeit alkalmazni igyekszik a partner igényeihez. Az extrémszituációk 
azonban explozív erővel ruházzák fel az érzéki, és fenyegetik a gyengéd összetevőt, melynek 
a szuperkapitalizmus létharcában nincs helye.

A halál dekonstrukciója mint a lét amortizációja

A halált a régiek test és lélek elválásaként, a lélek felszabadulásaként és megtisztulásaként 
tekintették. A modern halálkoncepció nemcsak a test, egyben a lélek széteséseként, minden 
dolgok szétesése aleseteként fogja fel a halált. Nem arra gondolnak, hogy a semmiben fellép 
a lét, s kiváltja a semmi önmagától való elhajlását, a semmi görbületét. Az életérzés igazsá-
gaként a fordítottját vizionálják: a lét ideiglenes fellépését a semmi önmagától való elhaj-
lásaként, görbületeként. A spekulatív megközelítéstől eltekintve és a realitásképen belülről 
közelítve meg a problémát a test szétesése csak átalakulás, míg a léleké megsemmisülés. 
A lélek halála a semmi születése. A szellem – a testtel és a lélekkel szemben – nem alakul más 
dolgokká és nem is semmisül meg, élettelen formában él tovább, megsokszorozódva élve 
meg a túlburjánzást a tradícióban vagy egyéni műként számon tartva: hozzá lehet fordulni. 
A szellem a lét és a semmi spekulatív identitásaként jelenik meg.

A későkapitalizmus, az evolúció hiperkorrekciójaként, megváltoztatja élet és halál viszo-
nyát, s közvetlen spekulatív identitást vizionál élet és halál viszonyában. Sam Raimi The Evil 
Dead című klasszikus darabjának Fede Alvarez által készített, mélységétől és látomásosságá-
tól, álomszerű talányosságától és melankolikus hangulatától megfosztott szimpla slasherként 
működő variánsa, A gonosz halott, bár unalmas és steril, annyiban tanulságos, amennyiben 
élet és halál viszonyának zavarából származtatja veszélyeztetettségünket és tehetetlenségün-
ket, olyan korszak szimptómájaként, melyben az ellenállhatatlan túlaktivitás a tehetetlenség 
formája. Halálra szánt, roncs testeket száll meg a gonosz, akik már a halálon innen is halá-
lon túliként cselekszenek. Testi lényekként jelenvalóak, s egyben kísértetekként dühöngnek.  
A Gonosz halott fiataljai öncélúan esnek egymásnak. A táplálkozási ösztön a holtak életösztö-
ne. Ezúttal még az emberevés sem motiválja a kannibálfilmek vagy a vámpír- és zombifilmek 
módján, a logika és célszerűség maradványaként, a rémtetteket. A Gonosz halott a gonosz 
kategorikus imperatívuszát reprezentálja: azt tedd, amit a minden emberbe beoltott, min-
denki számára nyilvánvaló tudás szerint, senkinek sem szabad megtennie, így emelkedj az 
emberek fölé.
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A zombifilmekben gyakran játszanak szerepet a régi fényképek, a gyermekkor, a gya-
nútlan kor, a család által garantált otthonos világ képei. A Gonosz halott piszkos, lepusztult, 
feldúlt erdei kunyhójában is megtaláljuk az emlékeztető családi fotót. A ház is bomlik, de a 
család is felbomlott, a lány vádolja a fiút, amiért távol maradt anyjuk halálakor. Ha az anya 
halála nem hozza el fiát anyjához, ha az élet nem jön el a halálhoz, úgy a halál jön el az 
élethez. Mielőtt az egyén élőhalottá válna, élőhalottá vált otthona és családja, s a gyászt és 
hűséget kioltó világ életellenessége is lelepleződik.

Később a báty nem képes átváltozott húgát élve elégetni, de végül élve kell eltemetnie. 
„Annyira sajnálom. Cserben hagytalak!” Ezzel szeretet és szolidaritás ellentéteként sikerül 
megjeleníteni világunkat, a kölcsönös és általános cserbenhagyás rendjeként, melyben az 
érintkezés a rabtartásra, a rendcsinálás az ölésre redukálódik, s minden gyengéd vagy baráti 
hang az elkerülhetetlen gonosz vég álarca. „Nagyon szeretlek kicsim!” – mentegetőzik az 
apa már a Gonosz halott nyitójelenetében is, mielőtt felgyújtja és főbelövi leányát. Már a 
zombiműfaj felnőttkorának kezdetén anyjára támad a csecsemő (Élőhalottak éjszakája). 
A zombifilm a „tömegek lázadása”, melynek keretében a testvérharcnál is kínosabb és tragi-
kusabb szülő és gyermek kölcsönös veszélyessé válása. Eme a zombifilmben kicsúcsosodó 
problematika megalapozása feltételezi a melodrámához való rövid megtérést, mert a melo-
dráma az okokat, míg a zombifilm csak a következményeket tárja fel. A melodráma moderni-
zált formája az elszabadult ösztönöket ábrázolja az érzelmek legyőzőjeként, míg a zombifilm 
és a vámpírfilm, kísértetfilm, thriller, slasher, splatter – tehát az aktív korműfajok többsége – 
a destrukciót a többi ösztön legyőzőjeként. A képzelőerő logikáját tekintve a melodrámától a 
thriller és elvadult leszármazottai vezetnek tovább az élőhalál tematikája felé, mintha az ölés 
világpolitikává és privát életformává válása és az élőhalál inváziója összefüggése lenne a tét.

Az érzés tudósabb a tudatnál, az élmény, a vízió, az álom és az élettapasztalat tudósabb 
a tudásrendszereknél. Korunk radikális műfajai a szorongást vallatják. A középosztályi er-
kölcskrónikák társadalmának banalitása, a kényelmi kultúra banális embere világának felüle-
tessége, oktalan és céltalan, pazarló időfogyasztása és sehová sem vezető hisztérikus mobili-
tása az individuum szorongásait hivatott elfojtani. A Laid to Rest hősnője koporsóban ébred, 
ahonnan magának kell kiküzdenie magát. Nem tudja, hol van, sejtelme sincs róla, mi történet 
vele, de a páni szorongás tudja, amit a tudat nem tud. Az a baj, hogy a koporsóból kimászva 
ugyanott vagyunk, mint a koporsóban, a támadó, lebontó, életellenes viszonyok harapófogó-
jában. A hippi nemzedék a szülők röghöz kötött, konformista mentalitását érzi élőhalálnak, 
a hippik leszármazottai a szülők kósza életmódját és instabil viszonyait zombi-tántorgásnak. 
A hedonista lázadozás és a konformista konzervativizmus azonban a rendszeren belüli hamis 
alternatívák, amelyek váltakozása tartja fenn a rendszert, ellentett kiegyensúlyozatlanságok 
kölcsönös támogatásaként. A hippik önleértékelő és egyben gátlástalanul hedonista nomadi-
zálásának a korábbi nemzedékekben a háborúk és forradalmak felelnek meg. A forradalom a 
háborúra reagált, ahogy a háború a banális nihilre. A remények korának bukását reagálja le a 
kéj és az előítélet kora. A kitörési kísérletektől a banális nihil globalizációja felé vezet a XX. 
század története (mely egybeesik a filmtörténettel).

A banális nihil világában a család is fogyasztási cikk. A nyugati ember több kis családot 
fogyaszt el, csonka, de fürgén váltakozó családtörténeteket halmoz élményében, szemben a 
régi nagycsaláddal, vagy a mohamedán házassággal, mely beépíti a kultúrába azt a problémát, 
amellyel a film noir hősök küzdöttek, akik két ellentétes nőt szeretnek, de nem intézményes 
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formában (az egyik őket teszi tönkre, s a film elhallgatja, hogy a másikat ők). Újabban a nők úgy 
érzik, a mohamedán kultúra is csak az egyik fél számára kínál megoldást, a másik áldozata árán.

A Volver című filmben a mostohaapa megerőszakolja a kislányt, az anyát pedig a vérsze-
rinti apa erőszakolta meg. A valódi apa még lelkifurdalást érez, s eltűnik Venezuelában, az új 
nemzedéket képviselő mostohaapa nem érez lelkifurdalást, az új női önvédelem azonban rea-
gál, s a zaklatott kislány leszúrja az erőszakos, részeg férfit. A „falu első hippije” ezúttal már 
a nagyszülők generációjához tartozik, s az ő áldozatuk, az anya generációja feladata élhető 
életet teremteni az unokák számára. Ez a mostohaapa elásásával kezdődik, mely komikus 
effektus, mert a tragikum maradványa abban áll, hogy már a valódi apa sem tudta eljátszani 
szerepét a nagyszülői generáció idején. Ez vezetett a nagyanya eltűnéséhez, akiről nem tud-
ni, élő vagy halott. Itt a kéjkultúra formájaként jelenik meg az eltűnés, ami a latin-amerikai 
filmekben a totalitarizmus rémtette.

A Snuff Maniac című filmben egy nő fegyverrel játszik. Szeretője rátámad:
– Mit mondtam volna a szüleidnek, ha szétlövöd az agyad?
– A szüleim szarnak rá.
Nemcsak nép és hatalom távolodik egymástól, minden egyes egyén is, ami nemcsak a 

távoliak iránti gyűlöletben, a közeliek távolító tanácstalanságában is megnyilatkozik. A gyer-
mek című filmben az apa eladja az emberkereskedő gengsztereknek hét napos csecsemőjét, 
s felesége összeomlásakor nem érti a problémát: „Mit papolsz? Majd csinálunk másikat!” 
A Man Eather című filmben az apa megeszi gyermekét, de a gyorsulás világában a bűn bün-
tetése az ismétlési és halmozási kényszer: a tettes később az egész falut felfalja, s a falu fölé 
magasodó psychoi kastélyban gyűlnek a csontok és rothadó testek, köztük a következő fogás, 
a szülés előtt álló terhes anya.

Az élményhalmozás elvalótlanítja az egykori összefüggést, súlytalan, történetté össze 
nem álló eseményhalmazzá darabolja az életet. Az ösztönimpulzust nem uraló lény önleér-
tékelése erősíti az ismétlési kényszert, s a konformizmus egymás rút vagy undorító önismét-
léseinek mimézisére kényszerít. A thriller magányos rémtetteiből a horrorban járvány válik. 
A felnőtt nem regrediál elhagyott fejlődési stádiumokba, de az új stádiumokban megőrzi az 
elhagyottak hozadékát. Ennek az oda-vissza mozgásnak a hiányában válik a regrediált al-
kat a fantasztikus film szörnyfiguráiban kifejezett képletté, pl. a vámpír eredetileg egyszerre 
cinikus és rosszindulatú vénember, egyúttal csecsemő, de a puszta regresszió nem evolutív 
reprodukció, ezért szív a vámpír tej helyett vért. A regressziók rendjében a végső regresszió 
az élettelen anyaghoz való megtérés, melynek, ahogy előbb a meghaladott életkorok, létálla-
potok csapdává válásának, szintén rémképe az álélet. A végső megtérés csak a halálfilmben 
sikerül (pl. Mrs. Muir), az élőhalál-filmekben ez is kudarcélmény.

A design, a kozmetika, a plasztikai sebészet, a divat új követelések és feszültségek árán 
igyekeznek feledtetni az általánosuló belső formavesztést, amely tanácstalanná és motivá-
latlanná tesz, erkölcsi közönyt nemz és kontrollálatlan energiák gyilkos (pl. Targets) vagy 
öngyilkos (pl. Zombik városa) kitörésével fenyeget. Szex és szerelem, szeretet és gyűlölet 
határai eltűntek. A psziché hierarchikus természete és felfelé haladó önépítése nem működik 
a régi módon, így szabadon felhasználható nyers energiaként áll az élet a külső hatalmak ren-
delkezésére. Az obszcén felettes én is a csoportba vagy a szervezet csúcsaira delegált konfor-
mista lelki szerv, mely felszabadítás címén terrorizál. Parancsa a legprimitívebb impulzusok 
kiélése és az ezeket gátló, válogatósabb magasabb impulzusok tilalma.
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A Zaklatás című filmben egy új társadalmi és lelki létmód lényegére utal a zaklatás.  
A Deus ex machina átkelőhelyén a katonák öncélúan zaklatják az autósokat, de nemcsak a 
szögesdrótok, barikádok és falak, kettéhasított városok és országok hatnak így, a befalazott 
világokban belül burjánzanak a falak, s a várost kettéválasztó falakon belül a szemetüket a 
szomszéd kertjébe áthajítók a közvetlen környezetre is ellenségesen reagálnak. Az autós öregúr, 
miközben barátságosan integet a szembejövőknek, magában mormogva átkokkal árasztja el 
őket, s csakhamar kórházba is kerül, belepusztul a feszültség elviselhetetlenségébe, melyhez 
ráadásul még jó képet is kell vágni. Ha nincsenek az életek természetes jóindulat és kölcsö-
nös segítségnyújtás, általános rokonérzés által összefonódva, úgy a másik ember fölösleg és 
akadály. Mindenki egy elviselhetetlen Másik, ha nincs szimbolikus rend, közös Nagy Másik, 
de a hedonista cinizmus és mechanikus pragmatizmus nem kínál ilyet. A haragtőke nem gyű-
lölettőke. A gyűlölet a haragtőke inflációjának következménye. A fel nem használt, a lázadó 
szolidaritás kockázatos vállalkozásaiba be nem fektetett harag vaksága a gyűlölet diffúziója.

A Man Eather kiránduló csoportja a görög szigeteket járja. Kék tenger, napfényes pano-
rámák dekorativitása szembesül ősi romok romlásával. Előbb a nagy olasz remekművek (pl. 
Krisztus megállt Ebolinál) délolasz falvaira emlékeztető településre érkező szerelmespárt 
láttunk. Egy öregember újságot olvasott. A szembejövő fiatalasszony babát szorított magá-
hoz. Később az eltűnt pár nyomát követő csapat üres falut talál, s a zegzugos sikátorokban, 
meredeken csavarodó lépcsőkön bolyongva kiszáradt hullák borulnak lábunk alá. Valami 
elromlott. Nehéz tudomásul venni, hogy elrontott világba születtünk bele. A fiatalok figyelme 
a hasonló filmekben aktuális szükségleteikre korlátozódik, nincs áttekintésük, nem érzékelik 
a veszélyeket, a szokatlan jelenségekre a legegyszerűbb és legkényelmesebb magyarázatot 
szedik elő az iskolából és a városból hozott közhelyeik készletéből. A segélykérők beszá-
molóit senki sem veszi komolyan, a valódi tudás tudattalan, a tudat pedig a valószínűségek 
nyugtatószerével telepumpálva kerüli a mélyrelátást, melynek első lépése a baljós jelekre 
válaszoló szorongás önvizsgálata volna. A szexualitás is a szorongásokat elfojtó kényszer-
cselekvés. A hetvenes évek felületes szexfilmjei óta uniformizált és automatizált, fantáziátlan 
szexualitás egyszerre képes burjánozni és vegetálni. Az erotikát a művészettől a giccsig, a 
Salòtól A szürke kilenc árnyalatáig, csak a szadizmus és mazochizmus látja el intenzitással. 
A testet az újnomád (kissé már a Psycho hősnője is) olyan ideiglenes és véletlen tartózkodási 
helynek érzi, akár a berendezetlen, rendetlen, otthontalan kis lakásokat, s csak a szenvedés, 
végső soron pedig a halál hozza el a testben való jelenlét és a vele való összetartozás élmé-
nyét. Halott anya szólongatja fiát: „Nem vagyok halott!” A Psychoban a halott anyát próbálja 
fia életben tartani, itt a fiú szeretné a „halálban tartani” az anyát, hogy ne essék szét élet és 
halál rendje, s ne olvadjanak össze birodalmaik valami globális unióban, ahol nem vezet az 
ész, nem dönthet az ember, mert semmit sem ért. A Man Eather fiataljai kóborolnak, stran-
dolnak és zenélnek. A rém fellépésének közege az általános otthontalanság, az iskolakerülést 
továbbfejlesztő otthonkerülés kényelmi kultúrává való látszólagos konszolidálása, melyben 
az érem két oldala a kéj és az iszonyat.

A Snuff Maniac megkülönbözteti a határtalan világtól, amelyben mindenen túl mindig 
még valami vár, a határok nélkülit, mely magába omlik a különbségek, határok, formák hí-
ján. A Perzsa Golfnál induló film háborús szekvenciája, tájkép csata után, a film legszebb 
képsora, melynek végén a roncstengerben elégett holtakat fényképező háborús riporter agyá-
ba radioaktív repesz fúródik. Otthon látjuk viszont, a betokosodott agydaganattal szemben 
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tanácstalan orvos társaságában, aki csak annyit tud mondani, hogy legalább két éve meg 
kellett volna halnia. Világunk megbízhatatlan pontra érkezett: hősünk együtt él az élőkkel is, 
de a holtak is az élőkhöz hasonló elevenséggel kísértik. Két világ lakója, olyan számkivetett, 
melyben mindkét világ elválasztja a másiktól, nincs folyamatosság, csak meglepetések van-
nak, melyek súlytalanok, mert a különbségek adják a dolgok súlyát. Valószerű és valószerűt-
len, tény és vízió határai már az életben elmosódnak, mert az egymásra támadó emberekre 
támadnak végül saját termékeik. Ha nem is vagyunk hivatásos gyilkosok, s hobby gyilkosok 
sem vagyunk, a strukturális erőszak világában közvetve gyilkos, aki él, annál inkább, minél 
jobban él.

A gyilkosok önnön kialvásukra keresnek választ a kioltásban, saját lelki megsemmisü-
lésére mások testi megsemmisülésében. A Laid to Rest fémálarcot viselő gyilkosa lányokat 
belez ki és fejez le, s az érzéketlensége által sújtott sorozatgyilkos ezúttal már az iszonyat 
élvezetét is delegálja, átruházza a vállára erősített kamerára, s kazettákon gyűjti rémtetteit. 
A nőket taroló őrült gyilkos elől menekülő lány elvesztette emlékezetét, segítői is sorra el-
pusztulnak. Végül kiderül, hogy a veszélyeztetett ártatlanság, a menekülő szépség korábban 
prostituált volt, aki obszcén módon ingerelte a tettest, nőisége fegyvereivel tett rajta ösztön-
erőszakot, így valójában nem sokkal volt különb üldözőjénél, de a következmények révén 
magába száll, megemberesedik, akárcsak néhány fiatalember, akik kezdetben szemberöhögik 
a védtelent és nem válaszolnak segélykérésére. Apátlan-anyátlan csavargó és kallódó nem-
zedéket sújt a rém, akinek még arcát sem látjuk, csak miután, savtól szétmarva, lávaként 
bugyog. A rémnek, rettenetes pótapaként, nevelő szerepe van. A kíméletlen óriás rémtettek-
kel nevel összeszedettségre, az obszcén felettes én olyan megtestesüléseként, aki a Történés 
formájában jön el (azaz Negatív Eseményként) egy olyan társadalomba, mely tudatlanságban 
és tudattalanságban, részegségben és kábulatban, durva játékban és bolondozásban keresi 
kényelmét, szabadosságban és unalomban kóvályog, és hiányoznak belőle a szabadságot 
megnyilvánító pozitív Események.

A következőkben az élőhalott legvirulensebb változata felé fordulunk, feltételezve, hogy 
ez mond legtöbbet a korról: a zombifilm. A műfajalapító klasszikusok remekműveiben egy-
ben van, ami később szubműfajokra bomlik a részletesebb kidolgozás végett. A zombi a 
maga vagy a mások szükségleteinek rabja. A túl sok vagy a túl kevés szükségleté. A közö-
nyös bőségé vagy a kínzó hiányé. Az elitzombinak nincs sorsa, csak alkalmi impulzusai, a 
tömegzombi betegsége ezzel szemben nem a közöny, hanem a kollektív dühöngés.

„A nő gonosz volt, és már halott, amíg élt.” – mondják a Zombival sétáltam hősnőjé-
ről. Az összes érzékek impotenciája jellemzi a kifejezéstelen arcú nőt, mennie kell, mind-
egy hová, s tehetik vele, amit akarnak. Nem különbözik egymástól keresés és menekülés: 
a dzsungel mélyén kötélen rángatott baba mozgása szabályozza az ösztönök és kívánságok 
dzsungelében eltévedt nőalakot. A jelen-nem-lét, a velünk-nem-lét formája Jessica érzéket-
lensége, mely nagyobb rabszolgaság, mint a cselédek és rabszolgák robotja. A ház két fér-
fialakjában is van valami életidegenség, amiért a szigetre érkező fiatal ápolónő megszánja 
és szeretné megmenteni őket. Az egyik férfi gondterhelt, búskomor és magába zárkózott 
tulajdonos, a másik részeges, ironikus és önmegvető aranyifjú.

„Az ön felesége öröm és értelem nélküli életet él.” – figyelmezteti az Angliából érkezett 
nő, a gondoskodó, dolgos és szerény ápolónő a karibi ültetvényest. Itt ez a zombilét lelki 
lényege. Jessica nem tud dolgozni és szeretni, azaz megfelel az őrület freudi fogalmának. 
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A néger nők dolgoznak és nevetnek, szülnek és becéznek, görnyednek a földeken, de éne-
kelnek és táncolnak is, míg a fehér asszony sápadtan és kifejezéstelenül kóborol. „Milyen jó 
vidám embereket látni.” – jegyzi meg az angol lány. „Nem mindig vidámak.” – figyelmezteti 
a cseléd. Jessica azonban mindig egyforma.

A Zombival sétáltam átértékeli A Manderley ház asszonya sztoriját. Az anyós ezúttal jog-
gal féltette fiait a nőtől és a nő által egymástól. A vudu-pap varázslata úgy viszonyul nemcsak 
az orvostudományhoz, az erkölcshöz is, mint a hegeli „szükségjog” a hivatalos joghoz: az 
utóbbit felülíró, messze ható, mert tőlünk messze távolodottakra ható és az általuk kisajátított 
világot megcélzó vállalkozás. Ezt a szükségjogot, mely a világ szelektív ereje és néphatalmi 
gyógyszere, nem az elkülönülők diktátuma, hanem a kollektív örökség titka, a négerek kép-
viselik, akiket az ültetvényesék elődei megláncolva hoztak a hajók gyomrában.

Jessica élveteg, agresszív, zsákmányoló nő volt, s az anya féltette tőle két fiát, ezért for-
dult a sámánhoz, hogy zombivá tegye. Ha a nő nimfomániája is egyfajta érzéketlenség, a 
sámán tette azt jelenti, hogy a környezet védelmében passzívvá teszi az aktív érzéketlenséget. 
Jessica valójában már előbb sem érzett, csak játszott a szenvedélyekkel. A szenvedőké és 
alávetetteké a munka, a hedonista úré a játék, de az előbbi érzékennyé tesz, az utóbbi kábá-
vá és impotenssé, mert az élet nem játék, legfeljebb annak számára unalom és kéjvadászat, 
akinek nem feladat, mert fölötte és kívüle áll, kiszakadva a társadalom és végül a természet 
szövetéből.

Mindegy, ki öli meg Jessicát, az anyós, a férj, a szerető, a varázsló vagy a zombik, a lé-
nyeg a kiszakadt lény feloldó visszatalálása a természethez. A zombiképzet sikere a fantázia 
mélyebb tudásának kritikája háromezer év prédikációival szemben, melyek az életképzetet 
csempészték a halálképzet helyére és a projektált, idealizált túlvilágon turmixolták össze 
életet és halált, ahogy a zombifilm a hagyományos cenzurális idealizációktól megfosztott 
evilágon teszi. A zombifilm Schopenhauer és Sartre pesszimizmusa, pontosabban az abszur-
ditás realizmusa igazságát képviseli: nem az az igazság, hogy az ember a halál után is él, ha-
nem az, hogy a halál előtt sem élt. A szabadságot mi adhatjuk az evilágnak és nem a túlvilág 
nekünk. Az élőhalál elleni harc megéri a halál kockázatát.

A fehér zombi című alapvető klasszikusban a zombi a mai illegális bevándorló státu-
szában jelenik meg. A különbség annyi, hogy őket elrabolták hazájuktól, míg a maiaktól 
elrabolják hazájukat. „Keményen dolgoznak, és nem számlálják a munkaórákat, talán ön is 
használhatná őket az ültetvényén.” – javasolja a cukorgyáros az ültetvényesnek.

Kétféle zombi látható a filmben, a proletár zombik gyári rabszolgák vagy az ezúttal a 
mágussal azonosuló, s a feudális ültetvényesekkel szembeállított kapitalista szolgái, akik az 
üzemi rendőrség és a házi testőrség feladatait is ellátják. A tőke- és ingeréhes, felforgató kapi-
talizmus a legzavarosabb és formátlanabb őserők mozgósítója. Ez fertőzi meg vagy varázsolja 
el a fehér asszonyt, így válik érzések nélküli dekoratív hölggyé. Elveszti az érzés és kifejezés 
képességét, lélektelen báb válik az ábrándos és érzelmes, szerelmes asszonyból. Lugosi Béla 
bábot farag, az áldozat mását, s az embert mása, modellje, torzképe másává teszi.

A fehér zombiban szemünk előtt születő világban nincs szexuális viszony, amennyiben a 
szex csak aktus, és a rá épülő viszonyok – szeretet és gyűlölet, szövetség és oppozíció stb. – 
mind a szex nélkül is működőképesek, ahogyan a szex is nélkülük. Csak a szerelem viszony, 
mely tartós és minőségileg meghatározott, történetképzésre alkalmas. Mivel a zombi diktált 
aktusok kívülről irányított szolgája, csak szexrabszolgának alkalmas (pl. a Fido című filmben 
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látunk is ilyet). A fehér asszonyt mágikus távirányítással mozgató parancs: megölni férjét. 
Emlék küzd benne a paranccsal, de az emlék nem elég, külső segítségre is szükség van, mert 
olyan erőt kell leleplezni és megtörni, mely az egész szigetet uralja.

A fehér zombi megtekintése után a néző is elmondhatja a maga egzisztenciája fölött a 
halotti beszédet. Pontosabban nem az életet lezáró halotti beszédet, hanem az életet kísé-
rő és értelmező élőhalotti beszédet. A misszionárius legyint a „bennszülöttek babonáira”. 
„Élőhalottak? Nagyon is élnek. Csak itt és itt halottak.” A szívére mutat, majd az agyára. 
Végül a zombik, a tehetetlen tettesek, a szubjektivitást levető, az ész és a szív szavát kiiktató 
parancsteljesítők, a misszionárius parancsára a tengerbe ugranak, a nagy kizsákmányolót, a 
hedonista nagyurat, a hatalom telhetetlen mániákusát is magukkal ragadva a mélybe. A hősnő 
újraéled, magához tér. „Neil…Álmodtam.” – mosolyog a visszakapott szerelmes asszony. Ha 
így van, azzal a tanulsággal léphetünk ki a moziból, hogy egy rossz álom az elmúlt három-
ezer év, de van felszabadulás a kívülről irányított rabság állapotából.

A zombifilm annak eredményét mutatja be, aminek folyamatát dolgozza ki Kohut és 
Winnicott pszichoanalízise. A zombilét genezise a belső halott objektumok felhalmozása. 
Ennek szocioanalitikus továbbgondolása pedig megmutatja, hogy a külső gazdagság felhal-
mozásának motorja is, de ára is a belső üresség felhalmozása. A Children of the Living Dead, 
akárcsak Romero egykori filmje, a Holtak hajnala, bevásárló központban indul, a fölösleges 
választék, az agresszív túlkínálat útvesztőiben, a bőség obszcén túlságában. A felbukkanó 
zombik a külső túlkínálattal szembenálló belső hiány képviselői, akik tápláléka az ember, 
a polcokon látható kínálat tékozló fogyasztója. A bőség (és az undor) s a hiány (és harag) 
társadalma egyazon társadalom, az érem két oldala. A dollár egyik oldalán nyugodtan helyet 
foglalhat Lincoln (mint zombivadász), másik oldalán azonban a zombinak kellene helyet 
adni, mint Lincoln-vadásznak. Ma már akár olyan filmet is lehetne készíteni, melynek végén 
– a Hatodik érzék ihletésére – Lincoln rájön, hogy csak egy zombi álmodja őt.

Az életet megfertőző halál képét a zombifilm a halált megfertőző élet képével teljesíti be. 
Azt, hogy nem tudunk, vagy nem hagynak élni, azzal, hogy a halott a halálban nem találja 
nyugalmát, és az élők között bolyong. A mai világ totális szükségállapotának rosszérzését, s 
az erre adott választ, azt, hogy az egyénben forr az agresszivitás, legszívesebben nekimen-
nénk egymásnak, a zombifilmben az fejezi ki, hogy a holtak hadat üzennek nekünk. A belső 
halott objektumok, elhalt lelki szerveink, terveink és lehetőségeink valóban környezetünk 
kíméletlensége és az áldozatok kölcsönös rosszindulata által lemészárolt lelki erők, szer-
vek, objektumok. Az iraki háborús filmek „igen uram!”, „hallom uram!”, „teszem uram” 
kiáltásokkal a semmibe meredő katonái pontosan azt teszik, amit a XX. század eleji japán 
militarizmusnak az imperializmus szolgálatába állított, hamisan és primitíven értelmezett 
zenkultúrája írt elő.

„Gondolja, hogy a mai emberek különbek lennének a vadembereknél?” – kérdi az ápo-
lónő az orvost a Zombi holocaust című filmben. A zombik ugyanazt művelik, mint a kanni-
bálok, akik életükben teszik velünk, amit az előbbiek haláluk után. A kannibálok részéről ez 
a megkülönböztető képesség fejletlensége: hús = hús. A zombik esetében másról van szó: új 
faj lép fel a tápláléklánc csúcsán, úgy tekintve az emberre, ahogy az ember tekintett az előző 
fajokra. A zombi, miközben így magát az ember fölé emeli, emberalatti vadállatként visel-
kedik. A hedonista teljesítménytársadalom csúcsain berendezkedettek tükörképe a szörny. 
A győztesek nemcsak emberevők, jelenevők, világfalók, sőt jövőevők, akik lealacsonyodott, 
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pusztító egzisztenciájuk szégyenét nagyzolással, reprezentálással és hedonista rituálékkal 
álcázzák. Romero A csonttörő című thrillerében a sorozatgyilkos azokat tarolja, akik – főnö-
kökként – képtelenné váltak emberként kezelni embertársaikat, s ezzel maguk alakultak át az 
ember iszonyatos és undorító karikatúráivá, torz rémekké, akik új kvázi-faj képviselőiként 
használnak ki, aláznak meg és taposnak el.

A Zombi holocaustban az embereket leteperő kannibálok szétrebbennek a zombik megje-
lenésére. A kannibálokat csak a szükség és az igénytelen ízlés vadítja. A velük szembeállított 
zombik többet és mélyebbet jelentenek a prózai elvadulásnál: a nagy zabálással szemben az 
iszonyat törvényét, az élet uraként megjelenő halál képviseletét. A mindenek fölött álló zom-
bi mindeneknél kegyetlenebb, s ezt észre sem veszi.

Ezúttal az élők agyát holtakba áttelepítő őrült sebész teremti a zombikat. Halhatatlan 
istenekké teszi őket, ígéri a bennszülötteknek. Isteneket ígér, de istenné válás címén szolgává 
változtat. Végül a kannibálok ellene fordulnak: az áldozat, ha lassan is, előbb-utóbb felfogja 
helyzetét.

Az expedíció tagjai templomba menekülnek. A filmben többféle szerepet játszik a szent-
ség, először a kannibálok hiteként, másodszor a zombik összetevőjeként, amennyiben félresi-
került, bukott, elaljasodott modern istenek, miáltal a modern szentség a rettenetes szentségre 
redukálódna, ha nem érintené a hősnőt. Ő lesz a szentség harmadik megjelenési formája. 
A film hősnőjét először ápolónő ruhában látjuk, mintha a kórházi személyzethez tartozna, 
később antropológusként mutatkozik be. A halálkultuszok kutatója előbb gyógyítóként lép 
fel, a sebész pedig, aki előbb gyógyítónak tűnt, az élőhalál termelőjének bizonyul. A hősnő 
passzív megfigyelő, az orvos aktív intrikus, nagyra törő megszállott. Lori (Alexandra Del-
li Colli) Fulci nőire emlékeztet, de hideg, kifejezéstelen közönye korántsem érzéketlenség, 
inkább keserűség, mely meglep a tökéletes test és a szép arc kifejezéseként. A kannibálok, 
akik eddig mindenkit felfaltak, Lorit a meztelenség oltárára állítják, s virágokat festenek 
testére. A testek széttépésének gyakrabban visszatérő szenzációival szemben az igazi nagy-
jelenet a hibátlan szép test látványa, mely lebénítja az éhséget és rombolást. A bennszülöttek 
Alexandra Delli Collit kezelik isteni lényként és nem a sebész által kreált élőholtakat. 
A hősnő különleges hatásához hozzátartozik, hogy bár meztelenül láthatjuk őt, távolságtartó 
hozzáférhetetlensége kizárja az obszcenitás szempontjait. A szeretkezéstől ugyanúgy védett, 
mint a felkoncoltatástól. A komoly nő makulátlan szépsége nem hivalkodó és nem árucikként 
felkínált. Közönyös, mint a Milói Vénusz és kiismerhetetlen, mint Mona Lisa, de olyan erő, 
mely a szépség átszellemítő képességével harc nélkül képes legyőzni az élőhalált. Ezzel az 
átszellemült szépséggel szemben egyet jelent a verseny, a piac, a vadászat és a háború. Kell, 
hogy legyen az emberben valami elérhetetlen és korrumpálhatatlan, de ez az, amit a mind 
alacsonyabb létfokokra lefokozó kapitalizmus elfojt benne.

Steve Miner: Holtak napja című – a Crazies nyomán készült – filmjében a szükségállapot, 
a hadsereg intézményes, nehézkes terrorja áll szemben a zombik ösztönös és természetes őster-
rorjával. A zombik képviselik a reális betörését, amely arra figyelmeztet, hogy realitásképünk 
csak elidegenedett kollektív ábrándozás. Az újabb filmek fokozzák a trancsírozás egzaltációit 
a műfaj klasszikusaihoz (Romero, Fulci) képest. A zombik mozgása sebesebbé válik, mintha 
nemcsak az emberrel, még eszközeivel is versenyre kelnének. Szélvészként rohannak és vad-
állatként vetik rá magukat áldozatukra, akrobatikájuk pedig – a keleti harcifilmek mintájára 
– a falakat és a plafont is meghódítja. (A Zombikiller című japán filmben a zombitársadalom 
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is osztályokra bomlik: a tántorgó zombik mellett megjelennek a szélsebes szuperharcosok.) 
A Holtak napjában, akárcsak a Crazies esetében, biofegyverekkel kísérletező laboratórium-
ból indul a járvány. A film nézői előbb a tanácstalanság tanúi, utóbb a tömegőrületé, végül 
a menekülésé, melyet közelharcok, csontvázig égő hullák, fröcskölve elszálló fejek vizuális 
attrakciói tagolnak. A járvány elharapódzásával az ész a kivétel és a veszettség a szabály. Ez-
úttal az egyén csak veszett, ellenben maga a társadalom az élőhalott. A gyorsulás elfajulása a 
társadalom élőhalála. A halál gyorsulás és nem lassulás, robbanás és nem elhalás.

A film hősnője előbb kerülgeti autójával az utakat ellepő halottakat, utóbb tarolja őket. 
A vadulás gyorsul, a védekezés pedig a támadással versengve vadul. Kisváros a járvány 
kirobbanásának színhelye, s a nemzet védelmében lezárják az átkelőhelyeket, de az őrt álló 
katonák már mind zombiszerű lények, s ami előbb a bejutást nehezítette, végül a menekülők 
kijutásának akadálya. A Holtak napjában a járvány a gyorsulás betegsége, a társadalom halá-
los betegségének tünete pedig a falak, szögesdrótok és militarizált átkelőhelyek szaporodása.

A Zombifarm című filmben munka és terror kettősségére egyszerűsödik a világ. A zombi 
autóbuszokkal a munkatáborhoz hasonlóan üzemelő munkahelyekre transzportált öntudatlan 
dolgozó. A film visszaviszi a zombit eredetéhez, helyreállítja a zombi és a Dél kapcsolatát, s 
elvetve a katasztrófafilmi motivációk üres gesztusait, visszatér az egzotikus folklórhoz (ek-
sztatikus táncok, varázsszerek, mérgek, kakasvér, halmáj-olaj stb.), s mindenekelőtt megté-
rünk az ültetvényes rabszolgamunka témájához, de itt már a városból szállítják – vissza! – az 
átváltoztatottakat. Az ókor tanítása, hogy el kell temetni a holtakat, a legújabb kor felfedezé-
se, hogy ki lehet hantolni őket és újrahasznosítani. Az új kizsákmányolók a holtat is újrafel-
használják, a temetőt is fosztogatják, s ha nincs elég halott, a holtakat is gyártják. A tőke 
nem ismer megállást, sőt féket sem. A Zombifarm boszorkánya az immigránsokat változtatja 
zombivá. Az olcsó munkaerőnél is gazdaságosabb az ingyenes munkaerő, s a modern rab-
szolgaság rosszabb az eredetinél, mert élőhalottá agytalanít.

Két nőt állít szembe a film cselekménye. A lompos, tétova és rémült háziasszonyt veri a 
férje. A vele szembeállított nőtípus, a férfiakat szakadatlan kioktató emance olyan riporternő, 
aki mindig lázasan fényképez, de soha sem lesz publikáció belőle. Gunyoros fölénnyel kezeli 
a férfit, válsághelyzetben azonban megsértődik, ha a férfi nem ajánlja fel, hogy helyette cse-
lekszik. Lehetetlen mellette férfinak lenni: ha beavatkozik a férfi, akkor állati mácsó, ha nem 
avatkozik be, akkor gyáva féreg.

A háziasszony zombivá lett férje elől Mexikóba akar menekülni, holott előbb rettegett 
a kitoloncolástól. A zombiférj halála után váratlan módon reagál, kitart szándéka mellett és 
Mexikóba távozik. Nem az emance a felszabadult nő, a háziasszony válik azzá, aminek az 
emance csak kísérlete. A zombifilmbe beleszövődik a női felszabadulás westernje, mert ez-
úttal a nő az, aki elbúcsúzik a marasztaló férfitól és útrakel. További poén, hogy a film elején 
az elegáns emance a szebb, a film végén pedig a háziasszony dekoratívabb és bájosabb, s a 
férfi neki vall szerelmet.

A megkülönböztető képesség elvesztését és az önazonosság felbomlását nem lehet szö-
gesdrótokkal kompenzálni. A nagy szavak nem pótolják a nagy tetteket. A boldogság hiá-
nyáért nem kárpótolnak az idill díszletei. „Mindannyian társadalmunk megbecsült tagjaivá 
válhatunk, akár még halálunk után is!” – hirdeti a társadalom felett uralkodó nagyvállalat, 
a Zomcon reklámja a Fido – hasznos a zombi a háznál című kanadai zombikomédiában. A 
fegyverekkel és drótkerítésekkel fenntartott kertvárosi idill cselédként és közmunkásként ke-
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belezi be a zombikat. A felnőni nem tudó férj sportpályákon szívódik fel, míg a szomszédoló 
asszonykát a presztízsszimbólumok hajhászása élteti. „Már csak nekünk nem volt saját zom-
bink az utcában!” A távirányítóval kombinált nyakörv szelídíti kezelhetővé a zombikat, akik 
így a szolga, a háziállat, sőt a háztartási gép feladatait is ellátják. Az ifjúság katonai nevelést 
kap, a társadalmat a veteránok uralják, s a Zomcon autói nemcsak a megvadult zombikat 
szállítják el, embereket is elhurcolnak. Rebesgetik, elég, ha házunk, kertünk megtetszik egy 
veteránnak, könnyen eltűnhetünk. A Zomcon őrködik úr és szolga távolsága fölött: a zombi-
val fraternizálókat kiteszik a szögesdróton túli halálzónába.

Az anya örök kamasz, az apa örök kisfiú, a valódi kisfiú pedig szomorú és koravén.  
A nem-emberi emberibbnek bizonyul az embernél, előbb a kisfiú, utóbb az anya is előnyben 
részesíti a zombit az apával szemben. Az ütődötten vigyorgó, szórakozott apa csak a halál 
pillanatában kísérel meg valóban apává válni, s a figyelmes és dolgos zombi lép a helyére. 
A film az ötvenes évek idilli giccsének miliőjében játszódik, a Nagy Zombiháború után, 
s szinte enciklopédiájává válik egy életforma hazugságainak. A kertesházak virágágyaiból 
élőhalottak másznak elő. A szomszéd néni, aki fenevadként támad ránk, emberként sem volt 
kevésbé ijesztő.

A Juan a zombivadászban Kubát özönlik el az élőhalottak, s amikor az utolsó marok-
nyi ember hajóra száll Miami felé, Juan meggondolja magát, visszalép a partra, hazájában 
marad, nem az „immigráns” (a kubaiak terminológiájában „disszidens”) sorsot választja.  
A film sokat ironizál a kubai szocializmus rovására, s Juan döntése úgy is értelmezhető, azért 
marad, mert Miamiban dolgozni kell. Erre azonban ráépül egy másik értelmezési lehetőség: 
bár Kuba veszélyesebb hely, de itt szabadabban lehet kitalálni és rögtönözni az életet. A világ 
tőkései kezdettől fogva úgy izolálták Kubát, mintha a zombik szigete volna, az utolsó képsor, 
a film utolsó pillanatai azonban megfordítják érzületünket: az USA a száműzetés és Kuba 
az Ország. Juan valójában nem a munka elől menekül, hanem a kapitalista kényszerkultúra 
mechanikus rabszolgamunkája helyett a harc munkáját választja. A klasszikus westernben 
a munkáért harcolnak, a háborúságok végéért. A klasszikus szovjet filmben a munka és a 
partizánharc a két alaptéma, míg a korabeli hollywoodfilmben – a munkáért folytatott háború 
westerni azaz múltfilmi tematikájával szemben – a jelenfilm két alaptémája a szexualitás 
és a bűnözés. A jugoszlávok a partizánfilmet partizánwesternnek tekintik, melynek tárgya 
országuk visszahódítása a Vad Nyugattól. Az USA múltfilmjeiben a Vadnyugat szabad tér, 
a jugoszláv partizánfilmben a Vad Nyugat azonos az újbarbár imperializmussal. Juant mint 
magányos harcost, aki félig-meddig bűnöző, de partizán erényeket is képvisel, az emeli a 
cselekmény középpontjába, hogy a munka elidegenedett kényszermunka, a háború pedig 
elidegenedett invázió, s a forradalom sem tud túllépni a hadiállapoton, a permanens ostrom-
állapot következtében. A kubai zombik legalább nem rabszolgák. Nem kevésbé félelmesek, 
mint az egyéb zombik, felvonulásukban mégis van valami karnevalisztikus jelleg.

A zombi az utóbbi időkben a modern ember szimbólumkészletének legsokoldalúbban 
felhasználható archetipusává nőtte ki magát. A Zombi Uproar című filmben elnyomó elnyo-
mottként lépnek fel a zombik. A film női börtönben játszódik, melyben pszichológiai és or-
vosi kísérleteket folytatnak. A javítóintézetnek nevezett félelmes erődben nemcsak a szadista 
személyzet nyom el, akiknek kegyetlenségét az igazgatónő fellengzős frázisai és a realitá-
soktól elrugaszkodott programjai fedezik. A film elején bejelentik, hogy Isten elmenekült és 
a hatalmat a pokol vette át. A hatalom annyira elszállt, hogy a pokol szolgái a paradicsom 
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igazgatóinak, az emberi ördögök emberi angyaloknak vélik magukat. A börtönfilmet jelentős 
műfajjá tevő keleti filmek nyomán a börtön világszimbólummá vált, s az igazgatónő fráziasi, 
melyeket maga is elhisz, megértetik, miért szolgálják újabban legeredményesebben az anya-
szerepben tetszelgő politikusnők a globálfasizmust. A Zombi Uproar hazug és kegyetlen vi-
lágában az a nő találja meg a börtönből kivezető utat, aki anyagyilkos apjának gyilkosa. 
Hősnőnk azt mondja, azért Solitaire a neve, mert szeret egyedül lenni. Valóban azért képes 
segíteni, mert kívülről, távolból, a magányból segít, s ezért lázadásának eredménye nem új 
szolgaság, nem születnek belőle új aljas összefonódások és hierarchiák.

Az ősi folklorisztikus gondolkodás bölcsességének öröksége, hogy a hierarchia örvény-
természetű, csúcsai lefelé csúcsosodnak, a pokol irányában. Solitaire börtönfelügyelője sza-
dista leszbikus gyilkos, dupla kizsákmányoló, de ez nem elég, az izmos rabok még kegyet-
lenebb elnyomói rabtársaiknak, mint a fegyveres őrök. De még ez sem elég, a többfrontos 
háborús káoszban kiontott vér hatására megjelenik a harmadik erő, a zombik inváziója, s a 
földre felokádott pokolból a legtöbbet harcolt és szenvedett, már születése által is elátkozott 
magányos harcosnő, Solitaire kerül ki élve.

Régen a karácsony az öröm és a család ünnepe volt, meséli az utolsó két életben maradott 
egyike a Zombies at Christmas című komédiában. A világ már a zombik előtt is világfelfor-
dulásként létezik, amennyiben annál esztelenebb és erőszakosabb az ember, minél maga-
sabban van a társadalmi hierarchiában. „Azért még a seggfejek is jobbak a nagyokosoknál.” 
– mondja az egyetem takarítója, az egyetlen hatékony ellenálló, aki felmosó ronggyal és 
klozetpumpával indul harcba a zombik ellen. Az alkalmasságát bizonyítani akaró alkalmat-
lan rendőr semmit nem ért, mert képtelen odafigyelni és meghallgatni, a zombiinváziót pedig 
a természettudományi kar gátlástalan professzora indítja el, s a beavatási csínyekre készülő, 
később hullákkal közösülő perverz ifjak kínálják magukat a katasztrófa nyersanyagaként. 
Régen a lázadó elnyomottakat nevezték felforgatóknak, de itt felülről jön az állhatatlan és 
élhetetlen világot teremtő felforgatás. Ezúttal nem elég a világ megmentéséhez, hogy ne 
legyen veszteni valónk. Több kell, hogy se veszteni, se nyerni valónk ne legyen. „Házmester 
vagyok, nem hagyok rendetlenséget magam után, megmentem a világot.”

„Hosszú ideje ez a legszebb karácsony, amit átéltem.” –állapítja meg végül a házmester-
hez csatlakozott csavargó, aki segített legyőzni a zombikat, s közben maga is megfertőződött. 
Mégsem válik zombivá, hála örökös részegségének, s az általa előnyben részesített speciális 
alkoholkeveréknek. Ezek szerint megvolt a gyógyszer, amikor elégették a letarolt hullákat és 
megmentették a várost a nagyobb katasztrófától, a zombik kitörésétől a campus területéről.  
A világ megmentői gyilkosokként kerülnek rács mögé. A hatóság nem hisz a zombikban, 
őrült gyilkosoknak tartják hőseinket. A vizsgálat mindkettejük életében kimutat annyi gyanús 
momentumot, ami elég a vádemeléshez. Akik alul vannak, nem mintaemberek. Nem minta-
emberek mentik meg a világot. A világ megmentéséért büntetés jár, de a börtöncellába zártakat 
végül zombihadként kezdi ostromolni a veszélyről tudni nem akaró, s ezért átváltozott világ.

A Holtak földje még a jövő felé elinduló legkifosztottabbak, az élettől is megfosztottak 
lázadása, elindulása az élet felé, lázadás és feltámadás azonosítása. A War of the Living Dead 
visszavonja ezt a perspektívát, csupán szerepcsere történt, s zombifarmerek tenyésztenek 
ketreceikben emberhúst, az emberhús feltáplálása érdekében pedig munkatáborokban dol-
goztatnak foglyokat. Az áruló érdekszövetségek, melyek a városi nép és a zombik között 
jöttek létre az elaljasodó ember és a ravaszodó zombi együttműködéseként vázolnak fel egy 
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új világrendet. A Helyőrség 3-ban a nácik harcikutyákként vetik be a mozgósított emberhul-
lákat, akik ezúttal már nem az öntudatra ébreszthető munkás fantasztikus képét jelentik, mint 
A fehér zombiban, és az ezt továbbgondoló Romeronál, hanem épp ellenkezőleg, az öntudatra 
nem ébredt mivoltában a hatalom által felhasználható csőcseléket. A film egyik szereplője 
így fogalmazza meg a nácik programját: „Az a cél, hogy a halottak életre keljenek és Hitlert 
szolgálják.” Kisebb-nagyobb mértékben mind élőhalottak vagyunk, amennyiben – számta-
lan kisajátított anyagi és szellemi lehetőségtől elzárva – elnyomó rezsimeket szolgálunk. 
„Legalább fontos cél érdekében halnak meg. A Birodalomért.” – vigasztalja a náci tiszt a 
zombijelölteket, a Vörös Hadsereg katonáit, úgy vélve, velük nyerhetné meg a háborút, akik-
ben egyensúlyban van ész és agresszió.

„Lehet, hogy nem vette észre, de a halál már nem az, mint régen.” – állapítja meg a náci 
tiszt, élet és halál dekonstrukciójának valós igazságára érezve rá. Az élőhalott csak a halott élő 
metaforája, a halott élő pedig az az élő, aki lehetőséghiányban szenved. A szélsőségesen eltá-
volodott népek és osztályok világában a lehetőségek kisajátítása a kisajátítás legfőbb formája.

A Náci zombik című norvég filmben duhaj társaság érkezik a szüzességét el nem vesztett, 
meg nem gyalázott északi tájra. Nevetnek a helyi tradíciókon, mert a kényelmi társadalomból 
érkeztek, hitük szerint a történelem végéről, minden megoldás birtokában. A velük szembe-
állított komor hegylakót, az utolsó férfit dühítik buta vicceik és ízetlen biokávéjuk. „Nincs 
jó vicc szar, húgy és sperma nélkül.” – magyarázza az egyik fiú. Bulizó semmittevésük fel-
mentés az érzés és gondolkodás, áttekintés és belebocsátkozás, az élet valódi kalandja, a 
komolyan vétel alól.

A szűz hó alól indul a náci zombik véres inváziója. A háborúnak nincs vége, a nácik belő-
lünk toborozzák magukat. A régi – „népi” – zombikkal szemben a náci zombik sajátossága a 
sebesség és a stratégia. A film bevezeti az Észak elnyomó és stratéga zombijait, a Dél koráb-
ban ismert lázadó zombijai helyett, a politika zombijait a mágia zombijai helyett.

A pénz, a kincs, a hatalom egy helyen akar lenni, és a gonosz hatalma a halmozás biz-
tonságának garanciája. A náci zombik felkeltek a hó alól, és elpusztítják a turistákat, akik 
megtalálták a háborúban rabolt kincseket. A kincs militarizált kényszerkultúrává alakítja a 
társadalmat, a pénz uralma a fegyverek uralma felé vezet, a periodikus gazdasági válságok 
periodikus háborús válságok felé. A pénz a gazdasági erő sűrítő felfokozása, a fegyver a fizi-
kai erőé, és mindkettőt ugyanaz a határt nem ismerő növekedési kényszer jellemzi.

A zombiműfaj kettévált. Egyik oldalon a regenerációs szimbolika a romantikus komédia 
felé vezető megoldás, a másik oldalon a közelharcok képe, ember és zombi kegyetlenségi 
versenye, kitaposott belek és kiloccsantott agyak revüje bontakozik ki. A filmek a fokozódó 
veszélyérzet kifejezései. A zombik lázadásában már harminc másodperc elég az átváltozás-
hoz. A komédiává lefokozott melodramatikus elemet választó filmekben nő a lineáris cselek-
mény rekonstrukciójának vágya, mely megfelel a filmek tartalmi dimenziójában az ember-
lény rekonstrukciója cselekménybeli törekvéseinek. A döntően háborús filmként elképzelt 
zombifilmekben ezzel szemben a cselekmény az iszonyat halmozása és fokozása, a néző 
pedig az iszonyat voyeurje. A megmentés kegyetlenséget igényel. A zombik lázadásában 
homlokon lőnek egy fertőzött anyát, gyermekét pedig kimetszik hasából, megmentendő a 
gyorsan terjedő fertőzéstől. A zombi ösztönös és önző kegyetlenségével az ésszerű és gyors 
kegyetlenség veheti fel a harcot. Az anya iránti részvét pillanatra késleltette az akciót, ezért 
a szép baba utóbb átalakul zombivá. Az orvos kegyetlen kísérleteket folytat a zombikon az 
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emberiség megmentése érdekében, ugyanakkor húsdarabokat vág ki magából zombivá lett 
lánya táplálására, de annak ez nem elég, megharapja apját, aki erre mindkettejüket felrob-
bantja. Nem volt idejében elég kegyetlen. A megváltó kegyetlenség pillanatának elmulasztá-
sa kegyetlen világállapotot tartósít.

A szokásos katasztrófafilmi vakcinakeresés hígítja a filmet, de van benne egy jó mondat, 
az orvosé. „Miből gondolja, hogy meg akarnak gyógyulni?” – kérdi Mariel Hemingwayt. 
A háborúk végbe nem ment forradalmak tartósult zombiszakaszai, az élőhalálból való haza-
térés kudarcai. A forradalmi helyzetből nem lett forradalom, csak polgárháború. A kétségbe-
esett kiúttalanság negatív eseménye a maradék kaland. A melodráma üzenete a zombifilm 
számára, hogy van visszaút, azaz hazatérés. A Volver című filmben az anya, aki eltűnt, miután 
mindent elrontott, visszatér és meglesi lányát, kvázi-halottként rejtőzve a kinti sötétben, s 
lányától tanul, elkésve, de a dolog értelmére ráébredve, anyává válni. A Fido elfuserált apa-
figurája csak a halálzónában jó valamire, a Zombifarm elállatiasodott pótapája zombiként 
végzi, felesége azonban talpra áll és hazatér Mexikóba.

A Fido kitaszított és kihasznált proletárként rehabilitálja a zombit. Az Eleven testekben 
az emberek a rosszabbak: a militarizált társadalom kiirtásra ítélt áldozataiban kezd csírázni 
az érzékenység. Ezúttal az East Side – West Side oppozíciót eleveníti fel a zombifilm, figyel-
meztetve eme klasszikus kapitalista melodramatikus tematika rokonságára az újabb szöges-
drót tematikával. Az egyenruhások az élőzóna és a halottzóna közötti átkelőhelyeket őriznek 
a város közepén. Két nép él a kerítésen túl, a nem-emberek sem egyformák. A zombik ezúttal 
szerencsétlen kitaszítottak, míg a csontvázak (Harryhausen és Sam Raimi filmjeitől örökölt 
önálló fajként) dühödtek és vérszomjasak. A zombi vegetál, a csontváz támad.

A zombi felfal egy agyat, s erre felelevenednek benne áldozata emberi emlékei. Emlékek 
szólítják. Agyat, s az aggyal emlékezetet eszik. „Hogy egy kicsit jobban, legyek, kevésbé 
halott.” A zombi ezúttal a szerencsétlen kamaszkor szimbólumává válik, olyan monstruózus 
állapoté, melyből kiválthat egy leány. A Holtak földje a felszabadulás, az Eleven testek a 
gyógyulás víziója. A felszabadulás nem elég, mert a szabadság dühöngő bosszúként lép fel, 
és primitív szakaszában rögzülhet. Az Eleven testek zombija a halálzónában magára maradt 
lány védelmezőjeként lép fel. „A holtak nem alszanak.” De a szerelemtől elmúlik a kamasz-
kori alvászavart idéző élőhalotti alvászavar. A hagyományos zombifilmben a holtak nem 
szexelnek, s ha itt a zombi nem impotens, úgy már nem teljesen zombi. A libidó és a destrudó 
a mai mitológiában kölcsönösen asszimilálhatják egymás energiakészletét.

A kézen fogva álló szerelmespár látványától elbizonytalanodik a zombik gyilkos ösztöne. 
A fenyegetés azonban megduplázódik a csontvázak serege és a razziázó katonák arcvonala-
iban. (Az apa, az agresszív veterán, az utóbbiakhoz tartozik.) „Te sokkal jobban igyekszel, 
mint az elevenek…” – állapítja meg a lány. Minél mélyebbről jövünk, annál nagyobb erőfe-
szítés szükséges, de az agyevő zombi bűntudata által táplált erőfeszítés nyomán a lehetősé-
gek és a fejlődés léptéke is nagyobbak.

A belváros-külváros, kastély-palota oppozíció feléleszti a szülők által fenyegetett tiltott 
szerelem poézisét. A zombifiú az emberlány ablaka alatt áll: átszökött a halálzónából.

– Miért jöttél ide?
– Mindenkinek megmutatni, hogy változhatnak.
Előbb egyéni szinten indul be valami, majd a kollektíva szintjére is átterjed ezúttal valami 

új dolog, a gyógyulásjárvány. A zombifiú emlékezik, álmodik, fázik, fájdalmat érez, végül 
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vérezni kezd. Másutt ez a fertőzés jele (Zombie Dead Flesh), ezúttal a gyógyulásé. Végül a 
könyörtelen veterán apa is elismeri: „Megváltozott a helyzet.” Zombisereg áll az emberek 
mellé a csontvázak háborújában, ahogy Sam Raimi A sötétség serege című filmjében is a 
közös ellenség fellépése egyesíti a korábban egymással háborúzókat.

Romero: Holtak naplója című filmje nemcsak a zombifilm, általában a filmcsinálás ön-
reflexiója. Filmszakos forgatócsoport menekülés közben filmnaplót készít a katasztrófáról. 
Nemcsak fegyverekkel vadászik az ember, kamerákkal is vadászhat.

„A háborúban az ellenség gazembernek számít, és a gazemberek iránt a kegyetlenség jo-
gossá válik.” A professzor e szavakkal ironikusan foglalja össze a hivatalos ideológiát, mely 
ez esetben találkozik a közgondolkodással. A fiatalok beszélgetnek (egyik a közgondolkodás, 
másik a professzor kritikai álláspontját képviselve):

– Öltem három férfit és egy nőt.
– És ez nem ment nehezen, ugye?
Egy lány átadja a kamerát a mellette állónak: „Neked hagyom, túl könnyű használni.” Úgy 

beszél a kameráról, mint az imént a professzor a fegyverekről. A fényképezés intellektuális 
kényszere az ölés ösztönös kényszerére emlékeztet. Nem fogjuk fel a pillanatot, a kamerára 
bízzuk a felfogást, csak a képek között vagyunk biztonságban, majd megnézzük a fotelben, 
jeges italt szopogatva. S az is lehet, hogy még akkor sem nézzük meg, csak másoknak sze-
retjük mutogatni, hol voltunk és mit láttunk. Csak a képek halott világában vagyunk otthon.

A televízió illegális bevándorlóknak tulajdonítja az élőhalottak rémtetteit. A fiatalok gon-
dolkodni kezdenek. „Eddig a bevándorlókról szólt a vita, de most azokról van szó, akik az 
élet és halál határait lépik át folyamatosan.” Egykori üldözőik a bevándorlókkal egy tábor-
ban érzik magukat. Mivel a média hazudik, a filmszakosok fényképező szenvedélye pozitív 
fordulatot vesz, a felteszik a netre az igazságot, ami ezúttal a tényeket jelenti a hivatalos 
magyarázattal szemben.

A bevándorlók ügyének átgondolása végül a zombikon való elgondolkodáshoz vezet.
– Eddig mi voltunk őellenük, most ők vannak miellenünk.
– Csakhogy ők is mi vagyunk.
Az el nem gondolkodók közben holtakra vadásznak. A film végszava: „Megérdemeljük-e 

a megmenekülést? Döntsék el!”
Hatalmi tömbök ugyan ma is alakulnak és versengenek, de egyik sem kínál alternatív 

világrendet. A globális világ megvalósult formája – amit a „létező szocializmus” mintájá-
ra „létező globalizmusnak” is nevezhetnénk – nem sokszínű egységet, hanem nyomasztó 
dekompozíciót hozott az alternatívátlan depolarizáció által. Életkorok, nemek, etnikumok, 
társadalmi osztályok elvesztik minőségi alkatukat. Az általános dekompozíció csúcspontja 
élet és halál határainak elmosódása, nemcsak azért, mert tiltják, hogy az ember maga döntsön 
léte vagy nemléte kérdésében, s nemcsak mert mesterségesen tartanak életben olyanokat, 
akik már föl sem fogják, hogy élnek, nem is csupán amiatt, mert – mint Foucault mondta 
– nem az életet hosszabbítják meg, hanem a szenvedést, hanem főként azért, mert a gyor-
suló világ fogaskerekeiként a rohanásba beszorított eszközemberek nem érzik, hogy élnek. 
Az előző évezredekben nem tudták elképzelni a halált, s a halál irodalma az Óegyiptomi 
halottaskönyvtől Platonon át a legsikeresebb nagyvallások újjászületési vagy túlvilági kép-
zeteiig az örök életről szólt és nem a felfoghatatlan halálról. A XX. századi tömegkultúrában 
az élőhalál kerül a fantázia középpontjába.
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A vámpír a perverz nagyság fölényének kifejezése, a zombi a semmisség uralmáé.  
A vámpír a világ túlvilági ura, a zombi csak a sem a létben, sem a nemlétben helyét nem 
találó megsemmisítő csapás. De a vámpírszolga is vámpír és a zombi is uralomra törhet. Az 
utóbbi esetben a zombi a magát a végtelennel összetévesztő nulla. A fehér zombi idején az el-
nyomottakat képviselő lény a nácizombi-filmekben elnyomóként is fellép. Ebben az esetben 
a zombifilm és a démonfilm közeledik egymáshoz. Az éjféli etetés című filmben például az 
utolsó metró túlhalad az utolsó állomáson, és a menet közben magányos utasokat feldaraboló 
száz éves mészáros zombiszerű lényeknek szállítja le a hullákat. Váratlanul kiderül, hogy 
a hatóságok, a társadalom apparátusa, a szerelvény vezetőjétől a rendőrfelügyelőig, mind 
ezeket az emberalattian gonosz és undorító, de emberfeletti hatalmat képviselő lényeket, 
mint elkülönült elitet szolgálják. Itt az elit jelenik meg a dolgozó számára zombiként, ahogy 
másutt – A fehér zombitól a Fidoig – a dolgozó az elit számára.

A társadalom alá lecsúszottak és a társadalom fölé felemelkedettek egyaránt kívül vannak 
világunkon. A legfölsők kevesebbek a legalsóknál, a polgár nélküli kapitalizmus, az ember-
ség nélküli ember, a kultúra nélküli uralom, a termelő kapitalizmust leváltó inváziós kapi-
talizmus monstrum parazitáiként. A fogyasztó senki veti alá a termelő valakit. Úr és szolga 
dialektikája a végső perverzitásig éleződik: a verseny a leépülés versenyévé torzul.

Miután az élet elvesztette autenticitását, a halál válik az élet egyetlen kalandjává, végső 
autentikus aktussá, mely elől nem kínál kitérőt a kényelmi társadalom. Ma a halál az elkésett 
beavatás. A halálfilm szublim kalandfilm. A halál iszonyatát is megőrző, abszurditását sem 
tagadó halálfilm tud csak meggyőzni, hogy létezik a szép halál, mely még a lehetetlenné váló 
szép élet hiányát is jóvá teszi (Emma titka). Ezzel a banalitáson belül reprodukálódik a régi 
hősfilmek halálkultusza. Régen a szép élet igazolta a halált, ma – az Emma titkában – a szép 
halál az életet.

Rútesztétika

0. A tragikus egzisztencia

Dupont Varieté című filmjében a cirkusz kupolájában a fogó elkapja az ugrót, a férj átemeli a 
mélység fölött felesége csábítóját, csak utóbb késeli meg az öltözőben. Két szinten zajlik az 
élet, más a kupola törvénye és más az öltözőé, nem rothadt el a lényeg, sikerülhet a felemel-
kedés, a halálugrás a magasban, de a féltékenység, gyűlölet és halál fenti legyőzése az ese-
mény pillanatában nem jelenti, hogy az ellentett elvek romboló munkájának nincs helye az 
öltözőben, mint ahogy azt sem jelenti, hogy a maguk helyén nincs pátoszuk. A fiatal Lukács 
György tragikumelméletében a keménység és magasság (meghatározottság és átszellemülés) 
a tragikus egzisztencia sajátosságai, a minden véletlent asszimilálni képes szabadság tartása 
értelmében, aminek ellentéte a puhány (amit a népfantázia végső soron az exkrementummal 
azonosít, melynek szerepe, poláris létmeghatározóként, ezért is olyan nagy az obszcén nyelv-
ben). A puhány által képviselt létforma az ellen-nem-állás, az önkiszolgáltató szolgaság, az 
alantasság kényelme. A későkapitalista kultúra a keménységet az autóba, a magasságot a 
repülőgépbe, az erőt a robbanószerekbe delegálta. Ez a kései ember fenn is lenn van, a világ 
fölött is maga alatt, mert nem maga repül, mint a keleti fantasy filmek hősei.
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A magasság a létnívóváltás mint a lehetetlen lehetősége, amit a fiatal Lukács a csodakép-
zet racionális magvával azonosít. A létnívóváltás a puszta történet és az Esemény különbsé-
ge. Az Esemény a determinációkat determináló szabadság beavatkozása a dolgok menetébe, 
ezért nincs bemérhető helye az időben, nem bejósolható, mert maga teremti meg saját fel-
tételeit. „A nagy pillanat is új megismerést hoz. De csak látszólag áll be a mindig folytonos, 
örök értékváltozások sorába. Valójában kezdet és vég.” (Lukács: A tragédia metafizikája. 
In. Ifjúkori művek 1902 – 1918. Bp. 1977. 498.). A thanatális excesszus a hódítás ára. Az 
emelkedés fordított zuhanás. Lukács így folytatja az Esemény jellemzését: „Valójában új 
emlékezést ad az embernek, új etikát és új igazságosságot. Nagyon sok eltűnik akkor, ami az 
élet talpkövének látszott, és alig észrevehető csekélység válik támaszává, és bírva hordja. Az 
utakra, amelyeket eddig járt az ember, lába lépni nem tudna többé, és ez utaknak irányát sze-
me többé nem ismerné. Hanem szárnyas lépéssel fáradság nélkül hág most úttalan ormokra, 
és kemény, biztos járása feneketlen posványokon gázol át.” (uo. 498.). A klasszikus esztétika 
fogalomrendszerében az ideája szerinti és a tényleges (tény szerinti) létmód megkülönböz-
tetése írja le a tragikus illetve antitragikus kultúrát. Az idea az elérhetetlen, de szakadatlan 
követésre ösztönző – csalódás, undor, unalom, felháborodás, szégyen és harag közvetítette 
– projektív egzisztenciamód motorja, míg a tény szerinti létmód egyszerű adottság, melynek 
fogalma nem tartalmazza a motort, ami a magában véve puszta tényt kiveti magából a múló 
idő futószalagára. A tényvilágban a jövő elhasználódás és az ember nem áldozó, hanem vala-
minek az áldozata, így a létet is a megalázó rosszindulat hatalmának látja, és ennek megfele-
lően rendezi be életét. Cronenberg Pók című filmjének alanyivá válni képtelen tárgyembere 
nem próbál kitörni a hálóból, a létet mint provokatív céltömeget eltakaró szimptómák közül.

1. Az antitragikus egzisztencia

A fiatal Lukács is az auteniticitást keresi, akárcsak Heidegger. Ez a legfőbb hiánycikk a 
polgárvilágban, amit nem lehet áruvá változtatni, mert nem alku kérdése, hanem meg nem 
alkuvásé. A kor fantáziája számára az autenticitás legfeljebb a projektív fantázia tárgya, iste-
nek (Pasolini: Máté evangéliuma) és királyok (Pasolini: Oedipus) vagy proletárok (Visconti: 
Rocco és fivérei) tulajdona, aminek nincs helye a társadalmi életben, keresése ezért a perifé-
riára vet. „A valódi élet soha sem valóságos, sőt mindig lehetetlen az élet empiriája számára. 
Banális ösvényen felcsillan, villámként felszikrázik valami. Valami megzavaró és csábító, 
veszedelmes és meglepő – a véletlen nagy pillanat, a csoda.” (493.). Ez ébreszti a thanatos 
szellemét, melytől az alku világa eltanácsol. „Saját végső lehetőségeink magaslatán – nem 
tudnánk élni. Vissza kell hullanunk a homályba, meg kell tagadnunk az életet, hogy élni 
tudjunk.” (493.). Sartre számára a döntés, Hegel számára a meghatározás, a fiatal Lukács 
számára a csoda valósága, a lehetetlen lehetősége az autenticitás kulcsa: „A csoda pedig a 
teljesedés. Letép a lélekről minden fényes pillanatokból és sokértelmű hangulatokból szőtt 
leplet, kemény, kíméletlen kontúroktól körülrajzoltan, meztelen lényegként áll színe előtt a 
lélek.” (493-494.). Ez teszi lehetővé a létteljesség lehetetlenségét tagadó párbeszédet az is-
tenekkel. Ezt a párbeszédet a mai szuperfilm – ellentétben Harryhausen idejével – nem tudja 
elképzelni: A titánok harca (Louis Leterrier) már csak egy bunyósfilm, melyben az istenek 
szívtelen főmenedzserek, a titánok az Olümposz őrző-védő kommandósai, az emberek pedig, 
a királytól a koldusig, csak egymást oldalba rúgó, dühöngő bőrfejűek. Perszeusz sértődött ka-
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masz, elhanyagolt gyermek, aki gyűlöli apját és elkóborol, a családot a világ végére vándorló 
fegyveres bandára váltva. A bandaélet keretei között kezdetben kis Pókember-féleség, akit 
a vad banda tagjai lökdösnek és rugdosnak, szóval és tettel megaláznak, mint az iskolásfiút 
izmosabb és kisportoltabb társai Sam Raimi filmjében. Előkerül egy kard, mely Perszeusz 
érintésére dagad, megnő és égőn világít, s ha elengedi, összezsugorodik. A korfantázia át-
értékeli a kamaszvilág onanista szimbolikáját: Perszeusznak meg kell tanulnia használni a 
kardot, mely akár isteni szűzkardként, akár emberi kardként megduplázza teljesítményét: 
vért ont a csatában, de az óriás skorpió sárga vére a szexualitásra utal vissza. Az onánia így 
ebben a rosszkedvű képzeletvilágban a férfiasság bevezető szakasza, míg az ölés a férfilét 
beteljesedése, a titánok, emberek és istenek harca pedig a motorosbanda-filmek (az új Mad 
Max trilógia vagy a Motor Psycho) prózai kegyetlenségét idézi. Mel Gibson idejében a Mad 
Max még fordított módon járt el: a mai országúti összeütközéseket fokozta titánok harcává.

Hol a valóság? Mi a reális? Nem az ökölcsapás vagy a feldarabolás, mint A titánok har-
cában. „Isten előtt azonban a csodának van valósága.” (494.). A tragédia feje tetejére állítja a 
világot, ezért csak az embernek van tragédiája, aki, projektív lényként, a végcélból él.: „…az 
érték fogja itt megteremteni a valóságot, és nem kell többé beleálmodni és belemagyarázni a 
valóságba.” (494.).Értelem, érték és sorshatalom a szabadság számára – de csak az ő számára! 
– egyet jelent. A sors csap át gondviselésbe: „…a tragédia súlyos tettéből a megváltás tétlenül 
elért ajándéka lesz.” (494). A szabadság asszimilálja a sorsot, az Esemény a történést. Az ítélet 
a terápia, nem maga a gyónás: „Isten el kell hogy hagyja a színpadot, de nézőül megmarad 
még: ez a tragikus korszakok történelmi lehetősége.” (494). A puszta gyónás az alternatívátlan 
undorba való szadomazochisztikus lesüllyedés kéjelgése maradna az ítélet híján.

Létezik-e, ami van? – kérdi a fiatal Lukács. Az exkrementális esztétika a distinkciók 
feladásának terméke: a nézőtérről eltűnt a Nagy Másik. Az esélytelen tömeg megkönnyeb-
bül: esélytelen ugyan, de legalább feszélyezetlen, „A forma az élet legfőbb bírája.” (516.). 
A formátlanság vádolja az életet léttelenséggel, melléktermékek szemétdombját tárva elénk, 
melyek nem részei a léttörténetnek, pusztán valami másnak, jobbnak a helyét foglalják el, 
különbet szorítottak ki helyéről, mint Cronenberg Paraziták című filmjében. Az elveszett 
tragikum bomlástermékei az érdekes, a jellegzetes, az átlagos, a banális, a groteszk, az undo-
rító… – a sornak nincs vége, a bomlástermékek keletkezése és keveredése folyamatban van. 
Lukács már a XX. század elején érzékeli a visszaszámlálást, a regressziót, a dekonstrukciót, a 
differenciadeficitet. „Az élet a chiaroscuro anarchiája. Semmi sem teljesedik benne egészen, 
és semmi sem fejeződik be, mindig új hangok, zavarók vegyülnek a már zengők kórusába. 
Minden folyik, s minden egymásba folyik, gátak nélkül, tisztátalan keveredéssel, minden 
elpusztul, eltörik, igazi életre semmi sem virul. Élni annyit tesz: valamit végigélni tudni; 
az élet annyi: semmi sem élődik végig teljesen és egészen. Az élet az egész modernségben, 
minden elgondolható létezésben a legkevésbé valóságos és eleven.” (493). Az emberi lényeg 
természetfeletti, azaz a puszta természetinél egy létnívóval magasabb, amennyiben „nem az 
okoknak oldhatatlan összecsomózottságából eredt” (498). A tragédia metafizikáját, az öko-
nomizmus, a szcientizmus és a kényelmi társadalom szövetsége a tények fizikájára váltja, 
mely a leépülő emberiesség maradványainak reflexiójában az undor antimetafizikája, ami 
legelőbb csalódások soraként, a „csak ennyi” érzéseként jelentkezik. A soha meg nem való-
sult célok követésének számtalan mellékes, de nem jelentéktelen megvalósulás a terméke, s 
a teremtés sodrása csak akkor szűnik, ha a cél – a fogyasztói társadalomban – a már letermelt 



521

és erőszakosan kínálkozó termék, melynek unalma mind ellenállásmentesebb létformákba 
regrediál, míg a kor embere végül a végtermékben, az exkrementumban ismer rá eme létmód 
igazságára, ha a teljesületlenség kétségei közepette, az émelygés elviselhetetlenné válásakor 
legalább egy valamit egyszer végigvisz, az önreflexiót.

2. A tragikum maradványai a melodrámában

Az igazság egyszerre szörnyű és boldogító, de a teljes igazság mindig egyszerű forma, olyasva-
lami, mint a jungi archetípusok beszélgetése. A tragikum nyomai, melyek a polgári drámában 
szakadatlan halványulnak, nyers egyszerűséggel tűnnek elő a populáris melodrámában néhány 
film néhány nagy pillanatában, amilyen pl. a Kertész által rendezett Mandalay. Kay Francis 
előbb gyanútlan, lelkes és odaadó naiva, akit kihasznál, tönkretesz, prostituál egy nemzetközi 
kalandor. Utóbb, amikor hősnőnk selymekbe burkolva, tollakkal és boákkal díszítve levonul a 
lépcsőn, alászáll hozzánk, átváltozik a végzet asszonya utódjává és egyúttal a film noir bestiák 
elődjévé, ám csak mindezek után kezdődik élete, csatlakozva a bukott orvoshoz, aki akaratlanul 
ölt, s most a dzsungelbe menekül múltja elől, a feketehimlőt gyógyítani. A legnagyobb bukás 
a legnagyobb felemelkedés lehetősége, s a szégyenbélyegre van rábélyegezve a mártírjel. Kay 
Francis előbb rajongó szerelmes, utóbb gyilkos, végül szerető asszony, szomorúan, de elszán-
tan anyás, kész vállalni az átkot, a magáét is és a jövendő társét is, kész felvenni a harcot a 
feketehimlővel, mindegy mivel, mindennel. Két átok társulása áldás, de az áldás nem kívülről 
jön, hanem a legmélyből, nincs többé sors és istenek, a polgári melodrámában a pszichológia 
az, ami a tragédiában a vallás. A tragédiában ember és istenek viszonya egyenértékű egyén és 
közösség viszonyával, míg a polgári melodrámában a párosviszony a döntő. Áldozhatunk az 
isteneknek vagy áldozatukká válhatunk, s a párunkkal is ez a helyzet. A tragédiában az istenek 
figyelnek bennünket vagyis az eredendő létstruktúra szorít sarokba, átkoz el, s a lét átka a sem-
mi, a látás ára a vakság, a dicsőség ára a bukás, míg a melodrámában a magunk és egymás átka 
vagy áldása vagyunk, s ha nem akceptáljuk ezt az alternatívát, úgy nem a sors emel szinte újra 
tragikus magasságokba, csak a banalitás nyel el, előbb az unalmas, végül az undorító.

A melodrámát többnyire a szerelmi áldozat műfajaként vizsgáltuk, de – eltekintve az összes 
többi műfajjal való vegyülési lehetőségeitől – maga a klasszikus melodráma is gyakran átalakul a 
szeretetáldozat történetévé (pl. anyamelodráma), s a szerelmi áldozat melodrámája alternatívájá-
nak tekinthető a szerelem áldozatának melodrámája is, a szerelem általi tönkremenetel története, 
pl. Dupont Varieté című filmje, melyet a Trapéz visszaalakít a szerelmi áldozat melodrámájává. 
De a szerelem áldozatának melodrámáját is értelmezhetjük a szerelmi áldozat melodrámájaként: 
ebben az esetben a szerelmi áldozat tudattalan – az ember azt hiszi, hogy mindent kap, miközben 
mindent ad, s egy könnyű, kedves, boldog dallam marad az iszonyú halálból (Patrice Leconte: 
Rue des plaisirs). A szerelmi áldozat melodrámájának kulcsa a halálösztön, a szerelem áldoza-
tának melodrámájáé az öngyilkossági ösztön, de a Rue des plaisirs szerint az utóbbi az előbbi 
kifejezési formája is lehet, míg a Lány a hídon esetében az öngyilkossági ösztön alakul át halál-
ösztönné, s ebben dupla megváltás rejlik, a szerelem és az alkotás erőinek ébredése.

A polgári melodráma líraian oldja a tragédiát: a rosszember istenkomplexusával (ami 
esetleg csak gyógyítható gyermekesség, s ha nem az, bűnügyi filmbe megy át) a legszeré-
nyebb áldozatát, a gyengeség erejét szegezi szembe. A polgári melodráma közvetítésével a 
filmkultúrában szétsugárzó populáris melodráma a film első ötven évének korstílust megha-
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tározó összetevője, s ez a mozimelodráma ezért lírikus tragédiának is tekinthető. A műfajok 
ereje ebben a félszázadban attól függ, mennyit asszimilálnak a lírikus melodrámából. Ez a 
tiszta horror esetében is így van, ez ad mélységet és erőt pl. Mario Bava La maschera del 
demonio című filmjének, mely éppen ezáltal képes közvetlenül beavatkozni az ember szub-
jektív életébe, befogadó érzékenységének, sőt cselekvőképességének felhangolásába: ez a 
terápiás hatás sokkal több, mint kibékítő nyugtatószer.

A polgári melodráma őriz egy feloldható tragikus magvat, amelyet a középfajú társal-
gási dráma alkuval és alkalmazkodással megoldható köznapi problémákra, megbeszélhető 
gondokra vált. Az undor drámája nem társalgó gonddrámává lefokozott melodráma, mert az 
új ember nem felemelő projektumok megvalósítására törekszik, és nem is lehúzó átkokkal 
harcol, csak átengedi magát a bennerejlő emberalattinak.

3. A rútesztétika bevezetése

Ma úgy tűnik, elsősorban a természeti szépre illik a meghatározás, mely szerint az szépség 
„az eszme áttetszése az anyagon”, „a lényeg kifejeződése a jelenségben”, „a tárgy megfe-
lelése fogalmának”, azaz sikerültsége, romlatlansága, a lehetőségek gazdagságát képviselő 
létteljesség, míg a művi esztétikum tárgya annak ábrázolása, hogy az eszme áttetszik-e az 
anyagon, a dolog megfelel-e rendeltetésének, megvalósítja-e önmagát, kiéli-e lehetőségeit 
vagy az ellenkezője az eset, az, hogy a kifejlés kárt szenved, amire a kísérletező de nem 
gondolkodó, az eredmények harcában a kiválogatódás által fejlődő természet kisiklásai is 
példák, míg a civilizáció által tönkretett természetnek a kisiklás (tehát a rútság) a törvénye. 
Így szép és rút esztétikumról is beszélhetünk, melyek ellentett módon attraktívak, de a realiz-
musban az érdekes és jellegzetes, míg a naturalizmus óta a nem-attraktív ellen-attraktivitása, 
a szürke átlag vagy az átlag alá lenyomott vegetálás szerencsétlensége is esztétikai kategó-
riaként jelenik meg. A közelebbi elemzés mindezt leírhatja a lefokozott szép és a lefokozott 
rút keverékalakulatainak sokaságaként, s ebben a leírásmódban továbbra is a szépesztétika 
és a rútesztétika maradhatna a kulcs. A természet civilizatórikus megtámadottságának kö-
vetkezményeiben, a romlás totalitásában, a rútban és betegben élők a szépséget a giccsel 
azonosítják, és ha az eltűnő szépet élmény és hit híján, vigasztalásul vagy hárításul próbáljuk 
reprodukálni, valóban giccsé válik, ami azzal jár, hogy a rúthoz hasonlóan taszító erejű, ám 
közben a rút kifejező erejét is elveszíti. Ez a giccsszépség nem izgalmasan és informatívan 
taszít, csupán unottságot vált ki, nem undort, csak csömört.

A szép vagy a rút háromszor szembesül: a tárgy, a történés és bemutatásuk szintjén. Ezért 
szép lehet a rúttal, rettenetessel, borzalmassal vagy undorítóval, s végül az iszonyattal való 
szembenézés bátorsága, szép lehet a rendetlenség megragadásának ereje, kifejezésének ké-
pessége, és a mindehhez szükséges humor, ami ebben az esetben korántsem iróniát, szatírát 
vagy burleszket, nem kigúnyolást vagy viccelődést jelent, hanem a kombinatorika bátorságát 
és szabadságát, mint amikor Fulci Demoniájában szeretett macskái támadnak a múltlátó asz-
szonyra (fordított jósnőre) és kitépik a szemét. Hasonló hatású a szép apácák rút obszcenitá-
sa, mely a közösség obszcénul kegyetlen és iszonyatosan aránytalan igazságosztása követ-
keztében válik a falut örökkévalóan sújtó vakvégzetté, az iszonyat sötét de nemes hatalmává, 
mely arra is utal, hogy ha „Krisztus megállt Ebolinál”, akkor a Dél az ördög fennhatósága alá 
tartozik és a rettenetes szentségnek kell gondoskodnia a rossz egyensúlyáról.
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4. A rút fenomenológiája. A rút mint hiány vagy fölösleg

A dolgok kölcsönös szabályozása a nagyobb egységet tekintve önszabályozás, melynek ered-
ményeit elfogadva a belőle kitörő jelenik meg rútként, ahogyan az emésztés használhatatlan 
végtermékeit is kilöki az önszabályozás. Ha az önszabályozás nem működik, a kölcsönha-
tó részek nem formálják, hanem deformálják, nem éltetik, hanem pusztítják egymást. Ha a 
szépség, mint Aquinoi Szent Tamás mondja, integritás kérdése, úgy a rútság vétség az in-
tegritás ellen: a rútból hiányzik valami vagy fölösleges benne valami (pl. egy szemmel vagy 
két nemiszervvel született), de az nem a rút dolog, hanem az őt rúttá tevő önszabályozási ka-
tasztrófák bűne, a felborult önszabályozás illetve az önszabályozást megsértő erők vétke. Ha 
esztétikai vétségnek tekintjük a rútságot, nem ő vétkezett, ellenkezőleg, olyan vétek áldozata, 
mely alakot öltött benne. A rútság ez esetben a szépség jogát bitorló létmérgezőket vádolja.

5. A rút fenomenológiája. A hibriditás

A Sodom und Gomorrha című Kertész filmben Lucy Doraine telt, asszonyos szépség létére 
szűzlányosan pillog és lepkejelmezben, billegő szárnyacskákkal lép fel, amitől kissé komi-
kus színezetet kap megjelenése, s egyúttal Hieronymus Bosch furcsa keveréklényeit idézi fel 
emlékezetünkben. A miliő klasszicizmust, barokkot és keleti motívumokat keverő hivalkodó 
túlgazdagsága magát a világot is keveréklénnyé teszi, ami egyébként összhangban van a 
cselekmény kimenetele által hozott ítélettel mind e nőt, mind a világot illetően. A hiány vagy 
fölösleg a szépséget megtámadó rút sajátossága. A hibrid lény a rút önálló lénnyé válása, 
mintegy a rút fajalapítása. Ezek a hibrid lények utoljára a középkori fantáziában hemzsegtek 
olyan vitalitással, mint a mai filmkultúrában.

A hibriditás időnként a kultúra egészének sajátossága. Egy dekadens szinkretizmus állapotá-
ban összekeverednek a vallások (new age), a művészetek, stílusok (posztmodern) és az életfor-
mák (globális fogyasztói kultúra). Ez nem újat hozó integráció, nem a megvilágosodás szintjére 
emelő találkozás, mert az érintkező elemek csak egymás körvonalait támadják meg. Már Hegel 
esztétikája érzékeli ezt a differenciadeficitet, sőt, azt is megsejti, hogy kiutak is nyílnak belőle. 
Kiutak lehetőségének kísérleti laboratóriuma a tömegkultúra, mely annyiban a polgári kultúra 
végfázisa, amennyiben egy polgári elit hozza létre a tömegek számára. A tömegkultúra mozgó-
sítja a mágia, mese, mítosz és a polgári irodalom emlékeit, a játékos nosztalgia formájában. Az 
eredmény nem az elit egy frakciójának népieskedése, nem is puszta hagyományőrzés, hanem 
új hagyományok teremtése, új népiség, de annak a magaskultúra manierista és szecesszionista 
izgatószerei által megbolondított formája, mint a nagy történelmi búcsúzáskorszakok által fel-
szabadított rafinált esztétikai formák öröksége, az érzelem és képzelet kicsapongásai, a remény-
telen önelvesztés rabságából, a banalitás börtönéből nyíló kimenők. A mozi első ötven évének 
boldogságmitológiájában tetőződik a Bahtyin által leírt karnevalisztikus népkultúra mennyet és 
poklot kihívó kacérkodása a létteljességgel, a létezés végdimenzióiban, a képzeletvilág peremén.

Hegel, első jelei alapján, már a művészet végeként írja le ezt a kései szinkretizmust. Még 
nem tudhatta, hogy két évszázadig is eltarthat ez a végvonaglás, a „nevetve búcsúzás”, amiről 
aztán Marx is beszélt. A tragikus egzisztenciától való komikus búcsú valójában tragikomi-
kus, amennyiben minden egykori nagyság törpeváltozatának, pontosan az emberiség máso-
dik gyermekkorának kijáró mosoly. „Általában a hasonló nemű alkotásokban nem találunk 
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szubjektív sóvárgást, szerelmet, vágyakozást, hanem csak a tárgyakon érzett tiszta tetszést, a 
fantázia kimeríthetetlen áradozását, ártatlan játékot, szabadságot még a rímek és mesterkélt 
versmértékek enyelgésében is, s emellett az önmagában mozgó léleknek olyan bensőségét és 
jókedvét, amely a megformálás derűjével magasan föléje emeli a lelket minden kínos beleke-
veredésének a valóság korlátoltságába.” (Hegel: Esztétika. II. Bp. 1955. 184.) Együtt élvezünk 
mindent, ami elveszett, holott – megvalósításuk esetén – egyiknek kellett volna teljesen átadni 
magunkat. Most már az iszonyat is a mennybe vezet. Ha Fulci filmjei néha nevetést fakaszta-
nak, nem a filmet, nem is szereplőit vagy rendezőjét nevetjük ki, hanem a lét abszurditását, s 
ez az iszonyat, habár a lét fölé helyezi a semmit, egyúttal a semmi fölé emeli az őt kinevetőt.

6. A nyolcadik utas: a halál (Alien 1.)

Az Alien-filmek sikere az iszonyatosan undorító hibridlény megkonstruálásán, s a természeti 
undorító és a technikai rút egyesítésének az iszonyat szolgálatába állításán alapul. Eleinte 
úgy tűnik, Ripley hadnagy és társai a lélektelen sterilitás és a végzetes mocsok, a technikai 
rút és a vitális undorító csapdájában vannak, s az utóbbi rendelkezik az iszonyat erejével, 
később azonban kiderül, hogy valójában a csapatot elküldő Cég állította a csapdát, a nyers-
anyagszállítás csak alibi, a cél veszélyes idegen életforma transzportálása a fegyvergyártás 
céljaira. A tökéletes biofegyver, a megtámadhatatlan támadó ideáljának megvalósítása a Cég 
célja. Az űrhajó tudományos tisztje, aki a hajón a Céget képviseli, programozott android, s a 
szörny csodálója: „Született túlélő, nem befolyásolja lelkiismeret, irgalom, erkölcs.” A szörny 
definíciója egyúttal a Cégé is, mely a piacnak engedelmeskedik, ahogy az android a Cégnek, 
kizárva minden alkut a kitűzött célon kívüli szempontokkal. Az android csodálja a rém „tisz-
taságát”, „tökélyét”, melynek az emberek a célt nem ismerő eszközökként feláldozhatók.

Ripley hadnagy (Sigourney Weaver) nem akarta visszaengedni a hajóra a fertőzött sze-
mélyt, az android azonban beengedte az embert, aki már csak az idegen életforma burka (mint 
Bava filmjében, a Vámpírok bolygójában, mely technikailag kezdetlegesebb, de elgondolásá-
ban radikálisabb eredetije az Alien 1. alapkoncepciójának). Az android, aki látszólag a szoli-
daritást képviseli bajba jutott bajtárssal szemben, valójában a cég érdekeit érvényesíti, mind 
a csapatszellemmel, mind az emberiség túlélésének érdekével szemben. A Nostromo űrhajó 
utasai úgy vannak a gépek hatalmában, ahogy a régiek Isten kezében. A központi computert 
Anyának nevezik, tehát az anya gép és isten, hibrid lény, élettelen test és lélektelen szellem. 
Hibriditásával csak a szörny versenyezhet, mely polip és béka, patkány és bakkecske, kígyó 
és nemi szerv keveréke, felnyíló nyálas pofája pedig aprítógépre és láncfűrészre emlékeztet.

A hibernált utas nem tudhatja, mire ébred: steril és piszkos, mérnöki és állati dolgok, mate-
matikai számítások és a Cég pénzügyi kalkulációi intézték útját: a kozmosz vakvéletleneinek 
kegyetlensége és a Cég kalkulációinak gonoszsága.

Az űrhajó anyaméh, a computer terem méh a méhben, s az emberi test is azzá válik, a szörny 
a szájon át termékenyít meg nőt és férfit, s a hason át tör ki a szörny, a has válik szülőszervvé. 
Az ember, mint a szörny szülőanyja, mindegy, hogy férfianya vagy nőanya, a születés pillanatá-
tól fogva csak a szörny levetett ruhája. A szülés a szülő halála, a gyilkosság a szülött születése.

Ripley hadnagy, rakodógép irányítójaként, fémszerkezet belsejeként, maga is keverék-
lénynek látszik. A csapat is átformálja az embert, részekké fokozza le az egészeket, akik 
bevetés előtt jelszavakat, agymosó parancsolatokat szajkóznak:
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– Mik vagytok?
– Gonosz, kemény harcosok!
Ez is újfajta monstrum: a csapat, melynek tagjait ingerkedő indulattal cifrázott bajtársias 

együttműködés jellemzi. Férfi és nő a csapatstílus egyforma részese. A bevetésre induló ka-
tonák létének nagyobb része a fegyver, mint az ember.

Az útnak indulók támadók, hódítók, akik útközben sorra megtámadott, meghódított lé-
nyekké válnak. A szép iszonyat a nemlét és lét közötti utazás, melynek csúcspontja az ember 
ráébredése, hogy külön lény, akivel szemben áll a végtelen idegenség, s benne kell megtenni 
a próbákkal teli utat. A legidegenebb idegenség a legközelebbi idegenség, a Cég, mely nem 
akarja elismerni külön lény mivoltunkat.

A rút iszonyat a kiszolgáltatottság, a megtámadottság, a sérülés, betegség és öregség ál-
tal közvetített átmenetek sora lét és nemlét között. A szép iszonyat megbízatás az életre, 
melyben mindennek nélkülözés és harc az ára. A rút iszonyat mindannak visszavétele, amit 
az ember megélt és átélt. Az iszonyat mint szép iszonyat is egyértelműen iszonyat, mert ki-
lépünk az egyetemes összefüggésnek való tudattalan odaadásból, aminek a rút iszonyat, az 
egyetemesség igénye képviselőjeként, visszaad.

7. Aliens

A bolygó neve: halálban (=Alien 2. vagy Aliens), melyben a félhalottak teste táplálja a rém-
keltetést, ugyanattól a beszőtt állapottól rettegünk, mint a Mátrixban. Az iszonyat nemcsak 
vég és határ: átszövi a lét egészét és mindeneket fél-létté alacsonyítva szívja ki az emberlét 
lényegi önmagáért valóságát. A szörnykeltetővé lett gyarmatosított bolygón leszálló Ripley 
hadnagy megsemmisítő atomcsapást javasol, a Cég embere azonban a gyarmati létesítmé-
nyek dollárértékére hivatkozva letiltja a szörnyek kiirtásának egyetlen biztos módját. „Nem 
tudom, melyik faj a rosszabb. Ők legalább nem döfik hátba egymást a Cég prémiumáért.” 
– állapítja meg Ripley, amikor kiderül, hogy a Cég embere az emberi személyzet megtáma-
dott testei mélyén rejtőző állapotában próbálja a Földre csempészni a fegyvergyárosok által 
áhított lény példányait. Nem a faj, hanem a kvázi-faj jelenti az igazi távolságot: a valóban 
más fajú android („Android vagyok, de nem hülye!”) ezúttal az emberek szövetségese, míg a 
jámbor kinézésű céghivatalnok a rémek oldalán áll, mert a cég szert akar tenni a rém erejére, 
olyan erőre, mely által mindenek legyőzhetetlen győzőjévé válhat.

Ragacsos váladék az iszonyat jelenlétének jele. Az undorító árulja el az iszonyatot.  
A technikai labirintus a szörny rejtekhelye, s a Cég ármányainak labirintusa teszi a technikát 
útvesztővé. A rémek, az elfoglalt technikai labirintusok mélyén, beleszövik az embereket 
nyálas pókhálóikba, s a Cég sem tesz mást, láthatatlan pókhálókba sző bele bennünket. Akár-
csak az előző filmben, itt is a szörnytől kell megvédeni világunkat, a Cég azonban veszélye-
sebb, mint a szörny, mert ki tudja még mi mindent fog összeszedni a végtelenből a biofegyver 
részleg. A szörnyön látható, hogy szörny, a Cégen nem, hogy a szörnyek szörnye, és csak a 
szörnyet lehet felrobbantani vagy kilőni az űrbe, a Céget nem. Itt a Cég képviseli azt a meg-
foghatatlan, hozzáférhetetlen uramlat, amit a Vámpírok bolygója esetében a halott bolygón 
tanyázó láthatatlanok, ez embertest megszállására készülő kósza szellemek.
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8. A végső megoldás: halál (Alien 3.)

Az Alien 3-ban „javító-nevelő bolygó” sáros, szürke földjén, egykori iparvidék komor vas és 
acél monstrumai között zuhan le Sigourney Weaver és társai gépe. A rabok bolygója egyben 
a férfiak bolygója, akikben az égből pottyant nő önkínzó és agresszív, undorító és kegyetlen 
fantáziákat lobbant fel. Az elvadult alakok nemcsak az állam rabjai (ahogy az állam a Cégé), 
egyúttal szexuális fantáziáiké is, melyeket az elnyomott és kielégületlen ösztönök robbanás-
ra kész feszültségei táplálnak. Két irányból is állandó fenyegetést jelent a robbanás, mind a 
természet, mind a technika felől.

A rabvilágot nem az egység, hanem az indifferencia tartja össze. Ez azt jelenti, hogy nem 
a differenciák mozgatnak egy dinamikus egységet, hanem a szektariánus vallási fanatizmus 
és az eldurvult ösztönök keveréke tart robbanásra kész állapotban egy kegyetlen és önmegve-
tő világot. Megborotválják az égből jött nőt, őt is elnyeli a zord embermassza, hogy ne tűnjék 
ki, ne izgassa a férfiakat. Minden csúszik le a végső depolarizáció és dekompozíció felé, 
amit a szörny képvisel. A szörny számára minden maradék különbség közönyös, mindenkit 
ugyanarra használ, egyformán megerőszakol, nemre, fajra és életkorra való tekintet nélkül.

Ripley a széttépett robot megtalált felével beszélget.
– Hogy vagy?
– Fáj a lábam. – feleli az altest nélküli féllény.
– Sajnálom…
– Semmi baj. Csak egy robot vagyok.
Ez a sztoicizmus a legtöbb, amit a leállt gyárak, kísérteties iparcsarnokok, roncsok, sze-

métdombok és rabok bolygóján elérhet az ember, a fertőzött bolygón, ahol a nő kísérőjeként, 
tudattalan társaként, a rém is leszállt.

A Vámpírok bolygója kapitánya, a magát népe megmentése érdekében feláldozni kész hős 
a film végén kifejezéstelen és konok megszállottá, az idegenség burkává válik. Bava filmjéhez 
képest az Alien 3. kísérletet tesz az iszonyat melodramatikus motívumokkal való ellensúlyo-
zására. „Megjavíthatnának, de sosem leszek a régi. Akkor inkább ne is legyek.” Semmisítse 
meg, kéri az android Ripleyt, de előbb még informál a rémről, a levakarhatatlan útitársról, akit 
a Cég, minden akadályon és fordulaton át, a Földre akar csempészni, ezúttal Ripley testében. 
Minden menekülés újabb csapda, minden felszabadulási élmény a rabtartók újabb csele, s a 
Cég az egyetlen birtokosa minden információnak, az erkölcsön túli létforma, az embertelenné 
egyesült tagok társasága, az erkölcsön túli dologi lény, a mindenütt jelenvaló láthatatlan hata-
lom, a végső pókháló, mely mindent befon, a végső ragacs, mely mindent elnyel.

Ezúttal Ripley kész feláldozni magát, mint egykor a Vámpírok bolygója kapitánya. A ra-
bok bolygójának megtért kéjgyilkosból lett papja nem érti, miért akarja Ripley megmenteni 
az emberiséget. Az emberiség egésze felelős a Cég uralmáért. Az Alien 1-ben láttuk, hogy a 
szerelők csak üzleti részesedésükre, a prémiumra, a Cég által hullajtott morzsákra gondolnak. 
A túl naggyá lett világban túl kis emberek vagyunk, semhogy a nagyobb összefüggéseket 
átláthatnánk vagy az Egész iránti bármilyen kötelesség vagy felelősség érzete megmozgat-
hatná az érzést és fantáziát. Az Alienben az űrhajó legénységét minősítették feláldozhatónak, 
az Aliensben a tengerészgyalogosokat, végül az Alien 3-ban a mentőcsapatot váró internáltak 
nem akarják elhinni, hogy ők is a feláldozhatók kategóriájába tartoznak. Rabvilág a világ, 
és az is marad, mert a vesztes a hatalomban hisz és nem önmagában. Az adottban való hit 
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erősebb a lehetőségekbe vetett hitnél, mely utóbbi feltételezné a kockázatvállalás kedvét és a 
sztoicizmus leértékelő önlemondását.

Ripley terhes egy rémmel. A második Alien-filmben megölték a tojáslerakó Nagy Anyát, 
a rémkirálynőt. Most Ripley elindul a fallikus sárkány, a megtermékenyítő akciórém, az erő-
szakoló felé: „Engem nem fog megölni. Bennem van az új királynő.”

Az Alien 3. végén a folyosókon való hosszas akciófilmi rohangálás, az eseményértéket 
infláló akciórevü a felvetett problémákkal szembeni tanácstalanságot sugallja. A második 
film a jóindulatú androidot áldozza fel, a harmadik Ripley áldozati melodrámájában keres 
kiutat a tanácstalanságból. „Öljön meg! – kéri ezúttal Ripley a papot – Az egész univerzu-
mot kiirthatják!” Ripley mint szörnyanya a szörnyapa után ugrik a forró ólomba, a sikerfilm 
sorozatképző kényszere – ezúttal nem a filmbeli Cég, hanem a Filmcég érdeke – azonban, a 
Dallas-sorozatban feltámasztott Bobby esete óta, a hősi halál hitelét is megtámadta.

9. A rútesztétika kategoriális spektruma

A rútesztétika összefoglalja az undorító, torz, beteg tárgyakat és az iszonyatos jelenségeket. 
Alapvető tárgya az undorító, az embertől távoli alacsonyrendű életforma, (egér, patkány, 
rovar, féreg), s a megnyíló emberi test is kelthet undorreakciókat, megfosztva a szép külső és 
a társadalmi szerep páncélzataitól. Undorító a piszkos, fertőző vagy leépülő, önmaga meg-
valósításában meghiúsuló test, vagy ennek – kompromittálónak és eltakarítandóak tekintett 
– végterméke, mellyel szemben az iszonyatos maga a vég. A végtermékkel nem szeretnek, 
a véggel pedig nem is lehet szembenézni. A végterméket elrejtik, a vég maga a rejtőzködő. 
Az iszonyatos mint határérték ki is sugárzik a rútesztétikából, mert a film noir bestia pl. iszo-
nyatosan azaz életveszélyesen szép. A jégkorszakig visszamenő mitológiában a vadállat szép 
nőként is megjelenhet, aki vadászik a vadászra. A minőségek spektruma így a minőségek 
körévé görbül, s az iszonyat érintkezik, sőt átfedéseket alkot a széppel, ezért lehet a halál szép 
angyal vagy rút ördög a népi képzeletben, amint eljön az emberért. A filmben is gyakran szép 
a halál (Mrs. Muir, Sötét győzelem), vagy máskor rút (Fulci filmjeiben), de a legkülönösebb 
új variáns a rút halál szépsége (Emma). A boldogságmitológia előnyben részesítette a szép 
halált, ma a rútság fokozása a fantázia szenvedélye. A Saul fia szép és rút megkerülésével 
érzékelteti az iszonyatot, s ezzel talán a gyászfilm új lehetőségei felé mutat.

A boldogságmitológia iszonyatmitológia általi leváltásához hasonlóan beszélhetünk a 
szépesztétikát leváltó rútesztétikáról. A szép és az iszonyatos éppúgy alkalmasak egymás ere-
jének fokozására, mint az iszonyatos és az undorító. Mindkét esztétikai vegyület alkalmasnak 
bizonyult a múltban istenképzetek formálására. A rút szépsége, pl. az arab sikátoroké a Mez-
telen ebédben vagy a kísérteties szicíliai romok és sikátorok hangulata Fulci Demoniájában, 
nagy erővel ruházza fel a melankolikus beállítottság kifejező készségét. A rút szépsége után 
a szép rútságáról is szólni kell.

10. A szép rútsága

A beteg szépség az undorító áttetszése a szépen, a halálé az életen, végső soron az iszonyaté 
a szépen. Ebben az esetben az iszonyat nem a közvetlen fenség formájában lép fel (mint pl. a 
villámokat szóró Zeusz), hanem kompromittáló kísérőjelenségekkel terhesen. A melankólia 
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az egész világtestet teszi a negatív minőségek áttetszésének tárgyává, nemcsak egy szép nő 
testét. A szépség melankolikus sejtelmessége őrzi a borzalom emlékét és ápolja előérzetét, s 
azt sugallja, hogy nincs végső győzelem. Mario Bava La casa dell exorcismo című filmjében 
a turistáskodó Elke Sommer eltéved Milánóban, s akárcsak Fulci Szicíliájának kanadai ven-
dégei a Demoniában, ellenséges, hallgatag miliővel kerül szembe. Előbb nagypolgári pár, ké-
sőbb arisztokrata kastély látja vendégül, s az egyre talányosabb és kísértetiesebb világ azt az 
érzetet kelti, hogy mind közelebb kerülünk a pokolhoz. A sejtelmesben a tények káoszának 
illogikáját felülírja a hangulat egysége, ezért foglalódhat össze borzalom és iszonyat olyan 
dekoratív egységben, melynek Bava és Argento a mesterei.

Az ijesztően szép, romboló erőket sejtető tájak, az elmúlással legyőzötten is dacoló ro-
mok fenséget visznek bele a szépbe, de meg is sebzik annak harmóniáját, így a melankólia 
elmélyítése a gyász keretében mutatja fel a mulandósággal sebzett szépséget. A temetőben 
minden összefér, ami a palotában zavarná egymás hatását, és a palota is lehet temető. Ösz-
szezsúfolódnak a szépség fajtái a La casa dell exorcismo kastélyában, a görög szépségtől, a 
középkorin át a barokkig és szecesszióig, de mindez a felhalmozott szépség nem győzi le az 
iszonyatot. A dekadenciában végül maga a szépség válik az iszonyat gyászkeretévé. Bava 
az elkábított, meztelen Elke Sommert az „udvarló” csontváz mellé fekteti, ahol, a kölcsö-
nös tükrözés állapotában, bármelyiküket tekinthetjük a másik kifejezési formájának. Elke 
Sommer is olyan tanácstalan depresszióban bolyong, mint a Demoniában Fulci vagy a Ka-
landtól a Vörös sivatagig Antonioni hősnői – még csak nem is menekül az iszonyat elől, csak 
kérdő bizonytalansággal kering a semmi körül.

A szépség nem a külső empíria szintjén önazonos. Ezen a szinten mindig harcol a rom-
lással. A Werewolf of London kifinomultan előkelő és pikánsan bájos hősnőjét alakító Valerie 
Hobson a nagy sikoly pillanatában rúttá válik. A nagy sikolyra ráközelítő kamera kímélet-
lensége minden szépségek rút mélyszubsztanciájának az iszonyat pillanatában való felszínre 
törését sugallja. Miközben a nő egy pillanatra rút szépség, a sejtelmes sikátorok és groteszk 
külvárosi kocsmák a rút sejtelmes szépségének hangulatát sugározzák.

Az antik szobor a bőr szépségét a márvány simaságával és fényével fejezi ki, s ha pár 
lépéssel hátrálva szemléljük a mindennapi élet eleven szépségeit, ez a pár lépés – vagy a 
vágy cenzurális tekintete – kozmetikázza őket, s ha ezután ismét közeledünk, nem az alkalmi 
sérüléseket vagy eltéréseket látjuk, nem a nyersanyagot és nem a pillanatnyi állapotot, hanem 
a részletekben is az időbeli egészet. Az antik szobrok kifestve alighanem giccsobjektumokká 
vagy szexobjektumokká válnának, s ha az idő lemossa róluk a festéket, ezáltal fenséges szép-
pé teszi a triviális szépet. A populáris-triviális mágikus örökségből kitörni akaró elitművészet 
ambíciója az elhagyás, a feldarabolás, az eredeti teljesség feltrancsírozása, az élet kritikus 
nagyító alá vétele. Kaurismäki Külvárosi fények című filmje egy leegyszerűsített, megtize-
delt, de alapjában változatlan film noir történet törmelékeként fogadtatik el úgy, mint anali-
tikus művészfilm. A film noir tárgya a közönséges rút áttetszése a hivalkodó és elvarázsoló 
boszorkányos szépségen, s Kaurismäki esetében, ez a nagy történet, tetszik át a kicsinyes és 
rút jelen prózai valóságán.

Mario Bava Vámpírok Herkules ellen című filmjében Christopher Lee az elegáns gonosz, 
szemben a torzonborz népi hőssel, Herkulessel. Zöld és lila ködök: a párák a föld epeömlései 
és az ég vérömlenyei. Bava a fából is képes horrorlényt formálni, gigászi növényt, fatitánt.  
A fa mágikus gyümölcse teszi lehetővé, hogy élve térjünk meg a holtak honából. A Hesperidák 
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Kertje az örök éj parkja az alvilág határán, ahol a bukott szépségek élnek. Az üdv kertjében 
nő a kárhozat almája s a kárhozat kertjében az üdv almája. Trónfosztott királyi szerelme, 
ágy helyett koporsóban alvó szépség lelkéért száll alá Herkules az alvilágba. A hercegnő 
koporsója, akárcsak a Hesperidák Kertje, mind a női sötétség szimptómái: a sejtelmes női 
sötétség a szépség birtokában él, de a pokol emésztő tüzének elemeit rejti magában. Mario 
Bava filmjében jelen van az iszonyat, de a természet változatainak labirintusában rejtőzik, 
ahol minden rútság beleolvad a melankolikus hangulatok ködébe burkolt gyászos szépségbe.

Megláncolt szépséges rabnő kínálkozik a nőbolond Thézeusznak, de miután Herkules el-
rángatja tőle barátját, lángként lobban el az alvilági izgalom csábszörnye, a szép csapdalény. 
A gonosz megjelenési formája a csábító szépség. A gonosz nélkül szegényebb lenne a világ 
és kevésbé attraktív a természet. A baljós elem híján giccses trivialitássá válna a szépség, 
ahogy ez a viktoriánus kultúra kispolgári szintjén be is következett.

A tettnek kell hinni és nem a látványnak – tanácsolja az Éj Királynője. A cselekvés az ap-
riori, amely megnyit egy értelmezési birodalmat, meghatározza az élmények értelmét, a jelek 
jelentését. Ezért mesés halálugrás a megoldás, ez szakít ki a determinációk hálójából, mely-
nek foglyai maradnak a mélybe nézni és ugrani gyávák. A bátorság nívóváltó ereje helyezi át 
a pokoli erőket, rút rémeket a fantasy birodalmába, ahol már nem ők az uralkodó hatalmak.

Az undor és az iszony csúcsai egyesülnek: mocsárnak álcázott láván kell átkelni a sze-
retett személy élőhalott lelkét megmentő mágikus eszközért. Álom, halál és alvilág egy-
azon pólus minőségei, s a lét másik oldala, rejtett vége, sötét fele fejezi ki végső igazságát, 
semmis, megvalósíthatatlan és veszendő mivoltát. Herkules szerelme számára az élőhalál 
válik álommá, míg Persephoné lánya, Thézeusz szerelme számára a boldogság foszlik szét 
álomszerű epizódként, így élet és álom, iszonyat és szépség összetartozása duplán hang-
súlyozódik, a halál birodalma pedig saját mélységünk, mely fölött az éber élet kötéltáncos 
valószínűtlensége egyensúlyoz. Herkules szerelme az alvilág számára katasztrófa, Thézeusz 
szerelme az evilág számára, ezért olyan baljósan álomszerű a szépség, melynek kiismerhe-
tetlen hatóanyagai az egyik esetben gyógyulást, sőt újjászületést hoznak, a másik esetben 
halálos járványt. A korábban örökvidám Thézeusz nyomasztó és egyben szép álomról me-
sél, alvilági istennő végzetes szerelméről, mely veszedelmes és boldogító. Az alvilági utazás 
eredményeként őt is megérinti a melankólia, ami Bava világában összefoglalja a pólusokat, 
amelyek szétválasztásáért Goethe még „áldotta az Urat”, de amelyek Mario Bavánál csak a 
felszínen váltak el, s a mélység épp ott van, ahol ismét egybeesnek, a szenvedélyek szakadé-
ka megjárásának legmélyén.

11. Szép és rút szerepcseréje

Szép és rút viszonyát nemcsak az áttetszések játéka bonyolítja, szerepcseréjüknek is eszté-
tikai-etikai jelentősége van. A nárcizmus önmagában véve is ellentmondásos komplexus, de 
szét is szakadhat pozitív és negatív nárcizmusra, mely esetben a pozitivitás korántsem etikai 
értéket jelent. Van önimádó és öngyűlölő testrabság. A szép éppúgy a test önvonatkozásának 
rabjává válhat, mint a rút, beteg, nyomorék. Másrészt – és ez adja a drámai anyagot, a komp-
lexusok dramatikus potenciálját – mindenki túllendülhet az adottságokon. Tod Browning al-
kotása, a Freaks végére a természet baleseteinek áldozatait a természet gazdagságának része-
ként, a nehezített emberség hőseiként, különleges feladatok elé állított emberekként látjuk.  
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A nehezített lét artistái kivívják rokonszenvünket, míg a nárcisztikus gőg közönségességé-
nek és kíméletlenségének ábrázolása áthelyezi az undorérzést a rútság áldozatairól a szépség 
monstrumára, Cleopatrára, a levegő králynőjére. Tod Browning különös cirkuszfilmjét áthat-
ja a testi végzet tudata, a fenyegetettség érzése, mely kihívássá válik, amennyiben van esély 
túllépni a test tényszerű adottságának korlátait, önmagába zártságát, ha a tett nem a bezárt-
ságba visszavezető önszolgálat, azaz nem önző cselekedet, mely kimetszi az embert, aki az 
egymáson segítők közössége közvetítésével válik önmagán segítő, azaz a végzeten is győző 
lénnyé – ez a Freaks koncepciója. A közösen sújtó átok vezet egymáshoz, így a hátrány válik 
előnnyé, míg a robusztus izomember és a levegő királynője felsőbbrendűségi érzése és élősdi 
celebmentalitása az erő gyengeségévé züllik. A szép testű nárcisztikus bestia természetadta 
privilégikus helyzete, amelyet a versenytársadalomban nem fékeznek többé a kollektív ha-
gyomány felhalmozott tapasztalatai és mértékei, felszabadítja az emberinél őserősebb aljas 
indulatokat, míg a „szörny”, a „nyomorék”, a „monstrum”, a nem előírásos egzisztencia bár-
milyen formája segíti az önmagával való szembenézés és az önkontroll elsajátítását.

A Freaks is, akárcsak később a Trapéz, Dupont és Putty Lia Varietéjének variációs sorába 
tartozik. A másik két filmben is egy törtető nő dominál, akinek társa nyomorék. Mindket-
tőben a nyomorék a szerető személy, a szeretett lény azonban szeretetre képtelen önimádó, 
amit a Trapéz melodramatikus fordulattal korrigál, míg a Freaks a belső rútságot, amivel a 
külső szépség (a szép Cleopatra) és siker (a levegő királynője) fenyeget, beteljesíti, leleplez-
ve a hivalkodó szépség álarcszerűségét. Végül, amikor a szörnyek körülveszik a bűnösöket 
és leszámolnak velük, a mindeddig gúny és undor tárgyai, a külön-külön groteszk figurák, 
együttesükben hőssé válnak, s Cleopatra a szörnyek szörnye, az abszolút rút, akinek esetében 
a külső rútság a belső rútság kifejezője. Ezzel létrejön a rútság tökélye, iszonyatos önazonos-
ságának beteljesedése a diszharmónia harmóniája. Az utolsó jelenet népítélete a Patyomkin 
páncélos korának pátoszára tesz szert, ahol az ígéret földjének vagy a törvény kapujának az 
iszonyat a kapukulcsa.

12. Fenség és iszonyat

A régi esztétikák leírták a szépség mértékét, a rút azonban nehezebb probléma, mert mérték 
egy van, elhajlás számtalan, a szép az egy, a rút a minden. A mindenségben a szépség a 
kivétel és a rút a szabály. De a rútságok végtelen együttese, a szabálytalanság szabályainak 
hatalma: fenséges. Ha azt mondjuk, hogy a szépség legyőzött borzalom, elrugaszkodunk 
a puszta esztétikától a szépség ontológiája felé. Fulci viszont, akárcsak az egész őt követő 
fejlődés, fordított irányban rugaszkodik el, a borzalomtól az iszonyat felé. Már E.G. Ulmer 
óta érezhető, hogy a tömegkultúra legellenségesebben szemlélt régióiban törnek elő legerő-
teljesebben a „metafizikai kvalitások”.

Atom Egoyan Felicia utazása című filmjében a fenségesen rútat a melankolikus szépség 
párája lengi körül a külvárosi gyártelepek között, ahol a lány bolyong. A fenséges mint esz-
tétikai kategória az iszonyat szublim leszármazottja, s iszonyat és szépség átfedésének egyik, 
méghozzá kitüntetett mert legarchaikusabb jelensége. Egy modern gyárnegyed füstös és za-
jos, elsöprő izgalma vagy egy halott város gyászos nyugalma egyaránt lehet fenséges. Hegy-
ségek, sivatagok, természeti katasztrófák vagy a civilizáció technikai monstrumai leírásakor 
nemcsak a fenyegető fenséges vagy a gyászos fenséges fogalma játszhat szerepet, számtalan 
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még le nem írt minőség vár meghatározásra. Az iszonyat áttetszése tiszteletet válthat ki és az 
iszonyat mindenen áttetszhet (iszonyatosan szép, iszonyatosan rút, iszonyatosan közönséges, 
iszonyatosan buta). Az iszonyatosan aljas világ a készülő lázadó fordulat fenséges jelévé vál-
hat. Ezt már Kertész próbálta érzékeltetni a Sodoma és Gomorrhában. Az undorító és közön-
séges dominanciája esetében a fenséges korcsosul el, a reménydeficit jelenvaló világában. 
A Hammer horror melodramatikus borzalmaihoz képest már A könnyek anyjában is csak az 
obszcén iszonyat támadja meg a világot. A Hammer horror nagyromantikájával vagy Mario 
Bava szecessziós melankóliájával szemben az Umberto Eco által előrejelzett „új középkor” 
nyers kegyetlenségéhez tér meg a „Múzsa”.

13. A felfokozás lefokozó határtalansága

A hegeli „szimbolikus művészeti forma” tartalma kimondhatatlan, megfoghatatlan, átélt de 
nem meghatározott másság. A Rudolf Otto vagy Mircea Eliade által „egészen más”-ként 
definiált felettes határminőséget lefokozza megduplázódása. A bőr, amelyben élek című 
Almodóvár film sebész hőse gyűlöletobjektumot alakít át szeretetobjektummá s egyben férfit 
nővé, gátlástalan szenvedélybeteget szerencsétlen szenvedő áldozattá. Az orvos beleszeret a 
kísérleti objektumba. A viszony undorító, mert a tárgy nem az elveszett feleség, akinek a mű-
tét eredménye hamisított másolata csak és nem szubsztanciális mása. Ha a szent az önazonos, 
azaz tiszta egészen más, akkor az undorító az egészen más egészen más. A modern deko-
rativitás azért baljós, mert nem átlelkesült szépség, csak a rút és undorító takarója. Takart, 
hazug, menekülő és rejtőzködő mivoltában pedig a közönséges és átlagos is undorítóvá válik. 
A jellegtelen szabványember olyan massza, amelynek lényege bármilyen divatos tartályba 
betölthető, miáltal mindezek a divatok hitelüket vesztik.

14. Az undorító mint az iszonyat hárítása

Mit árthat az undorítónak az iszonyat? Vajon nem megváltás-e az iszonyat, ha elértük az 
undorító végleteit, s már minden más csak ennek álarca?

A differenciálódás előrehaladó fejlődésével szemben a szimplifikáció a bukás utáni álla-
pot, a regressziók kibontakozása. A kontrollált egyéni regressziónak gyógyító hatása is lehet 
vagy alkotói válság új produkció felé vezető katartikus megpróbáltatásaként is megjelenhet, 
a kollektív regresszió azonban katasztrófa.

A regressziók örvényét megjárva a freudi fejlődésmodellt tekintve az anális stádiumig ju-
tottunk, mely a kezdet utáni legalacsonyabb állapot, s ennek felel meg a későbbi fejlődés vív-
mányaival felszerelt ítélet számára az undor kategóriája. Ez az „anális destrukció”állapota, 
melynek megtestesüléseihez képest a vámpír is szép emlék, mely nem az abszolút tartás- 
és formavesztett véget jelenti, csak az újrakezdésnek helyet csináló katasztrófát. Az orális 
stádium Benjamin Buttonbeli felértékelése felfogható a megtisztulás és a kozmosszal való 
összebékülés vágyaként. A vámpírt azért helyezte magasabbra az elbeszélő hagyomány a 
zombinál, mert a vámpírfilmben az orális szimbolika (vérszívás) a behatolás és birtokba vétel 
genitális szimbolikájába olvad. A behatolás, sebzés és ölés által még a vámpírnők is fallikus 
démonokká válnak. A vámpírfog mint szájba áthelyezett vámpírfallosz ugyanakkor nem a 
kibocsátás (anális funkcióval analóg) szerveként jelenik meg, hanem a bekebelezés, a vérszí-
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vás eszközeként. A vámpír orális és genitális elemeket egyesít, kihagyva az anális stádium 
nárcisztikus lényegét, mint öningerlést egy belső pszeudofallosz által. A vámpírszimbolika a 
nemi nedveket vérre, nemes életnedvre cseréli. A vérfolyás rémületet kelt és nem undort, míg 
a nemi nedvek, a testen kívül megjelenve s nem a testben egyesülve, exkrementális szubsz-
tanciává értékelődnek át.

A végső undorobjektum az exkrementum, mint külső a belsőben, a belső által termelt kül-
ső, mely az embert a földet trágyázó anyaggá minősíti, a jelenben csak részlegesen, a jövőben 
azonban teljességgel azonosítva a chthonikus létformával. A szociokulturális regresszió csak 
az anális karakterig mehet el, különben átcsap újjászületésbe. Az analitás szétmaró, felemész-
tő vitalitás. Minden emészt mindent, s végül csak trágya marad. Az analitás a nemlét elfojtott 
ősalternatívumának megnyilatkozása, mely ellen minden élet hasztalan védekezik, mert csak 
azzal védheti, amitől meg akarja védeni magát, a felemésztéssel. A Sade-i Szodoma 120 
napja hőse egy lány szájába hatol nemiszervével, miután előbb a lány szájába ürítkezett. Az 
előbbi fölött egy másik lány helyezkedik el, combjai között tartva az alatta levő lány fejét, 
hogy arcába továbbítsa székletét. Sade hőse, míg a maga ürülékével közösül a lány szájában, 
közben egy további lány ürülékét eszi az előbbi arcáról (Sodom, 164.). Az emberi trágyadomb 
utópiája, csoportszexként előrehozott utolsó ítélet, a magunk végítélete magunk fölött. Egyben 
a materializmus végiggondolása: ha a matériát élvezzük a partnerben, akkor azt választjuk, 
ami az ürülékkel természetazonos. Az ürülék nem a rettenetes szentség, az iszonyat szimboli-
kájának jele, hanem egy nálánál primitívebb, empirikusabb, külsődlegesebb princípium visz-
szatérése a kultúrába, melyben az iszonyat fenségét mint legnagyobb erőét legyőzi az alantas 
duzzadó árrá feldagadt tömege. Ugyanakkor Sade, Cronenberg vagy Lars von Triers mégis 
fenséget hoz ki mindebből, a szembenézés kegyetlen erőpróbáinak tekintve a kegyetlennél is 
megpróbálóbb, mert az undorító által mindeneket leértékelő igazságokat.

Az iszonyt megalázóan fokozó undorító az exkrementális szimbolika egyik oldala. A má-
sik az iszonyt paralizáló undorító. Ha sikerül az ember és kultúra, s talán a természet és a lét 
egészét is értéktelen anyagként ábrázolni, ez nemcsak megkönnyebbülést hoz, valóban min-
den dolgok átértékelését ígéri. Eddig ugyanis mindez úgy jelent meg, mint küzdelem a káosz 
– azaz a semmi pozitív kifejezése – ellen. A kultúra lázad az iszonyat ellen, melyet legyőz a 
szépség és jóság, mint birodalomalapító iszonyatkésleltetők segítségével. Ha ezzel szemben 
az ember és kultúra vagy általában a lét ősképe az értéktelen anyag, akkor nincs iszonyat: 
a semmis megsemmisülése nem tragédia. A tragikus emberkép elveszti vonzó hatását. Ez a 
posztmodern vigasztalás. Az iszonyat rehabilitálhatatlan, az undorító azonban rehabilitálha-
tó. Elfogadása csak igényleszállítás kérdése. Ha az iszonyat helyére sikerül beállítani, végső 
tényként, az undorítót, sikerülhet megbékélni a létezéssel. Méghozzá nem a nagy narratíva 
kerülőútjai, a virtus, az evolúció vagy a teljesítmény által, hanem ingyen, rögtön, közvetlenül.

15. A Meztelen ebéd

A Pumpkinhead című filmben egy csoport fiatalember lejön a városból vidékre, hogy a sze-
rény és kegyetlen körülmények között élő, nehéz munkát végző emberek között autóikkal, 
motorjaikkal felszerelve kitombolják magukat. Miután halálra gázolják a boltos kisfiát, a fér-
fi a hegyi boszorkányhoz fordul, hívja elő számára a gyermekdalokban élő bosszúszellemet. 
A rémlény magzati helyzetbe csomagolva kerül elő a föld alól, s elkezdi igazságtevő, s az 
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elkényeztetett garázdálkodókat megfékező ámokfutását. Az erőt felszabadító férfi azonban 
nem tud szembenézni az erővel, s ellene fordul, ám – a szerzők akarata ellenére – ebben 
a pillanatban ezt érezzük erkölcsi gyávaságnak. A fékek világának embere felébresztette a 
féktelenséget, a törvény világának tojáshéjából újjászületett az őstörvény. A privilegizáltak 
motorizált féktelenségével szembefordult az őseredeti féktelenség bosszúszomja. A boltos, 
aki két világ között élt, a farmerek és az országút között, eredeti döntése valamiféle ősi jog 
alapján választott, de a tudat elbizonytalanodik, visszavonásra készül, s a férfi meg akarja 
védeni gyermeke gyilkosait, hiába, mert a szörnyön nem fog sem golyó, sem lángszóró. Hő-
sünk rájön, hogy ha az utolsó maradék városi elpusztítja őt, a rém is elpusztul. Végül, amikor 
a hegyi boszorkány eltemeti a rémet, a halott kisfiú által egykor apjának készített kabalát a 
rém nyakában látjuk. Az apa és a bosszúdémon tehát egyek, ahogy a boszorkány is egy a 
hegycsúccsal és a földméllyel. Az anyaföldben vár feltámadásra a lázadó indulat. Hasonló a 
viszony a Meztelen ebédben Amerika és Afrika között, melyeket egyrészt az utazás választ 
el vagy köt össze, másrészt a kábítószer. A mérföldek tengere és a mérhetetlenségek tengere.

Interzóna két világ közötti törvényen kívüli terület, észak-afrikai város, akárcsak Casab-
lanca Kertész Mihály filmjében. A Meztelen ebéd hőse azonban Bogart útjának fordítottját 
teszi meg, mely az Egyesült Államokból menekít Észak-Afrikába. A filmet a harmadik világ-
háború Casablancájának nevezhetnénk, mert beszélnek is Cronenberg filmjében a harmadik 
világháborúról. A Meztelen ebédben mint fordított Casablancában a feleség szerepe is fordí-
tott, az új Rick Blaine felesége és nem az ellenállás vezéréé, mert a harmadik világháborúban 
nincs ellenállás, s az új Rick sem független, mindenki a világpiac felosztásáért harcoló társa-
ságok embere, két értelemben, ügynökként s egyúttal rabként. A nő szerepe fordított: nem a 
megmentő, hanem a gonoszra csábító, az öncélú és pusztító fogyasztás bolondjának szerepét 
kapja. Ezúttal is szerepet játszik az útlevél, amelyet egy lokálban adnak át, de a határátlépési 
jogosítvány ezúttal nem Humphrey Bogart lecsúszott utódjától, hanem az Interzóna Rész-
vénytársaság ügynökétől származik.

Semmi sem azonos önmagával, ezért folynak át egymásba az alacsonyrendű életformák 
és a magasrendű technika formái. Maga Bill, a film hőse, író, de rovarirtóként dolgozik, ám 
elveszti állását, mert felesége lopja és falja a port, amelyet kábítószerként használ. Szükség-
lettárgyaink nem a létfenntartás, hanem a létrontás eszközei, mert nem az életet, hanem a ká-
bulat félhalálát keressük és élvezzük. A Casablancában a nácizmus képviseli az irracionális 
szenvedélyt, melyet a Meztelen ebédben a kábítószer.

A Casablanca Ilsája áldozatos megmentő, míg a Meztelen ebédben a feleség nem társ, 
csak teher, aki a leszokott Billt ismét rászoktatja a kábítószerre, s Billel szemben a rovarok 
oldalán áll. A szerelem és a hivatás degenerálódásának közös kifejezése a rovar képe. Előbb 
beszélő rovart látunk, melynek szája végbélnyílást formáz, később, a kábítószer befogadá-
sának a rovarét idéző módján az asszony szája is a rovar végbélnyílásának szerepébe kerül.

A harmadik világháború frontja a Meztelen ebédben a világpiac, s a háború katonái ma-
gukat a kábítószer fogyasztásával, másokat az „anyag” terjesztésével irtják. Így az öröm saját 
halálunkat termeli meg, míg a munka a mások halálát. A szabadidő tevékenység azonos az 
öngyilkos szenvedéllyel, mely az önbecsülés híján való, magát Kafka rovarához hasonlító 
ember számára a közöny békéjét jelenti a kockázat izgalmával szemben.

A Casablancaként induló film egy szerencsétlen James Bond történeteként folytatódik. 
Míg a Casablanca ellenálláshoz csatlakozó hőse megmenti az ellenállás ügynökök elől me-
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nekülő vezetőjét, Bill Lee, maga is ügynöknek szegődik, s az Interzónában megismert házas-
párról is kiderül, hogy ügynökök.

Az új világban az értelmiségi funkció nem pálya, ezért is van szükség a szellemi funk-
ciókat pótló kábítószerre. Az Interzónában alkalmazott Bill Lee számára maga az írógép 
írja meg a jelentéseket, mert a pénzkereső író, a szabad, de kallódó íróval szemben, nem azt 
írja, amit akar, hanem amit kell. Az írógép előíró-géppé változik, s az írás nem alkotás csak 
parancsok közvetítése. Bill írógépe óriás csótánnyá változik, miáltal – a maga tanácstalan, 
csendes, szkeptikus módján – hősünk is átváltozik, a csótányirtó csótányszolgává alakul, és 
ezt nevezik ma karriernek vagy legalábbis előlépésnek. Lehet, hogy még ennek sem, csak 
érvényesülésnek, létfenntartásnak.

Az írógép mint rovar egyúttal nemi szervként követeli az ingerlést, s homoszexuális tip-
peket ad a feleségében csalódott s azt végül homlokon lövő Bill Lee számára. A rovarrá lett 
írógép Bill saját nemének szimbóluma, s a gépelés két értelemben autoerotikus, a saját test 
vagy az azonos nemű társ ingerléseként. Mindez persze nem teszi egyértelműen definiál-
hatóvá az írógépet, mert ebben az alaktalan világban senki és semmi nem találja önmagát, 
nem azonos saját lényegével, mert épp a lényegtelenség teszi a viszonyokat a szakadatlan 
metamorfózis tárgyává.

Két ellenséges ügynök lép fel Interzónában, Frost, és felesége, Joan. Bill homlokon lőtt 
felesége is Joan volt, s azonos színésznő testesíti meg a két nőt. Szeretni annyi, mint csö-
börből vödörbe kerülni, de a rontást hozó szerelmet újratermeli a gyász, mert a katasztrófát 
jelentő társ nem gonosz, csak szerencsétlen, s azért nem menthet meg, mert mi sem tudtuk 
megmenteni őt. Formálisan a Frost-házaspár felelne meg a Casablanca menekülő házaspár-
jának, a helyzet azonban ezúttal is fordított, mert Frosték nem hősök, hanem árulók, nem 
üldözöttek, hanem üldözők, nem írók, hanem jelentésírók, nem kín elől menekülők, hanem 
kéjkeresők. A szörnygépeik fölött görnyedő jelentésírók a „pártos irodalom” eszményét kép-
viselik, s ez azért kínos, mert az eszmény meghirdetése óta kiderült, hogy a pártok csupán 
hatalmi és gazdasági pozíciók monopolizálására alakult érdekszövetségek. Szörnygyüleke-
zetek: ezt fejezi ki majd a film szimbolikájában rovar és hüllő dicstelen alternatívája.

Interzóna formálisan az óceán túlpartja, tartalmilag a kábulat túlpartja. Frost és Bill pár-
beszéde explikálja Interzóna pszichoanalitikus értelmét:

– Azt beszélik, megölte a feleségét.
– Nem gyilkosság volt, hanem véletlen.
– Nincsenek véletlenek!
Míg a posztmodern játékosság absztrakcionizmusában elillan a jelentés, csak az inger 

marad, a pszichoanalízis korában minden jelentés. Jel és jelentés viszonyában is harc folyik 
a dominanciáért. A jel meg akar könnyebbülni, levetni a jelentést. Ez sem kivétel, számta-
lanszor lejátszódott a művészettörténetben, először a késő kőkorszakban, a „naturalizmus-
ról” a puszta díszítő szellemre való áttérés idején. A Meztelen ebéd lázadó film, amennyiben 
ugyanúgy apellál a jelentésre, mint a Casablanca korának melodrámái. Frost a tudattala-
noknak – tudatot és szándékot megkerülő – közvetlen társalgására tanítja a vonakodó Billt. 
Az Interzónába való átkelés így a tudattalanba való alászállásnak felel meg, mely lehetővé 
teszi mindannak megnyilatkozását, amit a tudat hárított. Interzónában Bill végül bevallja 
homoszexuális kísértéseit, melyekben azonban továbbra is ellenáll. Az USA-beli otthon Joan 
dominanciájának megfelelő miliőjében a csótányok nyüzsögtek, míg Interzónában a száz-
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lábúak, melyek előbb a kábítószerre utaltak, utóbb a homoszexualitás szimptómái, ám Bill 
lehelletétől megdöglik a falon mászó százlábú, ahogy korábban a csótány Joan lehelletétől.

Bill mindennek ellenáll – amit a náciknak való ellenállás képvisel a Casablancában, azt 
itt a kísértéseknek és ajánlatoknak való ellenállás jelenti –, de míg a Casablancában az el-
lenállás győzelmes és mintegy ragályos – Rick majd Renault is csatlakoznak hozzá –, a Mez-
telen ebédben az ellenállás mindig kudarcot vall, így a Frost által felkínált új kábítószerrel 
(új élvezettel) majd Frost hüllőformájú írógépével (új márkával), végül Frost feleségével 
kapcsolatos hárítások is összeomlanak. Férfi kell vagy nő? Csótányírógép vagy hüllőírógép? 
A két féltékeny írógép visítva egymásnak esik éjszaka, a vitázó késztetések éjszakáján.

A parancsoló írógépek nemcsak az ént terrorizáló nemi szerv vagy az alkotást terrorizáló 
ideológia parancsait közvetítik, egyúttal hivatás és szerelem hagyományos melodramatikus 
témájának is örökösei. Az eredeti írógép, a kezdetben csótányként felbukkanó, írógépnek 
álcázott Interzóna-ügynök parancsot adott Bill felesége (Joan 1.) megölésére, amit Bill meg 
is tett, s most, a hüllő és írógép kombinációjaként megjelenő új összekötő – mondhatni aljas 
parancsoló, azaz alantas szuperén – Frostnéra (Joan 2-re) uszítja Billt, hasonló céllal.

Bill végül „gépelésre” csábítja Frost feleségét. Az írógép egyik oldala a megnyíló. a má-
sok oldala a meredő testrész formáját ölti, a két szerv azonban ellentétes irányba fordul, nem 
találnak egymásra. Míg a nő ujjai a megnyíló véres hússá váló fémhideg ellenálláson dol-
goznak, a magányukat megosztó felek ismét a harmadik világháborúról beszélnek, de nyitva 
marad a kérdés, hogy a kéjek vagy a kínok háborújára gondolnak. Megjelenik egy óriás, ró-
zsaszínű százlábú, mely a szeretkezőkre veti magát. A két szeretőhöz társuló hüllőszerű óriás-
rovar, mint többszörös keveréklény, a rovart, a csúszómászót, a gépet, az írót és az írásművet 
egyesíti magában, az egyesülő Bill és Joan ajzójaként és kísértőjeként, de egyúttal, hivatás 
és szerelem konfliktusa értelmében szétválasztó akadályként is, a posztmodern szexuális kul-
túra kollektivizmusa nevében pedig tiltakozásként, ne hogy a szeretők kisajátítsák egymást, 
kivonva a szexuális áramok ingerkörforgalmából. A szexuális féltékenység is szerepet játszik 
a jelenetben, mert Fadela házvezetőnő szadista háremőrként űzi el az idegen falloszt, per-
sze nem Bill, hanem a maga háremének őreként. A kétarcú Fadela otthon házvezetőnő, de a 
piacon is megjelenik, ahol háremet tart, melyben Frostné szadomazochisztikus partnere az 
arab nőnek. Az otthonban Frostné az úr és Fadela a szolga, a piacon Fadela az úr és Frostné a 
rabszolga. Fadela egy nő két élettel és két arccal, Joan 1. és Joan 2. pedig két nő, egy élettel és 
egy arccal. A Joan 2-vel való affér után Bill már az egyazon arcú második nő elől menekülve 
írja újabb jelentését: „Az interzónai feketehús kereskedelmet leszbikus ügynöknők bonyolít-
ják az ördögi Fadela vezetésével.” Joan, az Interzóna ügynöke, akit Fadela küldött, s akinek 
likvidálása Bill újabb feladata, mint kiderül, nem ember, hanem egy magasan fejlett százlábú 
példány. Az egyik féllényt, a százlábú embert, a másik féllény, az írógép rovar leplezi le.

A zűrzavar beteljesedése az ébredés indítéka. Felébredünk Interzóna rémálmából. A ká-
bán fekvő Billt barátai szedik fel a külvárosban. Az Interzónában becsomagolt írógép helyén 
kábítószeres dobozok töltik meg szatyrát. Jó hírrel érkező barátai tudatják, hogy kiadót ta-
láltak Meztelen ebéd című könyve számára. Így a zsáknyi kábítószer az írás szenvedélyére 
utal, az ihlet kábulatát jelenti, az interzónai utazás pedig a könyv tartalmát. Fritz Lang Nő 
az ablakban című filmjéhez hasonlóan a Meztelen ebéd is visszavonja a kalandot. Ezúttal 
azonban nem egy jelentéktelen és aljas kis kaland visszavonásáról van szó, hanem a világok 
harcából való kivonulásról, a Casablanca nagy kalandjának zárójelbe tételéről. Az alkotás 
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és a betegség egymás szimbólumai és egyben a kalandos utazás maradványai. Bill barátai 
lelkesen olvasgatják a művet, melyről a szerzőnek nincs tudomása. „Életemben először hal-
lom.” – mondja Bill, nem ismerve rá saját szövegére. A szöveg is úgy kényszeríti rá magát 
az íróra, ahogy az írógép magától gépelt. De az író szövege a jelentések ellentéte, mert míg a 
jelentések egy adott világot szolgálnak, az író szövege leleplezi ezt a világot. Bill azért nem 
ismeri saját szövegét, mert az autenticitás kritériuma épp az, hogy a szöveget mindenki, íróját 
is beleértve, sohasem érezze késznek.

Bill megkínálja a műve szétszórt lapjait összeillesztgető barátait a százlábú húsából ké-
szült kábítószerrel, mely ezúttal interzónai vízumként is szolgál: „Amerika nem fiatal föld. 
Öreg, mocskos és gonosz. Az volt a telepesek és az indiánok előtt is. Benne szunnyad a go-
nosz és vár.” – hívja vissza Bill a barátait Interzónába, de azok most úgy vonakodnak, mint 
mindeddig – ha sikertelenül is – ő tette. Bill regényének utolsó fejezete hiányzik, a nyomozás 
nem ért véget, Interzóna titka ismeretlen, így nincs befejezés, melynek a kockázatos kaland 
újrakezdése az ára. Barátai búcsúznak: „Maradj csak, amíg el nem készülsz a könyvvel, de 
aztán gyere vissza hozzánk.” Méregevő ihlet, kényszeres önpazarlás az utolsó fejezet ára. 
Bill visszaútra váltott jeggyel áll az autóbusz pályaudvaron.

– Nem lesz semmi bajod?
– Nem. A Zóna tele van meglepetésekkel, de mindig gondoskodik az övéiről.
Az írás használ el, vagy a kábítószer? A robot vagy az élvezet? A dicsőség vagy a szé-

gyen? Mindegy. Ezt fejezi ki, ahogy Bill végül elballag, elébe menve regénye utolsó fejeze-
tének. Fritz Lang filmjében E.G.Robinson elmenekül, nem hagyja, hogy ismét megszólítsa 
a csábítás, a Meztelen ebéd hőse ismét Interzónában tántorog. Az új írógép hüllőfején csá-
pokként ágaskodó, csorgó és csavarodó, újabb mérgeket izzadó fallikus kinövések ihletik az 
utolsó fejezetet. Az ezúttal homoszexualitását is felvállaló Bill Kikit, a fiatal arab fiút tartja 
ágyában, s a hüllő nedvének iszogatása ösztönzi fantáziáját. Az új írógép, mely ihleti, egyút-
tal csapdába is csalja az írót, aki csak azért menekül meg, mert a százlábúval kombinált óriás 
hüllő Kikit falja fel helyette, homoszexuális naivaként, szerelmi áldozatként.

Az orvos, akitől a film elején gyógyszert kért Bill, hogy feleségét megszabadítsa a füg-
gésbetegségből, egyúttal kábítószer gyáros. Az orvos termeli a betegséget, hogy eladhassa 
gyógyszerét. Bill, mint szerencsétlen James Bond, eljut a kábítószer gyárba. Itt derül ki, hogy 
Fadela házvezetőnő és az orvos, Dr. Benway azonos személyek: a férfi lehántja magáról a 
nő burkát. Férfi meztelenség jelenik meg a női meztelenség burka alatt. Lezárult a nyomozó 
krimi, de nincs jó vég, újra beindul a kémfilm, Benway beszervezi Billt, aki az új szirupot ter-
jesztő kábítószer ügynökként indul Annexiába. A bűnök világhálóját leleplező nyomozót el-
csábítja a bűnös világháló. Bill vállalja a feladatot, azzal a feltétellel, hogy cserében megkapja 
Frostnét (Joan 2-t). Együtt indulnak új életük felé, de a hideg északi Annexia határán a forró 
sivatagi tájakról jött Billnek igazolnia kell, hogy író. Ezt azzal igazolja, hogy fejbelövi a nőt, 
második Joant, vagy Joant másodszor is. „Isten hozta Annexiában!” – állnak félre a határőrök.

Joan Frost és Joan Lee ugyanaz a nő. A kezdet és a vég is azonos. Bill nem tehet mást, 
minden diktátum, és semmi támasz nem teszi lehetővé az ellenállást. Hiába váltogatjuk a 
kábítószereket és az országhatárokat, mindenre alternatívátlan diktátumok kényszerítenek. 
Ez a szellem szolgálatának kínjaként és az üzlet rabságának kínjaként, az alkotás kéjeként 
vagy a szolgaság kéjeként is értelmezhető. Mindkét esetben Joan az áldozat, aki fölösleges 
személy, mert csak Fadelának van helye a játszmában, annak a nőnek, akiben férfi rejtőzik, s 
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annak az arcnak, mely csak álarc. Kiki, az alkalmi szerető: szimpla áldozat. Joan, a nő, akihez 
visszatérünk: dupla áldozat.

A film elején még úgy látszott, a hatóságok harcolnak a dílerekkel, de a film végén már 
csak titkos hatalmak harcolnak a piac felosztásáért. Akárcsak az Alienben, minden a terv 
része volt, minden a vállalkozás céljait szolgálja, mint ezt végül, az írót szemberöhögve, 
maga a fővállalkozó vallja meg. Az Annexia szovjet egyenruhát utánzó öltözékű határőrei 
és az amerikai nyomozók egyaránt az ő eszközei. Minden újrakezdődik, előbb a csótányok, 
később a százlábúak, végül az óriásszörny védjegyével vagy márkajelével. A kiúttalanságban 
közönyössé váló ember célja eltüntetni minden nyomot s megfoghatatlanná válni. Az egyik 
írógép neve „mudzsahedin”, a másik nyugati márka: az írás terrorizmus vagy konformizmus. 
Maga Cronenberg is mintha egyszerre szeretne elkerülni és egyúttal kizsákmányolni minden 
ideológiát, s minden művészetfajt, a scifitől és horrortól a melodrámáig, a populáris és exk-
luzív kultúra határait lebontó „nyitottsággal”.

16. Az iszonyat, mint az iszonyat hárítása

Maga az iszonyat is lehet az iszonyat hárítása, az iszonyat elől való menekülés eszköze (ami 
egyébként a rútesztétika minden témájára áll). A középkori szentek kínzói olyan emberalatti 
emberek, féllények, akik az átszellemült lények megalázásában, kínzásában és gyilkolásában 
kielégülve, a halál feletti uralmat átélve feledkeznek meg a rájuk váró halálról. Az iszonyat 
ábrázolása újabban a fogyasztói és kényelmi társadalmakban vált népszerűvé, nemcsak azért, 
mert a dekadencia érzi, hogy közel a vég, hanem azért is, mert „a másik halálát szórakozássá 
téve megfeledkezhetünk a magunkéról” (Umberto Eco/szerk./: A rútság története. Bp. 2007. 
62.). A jelentős műalkotásban is jelen van ez az élménymozzanat, de az iszonyattal való 
szembenézés vágyának társaságában, s az eredmény attól függ, melyik élménymozzanatba 
sikerül integrálni a másikat, ami a szemlélet mélységétől és a reflexió erejétől függ.

17. Az iszonyat mint az undorító hárítása

Ha a horrort iszonyatfilmként tekintjük, kellene egy név az undorfilmre is, az esztétika azon-
ban általában felületes jegyek alapján osztályozó kifejezéseket vesz át a szakmai köznyelvből 
és a publicisztikától (szurkálás stb.). Ha Cronenberg horrortémákat filmesít is meg (Holtsáv, 
A légy), zavarba hoz, mert esetében nem meghatározó a hagyományos műfajnév. Filmjei 
kapcsán testhorrorról szokás beszélni, de a horrort az iszonyat tanulmányozásának tekin-
tettük, melynek a test esendősége és az undorító csak melléktémája. Antimelodrámáról is 
beszélhetünk, mert a melodrámában feláldozzuk a testi örömöt vagy akár a testi életet valami 
másért, míg a testhorrorban mint az antimelodráma egy formájában a testnek nem áldozói, 
hanem áldozatai vagyunk. A horror a természetfeletti, azaz racionálisan be nem fogott ha-
talmakkal érintkezik. Az eszményítő melodrámával szembeforduló lealázó antimelodráma 
esetében összeomlik az emberi kultúra hatalma és az üres lélek ellenfele a nyers természet.  
A mazochizmusban az ember kínozza a testet, a testhorrorban vagy antimelodrámában a test 
az embert. Cronenberg problémásabbnak érzi a világ aljasságát, mint kegyetlenségét, mert 
a kegyetlenség szolgálhat jó célokat, van világjavító kegyetlenség, de világjavító aljasság 
nincs. Cronenberg filmjeiben ezért az undorító kifejlettebb esztétikai tulajdonság, mint az 
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iszonyat, s az undorító faszcinációja az embersorsot meghatározó legfőbb probléma. A per-
verzitás mint az undorító faszcinációja végigvisz valamit, azon túl, ahol mások befékeznek. Az 
undorító a művészfilmben, az iszonyatos a tömegfilmben nyomul nagyobb erővel, az iszonya-
tos tehát népszerű kategória lehet, amely felhasználható az undorító hárítására, mert az iszonyat 
a lét erejét, az egyetemes hatalmak nagyságát, míg az undorító az emberlét, a test és a jellem 
oszló-foszló jellegét tematizálja. Az iszonyatot sokszor nagy élvezettel fokozza a fantázia az 
undorító hárítására. Ha az iszonyatnak sikerül bekebeleznie az undorítót, az utóbbi is részesed-
het fenségéből: a zombifilmben az iszonyat dominanciája érdekessé teszi az undorítót.

18. A banalitás titka

Az őseredeti és normális esztétikai életben a távolibb iszonyat szolgálja a közelibb undorító 
hárítását, mert a legvégsőt nem lehet elrontani, lefokozni, aprópénzre váltani, a legvégső 
ugyanis a tragikum maradványa a tragédia nélküli világban. Bizonyos értelemben öröm és 
megtisztulás, az összeszedettség kulcsa lehet szembenézni azzal, ami elől a közönséges va-
lóságban szakadatlan menekülünk, erőt adó élmény lehet számolni minden lét tragikumával, 
míg a hárító közönséges életben nyakig merülünk az alantasságba, szellemi erő híján, lelki 
elkényelmesedés okán. Az életben nemcsak a tragikus, újabban már a melodramatikus elől is 
menekülünk a lefokozásba és a banalitásba, de nem szeretünk szembenézni azzal, amibe nya-
kig merülünk, mert a társadalmi élet növekvő konformizmusával növekvő testiség jár együtt, 
a növekvő testiség azonban megszünteti a test ajándék mivoltát, mert a projektív önlétet a 
tényszerű adottság kényelmes bizonyosságára cserélő ember úgy kerül szembe testi létével, 
mint benne lakó, követelő és parancsoló állattal. Ugyanakkor az állattal való szembenézés 
és azonosulás is vonz, mert a mindörökké elfogadhatatlan iszonyattal, az abszolút elfogad-
hatatlansággal szemben kínál menedéket ez az érzéki korrupció, mely annál kényelmesebb 
létfeledést nyújt, minél mélyebbre érzi magát merülni az ellenállásmentes önátadásba, mely 
nem válogat az ingerek között. A hedonista korrupció megvált a választás kínjától, a szabad-
ság kockázataitól, az értelmi erőfeszítésektől, az önkontroll fáradságától. Az ebből fakadó 
szerencsétlenség feltárására vállalkoznak olyan midcult-filmek, mint a Shame, mely átmenet 
az analitikus filmek, s a régi értelemben vett szennyfilmek tematikája között.

A Shame című filmben elborítja a lakást a pornográfia, a létet a testre redukáló műfaj, 
mely az egyszerű kielégülés rövid útjára tért nemiséget megváltja a partner bonyolultságától 
és az együttélés bonyodalmaitól. A kényelmi társadalom kellemességkultúrája az érzékeny-
séget oltja ki, míg a tragikus ember kultúrája a tudat kialvásának, a lét végességének botrá-
nyaként tárta fel az iszonyatot, melynek mivolta elől, a vágyakat a tehermentesülési vágyban 
oldva, a testketrec privátpolkába menekül a semmi által fenyegetett lélek, de ezt az új poklot 
A pokol anatómiája nem a tűz, hanem a mocsár birodalmaként mutatja be. Brandon rajzfilm 
nézésébe merül, miután kiderült, hogy a valóban érdekes és vonzó nővel szemben impotens, 
legfeljebb anonim alkalmi nőkkel szemben éled potenciája. A Shame orgiajelenetében az 
egymásba keveredett, hullámzó testek olyan hüllő- vagy rovarnyüzsgés elemeivé nyilvánít-
ják egymást, ami a Meztelen ebéd alaktalan keveréklényeire emlékeztet.

A megfoghatatlan lélek az állandóság és építkezés – hiányzó – szerve. Az elsodró testi 
és társadalmi funkciók testet és lelket, jelet és jelentést elszakító, s az életet reflexek rohanó 
láncolatává változtató folyama nem istenek rendelte sors, csak lefolyás, mint a sáros vízé a 



539

kanálisba. A megkapaszkodás igyekezete is veszélyes, mert csalódást okoz minden dolgok 
lepergő, alkalmi ideiglenességében, melyet a Meztelen ebédben minduntalan emlegetett lát-
hatatlan, távoli hatalmak irányítanak.

19. A nemiség traumatizáló aspektusai és az undorító

Három esetben látszik a test alávetni és a testiség tényeivel való foglalkozásra, a testiségben 
való elmerülésre késztetni a szellemet: 1./ az anyagcserével kapcsolatos megnyilvánulások-
ban, 2./ a betegségben, és 3./ a nemiség megnyilatkozásaiban.

Cronenperg Pók című filmjében a szülők erotikus csókjának megpillantása vezet végül 
anyagyilkossághoz. A váratlan élmény, a megemészthetetlen látvány a szülőt Nagy Másikból 
Tény-Lénnyé változtatja, az átlagemberi banalitásba való lecsúszás értelmében és a vágytárgy 
pozíciójába kerülés értelmében is, megfosztva ezzel az életet projektív vállalkozássá tevő távla-
toktól a traumában leblokkolt fantáziát. A gyermek úgy él és gondolkodik, mintha szeplőtelenül 
fogantatott volna, és így az anya a testi összetartozás értelmében csak az övé lenne. A szexuális 
látvánnyá vált anya ezáltal magát öli meg, a maga alapfunkcióját falszifikálja, s így ő sem a 
világ értelemadója többé és az apa sem a világ őre. A kisfiú undorító kocsmai prostituáltat lát 
az anya helyén, az apa ágyában vagy a konyhában. A szeplőtelen szűz történelmi képzete a ta-
núsága, hogy milyen régi a test zsarnoki követelései és élettelen produktumai iránti ellenérzés.

Egy másik Cronenberg film, A paraziták professzora kifejleszt egy lényt, mely önállósult 
falloszként él, belerágja magát bármely testbe, melyben átveszi az agy funkcióját. A cél az 
agy, mint a halasztás, a vizsgálat, a mérlegelés, a kontroll, a közvetítés és a döntés szervének 
kikapcsolása. A freudi „rossz közérzet a kultúrában” felszámolása: a társadalmi érintkezés 
mint orgia, a laboratóriumi eszközökkel létrehozott karnevalisztikus kultúra. Mindaz, amit 
Marcuse Eros and Civilisation című művében gyógyulásként írt le, itt újabb járvánnyá vál-
tozik. Mindazt, amit a nyolcvanas évek szexfilmje kellemesként propagált, Cronenberg első 
nagyjátékfilmje a civilizáció undorító végeként mutatja be. Ezúttal az Eros együtt bukik a ci-
vilizációval, s a kontrollszervektől megszabadított magában való szexualitás azonos a nyers 
nemi erőszakkal. A szex hatalma az erőszak szexuális formájának uralma, mely csak abban 
különbözik a közönséges bestialitástól, hogy ezúttal a megerőszakoló maga is megerősza-
kolt. A járványos izgalomban nincs én és te, nincs szerelmespár, a többiek is rájuk vetik 
magukat, s a nyálkás férgek egyik szájból a másikba másznak tovább a dulakodó tömegben.

Georg Wilhelm Friedrich Hegeltől a láncfűrészes gyilkosig

1. A szépesztétika vége

Hegel esztétikájában a talányos szimbolikus művészeti forma és a szép klasszikus művészeti for-
ma után következő romantikus művészeti formában a szellem közvetlenül szellemként ragadja 
meg magát. Az első fokon a szellem még csak kereste magát a testiben, a másodikban áthatja 
az érzékiséget és kifejezi magát benne, a harmadikban megtér önmagához „hogy önmagán és 
önmagában lelje meg mását, egzisztenciáját, mint szellemet…” (Hegel: Esztétika. Bp.1955. 2. 
köt. 96.). A külsőségből visszavont szellem a belső egységbe sűrűsödik, és „csak ezáltal élvezi 



540

végtelenségét és szabadságát.” (uo.). A szép, melynek sokfélesége a görög és római kultúrában 
kibontakozott, (kecses, bájos, kellemes, tetszetős, dekoratív, csábos stb.) végül már csak a végte-
len változatosság eleme, melynek – a szellem önazonosságával szemben – feltűnik illékonysága. 
Nemcsak arról van szó, hogy a fenséges szépség számtalan szépségre bomlik, hanem arról is, 
hogy a szép mind több más esztétikai minőségnek ad helyet. A szép centrumból pólussá válik.

Az esztétikai szféra tanulmányozásának két útja nyílik: 1./ a szépséget a rútság felemelke-
désének és önmegtisztulásának tekintjük, vagy 2./ a rútságot a szépség sérülésének, kisiklásá-
nak, lecsúszásának és elmúlásának. A rút totalitás kivételes állapota a szép vagy a szép totalitás 
zavara, defektje, repedése, foltja a rút. A kozmosz a káosz része vagy a káosz a kozmoszé. Ez 
attól függ, hol vonunk határt, mert káosz és kozmosz sokszorosan átcsap egymásba, természeti, 
társadalmi és lelki szinten is. Szép és rút úgy függ össze, mint pozitív és negatív, állítás és ta-
gadás, tudat és tudattalan, lét és nemlét: az érem két oldala. A rútság a szépség forrása (a nemi 
váladékokból szép gyermek lesz), és a szépség lecsúszik rútsággá. Még a szép öregség vagy a 
szép halál lehetőségét sem tagadva: a hulla a rútesztétika tárgya. A szépség „többé nem végső 
valami” az esztétika számára (Hegel, II. 96.). Mégis centrális szerepe van az emberi érzékelés 
és átélés történetében, amit az egyéni élményben máig őriz, amennyiben összefonódik a bol-
dogság kifejezésével, az életöröm beteljesedésével, a segítő hatalmak, a biztonság megtapasz-
talásával, a kapható és adható jó ismeretével, a lét ajándéktermészetének megnyilatkozásával. 
De a szép már csak szubjektíve kitüntetett és alkalmilag megtapasztalható, egyébként csak 
számtalan más esztétikai minőség egyike. Az ember igyekszik jó lenni, és ez néha sikerül. Az 
ember keresi a szépet, és az néha eljön hozzá. A kor azonban nem a szépségé, sem a jóságé: aki 
eléri, mintha más korokból lopta volna őket, ami csak akkor lehetséges, ha az ember nem alkal-
mazkodik és „a külső realitást mint neki meg nem felelő létezést tételezi (uo. 96.). Ez azonban, 
minél jobban közeledünk a globális uralom nagy távolságokból uralkodó túlerőinek érájához, 
s ezzel az egyén minél jobban leértékelődik, annál nehezebb. Az igaz, jó és szép a halálösz-
tön műve. Kertész Az egyiptomi című filmjében Echnaton fáraó meg akarja valósítani az örök 
békét, mint szép és jó egységének s az emberiség egyesülésének birodalmát, nemes szándéka 
azonban a maga és hívei életébe kerül. Hadvezére, felesége, húga és végül Szinuhe, az orvos is 
őrültnek minősítik. Ellenséges hadak, előjogaikhoz ragaszkodó sötét hatalmak és egy elavult, 
de annál fanatikusabbban ellenálló, gyűlöletté alakult hitvilág gyűrűjében nem lehet „bárso-
nyos forradalmat” csinálni. Szinuhe látja Echnaton koránjött forradalmának lehetetlenségét, 
mégis igenli jövőbe mutató lényegét. Az ember közvetlen valósága az önzés, míg „közvetlen 
valóságának elölése” (Hegel, II. 100) a szeretet. A haladás, a megújulás, a felemelkedés ára a 
freudi „rossz közérzet a kultúrában”. A „rossz közérzet” elleni lázadás a szeretet lehetetlenségé-
nek bevallása, s annak elismerése, hogy a közvetlen valóság, mint önzés, az egyetlen valóság, 
vagyis az embernek nincs specifikuma, a felegyenesedés, az eszközhasználat, a tűz és a képek 
és fogalmak által szervezett közösség nem tudta megváltoztatni a lény állati lényegét.

2. A karakterisztikus

Az eszmény azt fejezi ki, amit mindenkinek akarnia érdemes, azaz az emberi beteljesedés 
mértékének mércéjét. A polgári eszmény versenytársadalom által feltételezett konfrontatív 
izolacionizmusa azonban nem a lehetséges általános emberit, nem a hegeli szubsztancialitást 
ragadja meg, hanem a különös totalitások integrációs lehetőségeit. Nem a tökély nyugalmát, 
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hanem az otthonosságét. Nem az általános, hanem a privilegizált létteljességet. A létteljesség 
arisztokrata és polgári modelljei előbb konfrontálódnak, utóbb egyezkednek, de kizárják a 
létteljesség lehetőségéből a lét (mint emberiség) teljességét. A polgári eszmény önfelszabadí-
tó igényessége korlátai ellenére is megindítja az igény forradalmát. „Ebben a tényleges való-
ság felé való fordulásban mármost az a szükséglet rejlik, hogy a művészet tárgya immanens, 
az otthonos, a költő és a közönség nemzeti élete legyen.” (II. 171). A polgári izlésforradalom 
leszállítja az Olümposzról a szépséget, akár azon az áron is, hogy más minőségekre hull 
szét, s nagylelkűen – és nagylelkűség híján legalább kíváncsiságból – helyet ad a minősé-
gek összességének. A hegeli klasszikus művészeti formában „a külső megjelenés … a maga 
objektivitásában megtisztult a végesség fogyatkozásaitól.” (II. 8.). A karakterisztikustól az 
átlagig (melyben már a karakterisztikus lebomlása is megindul), a megtisztulás olyan cél, 
amelynek nem lehetséges az elérése, de lemondani sem tudunk róla. Ezáltal az ember a tény 
és a cél közötti mozgástér birtokosa, melyben minden fejlődés és hanyatlás lehetséges. Eme 
lehetőséggazdagságra emlékezik a La Mancha lovagja című film, melynek hőse bolondul 
megy neki a teljesen irreálisnak, az eredmény azonban a közönséges némber, Dulcinea szép 
átváltozása, miáltal a lehetetlen „tettese”, a bolond lovag is hőssé válik.

A modernség jellemzője Hegelnél az önmagába visszavonult szellem és a külvilág eset-
legességének szembenállása, mely a fenomenológiai ontológia szintjén mélyebben megvi-
lágosodik, mint a későbbi ökonomista szcientizmus interpretációjában. A szellem a belső 
banalitás megvalósítása által alkalmazkodik a külső banalitáshoz, belső és külső „harmóniá-
ja” így itt a banalitás formájában fejeződik ki, melyben a hivatalos formalitás és a szubjektív 
tartalom önkénye, a formátlanságnak a formális sztenderdizálás keretében való kibontako-
zása teremti meg az unalommal, idegességgel, idomított reagálások azonosulásmentes ön-
elidegenülésével telített, kelletlenül vonszolt életformát, a különféle negatív érzésekkel és 
indulatokkal egyensúlyozó pozitív rendet. Ez a szublim-undorító világa. A formális szeretet 
a legmegzavaróbb szeretetlenség, a formális igazságosság a legszívtelenebb és korlátlanabb 
jogtiprás nagyüzeme. A korlátoltság és a burjánzás együtt formálják a modern banalitást, 
mely végül úgy kapaszkodik a mesterséges tárgyakba, mint az eredeti szimbolikus művészeti 
forma mágikus tisztelete a természeti tárgyak istenítésébe. Ezért diktálja az autó a viselkedést 
már Dino Risi Előzés című filmjében és ezért nyom agyon az ipari táj Atom Egoyan Felicia 
utazása című filmjében. A Fűrészben az elhagyott gyár elemésztő, emberdaraboló gépezet-
ként kerül újrafelhasználásra.

3. A szép stabilitása helyet ad a kaland dinamikájának

A középkorban a templomokba bezárkózó vagy végcélként eltávolodó szépség, melynek fel-
lépését már akkor is rút démonok keretezték, az újkorban megpróbál kilépni – már nem egy-
szerűen az embertestbe, hanem a világtestbe, melyet nem birtokol, csak meghódítani próbál. 
A cselekvésre ösztönző fantázia, vállalkozásra éhes lélek nyugtalansága (mely ekkor még 
erősebb, mint a későpolgári szorongás), nekimegy az élet számtalan kalandjának, s a nagy-
világ felfedezése együtt jár az élményspektrum teljességének kihasználásával. Ekkor még a 
kezdeményező készség a siker forrása és a belső gazdagság a külső gazdagság garanciája. 
A film, mint kései művészet, lekésett erről az optimizmusról, s a hódító kivonulás a német 
expresszionizmus és a nagyromantikus Universal-horror idején, de a scifiben is rosszul vég-
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ződik, csak a fantasy meseszerű díszletei között valósul meg a Korda-féle Bagdadi tolvajtól 
Harryhausen Szindbádjáig, nosztalgikus felidézése.

4. A modern szépség ijesztő mélységei

A Gólem-beli Miriam pikáns szépsége szabadítja rá népére a bálvány pusztító erejét, melyet 
a szenvedély, a csábítás és a féltékenység fellépése tesz kontrollálhatatlanná. Ezek egyben az 
ábrázolt világ előnyei is a maihoz képest, ha meggondoljuk, hogy a Gólem utódait melyek 
távirányathatóak, nagy cég állítja elő a Fido című filmben. Ma már ott tartunk, hogy a jelen-
való rút káoszhoz képest szép káoszról is beszélhetünk.

A szép kivétel, a rút szabály, ezért a szép mélysége baljós, a harmónia mélysége fensé-
ges vagy borzalmas. A szépségnek mélysége az, ami a rút, a borzalmas, az iszonyatos vagy 
akár az undorító esetében a felszínre tör, a katasztrófikus, kaotikus és kegyetlen, gyászos 
vagy megalázó, lenyomó és széttépő, undorító extrémszituációkban. Hegel már a klasszikus 
szépségben is meglátja a szépség gyászos mélységét: „nem bánatos és kínos lemondás, de 
mégis lemondás a földiről és tovatűnőről, mint ahogy a szellemi derű mélyen elnéz a halál, a 
sír, veszteség, időbeliség felett, s éppen mert mély, ezt a negatívat önmagában tartalmazza.” 
(II. 61.).

A XX. századi szellem sorsa képletének is tekinthetjük, amit a Saul fiában látunk, a véres 
ürülék súrolását. Vajon eltűnt-e a rút és iszonyatos szövetsége által az általánossá és szabállyá 
lett rút mélyéről a szép? Mondtuk, a holttest, a romlás jeleit viselve, a rútság diadalának kife-
jezése, a temetési szertartás azonban visszaadja az elveszettet a szépség örökkévalóságának, 
s ezzel tagadja a rút iszonyat végleges győzelmét.

5. A rút inváziója és az istentörténet

A klasszikus szépséget a középkorban nem a karakterisztikus, hanem a rút inváziója, és a vele 
szembeszegülő szép magányos lázadása váltja le. A mai „új középkorban” a rútinvázió ismét 
visszatér, de a rút olykor a rút+jó kombinációja is lehet (Freaks, Az opera fantomja). Ez a 
nagy középkor olyan öröksége napjainkban, melynek jelentősége nő.

A keresztény istentörténet bukott világot ábrázol, amelyben a fenségest kezelik alantas-
ként és az alantast fenségesként. A szellemi hatalmat megalázzák és az anyagi önkény és 
kegyetlenség diadalmaskodik. Jézus ábrázolása akkor nem giccses, ha az alak egyszerre ré-
szese a szellem végtelen és halhatatlan, és a természeti anyagiság és empirikus egyediség 
véges és sérülékeny világának. A szép alakot megtámadják a negativitás – ezúttal nem a 
természeti romlás, hanem a társadalmi rontás – erői, ezért nem alkothatja az eszményi szép 
görög stílű központját. Az általános szellemiség megtámadhatatlansága és az egyediség sé-
rülékenysége ellentétek, de az előbbi alászállása majd felemelkedése a szenvedő véges és a 
végtelen fenség, a létező és a lét létteljes egysége lehetőségének bizonysága és a létrontás 
elkerülésére való tanítás. A szépesztétika és a rútesztétika eme katartikus egysége „ellenkezik 
az emberi alak érzéki mivoltában rejlő boldogsággal.” (II.133.). A nyers fenségest és a nyers 
rútat egyszerre próbálja meghaladni a szép szenvedés, vagyis az áldozat esztétikája, amely a 
tragikumból is kiutat keres: a szellem az eltűnőben testesül meg és nem a maradandóban, az 
örökkévalóságot nem az anyagban, hanem az érvényben keresve.
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A szépség mint görög szépség előbb tényként realizálódik a testben, utóbb mélységként, 
lelki szépségként, a szenvedéstörténetben. Az ókori boldog szépségből továbblépünk a szép 
szenvedésbe. Előbb a test szellemül át külső szépséggé, utóbb az indulatok belső szépséggé, 
s az utóbbit azonosítja Hegel a szeretettel. A testi boldogságban a végtelen válik végessé, a 
szeretet szenvedésében a véges végtelenné. A szeretet az önfeledés általi visszaemlékezés az 
önző szubjektivitás létharcában elveszett lényegre. A szeretet „kibékült visszatérés a maga 
másából önmagához”, a „Te”-ből az „Én”-hez (II. 118.), miáltal nem egy veszedelmes szörny 
ketrece az élet, hanem a pillanatba beleírt örökkévalóság, az esemény érvénye, amit Hegel 
azért nevez abszolútumnak, mert a létsűrítő létteljesség képességével bír.

Jézus teste sokkal sérültebb, mint a babiloni kurváé, bűnei bűnhődése után, Kertész Az 
egyiptomi című filmjében, mégis az utóbbitól iszonyodik a néző. A középkori művészet egé-
szében tapasztalhatjuk, hogy a szenvedni merő, a szép szenvedés mártírjának látványa ki-
löki a rútat a szenvedőből a szenvedés okozójába. Miközben a régi képek pribékjei olajban 
főzik, darabolják vagy sütögetik a vértanúkat, azok jámbor arca boldogságot fejez ki, nem 
azért, mintha mazochista módon élveznék a kínt, hanem mert máshol vannak, más szinten 
kapaszkodtak meg, nem nyeli el őket a bukott világ földi pokla. A hús véges szükségletei 
és romlandósága eleve kínozzák az embert. A természeti szükségletek az embert a hússal 
azonosítják, tehát a pribékek az ember kínzóját kínozzák, s a maguk alantas mivoltában 
nem az emberrel, hanem a betegségekkel, balesetekkel vagy katasztrófákkal egyenértékűek.  
A marcangolók olyasmit marcangolnak, ami maga is marcangoló. A pribékek primitívségé-
vel járó gonosz irigység az ember emberalatti („bukott”) részére redukálja őket, s így kivetik 
magukból azt a korrigáló tényezőt, ami Hegelnél az ember ráismerése az abszolútra a másik 
tükrében, vagyis a szeretet. A pribékek alanyként testesítik meg a romlást. Mindegy, hogy 
a természet gyengesége vagy a társadalmi gonosz az oka, a belső szépség, mely az igenlő 
tekintetek találkozásában maga is belső szépséget nemz a másikban, mindkettőt, a természeti 
korlátot is képes tágítani és a társadalmit is képes túllépni, s ezáltal a szeretet az önszeretet 
túllépésének bizonyul. Az ember szereti mindazt, amit megélt és elintézett, azaz aminek, aki-
nek feláldozta idejét. A XX. század közepén, Douglas Sirk filmjeiben, még hiteles kifejezést 
talált ez a tradíció, A texasi láncfűrészes mészárlás azonban azért olyan erős és igaz, mert 
elismeri, hogy a sunyi tekintetek világában és a dögökkel borított senkiföldjén mindenki már 
csak a saját életéért fut.

6. Az iszonyatos-rút hivatása

A szellem „haragszik a világra vagy gúnyolja a világot” (Hegel.II. 89.), a bukott, de a peri-
fériákon töredékeiben még vegetáló magasabbrendű kultúra felől tekintve azonban a világ 
gúnyolja a szellemet, mert csak a nyers erőt, a korlátolt ravaszságot és az értelmetlenül mér-
téktelen gyarapodást becsüli. A teremtő korok egykori szépségeinek torz keverékalakulatai, 
a tolakodó reklám, a hivalkodó dekorativitás és a szemtelenül üres, egyben kioktatóan gőgös 
hivatalos retorika a hatalmat és kéjt dicsőítik. Ha a partikularitás szolgálatában áll az általá-
nos, az egyéni önzés szolgálatában az állam, akkor a szép a rút álarca, a magasztos az alantas 
álarca, a jó a rossz álarca: sorra hitelüket vesztik az esztétikai és etikai kategóriák. A gyakor-
lati koreszmény szégyenletes és undorító lényege az alantas áttetszése a magasztoson, a rút 
áttetszése a szépen, az autentikus művészet feladata pedig a hamis játék leleplezése vagy a 
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rút és alantas közvetlen, kíméletlen, szépítetlen, cenzurálatlan feltárása és elénk állítása. A 
valóság kísértetiessé, az ember rémmé válását kell bemutatni: ezt is teszi a film évtizedek óta, 
„hogy az igaz éppen a semmisnek ezen önszétrombolásában szilárd, maradandó hatalomnak 
mutatkozhassék…” (II. 87.).

A történelem alvége a korábbiaknak ha nem is ellentmondó, de krónikus kimondatlan-
ságokkal korrigáló képéhez vezet. A korábbi pionírkorszakok, a német expresszionizmus, 
Universal-horror vagy az E.G.Ulmer neve által legendássá lett B-film-kultúra által sejtett 
dolgok A texasi láncfűrészes mészárlás óta kezdenek kimondhatóvá válni. A mai filmkultúra 
az objektív szellem tudattalanjának visszatérése. A teremtéstörténet elbeszéléseinek tudatos 
igazságai mögött rejtőzködő tudattalan igazság nem az, hogy Isten a maga képére teremtette 
a természetet és az embert. A teremtés az objektív szellem felfakadó tudattalanjában valójá-
ban Isten megtisztulása, ami abban áll, hogy a korábbi istenekkel szemben sikerült kiválasz-
tania magából a nem-istenit, a természetet és ezen belül az embert, aki számára ezáltal két 
út nyílik: végigviszi az Istenből kivetett kaotikus, torz, partikuláris tendenciákat, vagy ellen-
kezőleg, azt keresi magában, aki elvesztette magát benne, az Istent. Így Jézus Isten is lenne, 
aki elébe megy az embernek, és ember is, aki elébe megy az Istennek. Az ember a két út, a 
prométheuszi lázadás és a jézusi elébemenetel között nem tud dönteni. A hegeli romantikus 
művészeti forma (a modern művészet) tárgya a tisztító tűzben égés fájdalma, a mai művészet 
tárgya a pokoltűzben égés daca.

Az, amit a középkori képeken a pribék testesít meg a vértanúkkal szemben, a vad düh 
és absztrakt gonoszság, az utóbbi évtizedek filmjének legfőbb témája. A Psychoban még 
sérülés terméke, így sajnálni való, A texasi láncfűrészes mészárlás óta oktalan, motiválatlan 
és ellenállhatatlan gonoszság, megtámadhatatlan és felszámolhatatlan szubsztancialitás. Ma 
ugyanolyan öncélúság jellemzi a gonoszságot, mint a régi esztétikában a szeretetet vagy 
a szépséget, mely magára vonja a gonosz gyűlöletét, az utóbbi világába való integrálha-
tatlansága által. A mai filmben már nemcsak a hitükhöz hű mártírokkal áll szemben a rút 
izomgyúrma, hanem minden rajta kívül álló élettel, de legelőbb a léha könnyelműeket, a 
tengő-lengő közönyösöket, a kisstílű hedonistákat kapja el a romlott gonosz őrülete vagy 
stupiditása, s az újabb erőszakfilmi műfajokban mindinkább a kettő, a gonosz és a léha vi-
szonyára redukálódik a világ.

A taroló gyilkos oly kevéssé emberi, hogy nincs semmi akadálya, Hitchcocknál a mada-
rak, Spielbergnél a hüllők léphetnek a helyére. A vagyon- és hatalomgyűjtő majd szórakozó 
és fogyasztó generációk idején megszakadt kultúrafelhalmozás és az elmaradt kultúraát-
adás gyermekei kisebbrendűségi érzésük szorongásait tettre kész gyűlöletté konvertálják.  
A Targets óta bármelyikünk elképzelhető az iszonyat szubjektumaként, így A texasi lánc-
fűrészes mészárlás Bőrpofája is csak az átlag titkolt igazságát fejezi ki. A kultúravesztő 
generációk gyűlölködő dühét, antikommunikatív türelmetlenségét és obszcénra korlátozott 
nyelvezetét nem lehet nárcisztikus istenkomplexusra visszavezetni. Ezért meg kell kettőzni 
a nárcizmus elméletét, és kidolgozni a nárcisztikus ördögkomplexust is. Az ember instabil 
lény, aki vagy több, vagy kevesebb önmagánál. Az angyali és ördögi egykori szembeállítása 
is azt fejezte ki, hogy az ember szégyene vagy dicsősége önmagának. Ha a pribéket, a so-
rozatgyilkost vagy a fanatikus gyűlölködőt vadállatnak nevezzük, felszínesek maradtunk, 
mert a pribék rosszabb a vadállatnál, az utóbbi ugyanis megvalósítja lényegét, míg az előbbi 
szégyene lényegének. Hegel kitűnő jellemzését adja annak, ami a Psycho, a The New York 
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Ripper és A texasi láncfűrészes mészárlás reprezentatív remekléseiben éri el csúcspontját:  
„A végtelen ellentmondást bensejük és ama szerencsétlen körülmények között, amelyek közé 
keveredetteknek látják magukat, ők maguk oldják meg borzalmas módon…” – írja Hegel a 
modern próza sorstalan és szubsztanciátlan egyedeiről, a melankolikus kallódókat követő 
dühöngő kallódókról (II.159.).

Az újbarbár lélek nem azonos a barbárral, mely utóbbi csak a környezet kegyetlensé-
geihez alkalmazkodott fejlődésforma. Az újbarbár lényege olyan regresszió, mely minden 
kollektívan meghaladott fejlődési stádiumból csak az erővel azonosított negatív részt nyeri 
vissza és rögzíti. Barbarizáció és infantilizáció termékei a gyermeklelkű felnőttek, mint új-
fajta monstrumok. Polanskí Iszonyatának hősnője úgy fél a külvilágtól, mint a Boogeyman 
hőse a szekrény belsejétől. A mai erőszakműfajok a mesék fantasy-rémeit fokozzák horror-
rémekké, az epizodikus negativitást totálissá, a kalandost iszonyatossá, míg a Disney-kultúra 
groteszk partnerré, társsá, a krónikusan éretlen bensőség nevetségességének hasonmásává 
fokozza le a monstrumokat. A hőskultúra gyermekessé válik. Hegel ismét csak mintha a 
mai szuperfilmekről beszélne: „Csupa dőreség és őrültség, melyeket a hősöknek komolyan 
kell venniük.” (II. 165.). A tinihorrorban vagy a képregények ihlette scifiben „a hősiesség és 
vitézség olyan magaslatokig felcsavartan jelenik meg, hogy már nem hívő bámulatot kelt, 
hanem csak mosolyt a tettek meseszerűségén.” (uo. 165.).

Mágikus archaizmusok a film árnyékvilágában

1. Az esztétikai élmény eredete

Az esztétikum korábbi jelenség, mint a művészet, a természeti szép megelőzi a szépségél-
ményt, mert arányos, harmonikus, jólformált, beteljesedett alakokat (tehát szépséget) a termé-
szet az ember megjelenése előtt is produkált. Így van ez a többi esztétikai minőség esetében is, 
melyek ily módon – magánvaló esztétikumként – a felfogó, értékelő tudatra várnak. A szépség 
nem sejti a szépséget, felfogó tudatra vár, s a mesterséges szépség mindig tartalmaz valamit 
a mesterkéltségből, a csinosítás termékeként. Az esztétikai minőségek észrevétele, átélése is 
megelőzi az esztétikai élmény objektiválását. Az objektív szépség megelőzi a szépségélményt 
és a szépségélmény a szépség víziót objektiváló alkotását. Az esztétikai minőségek felisme-
résének és kifejezésének is megvan a maga története: a szépségélményt megelőzik más esz-
tétikai élmények, mert a létharc valóságában az ember előbb felfigyelhetett a rútra vagy a 
fenségesre, mint a szépre. A termékenység-istennők vagy Nagy Anyák szobrain a keménység 
és bujaság egysége a csodálat tárgya. Azt is mondhatjuk, hogy kezdetben nem a szép a tetszés 
elsődleges tárgya, hanem a szépséget megelőző izgató, vonzó vagy taszító minőségek.

Fenséges és rút világ küldöttei vagyunk. Ezt legmegrázóbban a film tudatosítja a már-
nem-szép művészetek korában. A Saul fia rendezője jogosult törekvést fejez ki, amikor hang-
súlyozza (dvd-kiadás: extrák), hogy a forgatás során igyekeztek elkerülni a szépet.

A művészeti szépként önállósult élményszolgálatot megelőzte a természeti szép, ezt pe-
dig a természet nagyszabású mozzanatai, pl. egy erdőtűz, mely, ha belül van az ember, pusz-
tán iszonyatos, ám ha kívül van, iszonyatosan szép is lehet, és megajándékozhatja a népet a 
sülthús felfedezésével. A szépművészeteket nemcsak a természeti szép előzte meg, s az eszté-
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tikai minőségeket nemcsak a magánvaló esztétikum iszonyattól a szépségig ívelő spektruma, 
hanem a mágia keretében megjelenő, művészeti termelésként még nem önállósult esztétikai 
minőségek varázsereje is.

2. Istenevők

Hegel szerint a legmegfoghatatlanabb (a lélek) és az érzékelés számára legsúlyosabban je-
lenvaló (a kő) egysége a piramis, mely által a kő tartóssága módján van jelen a holt a mulan-
dóságba beépített örökkévalóságban (Hegel: Esztétika. Bp. 1952. 1. köt. 364.). Kezdetben 
nem egyértelmű kép és lét különbsége: a képet birtokló a leképezett létet birtokolja, a jel 
birtokolja tárgyát (Arnold Hauser: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Bp. 1968. 
1. köt. 8.). A paleolitikum naturalista barlangrajzai is jelenthetik a vadászat bizonyos mágikus 
formáját, az állatok begyűjtését és a levadászott állatokkal való elsajátító egyesülés formáját. 
ennyiben az ősvadászok egyben istenevők, ahogyan a mai melodrámában is „mind megöljük, 
akit szeretünk”. – Még az egyiptomiak is egyaránt tisztelik az állatokat és a holtakat.

Az idők kezdetén hozott döntés, írja Eliade, „ölni az életért” (Geschichte der religiösen 
Ideen. Bd. 1. Von der Steinzeit bis zu den Mysterien von Eleusis. Freiburg. 1978. 16.). Az 
őskőkor embere kétmillió éven át a vadászatból élt. Ember és állat háborúja két millió éven 
át igazi háború, nem mészárszék: vadászok voltunk, mészárosok lettünk, előbb az állatok, 
majd önmagunk mészárosaivá. Mivel az állatok táplálták az embert, s az emberek tisztelték 
az állatot, a kép vadászfunkciója mellett szakrális funkciója is feltehető (Hauser csak az 
elsőt hangsúlyozza). Ha meggondoljuk, hogy eredetileg az előember majd az ember terme-
te kisebb és az állatoké (mamut, ősbölény, rinocérosz, barlangi medve) nagyobb a mainál, 
úgy ezek az emberek monstrumgyőzők, s ilyen összecsapások emlékei térnek vissza a King 
Kongban vagy a Godzillában. A mitikus apagyilkosságot megelőző mágikus istengyilkosok 
a lakomák után a barlangrajzok által adták vissza a létet állatisteneiknek, áthelyezve őket a 
mulandóságból a barlangrajzok örökkévalóságába. A kép már a középső kőkorban azt a sze-
repet játszotta, mint később Egyiptomban a múmia.

Frobenius elemzései alapján úgy tűnik, a különböző állatalakok összeolvasztásának, 
a keveréklények alkotásának célja az istenalakká való felfokozás biztosítása (Frobenius: 
Kulturgeschichte Afrikas. Zürich. 1933. 98-99.). Frobenius a Gorgo kialakulását mutatja be, 
mint eredetibb állatistenek emlékét egy későbbi, titáni istengalériában. A keveréklény mint 
állatember eredetileg isteni lény, s ekkor a rút és fenséges, s nem a fenségesen szép a legfőbb 
kimondhatatlanság kifejezője. Egy korábbi szakaszban nem volt szükség a keverés és hal-
mozás általi felfokozásra, elég „csodálatos” alakulatokat kínált maga a természet. A kőkori 
hit szerint az állat „az emberhez hasonló, de természetfeletti erőkkel bíró lény…” (Eliade: 
Geschichte der religiösen Ideen. Bd. I. 19.). A paleolitikum embere olyan dolgokkal találko-
zott, amelyekre nem volt szava. Ez esetben a reális szólítja őt, és nem ő a reálist, s a reális 
szótalan szólításai a megrázó csodák. A meghatározatlan idegenséggel és kiszámíthatatlan 
mássággal való találkozások az ismeretlen kozmosz kimeríthetetlen túlhatalmait képviselték. 
Hogyan lehet megragadni ezt a traumatikus közeget és miként lehet katartikussá változtatni 
a traumát? Az eredeti felfogás (érzékelés, érzelem és képzelet egysége, s mindezeknek a 
kezdetleges, de annál nagyobb drámai erejű fogalommal, s a kényszerítő fogalom befolyá-
sa által meghatározott cselekvéssel való egysége) számára a legnagyobb ellenfél (délen az 
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oroszlán, tigris, leopárd, északon a barlangi medve stb.) foglalja össze a természetet. Bennük 
válik a természet megszemélyesült hatalommá, s a velük való (álarcos sámán közvetítette) 
találkozás és a beavatás sebei avatnak férfivá és vadásszá. A vadásztársadalom nagyvadakkal 
folytatott „szent háborújában” kialakul „vadász és áldozat misztikus szolidaritása.” (Eliade: 
Gechichte…Bd.1. 16.).A harcos, a maga önmegsebzése által, vérével ajándékozza meg állati 
áldozatait, s olyan temetéssel biztosítja túlvilági pozíciójukat, mely még az egyszerű törzs-
tagok bozótba vetett hulláinak sem jár ki. A két ősélmény: a seb és az állat. A seb, mely az 
emberállatot önmaga fölé emeli, az állatistent az emberhez közelíti.

Róheim Géza a földművelést is a vadászok jóvátételi mágiájához hasonló hiedelmek és 
rituálék feltételezésével vezeti le: „A mezőgazdaság előtti társadalmak gondtalan gyermekei 
a dzsungelben vagy a sivatagban soha nem gondolnak a holnapra.” Fantáziáik azonban a 
test elpusztításához hasonlóan értelmezik pl. a yam-gyökérnek az anyaföldből való kihúzá-
sát:”…könnyen beláthatjuk, hogy vezetett ezeknek a fantáziáknak a jóvátételi fázisa az újbóli 
ültetéshez … tehát az endopszichikusan meghatározott tevékenység másodlagos gyakorlati 
eredménnyel járt.” (Róheim: A kultúra pszichoanalitikus értelmezése. In. Primitív kultúrák 
pszichoanalitikus vizsgálata. Bp. 1984. 632.).

A földművesek számára „a föld mindannak összege, ami manifesztálódik. Minden, ami a 
földön van, egy nagy egységhez tartozik.” (Eliade: Die Religionen und das Heilige. Frankfurt 
am Main. 1986. 279.). A földművesek számára a termékenység, ég és föld egyesülési aktusa, 
a földet megtermékenyítő eső, a foganó és szülő föld az, ami a háború és az ölés, a vadállati 
ellenféllel való szembesülés az előző kétmillió év vadászai számára. De a vadászatot meg-
előző egyszerű gyűjtögetés, az erdők ritkulása és a jégkorszak megpróbáltatásai előtti idő a 
földművesek vallásához hasonló előzményeket ihlethetett.

Láttuk, a vadász az első apagyilkos, a vadászat férfidolog és a vadállat az első Vad Nagy 
Atya. A földműves ezzel szemben az első anyagyilkos: Eliade sorolja a népeket, amelyek 
a földművelést a földanya megsebzésének tekintik (Die Religionen und das Heilige, 382-
383.). A Gólem mágusa csak meglopja vagy kényszeríti az isteneket, de az „őrült tudós” (pl. 
James Whale Frankenstein című filmjében) a földanya és a kozmoszatya gyilkosának, kettős 
szülőgyilkosnak tekinthető, a tudomány mindent megsemmisítő csodafegyverét alkalmazó 
merénylőnek, ami később, Ishirō Honda Godzillájának tudósában tudatosul is. Az őrült tudós 
utóda az elvadult, debil gépkezelő A texasi láncfűrészes mészárlásban, s ezzel végül a tudo-
mány és technika minden műve úgy kompromittálódik, mint Smohalla, az Eliade által idézett 
indián próféta szemében a földművelés (Die Religionen und das Heilige, 282.).

Az ősit ma már nem az alacsonyrendűvel azonosítjuk, így neki is az a kérdés jár, ami min-
den művészetnek: mit kezdhetünk vele?, mire jó?, hogyan járul hozzá ma is, számunkra is, 
a létmegértéshez? Ezen az alapon lehetséges az új régivel és a régi újjal való megfejtésének 
kölcsönhatása.

3. A titán jelenvalósága

A „művészet vége” azt is jelentheti, hogy mindent elmondott, már csak ismétli magát, s az 
egymást utánzó átlagfogyasztók szemlélődéstől és kontemplációtól idegen világában nincs is 
mit mondani. Azt is jelenti, hogy a művészet többnyire már csak tárgyfétisek vagy ideológiai 
fétisek reklámjaként kap támogatást. Azt is jelenti, hogy az embert tehermentesítő, mind 
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több emberi funkciót átvevő technika világában a művészet is művészeti iparként gépiese-
dik, olyan ingerszolgáltatásként, melyet aligha nevezhetnénk az emberi nem öntudatának.  
A deszakralizált művészet végül visszaolvad a játékba, amelyből az emberré válással kiemel-
kedett. De a művészet vége egyúttal, a jelzett tendenciákkal szembeni ellenállási pontokon, 
le is szűri a művészettörténet vívmányait, és előhozza a művészet kezdeteinek eltemetett 
alapélményeit, az állatembert és a sebet, s az őket követő archetípusokat. Az állatember az 
istenemberre utal, annak ősváltozataként, a seb pedig előbb a beavatás, utóbb a megváltás 
megpróbáltatásaira, a lét árának démóniájára. A hőskultuszt (Douglas Fairbanks vagy Erroll 
Flynn korát) leváltja, a King Kong és a Godzilla pionírteljesítményeit követően, a rémóriások 
kora, s ezeket kimeríthetetlenül variálni kezdi a mozi második ötven éve, olyan messzi lelki 
rétegeket hozva felszínre, melyeket a nagy vallási megújulások során már időszámításunk 
előtti ötezertől kezdve eltemettek az újabb lelki és szellemi rétegek. A művészet története a 
márványos mozdulatlanság és eszményiség szép egységétől jut el a mozgókép (a mozgó és 
zajongó árnyak) és a rút rettenetesség egységéig. A Szindbád hetedik utazásában a varázsló 
által felidézett képek úgy néznek ki, mint egy mozielőadás: ezzel a film maga vállalja fel, 
elődjeként, a mágiát.

Az olümposzi istenek leváltottak egy ősibb chthonikus istengenerációt, a szellemistenek 
az életisteneket, az erkölcsi isten a természeti isteneket. Az egyisten a régi földi és égi iste-
neket pogány démonokként száműzte a népfantáziába. Az új istenek és szentek székhelye 
a templom, a régieké az erdő és az éjszaka mélye, barlangok vagy akár a lakás sötét zugai. 
Miután az ideológia szcientizmusa és a banális ember számító kisracionalitása minden istent 
és szentséget trónfosztott, titánok törnek fel, bukott és démonizálódott istenekként, a népfan-
tázia mélységeiből. Valaha a vallástörténet folytatása volt a művészettörténet „humanizmu-
sa”, ma a művészettörténetben rajzanak fel a vallástörténet elfojtott lényei, Salvador Dalitól 
Ishirō Hondáig.

Ishirō Honda Godzillájában isteni fenség nyilvánul meg a szörny lassú ellenállhatatlan-
ságában, mintha egy más időiséget hozna magával a mélyből. Romboló ballagásában jelen 
van a vegetáció békéje. A Tarantula tudósai csak húsnak tekintik az állatokat, s olyan tápszert 
kísérleteznek ki, mely egy nap alatt egy éves növekedést eredményez a vágóhidak gyorsabb 
kielégítése érdekében. A Godzillában a szegény japán halászok, akiknek hálója egy nap már 
csak köveket hoz felszínre, léleknek, istennek tekintik a lényt, és azt beszélik, ha egy nap 
Godzilla nem talál több halat a tengerben, eljön a partra, hogy embert egyék. Régen szűzlányt 
áldoztak a haragvó Godzilla kibékítésére, ma egész hadsereg áll vele szemben, de minden 
katonai erő hatástalannak bizonyul. A civilizáció háború az istenekkel (a természettel), és 
nem alku, mint a halásztársadalom idején. A felbolygatott természet tanult az embertől, és 
él az általa felszabadított erőkkel: Godzilla radioaktív sugarakkal lobbantja lángra a támadó 
militáris gépezetet, majd elküldőjét, Tokiot.

Godzilla állat és isten, de mindenekelőtt magányos vadász, annak a lénynek az ősképe, 
aki kétmillió éven át magunk is voltunk, amikor azonosultunk az istenekkel (a természettel). 
Az Emiko által viszont nem szeretett háborús hős, félszemű tudós és nagy feltaláló sem 
kevésbé magányos, mint Godzilla. Az előbbi tengermélyi barlangból jön fel, az utóbbi pincé-
ben berendezett laboratóriumából. A félszemű tudós, a nyomorék zseni is több és kevesebb 
másoknál, az egyetlen méltó ellenfél, ő is – titkos – küklópszi lény: szellemóriás emberbőr-
ben. A tudós találmánya, mely minden életet megsemmisíthet, leoldja a húst a csontokról, 
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akárcsak az óriáspók köpete Jack Arnold filmjében, a Tarantulában. A japán tudós népét 
csak találmánya mentheti meg, mely azonban egyúttal az egész emberiség csontvázzá vál-
toztatásának eszköze lehet, ha rossz kezekbe kerül. Ez a fiatal tudós konfliktusa, aki végül 
egyedül merül alá, nem adja ki kezéből készülékét, s magát és a készüléket is elpusztítja 
Godzillával együtt, megtérve a természettel való kőkorszaki alkuhoz. Szemet szemért, fogat 
fogért, mondja a westernek bosszúerkölcse. Itt ébredünk rá, hogy ez eredetileg nem bosszút 
jelentett, hanem a magam vére áldozatának jóvátételi gesztusát a mások (a szent medve stb.) 
véréért. A tudós magával viszi az élet feletti abszolút uralom titkát, és a gyász a film végén a 
tudósról Godzillára is átsugárzik. Egymás tükörképeivé válnak a tudós és Godzilla a felka-
vart mélyben: el kell pusztulnia a nagyságnak, nincs helye a világban.

A természet katasztrófaként alanyiasul, az ember tragikus egzisztenciaként magánvaló. 
Az embernek állati teste van, s egyúttal nemcsak az objektív szellemben részesedik, a terem-
tésben is részt vesz. Az állati test joga és az objektív szellem joga, az ösztönök joga és az 
ész joga a szubjektív szellemben ütközik, melyben két összebékíthetetlen jog van egymásra 
utalva és egymásba bezárva. Így az ember mindkét jog szerint bűnös, áruló: hol a természet, 
hol a szellem, hol a test, hol a lélek, hol a család, hol az állam árulója. Az emberi egzisztencia 
eleve tragikus, de tragikumát a banalitás korrupciója, a kettős lefokozás és a dupla bűnösség 
„egyensúlya” oldja. Így az érzéketlenség óv az öngyűlölettől. Tisztelhetjük az uralkodó iste-
neket, de a bukott istenekben ismerünk magunkra.

4. A keveréklénytől a megfoghatatlanságig

A mai filmkultúrában nem a mindenütt jelenlevő titáni erők állnak össze egyistenné, ellenke-
zőleg, újra önállósul a titánok sokszínű gárdája, elfeledett lények jönnek elő és seregük kime-
ríthetetlen mélységekből és elsüllyedt világokból rekrutálva szaporodik. A Szindbád hetedik 
utazása hősének meg kell harcolnia a küklópsszal, a sárkánnyal, a griffel, a vihar démonainak 
őrjítő koncertjével, a csontvázzal és a varázslóval. A fantáziát az alaktalanság minden formá-
ja vonzza, a túl sok (a sárkány nagysága), akárcsak a túl kevés (a küklópsz egyszeműsége). 
Ellentétes torzulások egyesülnek, a rém torzulások halmaza, a küklópsz sok is, mint óriás, 
és kevés is, mint egyszemű. Egyszerre kifosztott és fölösleges terheket hordozó. A Szindbád 
hetedik utazása, még modernizálja is az isteni és démoni szörnycsarnokot, hozzátéve a hábo-
rúskodó birodalmak urait, a kalózkodó csőcseléket és a kincsvadász intrikust. Egy jövőbeli, 
távoli évezred archeológusai illetve hitvilágokat kutató etnológusai a mai filmeket szemlélve 
arra a következtetésre juthatnának, hogy ez a kor isteneit nem az égbe helyezte, az új istenek 
a számítógép nevű barlangokban laktak, az egyisten is csak a sokistenek tömegének egyike 
volt, és a jóindulatú démonokkal szemben messzemenően domináltak a rosszindulatú titánok 
és démonok. A Szindbád hetedik utazásának jóindulatú dzsinnje emberré szeretne válni, míg 
gonosz varázslója isteni hatalomra akar szert tenni.

Szörny és hős viszonya is változik. A szörnyek elvonják az érdeklődést a hőstől. Nem 
egy ítélőképes felfedező szellemű emberi hős, pl. Dante a pokoljáró, hanem tanácstalan ti-
nédzsercsapat. Ma nem honfoglaló vagy honvédő hős a közönségvonzó tényező (pl. az Egri 
csillagok Dobó Istvánja), hanem a legkülönbözőbb keveréklények: a természeti lények ke-
verékei, ember s gép keverékei, élő és halott keverékei, s alaktalan és anyagtalan, formátlan 
és megfoghatatlan elemek keverékei, árnyvilágok és ködlények átmeneti megtestesülései. 
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A keveréklény már nem szükségképpen monstrum: kilép a rútesztétikából és a pozitív hős 
szerepét igényli. Batman vagy Pókember kőkori örökséget elevenít fel, a kőkori ábrázolások 
állatarcot viselő táncosait.

Christopher Nolan Batman – kezdődik című filmje pozitív hősként tálalja fel az állatem-
beri keveréklényt, de ez a pozitivitás, ha jobban odafigyelünk, sokkal ellenszenvesebb, mint 
Lugosi Béla illetve Lon Chaney Jr. farkasemberének tragikus éjszakai haragja és nappali két-
ségbeesett szomorúsága (Farkasember, 1941.). A kőkori állatállarc az isten megjelenítője. Az 
eredeti, Universal horrorbeli farkasembernek alternatív személyisége az állat, míg a Pókem-
ber-filmek hősének különleges képessége a beoltott állati rész, mintegy az elveszett termé-
szet visszanyert oltványa, ám a denevéremberi formátum Batman esetében már csak álarc, a 
Batman – kezdődik hősének Kínában legyártott technikai apparátusok kölcsönzik különleges 
képességeit: az állat álarcában és a technika által kiszolgálva jelenik meg a felettes én hatalmi 
igénye. Bruce Wayne az állat és a technika segítségével válik legendává, és a legenda is csak 
a felettes én hatalmát szolgálja. Ember és állat ebben az egységformában valójában elszakad 
egymástól: közéjük nyomul a mindenható haditechnika. Bruce minden képessége a fegyver-
gyártó részleg terméke, míg a Pókember, a felébredt, visszanyert természeti erők képvise-
lőjeként, általuk gazdagítva bocsátotta ki pókhálóját. A Pókemberben egymásra talál ember 
és természet, míg Christopher Nolan filmjében (és más Batman-filmekben) a természet csak 
jelmez. A hős nem azonosul vele és nem értékelődik fel általa, mint egykor a medveálarcos 
kőkori vadász vagy a madár- illetve hiénaálarcos egyiptomi.

Neumann vagy Cronenberg Légy-filmjeiben mínuszt fejez ki a keveréklény állatemberi 
státusza, mely a Pókember esetében plusszá válik, míg a Batman – kezdődikben kifejezetten 
állítják, hogy az ember több kell, hogy legyen önmagánál, ez a többlét azonban itt a közleke-
dési és haditechnika, amelybe még a keleti harcitechnikát is integrálják.

A kezdet: a gyermekkor. A kis Bruce beleesik egy kútba, melyben denevérraj felröppe-
nése rémíti. A film beavatási koncepciója: azzá válni, amitől rettegünk. A kényszermunka 
telepen, ahol a szegénynek álcázott gazdag a nyomor kultúrantropológusaként tölti idejét, 
ördögként mutatkozik be rabtársainak, akiket félig agyonver. Ez a „humanizmus” a film kép-
letében: a megfélemlítéssel párosuló félgyilkosság, a félbűnnek álcázott bűn, mint hőstett. 
Még apagyilkosként is csak pszeudo-apagyilkos, akit vigasztalásokkal halmoznak el bűntu-
datáért. A szupergazdag minden hibája és bűne be van oltva a maga érzéstelenítőjével. Bruce 
a mentegetők és mentségek tömegével felszerelt lét morális luxusában él, mint egy új – tőkés 
– Sztálin.

Nézzük Gotham Cityt. A város közepe (a régiek nyelvén: a világ közepe) az ég oszlopa 
egy felhőkarcoló, a város legmagasabb épülete, Bruce Wayne cégének székhelye, a világ 
megmentése pedig abban áll, hogy Bruce – fedőszerveken, közvetítő cégeken keresztül – fel-
vásárolja az összes részvényt, s az ábrázolt világ egyeduralkodó tulajdonosává válik. Neve 
ott világít a város felett. Az új üdv: a tőkekoncentráció. A tőke globális győzelmét akceptáló 
film arra tanít, hogy legfelülről kell várni a megmentést, a tankszerű szuperautó elsöprő ro-
hanásának eredményeként. Még Wayne tankja is kizsákmányolja a természetet, állatautóként 
közlekedik, szöcskeként ugrálva egyik háztetőről a másikra.

A tőke abszolút győzelme abszolút személyi kultuszhoz vezet. A Wayne család építette a 
várost, a Wayne-apa tervezte a vasutat, a „mindenoldalú ember” gyógyít is, nemcsak épít, és 
morálisan is uralkodik, az aranyköpések mestereként, kenetes tanítóként. A város panorámá-
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ja burjánzó, égre törő gazdagságot mutat be, a mélybe alászállva azonban nyomorgó páriákat 
látunk. A Wayne család, az adott világ megőrzőjeként, a jótékonykodásban látja a megoldást: 
Bruce egy koldusnak ajándékozza kabátját, a szegény szerencsétlent azonban a happy end 
idején ugyanúgy hajléktalanul látjuk, alkalmi tüzeknél melegítve kezeit. Mintha Christopher 
Nolan el sem tudná képzelni, hogy a hajléktalanok lakhatnának. A más világot ígérő, s ezt 
az adotton túl vizionáló keletiek játsszák természetesen a gonosz szerepét. A cselekmény a 
konzerváló realitás-én és a világ totális másságát vizionáló utópikus én küzdelme, az előadás 
módszere pedig az előbbi idealizálása, s az utóbbi megrágalmazása. Jóságos nagytőkések 
állnak szemben a semmiből jövő őrült gyilkosokkal. Az apa bűnéül róják fel, hogy nem volt 
elég kegyetlen, az életébe kerülő rablótámadáskor békített, magyarázkodott, s elmulasztotta 
a megelőző csapást, ezért lesz Bruce nevelődése az ellenség (a film koncepciójában a Kelet) 
minden harci technikájának elsajátítása. „Nem öllek meg, de nem is védelek meg. Nem te-
szem meg, de nem is akadályozom meg…” – mondja ellenfelének Batman a szövetségesei 
által előkészített katasztrófa pillanatában. Ez a tőke módszere: nem közvetlenül öl, s a film 
ezt az alattomos, és a gyilkos erőt mérhetetlenül megsokszorozó és rajtakaphatatlanná tevő 
morált dicsőíti, s ezzel békíti össze a kegyetlenséget a lelkiismereti fölény pöffeszkedésével.

A Pókember hősének lengése, lódulása vagy a Batman hősének repülése fokozott gyökér-
telenséget fejez ki, a westernhősök vándorlási kényszerével szemben is. Hasonló eltolódást 
jelez, ha a westerni lovat autóra vagy repülőgépre cseréljük, ami már nemcsak a hőst, magát a 
– mechanikus – otthont szakítja el a Helytől. A westerni lovas a Nagy Atyák világának szám-
űzöttje, az új világban viszont csökken a nő otthonteremtő ereje, mely a westernben kiegyen-
súlyozta a férfi sérült elidegenedettségét. A Batman – kezdődik nem tud mit kezdeni Bruce 
Wayne anyjával, az elegáns, udvariasan mosolygó társaságbeli nővel, amint , két lábon járó, 
egysíkú képként, reklámszerű jelenésként vonul férje oldalán vagy ül a színházban. Ezért kell 
másodszor is megszületni, s a második szülőanya a kút és a hozzá csatlakozó barlang. De 
még ez is hiába, Bruce Wayne második születése után is anyával bíró anyátlan árva marad, 
a tetszetős kirakatbáb és a szorongáskeltő barlangmély nem integrálható szép és erős anyá-
vá, ezért dominál a cselekményben az apakép, amelyet megmérgez, hogy a dickensi szüzek 
stílusát idéző, finnyás erkölcsű, gyenge apa próbálja pótolni az anyai funkciókat is, a szülői 
munkamegosztás híján. Ezért lehet Batman csupán ál-állatember, techno-denevér. A barlang 
nem őrzi meg eredeti tellurikus minőségét, „chthonikus” szentségét, mert a természetet meg-
erőszakoló férfivállalkozások terméke, egykori rabszolgacsempészek alagútrendszeréhez 
csatlakozik, utóbb pedig a haditámaszpont szerepét tölti be. A film végén elhatározzák a fér-
fiak, hogy kipucolják és beépítik territóriumukba, a kastélyba. A kisfiúként megismert Bruce 
barlang- és denevérfóbiája, mely kiűzi a nagyvilágba, végül a nőfóbia gyanújába keveredik: 
ezért nem jön össze Bruce a kardos, kioktató és pofozkodó ügyvédnővel, gyermekkori sze-
relmével. A barlang kapujának szimbolikája ellentétbe kerül a „törvény” – „női” – kapujával.

Miután a filmtörténetet két korszakra osztottuk, egyrészt a boldogságmitológia, másrészt 
az iszonyat és undorító mitológiája korára, feltűnt, hogy az utóbbi szakaszban nemcsak hős 
és szörny viszonya és helye változik meg, hanem maga a hősalak is. A régi szovjet vagy 
amerikai filmben a hős mintegy családtag, míg az antihős gyakran láthatatlan (mint a mai 
világ csúcsmenedzserei). Az antihős világát olykor csak műve, hatása, a Szállnak a darvak-
ban pl. egy puskagolyó képviseli. Az első szakasz bűnügyi filmjeivel szemben a nyomuló 
fantasztikus formákban, az újabban domináns horrorban az antihős démoni alakot ölt, s mind 
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a fantasztikus, mind a prózaibb műfajokra jellemző, hogy a hős az antihőshöz, a honvéd az 
ellenséghez, a rendőr a bűnözőhöz és a bűnöző a vállalkozóhoz, a vállalkozó pedig a nagy 
cégek diktátumaihoz hasonul. Zord vagy depresszív keménységben és hidegségben egysége-
sül a világ. Egy érzelmi és szellemi jégkorszak filmjeit nézzük, s a néző is monstrumizálódik, 
amennyiben elviselő és támadó készségeit trenírozza a moziban, s igénye a „fogaknak csi-
korgatása”.

A Boogeyman hősét saját emlékmása, gyermeklénye és egy eltűnt kislány kísértete ka-
lauzolják, hogy szembenézzen az egybeeső első és végső igazsággal, amely az egyén és az 
emberiség gyermekkorában mutatkozik meg cenzúra, alku és szépítés nélkül. A felnőtt férfi 
máig eljár egykori gyermekpszichiáteréhez, mert elhitte, de nem tudja átélni, hogy apját, aki 
egykor váratlan tűnt el családja életéből, nem a „zsákos ember” vitte el. A film a gyermekkor-
nak és az őrületnek ad igazat, a felszíni magyarázatok által eltakart mélyebb okokat, az elvi-
selhetetlen alattomosság, kegyetlenség és kifosztottság okait keresve. Az igaz, a valós nem 
a világ teremtője és a folytatás garanciája ebben az elbizonytalanodott és szorongó világban, 
hanem a folytathatatlanság bizonyítéka, az eltűnés réme. Nem az, aki teremtett bennünket, 
hanem az, aki eljön értünk. Félelem üldözi az embert, félelem a sötét sarkoktól, a szekrény 
mélyétől, a magányos vidéki háztól, az örökké szállongó őszi levelek felkavarodásától. A 
Carrie óta, mind nagyobb súlyt kapnak a kísértet- boszorkány- és démonfilmek, mint a leg-
megfoghatatlanabb alaktalanságok kutatásának formái.

Idézet következik a Halálosztó (Wishmaster) 1. részéből:
– A századok során a végzet tündérmesévé lett.
– A régi mesék sötétebbek.
– Az ősi iratok szerint a dzsinn mindaz, amitől valaha féltünk. Nem emberi lény. Gonosz 

faj, vadászik ránk. Öregebb, mint történelmünk, hatalmasabb, mint rémálmaink.
Léha, felületes, önző és kallódó emberek társadalma lazítja fel a határokat a betörő és ter-

jeszkedő iszonyat számára. A pikkelyes testű rém, a dzsinn, emberalakot ölt, mint a testrabló 
scifikben, az emberek pedig véres roncsokká válnak, eltorzulnak majd széthullnak. Az iszo-
nyat a féktelen átváltozás, mint lebomlás. Mértéktelenként és féktelenként jellemezhetjük a 
világot, melyben fellép.

A hús burjánzását megelőzi a kívánságok burjánzása. A Halálosztó dzsinnje buta és köny-
nyelmű kívánságok teljesítése által nyeri el az áldozatjelöltek közreműködését az iszonyat 
birodalmának berendezéséhez. A dzsinn teljesítményei: 1./ a testrablás, az idegen testekbe 
való átköltözés, 2./ a formabontás (a testek deformálása, konkrétan az ember megfosztása 
emberi formájától), 3./ kívánságok, szükségletek sugallása, melyek csapdává válnak, teljesü-
lésük által kifosztják, többnyire megölik az embert.

A Harryhausen (és Nathan Juran) nevével fémjelzett Szindbád hetedik utazásában a 
dzsinn az élvezet mint politikai faktor (az utópikus vágy) szolgálója. A Halálosztó esetében 
az élvezet a kívánságokat manipuláló üzleti faktor. Az előbbi filmben a dzsinn igazi emberré 
válik, az utóbbiban a posztmodern állapot szörnygalériáját gyarapítja. A Halálosztó-film vé-
gül úgy csapja be a nézőt, mint a filmben látható szörny az áldozatokat. A hősnő azt kívánja 
a minden kívánságot teljesíteni kénytelen dzsinntől, hogy ne történjék meg a dzsinn korábbi 
kiszabadulása a drágakőből, amelybe be volt zárva. Ezzel a film visszavonja egész cselek-
ményét, melyet egy randevú megbeszélésével pótol, visszakanyarodva, a betemetett titkok 
és félrevezető erők feltárásától a problémamentes banalitáshoz. A végpoén a horror önle-
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mondása, a műfaj önmanipulálása, holott előbb, a filmen belül, a professzornő gyermeteg 
menekülésként jellemezte a rémszelídítő műmeséket.

A bohóc, az igazi komikum mazochista sűrítménye, önmagát teszi nevetségessé, míg a 
posztmodern irónia intellektuális eleganciát a szadizmussal összetévesztő művésze nevetsé-
gesnek látja az egész világot, kivéve önmagát. Így nem a nevetést delegálja, mint az újnaiv 
kultúra komikus tévésorozatainak nézője, ellenkezőleg, kisajátítja a nevetés jogát, mellyel 
csak abban az esetben ruház fel bennünket, ha az ő szemével nézzük a könnyeden fércelt cse-
lekmény és a túljátszott jelenetek által meggyalázott témát. Így részesedhetünk istenkomple-
xusából, s intellektuális megdicsőülésként élhetjük át az élvezetről való lemondást. Vagyis: 
megtanuljuk a nem élvezés élvezetének dekadens művészetét. Gregor és Patalas még ünne-
pelték Minellit, amiért ezt a stílust bevezette a musical műfajába, melyet Gene Kelly tovább 
higított, s a hatvanas években a boldogságfilm hanyatlása idején mindez még sikereket is 
arathatott (pl. Legénylakás), ám a hit nélkül celebrált műfaji rituálék mind kényszeredettebb 
álintellektualizmusa gyorsan elöregedett és ízetlenné vált. A horrorban a Vámpírok bálja a 
cinikus bolondozás önmegvetésből új üzletet kreáló bajnoka, a westernben Bud Spencer és 
Terence Hill viszik a hígítás pálmáját, ők azonban annyira el mernek merülni a felvállalt 
bolondozásban, lemondva az álintellektuális ambíciókról, ami a kizárólag szellemi elernye-
dést és kikapcsolódást kereső rétegek számára fogyaszthatóvá teszi filmjeiket, a túlgyorsult 
világ számára megfelelő filmformaként, melynek nincs köze a drámai művészethez, sőt a 
mítoszhoz és meséhez sem, pusztán a konditermek mozgáskultúráját viszi át a filmvászonra. 
Mozdulatlan néző élvezi a mozgáskultúrát. A mozgás mozdulatlan élvezete a kényelmi kul-
túra jellegzetes vívmánya.

5. A fikció ritualizációja

Frobenius figyelmeztet, hogy sok törzsi nép, újkori felfedezése idején, némelyik még a XX. szá-
zad elején sem ismerte a fémeszközöket, tehát gyakorlatilag a kőkorban élt (Kulturgeschichte 
Afrikas, 48.). Mindaz, amit a régészek ásatások útján kerestek, egyidejűleg, a Föld eldugott 
zugaiban, élőben is megvolt: élő „etnográfikus kultúrák” – pl. Tasmániában – a korai kőkor 
életmódját folytatták. Ma már bizonyára ők is mobiltelefont bökdösnek és hamburgert fo-
gyasztanak, de amit már nem találunk az „élő etnográfikus kultúrákban”, továbbra is megje-
lenik minden egyén fejlődésében, míg fel nem nőtt a jelen eszközeihez és mentalitásaihoz. 
Frobenius etnográfiai anyaggal bizonyítja, amit a pszichoanalízis a lélek kutatásával, hogy 
az emberi kultúra minden megnyilvánulása még ma is tapasztalható, mert „semmi sem tű-
nik el végleg.” (48.). A korai paleolitikum vallási képzeteiről nincsenek adataink (Eliade: 
Geschichte… Bd.1.). De a She Wolf hősnőjét rémálmokként kísértik az ősi hiedelmek és szer-
tartások szörnyetegei, melyek emléke előbb a családi átok babonájában élt tovább, s ma már 
csak az álmokban „ébred”. Végül a közönséges bűnöző is akaratlanul reprodukálja a számára 
csak az intrika eszközéül felhasznált hiedelmek ősi funkcióját, mert a She Wolf hősnője, a 
lány, az asszonnyá válás küszöbén áll.

Az álmok és látomások olyan mélységekbe vezethetnek, melyekről nincsenek régészeti 
leletekből származó információink. Álmainkból a felettes és mögöttes világok olyan jelen-
ségeit is megismerhetjük, a rettenetes szentség, a fenyegető idegenség, a megfoghatatlan 
túlerők jelenéseit, melyek megelőzték az isteneket. A kőkori állatisteneket korábban, a lélek 
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születése és a szellem születése közötti időkben szétfolyóbb rémek előzhették meg, mint a 
sötétben ma is a kisgyermekre vicsorgó, kavargó szörnypofák előzményei. A kisgyermekre 
meredő éjszakai szörnypofák egyszerre gonoszak és alaktalanok, kifejezőek és megfogha-
tatlanok, kimondhatatlanok és örökké visszatérők. Kavargásuk minden alak befulladása a 
támadó alaktalanságba.

A titánoknál régebbiek az alaktalanok, és a meséknél ősibb a rettenetes szenzációk soro-
zása. A Fűrész című film intrikája, mely az embereket öngyilkosságba hajszolja, előbb egy 
kórházi ápoló művének tűnik, később azonban kiderül, hogy a zsaroló is csak az életéért 
küzdő áldozat, a valódi mögöttes hatalom pedig agydaganatos öregember, akit haldoklóként 
láttunk a film elején. Hogyan lehetne képes bármelyikük – a közkórház ápolója vagy betege 
– bonyolult technikai berendezéseket kiépíteni egy lezárt, felszámolt üzemben, hogy kín- il-
letve halálgyárrá változtassa azt? A film céljai szempontjából ez a kérdés nem bír érdekkel. A 
néző figyelme nem a cselekményre, hanem a véres attrakciókra irányul. A filmnek nem elbe-
szélő, hanem rituális értéke van, az elbeszélések visszaváltoznak rituálévá. Miként a kőkori 
szinten maradt etnikumokban a medve nem maga az erdőisten, csak isteni közvetítő közte és 
a törzs, a nemzetség vagy a falu között, úgy a Fűrész első intrikusa, az ápoló is csak közve-
títő a második intrikus, a rákbeteg felé, aki élet és halál között, már szinte világunkon kívül 
tartózkodik. A betegség válik az új rettenetes szentséggé, és a kóma az új transzcendencia. 
Szintén kőkori képzet a Fűrészben, hogy az ember vétkei tartozások. Ezért vágja le a sebész, 
rozsdás fűrésszel, saját lábát. Így elégítik ki a kőkorszaki vadászok, vérükkel, a „szent med-
vével”, áldozatukkal szembeni tartozásukat. A Fűrészben az életnek tartoznak az áldozatok, 
melyet a gyanús tettes mögötti titkos tettes, a végső mozgató szerint eltékozolnak. A végső 
mozgató, a halál ismerőse és rokona, mondhatni a heideggeri Sein-zum-Tode tanítójaként tér 
vissza a populáris mitológiában. A kóma szomszédja, az iszonyat szubjektuma, a végzet által 
a végítélet jogával felruházott intrikus a banális életből hiányzó kegyetlen extrémszituációkat 
állít elő, melyeket a túlélve az ember tudatosabban él. Egyetlen túlélő jelenik meg a filmben, 
aki azt állítja, hogy a tettes segített rajta. A nézővel szemben a film is ilyen tettes, próbára 
tevő extrémszituációkat előállító rituálé.

A mágikus, rituális élmények elszaporodása tanúsítja, hogy a filmet kevésbé formálja 
a tudat, mint a tudattalan. A filmélményben mind a személyes, mind az objektív szellem 
tudattalanja közvetlenebbül hozzáférhető. A Fűrész sebésze megcsalja feleségét, de lefűré-
szeli érte a lábát. Nem jár haza eleget, de kész feláldozni családjáért egy testrészét vagy akár 
életét. A klasszikus pszichoanalízis a filmben látható öncsonkítást a kasztrációs szimboli-
ka megnyilvánulásának tekintené. A szeretetet és a családot így a Fűrész – tudattalanul – a 
kasztrációval azonosítja, másrészt a kasztrációt olyan áldozatnak tekinti, mint ahogy a régi 
vadászkultúrák, melyekről Frobenius beszámol, az egyik here szétzúzása által fogadták be az 
alanyt a nemi élet és a vadászat világába, ami a szublimációs készség még nagyon kezdetle-
ges és testies, ugyanakkor nagyon is határozott és radikális megszerzési és intézményesítési 
kísérleteként értelmezhető.

A ritualizációval függ össze, hogy a gyilkosságok gyakran különleges napokhoz kötőd-
nek, a Farkasemberben a telihold megjelenéséhez, a Halloween esetében az ünnepnaphoz. 
A Balta eseménysorozata karneválon indul, melynek igénytelen hancúrozásától és olcsó ero-
tikájától megundorodva a film szerelmi csalódás elől menekülő hőse az erkélyeken mezte-
lenkedő vagy az utcán hányó lányok miliőjéből indul a kevésbé undorító borzalmak világába, 
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a mocsári túrát választva. Az iszonyat különleges napokon ébred, melyek rálátást adnak az 
élet belülről láthatatlan menetének titkaira. Az ünnepi keret ráébreszt, hogy a mysterium 
fascinans és a mysterium tremendum elváltak egymástól, s az előbbi eltávolodott, az utóbbi 
pedig közeledett. Cserben hagy az előbbi, és az utóbbi lecsap ránk. Az ünnep, mely eredetileg 
a jónak hódolt, így válik az abszolút gonosz betörési pontjává. A Halloween című Carpenter 
filmben Michael Myer először is maga az „abszolút gonosz”, másodszor egy őrült, harmad-
szor egy jón-rosszon inneni gyermek, negyedszer a felnőttben élő örök gyermek, s végül – a 
múltban – olyan gyermek, aki túl korai tanúja volt a számára még érthetetlen nemiségnek, 
melynek látványa a családtag másokhoz tartozását, a rokonság illuzórikusságát és a kiismer-
hetetlen idegenség és magány igazságát sugallta. Még tovább megy a Kampókéz, melyben 
nem az örök gyermek, hanem az örök ős lázad, aki az évszázados beteljesületlenséget vádol-
ja, mely a változás szimbólumai új generációjáról tanúskodva, engesztelhetetlen kegyetlen-
séggé alakítja át a beteljesületlen vágyat.

Az abszolút gonosz képét kiegészíti a horror deromantizáló, modern sivárságokat meghó-
dító világképében a prózai-gonosz mitológiája. A sivár próza abszolútuma egyesül a gonosz 
abszolútumával. A Sikoly tárgya a rém nélküli rémes: a prózai rémesség. A kertvárosi társa-
dalom kényelmes, gondtalan és unalmas világába, a leggondtalanabbak, a tinédzserek közé, 
betör a borzalom. Kibelezett lány lóg a kertben, a csevegve hazatérő szülők talán még meg 
is menthették volna, ha odafigyelnek a világra. Ki a gyilkos? Ki van a maszk alatt? Előbb az 
udvarló a gyanús, később az apa is – bárki lehet a minden butikban kaphat álarc mögött. 
A fiatalok jó mókának tartják a gyilkos jelmezének felöltését és egymás ijesztgetését. Az 
igazgató lehordja az álarcos diákokat: „Rosszul vagyok tőletek, az egész mocskos, drogfüg-
gő, kurvázó generációtól kifordul a belem!” Azért ő is felpróbálja a jelmezt, gyanússá válik, 
de nem sokáig, mert ő a következő áldozat.

A fiatalok nagy buli rendezésére használják fel az iskola bezárását és a kijárási tilalmat. 
Minduntalan horrorfilmeket emlegetnek, minden szituációhoz ezek emlékezetes jeleneteit 
asszociálják, felvállalva a horrort nemzedékük műfajaként. Végül egyikük kifakad: „Ez az 
élet, nem egy film!” Partnere ellenkezik: „De igen! Ez az egész egy hatalmas film. Csak nem 
te választod meg a műfajt.”

A felbomlott család két pszichopata gyermeke kooperál, ők a tettesek, sorozatgyilkos 
haverok, akik számára az élet nem több mint valami kuglijáték. Hülyülés és bosszú az élet.  
A gyilkosok felváltva játszottak gyilkost vagy áldozatot, a vér hol valódi vér, hol csak málna-
szörp, érzékeinkben sem bízhatunk. Azért van két tettes, nemcsak egy, és a tettesek azért ve-
szélyesek egymásra is, mert felcserélhetően jelentéktelenek, így az álarc csak az arctalanság 
álarca és a tettes nagy sikolyra görbült műpofája csak a közös félelmek kifejezése, melyek 
addig fokozódnak, amíg kényszercselekvésbe csapnak át. A rém találkozik a sivár banalitás-
sal, a súlyos tett az üres jelentéktelenséggel, s ezzel végleg eltávolodik nemcsak a titánitól, 
egyúttal a rejtelmestől és sejtelmestől is.

A nagy buli során a Halloween megy a televízióban, mert Carpenter filmjében egy em-
berben beazonosítható az abszolút gonosz, míg a Sikolyban terjedni kezd, mint egy betegség. 
A járvány azonban társadalmi jelenség, s a szociálpszichológiai motiváció visszavezet az 
individuálpszichológiához, mert ez az, amin áttetszenek az antropológiai mélységek. A tragi-
kus múlt még itt is, a legostobább és alantasabb jelenben is kísért. Wes Craven filmjében az 
áldozatjelölt anyjának gátlástalan promiszkuitása tette tönkre a tettes családját. A fiatalkorú 
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gyilkos megöli az Aiszkhülosztól Shakespeare Hamletjén keresztül a Psychoig kísértő anya-
figurát, akiben a kőkori termékenységistennő, az idők túlsó végén, ellentétébe csap át, akár a 
Hellraiserbeli feleségben, aki szeretőjével szövetkezve pusztítja el a férjet, az illegális frigy 
nevében a legálist. Rút, áruló Anti-Vénuszok felelősek a horror elszabadulásáért.

6. Mágikus praktikák…
(…a titáni rém és a közönséges intrika között)

A mágia az ismeretlen befolyásolásának eszköze, a megértés helyett a megérzés, az okság 
helyett az analógiák, az elemzés és kísérletezés által elkülönített elemek helyett az átélt ösz-
szefüggéseket szembesítő kapcsolatok által. A mágia mint cselekvésmotiváló rendszer, az 
esztétikum által felvett örökségként nem tagadja, de relativizálja a szcientista évszázadok 
tradíciójának magyarázó értékét. Az esztétikum mágikus öröksége a lélekteljesség jogát kö-
veteli vissza a szcientizmus diktatúrájától. A konzumkapitalizmusban, mint minden, ez is 
eltorzul, a new-age-giccs áradataként.

A mágikus praktikák emlékei a szcientista praxissal egyenértékű, komplementer rend-
szerként állnak az elbeszélő fantázia rendelkezésére. Az iszonyatélményt, melyben szétfosz-
lik a prózai értelemháló, a mágikus emlékháló jobban szolgálja, nagyobb erővel lévén képes 
vizionálni, s közelebb hozni az iszonyat határélményének lényegét.

A szellemidézés a halálon túli jelenléttel való kapcsolat helyreállítása. Ebbe a mágikus 
képzetkörbe tartozik az átok megfoganása is, csak a végzet fog továbblépni a mágikusból a 
mitikus gondolatkörbe, mint az istenvilághoz tartozó, de még az isteneknek is fölérendelt 
lényegiség, az iszonyat legkeményebb reprezentánsa.

A mágia felhasználható – néha ezért merjük fel az idők mély kútjából – a rémektől való 
emancipációnkra, ez erők szolgálatunkba állítására. A varázslat rontó tekintet vagy rontó szó 
formájában is megjelenhet, s nem kell megtestesülnie, elég, ha az áldozat ijesztő átalakulá-
saiban mutatkozik meg hatása. Így a gonosz átruházhatja áldozatára az eredetileg őt jellemző 
rútságot.

Már Frazer részletesen dokumentálja rontó és gyógyító, negatív és pozitív mágia munka-
megosztását, melyben egyazon összefüggéseket ellentett módon, ellentétes célokkal mozgó-
sítják. A csodás gyógyulás vagy az elátkozottság megnyilvánulásait ma pszichoszomatikus 
összefüggéseknek nevezzük, de az új név sem mond többet a mágia szónál. Elismer, de nem 
fejt fel egy sor ismeretlen összefüggést.

Ma már nem gondoljuk, hogy „a mágia a természeti törvények hamis rendszere és egy-
úttal téves magatartásszabály; ugyanannyira hamis tudomány, mint amennyire terméketlen 
művészet.” (Frazer: Az aranyág. Bp. 1965. 25.). A mágiáról szóló modern mesék – minde-
nekelőtt a horror- és fantasy-filmek – rövidre zárják a dolgok kapcsolatait és az összefüggé-
sek természetes rendszerét, s ezen a módon a racionális sűrítéseként tekintik az irracionálist. 
Nem várják el a műalkotás fantasztikus összefüggéseibe vetett gyakorlati hitet, mint a vallás 
az áthagyományoztatott kinyilatkoztatások iránt, csak a meséből általánosítható és ezen a 
szinten és áron az életvalóságra is alkalmazható tanulságok számára várnak el figyelmet, pl. 
A halál művészete című thai film esetében a gyűlöletteljes ressentiment hatalmának bemu-
tatása, a gyűlölet hatalma és az ebből élő manipulációs mesterségek feltárása jelentik a fan-
tázia életigazságát, szcientista kifejezéssel élve itt kezdődik a fantázia „igazságmagvának” 
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kidolgozása, amit bonyolít, hogy a mágiáról szóló filmek maguk is a fantázia hatalmáról, a 
képek és szavak erejéről fantáziálnak. A halál művészetében az átok nyomán balták, zsilettek 
és szögek kerülnek a gyomorba, melyek belülről koncolják fel a testet. Máskor az elátkozott 
személy, a nyomozó újságíró magában tesz kárt. Egy későbbi jelenetben az anya saját lányára 
lő, aki épp megmentésén fáradozott.

A mágus, akihez a gazdag család vagyonát megszerezni akaró nő fordul, olyan szerepet 
játszik, mint az amerikai bűnügyi filmekben a bérgyilkosok. A közönyös szakszerűséggel 
végrehajtott mágikus tevékenységet a film táv-bérgyilkosságként profanizálja, melynek mo-
tivációja a megbízó részéről a kidobott szerető bosszúja és az anyagi érdek. A rémtettek 
szövetséges felelősei a táv-bérgyilkos és a bosszúálló érdekember, a rútság pedig az áldoza-
tok oldalán jelenik meg. A gyilkos a szép, aki az áldozatokat szörnyeteggé teszi. Eredetileg 
azonban a később mágikus praktikákhoz folyamodó lányt az a családfő használta ki, alázta 
meg és tette tönkre, akinek családja a praktikák áldozatává válik. Ez az átok diffúziója: a 
magunkra vont átok egész világunkat sújtja. Felelősek vagyunk a romlásért, magunk provo-
káltuk ki a rontást.

A halál művészete, mestersége és tudománya a filmnek egyaránt jogos címe lehetne, mert 
a mágiában még nem váltak szét ezek a praxisok. A specializált paraxisok előtti élmények 
rétege minden lélekben jelen van, táplálékot igényel, és a megfelelő lelki táplálék „pszicho-
szomatikus” összefüggéseket gondoz.

A jó mágiát, melyet szimpatikus szimpatetikus mágiának is nevezhetnénk, a Szindbád 
hetedik utazása állította szembe a gonosz mágiával. A mágiának, ellentétben a prózai intriká-
val, van pozitív változata. Ezért, a prózai intrikával szemben, a mágia mindenképpen „szent”.

A halál művészetében a Frazer által leírt mindkét mágiatípus jelen van. Egyik a hason-
lóságon alapuló mágia (elég kígyót elhelyezni egy modellben, mire kígyófészekké válik az 
áldozat gyomra). A másik az átviteli mágia (amikor pl. a film gonosztevője megszerzi az 
áldozatjelölt egy szőrszálát). A hasonlóságon alapuló mágia az utánzás, a kép fogságába ejti 
a valóságot. Ezért már az is érintkezik a hasonlósági mágia problémakörével, ha megálmo-
dunk, vagy akár csak elképzelünk valamit. A mágikus gondolkodás feltételezi, hogy az elég 
erős és konkrét képzetet kénytelen utánozni a valóság, így a valóság az utánzat utánzata, a 
kép előkép s a valóság utókép. A kép a valóság tellurikus anyaméhébe hatol be, így bábásko-
dik a sorsnak. Ez magyarázza az érintkezési mágia hatalmát.

A nyelvnek nemcsak ténymegállapító és rögzítő, hanem cselekvő értéke is van, s a szim-
bólumrendszereknek még inkább. A mágia tudatos programként, sőt szakmaként próbálta 
képviselni, amit a művészet tudattalanul művel. A bűvölet összefügg az autenticitással: ha a 
művészt elbűvölte a kép, csak akkor fogja a befogadót is elbűvölni.

7. Az emberiség második gyermekkora

A Psycho gyilkosa az utolsó polgár a kizsákmányolt, nyomorgó, gondterhelt újnomádok or-
szágúti folyama fölé magasodó dombon. A texasi láncfűrészes mészárlás sorozatgyilkosa az 
utolsó kispolgár, aki védi magánvilágát, félrehúzódva a nomádok gondtalan és gyanútlan, 
gyermeki áramától, akik nekimennek a semminek, mert semmi gondjuk, semmi dolguk és 
ambíciójuk, nem kívánnak mást, mint elütni az időt. „Jól fogsz szórakozni!” – ígérik toló-
kocsis társuknak. A horoszkópot tanulmányozó vagy a coca colás automatával küzdő lányok 
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hol az arcuk, hol a fenekük felől láthatók, így leegyszerűsödött a régi melodráma-kultú-
ra „kétarcú nője”. Az arc mindig kérdő és tanácstalan, csak a fenék magabiztos, válaszoló 
lény. A mészáros egyúttal az utolsó kisiparos, a hagyományos „szaki”, akinek szenvedélye 
és gyönyörűsége is a munkája. Mindenben, ami elmúlt, összesűrűsödik minden, ami elmúlt, 
a világvégi házban pl. a nosztalgiatárgyaktól, a retróhangulattól a kőkori vadászmágia szim-
bólumaiig. Ha igaz, hogy mindenben, ami búcsúzik, összesűrűsödik minden, ami már elbú-
csúzott, akkor minden, ami búcsúzik, mintha magával akarná vinni az egész világot, ezért 
tehetetlenek vele szemben a jelen pillanatban elmerült, pillanatról pillanatra élő fiatalok, akik 
mindenütt otthon érzik magukat, de sehol sincsenek otthon.

A gátlástalan nyomulással párosuló tanácstalan idegenség zajos térfoglalásban nyilvá-
nul meg. A csontokkal teli szobába beeső második áldozat sikoltozni kezd, ahelyett, hogy 
óvatosan és némán menekülne, s ezzel maga hívja fel a mészáros figyelmét, szinte bejelent-
kezik a halálnál. Már hármójuk eltűnt, amikor a maradék kettő üvöltözni és dudálni kezd az 
éjszakában. Az utolsó maradék ember, a menekülő lány a gyilkos házába menekül a gyilkos 
elől, ahol a Psychohoz csatlakozva, megaszalódott vénségeket talál a vidéki hintaszékes idill 
fekete humorral formált karikatúrájaként: nagyapa, nagyanya, kutya…

A lány fenekét kidomborító feszes fehér nadrág a gyilkost tájékoztató teliholdként világít 
az éjszakában. A farkasember bűntudatát nem ismerő, szakmásodott gyilkos, a halál kisiparo-
sa számára a lány feneke a telihold az éjszakában, amely egyben az ősibb örökséget, a vadá-
szatot is motiválja. De már nem az ösztön öl, és nem is a szükséglet, csak az automatizmus. 
Az egykori farkasüvöltés helyett a láncfűrész berregése (s korábban a generátoré) a baljós jel.

Az előbb múmiának tűnt százéves nagypapa a lány vérét szopogatja. Körülveszi a család, 
s fiai a fejlődő ipari aranykor nagy tetteit idézik: nagyapa volt a mészárosok elsője: „A leg-
jobb!” A vödör fölé görnyesztik az áldozatot, a nagyapa kezéből azonban kihull a kalapács, 
a lány pedig kiugrik az ablakon.

Kevésbé lenne hatásos a film, ha a fiatalok kártékony garázdák lennének, mint a Pump-
kin head gázolója. Ezek csupán naivan azt képzelik, hogy élni annyi, mint ellenni valahogy, 
míg ellenfeleik képviselik az aktivitást, mely destruktivitássá romlott. Az áldozatok kamasz-
szinten stagnáló fiatal emberek, míg a tettesek egyszerre gyermekek és vének. A múlt, a 
sikerek, a munka, az iparosítás Amerikáját képviseli a nagyapa, aki ma leejti a kalapácsot. 
A stagnáció áll szemben a regresszióval, s az óriásira duzzadt napkorong körül gennyedő ég 
háttere előtt a láncfűrészt lóbáló alak a jövő.

Az öncélú vágómarha-játék, mely az embert visszaminősítő, antropológiai sajátossága el-
tűnését jelző leépülési szimptóma, a beavatás ellentéte A texasi láncfűrészes mészárlásban, a 
Motel című filmben üzleti vállalkozás, racionalizált embermészárlás, melynek szinte önként 
kínálkoznak fel a kábítószerrel töltött és az utazást szextúrának, a világot szexdzsungelnek és 
magukat szexvadásznak tekintő amerikai diákok, akik gyanútlan lelkesedéssel sétálnak bele 
az embervadászok kelepcéjébe. Mire ezek a szexvándorok végül áldozattá válnak, már előbb 
maguk tették magukat nyers hússá, az igénytelen és lélektelen szex által. Előbb azt hihet-
nénk, hogy a fiúkat sorra lemészároló gyilkosok szervkereskedők, de az ábrázolt világ ennél 
is irracionálisabb. A mészárlás szórakoztató iparrá nőtte ki magát, s a kínzás, ölés, darabolás 
piacbővítő, munkahelyteremtő üzletág. Az embervadászatot a Cég, a Vállalkozás luxusva-
dászatként reklámozza. A legirracionálisabb ösztönöket is bekebelezte a piaci racionalitás. 
A kibelezés vagy a szemgolyó kitépésének művészete a kopott kelet-európai szerelvényekre 
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átszálló nyugati gazdagok számára a maguk testi és szellemi rekreációjának eszköze, kelle-
mes felüdülés.

Az emberiség második gyermekkoráról beszélhetünk, ha agg csecsemők romlott gyüle-
kezetévé változik a társadalom, lázas semmittevéssé a társadalmi élet, és a történelem olyan 
katasztrófává, amelynek közepette a fű sem nő többé. A Barlang című film lánycsapata az 
Alien-szörnyre emlékeztető lényekkel harcol a földalatti labirintusok mélyén. Emberek-e? – 
kérdik a lányok, és nemmel válaszolják meg a kérdést. Hát akkor kicsodák? – kérdi a néző. 
Földönkívüliek? Járvány áldozatai? Zombik? Őrült tudósok kísérleteinek termékei? Rossz 
álom rémképei, melyeket elűz az ébredés? A filmnek nincs rá válasza, de ha lassú, olcsó és 
unalmas is, azért működik. Hogyan lehetséges ez?

A szörnyek nem látnak, nem ismerik fent és lent különbségét, egyaránt otthon vannak a 
talajon és a plafonon. A földanya anyaméhének meg nem született termékeiként foghatjuk fel 
őket, születetlenül élő népnek, amilyenné válóban, egy szekundér-technikai fötalizáció ter-
mékeként, kegyeltjeiként vagy áldozataiként, magunk is vagyunk. Ezért kommunikációkép-
telenek és követelők, támadva visítók és könnyen lemészárolhatók a barlangbeli, meztelen és 
nyálkás sötétséglakók. Egyben nagyító tükrei a barlangba behatoló lányok lényegének, akik 
a technika méhéből érkeznek a természet méhébe, azért olyan könnyelműek és sebezhetők.

Az emberfajra jellemző „meghosszabbított gyermekkor” (Róheim: Primitív kultúrák 
pszichoanalitikus vizsgálata. Bp. 1984. 620.) lehetővé tette az anyaság elmélyülését, a csa-
lád és a kultúraátadás fejlődését, az ismeretek felhalmozását és a létfenntartás parancsoló 
szükségleteinek uralma alól felszabadított játékosan kísérletező korszak lelki és szellemi 
vívmányainak kialakulását, de amikor a meghosszabbított gyermekkor felfüggesztett felnőtt-
korrá változott, ez korábbi hatásai és eredményei leépülését jelentette. A meghosszabbított 
gyermekkor, mint a kultúrába való permanens beavatás, fölöslegessé tette a véres beavatási 
műtéteket, melyek ma, a felfüggesztett vagy elsatnyult felnőttkor érájában egyéni és cso-
portdevianciák és véres fantazmák formájában térnek vissza, újra üzembe helyezve a primi-
tív hordák kegyetlen hierarchizációs mechanizmusait. A Barlang kalandozó ifjú női előbb a 
korcs barlanglakókkal, végül egymással harcolnak.

A lelassuló természeti és felgyorsuló kulturális fejlődés képlete nem azonos a mai defekt-
tel és regresszióval, a testi és szellemi leépüléssel. Az embergyermek születésekor fizikailag 
nem kész az önfenntartásra, ezért a család tartja fenn életét. A vad-gyermek-filmekben, ennek 
híján, nehéz vagy lehetetlen emberré válni. A kultúra egyre több eszközzel látja el és mind 
jobban kitolja a játékos tanulás idejét, az ifjú mind kevésbé hajlandó elszakadni a család-
tól, így olyan nemzedékek jönnek, melyeket már fel-nem-nőtt emberek kellett volna hogy 
bevezessenek mindabba, amibe ők sem lettek bevezetve. A család bomlását a szociális és 
technikai hálók csak a hidegség, idegenség és elvadulás előrehaladása árán képesek pótolni. 
A mesterséges anyaöl fogva tart és megvadít. Szórakozás-anya és technika-apa tehermente-
sítik a szülőt, így sérült, sértett és ellenséges bomlástermékekké válunk. Az emberi fejlődés 
egykori hajtóereje ma a visszafejlődés motorja. A hátrányok előnnyé válását az egyéni és 
közösségi életben is követi az előnyök hátránnyá válása. Mindennek eredményét a filmben 
az erőszakműfajok dominanciája jelzi, s a kínálat palettájának teljes átrendeződése. A klasz-
szikus western témája a hátrányok előnnyé válása, az újabb westerneké a bűn, az őrület, a 
korrupció, a járványok és végül a zombik inváziója.
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A láncfűrészes gyilkostól Hegelig
(Ami elveszett: az ősök hőskora)

A tragikus egzisztencia archeológiája

A fentiekben a negatív személyi és szociális metamorfózisokat vizsgáltuk, hisztérikus, 
depresszív, paranoid és skizofrén hajlamú kultúrák szimbolikájáról volt szó. A változás ősi 
szimbólumai – melyeket Jung vagy Neumann tanulmányozott – pozitív szociális és szemé-
lyi metamorfózisok kifejezői, melyeket a filmkultúrában a western azért volt képes mélyen 
megragadni, mert nem tagadta a pozitív metamorfózisok árát: ezért nem vált giccsessé. 
A klasszikus western gyermek vagy ifjú nézőjében olyan nyomai és előzményei voltak meg a 
felnőttségnek, amilyen arányban terhelt a mai akciófilm felnőtt nézője a gyermekességgel. 
A klasszikus western úgy ragadja meg az ősreményeket, ahogyan a mai horror az ősszo-
rongásokat. A végső reményeket a bevallott szorongással és bűntudattal való szembesítés 
hitelesíti. A western több szorongást és bűntudatot fogad be, a mai erőszakfilm szinte semmi 
reményt, s ha ezt mégis megkísérelné, giccsé válik.

„A drámai költészetet a költészet és egyáltalában a művészet legmagasabb fokának te-
kinthetjük.” –írta Hegel (Előadások a művészet filozófiájáról. Bp. 2004. 357.). Ezt azért ír-
hatta, mert a dráma alaptörvényét a klasszikus tragédia formájával azonosította. A tragédia 
hősei kiélik az emberi egzisztencia végső lehetőségeit, a létteljesség igazságát. Ez a western-
ben az eposz kellékei vagy keretei által oldva, annak elemében lép fel, míg a többi műfajok-
ban a próza kebelezi be maradványait. Az egzisztencia igazsága a melodrámában az áldozati 
rituáléhoz regrediál, a komédia formáiban vagy a bűnügyi film hagyományos műfajaiban 
(krimi, gengszterfilm) az érvényesülés és haszonszerzés formáiban oldódik, végül pedig – a 
posztneorealista korszakban – a próza beteljesedett sivárságában csak ezért tűnik át néha a 
banalitáson, hogy legyen min mérni az önelhagyást, az önárulást, a szétesést, vagy az eldur-
vulást és elbutulást, és a felületes élvezetekben való elmerülést, a pótkielégülések émelyítővé 
váló kisszerűségét.

A western eposz és tragédia elemeinek egysége, olyan modern prózaiság nézőtere szá-
mára megjelenítve, amelyben a világok találkozása és harca, a kezdet még családi emlék, 
nagyapák és dédapák kora. Családi legenda és nemzeti történetírás egysége a trivialitás által 
újjászült naivitás mesés és álomszerű nagyságában, melyben még egyszer találkozhat és pár-
beszédet folytathat remény és iszonyat, eposz és tragédia.

A westerni történetmesélés alapozó aktusa az európai szolga amerikai úrrá válása, olyan 
kimagasló és kemény alakok nem annyira megálmodása, hanem inkább emlékezete, amelyek 
felidézésével Frazer jellemezte a civilizáció kezdetét, aki az előtörténet sanyarúságát kol-
lektív szolgaságnak látta és a kezdeti kegyetlenséggel állította szembe általa a stagnálásból 
kivezető nagyság genezisét: „Az eredmény általában tehát az – írja Frazer – hogy a társadal-
mi fejlődésnek ezen a fokán a legfelső hatalom rendszerint a legértelmesebb és legkevésbé 
aggályoskodó jellemű férfiak kezébe kerül. Ha a mérleg egyik serpenyőjébe vetjük azt a kárt, 
amelyet gazságaikkal okoznak, a másikba pedig azokat a jótéteményeket, amelyek magasabb 
értelmi képességeiknek köszönhetők, azt látjuk, hogy a jó van túlsúlyban a rosszal szemben. 
Valószínűbb ugyanis, hogy több bajt okoztak a világon a magas állásokat betöltő ostobák, 
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mint az okos gazemberek. Ha egy ravasz csirkefogó elérte törekvéseinek célját, és nem kell 
többé önös érdekeivel törődnie, tehetségét, tapasztalatát, képességeit gyakran a közösség 
szolgálatába állítja.” (Frazer: Az aranyág. Bp. 1965. 48.). Az ősi demokrácia, melyet az öre-
gek tanácsa kormányzott, valójában az öregek oligarchiája volt: „Nincsen emberi lény, akit 
a szokás és a hagyomány annyira kötne, mint a demokratikus vadembert, következésképpen 
ebben a társadalomban a leglassúbb és a legnehézkesebb a haladás. Az a régi felfogás, hogy 
a vadember a legszabadabb, nem felel meg a valóságnak. A vadember rabszolga, bárha nem 
látható gazda, hanem a múlt, a halott ősök szellemei tartják rabszolgaságban..” (uo.49.). 
A haladás akkor kezdődik, ha fellép a felszabadító egyéni kreativitás és „a törzs megszűnik 
az öregek bátortalan és ellentmondó tanácsai között ingadozni.” (50.). A magánvaló, tudatta-
lan közösségiség statikus, és a tudat felszabadulásának kell kitermelnie a történelem során az 
értelmes, választottan vállalt, magáértvaló közösségiséget.

A western tárgya Európa nincstelenjeinek új honfoglalása, a migránsok nemzetalapítása, 
a tarló termékennyé tétele, az ember új önmeghatározása egy általa formált világban. Az 
amerikai western éppen úgy idealizálja a kapitalizmust, mint a szovjet „szocreál” a szocia-
lizmust, de mindkét fantáziavilágban benne rejlik a külső életben hazugsággá vált igazság. 
A lényeg, a személyes autonómia és az erkölcsi identitás, amelyet legyőzött az ezáltal ön-
pusztítóvá vált tényvilág, filmtekercsek dobozaiban őrződik, egy új tradíció, mitológia és 
népköltészet által képviselt kollektív álmokként.

A western arról szól, ami elveszett. Ezért volt nagy műfaj kultúránk bukása előtt, és szo-
rult háttérbe a bukás után. A western az igazi történelmi film, nem a kosztümös szuperfilmek, 
mert a western a történelem logikáját kutatja, az utolsó sikeres népvándorlás, hódítás és ál-
lamalapítás még friss, családi hagyományokban élő emlékeiből táplálkozva.

Az epikában nagyobb szerepe van a tévelygéseknek és tévedéseknek, és a belőlük való 
tanulásnak, míg a tragédiában az igazság villámcsapása halálos, mert az elérhetetlen végső 
igazság mindenkor kísérleti megtestesítése és egyoldalú képviselete is megsemmisíti az elér-
hető közbülső igazságokat képviselő életet. A végső igazság szuggesztivitása távolhatásában 
és egyoldalú sejtésében is a szenvedélybetegség módján öl, mégis más, mint a szenvedély-
betegség, mert nem rombol, hanem radikális – szellemi – építményeket emel, és átszellemült 
tetteket szül. Muschg tragikumelmélete azt sugallja, minél rosszabbul jár az ember a világ-
gal, annál jobban jár a világ az emberrel. Az életképesség megalkuvások sora, a tragikus 
ember azonban végigcsinálja, amire rendeltetett. A tragikus ember léte értelmétől függ, míg 
a többiek léte nem feltételez ilyen elvarázsolt értelemfüggést, s ezért világrengető váratlansá-
gok produkálását sem ígéri. Valamit végigcsinálni már a szó értelme szerint is annyit jelent, 
mint végzetesen elhatározott módon nem engedni, nem mérlegelni árát, és a vég-felé-élni, 
nem bármilyen projektumban, hanem egy végprojektumban mozogni. Antigoné és Ödipusz 
a legismertebb és legmarkánsabb példák.

Hegel olyan szellemi szenvedélyt ír le a világtörténelmi személyiség kapcsán, amely 
erősebbé válik az érzéki szenvedélyeknél. A Rio Bravoban Dude alakja a példa rá, hogy a 
szenvedélybetegséget legyőzheti a szellem, a hivatás, a lehetőség szenvedélye, a tett öröme, 
amely nem kevésbé veszélyes, mint a szenvedélybetegség, de megéri a kockázatot. Az el-
lenállhatatlan kényszerítettség szellemi formája erősebb az ösztönnél: „ellenállhatatlan erő 
hajtja őket művük véghezvitelére.” (Előadások a világtörténet filozófiájáról, 72.). Másokban 
csak nyugtalanság, kéjvágy, kín vagy harag, ami bennük eszmévé és céllá változik. Nemcsak 
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a tudat által interpretált vonzás ez, hanem olyan vonzás, melynek nemzésében is részt vesz 
a tudat. „Csak a világtörténeti személyek mondták meg az embereknek, hogy mit akarnak.” 
(72.). Az egyediben azonban nem közvetlenül a konkrét általános teljessége testesül meg, 
csak annak aktuális vetülete, mert a konkrét általános nem tényszerű adottság, csupán ilye-
nekben keresi magát. „Az ész cselének lehet nevezni, hogy a szenvedélyeket küldi harcba 
maga helyett, s így az lakol és szenved kárt, aminek segítségével egzisztenciára jut.” (77.). 
Az észt a jelenség képviseli, aminek egy része semmis (uo.).

Az egyének ellentéte az eszme önmeghasonlását fejezi ki, melyet az objektív szellem 
kollektívneurózisának tekinthetünk. A nagy személyiségek harca az eszme önkeresése. He-
gel úgy mondta, nem voltak boldogok, de megvalósították fogalmukat, a hegeli rendszeren 
kívüli, reájuk felnéző gondolkodás azt mondhatná: fogalommá váltak. Che Guevara pl. nem-
zedékek számára „fogalommá vált”. A lényeg: „…olyan cél szószólói, amely egy fok az ál-
talános szellem továbbhaladásának útján.” (73.). Ezt nemcsak tragikus személyekre, tragikus 
közösségekre is elmondhatjuk, mint a cseh husziták vagy a jezsuiták kommunista köztársa-
sága (Paraguayban). De most nem a világtörténelmi személyiségekről lesz szó. A western 
rendkívüli művészettörténeti jelentősége a kisember nagyságának felfedezése, a történészek 
által észre nem vett, láthatatlan világtörténelmi személyiségek és közösségek rehabilitálása. 
Nemcsak rehabilitálandó áldozatok, rehabilitálandó győztesek is vannak.

A nagyság elkerülhetetlen kísérője a magány, s közege az idegenség, létmódja a száműze-
tés a normális életből, mert gondolatmenetünk egyik alapszimbólumával szólva az „Ebolin 
túli” világban mozog, ott ítélkezik, ahová a törvény még nem ért el, csak a törvénytelen ön-
kény harcol az öntörvényűséggel. Azért azonosulhatunk szenvedélyes intenzitással a western 
hőseivel, mert mind a mai napig az elrontott előtörténet katasztrofális kísérleteiben élünk, 
melyben a törvények „nem annyira a jogokat mint a jogtalanságokat állapítják meg, ti. a 
felsőbb rendek jogait az alsóbbakkal szemben.” (124.). Az „ész ösztönének” ellentéte az 
ösztön esze. Az ész ebben az esetben lecsúszik az ösztön és indulat eszközévé, ravaszkodó 
értelemmé. Ezzel írhatjuk le a mai világot és államot, mely utóbbitól Hegel oly sokat várt, de 
amely korántsem bizonyult az ész megvalósulásának és képviseletének.

Hegel a fiatal népeknek egyrészt jóságáról, jóindulatáról beszél, másrészt váratlanul kitö-
rő kivételes kegyetlenségéről. A western Roy Bean alakjában páratlan erudícióval ábrázolja 
ezt az alakulatot (The Westerner). A jó és a rossz közvetlenül csapott át egymásba, amíg 
mindkettőt kiszorította az europaizált világban közéjük nyomuló számító alku és ravasz-
kodás. A gonoszságot és jóságot egyaránt fékezi az érdekszámítás. Egyik sem jó üzlet. A ha-
szonelvű prózában a gonoszságot titokban, leplezve követik el, vagy közvetítések segítségé-
vel rendezik be uralmát, a jóságot pedig pusztán eljátsszák.

Az általánost egyoldalúan képviselő egyedi egy történelmi pillanatban (ahol és amikor a 
kibontakozáshoz éppen rá van szükség), monopolizálhatja az általános képviseletének jogát, 
pl. a westerni honfoglalás idején a marhatartók, a honépítés idején a földművesek. Ilyen mar-
hatartó-eposz pl. a Red River. A globális romlás idején a közösségbomlasztó öntörvényűség 
veszi át a westernek közösségteremtő öntörvényűségének helyét, ha csak azért is, hogy lelep-
lezze az emberi arculat eltűnését az üres bábból, a maszk igazságát (pl. Halloween).

Esztétikum és etikum egymásba való átcsapásának színhelye a katarzis. A róla folyó be-
széd maga is katartikus élmény, melyben az esztétikum etikai és az etikum esztétikai módon 
fejeződik ki. A tragikus ellentmondás két erkölcsi parancs hatálya alatt áll. Az erkölcsi paran-
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csok mögött még ontológiai konfliktus is sejthető (pl. a szerelem tengere és a tenger szerelme 
az Anne of the Indies című filmben). Az egyik parancs erősebb, mint a másik, de mindkét 
parancs elleni vétség megbocsáthatatlan, így az erény követése egyúttal jóvátehetetlen bűn. 
Nemcsak egymással ellentétes, egymást kiütő ösztönkésztetések vannak, hasonló, nem ki-
sebb konfliktusok fordulnak elő az erkölcsi késztetések birodalmában. Az egyik parancs telje-
sítése a másik megsértése, és viszont, így a bűn elkerülhetetlen, de mindkét parancs megsértése 
jóvátehetetlen kárt okoz, így az ember, bármelyiket választja, tragikus bűnbe esik. Súlyosbítja 
a bűnt, hogy kétséges, az ember választja a tettet, vagy a tett az embert. A szenvedély az egyik 
oldalon kulminál, s így a kötelesség a másik oldalon hangsúlyozódik és követelőzik.

A legnagyobbat alkotók olykor a legtorzabbak és legbűnösebbek, mert könyörtelenül 
végigcsinálnak valamit, alávetve és elhanyagolva más életvonatkozásokat (Rettegett Iván). 
Ching-siu Tung az Ősi harcos című filmben Ejzensteinénél kevesebb megértéssel ábrázol-
ja Kína egységteremtő császárát, karikaturisztikus gonoszt kreálva belőle, de egy könnyed 
harcifilm meseszerű hangulati klímájában ez nem bántó. A Pekingi testőr hőse szakadatlanul 
öl, s erre hivatás és szerelem is kötelezi, a kettő ezúttal nem áll szemben egymással, de mind-
kettő szembekerül a „ne ölj!” parancsolatával, melyet nem lehet érzelmileg kikapcsolni, ezért 
a hős halála a kiút.

Máskor a hősök monomániásan belevetettek valamibe, azaz rabjai egy kényszerré vált 
tevékenységnek, mert mindent elveszítettek, ami intim, otthonos és személyesen fontos 
(Mad Max). Ha a választás túlságosan egyértelmű és erkölcsileg nem problematikus (pl. a 
Krisztina királynő esetében), a filmet a filmcsináló és a filmhős döntéseinek megkönnyítése 
elgiccsesedéssel fenyegeti.

A legnagyobbak nem azonosak a legjobbakkal. A legjobbak gyakran észrevétlenek. Az 
erkölcs nemcsak a legnagyobbak, a történelmi személyiségek esetében, a mindennapi életben 
is gyakran szembekerül az élettel, vagy a jóléttel, s az ember az erkölcsi vétséget vállalva 
maradhatna életben, csak így nem kerülne szembe a fennállás érdekével és parancsával. 
A legjobbak ezzel halálra ítélik magukat, nincs helyük az alkun, az erkölcsi engedményeken 
vagy az erkölcsi vakságon alapuló életben. A többiek érdeke észre nem venni a kárt, amit má-
sokban tettek, és napról-napra tesznek. A poétika ugyanazt mondja el arisztotelészi nyelven, 
amit Freud halálösztön címén kutatott.

A tragikus egzisztencia mint létmód a beteljesedett tragédia felé mutat, mely a nagyság 
pri vilégiuma, de számtalan oldószere van a tragédiának, a számító kompromisszum, a lel-
kifurdalással terhes kompromisszum, de legjobb oldószer a butaság vagy könnyelműség, 
melyek a tragikus egzisztencia alvajárási formái, könnyedén, szédülés nélkül lépkedve a 
mélységek fölött.

Már a tragédia gyökereiben is van egy másik tragédia, az, hogy hogy erkölcsi sugallatok, ví-
ziók, ígéretek, lehetőségek feltárulásai parancsoló szenvedéllyé válnak az egyén, és parancsola-
tokká a közösség részéről. Már a jónak, a rossztól függetlenül is van rossz, veszedelmes oldala.

Az igazságot birtoknak hiszik, és nem eseménynek, lezáró és nem nyitó szignifikánsnak, 
nyugtató és nem izgatószernek, tannak és nem elmélyítő kérdésnek. Ez a tudat tragédiája: a 
nyájösztön műve. Ezért az igazság kimondása rosszabb esetben a kiátkozást vagy a máglyát 
vonja maga után, de ezek híján is kitaszít és izolál. A magányos lovas képe ezért nemcsak 
érzelmi kifejezés, nemcsak etikai, egyben ismeretelméleti szimbólum is, amellett, hogy min-
denkor egyben szexuálszimbólum, a nemiség – Lacan által jelzett – beteljesítésének nehézsé-
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gére, szeretet és szenvedély konfliktusára és a viszony fenntartásával kapcsolatos áldozatok 
nagyságára utal, melyek a melodráma műfaját konstituálják.

A tragikus elem a komikumnak is fenséges erőt és giccsmentesen intenzív meghatottságot 
adhat: A Docks of New York esetében hűség és szabadság kerül oldhatatlan konfliktusba, amit 
az tesz naggyá, hogy naiv és ravaszkodásra, taktikázásra, kompromisszumra képtelen lelkek 
konfliktusai. A westernben is mindig előjön ez a konfliktus az ellovagló férfi és a hazaváró nő 
között. A gyökér megkapaszkodik a földben, a spóra szétszáll a szélben, az ember azonban 
egyszerre gyökér is, spóra is, két vagy több életet él, vagy – ha legyőzi a széttépő ingereket 
– önellentmondások kínozzák.

A tragikus erkölcsi konfliktus gyakran tragikus szociális konfliktusok magva. A western-
ben fehérek és indiánok, földművesek és marhatartók, földművesek és vasútépítők között 
alakul ki antinómikus konfliktus. Később az indián helyébe lépő bankrabló mint újnomád és 
a bank mint a kisajátító és felhalmozó fétistársadalom fellegvára kerül szembe egymással.

Ősi megoldás a vérbosszú, mint negatív, de szent kötelék, modern megoldás az alkalmi 
revolverpárbaj, de mindkettő magasabb rendű a prózai megoldásnál, mely – a komikummal 
ellentétben – alantas módon vezet ki a tragikumból, s a békét, mely szintén tragikus parancs, 
antitragikus emberinflációvá alázza. Ezzel az eseményt esetre váltja. Az eset tünetképződ-
mény, mely bajokra utal, az esemény ellenben érzelem, indulat, gondolat, akarat s cselekvő 
egyének olyan egysége, mely megváltoztatja a feltételeket, melyek a bajok forrásai voltak. 
A mai film témája az eset, a klasszikus mozié az esemény. A mai üzenete ezért mobiltelefo-
non is bejön, míg a régi mozié a színházat, sőt a katedrálist utánozta.

Az ember, aki messziről jött és messzire megy
(The Man from Laramie)

1. a szituáció

A címadó nyitódalban van valami melankolikusan diadalmas töltés, fenségesen szomorú 
végzetszerűség, mely sem magát, sem azt, amire ítéltetett, nem veszi olyan komolyan, 
hogy le ne győzhetné, vagy legalábbis a maga oldalára ne állíthatná a végzetet. A mindenét 
elvesztett, de mégsem elveszett ember kívülről nézi a világot, sőt, magát is, és ez a távol-
ság ad olyan rálátást a szituációra, ami lehetővé teszi a belátást, olyan cél megpillantását, 
amely fölötte áll a többi célnak és lehetővé teszi az esetlegességek feletti uralmat. Ez a 
nyitódal fensége hangulatának lényege, mely végzetszerű és gyászos, de az ember éppen 
ennek elfogadása és az adatott tér kihasználására való elszántság következtében sza-
bad. A férfias menetdal reménnyel oltja be a végzetet, nem feloldva ugyan a reményben, 
ellenkezőleg, a végzet faktoraként kebelezve be a reményt a szép rettenetességbe. „The 
Man from Laramie” – Lester Lee és Ned Washington dala lila alkonyég háttere előtt kí-
séri a magányos lovast, s a következőkben is, figyelmeztető hangsúlyként szövődik bele 
a kísérőzenébe, nem valósulva meg, nem teljesedve be, csak a film végén, de addig is 
minduntalan visszahív magunkhoz, a lényegre emlékeztető kísérőként. Ez az idő, amikor 
az ember, mégpedig a szerény, de elhatározott kisember örökli az istenek kezéből a világot. 
Az istenek alkonya a konkrét általánosnak az esendő kisemberben való újjászületése, aki 
nagyobb próbát képes kiállni, mint az istenek, a szélbe írt végtelenség próbáját, ami felru-



565

ház az érdek nélküli öncélúsággal, a szándékon túlmenő eredménnyel, amelyet csak az tud 
értékesíteni, aki elég önálló, azaz magányos és szabad.

2. a színhely

Új Mexikó. Lapos, napos városka. A várost határoló, szinte hatalmas sárga virágként kinyíló 
sivatagon túl kék hegykoszorú. Előbb a tágasság, utóbb a magasság keretezi az életet. 
A jámbor, alkalmazkodott pueblók városán túl, a sivatagban, az ellenállók, a harcos apacsok 
élnek. A népek harca azonban nem korlátozódik az őslakosok és a honfoglalók konfron-
tációjára. A cselekmény dramatikus tűzfészke a jövevények belső konfliktusa. A világ két 
alternatív berendezkedési módjának ütközési pontján állunk. Hol az a világ, amelyben min-
denki elfér? Van-e ilyen világ? Az összecsapás teszi fel a kérdést. Az összeférhetetlenség az 
exponáló alapélmény. A nagy dolgok színhelye valamilyen repedés, amely betekintést enged 
a felszínen elsimított dolgok mélyébe, az erők harcába, amit a felszíni rend megoldottnak és 
megbékéltnek tűntet fel.

3. relatív jogosultságok

Will Lockhart (James Stewart) abban az időben érkezik a városba, amikor a hódító és teremtő 
parancsuralom átmegy gőgös önkénybe, a tehetség racionális önbizalma az öröklött előnyök 
kényelmében tenyésző tehetetlen kisebbrendűségi érzés dühöngésébe, ami a zavarosban ha-
lászó alárendeltek elaljasodott ügyeskedésével párosul. „Olyan nagy országban élünk, ahol 
mindenkinek jut hely, miért marad, mit keres itt?” – firtatják a városka lakói, minduntalan 
eltanácsolva a makacs idegent.

Az idegen kísérője, Charley (Wallace Ford) a vészkorszakká torzult, „őrült” Vadnyugaton 
megkomolyodott Sancho Panza. Az útitárs segítséget ajánl, segít kinyomozni, ki látja el fegy-
verekkel az apacs felkelőket. „Tíz szót sem beszéltünk az úton, de kiismertem magát, ezért se-
gítek.” Charley anyja apacs, apja fehér ember volt: sokirányú kapcsolataiban bízva segítséget 
ajánl. „Nekem nem rizikó, az anyám indián nő volt, sok rokonom van errefelé.” A vén csavar-
gó azt hiszi, mindenütt otthon van, két népe van, de végül kiderül, hogy egyik sem fogadja be, 
mindkettő kitaszítja a másikkal való rokonsága miatt. Ezért lesz megfelelő társa a magányos 
hősnek, aki vándor harcos, mint az apacsok, de fehér, mint a hódító birtokosok. (A western 
történetében mind nagyobb a megértés és azonosulás az indiánokkal való viszonyban, ebből 
ered a „fehér indián” kifejezés is, a háborúzó birodalommá vált USA új korszakában azonban 
zombikkal helyettesítik az indiánokat és helyreállítják az eredeti összeférhetetlenséget.)

A hős a civilizációból jön, a hadsereg szabadságolt tisztjeként, aki kilépett az állami köte-
lékből, s jelenleg fuvarozási vállalkozóként szállít árut, három társzekéren, a helyi vegyeske-
reskedésnek. Mégis kapitánynak szólítják, látni járásán, hallani hanghordozásán, hogy kicsoda, 
nem kell hozzá egyenruha. Család és állam, magánélet és közélet, ami az Antigonéban a hősnő 
és Kreon viszonyában ütközik, ezúttal a hős személyében áll szemben egymással, akinek gya-
korlati célja a létfenntartó munka, a polgári vállalkozás, mely mögött másik vállalkozás rejlik: 
ezen a tájon ölték meg a lázadók testvérét, a csempészek által eladott gyorstüzelő fegyverekkel. 
A vándor első útja sírhoz vezet, üszkös csatatér romjai között. Lockhart tehát egy személyben 
Antigoné és Kreon, s a kreoni rész oldja meg végül Antigoné problémáját, amennyiben felgön-
gyölíti az illegális fegyverkereskedelmet, amit a békés paraszti munka hátterében folytatnak, 
akik gyorsabban akarnak meggazdagodni, mint ahogy a munkával lehet. A bűnöző valami mást 
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helyez a munka fölé, amivel robbanásveszélyessé teszi a mindenkor konfliktusos együttélést. 
De nem is az apacsok, és nem is a nyugatra özönlő csőcselék a bűn igazi képviselői, az ököl az 
ököl ellen marcona világa egy másik James Stewart filmben még szép is, a vidáman dinamikus 
kezdet energiájának kifejeződéseként (Destry Rides Again). A The Man from Laramie cselek-
ményében az alapvető ellentmondás a hatalom problémájaként, apa és fia, a honfoglaló és a 
parazita, a hódító és a bűnöző, az alkotó és a romboló viszonyában bontakozik ki.

Megkettőződik a cél, megduplázódik az ügy: az egyik a kereskedelmi vállalkozás, a szál-
lítmányozási vállalat, a létfenntartás ügye, mely által Lockhart a maga bőrén tapasztalja az 
önkényt, az igazságtalanságot, a világ tartozásaként, mellyel neki lesznek adósak a város urai. 
A másik egy lelkiismereti ügy, a hős tartozása a családnak, a meggyilkolt testvérnek, az elesett 
katonának. A múlttal való kapcsolat közvetítése által a vállalkozás túlmutat a privát érdeken, a 
tűrés vagy a lázadás alternatívája mindannyiunk jövendő biztonságát érinti, ezért a lázadó, épp 
akkor, ha a legszemélyesebb érzelmi és lelkiismereti okokból következőleg a legszenvedélye-
sebben lázad, mindannyiunk képviselőjévé válik, ami azt jelenti, hogy azért nyeri el nemcsak 
rokonszenvünket, hanem csodálatunkat is, mert általános emberi lehetőséget tár fel számunkra.

4. átok és testvérharc

A romboló önkényt nem Alec Waggoman (Donald Crisp), az alapító, a birtokos és úr képvi-
seli, hanem fia, Dave (Alex Nicol), aki nem tud felnőni apja mellé. Az apa okosan szerezte 
a vagyont, Dave ellenben alapjában gyenge ember: a hatalmaskodás a hatalom bomlása. Az 
önkényes bestialitás megmámorosodik önmagától és beszámíthatatlanná válik a mámorban, 
Dave megtámadja Lockhart kocsijait, ellenfelét lasszóval vontatja a tábortűzön át, majd meg-
gyújtja a társzekereket és lelövi az öszvéreket. „Ez őrület!” – kiáltja Lockhart, égő rakomá-
nya és holt állatai fölött. A kihunyó ég, a település gyúló fényei kísérik a homályban kifosztva 
belovagoló hőst a város felé. A film nem áldozza fel a napszakok és színhelyek hangulatát a 
cselekmény erőszakolt előrehajtásának, ezért mély jelenlétélményt ér el.

Dave a továbbiakban mindvégig az idegenre vadászik. Egy összetűzés során Lockhart át-
lövi Dave kezét, mire az gyáván áll bosszút, a pribékeivel lefogatott Lockhart kezét csonkítja 
meg. Már itt megvan a félkarú kungfu-harcos kínai és indiai filmmitológiájának előképe. 
Egyúttal ez az a pont, ahol saját emberei is megundorodnak Dave-től, s a vad erkölcsök el-
válnak a dekadens destruktivitástól, melyben feltűnik a romlott gyengeség és puhaság, mely 
elrothasztja az erkölcs maradványait, míg az eredeti barbárság az erkölcs csíráit is magában 
foglalta. A harcos és a mészáros különbsége már itt jelzi a kapitalizmus két korszakát. Dave 
városias piperkőcként, kiöltözve kegyetlenkedik a sivatagban, ahol a többiek barbár, de ősi 
mivoltában saját joggal bíró létharcukat vívják.

„Megváltoztak az idők!” – magyarázza az apa beszámíthatatlan fiának, de az atyai hős-
korszak legendáiban élő fiú olyan szeretne lenni, amilyen az öreg volt a maga fiatalságában, 
az szeretne lenni, aminek már csak kártékony torzképe, néha nevetséges karikatúrája lehet, a 
hőskorszak életét szeretné élni a rendezett társadalmiságban.

5. a nagy atya mint honfoglaló

„Nem ismerem, de tudtam, hogy jön, vártam magát…” – mondja Alec, az idegen eljövete-
lekor. Fontos az álmok szerepe, a jövő üzenete, akárcsak a tragédiában. Az apa visszatérő 
álmában egy idegen érkezik a városba, aki megöli fiát. A hatalmi paranoia álmai közlik a 
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sorsot, de olyan kétértelműen, ami inkább elősegíti, mint gátolja eljövetelét. Dave hatalmas-
kodása hencegés és nagyzolás, Alec részéről eredményei közlése egyszerű ténymegállapítás: 
„A város az enyém, és ha három napig lovagol, ott is minden az enyém.” A büszkeség tárgya 
a múlt, a szorongásé a jövő. „A földünk fiatal, az erkölcsök durvák, néha keménynek kellett 
lennem, de nincs szégyellnivalóm.” A nagy öreg busásan kárpótol a veszteségekért, s ő is 
eltanácsolja a jövevényt, nem tudva eljövetele mélyebb indítékáról.

Alec egykori szerelme, aki igazi társa lehetett volna, Kate (Aline MacMahon), aki helyett 
végül a férfi könnyelmű és elkényeztetett nagyvárosi nőt választott, Dave pedig az anya 
fia, nem az apjáé, szeszélyes, kiszámíthatatlan semmittevő. Alec hiába beszél szórakozottan 
bólogató fia lelkére, aki közben sálját igazgatja a tükör előtt: „Az ember nem tarthat össze 
ötvenezer hektárt, ha csak sétalovaglásra használja… Olyan vagy, mint az anyád, mindig 
meghallgatott, de soha sem értett meg.” Kate ezzel szemben Alec ellenfelévé vált, az utolsó 
ellenálló, aki megőrizte földjét Alec völgyében. Már csak Kate gazdasága áll Alec útjában, őt 
kell legyőzni, hogy minden a monopolista család tulajdonává váljék, egészen a kék hegyekig, 
melyeket az új világban úgy akar elérni a tulajdon halmozása, mint Novalis egykori hőse a 
romantika kék virágát. Az új világ leggonoszabb indítékai a régi világ nagyszerű indítékainak 
romlott formái. Döntő lesz a kibontakozás szempontjából, hogy még van egy szabad föld, 
így van két pólus, nem egy kézben van a völgy egésze. A temperamentumos öregasszony 
fegyvert fog Dave-re, amikor az hátulról készül lelőni a film hősét, akit utóbb Kate munka-
vezetőként alkalmaz kis gazdaságában.

6. az elnyomó elnyomott. a hőskompetenciával bíró antihős

A város viszonyai az Alec hatalmába vetett hiten alapulnak, de Alec már félvak, s egyik – a 
valódi – fia csak önkényeskedni, másik – fogadott – fia csak szerezni akar, és mindketten 
becsapják, a pillanatnyi haszonért olyan üzletekbe bocsátkoznak, melyek aláaknázzák az 
Alec által alapított birodalmat. Alec álmának jósértéke van, csak a megfejtés téves, mert a 
jövendő tettes nem a messziről jött idegen, hanem a családhoz legközelebb álló Vic (Arthur 
Kennedy), a munkavezető, a befogadott árva, aki szinte családtaggá vált. „Húsz éve pont 
olyan voltam, mint te most.” – mondja Alec Vicnek. Valódi fiában nem ismer magára, de a 
vér parancsában hisz, nem a felismerés parancsában.

„Egy ranch, amely nem növekszik, az tulajdonképpen már halódik.” – mondja Vic. Azt 
hihetnénk, a monarchiát az árva alakítja át köztársasággá, ha a vér szerinti örökös helyett az 
alkalmasabb veszi át a birtokot. Így, bár végül kiderül, hogy ő a gyilkos, ő az áruló, ő a gyen-
ge és ostoba Dave-et fegyverkereskedelemre csábító álombeli alak, mégis ő lehetett volna az 
öregúr méltó örököse, így neki is van igazsága: úgy érzi, csak ő tudná összetartani az Alec 
által felépített „országot”, mely nélküle széthullana. A fogadott fiúból újra szolgává lefoko-
zott Vic öli meg előbb Dave-et, aztán, szándéka szerint, az apát is: apa- és testvérgyilkos.

Nem az őslakosok szabadságharca, hanem a tulajdonosok mohósága Lockhart testvére 
halálának igazi oka. „A pueblók békeszeretők, az apacsok harcosok, és ez mindig is így 
lesz.” – magyarázza a pap. Nem az apacsok, hanem a fegyverkereskedők ismétlőfegyverei a 
vádlottak, olyasmi, ami a városból jött, akárcsak Alec rossz felesége. A dialógus Vic és Dave 
vállalkozását vádolja:

– Némelyek mindenből üzletet csinálnak.
– És mindenütt vannak ilyenek.
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Lockhart megtalálja a bűnöst, aki bátyja haláláért felelős. Nem a külső, hanem a belső 
fronton fészkel a romlás, nem a világok harca, hanem világunk szégyene a romlás forrása.

A fegyverkereskedelem lelepleződése után a kétségbeesett Dave füstjelekkel a városra 
uszítja az indiánokat. Vic hiába érvel:

– Gondolj az asszonyokra és a gyermekekre!
– Nem az enyémek!
Vic ekkor a város védelmében öli meg Dave-et, a fiú és a fogadott fiú viszonylatában 

zajló kvázi-testvérgyilkosságnak erkölcsi motivációja is van. Lockhart úgy nyomoz testvére 
gyilkosát keresve, mint Ödipusz a maga apagyilkossága ügyében, testvére halálában pedig az 
a bűnös, aki a maga kvázi-testvérét is megöli, s olyan lejtőre kerül, melyen már nincs meg-
állás, egészen a kváziapa-gyilkosságig, mely ugyan nem jár teljes sikerrel, de Alec végleges 
megvakulásához vezet.

A hatalom és gazdagság szomja irracionális csúcspontra ér, miután az öreg Alec is gya-
nút fog, s maga is nyomozni kezd az ismétlő fegyverek ügyében. A gyanúba keveredett Vic 
végül, lelepleződésekor, szakadékba taszítja az öregurat, s maga is füstjeleket ad le, hogy a 
városra uszítsa az indiánokat. Eljön a pillanat, amikor a telhetetlen birtok- és hatalomvágy azt 
kívánja, pusztuljon vele minden, ha nem az övé, pusztuljon vele a világ, ha veszített.

A megoldás két végső párbajt spórol meg Lockhart számára. Vicet az indiánok ölik meg, 
a Lockhartot kihívó Alec pedig a semmibe lő, megvakult. A Vak Öreg látja meg az igazságot, 
mint egykor a Vak Ödipusz. De Ödipusz az álom megfejtése következtében vakul meg, míg 
Alec mint modern Nagy Vak Öreg Király, a megvakulás után képes átlátni a történteket. 
A Nagy Vak Öreg Király férfisorsa beteljesítette összes nagy álmait, a vég mégis a nagy ál-
mokat követő rémálom beteljesülése.

Az ödipuszi vakságot átvállalja a jövőtől a múlt. Rés keletkezik az örök visszatérések 
végzetes körforgásán, tér nyílik a jövőnek. A Nagy Öreg belép a második gyerekkorba, meg-
jelenik Kate, Vic egykori szerelme, akivel jobb világot nemzhetett volna, akit elhagyott a 
városi lányért, Alec most őt szólongatja.

7. a hős félelme a nőtől és a búcsúzás kétértelműsége

Alec rámenős, kegyetlen ember volt, aki saját testvérét, a hősnő, a szelíd Barbara Waggoman 
(Cathy O’ Donnell) apját is becsapta, kifosztotta és tönkretette. Ez a régi testvérharc is a 
felhalmozás történetéhez tartozik, ahogy a nemzetalapító hatalomkoncentrációnak is mindig 
vannak áldozatai. Lockhart szerelme ily módon az elátkozott családdá lett alapító hőscsalád 
tagja, aki azonban elvágyódóként rendeltetett a messziről jött ember párjául. Hová való, kér-
dezte a belovagoló idegent a lány.

– Én valójában mindenütt otthon vagyok, de sehová sem tartozom.
– De minden embernek szüksége van a helyre, ahová tartozik.
Később a lány meghívja teára. Lockhart tetszéssel méregeti a nőt, mint valami műtárgyat, 

egészen más műfajba való lényt, mely nem az ő műfaja, nincs mit kezdeni vele.
– Mit néz úgy? Nem vagyok annyira csúnya.
– Csinos lányból elég van, azoknak csak a szórakozáson jár az eszük, de magában van 

valami olyan kedves, derekas…
Ebből látni már jókorán, ha Lockhart valaha rászánná magát, s nő közelébe merészkedne, 

nem követné el Alec hibáját. Mindebből a westerni nőideál, a pionírszellem nőideálja is ki-
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bontakozik, de a nő, az otthon és a család vágya tovább harcol a nőtől (és következményeitől) 
való félelemmel. Ezért a kétértelmű búcsúzás. Búcsúzás mely valójában ígéret? Ígéret, mely 
valójában búcsúzás?

– Isten vele Miss Waggoman.
– Isten vele.
– Talán ha Laramie-ben jár, kérdezzen Lockhart kapitány után.
– Úgy fogok tenni Mr. Lockhart.
A lány a ház előtt áll, a lovas pedig ellovagol.

8. a tragikum mint „legjobb mellékszereplő”
A The Man from Laramie forgatókönyvírója Philip Yordan arról beszél, megveti az olyan 
westernhősöket, akiket csak a „bevétel” érdekel. „Tenni akartam valamit az ilyen kispolgári 
mentalitás ellen, és megpróbáltam újra megtalálni az antik tragédia, a görög tragédia hősének 
tisztaságát, és ebben a tekintetben teljességgel egyetértettünk én és Anthony Mann. Új tragikus 
mitológiát akartam teremteni, amelyben nagy szerepet játszanak a sors, a magány és a tisztes-
ség. Egy férfit teremteni, aki ki tudja, honnan jön és hová megy, fúriáktól üldözve, kétségbeeset-
ten keresve belső békéjét.” (Idézi Joe Hembus: Western-Lexikon. München-Wien. 1976. 382.).

Az indiánok a hazát védik, a lovasság az állam összetartását szolgálja. Az indiánok az ős-
honos életformákat képviselik, a fehérek a haladást. Az indiánok (és modernebb formákban a 
nők is!) a hely szellemének őrzői, míg a jövevény Lockhart a mindenütt kiigazodó világpol-
gárságot, az emberiség egységét és az egyén mozgásszabadságát jeleníti meg. Az indiánok 
az ősi jogot, Alec az általa teremtett, szervezett együttélést és termékennyé tett országot. Az 
indiánok az állandóságot, Alec a változást, haladást. Alec a monarchiát képviseli (minden-
képp vér szerinti fiának kell örökölnie a birtokot, bár erre alkalmatlan), Vic a köztársaságot. 
Lockhart mindeme relatív jogosultságok fölé emelkedik a maga abszolút kifosztottságában, 
világok és népek közé beékelt helyzete meghatározhatatlanságában. Itt úgy emelkedik a leg-
nincstelenebb a relatív jogosultságok igazságai fölé, mint a tragédiában az istenek. A „sze-
gény ördög” lép az istenek helyére.

A jövevény sem a hely szellemének, sem a vállalkozás kötelékének nincs alávetve: eljöve-
tele által azt is elveszíti, amije volt. Idegenként egy a többiekénél általánosabb princípiumot 
hoz magával. Igaz, hogy testvért képvisel, de halott testvér, azaz egy szublim alak képvisele-
tében az általánosított testvériség elvét hordozza, s az odébbálló hajlamú igénytelen szkepszis-
sel és a vándor védtelensége általi edzettséggel győzi le a testvérharcot valamint a patriarchális 
zsarnokságot, elhozva a személyes öntudat és a szabad állampolgárság lehetőségét.

A hősdrámában a hős feláldozza magát valaminek, nagyobb egységnek, melyet képvisel. 
Ebben a tekintetben, az áldozathozatal mozzanatában, a melodráma a hőskaland szublim kö-
vetője egy korlátozottabb életkörben, már nem a népek történelmi harcában. A tragédiában az 
egyetemesség negatívan mutatkozik meg, az individualitások ellentmondásában. A hőskul-
tusz, akárcsak a melodráma, rekonstruál erre méltó összefüggéseket, míg a tragédia lerombol 
egy létsíkot, amelynek romjai közül már csak egy új létsíkot alapítva lehet kikerülni. A tragi-
kumban 1./ jogosult mozzanatoknak kell meghasonlaniuk, 2./ a meghasonlásnak pusztítóvá 
kell válnia, 3./ s míg az egyik fél tönkreteszi a másikat, őt is tönkreteszi, hogy tönkretette a 
másikat. Egymás áldozataivá válnak, és a maradék világ a jóvátehetetlenbe ütközve ismeri 
meg a jót, mely átsegít egy új létsíkra.
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A The Man from Laramie esetében a jövevény, a felesleges ember képviseli a rendezett 
államiságot, a jogrendet, az együttélés lehetséges jövőjét: ez magyarázza a végső párbaj el-
maradását. Az időszerűtlenné lett pártok egymást, és egymásban magukat teszik tönkre. Ez 
az Ödipusz nem a maga bűnét keresi, ezért alakulhat át szinte detektívvé, míg a régi párt 
emberei belül viselik azt, amit kívül sejtenek, a végzetet, a türelmetlenséget, a békétlenséget, 
amiről Griffith óta szól az amerikai film pusztába kiáltott szava.

A mozi klasszikus korszakában tragikus magvak lappangtak a kalandban és melodrá-
mában, míg a kései korban legfeljebb melodramatikus magvak nyomai észlelhetők, az 
akcionizmus szenzációit összekapcsoló erőforrásokként. Ha ez az elem vázlatos mivoltában 
is erős (mint a többek között ezért is becsült Fulci esetében), megóvja a mai filmet a kínzás-, 
koncolás- és ölésrevü elemeire való széteséstől.

A háború esztétikája: Drums Along the Mohawk
(Miért a múltban keressük a jövőt?)

Henry Fonda és Claudette Colbert a vadonba indulnak, új hazát keresni. A cselekmény örök 
hűséget fogadó esküvővel indul, a s a cifra ruhás, csipkés, fodros nagyvárosi nép kavargásá-
ból, az előkelő palotából egyenesen a ponyváskocsira száll fel a fiatal pár.

Íme az új hazánk! Fakunyhót látunk, fenyegetően csattogó viharos éjszakában, az erőszé-
len. Claudette Colbert riadt arccal áll meg a nagy jövő mennydörgő küszöbén, míg a hasonló 
mai kunyhókba belépő horrorfilmi kamaszok mit sem sejtve bolondoznak, gőgös kivagyi-
sággal nyomulnak be az ismeretlenbe az ilyesformán természetesen elkerülhetetlen rossz vég 
kezdetén. Fordnál a horror előérzete tompítja a tragikus elemet, segít elkerülni a végzetet, 
mert a rettenetes istent leváltja a félreismert idegenség. Henry Fonda érzékeli Claudette Col-
bert riadalmát: „Nekem tetszik, mert saját kezemmel építettem, de félek, hogy olyan lánynak, 
aki akkora házban nőtt fel, primitívnek tűnhet.” A gazdag, kész világot maga mögött hagyó 
nő azonban kész nulláról indulni, ami nemcsak saját életük újrakezdése, nemcsak térbeli 
honfoglalás, egyúttal új idők kezdetének lehetősége.

A nő riadalmát és önlegyőzését, bíztató szavait és ölelését követően váratlanul ezerráncú 
arc jelenik meg a mennydörgő éjszakában felpattanó ajtóban, mire Claudette Colbert olyan 
sikoltozásba kezd, melyre a mai horror blazírt fiataljai nem volnának képesek. Fay Wray 
és Claudette Colbert kora a sikolytörténet aranykora. Pedig csak a szomszéd lépett be, a 
jövevényeket friss hússal ellátó indián barát. A nagyvárosi nő pillanatra pokolnak látja a 
paradicsomot, s összetéveszti az iszonyattal a nagyvilág gazdagságát. Sikolya rosszabb idők 
előérzetét is kifejezi a békés együttélés és kölcsönös segítség völgyében. „Haza akarok men-
ni! Anyámnak volt igaza, nem nekem való a határvidék, nem volt jogod, hogy idehozzál!”

A következő reggelen barátságosabb arculatot mutat a világ. A szomszédok segítenek 
erdőt irtani s feltörni a földet. A nehéz munka egyben vidám erőpróba, s az együttműködés el-
űzi a szorongást. De a Mohawk völgyet eléri a függetlenségi háború. Az angolok a telepesek-
re uszítják a mindeddig békés indiánokat. A szomszédnépek baráti vagy ellenséges viszonya 
már itt is világhatalmak könyörtelen stratégiai manipulációin múlik. Még elég nagy a világ, s 
elég kevés az ember, megférhetnénk egymás mellett, mégsem férünk meg. A honfoglalás há-
borúba megy át. „Az epikai kollíziónak egészében véve a háborúskodás, a hadiállapot talaján 
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kell létrejönnie. Háborúban az egyik nép harcol a másik ellen.” (Hegel: Előadások a művé-
szet filozófiájáról, 347.). A filozófus úgy gondolta, az eposzban idegenekkel, a tragédiában a 
mieinkkel állunk szemben (348.). A mieinkkel való harc a tragédiában a végsőkig éleződik, 
míg az eposzban az idegenekkel való harc az érintkezés kezdeti durva módja, az ismerkedés 
első formája. A Drums Along the Mohawk esetében a népek viszonyának pozitív kimenetelét 
jelzi előre a jószomszéd indián.

Az építést rombolás követi. Ég a termés, ég a ház, semmi sem marad épen, bútorokat 
törnek a betörők. Ismét mozgásban a ponyvás szekerek, de a honfoglaló nép menekülő néppé 
változott. Hőseink, egy magzat elvesztése után, hófödte romok közé térnek haza. Ezúttal 
Fonda veszti el a reményt. „Az én hibám, hogy ide hoztalak.” – de most a nő bíztatja a férfit, 
a feleség erősíti a férfi lelkét, rábeszélve, hogy napszámosnak szegődve gyűjtsenek az újra-
kezdésre. Katonaözvegy birtokán látjuk viszont őket, de az újrakezdések völgyében még a 
szolgaság is családias. Munka és csataképek váltakoznak, Fonda újra hadba vonul, s immár 
két nő néz utána. Az özvegy férjére emlékezik. „Milyen gyakran néztem így Barney után, 
míg egy nap nem jött többé vissza. Ment ölni és meghalni. És még tetszett is neki!”

Megvert csapat vánszorog haza, s a sebesültekkel zsúfolt házban úgy világít a kályha-
tűz lobogását tükröző plafon, ahogy korábban a békében a kukoricacsövek világítottak. A 
„beszélőfilmben” most már a színek is beszélnek, a technicolor nagy korszakában a színek 
funkciója drámai, nem pusztán dekoratív.

A sebesült férfi elbeszélése képviseli a csatát. Hatásosabb ez így, mint egy konvencionális 
csatajelenet. „Meg kellett tennem!” Az ölésről beszél, akinek a vetés és aratás a szakmája. 
Kétszáz ember maradt a hatszáz háborúskodásra kényszerült parasztból. „De győztünk. Meg-
mutattuk nekik, hogy a völgy a miénk!”

A véres győzelmet vidám győzelem követi, új terhesség híre gyógyítja a sebesültet, de 
miközben az asszony bejelenti az új élet fogamzását, a szomszéd szobában folyó amputáció 
során meghal a generális. Élet és halál békés egymás mellett élése is hozzá tartozik az Újvilág 
örökkévalóság rendjéhez megtért törvényéhez.

„Kisfiunk született!” – újságolják egymásnak a ház előtt csoportosuló férfiak. Minden ese-
mény kollektív aktus, minden élet közélet, de a politikánál intimebb és konkrétabb értelem-
ben. Újra kizöldült tájon hangzik fel a gyermeksírás. Események, évszakok sorakoznak, maga 
az élet vonul úgy szemünk előtt, mint egy eposz énekei, maga az élet az eposz, a film csak be-
számol róla. A kezdetek nagyságához megtérő esztétikum ontológiai kategóriává emeli fel az 
eposz fogalmát. Ismét ünnepelhetünk: Halloween ünnepén a kísértetek vidám statiszták, nem 
rémek, s most a táncban egyesül a közösség, mint az imént munkában és háborúban. Fonda 
bölcsőt ringat, felesége ajtórésen át figyeli, majd a lépcsőre ülve fohászkodik a gyermekszo-
bából kiszűrődő fényben: „Jóságos Isten, engedd meg, hogy mindig így legyen!”

Ám a szülést és termést új háború követi, s az ostromlott erődben, hol a lakosság össze-
zsúfolódott, még a nők kezében is fegyvert látunk. Az anya ölni képes szülöttéért. Prózaian 
csodás átváltozások ideje a kezdetek nagyszerűsége. Egy özvegyasszony képes nagyanyává 
válni. Az ostrom során találat éri az özvegyet, s a haldokló hölgy gyermekeivé fogadott hő-
seinkre hagyja farmját, majd, utolsó leheletével, rég halott férjét szólítja, mintha már ismét 
jönne felé, s végleg hazajönne az ember, aki annyiszor eltávozott.

Elfogyott a muníció! Védtelenné lett az erőd. Fonda az ostromgyűrűn át indul segítségért. 
Az asszony ismét pánikban vergődik, de a férj jól megrázza, s így téríti magához: „Mondd, 
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hogy nem félsz, és akarod, hogy menjek!” Az asszony megteszi, a klasszikus hőskultúrába 
emelve fel az asszonyi áldozat melodrámáját.

Vége a háborúnak, felvonják az új amerikai zászlót, Fonda pedig magával vonja asszo-
nyát: „Ideje a munkának, sok a tennivaló.”

Ma, amikor – kiutat keresve az önpusztító világból – újra felfedezzük az evolúciót és 
revolúciót, megértjük, hogy a halász-vadász életmód zavarta a letelepedett munkát, mely-
nek berendezkedési formáját szükségessé teszi a világnépesség növekedése, s melynek híján 
olyan Kashba válna a világból, amilyet Az alvilág királya című filmből ismerünk. A szellem 
önteremtő formái – ha van evolúció és revolúció, melyek léte vagy nemléte ma a mi dönté-
sünk – legyőzik a stagnáló, megmerevedett formákat. A fejlődőképesség az együttélésre való 
képesség feltétele. „Az eleven szubsztancia továbbá az a lét, amely valójában szubjektum, 
vagy ami ugyanaz, amely valójában csak annyiban valóságos, amennyiben önmaga tételezé-
sének mozgása, vagyis mássálevésének önmagával való közvetítése.” (Hegel: A szellem fe-
nomenológiája. Bp.1961. 17.). Én és te, mi és ők viszonya eredetileg én és „az” viszonya, sőt 
az én önmaga is átmegy ezen az „az”-fázison, a bűntudat révén. Az erőd ostroma során a pap 
is lő, de minden lövést fohásszal kísér: „Isten kegyelmezzen bűnös lelkének.” A XX. század 
igazi filozófiája, gondolati forradalma a pszichoanalízis, de már Hegel kifejtette azt az önte-
remtési és önkibontakozási folyamatot, az építkező mozgás logikáját, melyet a filmtörténet, a 
pszichoanalízissel párhuzamosan, a filmek együttesében, szintén kifejt, s melynek stádiumai 
a szabadság növekedésének mind tágabb érintkezési és választási terekbe vezető ugrásai. 
A szabadság azonban, a választás mint rizikófaktor révén, az önlemondást, önfelszámolást és 
az árral úszást is választhatja, ezért tér meg gondolatmenetünk az árulás korából a pionírok 
korába, és keresi a múltban a jövőt. Az egész az igaz, és az egésszel való kapcsolat megtalálá-
sa lenne a lelki egészség, ezért a történelem találkozások sorozata, de a westernekben a nagy 
barátságok többnyire nagy verekedésekkel kezdődnek, mert a barátság nem udvariaskodás, 
hanem a szókimondó igazság biztonságában való berendezkedés.

Epikus keretben oldott intenzív tragédia
(John Ford: Rio Grande)

A tragédiában mindkét fél mögött isteni igények és parancsok állnak. Ezáltal a vég mint vég-
zet megelőzi és diktálja a kezdetet, A tragédia a Helyhez kötődik, s a Hely a hasadás trauma-
tikus pontja, szakadék nyílása, mely nem engedi átlépni magát, míg az eposz az út és az idő 
műfaja, melyben a megsokszorozott szakadékok átléphetők, s a jövő és az ember az átfogó, 
nem az istenek és a múlt. A Rio Grande című katonai westernben Kirby Yorke parancsnok 
(John Wayne) képviseli az utat és Mrs. Yorke (Maureen O’Hara) a helyet. A polgárháború 
idején a férj stratégiai okokból felégette a feleség birtokát, ezért tizenöt éve elváltan élnek. 
A házastársak fordított hierarchiák képviselőiként állnak szemben egymással: a férfi számára 
a hivatás (haza, a határok védelme mint hivatás) az első, a nő számára az otthon és csald. 
Egyik sem áldozta fel értékrendjét, identitását az együttélésért, nem mondott le önmagáról 
a másikért, önmaguk autonóm uraiként nem alapozhatták kompromisszumra az együttélést.

A férfi kegyetlenségig aggályos puritanizmusa ellensúlyozza gyilkos mesterségét. Ugyan-
olyan kegyetlen magával és övéivel szemben, mint az ellenféllel. A határvidéki emberdefi-
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níció: „ellenfél”. Mindannyian próbatételek vagyunk egymás számára, így ebben a minden 
irányban egyformán megkeményedett környezetben nincs gyűlölet, csak szigorú kötelesség. 
Miután Jeff Yorke (Claude Jarman jr.), a parancsnoknak a katonai akadémián megbukott fia 
a csapathoz kerül, a fiát rejtőzködve vagy a szeme sarkából figyelő apa csak a parancsoló, 
távolságtartó ezredes szerepén sejlik át. Wayne oldalpillantásai zseniálisak, aggódó bűntu-
datát és elfojtott szeretetét, melyekkel szemben szivarjába kapaszkodik, eszköztelenül képes 
kifejezni. Az apa mint parancsnok számára fia a többivel egyenlő közkatona, és bármilyen 
előny biztosítása átváltoztatná a hőskorszak hazáját a korrupció hazájává, a katonát pedig 
állami gengszterré.

A férfi, birtokuk lerombolásával, megsértette a házasság törvényét, most pedig, tizenöt 
évnyi távollét után, az asszony megsérti a katonai élet törvényét, fia után megy a határvidék-
re, megjelenik a fronton, kiszáll a postakocsiból, ott áll az egyenruhások között az elegáns 
városi ruhában, megsokszorozva a férj problémáit. Kirby azt akarja, hogy férfi legyen a fiából, 
Kathleen azt, hogy anyja fia maradjon. Fia elvesztése vezeti Kathleent az elveszett férj, és így 
mindkettejük visszanyerése felé. A férfi hőspróbák sora az életet kockáztatja, a női hőspróba 
a lemondások sora. Nemcsak a háborúnak van frontja, hanem az emberségnek is, és a nehéz 
vállalások sora vezeti a városból jötteket a frontot képviselő apaalak, John Wayne felé.

A frontvidéken megjelenő nő elveszi a férfiak eszét, a The Big Sky című filmben pl. kor-
báccsal kell őket távol tartani a nőtől. A meghatóan szép anyaalak azonban nem vad férfi-
szenvedélyt, hanem gyermekien sóvár, szomorú nosztalgiákat ébreszt. Ezúttal kollektív fér-
fimelankólia veszi körül a nőt a szerelem meghatott gyászünnepével. Az első estén a katonai 
dalárda szerenádot ad az asszony számára:

Hazaviszlek újra Kathleen
Át a viharos, hatalmas óceánon,
Oda, ahol szíved mindig lakott
Mióta piruló arám valál.
A rózsák pírja elillant bár orcádról
És könnyek fátyolozzák szerető szemed
De én visszaviszlek téged Kathleen
Oda, hol szíved többé sose fáj.
Ha frissen kivirulnak a zöld mezők
Otthonodba hazaviszlek én.

Maureen O’Hara a szomorúság szépséges méltóságával állva testesíti meg e pillanat-
ban azokat az asszonyi erényeket, amelyekre a férfiak mindannyian vágynak, de aztán nem 
tudnak mit kezdeni velük, megfoghatatlan minőségeik számára nem találnak helyet a zord 
valósággal küzdő durva életükben. Egy korábbi jelenetben, amikor a vacsorához készülő 
Kathleen a fronton nem használt ezüst evőeszközöket keresi férje katonaládájában, zenélő 
doboz kerül kezébe. Felnyitja, s a doboz, halkan csengve, bongva, már akkor, a vacsora előtt 
is ezt a dalt zenéli, miközben Kathleen arca úgy homályosul el a nagyközeliben, mintha a 
kamera könnyezne. Az elcsomagolt zenélő doboz, ha York nem is veszi elő, annál inkább 
szakadatlan és hangtalanul zenéli a dalt az egymástól elszakadt idők másfél évtizede alatt: 
I’ll take You Home Again, Kathleen…
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Wayne zavartan áll, amikor a férfiközösség kiénekli dobozba zárt, elcsomagolt szerelmi 
titkát. Továbbra sem enged, soha sem engedhet, de ebben a pillanatban olyan megvert és 
tehetetlen, mint az élet rejtélyével szemben tanácstalan gyermek. Egy tétova pillanatban a 
gyermek tetszik át a férfin.

Az apa tragikus alak, mert nem kivételez, nem kíméli fiát, akit bármelyik percben elve-
szíthet az indiánháborúban. Az anya melodramatikus hősnő, aki magaszülte fiához közelebb 
áll, mint megközelíthetetlen és érthetetlen férje tragikus puritanizmusához, mely a politikai 
intrika világának kiszolgáltatva keményedik meg és állja a sarat. A fiú, nem térve ki reá 
váró próbatételek elől, s megtalálva helyét a férfiközösségben, kalandfilmi hősjelöltté növi 
ki magát. Az anya, látva, hogy fia makacsul az apa útját választja, feladja a konfrontációt és 
csatlakozik a férfiak háborújához. A film ezáltal az asszonyi áldozat melodrámájába fut ki, 
s az előkelő nagybirtokos asszony pionírnővé válása a pozitív megoldást lehetővé tevő szép 
metamorfózis. A feloldás helyet ad a humornak: a marcona katonák szégyenkezve hozzák 
el koszos gatyáikat, a folyóparton ruhát mosó asszonyhoz, a regimentet adoptáló nagylelkű 
gondoskodóhoz, akinek immár mosolya sem olyan szomorú, mint a film elején.

A háború kegyetlen létállapot. A jenkik ágyúval vonulnak fel a nyilak ellen, az apacsok 
pedig élve temetnek hangyabolyba, s nőket koncolnak fel és gyermekeket rabolnak. Kirby pa-
rancsnok háborúja már meghódított föld védelméért folyik. Az új trójai háborúban a föld az 
a Szép Heléna, akiért harcolnak, a határvidék, amely ellenáll a birtoklásnak, de Penelopé, a 
hátországból jött úrinő, a férj hivatása ellen lázadó feleség, a fiáért harcoló anya ugyanolyan 
megfoghatatlan és birtokolhatatlan, mint az új Szép Heléna, a határvidék, a szűzföld. Ezért lesz 
új szerelem az elrontott házasságból, mely végtelen menetelés egymás felé, nem birtoklás.

A western az eposzi és tragikus motívumok poláris terébe veszi fel, a téma alkalmi szük-
ségletei szerint, a többi műfajok motívumait, de olykor a pólusok közvetlen szembesítésére 
is képes. A Rio Grande esetében a lírát ékeli be közvetítőként, a nőalak szerepét meghatározó 
dallam ismételten felhangzó motívumával.

A rossz közérzet mint a tragikus beteljesedés alternatívája
(Anthony Mann: Man of the West)

Az indulatnak is van joga és logikája, a maga helyén és idejében. A Man of the Westben a 
családnak is megvan a maga joga, melyet mégis le kell győzni, mert pervertálódott múltat 
képvisel, amelyből ki kell nőni. Az árva Link Jonest (Gary Cooper) bandafőnök nagybátyja 
nevelte fel, a betöretlen természetben otthonos gyilkos és betörő, aki el sem tudja képzelni 
az alkalmazkodást és börtönnek érzi a törvényt. Billie Ellis (Julie London), döbbenten kérdi 
Linket, ő is olyan kegyetlen, vérengző és perverz szörny volt-e egykor, mint a mai bandata-
gok. De a törvényen kívüli bandatagok sem egyformák. Dock Tobin nagybácsi (Lee. J. Cobb) 
kemény fickó, akit érzéketlenné edzett az élet, míg mai „fiai” perverz őrültek vagy degenerált 
együgyűek (akárcsak pl. a Wagon Master új hazát kereső jámbor mormon karavánját terro-
rizáló gengszter családja). A polgári életet választó Link réges-rég szakított nagybátyjával. 
Féltestvérétől halljuk, hogy az öreg sírt, amikor Link elment. A film civilizálódott hőse tehát 
ugyanolyan kegyetlen volt nevelőapjával, mint az utóbbi a banda áldozataival. Link eltűné-
se után a banda hanyatlani, Doc pedig vénülni kezdett. Látunk egy sikertelen vonatrablást, 
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majd bankrablás készül, utolsó nagy akcióként, ám a rablók a lakosság által elhagyott halott 
városba érkeznek, melyet minden emberi építménynél nagyobb bazaltsziklák vesznek körül, 
mintha egykor az ember előtt itt élt nagyobb nép templomromjai lennének. A westernhez 
képest minden más műfaj világtalan, sehol sincs ilyen drámai és egzisztenciális jelentősége 
a végtelen horizontnak, a magas égnek, szűz vadonnak, ringó gabonának és borzongó kuko-
ricásnak, a természet által ránk hagyott kőkatedrálisoknak, járhatatlan hegyek által övezett 
elrejtő völgynek, mely komor, sivár, és mégis otthon, halott kísértetvárosok magányának, 
bujdosókat meghívó vén romoknak, vagy a pusztára nyíló tornácnak, ahol a férfiakat haza-
váró nők állnak a szélben, madárszárnyként verdeső hajjal, zászlóként lobogó szoknyában.

A hegyekben a vad banda képviseli az egyik családot, a városban a másikat a Linket ha-
zaváró feleség és fiú, s a tagját hazaváró iskolaalapító közösség is, akik tanítónőért indították 
útnak Linket a város felé. De nemcsak a banda, a régi élet hív vissza, a vonaton megismert 
Billie, az énekesnő által egy új élet, alternatív jövő is csábít. Billie belátja, hogy nincs joga 
Link életére, az öreg Doc azonban nem látja be. Anthony Mann egy interjúban a szenvedély 
és erőszak faszcinációjáról beszél. A békés, munkás közösség képviselőjét végzetszerűen 
vonzza a sötét múlt, a zavaros eredet, az erőszak völgye, az ifjúkor, s ezért még egyszer meg 
kell küzdenie a maga lelke legmélyével, szembenézni az elfojtott visszatérésével. Meg kell 
ölnie mostohatestvérét és nevelőapját, s ezáltal a maga múltját, majd elbúcsúzni a lehetséges 
jövőtől, melyet Billie kínál számára.

A kezdet rettenetességében a menekülés a halálösztön, s csak a támadás az életösztön meg-
nyilatkozása. A kezdet hősei szörnnyé válnak, ha nem veszik észre, hogy a kezdetnek vége. 
Dock Tobin, a nagybácsi képzeletében az elmúló jogosultság emelkedik abszolút jogosultság-
gá, s így a civilizáció folyamata az abszolút jogosultság kihalása, a lemondás és alku ideje. Go-
dard jegyezte meg, hogy Gary Cooper arca e filmben mineralógiai asszociációkat ébreszt. Így 
van, mert ő még érzi ama sötét abszolút jogosultság vonzását, s bár az újban hisz, még a régit 
is gyászolja. Ezúttal Dock Tobin, a vén vadember a tragikus alak, akiben a gyűlölet létfenntartó 
jogát megfertőzte a szeretet halálösztöne, de a tragikus alak sorsa, hogy elpusztítsa őt Link, a 
néző azonosulási objektuma, azaz hogy mi pusztítsuk el. Ha az ember az a lény, aki megléphe-
tetlen távoli lépések bűvöletében él az időben, s elszakadt ugyan természeti múltjától, de nem 
érheti el a lehetőségszomja által elé festett jövőt, ezzel lénye végső tragikumát kell megtagadnia 
a felszínen maradásért, s szellemünk lesz börtön, melyben fogoly lélek dörömböl.

A feszélyezettséget és távolságot – az elátkozottság mindennapiságát, a magányt mint 
létmódot – a férfiakban a durvaság oldja, a férfi-nő viszonyban, a szerelemben azonban min-
dig megmarad és szerencsétlenné tesz (Rio Bravo) vagy legalább óvatossá (The Man from 
Laramie). Mintha a vadulás volna az ember eredeti önmegbizonyosodása, elementáris igaz-
sága, a tanácstalanság, a düh, a kétségbeesés gyógyszere, és épp ezért lenne az élet utazás. 
Az állat az emberhez képest békés lény, ezért elállatiasodásunkról beszélni is kényelmesen 
felületes, s joggal alkot a XX. század végének fantáziája inkább rémeket. A western eltávo-
zott hősei után ma a rémek képviselik az elfojtott visszatérését. A szexfilm és a pornófilm 
soha nem volt képes olyan nagy szeretkezést inszcenálni, amilyen verekedést Anthony Mann 
a Man of the West cselekményének derekán. Az ember a világban, eltávolodva az állattól s 
általában a természettől, nem vadállat, sokkal inkább kísértet, ha csak nem sikerül valami-
képpen kitakarítani immanens transzcendenciáját, a magányos és világtalan ősmagot, ám ha 
sikerül, úgy önmagával kerül olyan konfliktusba, amilyenbe a világgal a másik, aki kiengedi 
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a feszültséget. Ez még a boldogok esetében is így van, ezért nem mert Henry Fonda az új-
szülötthöz nyúlni, félve, hogy kárt tesz benne, féltve őt magától (Drums Along the Mohawk).

A My Darling Clementine végén a metamorfózisok képessége és a mindennapi élet csábító 
képei, az egyszerű és szerény, természetes, mindenki számára lehetséges boldogság képei vezet-
nek ki a tragédiából, Wyatt Earp előbb seriff, utóbb marhakereskedő, majd újra seriff, végül föl-
det vásárol és letelepedni készül, míg Doc Holliday a földi végtelent nagyobb végtelenre cseréli, 
s „az örök vadászmezőkön” folytatja kalandját. Doc Holliday, halálos betegként, egyetlen végső 
átváltozásra ítélten, Hamlelet idéz, modern szomorújátékot képvisel, melyet saját halála szövet-
ségesévé szegődve fokoz fel a tragikus hős makacsságával. A Hamlet-idézet jelzi, hogy élet és 
kultúra alkuképtelensége mindkettőt halálos betegséggé teszi egymás számára. Konfliktusuk 
megkettőzi a szorongást, mely pedig megkettőzi a lázadó dühöt. Végül Doc Holliday is visz-
szaváltja az elpazarolt éveket értékes időre: igazságos ügy, a várost uraló bűnözők felszámolása 
szolgálatába állítja, ha már életét nem lehet, legalább halálát. Az átváltozások által közvetített 
idillt Ford az elveszett nagyság gyászának melankóliájába burkolja, a film érzelmi telítettsége s 
az idill megható szépsége ezért nem giccsé válik, ellenkezőleg, elégikussá emelkedik.

A Man of the West akciócsúcspontján nagy ökölharc mutatja meg, hogy Link egzisztenciális 
lényege alapjában azonos a többi szörnyével, csak begubózott egy empirikus lényegbe, amely 
kordában tartja. Az ember nem egylényegű lény, egymásra épülő lényegek lét-létrája a szemé-
lyiség, ezért vagyunk képesek váratlan és néha szinte korlátlannak tűnő metamorfózisokra, me-
lyek pozitív metamorfózisként a fantasy, negatívként a horror felé mutatnak, s a negatív azért 
negatív, mert esetében a metamorfózis uralja az embert, és nem az ember a metamorfózist. 
A kezdet, minden új kezdet is, legelőbb tartalmatlan, alaktalan, gátlástalan, de intenzív, máskü-
lönben legyőznék őt a megelőző létmódok és nem tudná kiharcolni helyét a világban. De a Man 
of the West cselekményében egy kezdetleges létforma (egy elfelejtett völgy és egy halott város 
között élő, vágyálomnak vélt rémálmot képviselő személyek képviseletében) a kezdetlegesség 
vége felé halad, amikor legyőzi a folytatás, ezért kell az öregnek, követőivel együtt, pusztulnia. 
Az lép a helyére, akinek az öreg egykor átadta helyét, de aki új erőket épít a nyers erők alap-
zatára. Elhagyjuk az iszonyat völgyét, az eltorzult nagyság színhelyét, szomorúan kocog a kis 
ponyváskocsi, bakján a hazafelé igyekvő férfival, s mellette Billie, az otthontalan, kereső és 
menekülő lény, a megfáradt frivol nő. Levert pár a bakon, akik tiltottak egymás számára (ezzel 
a jövő éppúgy tiltott, mint a meghaladott múlt), mert a hőst végleges világ, eldöntött élet várja, 
s a nőt eme kisvilág nevében áldozatul kell dobnia a nagyvilágnak. Ez a lezárás azért tesz szert, 
az egész elejétől fogva borús filmet megkoronázó nagyságra, mert arról győz meg, hogy a tragi-
kum meghaladása is újabb tragédia lehet. A próza joga maga a tragikum tragédiája, mely ugyan 
eltemeti a tragikus magvat, de csak miután megtapasztaltuk a jelenlét intenzitását.

A tragikus bűn és a közönséges bűnöző
(Anthony Mann: The Naked Spur)

Howard Kemp farmert (James Stewart), míg „védte a hazát”, elhagyja menyasszonya, aki, 
miután eladta a férfi farmját, megszökik szeretőjével. A békés telepes felcsap fejvadásznak, 
hogy a vérdíj segítségével visszaszerezze farmját. Egy bűnöző, Ben Vondergroat (Robert 
Ryan) nyomait követi, fel a hegyekbe, mind magasabban Az üldözött egy csavargólány, Lina 
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Patch (Janet Leigh) társaságában menekül. A fejvadászhoz útközben két segítő csatlakozik, 
akiknek a bűnöző azt sugallja, hogy a farmer végül őket is megöli, mert a fejpénz harmada 
nem lesz elég az újrakezdésre. A gyilkos Ben egyúttal társnőjét is megkéri, vesse latba női be-
folyását a csoport bomlasztása érdekében. (Ezt a női befolyást tartja az Asszonyok karavánja 
című filmben Robert Taylor a legnagyobb veszélynek. Az Asszonyok karavánjában lelövik, 
aki a nőhöz nyúl, a The Big Sky című filmben megkorbácsolják.)

Útiwesternt látunk, de a csoportdinamika áll középpontban, a belső ellentétek háttérbe 
szorítják a külső erőkkel való harcokat. Az elmélyülő ellentétek egyúttal a megmutatkozás, 
a kifejezés elmélyülésének alkalmai. Az egyének ellentétes motívumai felkavarják az egyén 
lelkének ellentétes motívumait. Az egyén lelkében ellentétes parancsolatok élnek egymás 
háta mögött. Ez nagyobb dráma mind a különböző egyének ellentétes érdekei, mind ösztön 
és ész konfliktusánál. „Gyűlölsz valakit, és mégis segítesz neki?” – firtatja James Stewart, 
felnézve az őt ápoló Janet Leigh arcára. A bankrabló lánya, mint ápolónő! A menekülő nő 
mint üldözője ápolója!

A bűnöző mindvégig ravaszkodik, hogy egymásra uszítsa üldözőit, de az életért ravasz-
kodik, ezért vele is együttérzünk. A törvény, akár az egyik, akár a másik fél törvénye, mind 
kevésbé egyértelmű, ezért a bűnözőt kísérő csavargólány számára mind vonzóbbak James 
Stewart szavai, a munka és béke híradásai. Lina elábrándozik a véres utazás éjszakai szü-
netében: „Egy új ország! Senki sem kérdi, honnan jössz, ki voltál, ki vagy… Egy új haza! 
Olyasmi…” Közben esőcseppek zenélnek a barlang elé kirakott pléhpoharakon. A sötétben 
sejlik egy láthatatlan horizont, a bűnügyekké vékonyodó tragédiákból kiemeli az erre alkal-
mas személyeket az eposz, mely a westernben mindig a munka eposzává válik, a háborúé 
végül mindig a munkáéba torkollik.

Az útiwestern cselekményét követve a háttérben mindig ott látni a hegylánc fehér glecs-
csereit, egy más sík képviseletében, mintha őrködnének és mértéket adnának, szinte ők len-
nének a főszereplők. Ez is a tragikum felé mutat: van mérték, de nagyon messze van, csak a 
világ értelmét őrzi, de nem írja elő, még csak nem is sugallja az egyéni döntéseket. Nappalo-
kat és éjszakákat bevilágító örök hófehér fények magassága körül keringünk, mint aki valami 
elérhetetlent és változatlant keres. Egyre magasabbra visz az út, át kell kelni a csúcson, végül 
elérjük a gleccsereket.

A tragédiában, a legjobbak veszte által, a csúcsoktól fosztja meg a végzet az életet. A leg-
jobbnak kell vesznie. A westernben ő visz vissza a tragikus magaslatokról az eposzba és 
változtatja a háború eposzát a munka eposzává. A farmernek kellene leszámolnia a revol-
verhőssel, de tehermentesíti őt a végső párbaj véres feladata alól az egymásnak eső kon-
kurensek harca. Végül hárman maradnak, a férfi, a nő és a hulla. James Stewart elszántan 
fogadkozik, önmagát győzködve, indulatosan erősködik. „Csak a pénz számít. Hazaviszem a 
hullát. Visszavásárolom a farmomat. Talán nem hitted volna, hogy így van, de megteszem.” 
A lány mindent elfogadón néz fel rá. „Veled megyek. Elfogadlak. Így vagy úgy. Akárhogy. 
Hozzád megyek. A feleséged leszek.” Howard Kemp erre sírva fakad. „Visszaviszem! Eskü-
szöm. Ki kell fizetnem a földemet. Vissza kell kapnom a parasztudvaromat.” De a fegyvert 
eldobva ásót vesz elő, a csúcson, a nagy fehérség és a mélykék ég között, a hegyek koszo-
rújának közepette, és elássa a holtat. Ez a legnagyobb párbaj, nem a revolverek, hanem az 
egzisztenciálék, az ember létmeghatározó alapminőségeinek párbaja, melyben egy még alig 
nő, egy kislányos arc premier plánja legyőzi a háborút. „Elmész Kaliforniába?” – kérdi a nő. 
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„Igen, ha jössz velem.” A legnagyobb westernek képesek belevinni a tragikum mélységét és 
nagyságát a honfoglaló eposz optimizmusába. A romantika kék virága, mint kék hegykoszo-
rú, s mint a cselekmény csúcsa nyílt ki és realizálódott az út végén, mely még nagyobb út 
kezdete. A westernben gyakran tér vissza a temetetlen holtak problémája. Másutt (pl. The Big 
Sky) az egyén kapja vissza lelkét a temetés által. Ezúttal több történik, azért is vagyunk ilyen 
magasan: a világlélek tér vissza a világba.

A jelzésszerű tragédiákat soroló nagyeposz
(William A. Wellman: Westward the Women)

A tragikus egzisztencia az összetett és változó – fejlődő vagy hanyatló – emberi lényegiségek 
lényege, de a lét köznapi formái a lényeg ellen dolgoznak, így a lényeg a létezésben rejtve 
tevékenykedik, és csak kivételes pillanatokban bontakozik ki, vall színt, válik jelenséggé. 
Egyének viszonyából népekébe megy át, vagy visszahúzódik a tudatból a tudattalanba. Fel-
színre bukkanásakor a beteljesedés szörnyű árát kell megfizetni. A részlegességek kölcsönös 
kiegészítésének világában ez a beteljesedés félelmesnek, ellenszenvesnek és torznak tűnhet. 
A western magányos hőse olyan ember, aki már átélte a tragédiát és nem halt bele, s most már 
nagyjából mindegy, hogy hódító kalandnak, öngyilkos bűnnek vagy a konszolidáló prózának 
megy neki.

A teremtés az istenek magánya, a tragédia az emberé. A tragédiával az ember az istenek 
örökösévé válik, mintegy határkő lét és semmi találkozásánál, mint a Buchahan Rides Alone 
bevezetésében az USA és Mexikó határköve. A tragédia a végső határszituáció, az eposz a 
határszituációk lefokozó sorolása.

Az Asszonyok karavánja című filmben egybeesik a hódító a birtokossal, s a birtokos 
az egykori nincstelennel, aki átkelt az óceánon, megjárta a járhatatlan hegységeket, átkelt 
a sivatagokon, és ha tekintete végigsimítja a láthatárt, végül egybeesnek az „országom”, a 
„hazám”, a „birtokom” fogalmai. Az „embereim” fogalma is inkább jelent bajtársakat, mint 
szolgákat. Család és üzem sem vált el egymástól. De az elsők világa férfivilág, új haza, ám 
nem otthon, ezért indul a gazda Chicagoba, asszonyokat toborozni birtoka férfiainak. Az 
embereket megtizedelő út – háború és utazás egysége – a film témája, melyben a nőket az 
új hazába kísérő férfiak elhagyják a karavánt és az asszonyoknak kell férfivá válni, hogy a 
megérkezéskor megedzett és lerongyolódott testükre új ruhákat varrjanak a város határában, 
s népviseletes szűzi szekérrakományokként vonuljanak be a városba.

Ez a különös utazás, amely egyben a nagy metamorfózisok sora, végül a tézisbe integrálja 
az antitézist, és nem fordítva, nem a történelem szokásos módján. Ez az újrakezdés feltétele, 
melynek során az asszonyi konzervativizmust idealizálva fedezzük fel újra az anyaságot. Az 
asszonyokra bámuló elvadult férfiak pillanatra gyermekké válnak, hogy azután gyermeket 
nemzzenek. A tragédia az át nem változás: a hűség tragédiája. Az eposz az átváltozások so-
rozta. A tragédiában egy epizód mélyül az abszurditásig, az eposzban mindig új epizód ment 
meg az előző elnyelő hatásától. Az Asszonyok karavánjában a nagy menetelés személyes 
tragédiákat hagy maga mögött. A gyermekét elvesztett özvegy a film végén pólyás csecse-
mőre mosolyog. A riszáló prostituált festékei alól kemény pionírasszony kerül elő. Komikus 
alakok megkomolyodnak, tragikus alakok megbékélnek. A western, a modernség abszolút 
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műfajaként, minden tradicionális műfaj motívumait el tudja helyezni cselekményében, pl. a 
Rio Grande esetében a melankolikus románcot képviseli a minduntalan felbukkanó Kathleen 
motívum, s a lírát hozzák el a hősnőnek adott szerenádok a cselekmény érzelmi horizontokat 
nyitó nyugpontjain, melyek ily módon egyben csúcspontok.

A hősét elsodró eposz: a tragikus ember a demokráciában
(Anthony Mann: Cimarron)

A tragikum tragikuma hajlamos a megsokszorozódásra: 1./ A többnek, jobbnak, nagyszerűbb-
nek buknia kell, kiközösítik, nem jutalmat kap, hanem büntetést, mert vívmányait csak későb-
bi nemzedékek tudják megemészteni (mint azt már Hegel fejtegeti A szellem fenomenológiája 
bevezetőjében). 2./ A több és jobb egyúttal kevesebb és rosszabb másoknál, mindkét irányban 
kileng és elidegenítően kimagaslik, s nemcsak magát áldozza fel, másokkal is rettenetes árat 
fizettet szenvedélyéért (ezért óvakodnak a kosztümös eposzok közelről nézni a nemzeti féti-
sek, az alapítók alapításának árát, csak Ejzensteinnek van hozzá bátorsága a Rettegett Ivánban, 
hogy érzékeltesse az emberfeletti fenség emberalatti elidegenedettségét). 3./ A relatív jogosult-
ságokat abszolút jogosulatlanságok ütközésére váltó apokaliptikus eposzban senkinek nincs 
igaza, az eseményekből eltávozott az ész, az előbb istentelen események esztelenné váltak.

A tragikus ember a demokráciában kallódó ember, kiszolgáltatva a tömegnek, az átlag-
nak, a véletlennek, s az emberi butaságot és a viszonyok zavarosságát ügyesen kihasználó 
elvtelen felemelkedőknek. Maria Schell (=Sabra Gravat) törékeny porcelánokkal terít a va-
don tisztására kirakott kis asztalkán. Gazdag házat hagyott el Oklahomában férje, az új hazát 
kereső nincstelen ifjú kedvéért. A föld várja, hogy meghódítsák és termékennyé tegyék, ma-
gyarázza a férj, Yancey Cravat (Glenn Ford) a tábortűznél.

Nagy rohanás, hosszú vágta a honfoglalás, melynek során lelökik a bérkocsiról a legsze-
gényebbet, mire felesége a kiindulópont sivatagában tűzi le a honfoglaló zászlót: „Ez is föld, 
talán valami majd megterem rajta. A miénk! A mi földünk!” A tragikus egzisztencia teremtő, 
erőforrásokat mozgósító mindenségében igazság küzd az igazsággal, de az egyik győzelmét 
követelik az istenek vagy a világszellem vagy a fejlődés vagy egyszerűen a véletlen, esetleg 
a történelem kifáradása, önmaga ellen fordulása.

A hős pátosza a szenvedés, melyet szenvedélye okoz, egy lapra téve fel életét, nem tudva 
leállni, ami itt azzal is bonyolódik, hogy ez egy ismeretlen lap. Yancey meghódítja Oklaho-
mát, Új-Mexikót, Texast, s végül az első világháború európai frontján leli halálát. A hős nem 
tudja pontosan, mit keres, világosabb, hogy nem találta, amit keresett, mit az, hogy mi lenne 
az. A keresés tévelygés, nem látni az eszmét, de láthatatlanul hívja az embert, és tovább kell 
mennie, miután a meghódított ország újra és újra még nem az ígéretföldje, mert átveszi az 
eszmétől a banalitás és az eszménytől az érdekszámítás.

Yancey mint lapalapító és idealista újságíró, a legszegényebbeket és nyomorultabbakat se-
gíti („Mindenkiért felelősséget vállalsz, csak a családodért nem!”), de végül azokból lesznek a 
legkíméletlenebb kizsákmányolók, akikkel kezdetben együttéreztünk. A relatív jogosultságok 
konfliktusát a relatív jogosulatlanságok alkui, majd az abszolút jogosulatlanságok konfliktusai 
váltják fel. A részleges jogosultságok, már a Cimarron cselekményében is, Hegel prognózi-
sával ellentétben, nem abszolút jogosultságban, hanem abszolút jogosulatlanságban kezdenek 
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egyesülni, ha egyelőre nem is a világot veszélyeztető imperialista tűzfészekben, egyelőre nem 
a létet, csak az erkölcsöt semmisítve meg. A tragédiában az a tragédia, hogy mindenkinek iga-
za van, az igazságok azonban készek elpusztítani egymást, ami az antitragédia lehetősége felé 
mutat. Az antitragédiában az a tragédia, hogy senkinek nincs igaza, az igazság magányos, csak 
az érdekek képesek pártokká szerveződni, s egyesüléseiket az érdekharc elmérgesedése támo-
gatja. Csak rossz pártok vannak, s hogy mégis menjenek a dolgok, a szenvedélyek dialektikája 
az őrületek konfrontációjába csap át. A Cimarron vége azért hoz zavarba, mert a világ azt a 
hőst ünnepli, akit nem követett, és akinek nem volt helye benne. Szoborrá fagyott igazságot 
ünnepel a múlt rekvizitumaként. A hős szobormása így nem azt a világot hivatott igazolni, 
amit keresett. A záróképekben a növekedés és nem a minőség érvei igazolják az adottat.

Átmenet a krónika felé
(Hawks: The Big Sky)

A felfedezők börtönből indulnak a film elején: az új világ azokat várja, akiknek a régiben nem 
volt helyük. Hawks filmje azért modern eposz, mert a lassú, inkább az akadályok és kitérők, 
mint az előrelépések által meghatározott történetben már a Nyugat történetének első szakasza 
sem annyira a népek, mint inkább az osztályok harca. Az ősvilágot feltáró első trappereket 
a Szőrmetársaság bandái irtják, s ők uszítják rá az egyenrangú felek békés kiskereskedelmét 
képviselő egyéni vállalkozókra az indiánokat. A kalandok sorában, s az egzotikus útifilm 
stílusában, pl. az indián lánnyal való szerelmi románcban elhalványulnak az eposzi érzés kör-
vonalai. Hawks ezúttal nem törekszik erős és feszes dramatizálásra, az epizódokat elbeszélő 
hang köti össze, melyek ebben az elkülönítettségben a filmből a fogalmi nyelvbe átemelt 
történet illusztrációivá válnak.

A nyugodtan csordogáló krónikaszerű felvezetés időt hagy, akárcsak az egykori króniká-
sok. Az első trapperek által feltárt természet feltárulkozása a nagy élmény. A film a nézőt is 
felfedezővé teszi, a Yellowstone Nemzeti Park meghódítójává. A hatalmas távlatú, csillogó 
tájak már azáltal igazolják létünket, hogy látjuk őket. A film időt hagy és alkalmat ad ráébred-
ni, hogy az ember a lét tanúja, aki kívül, maga körül veszi észre, ami belül, benne is megvan, 
a magasságokat és mélységeket, melyeket elhomályosít a hétköznapi banalitásba beleragadt 
kisegzisztencia szellemi nyomora, a tömegtársadalmi egyed besorozottsága a kozmoszfosz-
tott társadalmiság redundancia struktúráiba.

Az epizódok bemutatják, milyen hatalmas erőfeszítésekre és kockázatvállalásokra képes az 
ember (pl. a hajó felvontatása a sebes folyón, csatákkal központozva stb.). Ennyi kockázatot és 
erőfeszítést aligha ér meg az általa megszerezhető gazdagság. A The Big Sky azt sugallja, hogy a 
gazdagság ígérete másodlagos, és az erőfeszítés az igazi élet. A kalandban megfordul eszköz és 
cél viszonya. A harc az élet, az esetleges gazdagság pedig az élet és a kaland vége, ezért fullad 
dekadenciába. A Cimarron egyik alakja pl. prolertárként eposzi hős, míg olajbáróként az undo-
rító, korrupt parazita újgazdagok komédiája jár ki neki. A halott hősnek való tisztelgés már az 
új világ komédiájának része, s Cimarron egész épülete végül magába omlik, mert nem vállalja 
annak kimondását, amit pedig sejtet a műfaji fordulat, hogy az Újvilágból nem lett Új Világ.

Az eposz tárgya a nemzet születése, a tragédia tárgya az egyéniség születése. A klasszikus 
eposz és klasszikus tragédia folyományai fenntartják egymást, a krónika szerénysége azon-
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ban végül kioltással fenyegeti őket, bár nem a kioltás műfaja, hanem a keresésé: a krónikás 
érdemes tárgya az, aki keres és talál.

A tragikus bűn és a modern bűnügy között
(Vera Cruz, Buchanan Rides Alone)

A Vera Cruz lényege a novellisztikus bűnügyi érdek felemelése és kitágítása. Népek és osztá-
lyok dupla háborúja keretébe állítja a cselekmény azt a konfliktust, amelynek különben csak 
novellisztikus értelme volna. Aldrich filmje csupán egy aranyrablás története, bűnügyi film 
lenne, de mivel a mexikói szabadságharcot az európai gyarmatosítók, a konzervatív arisz-
tokrácia elleni parasztháborúként értelmezi, az amerikaiak a népek csatájába kapcsolódnak 
be. Az európai gyarmaturakkal szemben az északról jött zsoldosjelöltek nem alkotnak egy-
séges tábort, az amerikaiak kétfélék: többségükben közönséges bűnözők és kalandorok, de 
„volt, aki egyedül jött”. Ezek a szavak vezetik be a hőst, és a jellegzetes látvány, dombtetőn 
ágaskodó ló és lovasa, a vesztes Dél egykori katonatisztje, aki előbb birtoka visszaszerzése 
érdekében pályázik az aranyra, utóbb azonban, miután megvan a zsákmány, elismeri, hogy a 
mexikói népet illeti, s az aranyat a partizánnőre, Sarita Montielre cseréli.

Boetticher Buchanan Rides Alone című filmjében a trapperek, az állattenyésztők és a 
földművesek után megérkeztek a polgárok, a városok és a bankok. A western, mely ezután 
honfoglaló eposzból könnyen bűnügyi filmmé válhatna, mégis megőrzi lényegét, mert össze-
tartja a jelent a múlttal a magányos lovas útja. A western addig marad western és nem válik 
mind csavaroseszűbb intrikákon alapuló bűnügyi filmmé, amíg a korrupt városba betér a 
magányos lovas. Visszafújta őt a szél – de ez már a West legendáriumának vége.

Buchanan (Randolph Scott), a Texasban földet vásárolni készülő – tehát megfáradt, lete-
lepülni vágyó – magányos lovas bizonyos értelemben a múltba igyekszik vissza a jövőből, 
és a nála levő pénz sodorja bajba. A nagy múlthoz való hűség filmjei előzik meg a nagy jövőt 
sejtető filmeket. A honfoglaló eposztól az államrenddé tökéletesedett bűnösség történetei ve-
zetnek az emberiség honfoglalásának új eposza szükségességét megpendítő Edgar. G. Ulmer 
és később az italowestern felé.

Az egyetlen zsarnoki család négy gazember fiának kezében levő városban a rend azt 
jelenti, hogy elfogadták a hatalmi önkényt és már senki sem vár felszabadítóra. A seriff kira-
bolja a városba érkező idegent, a bíró pedig a határon túl élő mexikói nagybirtokost zsarolja 
fia kötél általi halálra ítélésével. Végül, a zsarolás eredményeként érkező pénzszállítmány 
megszerzése érdekében, egymást kezdik irtani az önkényeskedő hatalmasok. Immár nem-
csak a közigazgatás, a magas politika is a bűn kategóriája. Csak azért tartanak törvényszéki 
tárgyalást, mert választás idején jobban kell vigyázni, ne hogy mexikói szavazatokat veszít-
senek. A városban hivatalosan felmentett idegent a városon kívül készülnek kivégezni.

Amilyenek az urak, olyanok a szolgáik: a nép csalódott a kivégzés elmaradása miatt. 
Ezúttal nem egy város keresi a gyilkost, hanem egy gyilkos város keresi az áldozatot, és vad 
arcok tiltakoznak csalódottan a főtéren készülő lincselés elmaradása miatt. Amint leváltotta 
az ököljogot a törvény, úgy váltja le a törvényt a számítás: öröm a halál és ünnep a lincselés, 
mert a lopás, csalás és rablás létfeltételeihez alkalmazkodottak úgy érzik, a mások nemléte 
által több jut a megmaradottnak.
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A tragikumvesztést kompenzáló legenda
(Hawks: Rio Bravo)

Így néz ki férfi és nő ismerkedése a Rio Bravoban:
– Még a nevét sem tudom. Mi a neve?
– John T. Chance.
– John t? „T” – mint tragédia?
Úgy látszik a tőkefelhalmozás gáttalanságából következő gátlástalanság vezet az abszolút 

gonosz felé, elsöpörve a relatív jogosultságok harcát. A Rio Bravoban Burdette bekeríti, fog-
va tartja a várost, testvére pedig szórakozásból gyilkol, mert megteheti, nem eshet bántódása. 
Nem különböző jogosultságok vitáznak a világ értelméről, csak a tőke kíméletlensége áll 
szemben a kisember kiszolgáltatottságával, miáltal az értelem erőtere nyers erőtérré változik. 
Az új hőskultuszban az értelemkeresést szolgáló harc újrafelvétele kigyógyít a személyes 
bajokból. A felül levők csak halálosztók, az alul levők azonban meghallják és megértik a 
halál tanítását. Az alkoholista Dude (Dean Martin) keze nem remeg többé, amikor megszólal 
az alamói halálmelódia. Az az impulzus állít talpra, amivel kiütni akart az ellenfél. A kihívás 
segít túllépni a kimondatlan és elvetett múltat meghatározó csalódásokon, a kallódó egzisz-
tenciaformán: csak a nehéz és veszedelmes harcban áll össze a közönséges életben kontúr-
vesztő identitás. A pusztán empirikus adottságként meghatározott élet leértékelése a feltétele 
a problémamegoldás általi felértékelődésnek.

A vadnyugati eposz hősei, kilépve a személyes tragédiákból, a legendává válás felé tarta-
nak. Közben, az abszolút gonosszal, az abszolút különbséggel, a mértéktelenséggel küzdve, 
át kell venni némely módszerét, ezért a modern legenda nem lehet szentlegenda, legfeljebb 
a kárhozott szentjelölt legendája, aki messziről nézve, lehetőleg nemcsak a tér, hanem az idő 
távolságába is eltolva, modern szent, a szenvedés és lemondás hőse, közelről, egyre köze-
lebbről nézve azonban egyre kárhozottabb.

A Rio Bravoban a messziről jött nő a szerelem, a messziről jött férfi a halál bélyegét 
viseli, és a közös megbélyegzettség jegyzi el őket egymással. Hasonló férfi-nő viszonnyal 
sok westernben találkozunk (Asszonyok karavánja, Wagon Master). A westernben, a tragé-
dia egyértelműbb világával szemben, áldássá egyesülhetnek az átkok. Az áldásos átkok a 
határvidék és a határszituációk konfliktusai, melyek száműznek az átlagos történések pró-
zájából, és kivételes tettekre predesztinálnak. A mindennapi élet kezdete a nem mindennapi 
mindennapi élet.

A proletár fenség: The Naked Dawn
(E.G. Ulmer kitüntetett jelentősége és a forradalmi romantika)

Két vonatrabló egyike áldozatul esik az akciónak.
– Meg kell halnom, Santiago,
– Igen amigo.
– Félek a haláltól. Félek a pokoltól. Pokolra jutok a bűneimért.
– Eleget bűnhődtél már, túl vagy a bűnhődésen.
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Bűneinket megelőzi bűnhődésünk, a pokol nem a halálon túl, hanem a halálon innen 
van, a pokol a földi társadalom. A haldokló társ papot követel az életben maradottól, a másik 
bűnös azonban csak magát ajánlhatja pap helyett. Egy slukk itallal és egy baráti öleléssel 
kezdődik a rendhagyó szertartás, majd nem az ittmaradottakat, hanem magát a haldoklót 
vigasztaló halotti beszéddel folytatódik. A forradalom szükségszülte papja élő bajtársnak, élő 
halottnak mondja el a halotti beszédet.

A forradalom földet ígért, és nem adott. Az ellenforradalom generálisai ismét földet ígér-
tek, és ők is becsaptak. De mi tanultunk belőle, és megpróbáltunk kicsit visszavenni abból, 
amit elvettek tőlünk. A bűntárs és a bajtárs fogalmak alkalmazási területei egymásra tolód-
nak, metszik egymást.

Balvégzetnek nevezzük az olyan végzetet, amit a hamis alternatívák világa ró ránk, mely-
ben nincs választás. A választás visszavétele az ezt lehetetlenné tevő hamis összefüggéstől a 
hamisság egyetemességétől, csak a törvénysértés, a bűn formáját öltheti. Nincs jó választás, 
de azért nem egyenrangúak a választások, ezért az is lehet, hogy – a kinevezett jóval ellen-
tétben – a kinevezett rossz választása az adott pillanatban a legjobb választás. A balvégzet 
modern világának hősei nem királyok, itt nem a királyok képviselik a fenséget, legfeljebb a 
legalul levőnek lehet tragédiája. Egy személyben egybe esik a teljes jogosulatlanság és az 
abszolút jogosultság.

Különös, nagyszabású fogalom vizionárius bevezetésével indul a film: a bűn szentsége 
fogalmának artikulálási kísérletével búcsúzik Santiago (Arthur Kennedy) a haldokló Vincen-
tétől. Így néz ki a vörös és fehér forradalmak túlélőjének a lázadás teológusaként megvilágo-
sodott vonatrablónak halotti beszédként kinyilvánított öntudatra ébredése:

– Ha majd eljön érted az angyal, te elmondod, hogy ezek, itt lent, mit tettek ellened, 
hogyan bántak veled. És akkor kitárulnak előtted az ég kapui, és Szent Péter kézen fog, és 
bevezet, és azt mondja, Vincente, megkapod a megígért földedet, ez a föld a tiéd!

A továbbiakban Santiago útját követjük. A tolvaj és rabló szétszórja a pénzt, előbb kocs-
mában költekezik, majd a kis parcellája termékennyé tételén fáradozó Manuel (Eugene 
Iglesias) kap tőle nagylelkű ajándékot. A megajándékozott indio vérszemet kap, s egyre több 
kell neki. Nyomorúságos parcelláján, a nehéz munka közepette, büszke és boldog volt, de 
most a legcsúnyább járvány áldozatává válik, mellyel a Crazies és a hasonló filmek járványai 
nem versenghetnek, eléri a mértékvesztő mohóság betegsége, amiből minden hidegség és 
kegyetlenség fakad. Maria, a kis indio feleség (Betta St. John) leértékeli férjét, felértékeli 
az idegent, s az utóbbi tiszteletére mosdik meg, a baromfiak között, a hátsó udvaron, és ölt 
ünnepi ruhát.

A földműves indio az erkölcs határait képviseli, ahol a pénz bűvöletében megvakul és 
megvadul az erkölcs, a másik fél, a határ erkölcseit, ahol a társadalomból kivetett, minden 
becsületes lehetőségtől megfosztott egyed, a betyárbecsülettől vezetve, az életmegvetés isko-
lájában, megtanulja az önbecsülést és felfedezi saját erkölcsét.

Az indio, aki gyilkosságra is kész lenne Santiago pénzéért, végül nem képes meghúzni 
a ravaszt. Két lázadás ütközik, a mohóság lázadása a szerénység ellen, majd fordítva. Az 
anyagi nagyigény és az erkölcsi nagyigény lázadásai állnak szemben egymással. Az erkölcsi 
nagyigény anyagi kisigényt követel, az anyagi nagyigény erkölcsi kisigényt. A férj anyagias 
lázadásával egyidejű a feleség erkölcsi lázadása, s az anyagias lázadás bukása után a csavar-
gó mint bűnös lélek és mint a szabadság megváltó hírmondója közbenjárása kegyelméből két 
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szabadság egyesül, férj és feleség együtt indulnak új élet felé, a magány szokásos útján, az 
eltávozás lován, felfedezve a világból való újat alapító kilépés lázadó, egymást erősítő kettős 
magányát, olyan erővel jelezve az új világ lehetőségét, ami majd csak az italowesternben tér 
vissza. A tragikus sorsú szerző E.G.Ulmer messze előremutató filmjében a lázadás olyan mó-
don képes oldani a tragédiát, hogy egyúttal megőrzi teljes pátoszát. Ez a legnehezebb dolog, 
ami elérhető, Ulmer is csak úgy érhette el, hogy a két látszólag legellentétesebb pozíciót, a 
kereszténységet és a kommunizmust egyesítő déli miliőbe, a legnagyobb nyomorúság és a 
legszenvedélyesebb remény Latin-Amerikai miliőjébe helyezte a cselekményt.

Az apa eljövetele vagy visszanyerése a Rio Grandéban a vér szerinti apa által képviselte-
tett, míg Ulmer filmjében a jövevény, az idegen, a kvázi-apa, a Nagy Másik eljövetele a tét. 
Az Új Nagy Másik rejteke a tudattalan, nem a felettes én templomaiból érkezik. Itt a végén a 
Nagy Másik áldozza fel magát a fiúnak és nem a fiú a Nagy Másiknak. A Nagy Másik közvet-
len személyes eljövetele a tét, s nem teheti meg, hogy valami fiúi közvetítő által képviseltetett 
idealizált személyként őrizze a deus otiosus távolságát. Ezért hangsúlyozzák egyre bátrabban 
esendő vonásait, s ezek váratlan módon nem gyengítik, hanem erősítik pozícióját. A proletár 
tragédia a jövő eposza felé mutat, s a harmadik világ tragédiája egy új emberiség felé, ha 
ellenállnak a bukott civilizációnak, mint a The Big Sky feketeláb indiánjai.

Tragikumoldó irónia
(Howard Hughes: The Outlaw)

A klasszikus western intellektuális változatában a tragikus mozzanat bűnügyivé, az epikus 
mozzanat ironikussá, sőt akár szarkasztikusan komikussá válhat. Az önzés mögé bújtatva 
kapnak szerepet az érzelmek, durvaság álcázza a gyengédséget, de a hangsúlyozott önzés csak 
az érzelmek szemérme. Az emberek a határvidéken jobbak és rosszabbak a banális átlagpolgár-
nál, és épp ahol jobbak, ott igyekeznek hangsúlyozni a rosszabbat. A The Outlaw fiatalembere 
előbb a lovat „csábítja el”, utóbb a nőt „köti el” az érett férfitől, de az előbbire büszke, míg 
az utóbbit tagadja, az érettnek azonban valóban a ló a fontosabb, mert megbízhatóbb, hűsé-
gesebb, közlekedési eszközként gyakorlati haszna is van, társ a vállalkozásokban, a kaland 
részese – míg a nővel Doc Holliday (Walter Huston) inkább atyáskodó viszonyban van.

A komikum pillanatnyivá és alkalmivá fokozza le az impulzusokat, s önmagunk elől való 
meneküléssé teszi a megnyilvánulásokat. A westernben, ahol a törvény keresése és a törvé-
nyek meghasonlásával való találkozás a műfaj szellemének aktivitása, a komikum a jogo-
sultságok egymás iránt közönyös esetlegességekké válásának függvénye. Meg kell tanulni 
élni az önelvesztett jogosultságok között. Ezúttal a szokásos szerelmi szituáció súlypontja 
áttevődik a nőről a lóra, s az emberi partner egyúttal elajándékozhatóvá, ellophatóvá illetve 
csereberélhetővé válik. Nem is a törvény és nem is a nő a végső párbaj kiváltója. A drámaiság 
pervertálódásig fokozása a menekülés eszköze a költségesebb, tartósabb viszonyok, a szere-
lem és a mindennapi élet elől. Eljön az utolsó párbaj, de az ifjú, aki „mindent vitt”, váratlanul 
nem lő. Mindeddig ő volt az izgága és provokatív, s az „öreg” a megértőbb, de most az utóbbi 
kap fegyverhez, melyet végül, látva a másik fél mozdulatlanságát, nem használ.

A depresszív komédia olyan sivár és komor világban játszódik, melyben a tragédiának 
nincs tétje, mert nincs súlya a perspektíváknak. A komikum nemcsak az eposzi pátoszt és a 
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tragédiát támadja meg, az iróniával önmagát is lefokozza. Az ironikus komikum elbizony-
talanít, az ember nem tudja, sírjon vagy nevessen. A fiatal csavargó kváziapává fogadja az 
idősebb csavargót, mozdulatlanságba dermedve tűri, hogy az körüllője őt. Ezzel ő jelzi a 
viszonyok komolyságban való újraalapításának s az érzelmek beismerésének igényét. A fia-
talabb vet véget az örök gyermekkornak, amelyből itt még van visszatérés. A jelenet elején az 
öreg Doc elmélkedett róla, hogy olyanok ők, mint a kakaskodó gyermekek, akik nem tudják 
elképzelni, hogy a gyermeteg komolytalanság bármikor elvadulhat.

Doc Holliday (Walter Huston) az öreg, Pat Garrett (Thomas Mitchell) a seriff és Billy the 
Kid (Jack Beutel) a fiatalember. Ez az alapvető cselekménykeret férfias háromszögviszonya, 
amibe belefoglaltatik egy másik, vegyesebb viszonyrendszer, az öreg és a fiú háromszög viszo-
nya, mely maga is kettős, mert marakodásuk tárgya hol Rio (Jane Russell), a nő, hol pedig a ló. 
Doc Holliday a nőre, a lóra, a nő ifjú udvarlójára és a maga régi barátjára, a baráti ellenségre 
vagy ellenséges barátra, a seriffre is vágyik. Az erkölcsök relatív jogosultságának ütközéséből 
fakadó tragédia átalakul a vágyak relatív jogosultságából, a szenvedélyek rabságából következő 
melodrámává. A nő-ló oppozícióban lefokozott drámaiság férfias háromszög-viszonyban tér 
vissza, melyben az újért elhagyott régi barát lelövi Doc Hollidayt. Az új partner, Billy, nem 
hajlandó Docra lőni, míg Doc nem hajlandó rálőni az elhagyott régi partnerre. A lóval szemben 
is alulmaradt Jane Russell csak statisztál a férfiak szerelmi háromszögéhez. Doc pusztulásához 
vezet, hogy egyaránt erős, de egymásnak ellentmondó szenvedélyek tárgyai között kell vá-
lasztania. Billy bosszút áll Docért. A szenvedélyek kilobbantak a pisztolypárbajokkal átfűtött 
férfibarátságokban, férfi és nő számára marad a természetes próza. A tragikum és a komikum ki-
oltják egymást, maradékaik a próza felé indulnak, nem az új haza felé. Az ironikus western pil-
lanatra megtér a tragikus westernhez, hogy az végül a prózában keresse az eposz maradványait.

A dekadens fenség 
(Mítosz és lélektan harca – William Wyler: The Westerner)

A polgárháború után megindul az új honfoglalás a Nyugat még szabad földjei felé. „Elsőként 
a marhahajcsárok jelentek meg, nyomukban pedig Roy Bean, a békebíró, a ki kezébe vette 
az igazságszolgáltatást.” Állatok tengere hullámzik. Szemben szekérkaraván: a földműve-
sek folyama. A határvonás jelenti a kultúrát és a kerítések ledöntése a korlátot nem ismerő 
szabadosságot. Nemcsak a népek harca ölthet eposzi méreteket, a westernben ez az ősi harc 
periférikus a kerítéshúzók és kerítésdöntők, a földművesek és a marhatartók harcához ké-
pest. A telepesek vetésüket védik, a marhatartók pedig állataik itató felé vezető útját, melyet 
a kerítések elzárnak. A marhatartók legázolják a vetést, a telepesek pedig kizsákmányolják 
a földet, aztán odébbállnak. Holt földek, kísértetvárosok maradnak a konfliktusok nyomán. 
Van-e helye a kukoricának és az állatoknak is? Az új emberekkel új törvények jönnek, Roy 
Bean azonban a régi törvényt képviseli, az újnál tágasabb világét. „Ha a marha nem jut víz-
hez, meghal. Ez a vidék egy kerítések nélküli föld volt, és az is marad.”

Roy Bean (Walter Brennan), az önkényes és kegyetlen döntéseket hozó kocsmáros, mel-
lékfoglalkozása szerint vérbíró, a városka „művelt embere” döntéseiben van logika. Az elsők 
világát védi a később jöttekkel szemben. A kalandot a prózával szemben. Azt a munkát, az 
elsőkét, amely maga is félig-meddig háború.
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– Törvényellenes kerítést állítani!
– És ez kinek a törvénye?
– Az enyém!
A földművesek kisemberek, a marhatartók nagybirtokosok. A nyitott világ azok érdeke, 

akik nem hajlandók osztozkodni, s az egészre szeretnék rátenni kezüket.
A nagy időkben még nem jár postakocsi sem, de a halottaskocsi annál nagyobb forgal-

mat bonyolít. A bíró egyben hóhér is: személyesen akasztja fel a földművest, aki a birtoka 
védelméért folyó harcban akaratlan eltalált egy marhát. Roy Bean, a régi világ embereként, a 
marhatartók törvényét képviseli, az államalapítás előtti idők törvényét őrzi az állam határvi-
dékén, Nyugaton, ahol a szabadság a vadság szabadsága: „Ez a baj veletek, eketologatókkal, 
nem tudtok bánni a fegyverrel.” Itt az eke áll szemben a fegyverrel, mint a Rio Grande ese-
tében a fegyverrel a zenélő doboz.

Beérett a kukorica, a földművesek hálaimát mondva térdepelnek, de a háborúnak nincs 
vége, míg a szántóvetők ünnepelnek, ellenfeleik felgyújtják a kukoricást. Wylernél a mar-
hatartók tesznek úgy, mint Ejzensteinnél a kulákok, Fordnál az indiánok. Most a cowboyok 
táncolnak, míg a földműves nép maradéka megverten menekül. Csak Jane (Doris Davenport) 
nem menekül. „Én itt maradok a földemen és akkor is itt leszek, ha Roy Bean és bandája már 
nem lesz sehol.” Megperzselődött öregbibliával áll a lány apja sírja fölött. Nem a törvény 
tartja fel a törvénytelenséget, hanem az új nép söpri el. Ezúttal a szép, fiatal, makacs nő 
mondja ki harciasan, hogy ők győznek, mert jönnek és jönnek, és egyre többen lesznek. Roy 
Bean másként érvel: „Vagy ők vagy mi. Visszanő a szűzfű, és egy nap a cowboyok szobrot 
állítanak nekem.”

A messziről jött ember, Cole Harden (Gary Cooper), akinek feladata Roy Bean megölése, 
lelkileg ahhoz a világhoz áll közelebb, amelyet fel kell számolnia.

– Honnan jött?
– Tulajdonképpen sehonnan.
– És hová megy?
– Tulajdonképpen sehová.
– Nyereglakó, mi?
A cselekmény szubjektív oldala a szörnyeteg Roy Bean iránti rokonszenvünk kibonta-

kozása. Ez még nem a hierarchiák világa, s nem az absztrakt és formális képviselet parazi-
tizmusáé. A békebíró a maga népét képviseli, a marhatartókat, melyben a nagybirtokostól a 
legutolsó cowboyig egyetértőleg beletartoznak a kocsmájában gyülekező vademberek. Roy 
Bean, a maga fakunyhójában, nem él másként mint a népe, s nincsenek különösebb anyagi 
igényei. Az, amiben különbözik társaitól, a lezüllött úriember mulatságos és megható igénye, 
amely eldönti sorsát.

Temető veszi körül a várost, a vándor sírokon átugratva távozik. Nincs értéke az életnek, 
sem a másénak, sem a magunkénak, de ez nem az jelenti, hogy Bean városában nem létezik 
az érték, ellenkezőleg, az értéknek annál nagyobb az értéke, távoli léthorizontról világítva 
be a kegyetlen, véres világot. Roy Bean kocsmája a városi primadonna, Lily Langtry (Lilian 
Bond) képeivel van kitapétázva. A legfőbb hullatermelő, a vadság és önkény törvényesítője a 
soha nem látott szépséget, a maga princípiumának ellentétét imádja, nem gondolva át, hogy 
Lily életképtelen lenne az ő világában, és nem sejtve, hogy a Lily világába való belépés a 
maga halálát fogja jelenteni.
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Miután megjelent Gary Cooper Walter Brennan városában, a jövendő barátság kezdete, 
mint rendesen, baljós: a lótolvajlással gyanúsított idegent Roy Bean halálra ítéli. A helyzetet 
gyorsan felmérő jövevény azáltal ússza meg az ingatag törvény szigorát, hogy Lily Langtry 
ismerősének tünteti fel magát, s még az imádott nő egy hajtincsét is kilátásba helyezi a szépség 
hírére szinte ámuló és álmodozó gyermekké változó szörnyeteg számára. „Azt akarja monda-
ni, hogy személyesen ismeri Lily Langtryt?” Hosszú történet ez, feleli a vándor, és ezzel el-
kezdődik az elítélt harca az időnyerésért. Különös barátság bontakozik ki, az egyik az ideigle-
nesen felfüggesztett halálos ítélettel zsarolja a másikat, az elítélt pedig egy hajtinccsel bíráját. 
A perverz gazember egyben polgárháborús hős. Bean kész elcserélni a nagy múltat, a férfikort, 
a háborút, felajánlja tiszti kardját, mellyel eltemettetni akarta magát, Lily Langtry hajtincséért.

Roy Bean elűzött egy népet, felégetett egy falut, elpusztította egy év kollektív munkájá-
nak termését. Üszkös vázak állnak a láthatárt beborító dús termés helyén. A honfoglaló eposz 
ezen a ponton a jövőt, A kukorica gyermekei horrorját idézi. Barátja, Cole Harden erre belo-
vagol a városba, felesküszik, és vállalja Roy Bean letartóztatását. A Gary Cooper által játszott 
Cole a táborok között áll, barátja az egyik tábor főnöke, szerelme a legmakacsabb személy 
a másik táborban. Ez a kettősség készteti a hőst, hogy figyelmeztesse baráti ellenfelét: ha 
bemegy Fort Davisbe, letartóztatják. Bean a vidéken élet és halál ura, isteni hatalmat élvez, 
a városban pedig istenített nő jelenik meg: Fort Davisben fellép Lily Langtry. A minden 
meggondolásra és veszélyre legyintő Bean felölti polgárháborús egyenruháját („Még mindig 
feszesen áll!”), belovagol a városba, felvásárol minden színházjegyet, csak neki énekeljen 
Lily: „Nem osztozom rajta senkivel!”

Felmegy a függöny, de Lily helyett Cole Harden áll a színpadon, s az elkerülhetetlen 
párbajban leteríti ellenfelét. A haldokló panaszosan néz fel rá:

– Látja, nincs műsor! Most hogy nézem meg Lilyt?
– Nincs késő. A színfalak mögött várja magát.
Nem az élet fontos, van, ami fontosabb nála. Gyilkosa felnyalábolja, karjába veszi ál-

dozatát, hogy bevigye az öltözőbe, de a katonává és lovaggá visszaváltozott kocsmáros és 
gyilkos tiltakozik: „Tegyen le. Tudok én menni.” A nőhöz vezető minden egyes lépés egy 
győzelem a halál fölött. Végül Lily mosolya homályosodik el, s ez ezúttal nem a filmszem 
vagy a néző szeme könnyeit jelzi, hanem az élet távozását, a kihátrálást a létből, s a lélek 
legmélyén fészkelő dicsőítő csodálatnak a búcsúzásban való beteljesedését.

A vég a kezdet. A visszatérő népet mutatja a nagytotál. Aztán az érett vetés, a búza tengere 
hullámzik. Végül a parasztlány és a hős mint új seriff csókját látjuk.

A hűség tragikuma: Ride Lonesome
(A világ vándorától az árnyékvilág vándoráig)

az alaphelyzet

A görög eposz – mint műfaj – menetelés a tragédia – mint műfaj – felé. A modern eposz me-
nekülés az embert üldöző tragédia elől, a kitérés és az alku minden módját megpróbálva, de 
a nagyság mértéke az, hogy az ember nem menekülhet. A Ride Lonesome cselekménye során 
lassan bontakozik ki a jelen hajtóereje, a múlt tragédiája. Ebben a rejtőzködő múltban a seriff 
képviseli az államot, a felesége a családot, az előbbi a jog, az utóbbi az érzelmek rendjét vagy 
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parancsát. A feleség, akit egy bosszúszomjas fiatal fickó elrabol és felakaszt, a férj hivatá-
sának áldozata. Egyben a minden kötöttséget gyűlölő, minden értelem és rend ellen lázadó 
outlaw áldozata, aki számára a nő jelenti mindazt, ami ellen lázad. Ezzel a seriff életének 
vége, hivatását is feladja, mégis férjsorsát követi felesége halála után, a bosszúnak szentelve 
életét. Hivatásos fejvadászként követi a bűnözők nyomát, fejpénzből, elítéltek halálából él, 
de valójában mindenen által és mindenkiben egyet keres, ez pedig Frank, felesége gyilkosa. 
A cselekmény indulásakor fiatal suhancot, Frank öccsét kíséri akasztófára.

A Ride Lonesome valójában útiwestern. A fejvadász Santa Cruzba szállítja a gyilkost, 
Útközben találkozik két fiatal csavargóval, akik részben segítők, részben gyilkosok: egy ösz-
szetűzés során megmentik hősünk életét, valójában azonban igényt tartanak a rabra, mert a 
gyilkos kézrekerítéséért amnesztia jár, ami új élet kezdését tenné lehetővé számukra. Végül 
megjelenik a film készítése korának nőideálja, a „szőke bombázó”, egy legyilkolt postames-
ter özvegye, s csak a film végén kerül elő az akasztófára kísért gyilkos bátyja, Frank, hogy 
megszabadítsa testvérét.

Az indiánok a múlt harcainak idézői, a múlt még élő, megoldatlan konfliktusainak kép-
viselői a cselekményben. A fehérek részben közönséges bűnözők, részben fejvadászok. A 
két ifjú fejvadász farmerré átvedleni készülő bűnöző, az amnesztia által csábított alkalmi 
fejvadászok, a film hőse pedig a mások halálából élő hivatásos fejvadász. Az útitársak mind 
kölcsönösen szembenállnak egymással, a nő pedig együttesükkel áll szemben, kettős szerep-
ben, a vágy tárgyaként és világuk bírájaként, egy más világ ígéreteként, melyet nem szavai 
képviselnek, hanem jelensége állít elénk. Férjéről, a „jóemberről”, a postásról mesél, magá-
nyosan, a „jó rosszemberek” és „rossz rosszemberek” társaságában.

Akik el akarják kezdeni az életet: a két fiatalember. Aki újra akarja kezdeni: az özvegy. 
Aki túl van rajta: a magányos fejvadász, a megválthatatlan mint megváltó, a cselekmény 
kulcsa, a talány, a titka őrzője.

a táj

A fehér felhők tornyaival magasodó kék ég alatt a magasságok összeolvadását képviselő 
kék hegyláncolatok alkotják a hátteret. Az előtérben az embereket befogadó sárga hegyek 
egészen különös, burjánzó, növényi alakulatokként hatnak. Ez a pont, a kék és a sárga ma-
gasságok találkozási pontja az ellenségek találkozásának helye, itt ejti foglyul Ben Brigade 
(Randolph Scott) Frank öccsét, a fiatal bűnözőt. Ebből a szinte termékeny, dús asszonyi testre 
emlékeztető meleg színű kővilágból a sivatagba alászállva, a sivatag végtelenében elveszett 
deszkakunyhóban, a postaállomáson találunk rá a fenti kőidomokhoz hasonlóan dús, duz-
zadó nagymellű hősnőnkre, Carrie Lane postamesternőre (Karen Steele). Sokszorozza az 
asszony jelentőségét a nő és a föld, a nő és a táj, a nő és az ég analógiája. Úgy duzzadnak a 
nő mellei, mint a különös sziklák a földön és a kumuluszfelhők az égen.

a zene

Két zenemotívum váltakozik a cselekmény során. A múltat jelzi a tragikusan tétovázó, 
szétfolyó, majd hirtelen összeálló és dühödten csattanó, sóhaj és mennydörgő kiáltás kö-
zött tétovázó drámai motívum, mellyel szemben áll a jövő lehetőségét jelző dallamos me-
netzene, úgy teremtve meg bánat és öröm egységét, mint az előbbi motívum sóhajét és 
mennydörgését.
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Az életveszélyes akciókat a tragikus motívum felderengése kíséri, a megoldásukat kö-
vető új útrakeléseket a dallamos menetzene fellélegző öröme követi. Minden drámai jelenet 
egy nehéz szülés, önmagunk újraszülése, mely után a megnyíló út, a nekiindulás nagy, friss 
lélegzetvételként hat. Mivel a tragikus zene a múlt, a menetzene a jövő a jelenben, ezért 
jellemzi az utóbbit elhatározott lendület és reménykeltő álmodozás, mely örömöt és bána-
tot egyesítve, a kettő örökös átcsapásával utal ennek a látszólag nagyon konvencionális és 
gyakori történetnek többnyire elsikkadó, itt azonban feltárulkozó mélységére. A filmet nézve 
ráébredünk, hogy a katarzisnak sokféle, még feltérképezetlen faja van, nemcsak szánalom és 
félelem egysége. Amit itt átélünk, az félelem és remény, gátlás és akarat, zavaros sejtelem és 
kiküzdött megbizonyosodás, búcsúzás és alapítás, gyász és regeneráció egysége.

az út mint megismerés

A két zenemotívum úgy is értelmezhető, mint a Hely illetve az Út zenéje. A Hely fogalma a 
gyökerekéhez kapcsolódik, az Út fogalma a túllépéshez. Ha a Hely hőse az Úton jár, akkor a 
Hely a túlléphetetlenségek betemetett bányája. Azonban az Út kezdete és vége is Hely: az út 
ezért menekülés és keresés. Ha az Út megszakad, ha magunk elé nézünk, s ha nem lépünk át va-
lamit, hanem szemügyre vesszük, ha megállunk és magunkba tekintünk, úgy érezhetjük, mint-
ha tátongó, elnyelő száj lenne a Hely kapuja. Ekkor az ittlétünket illető ítélet a zene értelme.

De vajon mi a helyünk a csoportban, az út során? Tábortűz feletti esti beszélgetések 
tisztázzák a viszonyokat. Keveset beszélő, de sokat mondó szemérmes szűkszavúsággal. 
A konkurens becsületesen színt vall az esti kávé fölött, mert ez nem alattomos kapitalista 
konkurencia. Idekinn van a konkurenciának tragikus formája is. Együtt kell elvinni a fog-
lyot, együttműködni Santa Cruzig, mert Frank csapatával szemben egy embernek aligha van 
esélye. A hős mintha csak a fejpénzért lenne kész a veszélyes vállalkozásra, mely a másik 
kettőnek a szabadságot és az életet jelenti. „És ha odaértünk?” – kérdi a fejvadász a leendő 
farmert. „Akkor már csak te állsz köztem és az új élet között.”

Karin Steele nem érti Randolph Scottot:
– Nem tudom elképzelni, hogy maga azok közé tartozik, akik pénzért juttatnak másokat 

akasztófára.
– Márpedig ez így van.
A nő elnézi a foglyot.
– Olyan fiatal…
– De gyilkolt!
A fejvadászat nem szórakozás, nem is hivatás, de megélhetés annak számára, aki kilépett 

a társadalom kötelékeiből. Ben Brigade ebből él. Már ő sem biztos benne, hogy a bosszú a 
fejvadászat mellékterméke vagy a fejvadászat a bosszúé.

A Ride Lonesome, útiwestern létére, nem lassítja és lazítja a drámaiságot, mint a Wagon 
Master, és nem számolja fel a tragikumot, mint a The Big Sky, ellenkezőleg, mindvégig 
erősíti és élezi a drámát, s a hőshalált a hős élőhalálára, az élethez és a világhoz nem kötődő 
egzisztenciamódra, a dolgok közönyös elviselésére váltva még a szomorújátéktól örökölt 
elemeket is egy újfajta tragikum kikísérletezésére képes felhasználni.

Kezdettől foglalkoztatja a hős kísérőit a rejtély, miért olyan ráérősen szállítja a foglyot 
Santa Cruzba, mintha azt akarná, hogy üldözője, Frank, utolérje, mintha olyan találkája vol-
na Frankkel, melyről amannak magának sincs sejtelme. Talán minden fordítva van? Frank 
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üldözött üldöző és Ben üldöző üldözött? Santa Cruzhoz közeledve végül Frank is kapcsol, 
emlékezni kezd. „Tudja, hogy jövünk. Nem törli el a nyomokat. Nem Billyt akarja, hanem 
engem. Azt akarja, hogy utolérjem, és azt hiszem, tudom, hogy hol.”

az élet fájától a halál fájáig… (…és a halálfa halála)
Alászálltunk a hegyekből, átkeltünk a sivatagon, dús, termékeny zöld tájra érünk, ahol im-
már a fauna burjánzik úgy, mint fenn a kövek, de a sok dús élet közepén nyílik egy tisztás, 
közepén különös, Csontváry, Munch vagy Dali baljósan titokzatos képeire emlékeztető fa-
csonkkal. A halott fa a halál fája vagy a múlt fája, az édeni fa ellentéte, s az édeni bűnbeesés, 
a szerelem ellentéte, az átok fája. Nem „hivatásos” akasztófa. Nem kivégzések céljára állított 
művi akasztófa, hanem az akasztások fája, a lynchjustiz egyeduralma korának emléke, de 
ennél is több, mintha a kezdet paradicsomi fája állna itt, holtan, a halált képviselve és min-
denek végzetét jósolva és hirdetve ebben a buja világban, ahol még a vulkanikus sziklák is a 
vegetációt és a húst utánozzák. Régebben, mint halljuk, Ben Brigade is erre a fára akasztotta 
a bűnözőket, csak utóbb alkalmazkodott a változó világhoz, leadva őket a rendőrségen.

A fa a keresztények keresztjére is emlékeztet. Kitárt karral sikoltó női kísértetre is. Egy-
ben a hősnek a múltra való rászegezettségére. A feleség megtestesülése és emlékműve is a 
csonk. A közelgőket a fa felől szemlélve mintha tárt karokkal várna. A mező széléről az őt 
szemlélő hős számára az elérhetetlenség képe. Erre a fára akasztotta fel az egykori forrófejű 
és bosszúszomjas, mértéket nem ismerő és gyűlölettel teli Frank a hős feleségét, s ma alatta 
lövi le ő, az utolsó párbajban asszonya gyilkosát, a gyilkos bűnöző öccsét pedig odaajándé-
kozza a két új életet kezdő fiatalembernek.

Most ugyanolyan nő áll a fa alatt, mint az egykori feleség, maga Ben hasonlította őt az el-
veszetthez, és Carrie Lane a hőssel menne el innen, nem a farmerjelölttel, de Ben őt is, akár-
csak a körözött bűnözőt, a farmerjelöltre hagyja. Miután a többiek eltávoztak, s a dombon túl 
lovagolnak a város felé, Ben felgyúltja a gyilkos fát, a halálfát, a pokolfát, az elmúlás fájává 
szelídítve azt, s mivel az élet és az idő az, ami múlik, ezzel ismét az életfával rokonítva azt.

Lángoló növényi rém alatt áll a hős – s az égő kereszt nem keresztény szimbólum. Az 
égő fa olyan keresztté válik, a láthatatlan égés keresztjévé, melyen a hős ég életfogytiglan, 
ily módon valami tragikus jegygyűrű szerepére is szert tesz. Felesége hasonmása sem tud-
ta meggyőzni, a dolgok rendjébe foglalt jóvátételi szándékot és az idő múlása által ígért 
enyhületet sem tudja akceptálni. A lángok a feleség iránti változatlan érzés kifejezői is, az 
olthatatlan szenvedély és az oldhatatlan társasság emlékét égetve bele a műfaj emlékezetébe.

Ellovagol, hátat fordít a világnak, mégis az új világ eposza egy énekének hőse. Az új eposz 
hősei tragédiák küldöttei, s szoborszerűségükben az emberiség nagy menetelésének útjelzői.

A nietzschiei Nagy Dél és a nyugati Nagy Alkonyat találkája
(Aldrich: The Last Sunset)

a magányos lovas és üldözője

Egy család – a ponyváskocsi bakján Dorothy Malone, anyaszerepben – tereli a marhákat 
Mexikóból Texasba. Bonyolult szenvedélyek kiélése és viszonyok rendezése az út, melyet 
indiánok és rablók, homokvihar és égszakadás támadásai nehezítenek, de az akadályok úgy 
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tornásszák fel a konfliktusokat egy lényeget leszűrő szintre, mint a Trapézban a cirkusz 
kupolájában lengő artisták halálugrásai. A szenvedélyes Dél melodrámája a western köz-
vetítésével képes felidézni a klasszikus tragédiák emlékeit. Egyúttal a melodráma polgári 
melankóliája is elmélyül, felidézve mindent, ami a felgyorsult fejlődésben és a gazdasági 
verseny lélektelen prózájában elveszett. A lét békéjéről, az élet csendes megállapodottságá-
ról és biztonságos perspektíváiról van szó, a megelégedett családi élet lehetőségének feltéte-
leiről, melyek a maguk részéről a fellobbanó szenvedélyek tartós érzelmekké mélyülésének 
feltételei.

A kövek és kaktuszok szúrós és életellenes világából száll alá a magányos lovas Brebdan 
O’Malley (Kirk Douglas) aki, bármilyen magányos is társadalmon kívüli mivoltában, sar-
kában jár végzete az üldöző seriff, Dana Stribling (Rock Hudson) képében, aki maga sem 
a megnyugtatóan rendezett társadalmiság képviselője, valójában nem a törvény, hanem a 
bosszú szenvedélye hajtja. A határon túl is üldözi az itt már áldozatává váló gyilkost, a 
westerni nívójú drámai kiélezés számára nem elég a törvény, itt a törvény szorul érzel-
mi megerősítésre, a személyes bosszú által nyújtott lelki igazolásra. A magányos lovas, a 
szenvedélyek vándora, a megállapodni képtelen kalandor felelős érte, hogy a seriff nővére 
felakasztotta magát.

a nő a tornácon

Előbb a két férfit látjuk alászállni a hegyekből, a magányos vándort és az őt távolból köve-
tőt, akiket a sorrend egyúttal rangsorol, utóbb sziesztázó mexikóiak következnek, akiknek 
jajongva rajongó dalai kísérik a vándorokat, végül elérjük a túlsó határtalanságot innenről ha-
tároló tornácot, melynek gyalulatlan faoszlopához támaszkodik a mindenségen vagy a sem-
min keresztül is a gyászolt, be nem teljesült múltba meredő Belle Breckenbridge (Dorothy 
Malone), az érett nő, szépsége csúcsán, új értelmet adva a szépség beteljesedésének: a gyász 
kezdete. Dorothy Malone áll a forró Dél határán és a vad Nyugat peremén, amikor megje-
lenik vele szemben a fekete lovas, a már legyászolt múlt és a lehetetlen jövő. Nemcsak ész 
és értelem, nemcsak értelem és érzelem, érzelem és szenvedély is ellentmondásban állnak.

A megdermedve a fekete lovasra meredő szomorú szépség e pillanatban nemcsak az asz-
szonyi élet csúcspontjának szimbóluma, amikor a nő ráébred, hogy csak ennyi volt, és a rövid 
lényeg, a hosszú élet csúcspontja már mögötte van, egyúttal a jelent a filmtörténet kimagasló 
melodrámáinak is majdnem egyenrangú társa, mely a jövő interpretátorait a nagy pillanatok 
összeolvasására készteti (Written on the Wind, The Tarnished Angels).

A tornácról lelépő nő és a sivatagról az udvarra belépő fekete lovas távolságtartó hideg-
ségén és rejtélyes tartózkodásán átérzik a fokozott intimitás, mely a nő által erőfeszítéssel 
elutasított múltban fennállt közöttük. A múlt visszatérése elleni harc a végzet ellen az életért 
folytatott harc, így a fekete lovas a végzet hordozója, aki szeretne letelepedni, de nem erre 
született. Dorothy Malone a Written on the Wind című Sirk filmben eljátszotta a féktelen fia-
tal lányt, azt, aki itt a cselekmény előtörténetében lehetett. Ott nemcsak a végzet sodorja el őt, 
hanem ő is másokat a maga végzetével. A The Tarnished Angels az abszolút remekmű, mely-
ben a melodráma a maga törvényének önfeladása nélkül tesz szert a tragédiával egyenrangú 
erőre: itt Dorothy Malone azt a nőt játssza, aki hű a kalandorhoz és hajlandó végigmenni 
vele a férfi végzete útján, de végül az önromboló kalandor, a hősietlen világban vegetáló hős 
kíméli meg őt ettől. Most, a The Last Sunset nézőjeként, érezzük, hogy Dorothy Malone azért 
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olyan kemény, s választja a szenvedély tárgya helyett a másik férfit, mert nem sok híja, hogy 
ezúttal is az előbbihez csatlakozzék a végzet útján. A nő minduntalan védekező kardpárbajt 
vív tekintetével, a férfi pedig behatoló, átvilágító tekintetekkel válaszol, mint aki jobban 
ismeri a nőt, mint az magát. A fogyasztói társadalom frivol „szent tehenei”, az áramvonalas 
szőke szex-sztárok korában Dorothy Malone, azok pikantériáját is megőrizve, mégis egészen 
más, sokkal inkább a régi nagy tragikák rokona. Douglas Sirk egy interjúban két dologból 
vezette le Dorothy Malone erotikáját, a texasi lány szenvedélyéből, és a hithű katolikus sze-
mérméből. A filmtörténetben nincs még egy nőalak, aki ennyire erotikus lenne anyaszerep-
ben – valóban csak a régi görög nők lehettek ilyenek, egy Penelopé vagy Klütaimnesztra.

A fekete lovas érkezésekor első síkban, háttal áll a hős, második síkban a megrendült-
ségét szigorú tartózkodással hárító szenvedélyes asszony, harmadikban az asszony tizenhat 
éves lánya, aki kíváncsi megilletődöttséggel várja az élet kalandját, mindazt, amiről az anya 
lemondott és amitől nagy elhatározottsággal távol tartja magát. Leghátul látjuk a torzonborz 
mexikóiakat, akiknek mosolyai, fejcsóválásai és főként a hős hetyke füttyszavát átvevő gitár-
jai tragikus kórusként kísérik a cselekményt.

a hajtás mint kettős háború az akciók és az érzelmek frontjain

Mesterlövészre és csordavezetőre is szükség van, a csorda őreként és a hajcsárok felügyelő-
jeként. A menekülő a fegyverek specialistája, míg az őt üldöző seriff, mint egykori farmer, 
az állatok szakértője. Texasba kell visszavinni a foglyot, s a marhaterelés is Texasba tart, így 
társul üldöző és üldözött.

– Ez Mexikó, itt nem tartóztathat le.
– De meg fogom tenni, ha átkeltünk a Rio Grandén.
Az üldöző nem érti, miért nem menekül az üldözött, de amikor meglátja a nőt, maga is 

azonnal beleszeret, ami a nő számára az elsővel ellentétes második szerelem ígéretét jelenti. 
Belle első szerelme rosszul sikerült, házassága megalkuvás volt, ezért van helye új kísér-
letnek. A részeges férj, a fiatal nő öreg férje, aki más gyermekét neveli, gyáván megfutott a 
polgárháborúban, s ezért volt bajtársai, ma elvadult földönfutók, az első kocsmában megölik. 
Ő a vállalkozás első áldozata, neki az a tragédiája, hogy kimozdult vidéki rejtőzködéséből. 
Az út nagyobbik részét így két szerelmes férfinak kell megtennie a bakon ülő özvegyasszony 
társaságában. Az utat az esti táborozások mexikói gitárpengetése a jajongó szenvedély álmo-
dozó dalaival kommentálja.

A cselekmény külső értelme a csorda viszontagságos terelése két államon át, belső ér-
telme a nem találkozó szerelmek hajszája. A nőnek elvileg három társa van, 1./ az egykor 
kudarcos katona s ma részeges üzletember, 2./ a csavargó bűnöző és 3./ a seriff, valójában hi-
vatali és családi kötelezettségeket teljesítő, még a maga életét megalapozó döntések előtt álló 
fiatalember. Az érdek, a szenvedély és a józan ész partnerei. A kislány, Missy Breckenbridge 
(Carol Lyneley) a nagyvilágra, a kalandra és a nagy szenvedélyre vágyik, szemben az anya 
vágyaival. Az anya már nem akar mást, csak megbízható életet, de a csűrben, ahová a ka-
landort kiutasítja éjszakára, egyszer őt is elkapja a régi szenvedély, amelyet azonban nagy 
önfegyelemmel, pillanatok alatt sikerül újra mélyhűtenie. O’Malley megragadja Belle-t és 
felidézi az első találkozást:

– Előttem álltál a tábortűz fényében, abban a sárga ruhában.
– Kérlek! Ne!
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A férfi engedi elmenni, feltárja az ajtót és a nő, a csók után, kilép az istálló sárga fényéből 
a technicolor kék éjszakájába. Az út során elől látni a végtelen sárga síkot, mely a lánykori 
sárga ruhát idézi, hátul pedig ott vannak a kék hegyek, mintha a technicolor kék éjszakája 
venné körül a nappalokat. Éjszaka fordítva van: a kék éjszaka búrája egybemos eget és földet, 
de a semmi közepén áll, a földre lapuló kis deszkaház, később pedig a tábortüzek fényében 
ott áll a szőke nő, s a mexikóiak gitárja ünnepli a nagy sötétségből kiszakított kis fényt, 
egyben a női és férfi princípiumok kibékíthetetlen ellentétét és dekoratív esztétikus ütközé-
sét, melyből tragikus szépség fakad, mert férfi és nő szenvedélyeinek ütközetében ezúttal a 
tragédia és a melodráma szeretik egymást, kibékíthetetlen, harcias, oldhatatlan és egyben 
reménytelen szerelemmel.

A kalandor azért vállalja a marhaterelést, hogy időt nyerjen. Ezúttal nem a haláltól, ha-
nem az asszonyért kell időt nyerni. A marhaterelés mögött zajló intenzív melodrámában a fér-
fi az anya szerelmét üldözi, a lány pedig a férfi szerelmét. A kis Breckenridge lány mindvégig 
a közeledésért harcol, Belle pedig a távolodásért. A férfi végül a hatására átváltozó lányban 
meglátja a nőt, de azt a nőt, akinek a férfi emlékezetében megjelenő, ismételten emlegetett 
sárga ruháját végül felveszi a lány. O’Malley a lányban az elmulasztott, elcsavargott múltat 
véli visszakaphatni, az egykori nagy szerelmet, amit felváltott kis szerelmekre és nagy gyil-
kosságokra. A kislány az anya lánykorának kísértete, s a férfi az egykor elhagyott régi nőt 
szeretné megragadni benne és magával vinni egy új életbe.

az utolsó fiesta és a végső párbaj

Az egyik férfi látása erkölcsi, a másiké esztétikai. A nővé átváltozó kislány azért bámulja 
elmerülten a hullámokat, mert O’Malley mesélt róluk. Korábban panaszosan kérdezte tőle a 
lány, hogy aki ennyi szépségre figyel fel a természetben, miért nem vesz észre semmit az ő 
szépségéből. Valóban, a férfi mindvégig kislányként tekintette őt az út során, a határon, a Rio 
Grandén való átkelés előtti estéig, amíg a lány az utolsó fiestán fel nem öltötte anyja ruháját, 
s a férfi meg nem látta a lányban az anyát, eredeti tűzében és fényében.

Belle táncos mosolya megdermed és a seriff karjából kibontakozva, figyelve és töpreng-
ve, másfajta, immár anyai mosollyal szemléli lányát, lányában a maga egykori érzéseit, s a 
kis hősnek az életért való lázadásában, egyúttal egykori nagy szerelme víziójában, valami 
egészen mást, egy apa és egy lány hamis tudattal is valódi egymásra találását. Az életen in-
neni kislány óvatosan kecses, az életen túli férfi szertartásosan tiszteletteljes. Az egyik most 
végzi be az idők viharán való átkelést, a másik most megy neki. És ezt egymás karjában 
teszik, a szűz és a gyilkos, biztosítva egymást valamiről, ami több mint elismerés, megbecsü-
lés vagy akár szerelem. Rock Hudson is most pillantja meg gyűlölt ellenfelében a tragikus 
emberséget, Dorothy Malone mellé ülve, és a nő érzelmeinek hullámhosszán követve az 
eseményeket, miközben Kirk Douglas, régi idők westernjeinek módján, a jelenlét érzésére 
időt hagyó rokokó finomsággal táncoltatott lánynak a gyengéd csodálat dalát énekli, ezzel 
vezetve be őt a női életbe, amit a benne élő, maga által sem sejtett apa énekel ki az elveszett 
emberből, az életet eltékozolt kalandorból.

O’Malley a lányban akarja visszakapni az anyát, mindaddig, míg meg nem tudja, hogy ez 
lehetetlen, mert ő a lány apja. Mély ráismerés kötötte össze őket, de nem a szerelemé, hanem 
egyrészt az apaság érzése, másrészt a régi szerelem gyásza. Félreértették érzéseiket: a lány 
attól várja, hogy felnőtt nővé tegye, akiben apróságként kellett volna megkapaszkodnia, és 
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aki akkor elmulasztotta azt, ami leányának járt. Anyja és apja egyforma döbbenettel mered a 
sárga ruhában megjelenő lányra, egyik a maga lánykora, másik egykori szerelme feltámadá-
sát látja benne. Ezt követi a kimagyarázkodás.

– Velem marad. Magammal viszem. Az életemnél is jobban szeretem.
– Tudod miért? Tudnod kellene! Mert a te lányod.
A lánynak a férfiért folytatott harca a mexikói oldalon, az utolsó estén, csókhoz vezetett. 

Ezt követi másnap, a Rio Grande túlpartján a kibeszélés, az asszony vallomása. Az asszony 
kipakol, a férfi szembekerül az igazsággal, s másféle jóvátételre nem maradt lehetősége, 
kész életével fizetni az esti csókért, a hamis tudattal csókolt csókért, szeretői tudattal csókolt 
apacsókért.

„Nehéz dolog olyan embert gyűlölni, akit megismertünk. Azt reméltem, hogy nem jön át 
a határon.” Mire sor kerül az utolsó párbajra, a seriff már nem gyűlöli, futni hagyná ellenfe-
lét. Hivatalosan ezt nem teheti, de nem bánná, ha eltűnne, őt azonban végleg megkötözték, 
nem a seriff bilincse, hanem a nők iránti érzései. A párbaj az út vége, mely a Rio Grandén 
való átkelést követi. „Napnyugtakor várni fogok magára.” – figyelmezteti a seriff. „Ott le-
szek.” – feleli a kalandor. Az ellenfél meghívója ez a halálra, szemben a szerelmes lánynak 
előző esti vallomásával, az életre szóló meghívóval.

O’Malley indul a párbajra. A lány kapaszkodik.
– De ugye siet vissza?
– Mire a nap lemegy az ég peremén, visszajövök.
Ezzel új meghatározást kap viszonyuk, ha elkésve is, megvalósul az igazi apa-lány vi-

szony, a megbízható jelenvalóság, melyet a nemlét sem győz le, mely ezúttal annál erősebb, 
minél elkésettebb, ha reménytelen mivoltában mégis sikerült visszanyerni, így elveszíthetet-
len. Miként a lány a tenger hullámairól mondottakat őrzi, úgy fog élni benne a naplemente 
kommentárja is, a benne foglalt ígérettel, s mindenről tudni fogja, mit mondana róla az apa. 
Egy életfogytiglani párbeszéd ígérete ez, vagy még több, mivel az apa a menny angyalairól 
is beszél, így a mindkettejük életén túli párbeszéd ígérete is, amit persze egy westernben nem 
szabad a primitív családi giccs módján szó szerint venni, mert itt csak az érvény megtalálása 
lehetőségére utal egy elrontott élet vége és egy lehetséges élet találkozása.

A párbaj a kizökkent időben zajlik, akárcsak Leone filmjeiben, melyek végtelenség érzé-
sével képesek megterhelni a pillanatot. A férfiak egymás körül sétálnak, várva vagy halogat-
va a halál pillanatát. Az egyik nő aggódva körbejár a szobában, a másik boldogan mereng a 
folyópart zöld füvén. O’Malley a párbaj előtt kiürítette pisztolyát, ami arra utal, hogy tudja, 
ő a jobb, s valódi párbajban leterítené ellenfelét, de arra is utal, hogy elfogytak az utak, té-
vedés volt azt hinni, hogy amit az egyik nőben elveszített, visszanyerheti a másikban. Ezt 
addig hihette, amíg nem tudta, hogy a másik nő az előbbivel való szerelmük gyermeke, az 
ő apai árulásának gyermeke, s akárcsak az anya, a lány is az ő elhagyott áldozata. A párbaj 
győztese a kalandor lenne, aki a seriff vádja szerint mindenkit legyőz és cserben hagy, ezért a 
kalandornak kell kiügyeskednie a végső vereséget, és ezzel az élet egyetlen veresége válik a 
legnagyobb győzelemmé, az, hogy az ellenfele elé kiálló párbajhős üres fegyvert ránt. Ezzel 
a gyilkos minősítését átruházza a törvény képviselőjére, a naivnak bizonyuló „jóemberre”. 
De O’Malley azért reá és tisztes hazugságaira hagyja a szeretett nőket és a világot, mert tudja, 
hogy ezek a tisztes hazugságok valójában nem szándékos hazugságok, csak jámbor illúziók, 
melyeket férfiasan viselni szintén erény.
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Miért nem Rock Hudson és a kislány, azaz a seriff és Missy Breckenbridge között szövő-
dik románc? A pszichoanalitikus tragédia lehetősége felé mutat az az interpretációs lehető-
ség, hogy az apától őstraumát elszenvedő ifjú nők (mint Freudnál a férfiak) az eme első nagy 
bántalmazástól indíttatva, mely egyúttal az egész személyiséget megrázó izgalom, az apa 
őrületét keresik a férfiakban, a „rendes élet” lehetőségét biztosító férfi ezért nem izgatja őket, 
és a filmekben gyakran komikus figurává válik, míg a másik, az apai tragédia jobb-rosszabb 
örököse, akaratlanul is csak apapótlék.

A párbaj végén Dorothy Malone a gyilkossá lett erényhős mellett áll. A férfi egyúttal, mint 
jövendő férj, a régi szerető, az elátkozott örökös vándor ajándéka a nőnek. O’Malley a lánynak 
is küldött ajándékot, kankalin csokrot, amely hiányzott a sárga ruha pántjáról, mert egykor 
letépte a féltékeny földi szerető az anyáról, aki most mennyei apaként küldi vissza a lánynak, 
hogy kitöltse az egykori szakadás helyét, mely a félresikerült élet, a múlt emléke a ruhán.

A fődolog, hogy a marhák eljutottak Texasba, s a szerelmi melodráma csak keret, s épp 
szerénységében mentes a lélektani fontoskodástól, és válik tragikusan sorszerűvé. A halott 
búcsúlevelével érkezik a lány kankalincsokra, amit az egykori vad suhanc letépett az egykori 
vad szerető, a mai anya ruhájáról. Ez a kankalincsokor az életen túli párbeszéd kezdete.

Ödipusz az anyjával, O’Malley a lányával került incesztuózus kapcsolatba. Ödipusz meg-
vakítja, O’Malley kivégezteti magát. A borostás mexikóiak vidám kakasviadalai és érzelmes 
melódiái kísérik az elátkozott fehérek oldhatatlan tragédiáit. Két hős vetélkedik és viaskodik: 
az egyik tovább megy az oldhatatlan tragédiába, a másik megtér az eposzba, s az előbbit 
gyászolják a lány, a mozinéző és az általuk képviselt jövők könnyei. Az előbbit látjuk a 
végső totálban a ráboruló kislánnyal, az utóbbit, jövendő társát ölelve, a háttérben. A kis-
lány soha nem fogja megtudni, hogy apjába volt szerelmes, mert az anya tudja, amit Žižek 
Atom Egoyan Eljövendő szép napok című filmje kapcsán elemez, hogy az igazsággal élni 
nem lehet, és a kislány mégis egy szörnyű igazságban fog élni, mert tudja, hogy nevelőapja 
O’Malley gyilkosa. De ez a szörnyű igazság is csak egy nagyobb igazság enyhítő féligazsá-
ga, azé, hogy a seriff csak az apa öngyilkosságának eszköze, melynek oka a lány, pontosab-
ban a lányban feltámadt anya.

A nagy elbeszélés aranykora

A kaland mint lefokozás – A lefokozó felfokozás

A tragédia nincs örök visszatérésre ítélve, az optimizmus igyekszik száműzni a múltba, de ha 
már ott sem akarjuk megpillantani az élet elveszti mozgatóerejét, és a nagysághoz szükséges 
tartás is eltűnik az ábrázolt világból. A western igyekszik a múltba száműzni a tragédiákat, 
átadva a jelent a jóvátételi lehetőségeket kínáló kalandnak, melyet, a jelen szabályozó esz-
közeként kénytelen aprópénzre váltani, és lefokozni, s az erre válaszoló új felfokozási kísér-
letekben a kalandot bűnre cserélni. A döntően kalandos akciófilmként kibontakozó western 
a harmincas évek végének csúcsteljesítményeiben eléri a kései western nagy korszakának 
érzelmi és eszmei bonyolultságát előlegező teljesítményeket, melynek egyik módja, hogy az 
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élet eltékozlásaként, és mégis elkerülhetetlen szenvedélyként, tehát egyfajta tragikus átok-
ként jelenik meg a kaland is, valahogy úgy, mint az ösztön a naturális ösztöndrámában.

A westernben a hőstett az egyén önmagán túllendülése. A történelmi esemény az em-
beriség önmagán túllendülése, a szépség, fenség és borzalom egysége pedig az egyetemes 
életlendület kitüntetett pillanata, mely mindenkit meglátogathat, pl. a High Noon elhagyott, 
poros és gyáva fészkének magányos seriffjét a vonat érkezésekor, ha elébe megy annak, ami 
eljön érte, nem menekül előle és még szeretteivel sem alkuszik. A hős szereti az életet, de a 
közönséges élet burkát a diszkontinuitás erői ostromolják és itt honosak a nagy élet döntései. 
Az ütközési ponton, a High Noon esetében az állomáson, a hőstett magasabb mértéke szüle-
tik: nemcsak a könnyed kalandfilmek ügyes, erős vagy ravasz embereinek bravúrja.

A naiv akciófilm öröksége: 
a naiv westerntől a honfoglaló eposzig

Fred Niblo: The Mark of Zorro című filmjéről lesz szó (USA, 1920). Fred Niblo filmje át-
menet az európai kosztümös kalandfilm és a western között. A kardforgató szerelmesfilm a 
kard és becsület műfaja, melyben a nő szerelme a becsület hőstetteinek jutalma. A zsarnok-
ság olyan létállapot, amely ellen mind a hősiesség, mind a szerelem fellázad, a kisajátítás 
és a nemi erőszak pedig együttesen képviselik az önkényuralmat. A zsarnokság a primitív 
gonosz mindannyiunktól messze távolodott tűzfészke, melynek extrém elidegenedése és 
valamennyiünket érintő embertelensége egyesíti a népet és a tradicionális arisztokráciát.  
A chthonikus szellem hűsége egyesíti a szegényeket és gazdagokat a rémuralom ellen, mely 
a rendezett társadalmiság különféle fenntartható formái közötti defektes átmenetekben, a 
történelmi ugrás híján tenyészik. A diktátor által szorongatott szülők egymásnak szánják a 
két fiatalt, Don Diego de la Vegát (Douglas Fairbanks) és Lolitát (Marguerite de la Motte), 
de a lány a szabadságharcos Zorroba szerelmes, nem az elkényeztetett ficsúrba, nem tudva, 
hogy az utóbbi csak az előbbi álcája. A lány két udvarlónak hiszi az egyet, két szerelem-
nek az egyetlent, és szerelmi háromszögnek a páros viszonyt. A hol Don Diegoként, hol 
Zorroként megjelenő Fairbanks a magabiztos harci perfekció és a lagymatag dekadencia 
szélsőségeit váltogatja. Titkolt harcos lénye a menyasszony apja számára is ismeretlen: 
„A vére vízzé vált!”

Zorro magányos hőstettei felidézik Kasztília hősi hagyományait, a prózai Amerika tolon-
gásába importálják az európai hőskorszakok szenvedélyeinek lelki alkímiáját. Ez az örökség 
végül az elégedetlenek és bántalmazottak megszerveződéséhez és felkeléséhez vezet. Úrnak 
és szolgának kell egyesülnie, hogy a felkelés ne fulladjon céltalan bűnös tombolásba. Építő 
és romboló erőszak különbségét kutatja, már itt is, a kalandfilm. Egyúttal új, a XX. század 
– nagyrészt kispolgári és proletár – moziközönsége által akceptálható új hőstípusokat keres 
a kiéleződő ellentétek kora által aktivált fantázia. A késői westernek hőse közönybe és rossz-
kedvbe, Zorro ezzel szemben nevetős könnyelműségbe, játékos vidámságba rejti az új, kiáb-
rándult és alantas, kisstílű és hitetlen világban nem vállalható patetikus hősiességet, melyet 
– a bonyolított megjelenítés, az ellentétén áttetsző rejtőzködés híján – a néző is kinevetne. 
Ez a hős prózai álarcának értelme. A film korának embere szégyellni kezdi a jó benne rejlő 
maradványait, ezért a hős csak bohócként szerezheti vissza rokonszenvünket.
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A zsarnokság új középosztályának – mely egyaránt aláveti, nyomorgatja a föld és a szel-
lem munkásait – lényege aljasság és középszerűség, önkény és fantáziátlanság egysége. 
A kifinomult kultúra képviselőit egy börtöncellába zsúfolják be a legvadabb csőcselékkel. 
A fizikai munkások megtámadása és elnyomorítása a népi és erkölcsi őserő kiirtását szolgál-
ja, a nemesek kisajátítása a felhalmozott szellemi erő megsemmisítését. A zsarnokságnak, 
mely minden tradíciót és eleven kincset megsemmisít, agyatlan, arctalan csőcselékre van 
szüksége, mely fölött absztrakt szimbólumok (arany, pénz) uralkodnak mozgatókként. Az 
arany és a pénz ezáltal a marhapásztorok terelő ostoraira hasonlít ebben a dramaturgiában.

Zorro felszabadító felkelést szervez, mint majd egyszer az italowestern partizánjai. E két 
lázadás között mélyülnek el és differenciálódnak a lélektani konfliktusok és erkölcsi drámák 
a műfajban. A cselekmény csúcspontján nagy rohangálás és akrobatikus teljesítmények jel-
zik a zsarnokság rémuralmának összeomlását, a perfekció eljövetelét és a nyers erőt levál-
tó kultúra visszatérését. A szabadság elnyerése egybeesik a menyasszonyéval. Itt a lovagi 
kardpárbaj tér vissza a film végén, melynek utóda a demokráciában a revolverpárbaj lesz: 
mindkettő az individualizmus örökségének megerősítése a készülő tömegtársadalomban. Az 
eddig rejtőzködve dolgozó hős kiáll a nyilvánosság elé, mire a hadsereg is átáll: a kivételes 
ember a nőt és a tömeget is meghódítja.

A hőskultúrától a hőskultuszig. 
(William A. Wellman: Buffalo Bill)

Jönnek a vasútépítők. Helyet kell csinálni a „civilizációnak”. Önelégült, kövér tábornok fej-
teget: „Az én stratégiám a támadás.” A vasúttársaság hivatalnokai és a főváros politikusai 
azt hiszik, elég a parancsolgatás: „Nem tárgyalunk a vadakkal.” Nekimennek a cheyenne 
indiánok földjének, elűzni egy népet hazájából, de az indiánok sem fogadják pusztítóikat 
tétlenül, háborúval válaszolnak, melynek a farmerek az áldozatai. Louisa (Maureen O’Hara), 
a tábornoklány apját is elrabolják túszként, a béketárgyalás zálogaként. Louisa: „Fertelmes, 
brutális vadak! Ó, hogy utálom ezt a szörnyű országot!”

A film egymásba fonódó két fő motívuma a szerelem és a háború. Nemcsak akciók, harci 
jelenetek, hanem átváltozások és fordulatok, nagy találkozások és szakítások halmozását is 
követeli a kalandos western, s mindezekkel egyenrangú a melodramatikus mozzanatokat ki-
élező szerelmi szál. Buffalo Bill, a nyomkereső, akit a szép Starlight (Linda Darnell) az indi-
ánlány szeret, összeházasodik a városi hölggyel, Louisával, aki a gyűlölt új világot választja 
a szeretett férfiért. Az indiánok az örökös vándorlásra már nem képes öregeiket hátrahagyják 
meghalni. Egy ilyen indián vénasszony segít világra hozni, valahol a sziklák között Louisa 
és Bill Cody gyermekét. Alig sírt fel az újszülött Billnek újra hadba kell vonulnia. Louisa 
szenvedélyesen marasztal. A puskát vagy a pólyást ragadja meg a férfi? A puskához nyúl és 
hátat fordít, mert a csaták sorsa és a háború kimenetele függhet tőle. „Mind a barátaik vol-
tak.” – mondja Bill este, csata után, a halottak felett, a halott Starlight maradékával karjában.

Ha a történtek mélyére nézünk, azt látjuk, hogy az eposzt elveszik a fehérektől az indiá-
nok, míg az indiánoktól a fehérek elrabolják földjüket. Yellow Hand (Anthony Quinn) indián 
hercegként hal hősi halált, míg Cody csak két nép között vergődő kalandor, akinek esze az 
egyik, szíve a másik néphez húz. Ész és szív léthasadása súlyosabb probléma mint a skizof-
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rén lelki zavar, a polgári tudathasadás. Fehér felesége elhagyja hősünket a csata előtt és sér-
tődötten gubbaszt egy távoli kastélyban, míg Bill a halálban is hűséges indián szerelmét hősi 
halottként öleli fel a csatamezőről. Az egyszerű mesének nyugtalanító mélységei vannak, ez 
teszi egy új évszázadban is izgalmassá.

Mindkét félt körülményei késztetik a maga létérdekének képviseletére. A kapitalizmus 
csak növekedve tud fennállni, a tradicionális világ csak a növekedésnek ellenállva. Az egyéb 
motívumokat, barátságot és szerelmet, megelőzi a háború középpontba nyomulása és elke-
rülhetetlensége. A szükségszerűség elsődlegességét a háború illusztrálja a szükségszerűség 
birodalmaként. A háború helyet is jelent, ahol kiéleződik a szükségszerűség, és időt is, ami-
kor a szembesülés éleződése összecsapáshoz vezet. Későbbi filmek fogják bemutatni, hogy 
az indiánok néha azért döbbenetesen és találékonyan kegyetlenek, mert a fehéreknek kegyet-
lenebb fegyvereik vannak. Az egyes filmeket magával sodró westerni eposzban, abban az 
eposzban, melyben minden egyes film csak epizód, még a kivételesen aljas fegyvercsempé-
szek is a világtörténelmi igazságtétel eszközeivé válnak.

A trapper barátaiként gyászolja az indiánokat, de vezeti a sereget a népirtó háborúban. 
Közben a Kelet, melynek szükségszerű és feltartóztathatatlan győzelmét szolgálta, meg-
fosztja gyermekétől, akit a nagyvárosi járvány öl meg. A kétlelkű Bill a Kelet politikusai és 
bankárai ellen fordul, cáfolja a szenilis előkelőségek által fennhangon hirdetett elvet, misze-
rint „a jó indián a halott indián”, mire megrágalmazzák és megsemmisítik az addig hősként 
ünnepeltet. A lecsúszott Bill vurstliban lép fel, míg magányos felesége előkelő és sötét sza-
lonban szenved. Keleten cirkusz lett a politikából, üzlet a történelemből, bankárok diktálta 
propaganda az igazságból és bohóc a hősökből. Ezt már a klasszikus western tudja 1944-ben. 
A hőst eltipró társadalmat bemutató rosszvég a kaland áruvá válásáról szól, s az ember em-
berségének lehetetlenné válásáról, arról, hogy bármit tesz, a kíméletlen versenytársadalom-
ban, melyben érzésnek, gondolatnak és önépítésnek nincs helye, olyanok elpusztításában 
segédkezik, akiket a minden jó szándékának visszájára fordulásával szembesülő ember szeret 
vagy tisztel, mert nem történik más, felhasználnak és leselejteznek, egyént és népet, s a Bill 
által megtámadott bankárok kezében összpontosul minden szál.

De a klasszikus nagywestern valódi hittel és bizalommal próbálja még a rossz véget is 
jó jóvéggé restaurálni. A kegyetlen győztesek és a manipulált tömegek elhülyült világából 
Louisa kínál kiutat, eljőve a játékká degradált kaland cirkuszába. A vurstliban, az előadás 
csúcspontján, egydolláros érmét kell kilőni az önkéntes jelentkező kezéből. Louisa lép fel 
a színpadra, aki eljött lecsúszott hőséért az alvilágba, ahová lesüllyedt a háború. A feleség 
Nyugatra hívja a férjet, de végül Bill hozza el, nagy show formájában a Nyugatot a nagyvá-
rosokba, hogy megismertesse és elfogadtassa a prózai világgal a hősvilág szellemét. Linda 
és Bill csak megőszülve, meghalni térnek vissza Nyugatra, ezzel az Új Hazát nyilvánítva az 
Örök Élet szimbólumává, s mindannyiunk, a mozinézők szellemi hazájává. Ezzel a cirkusz 
is rehabilitálódik, mint az a hely, ahová modern világunkban beszorult az igazság, becsület, 
teljesítmény és perfekció maradéka, mindaz, amit megalázott és meghamisított az odakinti 
mechanikus rabszolgamunka.
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A törvényszegő mint a jog pionírja
(Henry King: Jesse James)

Jön a vasút, rakják le a síneket, vadonatúj mozdonyok zakatolnak és sisteregnek, akárcsak 
majd a Volt egyszer egy vadnyugatban. A film azonban arról szól, mi van a diadalmas haladás 
mögött. A vasúttársaság ügynökei megalázva, bántalmazva, kínozva és gyilkolva fosztják 
meg a parasztokat kis parcelláiktól. Az 1939-ben készült film azt mutatja be, hogy egy év-
századdal előbb ugyanolyan szörnyűségek történtek Amerikában, mint a film készülésének 
idején a Szovjetunióban. A kormányzó és a hadsereg a vasúttársaság bábjai, de a helyi seriff 
(Randolph Scott) és a városka lapkiadója érzékelik az önkényuralmat, s átállnak az áldozatok 
mellé. A sajtó hőskorát képviselő öregúr úgy harcol a szavakkal, mint Jesse James (Tyrone 
Power) a puskagolyókkal: aki jogállamot akar, először is a jogászokat akassza fel vagy állítsa 
falhoz, diktálja az újságíró a szedőnek, az utóbbi, Zee (Nancy Kelly) pedig Jesse szerelme. 
Miután Jesse és Frank James öreg édesanyja is áldozatul esik a kisajátítók gyújtogatásának, 
a fivérek hadat üzennek a vasúttársaságnak. „A példaképem vagy. Az én földemet is elvették. 
Mind gyávák voltunk. Mindünkért te cselekedtél.” – biztosítja a város lelkésze Jesse Jamest 
egyetértéséről, együttérzéséről és áldásáról. Ebben az értelemben Jesse James is olyan hős, 
aki átvállalja bűneinket és szenvedésünket, mert haragunk és gyűlöletünk is szenvedés. Ezút-
tal egy bandita az, aki értünk él és értünk hal meg, jóvátéve gyávaságunkat, és bosszút állva 
ellopott javainkért. Sőt: ellopott életünkért!

A hőskarrier csúcsán mindenki enyhe büntetést ígér a gyilkos kisajátítókra lövő Jesse 
Jamesnek. A hőskarriert azonban bűnözői karrier követi, melynek oka, hogy kiderül, nem 
a jog diktálja a törvényt, hanem a Vasúttársaság. Összebújnak, egy követ fújnak a társaság 
elnöke és a kormányzó, s halálra ítélik Jamest, közben harsogva kacagnak, önelégülten és 
magabiztosan élvezve a pénz, a hatalom, az erőszak, a börtön, az akasztófa és a profit vég-
sőnek hitt diadalát.

Frank James (Henry Fonda) mentőakcióra készül. Ha Jesse James kitör a börtönből, im-
már nemcsak házának felégetői jelentik az ellenfelet, hanem az egész társadalmi rend, a pénz 
minden diktátorénál totalitáriusabb egyeduralma. Egy rab társadalomban szabad emberek 
csak a deviánsok, bűnözők között vannak, ez a társadalom pedig a pénz rabja, mellyel min-
den megváltható, lopás, rablás, szószegés, hazugság, gyilkosság. Az újságírás hőskorszaka, 
a szabad sajtó képviselője – ez is a kétségbeesés műve – túllő a célon, a szerkesztő új cikket 
diktál, melyben már nemcsak ügyvédekről és bírókról van szó, már az állomásfőnökök fal-
hoz állítását követeli. Az újságíró képviseli az ész ellenállásának radikalizálódását a számítás 
világával szemben, ezért hagyja ellovagolni Jesse ifjú asszonyát börtönből kitört férjével: 
„Mellette a helyed! Vigyázz rá, ne hogy elkezdjen minden embert gyűlölni.”

A kormányzó és a Társaság elnöke nagy pénzjutalommal csábítja a banditákat vezérük 
legyilkolására. Lapok, plakátok hirdetik: „Amnesztia James gyilkosának.” A banda is belefá-
rad a harcba, végülis csak bankrablók, nem forradalmárok. „Te a halált keresed!” A magány 
és az örök háborúban élés valóban nem hagyja a lelket érintetlenül. „Jesse nem hős, hanem 
veszett kutya.” De hát vajon nem ugyanez a mértékvesztés a kormányzók és elnökök sorsa? 
Nem az ő veszett kutya mivoltuknak tükre-e James elvadulása? Végül leteríti egy áruló, s a 
felesége a bukott bujdosó, a halálos sebesült után megy, megtér az elhagyotthoz. „Miért is 
hagytalak egyedül?” A nő ítélete megcáfolja a világét, a film kimondatlan üzenete is a kimon-
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dottat, mely szerint a lázadó lecsúszott bűnözővé. A mai néző, ha máshonnan nem, legalább 
Leone Giù la testa című filmjéből tudja, nem lehet kesztyűs kézzel lázadni. Emlékezzünk a 
Leone film mottójára: a forradalom nem ünnepi lakoma, nem irodalmi szalon, nem hímzőkör, 
a forradalom az erőszak aktusa, az egyik társadalmi osztály hatalmának erőszakos megdön-
tése a másik által (Mao Ce Tung).

„Ha egészséges leszel, elmegyünk Kaliforniába…” – tervezi a nő. Az új ország nemcsak 
új otthon, mint új haza egyben új törvény reményét is jelenti, de Jamest, amikor csomagolni 
kezd, utoléri a Kelet, a vérdíj, a vasúttársaság, s az áruló bandatag lesből, hátulról leteríti.  
A kisváros értelmiségije mond halotti beszédet a felavatott, emlékműszerű sírkőnél. A tör-
vényszegő a jog pionírja, a bűnöző mint lázadó az új nemzedék olyan hőse, mint az előzőé 
Abraham Lincoln, a törvényalapító. King Vidor olyan embereket tud teremteni, akik, bár 
rabolnak vagy ölnek, nem tekintjük őket bűnözőnek, csak tágítják és modernizálják a hősfo-
galmat. Ezen a nyomon halad majd tovább Sergie Leone (Egy marék dollárért).

Az abszolút gonosz uralma és a bűn mint társadalmi forma
(Kertész: Dodge City)

A buján burjánzó város a Vadnyugat betegsége. A termelők hasznát a kereskedők fölözik 
le, a munkásokat pedig a játékkaszinó fosztja ki. Kertész Dodge Cityje esetében mégis gyö-
nyörködünk az intenzív élet fergeteges mozgalmasságában, ahogy a Jesse James is nagy 
ünnepként mutatja be az első vonat fúvószenével kísért érkezését és körülötte a kiöltözött, 
összesereglő nép színes forgatagát. A westernt megóvja a puszta bűnügyi filmmé való átvál-
tozástól, hogy nem a detektív mint számoló kombinátor a hőse, és a seriff sem a bűnüldöző 
ipar köznapi rendőre, inkább a lovagregénytől örökölt hőstípus. Dodge City a bűn városa, 
mégis westernt nézünk, nem bűnügyi filmet, mert a bűn itt gyakorlati törvény és nem illegális 
rejtély, az intrika diktálja a hatalom és a pillanat törvényét. A Dodge City nem gengszterfilm, 
mert a gengszterlelkű gazemberek kereskedelem és politika címen nyilvános hatalmat gya-
korolnak, a világ és nem pusztán az alvilág uraiként. Nincs szükség nyomozásra és nem a 
legális világ harcol az alvilággal, mert ez a társadalom egységesen és egészében elfogadha-
tatlan, amennyiben a legrosszabbak uralma alatt élő társadalmat kell felszabadítani, ezt pedig 
a Dodge City, a régi némafilmi klasszikusok módján, a bűn diktátora és az erény diktátora 
harcaként képzeli el. A határvidék városaiba nem ér el a központi kormány keze, még szinte 
városállamok. A marhaterelőként a városba érkező Erroll Flynn azt a tradíciót képviseli, amit 
Douglas Fairbanks is, az utóbbi már a tízes évek westernjeiben. A jó és a rossz képviselője 
mögött is áll egy-egy nő, ezúttal Erroll Flynn mögött a szűzies Olivia de Havilland, ellenfele 
mögött pedig a pikáns Ann Sheridan.

Abszolút jogosultság és abszolút jogosulatlanság összeütközését kalandfilmi akciócse-
lekmény közvetíti. Miután a seriffé választott marhakereskedő két nagy jelenet, egy kaszinói 
tömegverekedés, és egy égő vonat tetején bravúrozó veszélyes akció után helyreállítja a ren-
det, új város felé indul új karaván, a bakon Erroll Flynn és Olivia de Havilland. Új világhajnal 
felé indulunk, amihez az is szükséges, hogy a nő a ponyváskocsi bakjára üljön a férfi mellé, 
megerősítve tettvágyát, megsokszorozva energiáit, és magát az életet emelve beteljesedéssé 
és jutalommá, nem halasztva a happy endet az élet végére vagy az életen túlra. Nem kell azt 
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hinnünk, hogy kötelező a letelepedés, a kisház, a kiskert és a kiskutya, ha ez a nő, a harcias 
és tettvágyó, de fölöttébb bájos újságírónő szegődik mellénk. Kertésznél a komikus vénkis-
asszony tradicionális figurája a rút, magányos és agresszív emance, még az új emance gene-
ráció visszahódítja magának a szépséget.

Termelési és építkezési eposz
(Fritz Lang: Western Union, André De Toth: Carson City)

A Western Union a kor szovjet filmjeinek hatását is befogadó termelési film, a nagy építke-
zések pátoszát a legendás és intim, anekdotikus események feszültségterébe belevonva, a 
személyes hozzáállás jelentőségét is figyelembe véve közelíti az egyéni létet a történelem-
hez. A szovjetek mindezt a jelen legendáiként adták elő, Lang a nagyapák korának legendá-
riumaként. Langnál lapozgatunk az időkben, a szovjeteknél úgy érezni, az időket is magunk 
termeljük, s minden pillanat kockázatos befektetés. Lang témája a Keletet a Nyugattal össze-
kötő távíróvonal építése, szabotőrökkel, indiánoknak öltözött rablók és merénylők váratlan 
csapásainak kiszolgáltatva. Az indiánokról előbb kiderül, hogy rablók, a rablókról pedig, 
hogy az önállóságukat féltő déli nagybirtokosok állnak mögöttük. Az építkezés kontra sza-
botőrök tematika is a szovjet film kedvelt hagyatéka, mely a teremtést is háborúvá fokozza és 
a köznapi munkát is felemeli a nagy kalandba.

A Western Union bonyolult szerkezete jóvoltából a kalandos akciófilmbe oltott termelési 
film eredményeként a fizikai munka egyben államépítés, a nagy politika dimenzióit elérő 
tematika azonban a civilizáció haladását és az új földek meghódítását bemutató temperamen-
tumos és vidám epikus kalandsorozatként vonul el előttünk, melynek tragikus magva még 
ebben a vidám, tradicionális kalandfilmben sem hiányzik. Jeff (Randolph Scott), a film hőse, 
a távíróépítőkhöz tartozik, csak a film végén derül ki, hogy a hódító haladásnak ellenálló 
szabotőrök vagy banditák főnöke Jeff testvére, s csak ez világítja meg végül a korábbiakban 
gyanús, ellentmondásos viselkedését. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a testvérek halá-
los párbaja, melyet egyikük sem él túl, így a távírdászlány, Jeff szerelme (Susan Mitchell), 
a férfi konkurensére marad, a komikus mellékalakra, akit gazdag szülei azért küldtek Nyu-
gatra, hogy férfivá váljék. Fritz Lang a Western Union amerikai mitológiáját a Niebelungok 
mitológiájához hasonlította, párhuzamot vonva westernje és egykori némafilmje között. Az 
Óvilág és az Újvilág mitológiája között csak az a különbség, hogy az egyiket készen kaptuk, 
a másikat magunk teremtjük. Mindkettő célja a jellem és kultúra alapjainak karbantartása. 
Az alapokhoz visszavezető úton a cselekmény befogadja a biedermeier idill és a hősi lo-
vagregény hagyományait is, a mindenkori eredmény pedig az egyéni vízió szintézisteremtő 
erején múlik. A filmhős egyszerre képes modern lovagregény hőse lenni, és az eme szerepet 
pusztán kereső, sérült száműzöttje is a banalitásnak, ezért kíséri őt gyakran egyfajta modern 
Sancho Panza, aki jelen esetben, a banalitás világhódító nyomulásakor, vetélytárssá is képes 
kinőni magát.

André De Toth Garson City című filmjében a legkönnyedebb westernektől örökölt hős-
típus a cselekmény hordozója, világcsavargó, kocsmai verekedő és nagy alkotó, felfedező, 
újító mérnök, aki Nevada járhatatlan gránitsziklái között épít vasutat Carson City és Virgi-
nia City között. Az építés egyben kétfrontos harc, a polgárok ugyanis attól félnek, hogy a 
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vasút elhozza az ország csőcselékét, s a város új Dodge Cityvé válik, a banditák pedig azért 
ellenzik a vasútépítést, mert veszélyezteti a postakocsi-rabláson alapuló megélhetésüket. 
Randolph Scott ezúttal is sikerre viszi a vállalkozást, mire a szabotázson alapuló vasútépítő 
western átmegy vonatrabló westernbe. A hőskorszakban az építkezés is háború volt, de még 
az utazás is háború. A kettő között a vonat indulása ünnepi perc, melyben a város népe az 
addig szabotált vállalkozás mellé áll.

A Western Union cselekménye bonyolultabb, mint az egyébként hangulatos és tempera-
mentumos Carson Cityé. Lang hőse egykor maga is a bandához tartozott, mely ma legfőbb 
akadálya vállalkozása sikerének. A nagy westernhősok két táborba tartoznak, vagy egyikből 
a másikba vetődnek a történelem szeszélye szerint, mint Geraszimov Csendes Donjának ko-
zákja. Ennek felel meg a Western Union hősének viszonya nőhöz és szerelemhez. A sötét 
múlt, a zavaros ifjúság ilyenkor a jövőperspektívák ellensége.

– Túl későn ismertem meg magát.
– Miért?
– Nem rendes módon éltem.
– Ezen lehet változtatni!
– Már nem…
Vance Shaw, azaz Randolph Scott, a rombolóktól az építőkhöz átállt ember, akit üldöz a 

múltja. Zorro csak kétarcú, de nem kétéletű, a kétéletű ember sorsának középpontja azonban 
olyan törés, amely két világban teszi otthontalanná.

A westerni nő hol csak szenvedő áldozata a férfi őstraumájának, hol maga lép elő őstra-
umává. A The Hanging Tree című Delmer Daves filmben csupa elvadult férfival szembesül 
az Európából érkezett, szelíd, de határozott nő (Maria Schell). Mindenki zord, durva és sze-
rencsétlen, a háborús férfivilágba belépő harcos naiva az egyetlen szabad ember. Az elvadult 
férfiak részben még talán csak szexszel találkoztak, részben még azzal sem, s a kettő egyaránt 
vadít, megaláz és veszélyeztet. A pszichoanalízis őstraumája a szülőkhöz való viszonyból 
ered, családi ügy, a klasszikus tragédia őstraumája még ennél is inkább családi, amennyiben 
az elődök vétségének függvénye az átok. Van olyan kívülről jött gonoszság, mely ezeréves 
gyűlöletre ítél, és olyan belülről jött vétség is, mely ezer éves szerencsétlenségre. A wes-
ternben az „átok” forrása gyakran a másik nemmel, rendszerint a nővel való első – rossz 
– tapasztalat. Az őstrauma ezúttal a felnőtt életkezdet tökéletlenségéből, a tapasztalatlanság 
rossz választásából vagy a minőségi választási lehetőség hiányából fakad. A The Hanging 
Tree esetében a nő traumatizálja a férfit, a Last Sunset esetében a férfi a nőt. A Delmer Daves 
film, a The Hanging Tree Gary Coopere túlléphetné az őstraumát, ha beszélni tudna róla, de 
csak akkor tudna beszélni róla, ha túllépte. Ezért a klasszikus nagywestern tipikus hőse a 
„hallgatag ember” lesz, míg a könnyed kalandfilmi westernben legfeljebb szerelmi vetély-
társak választják el egymástól a vonzalmat érzőket (a The Carson City esetében a hős öccse 
a konkurens, aki ezért az ellentábor agresszív képviselőjévé válik, amiért végül haldokló 
bocsánatkéréssel vezekel). A Daves-film esetében az oldja a traumát, hogy az eredeti nő el-
lentéte kel át a tengeren és a szokásos cselekményfordulat ellentéte történik, nem a férfi váltja 
az aranyat asszonyra, hanem a nő cseréli aranylelőhelyét a sötét, hallgatag emberre. Elszáll a 
szélben egy bánya tulajdonlapja, és ez két ember megmentése, egy mindeddig kimondatlan 
szerelem beteljesülése. Az őstraumát egy ifjabb nemzedék lánya oldja, Maria Schellnek Gary 
Cooper az apja lehetne, aki a szerelemben is apaféle figura marad, a nő arcát vagy homlokát 
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csókolja. Ebben a nemes és óvatos közegben, s a kváziviszonyok légiességében teljesülhet, 
amiről a Last Sunset hús-vér valóságában le kell mondani, de még itt is, a teljesülésbe is mély 
messzeséget és szomorúságot képes belevinni Delmer Daves kifinomult stílusa és köves, 
havas magasságokban játszódó cselekményeinek törvénye.

A The Westerner című Wyler-filmben Roy Bean nem ismeri az élet értékét, annyira nincs 
róla sejtelme, mint egy kisgyermeknek, s mindazt, amit nem ismer, aminek híre sem volt a 
Vadnyugaton, végül egy nőben sejti meg, pontosabban nem is a valóságos nőben, csak annak 
képében, aki jelenlétében is csak kép marad, s a halálból néz vissza rá az imádó, aki bárha 
életben maradna is, továbbra is közöttük volna a színpad árka. Minél könnyedebb kalandfilm, 
s minél felületesebb akciófilm a western, annál elérhetőbb a nő, annál erősebb a happy end 
igénye, míg a klasszikus nagywestern felé haladva nő a happy end nehezítése iránti igény.

Eposzi távlatok: a nő és a föld megváltó befogadó képessége
avagy a kezdetben a vég kezdete 

(Cecil B. DeMille: The Plainsman)

A The Plainsman című filmben indiánháborúhoz vezet a polgárháború befejezését követő 
„Go West” mozgalom. Több százezer ember szerel le és marad munka nélkül – szónokol 
Lincoln. A munkaerő kínálata meghaladja a keresletet – fontolgatja az elnök. A megoldás a 
határvidék: „Biztosítani kell a békét a határvidéken.”

A honatyák tanácskozását a fegyvergyárosoké követi.
– Beütött a béke!
– A kormány sorra vonja vissza a megrendeléseket.
– A pénzünk eladhatatlan áruban fekszik.
– De jó áruban, uraim. Az új ismétlőpuska lerövidítette volna a háborút.
Sebaj, az üzleties észjárás talál megoldást. A puska, mely lerövidíthette volna a háborút, 

új háborút nemz. Az uraknak az üzlet logikája diktál, ha a hadseregnek nem kell a fegyver, az 
indiánokat fegyverzik fel (ahogy Hitlert fegyverezték fel az USA fegyvergyárosai, mint ezt 
Ernst Bloch elemzi a Korunk örökségében, a film készülése idején). Az indiánháború dupla 
nyereséget ígér, a fegyvereket bölénybőrre, hidra-, hód- és rókaprémre cserélik, s mind az 
indiánok, mind a keleti hölgyek dús nyereséget ígérő partnerek.

„De hát Lincoln elnök szerint…” – szólal fel az új üzlet ellenzője, azonban letorkolják, 
Lincoln pedig még ezen az estén halálos merénylet áldozata a színházban. A két képsor egy-
másutánja azt sugallja, hogy az új kornak, s főként a fegyverkereskedelemnek hajlékonyabb, 
üzletbarátabb elnökre van szüksége. „Ha ezt Lincoln megtudja…” – kezdi újra az ellenzék, 
az utcáról azonban közben már behallani az elnök halálhírét.

Wild Bill Hickok (Gary Cooper) is leszerelt katonaként indul a kerekes gőzhajón felfelé, de 
számára ez hazatérés. Fred Niblo Zorrojában egy ember képviselte, amit a The Plainsman cse-
lekményében két elválaszthatatlan barát, Wild Bill Hickok és Buffalo Bill Cody (John Lattimer). 
A mindennapi élet és a polgári társadalom, az eposz és a tragédia felől szemlélve komikus világ. 
A határvidékhez hű Hickok, mindig az első vonalban, kineveti letelepedésre készülő megnősült 
barátját, Buffalo Billt, aki városi lányt hoz a vadonba. Míg Bill kalapdobozokat hurcol, Hickok 
elszántan menekül az őt szerelmével üldöző Calamity Jane (Jean Arthur) elől, bár zenélő zseb-
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órájában őrzi a nő képét. John Wayne zenélő doboza vagy Gary Cooper zenélő órája azt sugallja, 
hogy a tragédia zenévé válhat, a fegyverropogás pedig azt, hogy a zene válik tragédiává. A wes-
ternben nemcsak a férfi vagy a nő, Nietzsche tragédiaelmélete is kétarcúvá válik.

A Western Union esetében a tulajdonképpeni hős komikus párja örökli a nőt, a férfivá ne-
velendő banális ficsúrt, míg a The Plainsman elején a feleség akarja átnevelni a hőst ficsúrrá, 
de a ficsúr minduntalan visszaesik a hőssorsba. A prózában vagy a komikumban berendez-
kedni próbáló Billt visszahívja az eposz, míg az eposzban élő Wild Bill Hickokot visszahívja 
és elnyeli a tragédia.

Testvériség és barátság konkurál a nőiséggel, de mindkét viszony harcba megy át. A kaland, 
mely oldani szokta a tragikumot, itt maga is tragikus. A barát, a városi lány által elragadott 
lényként, túl távolivá váló túl közeli, a lény, míg Jane, a más férfiak által is megkívánt és meg-
kapott lény, túl közelivé váló túl távoli valaki, vonzó és taszító idegenség. Kidolgozza a film 
a két nőtípus különbségét. Az egyik számtalan fölösleges csomaggal, városi teherrel érkezik a 
Vadnyugatra, a másik cowboy nadrágban, ostort pattogtatva idomítja a lovakat és a férfiakat.

Indul a postakocsi. A folyó hullámai után átszálltunk a sivatag hullámaira. Mrs. Cody 
naivan érdeklődik:

– Vasárnap is utazuk?
– Junction Cityn túl nincs vasárnap, Hays Cityn túl nincs törvény, és Carson Cityn túl 

nincs isten.
Hickok a bakról mosolyog le a minduntalan meghökkenő városi dámára. Az egyéni életet 

oly kevésre becsülő pionírok különös tragikumához a komikum nem gyengítőleg, hanem 
erősítőleg képes hozzájárulni, mintha a határtalanság nevében kommentálná a könnyeden 
vállalt életveszélyes összeütközéseket.

A szerelem komikuma a hőslét próza felőli oldala. A pionírkorszak kikötővárosának a 
nézőt a mozgalmas vitalitás közepébe varázsoló, idegenséget és otthonosságot egyesítő han-
gulatában, a határtalanság küszöbén találkozik Jane és Hickok. Jane kérdi:

– Miért nem írtál?
– Akinek minden állomáson és minden lovasszázadban van egy szeretője, az nem szorul 

rá a leveleimre.
– Nekem azok az emberek nem jelentettek semmit.
– De nekem igen.
– Felejtsük el. Elismerem, talán hibáztam.
A határvidéken csavargó, ismeretlen utakon járó Gary Cooper visszatért az emberiség 

gyermekkorába, ezért nem kész a nővel való kapcsolatra? A gyermekkor, mely ismeretlen 
viágban mozog, csupa kaland, ezért a Nagy Kalandor élete örök gyermekkor kell, hogy le-
gyen? Hickok mindvégig menekül az őt szenvedélyes szerelmével üldöző Jane elől, s minden 
alkalommal körülményesen letörölgeti szájáról a csókok nyomát. Csak a film végén, a halott 
fejét ölébe fogadó, utolsó csókot adó Calamity Jane mondhatja el a beteljesülés igéjét, az 
elkésett eljegyzés szentenciájaként: „Ezt a csókomat legalább nem törli le a szájáról.”

A fegyvergyárosok (a jövő abszolút győztesei) a pionírkorszakban, mely az építés és nem 
a rombolás kora, még visszaverhetők, de a hős halála érzékelteti megfékezésük nehézségét, 
melynek olyan nagy ára van, amit kényelmesebb nemzedékek már nem lesznek hajlandók 
megfizetni. A film végén így is a jövendő, kész világ árnya fedi be a még jelenvaló készülő 
világ mozgalmas csillogását.
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VARGA ANNA

Utószó

1. a művészet helye

Király Jenő egyetemes szellemtörténeti koncepcióba beillesztve próbálja megfejteni a film-
kultúra egészének értelmét és hozzájárulását. Bevezetésül megpróbálok leszűrni műveiből 
egy értelmezési keretet, hogy elhelyezhessük a kultúra világában a művészetet, és a művészet 
világában a filmet.

Az ember a természetbe belevetett lény, melynek hatalmas túlerőivel szemben magában 
nem boldogul. Az embereknek szükségük van, a létfenntartás érdekében, egymás segítségé-
re. Ezért az ember a közösségbe belevetett lény. Előbb a gyomor igényeit kell kielégítenie, 
amennyiben, éhes lényként, mindenekelőtt gyomor: a lét első parancsa a gyomor parancsa. 
A gyomorlény a többi lényeket is gyomorlényként definiálja: ilyen ősi szorongásokat eleve-
nítenek fel az utolsó – Király A frivol múzsa, A mágikus mozi, A film szimbolikája és A mai 
film szimbolikája című – könyveiben vizsgált filmek, pl. a Cápa vagy a Jurassic Park. Ezt a 
stádiumot követi a létfenntartás megoldásának feltételei által kiépített magasabb szükségletek 
kielégülése, melyek visszahatása a létfenntartás hatékonyabb módjainak felfedezéséhez vezet. 
Mindezt számtalan műfaj ábrázolja, pl. a westernek és a melodrámák. A közvetlen létfenntartó 
kényszertevékenységeken túl két további tevékenységkör bontakozik ki, a vallás és a játék. A 
vallás a végső kérdések feltevése. A vallásos tekintet az üldöző vagy elsajátítandó tárgyaktól 
a bennünket szülő mindenség, a részletektől az egész felé fordul. Az egész világra rákérdező 
ember ezen a módon szedi csak össze magát szellemi egésszé, öntudatos lénnyé. Mi az életünk 
értelme? Melyek az okok és a célok? A játék ezzel szemben öncélú és könnyedén jelentésmen-
tes szellemi és fizikai kombinatorikus tevékenységek gyakorlása, melyek az érzéki adottsá-
gok közegében való tájékozódást és fizikai mozgásminták kikísérletezését szolgálják. A vallás 
bocsátja rendelkezésre a szellemi eszközöket, melyek később filozófiává szakmásodnak, a 
játék pedig eredete a fizikai majd társadalmi közegeket uraló szakmák differenciálódásának. 
Származékaik mellett az eredeti, ősibb alapformák is fennmaradnak, sőt, harcot folytatnak az 
utódaikon való felülkerekedésért, és ezzel a mind bonyolultabb életformák megkönnyebbítő 
leegyszerűsítéséért. Ha pl. a gazdaság és a politika nem tudja megoldani a világproblémákat, 
színre lép a vallási fundamentalizmus. A fentiek alapján a vallási aktivitások és a játékaktivi-
tások köreinek metszésterületét tekinthetjük a művészet közegének: az élet értelmének játékos 
kutatása egyesül benne új érzékenységek ugyancsak játékos, feltételmentes kikísérletezésével, 
melynek eredeti, nem minden korszakban sikeres célja az életformák megmerevedésének való 
ellenállás. A kettős eredetnek megfelel a művészeti aktivitás kettőssége, egy mágikus, mitikus, 
mesés és egy úgynevezett „valóságábrázolásra” törekvő, szcientista hajlamú művészet bé-
kés vagy békétlen egymás mellett élése. Az utóbbi leszármazottja a formalista önreflexivitás, 
formavilágok és kombinatorikák konstruktőreinek szakmásodása, a művész mint a „lélek 
mérnöke”. Az eredeti „mimesis” kifejezés, mint az esztétika alapkategóriája, még nem egy-
értelműen áll az egyik oldalon, mert nem dönti el, hogy a tényeket vagy az eszméket (lénye-
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geket, célokat) utánozzuk-e. A „valóság esztétikai visszatükröződése”, melyet a szcientista 
ökonomizmuson alapuló marxista esztétika sztálinista változata változtatott dogmatikus 
kényszerkulturális parancsolattá, célkitűzése szerint szakított az állítólagos idealizmussal és 
a kor krónikásának szerepét vállalta. A célkitűzéstől azonban távol állt a gyakorlat. A szovjet 
film éppúgy az emberiség szándékozott új honfoglalásának meséit, mítoszait, legendáit és ösz-
szességében nagyeposzát jeleníti meg, mint amit a fentiekben a Vadnyugat eposzában próbál 
jellemezni könyvünk szerzője. A Vadnyugat hőskora sem került kevesebb emberéletbe, mint a 
szovjet „tisztogatások”, annyi a különbség, hogy nyugaton mindenki ölt, míg keleten az ölés 
állami monopólium. A köztudat mindig tisztában volt mindkét kísérlet, az amerikai polgári és 
a szovjet szocialista forradalom eredeti nagyságával s végső soron bekövetkezett kompromit-
tálódásával, ezért váltak örök darabbá az Elfújta a szél és a Doktor Zsivágó című filmek. Ezért 
szerethetjük a westerneket vagy Monicelli Elvtársak című filmjét. Ezért méltatja Király egy-
forma melegséggel John Ford Ifjú Mr. Lincolnját és Oliver Stone Commandante című filmjét.

2. a filmművészet értelme

A film a technikai, ipari fejlődés felgyorsulása, a tömegtársadalom és a felgyorsult horizontális 
és vertikális mobilitás korának szülötte. A kezdet kezdetén vásári látványosság, kissé később 
azok számára teszi lehetővé a színházi élmény pótlékát, akik az eredetit nem tudják megfizet-
ni. Szép Ernő novelláiban ezzel szemben ismétlődően feltűnik, hogy az új művészet már a pol-
gárságot is megszólította. A polgár számára a tiltott, frivol élmények, mondhatni a szerelem 
barlangja a mozi. A film sikeres iparrá és népművészetté válását John Ford katonai western 
trilógiája magyarázza meg, melyben kifejti poétikáját: ne a valóságot ábrázoljuk, hanem köz-
vetítsük és dolgozzuk ki a legendát, azaz a művészetnek nem a leképezés, hanem a projektum, 
a terv, a vízió, az irányadás, a törekvések megvallásának feladatát szánta. Ez talán elvileg 
egybeesik Brecht projektumával, mely ugyanezen szándék megvalósulása, habár az utóbbi az 
intellektuális szférában. Brecht hitvallása Fordé is lehetne: „Iszonyú a kísértés a jóra!”

Szerzőnk esztétikájának megalapozása a marxizmus hegemóniája, tehát a „valóság esz-
tétikai visszatükrözése” elméletének uralma idejére esik. Akkoriban mást nem is lehetett 
hallani az egyetemen általa látogatott bölcsészeti szakokon, ahol öt éven át néhány Marx 
töredéken – nagy műveit senki sem olvasta – és Lenin-cikken rágódtak. Első egyetemi jegy-
zetét – nem tudja megmondani, hogy a dékáni hivatal vagy a tankönyvkiadó tette ezt – visz-
szautasították, mert „A fotofonikus üzenet fenomenológiája” volt a címe. Összeültek a tan-
széken, adjunk neki olyan címet, amelyen átmegy. Legyen a címe „A marxista filmelmélet 
alapjai”. Bár a könyv valójában – pontosabban: alapjában, szándékában – Ingarden hatását 
mutató fenomenológiai rétegelmélet, mely a filmalkotást egy irodalmi, egy színjátékos, egy 
képkomponáló és egy képsor alkotó réteg egymásra épüléseként, s egymást beszámító köl-
csönhatásaik folyamataként jellemzi, a szerzőnek a kor uralkodó ideológiája ellen sem volt 
kifogása, az ideológiákat hajlékony és alakítható nyelvezeteknek tekintette, a marxizmusnak 
pedig a húszas évek szovjet gondolkodói által kialakított formáját, mint a művészetontológia 
Ingardenénél nem kevésbé reményt keltő kísérletét csodálta és igyekezett elsajátítani.

A kezdet nehézségeit és reményeit próbálom feltárni. Megpróbálom ezért értelmezni a 
„lefordíthatósági” hitet. Lefordíthatóak-e Ingarden eredményei Lukács György nyelvezetére, 
mely maga sem Lukács eredeti nyelve, hanem dupla alkalmazkodás eredménye, a kor baloldali 
közbeszédéhez való elsődleges igazodás terméke, mint a gondolkodó saját társadalmi osztálya 
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elleni szellemi lázadás, majd kényszeralkalmazkodás a marxizmus sztálinista leegyszerűsítésé-
hez. Optimizmus jele, hogy a hetvenes évek pályakezdő fiatalembere hitt az eltérő ideológiák, 
nyelvezetek, gondolati divatok és trendek igazságmagvainak egymásra találásában. Úgy látszik, 
ma is hisz abban, amit az igazság konvergenciaelméletének nevezhetnék. A máshonnan jövő, 
akár ellentett kiindulópontokról érkező igazságok egymásra találhatnak és szükségük is van 
egymásra, épp vitájuk, sőt harcuk változtatja őket produktívvá. Az egész nem pusztán részek 
összerakásából áll elő, az élő egész a bekebelezett különbségekből él. A rendszer életképességé-
nek próbája befogadó képessége, ha tetszik, más gondolatrendszereket kizsákmányoló és ered-
ményeiket integráló képessége. Tanszéki tanártársa, Józsa Péter, a 23 éves fiatalember művét 
eklektikusnak minősítette. Lehetséges, hogy akkor még az is volt, ezt csak azért kétlem, mert az 
eklekticizmus különböző rendszerek elemeinek emésztetlen egyesítése, Királyt viszont a filmek 
érdekelték és nem az ideológiák. Žižek az általa kiadott Hitchcock-kötet második bevezetőjében 
két gondolatmenetünk számára fontos dologra figyelmeztet. Az első az, hogy a modern, és még 
inkább a posztmodern műalkotásban az interpretáció inherens. Míg a gyanútlan néző azt hihet-
né, hogy egy krimi vagy melodráma a „szenilis nagymama” számára is tökéletesen érthető és 
nem igényel magyarázatot, a műfajt rehabilitáló és a mű mélyére néző beavatott tekintet várat-
lan mélységeket és bonyolultságokat hoz ki belőle. Másodszor: a „hívő” vagy „szakértő” vagy 
egyszerűen az odafigyelő és elmélyülni képes tekintet számára a korábban elemzésre méltatlan 
film (a Psycho, A texasi láncfűrészes mészárlás, a Szélbe írva vagy a Meseautó) képsoraiban 
minden jelentéssel bír, a mű „váratlan filozófiai csemegéket” tartalmaz. Žižek biztosít bennün-
ket a bevezetőben, hogy ő maga is korlátlanul vállalja ezt az „interpretációs őrületet”. Király az 
ellentétét műveli annak, ami ma divat, nem a filozófiát illusztrálja a filmekkel, hanem a filmeket 
a filozófia párhuzamaival, hogy a filmek végső üzenetét, „metafizikai kvalitásukat” megközelít-
hesse. Újabban nem is végső üzenetről beszél: a műalkotások legmélyét adókészülékként keze-
li, mely minden kornak, sőt minden egyénnek újat üzen, ami a visszaható okozatiság terméke.  
A jelen visszahat a múltra, a befogadó a művészre. Az élmény nem leképezés, hanem találkozás.

3. a filmtudomány helye és értelme

A művészet keletkezése évezredekkel megelőzi az esztétikáét, még akkor is, ha csak a sza-
kosodott, differenciálódott, esztétikai tudattal szemlélt művészetet vesszük tekintetbe. Az 
egyesek által a művészet végének, mások által a művészetek összefoglalásának tekintett film 
másként működik, mint elődei. A film esetében az új művészet és elméletének keletkezési 
folyamata szinkronban van egymással. Sőt, pl. az expresszionizmus elmélete megelőzi az 
expresszionista filmeket. A szocialista realizmus elmélete politikai utasítások összessége az 
új médium használói számára, mely az utasításokat nem követők szigorú szelektálását is 
szolgálja. A nagy amerikai producereknek is hasonlóan ellentmondást nem tűrő elképzelése-
ik vannak a legyártandó filmekről. Az esztétikai programok, Canudo, Epstein, Ejzenstejn és 
Pudovkin írásaitól a Cahiers du cinema fiatal kritikusainak auteur-elméletéig beleavatkoznak 
a filmtörténet fordulataiba, az elméletek teremtése a filmek teremtésébe.

A film, mint kortársi művészet, újdonságából következik, hogy a filmelmélet megelőzi a 
filmtörténet írást. A film kezdettől fogva tudatosan ambiciózus művészet, mely új utakat ke-
resve verseng a régi művészetekkel. Asta Nielsen rendezője, Urban Gad már vaskos tanköny-
vet írt a filmkészítésről, s tőle Pasoliniig terjed a nagy elméleti felkészültségű elméletalkotók, 
s egyben gyakorló filmesek sora. Ez a nagy elméleti aktivitás magyarázza, hogy Aristarco 
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már a neorealizmus idején megírhatta a filmelméletek történetét. A film hanyatlásának és 
művészi ambíciói feladásának jele, hogy a mai hollywoodi filmes pusztán a hatáskeltés mér-
nökének tekinti magát, s a posztmodern filmek régi filmek szenzációiból kevert nosztalgikus 
másodlagosságait úgy szemlélhetjük, mint megannyi utolsó mozielőadást.

Csak reménykedhetünk, hogy ezek a tendenciák nem nyelnek el bennünket teljesen, mert 
a magyar filmelmélet kezdettől fogva úttörő szerepet játszott. A magyar filmesztétika világ-
hatása – Balázs Béla révén – megelőzi a magyar film világhatását (mely Bécsben, Berlinben, 
Olaszországban vagy Hollywoodban egyaránt érezhető a XX. század első felében). Gyertyán 
Ervin egy könyvismertetésben utalt rá, hogy Hevesy Iván Balázs Bélával egyenrangú nagy 
elméletíró, sőt, bizonyos értelemben modernebb nála, amennyiben a filmspektrum nagyobb 
hányadát méri fel és értékeli elméletalkotása. Az elmélet elhanyagolása, s a pusztán gyakor-
lati képzés abba az irányba tolja el a filmkultúrát, hogy az egykor művészi presztízsre szert 
tett alkotók utódai ismét csak a szórakozásigényeket kiszolgáló mesterembernek tekintsék 
magukat, a szórakoztatást pedig az alkotással szembenálló tevékenységként éljék meg. A mű-
vész megszűnik mértékadó embernek tekinteni magát. Ezt a következőkben tárgyalandó kor-
szakban, az államszocializmus idején sem tehette, melyben a politikus sajátítja ki a mértékadó 
ember szerepét. A „létező szocializmus” nem középkori közösségi társadalom, de új közös-
ségiséget sem képes létrehozni. A filmkultúrában ez a hiányosság a közönség megvetésében 
nyilatkozik meg. A filmkultúra elméletét is eltanácsolják az általános összefüggések vizsgá-
latától, melyek feltárhatnák a hiányosságokat. Az alkotó értelmiségi a „szocialista” rendszer-
váltáskor csöbörből vödörbe kerül, a neokapitalista rendszerváltáskor vödörből csöbörbe.

4. a populáris filmkultúra első megközelítése

A mai film szimbolikája szerzője egyetemista korában ismerkedett meg Lukács műveivel, 
melyek közül Lukács: A modern dráma fejlődésének története és mindenek előtt A tragédia 
metafizikája lelkesítette (az utóbbi máig tartó hatást gyakorolt érdeklődésére és stílusára), de 
Az esztétikum sajátosságát is áttanulmányozta és értékelte, mint az átfogó rendszeralkotás 
lehetőségének bizonyítékát. Lukács különösen a Német realisták, illetve a Balzac, Stendhal, 
Zola című kötetben mindenki másénál mélyebb megértéssel és szeretettel beszélt arról a pol-
gári kultúráról, melyből szerzőnk származott, ugyanakkor a Lukácsot olvasó huszonéves fi-
atalembert a polgári kultúra korlátain túli perspektívák is vonzották, ezért Lukács és később 
még inkább Brecht lázadásával is azonosult. Az anyagi életet a moralizálással álcázott terror, 
a szellemi életet a politikai propaganda, később pedig a közízléssel ellenségesen szemben-
álló sznobizmus cenzurális terrorja tette elviselhetetlenné. Már ebben az első könyvében kí-
sérleteket tett Király az uralkodó kádersznobizmus által üldözött és a filmalkotásból, illetve 
filmforgalmazásból a többi szocialista országokénál is kegyetlenebb rigiditással kizárt műfa-
jok rehabilitálására. A fotofonikus üzenet fenomenológiája három kötetes mű volt, melyet az 
egyetem befejezése után, hivatalnoki majd tanári, illetve könyvtárosi munka mellett, magán-
szorgalomból, szakdolgozata gondolatainak folytatásaképpen írt, ezért váratlan sikerélményt 
jelenthetett számára, hogy első kötete a címváltoztatás trükkje segítségével megjelenhetett. 
Egyben gondot is jelentett, mert a szerző időközben a francia strukturalizmus, majd Lotman és 
Umberto Eco hatása alá került, így a korábbi mű terminológiája eltért előadásai nyelvezetétől.

Már első könyvében izgatja a populáris filmkultúra. A forgatókönyv, írja, „pusztán bellet-
risztikus vagy giccses szinten mozoghat, s a rendező és színész munkája mégis magasrendű 
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művészi elemekkel töltheti fel a kevésbé sikerült keret- vagy vázrendszert.” (A marxista film-
elmélet alapjai. Bp. 1975. 248.). Nem is beszélve a kornak a természetből fenséges és csillogó 
utópiákat teremtő nagy operatőreiről. Nálunk Eiben István volt a Király által glamúrfilmnek 
nevezett stílusforma zsenije. A bonyolult helyzet, a sokrétegű összműalkotás és a kollektív 
munka feltételei között a kritikusok „gyakran giccsként támadnak valódi művészi értékeket, 
s ami ennek természetes kiegészítése, a más művészeteken nevelkedett ’filmértők’ nagy tisz-
teletben és megbecsülésben részesítik az irodalmiaskodó álművészfilm különféle formáit.” 
(uo. 248.). Már itt szembeállítja Truffaut Hitchcock iránti rajongását és a magyar filmkriti-
kust, aki Hitchcockot, a Psycho kapcsán, „az aljas borzalmak szatócsának” nevezte.

„A művészet nem mindig művészi intencióból születik, és a művészi intencióból korántsem 
mindig születik művészet… A vázolt ellentmondások figyelembe vételével kell megkísérelni 
újraértékelni a Hollywood-kérdést, a hollywoodi filmipar és filmművészet differenciált meg-
közelítését.” (uo. 249). A hollywoodfilm rehabilitálási kísérletét a sznobkultúra bírálatának 
kísérlete egészíti ki: „A filmkultúrával rendszeres, de még csak felületes érintkezésbe lépett, 
értékbizonytalan, sznobisztikus beállítottságú néző gyakran meghökkenve tapasztalja, hogy a 
nagy kritikai, esztétikai presztízzsel rendelkező filmek nem okoznak számára semmiféle örö-
möt, megrázkódtatást. A sznob befogadó képtelen átélni mindazt, amiért ezeket a filmeket 
kitüntetett hely illeti meg a művészetek történetében. Az ilyen néző többnyire a legegyszerűbb 
alkalmazkodási formákat választja: gyanakszik mindazokra a filmekre, amelyeket valóban él-
vez, és dicséri azokat, amelyekben nem talál örömet. Így jön létre tetszés és ítélet, élvezet és 
értékelés krónikus diszkrepanciája.” (uo. 251.). Fel kell szabadítani a filmet, írja a szerző, az 
irodalomesztétika uralma alól: „…a néző irodalmár lelkiismerete kifogásokat keres, elhallgat-
tatja a pozitív érzéseket. Bebizonyítja a jó filmről, hogy rossz irodalom, s azt hiszi, hogy ezzel 
a filmet ütötte agyon, pedig csak saját élményét semmisítette meg.” (uo. 251.). A szerző itt 
még nem figyel fel rá, hogy a konformista kritikust a politika és a divat parancsai is befolyá-
solják, s nemcsak önmagát kell megerőszakolnia vagy elméjét közönyössé kiürítenie, hogy a 
külső parancsolatok jó meghallója és szolgai követője legyen, ezen felül ellentétes külső pa-
rancsok kompromisszumaiért is fáradoznia kell. Még arra sem figyel fel ekkor a szerző, hogy 
a „rendező diktatúrája” önismétléshez és a szerzők hanyatlásához vezet. A jövőben fenyegető 
zsákutcák előrejelzésére korai kísérletet tesz Kelecsényi: „Jancsó Miklós példájánál maradva 
szemléletesen bontakozik ki egy nagy művészegyéniség zsákutcája. Sirokkó című filmjét tech-
nikai kísérletre építtette: a francia tőkéstárs felszerelésének segítségével minél kevesebb szá-
mú beállításból álljon össze filmje. A Sirokkó összesen 12 (!) beállításból áll. (Tájékoztatásul 
az előző filmek beállításainak száma: Szegénylegények – 150, Csillagosok, katonák 88, Csend 
és kiáltás – 34, Fényes szelek 31.) Egyszerű rutinná vált a hosszú beállítás módszere, az alko-
tó és a néző is már csak arra figyel, hogyan lehet megoldani a feladatot. A művészi technika 
modorossá válásának gondolatpótló szerepe van.” (Kelecsényi: A lukácsi esztétika és a film. 
Bp. 1977. 39.). A jó közönségfilm rehabilitálását követnie kell a szerzői film hanyatlása nyo-
mon követésének, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek nagy szerzők, ne lennének továbbra is 
nagy életművek, csak azt, hogy nyomukban árad az utánzó semmitmondók gőgös és kártékony 
siserahada. Kelecsényi László írja: „A filmsajtó és a szakirodalom gyakran beszél un. szent 
szörnyetegekről… Általában a modern filmművészet nagy alakjaival kapcsolatban szokták 
használni a jelzőt, főként azokat illetően, amik nem tartoznak semmilyen irányzathoz, iskolá-
hoz… Olyan rendezők, akik már-már monomániás megszállottsággal járnak körül egy-egy té-
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mát és stílust, egy-egy lehetséges utat a filmművészetben.” (uo. 237-238.) A filmesztétika máig 
adós néhány nemzedék vizsgálatával, a profán szörnyetegekével, akik csődbe vitték előbb az 
új hullámot, majd a szerzői filmet. Elképesztő pl. hogy Bertolucci, olyan kiváló teljesítmények 
után, mint a Huszadik század, milyen divatgiccsek gyártásához alacsonyodott le Amerikában.

A fenti idézetekhez kapcsolódva megemlítem, hogy Kelecsényi művében találtam Király 
első művének elemző méltatását is, így ennyiben ő szerzőnk felfedezőjének is tekinthető. Egy 
későbbi cikkében Kelecsényi így emlékezik meg erről a „felfedezésről”: „Bár nagyjából egy-
korúak vagyunk, a sors szeszélye mégis úgy hozta, hogy a tanítványa lehettem. Király Jenő 
filmesztétikát adott elő és szemináriumot vezetett a bölcsészkar népművelés szakos (akkor így 
hívták) hallgatóinak. Mint afféle filmrajongó, minden e tárgykörrel kapcsolatos előadást fel-
vettem az indexembe. Mai fejjel tekintve gyorsan feledhető másfél órák voltak azok. Ritkán 
adódott maradandó szellemi élmény. Az ő órája az épület egyik eldugott, kisebb szobájában 
volt. Amikor beléptem, néhány hallgató lézengett csupán a teremnek alig nevezhető helyiség-
ben. Számukra kötelező volt a foglalkozás, így azonnal sokat veszített a varázsából. Nemsokára 
megjelent a szobában egy sovány, szemüveges fiatalember. Először azt hittük, közülünk való 
ő is. Már épp meg akartuk kérdezni, hányadéves és milyen szakra jár, amikor szépen bemu-
tatkozott és elkezdte az órát. Alighogy eloszlott első meglepetésünk, rögvest újabb ámulniva-
lóval szolgált. Előadásának második vagy harmadik percében, tárgyába kezdve felosztotta a 
filmesztétika addigi művelőit iparosokra és áldozathozókra. Aztán úgy három-négypercenként 
hasonlóan szellemes és mellbevágóan újszerű megállapításokat hallhattunk tőle. Szokatlan volt 
fülünknek ez a mindenféle professzori konzervativizmust mellőző előadásmód. Meghökkenő 
igazságai nem kozmetikázták a valót, s mentesek voltak a nagyképűség halovány árnyékától 
is.” Kelecsényi a továbbiakban azt elemzi, miért illeti a „rejtőzködő” jelzővel a „sovány fiatal-
embert”: „Nyilván a lényében van valami, ami alkalmatlanná teszi őt a szakmányban könyvet 
író, az ideológiát termelő, a mikrofon előtt rutinos zsurnaliszta szerepére. Nem baj. Elvégzik 
ezt a munkát helyette mások. A feladat könnyebbik részére mindig inkább akad jelentkező. Ő 
nem erre van hivatva. Amit csinál, űrt tölt be. Szép lassan megírja helyettünk azokat a műve-
ket, amelyek méltányosabb bánásmódot kérhetnek számunkra az utókortól.” (Kelecsényi: A 
rejtőzködő filmtudós. Film Színház Muzsika 30. évf. 26. sz. 12-13. o.). Kelecsényi az alkotás és 
a mű strukturális felbontását tartja a pályakezdő rétegelmélet érdemének: „Érdeme, hogy kon-
cepciójába minden fotofonikus közlemény (a játékfilmtől a híradóig) belefér, valamint, hogy 
egyik fázist sem abszolutizálja, egyenként önállótlannak, s csak a film egészében tekinti szerves 
résznek azokat. … A nem ontikus kettősséget csak annyiban hagyja érvényben, amennyiben 
minden filmműfaj legalább két fázist felhasznál a négyből.” (Kelecsényi: A lukácsi esztétika és 
a film. Bp. 1977. 56.). A híradófilm pl. a fotofonikus képrögzítést és a montázst. Mindezt mai 
szemmel nézve kiegészítendőnek tartom. Önálló „rétegként” kell elemezni a zenét is, mely 
úgy kíséri a filmcselekményt, érzelmi kommentárként, mint a kórus a görög tragédiát. Sőt, az 
előbbinél közvetlenebbül avatkozik be látvány és néző, cselekmény és néző kapcsolatának ala-
kulásába. A szuperfilmek esetében még az építészet is önálló rétegként bukkan fel.

A fotofonikus üzenet fenomenológiája sorozat műfajelméleti kötete követte volna az előbb 
említettet, melynek kiadásáról, Józsa Péter elítélő lektori jelentése okán le kellett mondani. 
Józsa számára ugyanolyan ellenszenves az akkori Király klasszikus esztétikán alapuló beál-
lítottsága, amint később Nemeskürty számára sem volt rokonszenves a szerző strukturalista 
fordulata. Szellemi életünket már ekkor ellentmondások feszítik: a korábbi nemzedék egyik 
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nagyja hiányolja, a másik sokallja a strukturalizmust Király műveiben, akit viszont ekkori-
ban Hegel és Lévi-Strauss egyaránt vonzott. Józsa ezt írja: „…nem lehet válogatás és kom-
mentár nélkül hivatkozni az expresszionista szecesszió hatása alatt álló és jelentős mértékben 
kierkegaardiánus 28 éves Lukácsra…” A későbbiekben pedig „Hegeltől, Schopenhauertől” 
kezdve magyar elméletírókat is sorol, akiknek a szerző gondolatmenetébe beleillő megjegyzé-
seit, elméletük egészének kommentálását megkerülve, hibának tartja idézni. Ezt a problémát 
később Kovács András Bálint oldja fel, jelezve, hogy Király idézetei csak gondolatmenetének 
illusztrálását szolgálják. Józsa a populáris filmkultúra becserkészési módjával sem ért egyet: 
„hol a felfedező filmet állítja szembe a szórakoztató filmmel, hol egyszerűen a jó filmeket 
a rossz filmekkel.” (A két oppozícióra azért van szüksége Királynak, hogy mind a felfede-
ző, mind a szórakoztató film területén megkülönböztethesse a jó és rossz filmeket. Későbbi 
rendszerezési kísérletei során a nívótlan tömegfilmet giccsnek, a nívótlan művészfilmet vagy 
artfilmet, vagy elitfilmet vagy felfedezés nélküli felfedező filmet blöffnek nevezte.) A lektor 
hiányolja a tervezett kiadványból a műfajprobléma tárgyalását, holott ez az anyag egyharma-
dát teszi ki. Maróti Andor tanszékvezető felajánlotta, hogy a könyvet, amennyiben a szerző 
ragaszkodik hozzá, a kiadást kifejezetten le nem tiltó, csak rövidítést és átírást javasló lektori 
jelentés ellenére kiadja, a szerző azonban visszalépett. A könyvet huszonhárom évesen írta, s 
mert az első nagyobb lélegzetű írás célja nem mások kioktatása, hanem a maga bevezetése a 
tárgyba, a tanításra való felkészülés volt, nem ragaszkodott a kiadáshoz. Engem azért érdekelt 
a kézirat maradéka, mert ez az első műfajportrékat tartalmazó kísérlet. Csak western-fejeze-
tét említeném, mert ennek a műfajnak a későbbiekben visszatérő jelentősége lesz a szerző 
írásaiban. Egyszer megkérdeztem tőle, mi lehet az oka, hogy egykori tanárai értékelték és tá-
mogatták, hallgatói pedig még más egyetemekről is toborzódtak, míg nemzedéktársai és a ko-
rabeli elmélet néhány véleményvezére vagy legalábbis a szakma gyakorlati hatalommal bíró 
nagyságai (főszerkesztők, intézményvezetők stb.) ellenszenvvel viseltettek iránta. Ő azt vála-
szolta, hogy az „öregek” két tábort alkotnak, s őt egyik sem érzi megbízható követőnek, míg 
nemzedéktársait egy élményvilág választja el tőle. Úgy gondolja, vidéki fiú lévén, az osztrák 
televízió westernjein és melodrámáin nőtt fel, nincsenek kor- és szaktársaival közös élményei, 
s az utóbbiak ugyanúgy fetisizálják a Kelecsényi által emlegetett „szent szörnyeket” és sajnos 
az őket követő „profán szörnyeket” is, mint szüleik Sztálint és Rákosit. A szellemi életben 
már a Kádár-korban kialakult valamilyen kettős hatalom, s Király úgy érezte, az egyik tábor 
ugyanolyan szolgaian fetisizálja a nyugati divatokat, mint a másik a szovjet parancsolatokat, s 
ez a másodlagos importkultúra mindkét esetben giccshez és blöffhöz vezet. Ezért azonban őt 
mindkét tábor a másik képviselőjének érezte, s nem fogadhatta be. De nemcsak erről van szó. 
Első könyve nyilván nem volt elég meggyőző. Mitől lesz meggyőző egy könyv? Kosztolányi-
hoz fordulok a választ keresve. Ezt írja Esti Kornélról az ötödik fejezetben: „Írni akart. Várta 
a pillanatot, mikor a kétségbeesés és undor odáig fokozódik, hogy már öklődnie kell, s ekkor 
minden kiszakad majd belőle, ami fontos és lényeges, nemcsak a mellékes és esetleges. De 
ez a pillanat még nem érkezett el. Nem érezte még magát elég rosszul, hogy írhasson.” Egy 
fiatalos bohémságot, elszánt újító hajlamot és produktivitást egyesítő progresszív tanszéken 
Király sem érezte még magát elég rosszul, hogy jót írhasson. Ehhez nemcsak tanszékük, egész 
világunk fölött gyülekeznie kellett a fenyegető szellemi-légköri jelenségeknek.

A kiadatlan műfajelmélet westernelmélete bevezetésül Balázs Bélára hivatkozik: A wester-
nek „melyek voltképpen az első amerikai pionírok honfoglaló hőstörténetét ábrázolták, gyak-
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ran jelentékeny művészi erővel és nagy erkölcsi pátosszal: az őserdőt irtó, termőföldet feltáró, 
nehéz parasztmunka patriarkális eposzai voltak.” (Balázs: A film. Bp. 1961. 56.). Király így 
folytatja Balázs gondolatmenetét: „…még a naivnak nevezhető westernre sem jellemző az 
ősivel és hősivel való gondtalan és természetes egység, legfeljebb az elveszett egység keresé-
se. Még a naiv westernnek is van egy az igazi naivitás által kizárt melankolikus, szemléletet 
és szemlélőt szétválasztó, az ábrázolást reflektálttá tevő vonása: a természet, a vidék, a föld, a 
régi mezőgazdasági életformák nosztalgiája, ami összekapcsolódik egy másik nosztalgiával, 
az individualizmus, a szabadverseny, a kisvállalkozás, a nagy monopóliumok előtti korszak 
nosztalgiájával.” A western ábrázolja mindazt, ami elveszett a Capra Így élni jó című filmje 
bankjában dolgozó fegyelmezett gépemberekben. Ők még csak automaták, míg a mai akció-
filmek hősei élő bombák. Király első westernportréja hangsúlyozza a westernhősnek, mint 
valami egyetemes és örök létháború külön utakon járó partizánjának autonómiáját: jellemzője 
„a kelletlen feladatmegoldás: sokáig kéreti, nem adja könnyen magát, nemcsak őrá várnak 
próbatételek, egy eszme, életforma szolgálatában, előbb magának az eszmének kell próbaté-
telek során átesnie, hogy a hős – mint született hitetlen és vérbeli kételkedő – csatlakozzék.”

5. mozifolklór és kameratöltőtoll

A marxista filmelmélet alapjainak a Magyar Filmtudományi Intézetben pozitív visszhangja 
lehetett, mert állást ajánlottak Királynak az elméleti osztályon. Itt készült írása, a Mozifolklór 
és kameratöltőtoll célja a populáris filmkultúra szerkezetének és működésének felvázolása. 
A könyv bevezető részének érdekessége, hogy a „filmmunka” – széplelkek és sznob fülek 
számára nagyon prózaian hangzó – elméletére akarja alapozni az új esztétikát, összmunkás 
összmunkájaként, tehát kollektív alkotásként jellemezve azt. Ebben a húszas évek avantgárd 
és antiindividualista szerzőire támaszkodik. Itt kifejtett gondolatait a posztmodern film jóval 
később igazolta. Tarantino Django című filmjében pl. a díszlettervező kézjegye világosabban 
felismerhető, mint a rendezőé.

A szerzőnek a nagy populáris műfajok elismeréséért és elemzéséért folyó harca a Mozi-
folklór és kameratöltőtoll című könyvben élesedik: „Az összművészet megújulásának na-
gyobb szüksége van az új közegekre, mint az új közegeknek a régi művészetekre.” (Király: 
Mozifolklór és kameratöltőtoll. Bp. 1983. 25.). Mindehhez az egyéni élet élményei is hozzá-
járulnak. Kezdő tanárkorában féléves speciálkollégiumot tartott az egyetemen a Casablancá-
ról. Mivel barátja a Filmtudományi Intézet műsorosztályán dolgozott, megkérte őt, próbálja 
elérni, hogy a filmet műsorra tűzzék. A műsorosztály vezetője azonban mereven elzárkózott: 
„Ilyen filmet nem lehet kiírni a homlokzatra és főműsorban játszani.” A Casablanca ekkor 
még csak kis filmklubok sorozataiba csempészhető be, mint a „hollywoodgiccs” példája. Ki-
rály kiment Bécsbe és megszerezte a The Film Classics Library (Edited Richard J. Anobile) 
Casablanca-kötetét, mely minden beállítást és dialógot tartalmaz, s ezzel illusztrálta előadá-
sát. Hasonló módon tartotta, szintén a hetvenes évek elején, Psycho-speciálkollégiumát. 
A Mozifolklór és kameratöltőtoll építi ki azokat a fogalmakat, amelyek segítségével modern 
tömegfolklórként vagy gépfolklórként kezdi elemezni a népszerű műfajokat. „A tömegkul-
túrában a közlő által alkotott mű a kollektíva által alkotott mítosz használata. A különböző 
szerzők közös, műveik feletti művön, a mítoszon dolgoznak.” Egyrészt úgy érzi, a görögök 
óta nem állt össze ilyen kompakt mitológia, mint amit a film teremt, másrészt azt gondolja, 
hogy ebből jön létre először az emberiség egészének egységes összmitológiája, mely minden 
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régi mítoszt képes alkotóan beolvasztani egy új, egyetemes „nagy elbeszélés” részeként. Ek-
kor fedezi fel Jung és Eliade archetípusait, melyek segítenek az egyes víziók mélyére hatolni, 
az összmítosz, az egyetemes nagy elbeszélés megvilágítására azonban Freud és munkatár-
sai fogalomalkotásában, az általuk leírt, szellemi létstruktúraként felhalmozódó genetikus 
egzisztenciálék sorában talál legtöbb segítséget. A Mozifolklór és kameratöltőtoll, illetve a 
Mágikus mozi című könyvek képviselik a pálya strukturalista szakaszát. Jung, Neumann, 
Eliade vagy Ferenczi Sándor és Róheim Géza azért válnak fontossá ekkor, mert segítenek 
meghaladni a strukturalizmus mind absztraktabb szcientizmusát.

A Mozifolklór… könyv fogadtatása ellentmondásos. Szabó György lektori jelentése alap-
jában szimpatizál a könyvvel: „Tudomásom szerint hazánkban ez az első mű, amely az al-
címében jelzett problematikát nemcsak hogy – végre! – komolyan veszi, hanem komolyan 
és tehetséggel elemzi is, mégpedig imponáló anyagismerettel, teoretikus alkotókészséggel 
és eredetien.” A továbbiakban a lektor kifogásai dominálnak, melyek a szerző akkori gon-
dolatmenetének strukturalista sajátosságaiból következnek. Nem helyes, írja a lektor, „ha 
– elnagyoltan szólva – egyszerűen kiiktatjuk (mintha lehetséges volna?) a társadalmiságot.” 
Úgy gondolja, a szerző túlságosan az amerikai filmkultúra hatása alatt áll: „Kivált, ha egyete-
mesek szeretnénk lenni, automatikusan vetítjük át a tengerentúli tapasztalatokat másik négy 
kontinensre, nem is szólva a társadalmi különbségekről.” Végül azonban, az összértékelés 
ismét pozitív. „Király Jenő munkája, még ha vonalvezetésében és szemléletében sokszor 
más is, mint amilyen szerintem eszményi, az Intézetünkben készült kézirat legnemesebb faj-
tájához tartozik, igazán tudományos mű, mely bárhol a világon elismerést váltana ki. Min-
den mondat a szerző elhivatottságát sugallja, természetes tehát, hogy mielőbbi közzétételét 
legmelegebben ajánlom.” (1981. febr. 2.) Nemes Károly értékelése egyértelműen negatív: 
„monotematikussága mellé befelé fordulást is társít … Ha ezen nem változtat, ha az ilyen 
allűrjeit nem vetkőzi le, akkor alkalmatlanná válik a kollektívában végzendő munkára…” 
Nemes úgy érzi, Király aláássa a művészfilm kultúráját: „Mintha e szerint a magas művészet 
képviselői formai tekintetben gyengék (gyengébbek?) lennének? – Miért ez a feltételezés, 
illetve általánosítás? Nem a művészfilm lejáratása folyik itt azzal az ürüggyel, hogy a szerző 
szembeszáll a tömegfilm tagadásával?” A mese-, mítosz- és álomelméletek felhasználását 
sem tartja produktívnak: „A tömegfilm befogadását nem lehet egyszerűen a mítoszhoz vissza-
vezetni.” Később: „Már a tömegfilm elnevezés is elég szerencsétlen. A tömegfilm és folklór 
azonosítása (és a művészfilm folklórtól való sommás elválasztása) még szerencsétlenebb.” 
Miután egy későbbi jelentésében Nemes a szerzőt „kutatásra alkalmatlannak” nyilvánította, 
Király visszatért a Filmtudományi Intézetből az egyetemre, ahol korábban dolgozott. Nemes 
fenti kifogására egy későbbi, Bóta Gábornak adott interjúban találtam választ, a rendszervál-
tás utáni kulturális katasztrófa, a kultúrát magára hagyó nyerskapitalizmus idejéből: „Az al-
kotó értelmiség egy része páni félelemben van, mert a tömegkultúra, amit idáig visszafogtak, 
áradatként jelentkezik. Ugyanakkor az elitkultúra szubvencionálása fokozatosan megszűnik, 
ami átszakíthatja a gátat, félelem tárgyává válik. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy 
nem kell harcolni a tömegkultúra ellen, és ezzel úgy tűnik, mintha igent mondana erre a hely-
zetre. Úgy tűnik, mintha valaki igazolni akarná ezt a kedvezőtlen, sőt tragikus és botrányos 
folyamatot. Holott remélem, az eddigiekből is kiderült, hogy nem erről van szó. Azzal, hogy 
azt állítom, hogy van jó western, horror, sőt pornófilm, természetesen nem a művészfilm el-
len harcolok.” (Bóta Gábor: A tömegkultúra apostola. Új Tükör. 1988. XXV. évf. 51. sz. 27.).
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Király úgy emlékszik meg Bán Róbertről és Gyertyán Ervinről, mint csendes, figyelmes 
és elmélyült emberekről, akik érdeklődést tanúsítottak munkája iránt. Mivel Gyertyán József 
Attila esztétikája című könyvét nagyra értékelte, megerősítést jelentett számára a „Mozifolklór 
és kameratöltőtoll. Király Jenő könyvéről” című cikk, melyben Gyertyán mintha Nemes imént 
idézett kifogásával, a művészfilm-ellenesség vádjával vitázna: „Király Jenő nem egymás el-
len kijátszva, hanem társadalmi munkamegosztásukat és komplementaritásukat hangsúlyozva 
veszi számba a két filmgyártó tevékenység sajátosságait, szemiotikai, szociológiai, pszicho-
lógiai, gazdasági, technológiai szempontból egyaránt széles kitekintéssel, árnyaltan, imponá-
ló filmanyaggal és gazdagon reflektált nemzetközi szakirodalommal dokumentálva azokat a 
különbségeket, amelyek a mozifolklór és a kameratöltőtoll világát … elválasztják egymástól. 
Anélkül, hogy ez a különbözőség, ez a másság valamiféle értékmonopólium forrásává válna 
okfejtéseiben…” (Népszabadság. 1984. ápr. 14.). A fiatal olvasók kedvéért jegyzem meg, 
hogy a „kameratöltőtoll” kifejezés a „szerzői elmélet” és az artfilm-mozgalom jelszava volt, s 
azt jelentette: használjuk úgy a kamerát, mint az író a töltőtollát, a film pedig jelentse egy sze-
mély kézjegyét. A művészfilm kérdésben Gyertyánhoz hasonlóan nyilatkozik Almási Miklós 
– a rá jellemző szellemességgel és a kártyák mögé látással – a Mágikus mozi megjelenése kap-
csán: „Király második nagy dobása annak elemzése, miként zsákmányolja ki a mai elitkultúra 
a populáris mítoszokat … Amivel ugyebár vége az esztétizáló nagyképűségnek, és jó, ha a 
remekművek a kleptománia gyanúja nélkül távozhatnak. Egyébként Királyban nincs semmi 
ressentiment az elitfilmmel szemben: elfogultság nélkül vizsgálja mindkét alakulatot, talán 
még egy kicsit drukkol is az egyre inkább talaját veszített elitfilmeknek.” (Almási Miklós: 
Teória a bolhapiacon. Filmvilág. 1998. 11. sz. 52-53.). Almási megdicséri a Mágikus mozi 
filmelemzéseit: „…ami legjobban megy a szerzőnek: az egyes populáris mesék eredetének 
kutatása igencsak mulatságos história. Király visszakíséri őket az ősi mítoszokig.” (uo.).

6. viták

A Mozifolklór… könyv megjelenését követte Király doktori vitája. Almási Miklós hozzászó-
lása azért segíti problémáink tisztázását, mert Józsa eklekticizmus vádjával ellentétes gondo-
latokat fejt ki: „Király Jenő dolgozatát több szempontból is jelentős állomásnak érzem a hazai 
filmesztétikai kutatásokban. Először is, Király első összefoglaló munkájában is, de még inkább 
ebben a dolgozatában ízig-vérig originális koncepciót dolgozott ki. Nem már létező közhasz-
nálatú esztétikákból kompilál egy sajátot.” (Doktori vita tanszéki jegyzőkönyve. Kézirat. 2. 
o.). Nemeskürty István, a strukturalista megközelítés iránti fenntartásai ellenére, nagylelkűen 
megjelent a tanszéki vitán, s hozzászólásában az írás jövőbe mutató sajátosságait emelte ki, a 
katarzis értelmének tágítását és a szerzőiség mind bonyolultabb kérdése elemzésének érdemét. 
Hosszabban fogom idézni, mert kár volna a filmkészítés gyakorlatát s egyúttal az elméletet is 
képviselő Nemeskürty szavait veszni hagyni egy jegyzőkönyv sárguló lapjain. „Nagyon fontos 
kérdés, amit érdemes lenne egy kicsit részletesebben kifejteni, hogy az örömérzés, a kielégü-
lés, a gyönyör, a gyönyörködés, a tetszés esztétikai jelenség. Ez az öröm egy változata a katar-
zisnak.” (9. o.). Tehát maga az öröm, akár a szinte fájdalmas csúcsokig felfutó pozitív izgalom, 
mint öröm is lehet megrázó és megtisztító, nemcsak a szánalom és félelem megrázkódtatásait 
feldolgozó utólagos szellemi öröm. Nemeskürty így folytatja: „Az egész Lessing óta létező 
legmagasabb esztétika hibájának tartom, vagy inkább mulasztásának, Lessingtől Lukácsig, 
hogy a katarzist a tragikumhoz kapcsolja. Bíztatnám a szerzőt, ha egyetért azzal, amit mond-
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tam, pedig nyilván egyetért, mert a könyvéből vettem ezeket az eszméket, érdemes lenne a 
problémát akár külön fejezetben eltűnődve összefoglalni.” (10. o.). Következő művében Ki-
rály valóban igyekezni fog kidolgozni a csúcsélmények elméletét, s ezt katarzis, eksztázis és 
orgazmus hármasságának keretében rendszerezni. Nemeskürty a továbbiakban a tömegfilm 
és a kollektív alkotásmód problémáival foglalkozik. „A másik roppant érdekes lehetőség, ami 
szintén a könyvben van, és aminek továbbgondolását magamra nézve is feladatnak tekintem, 
úgy értve, hogy fontos és megérintett a gondolat, nyilván úgy is, mint egy filmstúdió vezetőjét, 
hogy tudniillik a filmművészet, de nemcsak mint művészet, a mozgóképipar is mint jelenség, 
újrafogalmazza és újrafogalmaztatja a műalkotás létrehozóinak körét és feltételeit. A század 
elején néhány Oscar Wilde hatása alatt álló magyar író, esztéta kezdte bátortalanul pedzeni azt 
a vitatható, sőt ilyen módon cáfolható gondolatot, hogy a néző, a befogadó, az olvasó része-
se az alkotásnak, mert óhatatlanul valamilyen módon kiegészíti ezt. Sőt, az író számít erre.” 
(10. o.). A következőkben kitér a szerzői elméletre és annak korlátait, határait is jelzi. „Én 
magam személyes részese voltam ugyan annak, hogy az ötvenes évek végén a magyar köz-
vélemény és a minisztérium elfogadta, hogy a rendező a film alkotója. Mert nekem még volt 
olyan beszélgetésem, egy azóta elhunyt politikai bizottsági taggal, aki behívatott és azt mondta, 
Nemeskürty elvtárs, maga roppant érdekes elméletet képvisel. De nem gondolja, hogy veszé-
lyes nézet az, hogy egyedül a rendező a film alkotóművésze?” A kollektivista szellem nevében 
szerveződő diktatúra fél, hogy a film az individualizmus kezére kerülhet. Ugyanakkor a film, 
mint gépfolklór és gyáripari termék, sokkal bonyolultabb feltételek között jön létre, mint egy 
kávéházi asztalnál papírra vetett nyugatos novella. Nemeskürty bíztatja a szerzőt a kollektív 
aspektusok kidolgozására: „…Király művében nagyon sok, rendkívül sok szellemes utalás van 
erre vonatkozólag, de én bíztatnám, hogy a következtetéseket jobban vonja le. Mert a húszas 
és harmincas évek amerikai filmiparának és filmművészetének általunk méltán dicsért alkotá-
sai nagy részében legalább annyira a színész volt az alkotóművész, mint a rendező.” (11. o.). 
Nemeskürty más példákat is felhoz, pl. amikor „a díszlettervező festőművész pontosan előírta 
a film beállítását…” (10. o.). Később az Esterházyak mecenatúrájára hivatkozik. A mai produ-
cer elődje a művészt ízlésével befolyásoló régi mecénás, ezért figyelembe veendő „a mecénás-
ság, mint alkotói cselekvés…” (12. o.). Willi Forst esetében ez utóbbi gyakran magának a mű-
vésztárgyú filmnek is témája. Tömegfilm és művészfilm differenciálódásához az is hozzájárul, 
hogy a producer a tömegek mozijegy vásárlás általi mecenatúráját közvetíti vagy mecénásként 
a művész ízlését szolgálja és segíti érvényesülni. A továbbiakban Nemeskürty arra utal, hogy 
a befogadói reagálások komolyan vétele és a közönségigény belekalkulálása tervezhetővé te-
szi a sikert: „Az Elfújta a szél … tömegsikerét annak köszönheti, hogy készítői elhatározták, 
hogy ennek rendkívüli tömegsikernek kell lennie. És ezt zseniálisan végrehajtották.” (13. o.). 
Végül Nemeskürty a vita tárgyát képező könyv szerzőjéhez fordul: „Többször emlegeted a 
Moszkva nem hisz a könnyeknek című filmet, amit én figyelemreméltónak tartok. Nem tartom 
olyan selejtesnek és cinikusan könnyfakasztó műnek, mint több bírálója. Viszont az a nagyon 
határozott érzésem, majdnem mondhatnám információm, hogy elhatározták ennek a filmnek a 
sikerét azok az irányítók, akik döntöttek abban, hogy ezt az Isszkusztvo kino című folyóiratban 
kinyomtatott, és már két éve senki által figyelemre nem méltatott könyvet ki, hogyan, miképp 
rendezze meg, s hogy intézzék el, hogy az Oscar bizottság elé kerüljön… stb… stb.” (14. o.).

A hetvenes években írt egyetemi jegyzetek a film csontvázrendszerét próbálják rekonst-
ruálni, míg az előadások minderre ráépíteni a film húsát és vérét, a „műalkotásegyéniség” 
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életét. Sajnos ezekből az előadásokból egy maradt fenn, a Sergiu Nicolaescu világa, melyet a 
hallgatók rekonstruáltak és 1978-ban adtak ki. Ennek alapján próbálom illusztrálni az akkori 
idők problematikáját. A Banditák alkonya című film kapcsán pl. A Casablanca-beli Rick-
lokál új változatával találkozunk: „Ez az élveteg és szomorú lokál exponálja először a film 
egyik alapproblémáját … Ki kell harcolni, hogy az ország ne valami halványabb színekkel 
festett, félig sikerült Amerika, féléhes kapitalizmus, cukortalan édesélet legyen, hanem egy 
radikálisan új csapáson induljon el, hogy ez a nép ne egy kompromisszum áldozata legyen 
ismét. A dal világvégi hangszerelése egyébként azt is jelzi, hogy ez a világ pillanatnyilag visz-
szavonulóban van. Az egész lokálra jellemző ez az özönvíz előtti, felszínes, dekoratív és erőt-
len életakarat.” (Nicolaescu világa. 1. köt. Bp. 1978. 125.). Milyen világ szüli a hőst? Ki fog 
kivezetni a világvégéből? „Nicolaescu remekül komponál beszélő nagytotálokat, amelyekben 
az egész világ arca kiszolgáltatottan szomorú vagy alattomosan képlékeny és egyben mindig 
benne van ugyanezekben a nagytotálokban az ember magánya, a világ veszélyessége és az 
ítéletidő kopár, kemény komorsága mellett egy jellegzetes levegős határtalanság, amelyben 
egyrészt minden megmenthető és megváltoztatható, másrészt mindennek túlságosan nagy ára 
van, amelyben a feladat aránytalanul nagyobb, mint a rendelkezésre álló emberi erők, ezért 
halálos kockázatban, véres erőfeszítésekkel és mindenek előtt állandó önmegtagadásban kell 
felnőni hozzá. … A rút, a veszélyes, a bonyolult egy jellegzetes értelemadás előfeltételeként 
jelenik meg, olyan előfeltételként, ami az embert önmaga fölé nőni kényszeríti.” (uo. 190.). 
Az „úriember” (Miclovan felügyelő, akit Nicolaescu játszik) és a „proletár” (Roman felügye-
lő) együttese, testvérisége a megkettőződött és csak drámai kettősségében hatékony megváltó 
funkció. Céljuk: „Eltépni, elszakítani a jövőt a jelentől, mert ez a jelen meg van fertőzve, 
kiütköznek rajta a múlt hullafoltjai. A múlt rothadásában való gyönyörködés, a halálesztétika 
szemünk előtt csap át életesztétikába, s szemünk előtt van a közbenső láncszem, ahol a két-
ségbeesés művészete, a dekadencia átcsap egy új, népi reneszánszba. A művészet a vásártere-
ken, kocsmákban stb. születik és a múzeumokban hal meg.” (uo. 191.). Nicolaescu filmjében 
a proletárt várják az önigazoló próbatételek, nem a „szabadon lebegő értelmiségit”, az „örök 
magányos vadászt”: „Miért nem Miclovant veti alá próbáknak a film? Azért, mert Miclovan 
magánya egy fokkal nagyobb. Mert Romannak nincs vesztenivalója, de nyernivalója van (eb-
ben a történelmi pillanatban nyernivalója a hatalom, amelyet jól és rosszul, önzetlenül vagy 
harácsolásra is felhasználhat). Miclovan ellenben olyan szabadon lebegő specialista, akinek 
sem veszteni, se nyerni valója nincs. Jellegzetes elkötelezettség nélküli kultúrán kívüliség-
ben rendezte be életét. Ismeri, de nem becsüli az élet örömeit, így nincs meg az a veszély, 
hogy megrészegedjék tőlük és hajszolni kezdje őket…” (uo. 213.). A magányos hős poézise 
a western öröksége. Nicolaescu finoman, meghatóan, poénosan viszi át a gengszterfilmbe az 
eltávozás esztétikáját. „Hazavigyem főkapitány úr?” – kérdi esténként a sofőr. „Nem, köszö-
nöm, gyalog megyek haza.” Király így kommentálja ezt: „Westernben, gengszterfilmben, 
kémfilmben is gyakori az eltávozásos zárás: itt a jutalomról való lemondást jelent. A kereső, 
feladatvivő hős, miután elvégezte dolgát, eltávozik. Ebben fejeződik ki az, hogy nem a maga 
számára keresett, vagyis számára a kereső aktivitáson magán volt a hangsúly, és nem a ke-
resés végén feltételezett nyugalmi állapoton. Nicolaescunál több tekintetben ehhez hasonló 
dologról van szó. Viszont az eltávozást – ez megint csak lényeges nóvum – nemcsak a cse-
lekmény végére, hanem az egyes cselekményegységek végére is helyezi, és ezzel fokozottan 
kihangsúlyozza a benne rejlő lemondást, elutasítást. A hős nem kíván előnyöket élvezni … 
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A westernben sem domborodik ki ennyire az odébbálló hős előnye a letelepedővel szemben.” 
(uo. 225.). A „szocialista táborban” ez egyszer fordult elő, hogy valaki Lang, Hawks vagy 
– talán még ezt is megkockáztathatjuk állítani – Duvivier gengszterfilmjeivel azonos nívójú 
műveket alkotott, melyek színvonalát más műfajokban nem tudta Nicolaescu elérni.

A hetvenes években készült, megjelent írások nem tükrözik Király akkoriban tartott elő-
adásait, melyekben a későbbiekben megírt gondolatmenetek formálódnak. Más diskurzus az, 
amit a szakemberek folytatnak a szerzőt, Királyt méltatva vagy vitázva vele, és más az is, 
amit az új nemzedék folytat, aki előadásait hallgatta. A hetvenes évek hallgatói, a Zala megyei 
Moziüzemi Vállalat progresszív vezetője segítségével, Szigeti Árpád szerkesztésében, izgal-
mas ellenkulturális folyóiratot alapítottak, mely már ebben az időben hozzákezdett az uralko-
dó szellemi fétisek megtámadásához, s amelyben olyan szerzők bukkantak fel, akik a rend-
szerváltás után váltak ismertté. Szigeti Árpád sorozatot indított kiadványukban „A magyar 
filmkritika rémtettei” címen, ezzel új műfajt vezetve be a filmkultúrába, az összmentalitást 
megtámadó metakritika műfaját. Már a Kolozsvári Grandpierre Emiltől kölcsönzött mottó 
is a vállalkozás bátorságát illusztrálja: „A mai kritikus annyit lát a műből, mint amennyit a 
szúnyog annak az embernek a testéből, akinek a vérét szívja.” (Id. Szigeti: A magyar film-
kritika rémtettei II. Figyelő Szemek. 1981. 1. sz. 5.). Szigeti az Alien című film fogadtatását 
elemzi. Az Esti Magazinban írja Máriássy Judit: a „szörnyecske” láttán „olykor határozott 
nevethetnékem támadt.” Szigeti így kommentálja a „kritikát”: „Ez a hang azonban már a 
szubjektivizmusnak az a foka, amely magánjellegű. Természetszerűleg merül fel a kérdés: Jó, 
de nekem mindehhez mi közöm?” (uo. 6.). Szigeti a fiatalság lendületével bírálja a megértést 
és odafigyelést elhanyagoló korabeli kritika módszereit: „a kontextusból kiragadott részlet 
önkényes bírálata a kritikai baklövések immár klasszikus fogása.” (uo. 7.). A Népszabadság 
kritikusa azt kifogásolja, hogy miért férfi szüli a szörnyet, ha nő is van a hajón. A válasz frap-
páns: „Oldalszámra lehetne az ő stílusában heherészni például arról, hogy lám ez a vén gaz-
ember Zeusz, direkt Héra bosszantására, nem kipattintotta fejéből Pallasz Athénét! Mikor ott 
volt szegény felesége, aki talán öreg meg csúnya is, de hát tehénszeme van! Ez a vén Zeusz, 
akinek mindenféle nőszemélyre van gusztusa, sőt még állatokra is, képes a fejéből kipattintani 
gyermekét, pedig az agysebészet is gyermekcipőben járt vala.” (uo. 8.). Még egy érdekes ada-
lékra hívja fel Szigeti Árpád a figyelmet az Alien fogadtatása kapcsán: „Sajátságos, hogy míg 
a rossz kritikákat büszkén vállalták íróik, addig a filmről megjelent messze legjobb, korrekt 
írás szerény (x) aláírással jelent meg a Magyarország hasábjain.” (uo. 7.). A Figyelő szemek 
ismertetéseket és részleteket közöl olyan klasszikus értékű nyugati filmelemzésekből is, me-
lyek a Cápával vagy G. A. Romero filmjeivel foglalkoznak. Hazánkban első ízben méltatja Az 
élőhalottak éjszakáját, de korántsem korlátozza érdeklődési körét az amerikanizált tömegkul-
túrára. Hasábjain jól megférnek egymással az amerikai és a magyar mitológiát elemző szer-
zők, nyoma sincs a kisiklott rendszerváltás későbbi elkeseredett küzdelmei előzményeinek. 
A propagandafüzet álarcában indított félillegális filmlap kitűnő portrékat ad a magyar szerzői 
filmesekről is. Tamás Erzsébet pl. Mészáros Márta életművét elemzi: „Mészáros Márta filmje-
iben nincsenek hagyományőrző asszonyok, akiket képszerűen így látunk a múltból fölsejleni: 
ringó csípőjű, lisztet szitáló asszony, gyermekét ringató, halkan dúdoló mama, a vacsorát szót-
lanul a férje elé tevő szelíd feleség. Az ő filmjei a különös, a boldogtalan, a harmóniából kire-
kedt asszony- és nősorosokról beszélnek.” (Rejtjelek a nők szociológiájában és művészetében. 
uo. 10.). Szomjas György Rosszemberek című filmjét Szigeti érzékenyebben értékeli, mint 
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a magyar westernkísérleteket a túlságosan az italowesternhez kötődve megközelítő Király: 
„Magyarország így úgyszólván belekényszerült a radikális kapitalizálódás taposómalmába, 
önmagával pedig leszámolt. Leszámolt azzal a furcsa, nehezen körvonalazható hagyomány-
nyal … amely a betyárok világában még fölsejlik. Miből áll ez? Az évszázadokon keresztül 
átöröklött dacos belső tartás, a keserűséggel terhes, féktelen mulatókedv, a szigorú törvényű 
szabadosság, hit a néppel, a megfoghatatlan néppel való rokonságban, egy kulturális karakter 
olyan vonásai, melyeket a felszínesség és tetszetősség veszélye nélkül nem sorolhatunk to-
vább.” (Szigeti: Minden lehetőségek legjobbika. Figyelő szemek. 1979. 2. sz. 4.). A Figyelő 
szemek a lázadással azonos alkotás szellemét, a progresszív filmalkotók védelmezését vállalja 
a támogató, tűrő és tiltó hatalom szellemi csendőrségeként fellépő filmkritikával szemben.

7. a frivol múzsa

Király igazi magára találását A frivol múzsa (A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultú-
ra esztétikája) jelenti, melyhez, úgy hiszem, végső soron Hegel szolgáltatja az eszményt, Freud 
pedig a módszert. Kezdettől jellemző – mindenek előtt Hegel olvasása által ihletett – célját, 
hogy az új művészet kutatása alapján konkrétan az esztétikum és általában a képzelőerő lénye-
gét kutathassa, A frivol múzsa című művében éri el. A filmesztétika klinikájára nem őrülteket 
vagy neurotikusokat utalnak be, hanem a filmek összességét, mint kollektív, objektivált álom-
alakulatot, melyből kielemezhető mindaz, amit a fogalom, az értelem, az ész, egyén és közös-
ség eddig elhallgatott. Az „álomgyár” kifejezés, melyet mindeddig megbélyegző értelemben 
használtak, nála pozitív értelmet nyer. Filmek fekszenek a filmesztétika díványán. Helyettünk 
és képviseletünkben. De – ha értő nézővé válunk – magunk vagyunk a dívány fölött ülő anali-
tikusok is. Ezért vezeti be később a szerző az „álomfejtés” analógiájára a „filmfejtés” fogalmát.

Kovács András Bálint adta a legmélyebb értelmezést a Frivol múzsa első, 1992-ben 
megjelent változatáról. Ő érzékeli elsőként, hogy a tömegkultúra és tömegfilm rehabilitá-
lása nem cél, hanem eszköz, szerzőnk tehát nem a tömegkultúra prófétája, hanem a mű-
vészet „mirevalóságának” megértése érdekében rendszerezi a mesterséges élmények kis-
ipari és futószalagtermékeit egyaránt: „Tévedés volna Király Jenő könyvének jelentőségét 
pusztán abban látni, hogy maga is lépéseket tesz a tömegkultúra elméleti integrálása felé …  
Az igazi kihívás az originális elméleti kiindulópont, ahonnan a szerző megközelíti a populáris 
művészetet.” (Kovács András Bálint: A tömegkultúra esztétikája. Buksz. 1994. nyár. 196.). 
Kovács András Bálint felismeri a vágy, a remény, az ellenvilág és az utópia fogalmainak 
jelentőségét a körvonalazódó rendszerben, s valóban A frivol múzsa írásának idején tanul-
mányozta szerzője Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung című művét, hogy a pszichoanalitikus 
vágyfogalomnak történetfilozófiai értelmet is adhasson. „A populáris kultúra át akarja ugorni 
azokat a korlátokat, amelyeket a valóság emel az emberi vágyteljesítés elé, és segít abban, 
hogy ezek a vágyak megőrződjenek, ne kopjanak el a realitással való találkozás során. …  
A lényeg azonban az, hogy Királynak sikerül kijelölnie azt az értékdimenziót a tömegkul-
túrában, amely az emberi létet állandó problematikusságában szemlélő elitkultúrák számára 
valóban nem megközelíthető. Ez pedig a feltétlen erkölcsi abszolútum szemléletessége iránti 
örök emberi igény.” (uo. 201-202.). Kovács András Bálint azt a radikális fordulatot is érzé-
keli, melyet magam a legfontosabbnak tartok, akár azt mondom, hogy feje tetejéről a talpára, 
akár azt, hogy a talpáról a feje tetejére állítja az esztétikát, a lényeg, hogy nem konszolidált, 
előkelő formáiból vezeti le az érzékenység kristályosodási történetét. „Király az utópiát lé-
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lektani eredete felől értelmezi. A szépséget ezért nem a fennkölt szellemből eredezteti, hanem 
a lelki káoszból. A szépség alapja nem a jó, amit el akar érni, hanem a rossz, amit le akar 
győzni. Az esztétikum végső alapkategóriája ezért – ahogy a könyv A lét sötét éjszakája 
című fejezetében kifejti – az iszonyat.” (uo. 202.) Gehlen egykori – Király kultúraelméleti 
oktatói tevékenysége idején folytatott – tanulmányozása ihlethette szerzőnk eszméjét, mely 
szerint a szépség késleltetett borzalom. Ez összefügghet Sartre eszméjével is, mely szerint 
az ember: szabadságolt halott. Ezen a ponton ismét érdemes felhívni az olvasó figyelmét, 
hogy Király nem a filozófiai tanokat vetíti bele a filmekbe. A filmekből olvassa ki ezúttal pl. 
az esztétikum metafizikáját, s ennek az etikum igényével való kapcsolatát. Gondoljunk pl. 
Az opera fantomja változataira, melyekben az egykori kínzókamrák mélyén szenvedő rútság, 
önmagával harcolva és önlegyőzésre törekedve komponálja azt, ami fenn, a színpadon és a 
fényben a szépség diadalaként jelenik meg. A szenvedő rútság gyűlöletet nemz a mélyben, 
melynek önlegyőzési kísérlete a gonoszságot jósággá átváltoztató szépség, melyhez azonban 
Christine Daaé segítségére volna szükség. Mindez már Rupert Julian némafilmi változatában 
is kidolgozott koncepció. A különösen nagyot alkotók – nemcsak a művészetben – gyakran 
torzak és bűnösek, mert valamit könyörtelenül végigcsinálnak (Rettegett Iván). Máskor azért 
monomániásan könyörtelen és ellenállhatatlan a hős, mert mindent elveszített, ami szubjektí-
ve fontos volt számára (Mad Max). Ha túlságosan egyértelmű és erkölcsileg nem problema-
tikus a választás, pl. a Krisztina királynő című melodrámában, önmaga dramaturgiai és hőse 
erkölcsi döntéseinek megkönnyítése elgiccsesedéssel fenyegeti a filmet.

A Frivol múzsa első változata egyetemi jegyzetként jelent meg A tömegkultúra esztétiká-
ja címen. A szerény jegyzetformátumú kiadványt Almási Miklós így értékeli: „A populáris 
mitológiák narratív szerkezetét Király Jenő elemezte kitűnő monográfiájában: A tömegkultú-
ra esztétikájában.” (Almási Miklós: Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófiák labirintusában. 
Bp. 1992. 99.). A Frivol múzsa második, bővített kiadásáról Réz András írt a Kritika 1995. 
februári számában. Figyelemre méltó, Réz András milyen éles szemmel érzékeli már a Frivol 
múzsában azt, ami A film szimbolikája nyolc kötetében, új és új nekifutások által, folyama-
tosan radikalizálódva bontakozik ki: a szimbolikus cselekvés gyakorlati értékének, mint a 
gyakorlati cselekvés szimbolikus ajzószerének mozgósító hatását. Réz írja: „A Frivol múzsa 
egyik legnagyobb értéke számomra az a bölcsesség, amely a kultúra közegében nem hajlan-
dó elsőbbséget adni annak, ami olyan, mintha valóság lenne. Mert valójában mi is a kultúra 
alapvető célja? Egyáltalán mi szükségünk van kultúrára? Őszintén szólva, már nem is tudom, 
Király Jenőt idézem-e meg vagy pusztán önmagam projektálom művébe, de az bizonyos – s 
úgy vélem, az opusban is ott rejlik a gondolat –, hogy a kultúra általános használati utasítás 
a világhoz. Márpedig a használati utasítás nem homológ azzal a struktúrával, amelynek mű-
ködtetésére vonatkozóan instrukciókkal lát el bennünket.” (Kritika. 43. sz. 9.).

Kodaj Dániel Király horroresztétikáját mutatja be rendszere kulcsaként. „Mit mond a 
szemiózis természetéről, hogy a jelek akkor képesek felidézni a legmélyebb félelmet, mikor 
visszafordítják a varázstalanítás folyamatát, és visszalöknek a gyerekkori szorongások közé? 
Király Jenő Frivol múzsa című monográfiája erre a kérdésre keresi a választ, miközben átte-
kinti és tipizálja a múlt század második felének populáris filmjeit, kiemelt helyen a horrorral. 
Mivel Király a jelek által teremtett félelmet valójában az esztétikum keletkezési pontjaként 
azonosítja, különösen érdekes végigkövetni gondolatmenetét.” (Kodaj Dániel: Mesél, jelez, 
fél. Café Bábel. 64. sz. 67.) Az összrendszert áttekintő Kodaj figyelmeztet, hogy ez egy he-
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geli és nem husserli értelemben vett – esztétikai – fenomenológia: „A Frivol múzsa utolsó 
fejezete A szellem fenomenológiáját írja át az érzelmek rendszerére, az észrevevés helyett a 
rettegést, a dialektika helyett pedig a szemiózist véve alapul… E ’lélek-archeológia’ a tudat 
hajnalához vezetne vissza, a szemiózis születéséhez és az evilági oksággal vívott borzalmas 
küzdelmekhez, ahová a vallástörténet legkorábbi rétegei sem érnek el. A kalandtól a horror 
felé haladva a hősök, a szörnyek és istenek, végül az isteneket is megelőző rémképzetek 
korába jutunk, a kognitív teremtés idejéhez, mikor kultusszal és rációval meg nem békített 
rémek nyüzsögtek a fel-fellobbanó értelem körüli éjszakában.” (uo. 71.).

8. csak egy nap a világ

Király, bár tartott komédiaelméleti kollégiumokat, írásaiban elhanyagolja a komédiát. Komé-
diaelméleti észrevételei kéziratban maradtak. A témával kapcsolatos elemzéseket az egyébként 
eléggé melankolikus című Csak egy nap a világban találhatunk. A legrészletesebb, legjobban 
dokumentált és filmtörténeti ismeretekkel legbőségesebben alátámasztott gondolatmeneteket 
Király Jenő és Balogh Gyöngyi közösen írt művében élvezhetjük. Ez a mű a legvisszhangta-
lanabb a felsoroltak közül, pedig a szerzőtárs, Balogh Gyöngyi érzékenységének, a filmekhez 
való meghitt és áttekintő viszonyának, valamint a magyar film-, társadalom-, sőt lélektörténet 
mélységeiben való elmerülési hajlamának következtében, egészében meghittebb és derűsebb 
hangulatú, mint Király egymagában írt művei, s úgy viszonyul a többi műhöz, mint a westernek 
magányos vadásza, az ellovagoló outlaw figurájához a farmot vásároló, s már legfeljebb csak 
az amnesztia érdekében gyilkoló otthonkeresők, akiket A mai film szimbolikája Boetticher-
fejezetéből ismerhetünk meg. Mindenek előtt a Shane című film emberré válni nem tudó hősét 
és hőssé válni tudó emberét, az ellovagolót és a letelepedőt szembeállító bonyolult happy end-
jének hangulatát idézi fel bennem ez a meghatározott történeti szakasz tárgyalását elméletté el-
mélyítő könyv (Balogh Gyöngyi – Király Jenő: Csak egy nap a világ. A magyar film műfaj- és 
stílustörténete 1929-1936. Bp. 2000.). Miként más esetben is megtörtént, ezúttal sem találtam 
egy-kettőnél több komoly méltatót. Kelecsényi László „A nagy szürke” című írása a Filmvilág 
2000/11. számában jelent meg. Alcíme: „Minden jó és igaz filmtörténet társadalomtörténet.” 
Az írás címét bevezető sorai magyarázzák: „Eljön majd az idő, mondjuk 2020-ban, amikor az 
akkori média szakos egyetemisták már csak a ’nagy szürkének’ fogják emlegetni ezt a Muráti 
Lili fotójával ékesített kötetet.” (A mű terjedelme valóban nem kicsi: 712 oldalt „nyom”). 
A továbbiakban Kelecsényi a szerzőtársi viszonyra utal: „A közös szellemi gyermek jól si-
került. Nincsenek elvarratlan szálak, öltési hibák, nem lehet henyeségen kapni a szerzőket.” 
Különösen azt értékeli, ami véleményem szerint is a legfontosabb, ha egy filmtörténet több 
önmagánál: „Bárhol lapozza is fel az olvasó a szerzőpáros vaskos kötetét, imponáló tudás-
anyag árad belőle. Ez még magánügy volna, nyilván a többi filmtörténész is nagyon művelt. 
Csakhogy azok még kiemelkedő esztétikai értékű művekre sem vetítik rá az őket megillető 
művelődéstörténeti ismeretanyagot.” Vagyis: minél tágabb kontextusba helyezzük el a művet, 
annál többet mond el magáról, koráról, és általában az emberről. Azaz: annál mélyebbre hatol 
a filmben, annál több információt csal ki belőle. Még azt tenném hozzá Kelecsényi értékelésé-
hez: megható az olvasó számára az a szeretet, amelyet a szerzők éreznek anyaguk iránt.

Gelencsér Gábor mintha úgy érezné, a szerzők túlbecsülik vizsgálati anyagukat: „…ho-
gyan lehet 700 nagyalakú nyomtatott oldalt írni erről a rosszhírű filmtörténeti korszakról, 
amikor a hatvanas évek aranykoráról talán összességében sem olvasható ekkora terjedelmű 
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tanulmány?” (Gelencsér Gábor: Filmtörténelem. In. Gelencsér: Filmolvasókönyv. Írások film-
művészeti kötetekről. Pécs. 2003. 67.). Az előző bekezdésben jeleztem, hogy a Csak egy nap 
a világ szerzői épp az általuk tárgyalt kort tartják, az általuk vizsgált műfajok szempontjából, 
aranykornak. Gelencsér azonban csak a tárgyat értékeli le, nem tárgyalását: „A műfajok által 
kijelölt kódok és típusok minduntalan alkalmat adnak az összehasonlító elemzésekre, séma és 
variáció korszakokat és filmgyártásokat keresztbe metsző mozgásának nyomon követésére. 
A szerzők ismeretanyaga ezen a téren páratlan, s nemcsak a tárgyalt időszak filmjeire terjed 
ki: a könyv legüdítőbb részei éppen a napjaink tömegfilm-sikereiig előrekalandozó, nem rit-
kán heurisztikus párhuzamokat feltáró passzusok … A Hamupipőke-kód már önmagában is 
eredeti leírása például a szép emlékű magyar pornófilm, a Hamupopóka rövid elemzésével 
zárul. A szöveg egyébként nem fukarkodik a szellemes, metaforikus – néha nyelvileg túlfe-
szített –megoldásokkal. A filmeket emlékezetében felidéző olvasónak még az is megfordulhat 
a fejében, hogy Királyék elemző leírásai szórakoztatóbbak, mint maguk a filmek. Már a 12 
oldalas tartalomjegyzék is élvezetes olvasmány. A kedvencem a Tomi a megfagyott gyermek-
ről szóló fejezet címe: A magyar Twist Olivér avagy a lelki jégmezők kis lovagja.” (uo. 69.).

Ma nő a régi magyar filmkultúra és szellemi környezete iránti érdeklődés. Füzi Izabella a 
néma, Lakatos Gabriella a hangos korszak kutatásában ért el izgalmas eredményeket. Laka-
tos Gabriella pl. nagy szakirodalmi és filmapparátussal dolgozó tanulmányaiban szellemes új 
kategóriákat dolgoz ki (félbűn-film), illetve pontosabban körülhatárolja és jellemzi a régieket 
(screwball comedy). Kezd feltárulni a régi magyar filmkultúra gazdagsága, s egyes műfajok-
ban elévülhetetlen érdemeket szerzett kreativitása. Egy-egy ilyen felfedező értékű tanulmány 
eredményessége azonnal megnyilvánul, s azon mérhető, mennyivel többet lát meg olvasója a 
filmben, mint korábban. (A magyar félbűnfilm. Metropolis. 2013/2. A screwball comedy ta-
nulmány: „Én olyan rettenetesen gyűlölöm, ahogy még nem szerettem senkit”. Metropolis. 
2014/3.) Lakatos Gabriella eredményein érdemes – a kultúránk egészét, legalábbis utóbbi év-
századát jellemző folyamatokat megvilágító ötletek forrásaként – elgondolkodni. A nagy si-
kerű Liza a rókatündér című filmet leghelyesebb volna félrókatündér-filmnek nevezni, hiszen 
kiderül, hogy valójában Liza sem nem róka, sem nem tündér, a bonyodalmakat nem a róka-
tündér elátkozott mivolta okozza, hanem egy hulladémon, ám a film ebben a tekintetben is 
csak félhulladémon-film, mert a köztes lény az ötvenes évek kamaszos rockereinek paródiája, 
komikus idézet és nem természetfeletti (vagy alatti) fantasztikus valóság. Ezzel kultúránk és a 
fantasztikum viszonyának kérdése vetődik fel, mely egy Wilhelm Reich által elemzett mecha-
nizmussal megmagyarázható (Charakter Analysis. New York. 1949.). Reich szerint bizonyos 
karaktertípusokban (melyeket egész kultúrák karaktereként is általánosíthatunk) az öröm és az 
oldódás előrehaladását az általa ébresztett szorongás versengése kíséri, s miután végül a szo-
rongó reflexió utoléri és meghaladja az oldódási folyamatot, az ember pánikba esik az örömtől 
(a realitásérzék a fantáziától, az értelem az érzelemtől) s lefékezi azt. Nem merjük felszabadí-
tani sem a vágyképeket, sem a rémképeket, sem a fantasztikumot. Ebből jön létre a pótlékok 
kultúrája, mely mindenből igyekszik kivonni az eredeti vonzerejét biztosító szubsztanciát (al-
koholmentes sör, koffeinmentes kávé stb.). A szellemi kultúrában ez a tendencia megduplázó-
dik: az úgynevezett „magaskultúra”, a XX. század eleje óta, a tartalommentes forma ideálját 
hajszolja, míg a populáris kultúra – olyan nyárspolgári cenzúrának engedelmeskedve, mely a 
„szocialista” országokban, a várakozások ellenére, nem csökkent, hanem nőtt – a bűnmentes 
bűnügyi filmet, a szexmentes szerelmesfilmet, s a valódi humor sava-borsát kioltó felszínes 
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bolondozást részesíti előnyben. Chaplin vagy Jacques Tati humorában mindig van nem kevés 
szomorúság, sőt szorongás, míg a blődli felszínesen „röhögtet”, vagyis problémahárító mecha-
nizmusként működik. Még a Limonádé Joe című egykori sikeres csehszlovák film is blődlit ál-
lít elő western címén, s ezt felülmúlásként és nem alulteljesítéseként akarja eladni. A Régi idők 
mozija című Steno-film, a Játszd újra, Sam, a Nyolc és fél vagy Az utolsó szovjet mozielőadás 
önmegerősítő önreflexiók, míg a blődli a reflektáló ellen forduló önreflexió, mely arra tanít, 
hogy nem szabad átadni magunkat egymásnak, önmagunknak, kultúránknak, érzéseinknek és 
hagyományainknak. A filmes, ha közönségfilmet készít, kénytelen engedni a közízlés tendenci-
áinak. Ilyen tendenciát illusztrál a hír: havonta egymilliárd ember néz videókat a YouToube-on, 
s ezt a magyar feltöltést: „Adele – Hello PARÓDIA! Pamkutya” majdnem 4 millióan nézték 
meg (közzététel: 2016. március 4., megtekintés: 3.999.985 – 2017. január 23-ig).

9. a film szimbolikája

A Csak egy nap a világhoz hasonlóan – egyetlen kivételtől eltekintve – nem találtam részle-
tekbe menő elméleti értékelést Király: A film szimbolikája című nyolc kötetes művéről, talán 
mert nagy terjedelme miatt még senki sem tekintette át. Az említett kivétel Pápai Zsolt és 
Varga Zoltán munkája: A király koronája (Filmvilág. LVI. évf. 2. sz. 2013. febr.). „…A film 
szimbolikája forradalmi tételként jegyezhető a filmről való gondolkodás mintegy százéves 
történetében. Olyan konstrukció, ami a filmkultúra újragondolására csábít, és potenciálisan 
önálló kutatási programok sora építhető rá.” (8.) Bíztatónak tűnik, hogy minél fiatalabb nem-
zedék írásait olvasom, annál melegebb méltató szavakat találok: „Vannak pillanatok, amikor 
az egyszeri magyar ember a világ kellős közepén érzi magát. Túlcsordul a szíve, párásodik a 
tekintete, dagad a mellkasa, ha azzal szembesül, hogy egy-egy honfitársa valami addig elkép-
zelhetetlent, valami világraszólót alkotott … A több évtizedes tudományos kutatást egyesítő 
gondolatfolyam kétségkívül a legnagyobb, legjelentősebb szellemi teljesítmény az egyete-
mes műfajelméletben.” (uo. 8.). A szerzők, úgy tűnik, üdvözlik A film szimbolikája olyan 
aspektusát, mely A mai film szimbolikája jelen kötetében tovább radikalizálódik: „…a köte-
tek oldalait dúsítják a jelenkor tébolydaként jellemezhető világát búcsúztató-gyászoló, vagy 
annak abszurditását nyomatékosító mondatok is. Hogy Király a napjainkban csúcsra járatott 
globális turbókapitalizmus, illetve ’túlcivilizáció’ árnyékában értelmezi újra a filmkultúrát, 
egyike műve legprovokatívabb és továbbgondolásra sarkalló vonásainak.” (uo. 9.).

A film szimbolikája első két kötete a kutatás szemiotikai, esztétikai és hermeneutikai alap-
elveit dolgozza ki, a második két kötet a fantasztikus műfajok, a következő kettő a kalandfilm 
műfajok elmélete, a hetedik a filmerotika, a nyolcadik a „szerelmesfilm”, a melodráma és ro-
mánc problémáival foglalkozik. Kimagasló vagy nagyon jellegzetes filmek részletes elemzései 
a könyvsorozat elméleti épületének oszlopai, de a vállalkozás lényege egy élet filmtapasztala-
tának egészét mérni meg az élettapasztalat egészén. Csak így világosodik meg a filmkultúra 
lélek-, jellem- és társadalomalakító funkciója és a filmekkel való együttélésünk értelme.

A kötetek megjelenését követően az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke konferenciát ren-
dezett a szerző esztétikai elméletéről, illetve az általa érintett műfajok elméletének továbbgon-
dolási lehetőségeiről. Benke Attila előadásából idézek egy félmondatot: „…Király Jenő szinte 
minden nagyobb művében, illetve tanulmánykötetében külön foglalkozik a western műfajá-
val.” (Benke Attila: Legendák revíziója. Metropolis. 2013. 4. sz. 54.). Ezt azért idéztem, mert 
jelen kötetünkben is van, méghozzá kitüntetett helyen és szerepben, western-fejezet. Remélhe-
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tőleg kialakulóban van egy új nemzedék új filmelméleti diskurzustípusa, melyhez képest Király 
írásai úgy értékelhetők, mint az első magányos trapperek (pl. a The Plainsman című filmben 
Gary Cooper) a későbbi igazi honfoglalókhoz, otthonteremtőkhöz és országépítőkhöz viszo-
nyítva. Vagy mint a Holtak földje című filmben egy váratlan felbődülő szörnyűséges zombi, 
akiben feldereng valami, és aki elindul megkeresni az új hazát, ahol a zombik is elférnek.

Néhány szót kellene ejteni a pálya eszmei és érzületi változásairól. Olyan szerzőt nem tu-
dok megnevezni, akinek ma Király – mint fiatalon Lukácsnak – követője volna. Nem a követő, 
hanem az ellenkező stílusát képviseli. Kovács András Bálint ezt a Frivol múzsa kapcsán jelle-
mezte: „Király Jenő a szocialista rendszer hatalmának teljében kezdte el írni művét, ez magya-
rázza gyakori aktuálpolitikai kiszólásait, vitriolos megjegyzéseit a hivatalos kultúra diktátora-
iról és támogatóiról.” (Kovács András Bálint: A tömegkultúra esztétikája. Buksz. 1994. nyár. 
199.). Már A film szimbolikája egészéről, s folytatásáról fokozott mértékben elmondható, hogy 
a szerző – a kapitalista rendszer hatalmának teljében – nem kevésbé vitriolosan kritizálja a 
globális kapitalizmust, mint egykor a szocializmust, de sokkal átfogóbban és rendszeresebben, 
amit az tesz lehetővé, hogy a vizsgált filmanyag pesszimizmusa, elkeseredettsége, az ábrázolás 
zaklatottsága és az ábrázolt világ rútsága évről-évre nő. Az is érdekes, hogy a szocializmusban 
élve az amerikai filmeket „falta” az osztrák televízió segítségével, míg a neokapitalizmusban 
felébredt érdeklődése a klasszikus szovjet film és a szocialista filmmitológia iránt. Ennek az 
új érdeklődésének tanúságai a Vidám vásár, A szibériai rapszódia vagy A disznógondozónő 
és a kecskepásztor elemzése. Ezek a filmek éppúgy nem a „létező szocializmust” ábrázolják, 
mint ahogyan szeretett westernjei sem a létező Amerikát. A kettő szembeállításában Žižek 
Királynál is messzebb megy el, arra utalva, hogy a „létező” Lincoln közelebb van az Abraham 
Lincoln a vámpírvadász című filmhez, mint John Ford Ifjú Mr. Lincolnjához.

A film szimbolikája olyan támogatásból került kiadásra, mely nem tette lehetővé könyves-
bolti forgalmazását, csupán a szakma képviselői, könyvtárak, tanszékek és a tantárgy diákjai 
kaptak tiszteletpéldányokat. Ezért a szerző felajánlotta a könyvet a nagyobb nyilvánosság szá-
mára, így az ma már hozzáférhető az interneten a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján: 
http://mek.oszk.hu/14800/14807/index.phtml; http://mek.oszk.hu/14800/14808/index.phtml; 
http://mek.oszk.hu/14800/14809/index.phtml; http://mek.oszk.hu/14800/14810/index.phtml.

A film szimbolikája és a korábbi Frivol múzsa közös sajátossága, hogy az elméleti fejtege-
téseket műfajportrék, az utóbbiakat pedig filmportrék konkretizálják, melyeknek nem csupán 
az a kérdése, mi a műfaji mitológia vagy az egyes film üzenete. Még fontosabb érzékeltetni, 
miben áll a filmek varázsa, az életképességet tápláló, erőinket ajzó, élethangulatunkat fűsze-
rező hatása. Mi az egy-egy műfajban vagy filmben, ami szenvedélyes híveiket toborozza? 
A régiek varázslásnak nevezték, a maiak terápiás hatásnak. Ennek érzékeltetésére az iroda-
lomtól kell eszközöket kölcsönözni.

10. a személyes filmélmény problémája

Király a tömegfilmet egy időben műfajfilmként, a művészfilmet stílusfilmként jellemezte. 
A műfaj a tradíciók raktára, a stílus a kísérletezések szertára. Az esztétika iránt érdeklő-
dők ezáltal két kultúra harcának haditudósítójaként is olvashatták a műveit. Az előadásaiban 
elemzett filmek és filmtípusok skálája ezért rendkívül széles. Ő azonban nem az egyik vagy 
másik kultúra embere. Kérdése, melyet a filmkultúrának feltesz a következő: Mi az, ami élni 
segíti ebben a mind életellenesebb világban? Legújabb könyvében már szó sincs a két mű-
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vészetfaj harcáról vagy alfajaik tipizálásáról. A mai film helye a világban – vagy a mai világ 
képe a filmben: ez a problémája.

Mit művelnek velünk a filmek? Hogyan élnek bennünk tovább? Hogy néz ki a filmmel 
való új találkozás? Az élményre, „műalkotásegyéniség” (Lukács György) és befogadó szemé-
lyiség viszonyára vonatkozó kérdéseink új elméleti perspektívákat nyitnak, kutatási felada-
tokat körvonalaznak. A film szimbolikája utószavának írásakor életmű-interjút készítettem a 
könyv szerzőjével. Ekkor mondta a következőket: „Kedvenc film? Ez túl általános és ezért ér-
telmezhetetlen kifejezés. Van olyan film, amely életre szóló élmény, de nem kívánja az ember 
még egyszer megnézni. Olyan film is van, amit nem tud az ember hosszabb ideig nélkülözni. 
Van, amit az ember azért szeret, mert vadonatúj élményeket hoz el hozzá, és olyan is, amely-
ben öröksége, kultúrája kivonatát érzi. Vannak filmek, melyek váratlanul megöregszenek, pl. 
Joel Schumachertől Az operaház fantomja ma nem köt le úgy, mint első alkalommal, míg 
Bob Fosse Kabaréja, ahányszor megnézem, mind jobban bámulom. Esztétika íráskor azonban 
mindez magánügy. Azt kell kutatni, amiben az emberi lényeg rejtett, titkolt, kimondani nem, 
csak kiénekelni vagy megálmodni tudott dimenzióival kerülünk érintkezésbe.”

Megkülönböztethető az érzelmi és a szellemi katarzis. Az érzelmi katarzist is maga után 
vonó szellemi katarzis az elitművészet sajátja, a szellemi katarzist is maga után vonó érzelmi 
katarzis a populáris műalkotásé. „Maga után von”: azt jelenti, együtt élünk a művel, tovább 
dolgozik bennünk az élmény. Ha pedig így van, akkor szimpla katarzis is van, mely vagy 
pusztán érzelmi vagy egydimenziósan értelmi élmény. Az élménykutatás az értékelésben is 
segít. Az esztétika bicegő óriás marad, míg hozzá nem fogunk az élménytörténet és élmény-
elmélet kidolgozásához, mely kettős feladat, az empirikus és a teoretikus kutatás számára is 
nyitott tér, ezért rendkívül hálás téma.

Újabb tanulság, melynek vizsgálata a kezdet kezdetén áll, az, amit úgy fogalmazhatnánk 
meg, a legjelentősebb, az életvitel és személyiségépítés szempontjából legfontosabb filmek 
jellemzője, hogy az ilyen film több mint film. A filmélmény emancipálódhat valóságélmé-
nyünkkel. Geraszimov Csendes Donjából pl. nem egy-egy technikai bravúr marad meg 
emlékezetünkben, az utóhatás más: mintha együtt éltünk volna a polgárháború borzalmait 
megszenvedő kozáksággal, mintha életünk egy szakaszára emlékeznénk. Sirk The Tarnished 
Angels című filmjéből bevésődik emlékezetünkbe egy jelenet: Dorothy Malone áll férje in-
duló repülőgépe mellett. Lobog a haja és a szoknyája. Egy lángként lobogó fehér asszony. 
A lelkesedés, az odaadás és az áldozat példaképeként őrizzük magunkban képét egy életen 
át. Ezért hangsúlyozza Király, hogy a fontos film segít élni.

11. a mai film szimbolikája

A nyolckötetes általános filmszimbolikát követően a most nyilvánosságra hozott mű a mai 
film szimbolikájával foglalkozik. A könyv, első részében, azt vizsgálja, hogyan hozta létre a 
tőke és a technika a „homo cinematographicus” nevű lényt, második felében, ahol ezt a lényt 
beutalja az esztétika klinikájára, azt igyekszik felfejteni, hogyan leplezik le a film víziói a 
globalizáció kártételeinek lényegét. A könyv végén a szerző mindezt szembeállítja a film első 
ötven éve, a remények kora emberképével, az életöröm mozijával.

A mai film szimbolikája a kapitalizmus és a technika szelleméből vezeti le a filmet, s az 
új művészet termékeit a szolgálat vagy a lázadás szempontjai szerint differenciálja. A könyv 
első részének tömör társadalom- és kultúrkritikai fejtegetései helyes megértése érdekében 
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nem árt hangsúlyozni, hogy a pénz vagy a tulajdon eszközök vagy szervek a társadalom 
vállalkozásaiban, illetve a társadalmi szervezet életében. Ha tehát a magántulajdon vagy a 
pénz kritikája a kártételeket állítja középpontba, ez nem azt jelenti, hogy az eszköz vagy a 
szerv kiküszöbölendő. A társadalomkritika kimagasló alkotásai (Fassbinder, Pasolini stb.) 
arra mutatnak rá, hogy a szerv a szervezet egészének rovására kezdett működni a túlnöveke-
dett tulajdon vagy az önálló életre kelt spekulatív pénzpiac, végül pedig a háborús gazdaság 
alá rendelt népgazdaság formáiban. Olyan filmek, mint Fritz Lang Metropolisa vagy Vittorio 
de Sica Csoda Milánóban című filmje korántsem akarják a fürdővízzel a gyereket is kiönteni 
vagy a daganattal együtt a beteget is kioperálni. Különösen érdekesnek és feltétlen tovább-
gondolandónak tartom a robbanó társadalmi világegyetem növekvő elviselhetetlenségét ta-
núsító filmelemzéseket. A társadalmi különbségek pervertálódása az egész társadalmat rob-
banó világegyetemmé változtatja, melyet a gyűlölet gyorsulása szabályoz, nem a szolidaritás. 
Carpenter Elátkozottak faluja című filmjében a gyerekek fenyegetik a felnőtteket, Rodriguez 
Invázium című filmjében a gyerekek ismerik fel tanáraikban az álcázott szörnyeket.

A fentiekben kettős célom volt: bemutatni egy elszigetelt, zárt társadalom és az azt követő 
zaklatott és zavaros átmeneti kor elméleti vitáit, a diktatúra bomlását és a tőkés anarchia nem 
kevésbé kultúraromboló beköszöntét, s a velük járó kedvezőtlen szellemi klímát és elméleti szü-
lési nehézségeket, egyúttal, e produkció- és recepciótörténeti vázlatok segítségével vázolni egy 
esztétikai rendszert. Ezzel elérkeztünk az új mű, A mai film szimbolikája filmelmélet-történeti 
problémáihoz. Magyarázatra szorul a már Király korábbi írásaiban is előforduló kifejezés : A film 
második gyermekkora. Nyilvánvalóan visszautal Nemeskürty könyvére, A filmművészet nagy-
korúságára. Király még egyetemista volt Nemeskürty könyvének megjelenésekor, egyébként 
hallgatója is az egyetemen. Nemeskürty megélte a film felemelkedését és művészetté válását: 
„jó hírrel” lépett fel. A fentiekben jellemzett korábbi írásaiban Király ezt a „jó hírt” gondolja to-
vább, duplázza meg, két régióban keresve és találva remekműveket. Új könyvében, a globalizá-
ció kulturális következményeit érzékelve, pontosabban a kultúrát, mint a globalizáció lepusztult 
és összezavarodott áldozatát megfigyelve, dupla „rossz hírrel” lép fel: nemcsak a film második 
gyermekkoráról beszél, amit már korábban is megtett, ezúttal eljut az emberiség második gyer-
mekkora jellemzéséig. „Már nem jó lenni, ez a baj.” – írta Király már 1992-ben (Az iszonyat 
mozija. Magyar Napló IV. évf. 25. sz. 35.). De ekkor még, az Emlékmás című Verhoeven-filmre 
hivatkozva, hozzáteszi: „A mozi még él, és változatlanul szeretetre méltó.” (uo. 37.). Új könyvé-
ben összefonódik az általános kultúrkritika a filmkultúra kritikájával: a „rossz hírek” sokasodnak.

Miért nem jó lenni? Egy korábbi, befejezetlen írásában az ezredforduló világválságának 
előzményeit már az előző századforduló idején kimutatja – ezúttal a kor érzékeny „ködlovag-
jaitól” származó vizsgálati anyagon:

„Elérkeztünk a második évezred végére. Évezred-alkonyat-idő felismerései következnek. 
De valójában még az igazi, a lényegi, a tulajdonképpeni végről is lekéstünk, nagyapám kora a 
nagy világvége, 1870 és 1910 körül elmondták a legfontosabbakat, megélték és kiértékelték a 
véget, mely után a meghiúsult újrakezdések és a sikertelen önkeresés kísérletei következnek. 
A vég mind zavarosabb és aljasabb melléktermékeit akarják nekünk eladni új kezdetekként.  
A XVIII. század végén a kifinomult nemesi világ érzi vesztét, a XIX. század végén a kifino-
mult polgárvilág. Mindkettő egy-egy világvége, és mindkét alkalommal találkozik a még-
nem tragikuma a már-nem tragikumával, egyszerre szakad rá a lélekre, ami nem jött el, és 
ami elveszett. A bukottnak már nincs elég ereje, a hatalomra törőnek még nincs elég kultúrája.
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A XIX. század első felében a hitel eszméje a reform reményeihez kapcsolódik, a század 
második felében az eladósodás eszméje foglalja össze az új alapélményt. Minden érték ki van 
szolgáltatva a piacot uraló hatalmak fel- és leértékelő manipulációinak. Az eredmény kettős: 
az egyén szorongva halmoz, a halmaz azonban kimérává válik. A gazdagodás mohó remé-
nye a katasztrófa előérzetébe csap át, s a kettő kölcsönös függése teszi az emberi létmegélés 
alapformájává a gondot. Gond és gondoskodás viszonya megváltozik, a kölcsönös gondos-
kodás tradicionális viszonyait felbomlasztja a kölcsönös gondoskodás társadalmi szerződését 
felmondó öngondoskodás. Ezáltal mindenek kölcsönös taszításának, a lehetséges partnerek 
ellenféllé való átértelmezésének és válságba döntésének eszméje lesz a létfenntartás modell-
je. A gazdagság felhalmozásának olyan módja ez, mely válsághalmozást eredményez. Vargha 
Gyula (1875) a hajnalkötöző királyfi mesealakját idézi, akinek sikerült megkötöznie az időt, 
hogy ne virradjon fel a hajnal. Erre akkor van szükség, ha az új nap megszégyenüléssel, 
kudarccal, bukással, elaljasodással fenyeget. Ha a kínok és a romlás idejének alternatívátlan 
nyúlásaként tűnik fel a jövő, várjuk a hajnalkötöző királyfit. Bartók Lajos víziójában a gazda-
sági csőd, a kollektív eladósodás várja az Ázsiát elhagyó, Európába betagozódó közösséget, 
melyet az Új Haza, a meghódított egykori tengerfenék, most feneketlen tengerként nyel el: 
’Mint hajdan sóstenger folyt rád: / Elborít a tenger adósság!’ A költő előbb és pontosabban 
diagnosztizálja a féltett és korholt nép sorsát, mint a közgazdász: ’Nem bőszült ellenség esz 
meg: / Licitáción megvesznek!’ (1877) Az anyagi romlást megelőzi az érdemek és erények 
romlása, a társadalomét a kultúra bukása. A költészet átvilágítja a haladásnak látszó hanyat-
lást, diadalként tálalt bukást. Rudnyánszky Gyula (1891) bemutatja a társadalom kettésza-
kadását dolgozókra és parazitákra, olyan táguló társadalmi világegyetemet tár elénk, mely-
nek összemérhetetlen és összeférhetetlen tényezői nem ismerhetnek magukra egymásban, 
az ember nem ismer többé az emberre, s ezért a vívmányok mindenike lehetséges áldásból 
valóságos átokká válik, pl. az ünnepelt repülés:

’Tehát az ember már repülni tud!
Ez új mulatság lesz a gazdagoknak!
…
Előre! Szállhat a pénzes here
Selyem zászlóval fellegsáncokig,
Míg lent a gyári napszám embere
Egy-két órával többet dolgozik…’

Míg távolnézetben szelídülni látszik a kifinomuló kín, valójában lázító ostorcsapásból 
tunyává és hülyévé tevő krónikus mérgezéssé válik:

’A néptömegnek sorsa ugyanaz:
Hajdan leverte zsarnok nyers erő –
Rabszíjra fűzi most ezer ravasz
Cselével a furfangos agyvelő.’

A jog az igazságosság csontváza, a jogrend az igazság elpusztult maradványainak temetője. 
A morál olyan elveket rögzít, melyeknek valaha, bizonyos helyzetekben értelme lehetett, de 
általános előírásokká befagyasztva a helyzetek egyediségét meghamisító elnyomási eszközök, 
az egyedi döntésekben élő tetterős erkölcsi intuíciók kioltói. A katasztrófa-halmozó hatalom 
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tehetetlen túlsúlyával szemben megindul a lázadó érzések felhalmozódása. A lélek készülődik 
lerázni magáról a megmerevedett, halott, fojtogató struktúrákat, ám a precedens nélküli, mert 
mindenkor valóságos, azaz új és egyedi helyzetre válaszoló alkotó döntések a rozzant viszo-
nyokat és elveket privilégiumaik védelme érdekében foltozgatók számára botrányosak és félel-
mesek. Túl kell lépni a múlt dicsősége vagy a jelen nyomorúsága leltározásán, s a hatalom által 
intézményesített jogrenddel szemben a költészet, melynek hangja baljós, mint az egykori pró-
fétáké, megszólaltatja a népi vagy költői jog alternatíváját, pl. Inczédi László versében (1892):

’Mintha görcs nyilalná keresztül,
Megindul-rendül a világ.
S a koronák hullnak fejestül,
S leomlanak a paloták.

Kik eddig tétlenül zokogtak,
Most bosszúért üvöltenek,
Feltámadnak az elnyomottak,
A nép egy órjás hadsereg.

Egy hadsereg, mely vérbe gázol,
Jelszava bosszú és harag,
S nem nyugszik míg az ó világból
Csak egy porszemnyi is marad.

Az erőszak – jognak csúfolják –
A szolgaláncok – neve rend –
Véres karok mind szerteszórják,
Mi régi elnyomást jelent.’

A lázadás alternatívája az elaljasodás. A lázadás az iszonyatos bosszú formájában indul, 
elmaradása vagy kudarca esetén azonban kiderül, hogy az undorító alku és alkalmazkodás 
mélységei jelentik az igazi kioltást, a végső csődöt, s nem az iszonyat magasságai. Kozma 
Andor (1898) észleli az alulról és felülről, két irányból támadó, kettős leépülést. Fenn a 
hóbortos ’uracsok’ szeszélyei dühöngnek, lenn – forradalom híján – a vak massza pusztító 
vergődésévé degenerálódó népharag. A fenti kiüresedés nemcsak a népet lopja meg, magát is, 
mert a létdrámát lopja ki az emberlétből, ezért csak gúnyrajzot érdemel:

’Úrnak születni,
Sohase vetni,
Csupán aratni,
Hátra maradni,
Mitsem tanulni,
Másra szorulni,
Lomhán henyélni,
Élvekben élni…’

Ravasz tolvaj és szellemtelen naplopó a fenti ’here’. Bosszút forraló rablóként áll szem-
ben a lenti rém:
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’És nőnek és nőnek a tömegek –
Én nézem és látom és remegek.
…
Ki tudja, ki fogja,
Kinek a jobbja
Vezetni, s kormányozni ezt?’

A felső osztály, léha üressége következtében, a világvége után, átveszi a tönkretett em-
beranyag, a deklasszált majd degenerált csőcselék előbb sértett és sérült, utóbb létmegvető 
és öngyűlölő, leértékelő nyelvezetét, mentalitását. Így jelennek meg a felelőtlen rizikósze-
mélyiségek, előbb a pártok és országok, később szinte minden intézmény élén. A világvége 
után vagyunk, ha elmondhatjuk: csak a gaz alkalmas gazdának. Mi történt közben? Mi omlott 
össze? Mi a különbség nép és tömeg, nép és csőcselék, haza és hely, otthon és szállás kö-
zött? Bomlás, kialvás, eltűnés. A nép csőcselékké válásának tünete az empátia, a szolidaritás, 
a figyelmesség és udvariasság eltűnése. A kéjelgő tömegember zajong, míg a lázadó kiált.  
A zajongó csőcselékember nincs tekintettel szomszédjára. Mivel a kultúrát nem élvezi, új 
élvezetformákként jelennek meg a kultúra-gyalázás formái. A csőcselékember névjegye a 
kutyapiszok, mely elborítja a rendszerváltás utáni Budapestet. Család, barátság, szerelem 
visszahúzódtak a történelmi regényekbe vagy emigráltak a sci-fibe, a szuperkapitalizmus 
egyedeit házastársaik, gyermekeik ingerlik, már csak állattal képesek együtt élni, egymást 
nem viselik el hosszú távon, ha csak nem vállalja egyik a másik kutyájának szerepét. A köl-
csönös elviselhetetlenség, melyben csak az állatlétbe kapott kimenők adnak enyhet, a tur-
bókapitalizmus versenyszellemét gerjeszti. A korszakváltás előtti Magyarországon csak az 
ávósok olyan kegyetlenek áldozataikkal, mint ma mindegyikünk bárkivel. Az elnyomó rend 
totalitarizmusát nem felszabadulás, hanem az elnyomó rendetlenség totalitarizmusa követte. 
Így lettünk végül mind egymás ávósai. A Kádár-korban évről-évre csökken a hatalom kegyet-
lensége, az új rendszerben évről-évre nő minden egyes egyén ingerültsége, rosszindulata, 
gyűlölete, dühe és kegyetlensége. A szembejövők nem adnak helyet a járdán: az utcán való 
előrehaladás is párbajjá válik. Lehet tanulmányozni a nemzeti mentalitásokat: az angol egy-
szerűen nem vesz észre, az olaszok olyan csoportokban bámészkodnak, ha akarnának, sem 
tudnának helyet adni, le kell lépni az autók közé. A hatalmas bőröndöket ráncigáló apró keleti 
nők akaratlanul ütnek el. Markánsan különbözik mindannyitól a hazai suhanc, aki kihívóan 
fixíroz, így állja el az utat. Ifjú nők bombaként csapódnak be a metróajtón, nem hagyva helyet 
és időt a leszállóknak. Mindannyian a kölcsönös bosszú tárgyaiként kezeljük egymást. Köny-
nyű szívvel kilépni a világosságba és fellélegezni – ismeretlen élmény az új világban. Csak 
az érezheti magát biztonságban, aki minden pillanatban fitogtatja erőfölényét, melyet az élet-
képesség szinonimájának tekintenek. A gondolkodásban a meghaladás rögeszméje szolgál a 
tolongás és letiprás módszereként. Meghaladtam Lukácsot – pöffeszkedtek nyolcvankilenc 
táján nemzedékembeli követői, éppen azok, akik addig bennfentes módon gyuribácsiztak. 
Tíz évvel később Lévi-Strauss nevére reagálnak ajakbiggyesztéssel és vállvonogatással. 
Irányzatok, áramlatok túllépése természetes és szükséges, de nem alkotóké, életműveké. 
Az érvény nem divatkérdés, az értékes alkotás pedig kimeríthetetlen érvény-bánya. A turbó-
kapitalizmus nemzedékei nem érzik, hogy minden gondolati teljesítmény meghaladhatatlan, 
sőt soha utol nem érhető, mert a filozófiatörténet nem lóverseny, és mert az élő gondolat 
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olyan teljesség, amely végtelenül interpretálható. De ha így van, akkor a követő és képviselő 
hívek státusza épp olyan problematikus, mint az elvetőké: ezért is csap át olyan könnyen az 
egyik játszma a másikba. A követő nem más, mint aprópénzre váltó, kompromittáló hamisító. 
A tanszékeket sorra olyan emberek veszik át a régi nagy alkotóktól, akik előbb tanítványok-
ként beférkőznek hozzájuk, majd az aktuális politikai kurzus klienseiként megfúrják őket, ezt 
is alkalmas kozmetikázni a ’meghaladás’, a ’felzárkózás’, az ’európaizálás’ eszméje.

A régi, nagy századvég, nagyapám századvége nemcsak az ezredvég robbanó rothadását 
jelzi előre a kezdet kezdetén. A társadalmi mocsárból gerjedő kulturális lidércfény vonzó, 
megejtő vonásai is jelen vannak már. Előadásaimban a hetvenes években ’az éjszaka filmjét’ 
kezdtem elemezni. A gondolatmenetből a nyolcvanas években előbb ’az éjszaka kultúrája’ 
majd a ’lélek sötét éjszakája’ végül a ’lét sötét éjszakája’ eszméi következtek, s csak később 
vettem észre, hogy mindezt már Czóbel Minka (1893) tudta és megélte, olyan nőalakot te-
remtve boszorkány-dalaiban, aki Salma Hayek vagy Michelle Rodriguez erejével bír, évszá-
zaddal előzve meg a ma nekem kedves és élen járó típusokat:

’Fonjad, fonjad koszorúdat,
Táncra hí a csendes éjjel,
Átlátszóan sötét, hosszú
Fátyol-szárnyad bontsad széjjel.’

Az életművészet legfelsőbb tanodája az egyediség hermeneutikája, melyet szintén Czóbel 
Minka – Mednyánszky László tanítványa! – harangoz be, a lélek ébresztőórájául szolgáló 
gyász üzeneteként. Mit jelent a halál?

’Hogy soha többé úgy nem tükröződik
A mindenség már halandó szemén.
Lesz szín is, fény is, de már soha többé
Nem az a szín, és már nem az a fény – – –’” 

(Király Jenő: Évezred-alkonyat. Kézirat).

A fenti idézet azt is hivatott megmagyarázni, hogy a jelen szimbolikáját elemző mű pél-
datára miért megy vissza egészen a némafilmig.

A kultúránkat fenyegető második gyermekkorban az átlagkultúra figyelme olyan primi-
tív alapingerekre összpontosul, melyeket a pszichoanalízis a fejlődés kezdeti stádiumainak 
jellemzőiként írt le. A freudi „anális stádium” pl. a fenti filmelemzésekben az exkrementális 
szemiotika, exkrementális esztétika és exkrementális kultúra portréiban köszön vissza. Az, 
amit a szerző a szellem bomlásáról mond, sok tekintetben összecseng azzal, ahogyan Kon-
rad Lorenz a természet bomlását ábrázolja (A civilizált emberiség nyolc halálos bűne). 
A második gyermekkorhoz tartoznak azok a kritikus filmek is, amelyek csak szimptómái a 
leépülésnek, elvadulásnak, elbutulásnak és eltestiesedésnek, de nem képviselnek alternatív 
értékeket. A könyv elemez ilyen pusztán tünetértékű filmeket, de olyan „felnőtt” műveket is, 
amelyek kívülről nézik a jellemzett leépülést. A „felnőtt filmek”, melyek továbbra is a létél-
mény megrázó megújulásait képviselik, ritkábbak, de annál jelentősebbek. A fő trend ellen 
lázadó magányos rendezőket, a fenti „Az emberiség második gyermekkora” című fejezetre 
utalva, az emberiség gyermekgyógyászainak nevezném, vagy a mozi mágusainak, minden-
esetre valamiféle gyógyító embereknek, hangsúlyozva, hogy a szellemi életben a gyógyítás 
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a magunk bajának felismerésével kezdődik, tehát mindenekelőtt önmagunk elleni lázadás 
lesz a kezdete minden jövendő lázadás diffúziójának. Király tervezett utolsó kötete éppen a 
„lázadó filmről” szólna. Amit „önfeldolgozásnak” neveztem, szerzőnk több alkalommal az 
esztétikum gyónásfunkciójaként jellemzi. Az ősi gyónásfunkció esztétikai modernizálása a 
szorongás és vágy, s a globalizmus elfajulásakor és az emberiség ezzel összefüggő elvadulá-
sakor a rettegés és gyűlölet meggyónására készteti az esztétika kanapéján kiterült műalkotást.

A szerző elemzései alapján, bár erről nem beszél, bevezethetnénk az „exkrementális 
filmkultúra” fogalmát: a posztmodern film nem kis részben így néz ki, a kor valósága iránt 
– pl. a neorealistákkal vagy a mai latin-amerikai filmmel szemben – érdektelen, a filmisko-
lákból soha ki nem nőtt rendezők másodlagos filmkultúrája, mely az új filmeket a régiek 
emésztésére, a médiát pedig kóros és híg „filmmenésre” ítéli. Túl sok a film és túl kevés az 
érték. A magyar filmet, mely jelenleg sikereket produkál, felfelé halad, óvni kell az általá-
nos műveltség, az értelmiségi szerepvállalás elsorvadásától, és a pusztán iparosi, szakmai 
bezárkózás és gőg elhatalmasodásától. Mi minden fenyegeti a filmkultúrát? Fontos lenne, 
hogy tömegfilmjeink ne valamilyen provinciális kis Amerikát kreáljanak hazánkból, szaba-
duljunk a másodlagosságtól, fedezzük fel tájainkat és hagyományainkat. A betyárfilm, kellő 
fantáziával, radikalizmussal és eredetiséggel, a westernnel egyenrangú nagyműfajjá lenne 
fejleszthető. El kellene készíteni, ha akad rendező, akiben van elég ehhez szükséges szenve-
dély, empátia, melodramatikus érzék és melankólia, az elveszett Egy nap a világ új verzióját. 
Populáris kultúránknak nagy hagyományai vannak. Napjainkban Kálmán Imre főműve új 
színházi bemutatója alkalmával írták a lapok, hogy a statisztikák szerint nincs olyan perc, 
amelyben ne játszanák valahol a világon a Csárdáskirálynő egy dalát, nincs egy perc, amely-
ben elhallgatna ez az operett. Ne feledjük, hogy egyetlen magyar film, a Mágnás Miska című 
operettfilm nézőszáma érte el a tízmilliót. A Csárdáskirálynő vagy a Cirkuszhercegnő olyan 
nemzetközi szuperprodukció alkalma lehetne, mely új életre kelti, a musical elhalványodása 
idején, a filmoperett műfaját, amiben utoljára Willi Forst remekelt. Bob Fosse Kabaréja és 
a film noir közötti stiláris térben kellene újraálmodni és újraalkotni az Egy szerelem három 
éjszakáját, melynek egykori filmi megvalósítása nem tudja megközelíteni az anyag költő-
iségét. Filmkultúránk szégyene az is, hogy Mándy Iván világát nem sikerült méltóképpen 
filmen megeleveníteni. A Cirkuszhercegnőnek Oroszországban két változata készült. Az első 
érdekessége, hogy egy csavarral korszerűsítik a darabot: a hősnő nem azért bocsát meg, mert 
a cirkuszosról kiderül, hogy gróf, hanem azért, mert a gróf bevallja, cirkuszos. Az oroszok 
hasonlóképpen kétszer is megfilmesítették a Csárdáskirálynőt, melynek mindkét változata 
sikert aratott, míg a Kádár-kor enerváltságával és sznobizmusával terhelt magyar változat 
megbukott. Hogy miért történt ez, mi minden hiányozhatott belőle? Érdemes ma is előven-
ni Szigeti Árpád A múlt édes örömei és a kultúrsznobság hátulütői című cikkét, mely más 
film kapcsán kezdi körüljárni problémánkat: „Tisztázatlan például a magyarnótázás szerepe 
ma, nem tudjuk, hogy csökevénynek, vagy egy ma is újratermelődő társadalmi szükséglet-
nek tekintsük-e. Korábban egyértelműen elítéltük, mondván: ez a halálra ítélt dzsentritempó 
visszfénye. De ez a visszfény csak nem akar kialudni…” (Figyelő szemek. 1979. 1. sz. 3.). 
A „szocializmusban” kis Sztálinnak érezte magát sok rendező, az amerikanizmusban pedig 
kis Al Caponeként lép fel. A rendezők istenkomplexusa nem engedi komolyan venni sem a 
nézőt, sem a népszerű anyagot, sem a tradíciókat. Ez nehezíti a nagy múltú műfajok újrafelfe-
dezését. A mai film szimbolikája a jellemzett nárcisztikus kultúrából való kitörés lehetőségeit 
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nyomozza. Az alvilág királya című filmben egy öregasszony feltesz egy bakelitlemezt ócska 
gramofonjára, felhangzik egy kis könnyű dal, s ebből – legalábbis Király szerint – a kultúr-
történet egyik kiemelkedő tragikus pillanata áll elő. Walerian Borowczyk is így gondolta a 
La marge című filmje tanúsága szerint.

Az esztétika alapkategóriáinak a film évszázada tapasztalatai alapján való újragondolási 
kísérletei is tovább folynak A mai film szimbolikájában, a tragikum esztétikai fogalmát és 
a tragikus egzisztencia egzisztenciálontológiai fogalmát szembesítve egymással. Ez azért is 
érdekes, mert ezzel a gondolati pálya visszakanyarodik az elejéhez. Király A frivol múzsa 
előtti írásait megtagadta, pedig ezekben is megtalálhatjuk a későbbiek csíráit, Nicolaescu-
szemináriumában, melyet a hallgatók adtak ki, ilyen kezdemény a Sergiu Nicolaescu halál-
esztétikája. Módom volt elolvasni szerzőnk egykori szakdolgozatát, az 1966 júliusa és decem-
bere között írt A tragikus alak sajátosságát, melyben – bár egy mára elavult gondolatrendszer 
fogalmaiban kifejezve – ma is találni újszerű megfogalmazásokat. (Ezt a helyet használom fel 
köszönetnyilvánításra, amiért a szerző pályája megmaradt dokumentumait rendelkezésemre 
bocsátotta.) A tragikus alak sajátosságában a tragikum feltétele az „egész-ség”, vagyis az a 
komplett totalitás, melyet a posztmodern tagad. Ez az „egész-ség” egyrészt a gyógyításra nem 
szoruló, önszabályozó élet aktív rendbenléte, az ember teljes belevetettsége vállalkozásaiba, s 
ezáltal léte radikálisan sokoldalú kiképzettsége. Másrészt, mint totalitás, az ellentétek egysége, 
mely az önmagával való harcot használja az aktivitást kifelé fordító alkotóerő energiaforrása-
ként. Ha az ellentétek egysége, akkor a betegséget is tartalmazza, de minden nap újra legyőzi. 
Az egészségre a betegség, az életre a halál ébreszt rá. Ezért az egészség az őt megtámadó 
erőktől visszanyert mivoltában tudatos és szabad. Az egészséges ember a kényelmi társadalom 
tipikus példányának ellentéte. A nagy élet, a teljes élet a „jó élet” ellentéte. Aki a jelen való-
ságban a legnyomorúságosabb feltételek foglya, az szabad egy új világ teremtésére. A huma-
nizmus lényege nem a harmónia vagy a definitív megállapodottság, hanem a tragikum. Király 
a „nyomorék lány” hőstettével illusztrálja a modern tragikum lényegét (A Kurázsi Mama és 
gyermekei). Pasolini ugyanezt a tragikumot ragadja meg a Mamma Rómában. Jellemző, hogy 
a fiatal Király ideálját, az egység, teljesség, fertőzetlenség és immunitás vágyát felszabdalt, 
derékba tört szóval tudja csak kifejezni: „egész-ség”. Ez előrejelzi a továbbgondolásából fa-
kadó későbbi tragikumfelfogást, mely szerint a bűn az erény eredete, és a „halálösztön” (az 
önpazarlás, önemésztés) vezet tovább az alkotásba. A megoldhatatlanhoz való ragaszkodás, a 
lehetőségek elleni lázadás, a realitásérzékkel való konfrontáció, a legsötétebb végső igazsá-
gok felszínre hozásának kísérlete Ödipusz öröksége. Pasolini felvállalja a „rosszhírt”, míg Az 
asszony és az ördög című hangulatos, erőteljes, míves tökélyű Clarence Brown film az utolsó 
pillanatokban giccsbe csap át, mert nem meri vállalni saját konfliktusai konklúzióit.

12. a mai filmkultúra problémái

Előbb a mozivásznat utánozza – a televíziós korszak elején – a képernyő, majd önállósul, a 
valóságshow vagy a vitaműsorok, esti csevelyek és a nézők betelefonálási lehetőségei külön-
böző formáiban. Az önállósult, új utakat kereső képernyő az interakció eszközévé válik. Az 
egyén és képernyő interakcióját képviselik az elektronikus játékok, s az egyének – képernyő 
közvetítette – egymás közötti interakciójára is mind több lehetőség nyílik a mobiltelefon és az 
internet fejlődése során. Az új népvándorlásnak is két formája van, a migránsok hazát akarnak 
váltani, az igazi újnomád azonban a hátizsákos tinédzser vagy a szabadideje javát utazásra és 
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fényképezésre szánó fehérgalléros, mely járványt a kisember is követni igyekszik. Az új vándor 
mindent lefényképez és száguldó riporternek érzi magát, s nyersen vagy kommentálva bízza 
képeit a hálózatokra. Összeomlik a szerző mítosza, mind szerzők lettünk, feltesszük az internet-
re nemi életünk, sebeink stb. képeit. A népmulatság új formája a nárcisztikus exhibicionizmus. 
Az egykori „isteni sztárokat” a celeb követi, a bulvársajtó pletykaáradatának banális hőseként.

Nő a tévécsatornák száma, számtalan csapból folynak a képek, a befogadó pedig csak kap-
csolgat, klikkelget közöttük, ebben látva a gazdagságot és a szabadságot, s meg is könnyeb-
bedve, hogy mehet tovább, nem kötik le, és semmi sem kötelezi végighallgatni a beszélőt. A 
látványba is elég belepillantani, hisz csak ismert látványok variációja. Nem az egyes egyén 
vagy esemény teljességében való elmélyülést élvezzük, hanem a továbblépést, minden pilla-
natban mást választva, dúskálva a figyelmetlenségben és hűtlenségben. A továbblépés azonban 
nem azonos a túllépéssel, ahogy az új rend sem a káosszal vagy a forradalom az anarchiával. 
A szociológusok sokáig fogyasztói társadalomról beszéltek. Vegyük észre, hogy a vásárlói tár-
sadalom, a vásárlók társadalma lépett a helyére, már nem fogyasztunk, kidobás és szemetelés 
céljára választunk a kínálatból. A hódítás a vásárlás célja, akárcsak az utazásé, de a halmozott 
javakkal nem tudunk mit kezdeni, ahogy gyakran a turistának sincs ideje megnézni a tömén-
telen fényképét, az eredetit pedig egyáltalán nem nézte meg, mert az ingergyűjtés és a gépével 
való babrálás, a posztmodern kielégülés, a techno-orgazmus izgatta, nem a tárgy.

A mozgóképnek új utakat kell keresnie, ha játékfilmként is életben akar maradni. Egy-
kori tanítója az irodalom, új mesterei a képregény és az elektronikus játék. Alkalmazkodnia 
kell az utóbbiakon felnőtt nemzedékek igényeihez. A film, mely előbb autós száguldások, 
verekedések és katasztrófák felfűzésére használta a vékony cselekményszálat, elsősorban vi-
zuális látványossággá válik, majd ez is leértékelődik, mert az elektronikus játékokhoz képest 
nem ad elég szerepet a befogadói státuszt megunt fogyasztónak, akit nem hagy nyugodni a 
versenykapitalizmus túlajzottsága, mely nem tűri a szemlélődést és eszmélkedést. A képfo-
gyasztás ma elsősorban kikapcsolódás, de olyan pihenés, mely egyúttal passzív sport is.

Vannak kérdések, melyekben még nincs itt az ideje a döntésnek, s az egyéni döntés, még 
ha egy gondolatrendszer keretében, érvekkel alátámasztva jelenik is meg, egyelőre alig befo-
lyásolhatná a közmegegyezést. Ilyen hipotézis, hogy vége a filmtörténetnek. Eltűnt a mozi és 
a filmszalag. A film hordozójáról levált mozgókép, a mozi mint audiovizuális kultikus hely 
– templom – világából átkerült egy banálisabb szférába, az otthoni és a hordozható elektro-
nikáéba. Az új hordozókon élő képek új gazdasági, ipari és technikai törvényektől függnek.  
A filmtörténet az elbeszélést és a riportot átvitte a fogalom világából a képébe. Az új média 
ezzel szemben a sportot hajlamos transzportálni a képvilágba, így elektronikus játéktörténetet 
kellene írnunk, és azt vizsgálni, hogy a játék szaporodó formái (az aktív, passzív és interaktív 
játékok) átvesznek-e valamit a mítosz, a rítus információjából, vagy a sportnak a kényelmi és 
vásárlói társadalomhoz igazított formáját képviselik. Az utóbbi esetben a sportágak informá-
ciójának kérdése vetődne fel, testképző jelentőségükön túl. Király terminológiájában (mely 
Heidegger és a fiatal Lukács írásaira megy vissza) ez a játék és sport metafizikájának kérdése 
lenne, s így ennek kidolgozása jelentené a következő feladatot. A játék könnyebben szabadul a 
fogalom referenciakódjától, mint a művészetek, de ebben az esetben visszaváltozik prehumán 
hancúrozássá (az izmoké és az agyé). Mivel a játékok többnyire harci játékok, már az óvo-
dától induló katonai kiképzés eszközeinek is tekinthetők, feladatuk ez esetben az akciókész 
izgalompotenciál és a fekete-fehér világkép, a gonosz eszméjére alapuló gyűlöletfelhalmozás 
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szolgálata. Feladatunk azonban nem a jövő, hanem a jelen vizsgálata, melynek filmkultúrája 
még nem vált le teljesen a jogos értelemben filmtörténetnek nevezhető művészeti fejlődésről.

Az a benyomásom, a mai filmkultúra az előző évszázad tízes éveinek mentalitásaival ro-
konul. A nevezett időszak lényegének legérdekesebb, áttekintő összefoglalása Füzi Izabella 
műve: „A testi-zsigeri hatások által megcélzott néző, az érzékelési szituáció átadja helyét az 
imaginárius működésnek, s a klasszikus narratíva fiktív módusza úgy írható le, mint ahol a ké-
pek a narratív információ vizuális hordozóivá válnak, vagy a narratívába ágyazott képek a lelki 
háztartás pszichoanalitikus terminusokban megragadható tranzakciós felületeként szolgálnak. 
A korai mozi nem ismeri ezt a fikciós működést, elsősorban azért nem, mert nem a késlelte-
tésből származó narratív kielégülés elhalasztó műveletét aktivizálja, hanem az azonnaliság 
vizuális örömét célozza meg (legyen annak hatása a komikum, a groteszk vagy az erőszakos.)” 
A Füzi Izabella által leírt nagy transzformációnak ma az ellentéte játszódik le és előrehaladott 
stádiumát érte el. A narratív keret formális maradványai nem ébresztenek kényszert az élmény 
integrációjára, emlékezetére és utólagos feldolgozására. (A filmekkel való együttélés éppen 
olyan labilissá válik, mint a házasságok.) A transzformációt természetesen óvakodnunk kell 
formálisan és mereven értelmezni. Az eredeti mozgás-showban (pl. a korai Chaplin-filmek po-
fozkodásaiban, vagy a Keystone-zsaruk rohangálásában) vannak narratív kezdemények, a mai 
filmek eklektikus akcióhalmazában és kleptomán remake-izmusában pedig narratív emlékek, 
másként még unalmasabbá válnának. Füzi Izabella alapos és szemléletesen illusztrált elemzé-
sének tanulsága „arra sarkall, hogy megkérdőjelezzük a korai mozi és a klasszikus narratíva 
közötti, a filmtörténetírás által meghúzott egyértelmű határvonalakat … a médiumot tehát nem 
lehet pusztán az általa kijelölt szimbolikus pozíciók és korlátozó determinisztikus előírások 
függvényében értelmezni, hanem inkább olyan használati módok sorozataként, melyek a mé-
diumok történeti kisajátításában, s az érzékelésnek és értelmezésnek bizonytalanságában, a 
billegésben öltenek testet.” (Füzi Izabella: Babits és a korai /magyar/ film. Apertura. 2006. tél. 
– http://uj.apertura.hu/2016/tel/fuzi-babits-es-a-korai-magyar-mozi). A „képekben való gyö-
nyörködés” és a „narratív élvezet feszültsége” a film élményarcheológiájának két alaprétege.

13. filmelemzés és filmelmélet

Ha nézünk is még filmeket, feltűnő új tendencia, hogy a képek önkielégítése milyen közöny-
nyel, sőt néha gyűlölettel kerüli az érintkezést a fogalommal. Király, fenti szövegében, leír 
különböző szakadékokat, repedéseket. Leírását én a kép és a fogalom között nyíló szakadék-
ra való figyelmeztetéssel egészíteném ki. Mit tegyünk? Átugorjuk vagy beleessünk? Király 
nyelvezetét használva úgy is mondhatnám: tegyünk vagy történjünk?

Esterházy Péter az irodalom végnapjait látta közeledni. Az amerikanizált szuperfilmből és 
utánzataiból valóban máris kipusztult a film irodalmi cselekményrétege, vagy – mélyebbre 
tekintve – mitikus szubsztanciája, s ezzel a film kezd kiválni az emberiség emlékezetéből, 
képi elbeszélésből és mitológiából, képcirkusszá változva. A néző specialisták tömege által 
legyártott trükk-meccs lelátóján érzi magát, s egy újszerű zombiplasztikát vagy kameramoz-
gást tapsol meg, nem a régi esztéták által becsült „katarzist” vagy „világalkotást” él át.

A nyelv a globális kapitalizmusban az alku vagy az összecsapás eszköze, nem a megérté-
sé és megértetésé. A köznapi életben a beszéd elsősorban politika. Meghatározott cél elérése 
érdekében kapjuk elő vagy vesszük át a mindenkori kurrens sztereotípiákat, melyek biztosít-
ják a politikai hatalmat, a céget, vagy korrupciós szövetségeseinket megbízhatóságunkról. 



634

A beszédet áthatja az öncenzúra, míg a közcenzúra néma és titkos egyetértések közvetítésé-
vel zár ki a versenyből. A szóba, fogalomba, világképbe, eszmék igazságtartalmába vetett 
hit elveszett, s maradékát napról-napra cáfolja a felemelkedők zsiványmentalitása. Ebből 
érthető meg, hogy nemcsak az elektronika gombjait nyomogató, a világra többé fel sem néző 
kisember tántorgása létezik, nagyobb játszmák is folynak, de azok sem kevésbé játékok. 
A fogalomalkotás alkonyán a kölcsönzött és túláltalánosított elemekkel gazdálkodó fogalmi 
játék lép a filozófiai gondolkodás helyére: a geg, a bravúr, a sportteljesítmény nyomán járó 
gondolati játékteljesítmények. Almási Miklós „a posztmodern madárnyelv mániájáról” be-
szél (Kis Hegel-könyv. Bp. 2000. 13.).

A fogalmi akrobatikának is hibája, felfoghatatlanul túlabsztrakt vagy egyszerűen öncélú 
és unalmas mivoltának következménye, hogy a néző bezárkózik a képi akrobatikába. A mai 
néző (mondjuk inkább: játékos), a fogalmi tudat kioltását élvezi az érzéki tudat ajzása által. 
A tévésorozatok is csak látszólag rehabilitálják a nagyobb összefüggéseket, a képekből szőtt 
mesét vagy regényt. Valójában végtelen paneldominókként szórakoztatnak, részben pedig a 
középosztályi életforma kellékeit rendszerezik és népszerűsítik, így a reklámhoz állnak közel és 
nem az irodalom értelmében vett elbeszéléshez, melynek maradványain passzívan élősködnek.

A nézőtábor jellemzett átalakulásaival párhuzamosan jön létre egy új „szakértő” típus, egye-
sítve a sportszerű hozzáállást a technokrata szemlélettel. A kritika olyan technikai problémák-
ba ragad bele, melyeket a néző fantáziája összegezve átugrik a lét újszerű átélése irányában. 
Az egyén öntudatra ébredése és az emberiség öntudatával való találkozás túlkövetelménynek 
minősül, s gúny, irónia vagy megvetés tárgya a szellemi technokrácia gondolkodásában. Ezt a 
száraz hullaboncoló tevékenységet pletykázó intimkedés hivatott érdekessé tenni. Ilyen jellegű 
kijelentések: „A legjobb jelenetek akkor készültek, amikor a rendező ebédelt.”

Minden kárnak lehet azért haszna. A japán műfajelmélet alapos és pontos, de valójában 
nem elméletet ad, csak terméktípus-leírásokat, melyek pontosan megtervezik a legyártandó 
termékek célközönségét és hatásmechanizmusait. Hasonlóan működnek a nyugati forgató-
könyvíró tanfolyamok és tankönyvek, melyek tökéletesítik a sztenderdizálást és nem hagy-
nak helyet az invenciónak.

Az új sznobéria nem a szellemi, s még csak nem is a nyelvezeti, pusztán a technikai újítá-
sokat méltatja, s amit el tud mondani a filmről, úgy hangzik, mintha autószalonban magyaráz-
nák az eladandó kocsi specialitásait. Mindennek helye lehet egy filmszak tantárgyaiban, de ha 
a képzés erre szűkül, nem a filmszakokról fognak jönni a jövő újítói, látomásos szellemi szen-
zációk eljövetelei és paradigmaváltásai. Ha a film csak ennyiből állna, amit sok mai kritikus 
lát benne, úgy megszűnne a szellemi kultúra része lenni, mert csak az szellem, csak az a kép 
gazdag és átszellemült, amely, ha csak tendenciálisan és végtelen folyamatban is, fogalomra 
fordítható, azaz értelme tisztázható, s ön- és valóságvizsgálatra ösztönöz, szellemi folyamato-
kat indít el, ezzel beépülve az egyéni és kollektív jövőbe, folyamatos energiaforrásként állva 
rendelkezésre. „Csakis a fogalom hozhatja létre a tudás általánosságát, amely sem nem a kö-
zönséges emberi értelem határozatlansága és szegényessége, hanem művelt és teljes ismeret, 
sem nem annak az észképességnek rendkívüli általánossága, amelyet megront a tunyaság és 
zseniönhittség, hanem az immanens formájává érlelődött igazság, – amely képes arra, hogy 
minden öntudatos ész tulajdona legyen.” (Hegel: A szellem fenomenológiája. Bp. 1961. 45.)

Vajon nem jöhet-e létre új kultúra a változásokból, melyeket összefoglalni próbáltam, s 
melyek lavinájának még csak első görgetegei érték el hazánkat? Előbb a fizikai munkát veszik 
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át a gépek, ma már a szellemi munka és érintkezés is gépiesedik. Minden információt a számí-
tógép raktároz, sőt elemez. Milyen feladat marad majd az agynak? Elvileg minden válságból és 
káoszból létrejöhet új kultúra, kivéve a szellemi funkciók leadását. A globális kapitalizmusban 
az államapparátust politikai komiszárok, illetve „rokonok”, „haverok” uralják, a privátgazda-
ságot tulajdonosok (szintén rokoni és haveri hordalékkal). A szakember kiszorul a döntési és 
irányítási folyamatokból. Mivel a vezetőnek nincs szakkompetenciája, igyekszik nálánál is 
tájékozatlanabb vagy egyszerűbb szellemi felépítésű embereket maga köré gyűjteni, hogy az 
ész hatalma ne veszélyeztesse helyzeti hatalmát. Fejétől is rothad a hal, de alulról is, a kultúrát 
leváltó játékkultúra felől. Minderre a szakértői-kiszolgáló, ideológusi-igazoló státuszból kinőtt 
társadalomtudósok is felfigyelnek. „A ’reprimitivizáció’ kifejezi a folyamat lényegét, s megfe-
lel az elemzés emeltebb tudományos követelményeinek, hátránya, hogy rendkívül általános, 
számos heterogén jelenséget foglal egybe s ezért igen nehezen specifikálható. A ’bunkó-
ság’ terminus előnye, hogy visszaad valamit ennek a reprimitivizációs folyamatnak az aktuális, 
jelenkori, posztkommunista és magyar aurájából. Az is előnye, hogy a fogalom megtestesítette 
stílusréteggel a társadalomban valóban működő terminust is be tudjuk építeni az elméletbe, 
ezzel egyben igazolhatjuk azt a rendkívül fontos tényt is, hogy maga a társadalom is észreveszi 
és megszenvedi ezt a reprimitivizációs átalakulást.” (Kiss Endre: Monetarista globalizáció és 
magyar rendszerváltás. Bp. 2002. 341.) A szerző elemzéseinek kiindulópontja a következő 
meghatározás: „A reprimitivizáció-bunkóság alapjelensége egy már elért, sőt, magától érte-
tődőnek tekintett civilizációs szint és állapot elveszítése, visszaesés és felhalmozott értéktar-
talmak kivonulása a társadalmi folyamatokból.” (uo. 342.). A mai film szimbolikája a jelzett 
folyamatokat a pszichoanalízis regresszió-fogalma segítségével tárgyalja. Aki végigolvassa 
A mai film szimbolikáját, annak szeme előtt elvonul a reprimitivizáció érzékletes esztétikai fe-
nomenológiája. Az intellektuális, erkölcsi, viselkedési és kifejezési nívó csökkenése, az obsz-
cenitás és eldurvulás növekvő dominanciája, az önmagára büszke és a felhalmozott kultúrát 
megvető műveletlenség hivalkodása, az állhatatosság és kitartás eltűnése, a kezdeményezés és 
megvalósítás hanyatlása, a végigcsinálás képtelensége. A giccs és a blöff indolenciája.

A másik ember iránti érdektelenség és figyelmetlenség türelmetlenséggé, majd gyűlöletté 
fajul. Minden kultúravesztés az agresszió felszabadulása, majd a destrukció kicsapongásai felé 
mutat. A gyűlölettermelés, a türelmetlenség ajzása, az ellenségesség széthintése üzletté, majd 
iparággá terebélyesedik. Ezzel a gyűlöletkultúrával szembefordulva válik a filmkultúra egyre 
inkább a szorongás, félelem és rettegés vagy a szégyen kultúrájává. A gyűlöletet és rettegést, és 
mindenekelőtt hol legagresszívebb, hol legkritikusabb, hol legmélyebb kifejezésüket, az eszté-
tikumot, az ész nagyítója és ítélőszéke elé kell idézni. „A hit, hogy az ész működik a világban, 
ama lehetőség feltétele, hogy folytassuk benne tevékenységünket.” (Susan Neuman: Evil in Mo-
dern Throught. An Alternative History of Philosophy. 2002. by Princeton University Press. 470.)

A műalkotás olyan „élvezeti szer”, amely egyben munkaeszköz. Mi a teljesítménye? A mö-
göttünk levő összélmény, a teljes élettapasztalat, traumáival, beavató élményeivel és fordulata-
ival együtt, az előttünk álló, ránk váró élmények befogadó szerve. Az sem mindegy, mennyire 
részesedik az egyéni összélmény az emberiség összélményéből, a biológiai és műveltségi örök-
ségtől egyaránt függő érzékenységek nem egyformák, de hatnak egymásra és így képezhetők. 
A látott filmet az szeretné megérteni, aki a film segítségével magát és világát akarja megfejteni, 
de mivel az ember léte nem más, mint a rendelkezésére álló idő, amely üresjárat is maradhat, 
a filmeket az üresség nyugalmának védelmére is felhasználhatjuk. Ha a rendelkezésünkre álló 
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idő nem üresjárat, hanem az önépítés tere, az önépítés a világ meghódítását feltételezi, és nem 
elégszik meg a Király által kényelmi társadalomnak nevezett formáció időfogyasztó divathó-
bortjaival. Ha kezdeni szeretnénk valamit időnkkel, akkor a film vagy bármilyen más médium 
nyújtotta katarzisban életünk keresett értelmét összefoglaló képeket találunk. A film szimboli-
kájában ezt az igényt jelzi a „szíven ütő” élmény – pragmatikus-voluntarista kultúránkat szán-
dékosan provokáló – fogalma. A jelen kötet, A mai film szimbolikája arra utal, hogy képvilága-
ink – melyek közül a mozgókép kínálja a legintenzívebb élményt – nemcsak azt segítik átélni, 
amit keresünk. Azt is segítik tisztázni, mit utasítunk el. A céltudat és a kisiklástudat egyaránt 
fontos. Mindezt véleményem szerint már Az esztétikum sajátossága „felidézés”-fogalma is 
elültethette szerzőnk gondolatvilágában. A művek képeket, a képek fogalmakat idéznek fel, s 
a képek és fogalmak cselekvéseket. A fogalom kimaradása esetében azonban a képek élénkítő-
ből altatószerré válnak. Mindenki azt kapja a filmtől, amit megérdemel.

Király előbb az archetípusok, ősképek, univerzális szimbólumok iránt érdeklődött, 
utóbb az alapvető egzisztenciálék iránt. Egzisztenciálén alapérzések, az emberegésznek a 
létegészhez való, hangulatban, érzelemben és szenvedélyben kifejeződő alapviszonyai ér-
tendők. Visszatekintve úgy látni, mintha, mielőtt ez tudatosodott volna benne, máris egy-egy 
alapvető egzisztenciálé világította meg az álomgyár, a valóságkép-gyár, és az Ernst Bloch ál-
tal „méreggyárnak” nevezett giccs és blöff képeinek értelmezését. Azért is elő kellett vennem 
a fentiekben Király korai egyetemi jegyzeteit, melyeket eddig (A film szimbolikája utósza-
vában) nem vettem figyelembe, mert ráébredtem, hogy mindig maradt benne valami abból, 
amit a strukturalista Józsa Péter kierkegaardiánus beütés címén elutasított. Ennek bizonyí-
tékául idézem az első „magára talált” műve, a Frivol múzsa elé helyezett mottót, Ady Endre 
„Az undor óráiban” című költeményét. A film szimbolikája idején is a Frivol múzsa mottóján 
való ismételt elgondolkodásra ösztönzött, hogy a korábbi „frivol”művet legnegatívabban 
megítélő recenzens a mottót is kifogásolta. Sneé Péter bevezetésül összefoglalja álláspontja 
lényegét: „…komoly fenntartásokat ébreszt bennem írásának roppant tömege, mint ahogyan 
aggódva veszek kézbe bármilyen monstruózus művet. Kivált olyat, amelyiknek szerzőjével 
szinte semmiben sem sikerült egyetértenem még.” (Sneé: A diskurzus másik fele. Filmkul-
túra. 1995. 6. sz. 4.). Most csak a mottóval kapcsolatos „fenntartásokat” idézem: „Az elő-
szó helyére illesztett költemény mindjárt tiltakozásra serkent. Vajon miként lehet Az undor 
óráibant ’moziversnek’ titulálni, s mit jelent egyáltalán a kifejezés? Tematikai kötöttségre 
utal talán? Annyi köze lehetett a századelő poétájának a mozihoz, mint a Hahn-Hahn grófnő 
pillantását papírra vető írónak ma a hajózáshoz: vagyis semmi. Tegyük meg ezért Esterhá-
zyt a magyar tengerészet díszelnökének? Ady mindössze egy szép záróhasonlatot keresett, 
emlegetése tehát egy módszertani előzetes?” (uo. 4.). Nézzük Ady versét, keressük a választ, 
hogyan függ össze A film szimbolikájával és írója más műveivel.

ADY ENDRE
Az undor óráiban

Jobb az undor, mint a harag:
Be jó volna fölszabadítnom
Egy nagy elforduló undorral
Harag-hörgette magamat.
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Én, halni térő agg legény
Napjaimat már csak kihúzom
S gyermeket nem fogok hagyni
Romlás és pusztulás helyén.

Ha gőgös, dőzsölő hadak
Ültek nyakára romló népnek,
Így van az rendjén bizonyára
S csak aki méltó, az szabad.

Egy-két szegény íródiák
Sohse állított meg még sorsot
És népeket veszejtő titkos,
Törvényes nagy tragédiát.

Gőgös undorral volna jó
Nézni, hogyan kerül zátonyra
Kalózok kezén martalékul
Egy gyönge, bordás, rossz hajó.

Itt voltunk: voltak vészjelek,
Sopánkodtunk, sírtunk, dühöngtünk,
Bűnös, gyáva hajó, tűrd most már,
Hogy mozi-képként nézzelek.

A mottó is, bár utólag ez a legkevésbé fontos üzenete, hiszen ma már az Ady után elkö-
vetkező évszázad megelőző történetírásának is tekinthető a költemény, az őt könyve beve-
zetéseként idéző fiatalembernek a realizmusesztétikával való szakítását jelzi. Nem a filmet 
kell életképként nézni, hanem az életet moziképként, mert magunk is projekciós szerszám 
vagyunk, a terveket, célokat, értékeket magunk elé vetítő és hozzájuk igazodó, magunkat a 
jövőben kereső lény értelmében: az élet a maga egészében projektuma az emberlénynek, aki 
a képzelettel megfesti a jövőt, a fogalommal értelmezi a jövőképét, és az akarattal belép a 
„festménybe” vagy „moziképbe” – a projektumba. Az akarat azonban igényli az elutasított, 
megmerevedett tényvilág iránti undor és harag indulatait. Tévedés, hogy A film szimbolikája a 
Frivol múzsa bővített változata lenne. A létről való víziójuk azonos, a történelemről való vízi-
ójuk azonban különböző. Ezért mindkettő mást keres és talál a filmekben. Szellemük, hangu-
latuk, ízük teljesen más. A Frivol múzsát az eltávolodó, sőt szakító szomorúság, a messziről 
néző és ezért áttekintő melankólia, a Csak egy nap a világot a nosztalgia, A film szimbolikáját 
a gyónás és a gyász, A mai film szimbolikáját az undor, és a tervezett kötetet (melynek A film 
szimbolikája: a társadalmi változás szimbólumai lenne a címe) a harag esztétikájának nevez-
ném. (Ne értsen félre az olvasó, nem az esztéta vagy kritikus filmek iránti undoráról vagy 
haragjáról, hanem a filmek élet iránti undoráról vagy haragjáról van szó. Ebben az értelem-
ben beszélek undorfilmekről vagy haragfilmekről.) Tehát ma: jobb a harag, mint az undor! 
Mert az undor füst, a harag viszont tűz. Mindez Király írásainak régebbi problematikájához 
is kapcsolható: a mai világfilmet, sőt, még inkább és több joggal a világkultúrát, úgy gondo-
lom, elitárius undorkultúra és populáris haragkultúra kettősségeként is leírhatnánk. Szerzőnk 
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műveit áttekintve meglepő, hogy legkorábbi, stílusban, módszerben leginkább korhoz kötött 
és ezáltal elavulásra ítélt írásai sugallják az élethez és jövőhöz való naiv vagy hősies – ki-ki 
ízlése szerint így vagy úgy nevezhetné –, mindenesetre egész nemzedékekre jellemző hoz-
záállást, amit a remény esztétikájának neveznék. Nemcsak Ernst Bloch vagy Ernst Fisher, 
hanem az egzisztencialista Otto Friedrich Bollnow vagy a pszichoanalitikus Erich Fromm is 
nagy jelentőséget tulajdonított a remény egzisztenciáléjának. A korai művek írója fiatal, és 
a fiatalság a remények kora. Nagy várakozások kora – ahogy abban az időben mondták. Az 
emberiség számára is a várakozások kora, mert a remény a létező szociális alternatívák, kü-
lönböző társadalmi berendezkedési formák együttélésének vonzata, a „másság” gazdagságá-
nak függvénye. A korai írások optimizmusának esztétikai természete is volt, Király ekkor hitt 
a filmművészet nagykorúságában, nagy szerzők és életművek eljövetelében, s nem sejtette, 
milyen kritikátlan személyi kultusz kerül át a politikából a művészetbe. A művészet is lehet 
– a fetisizmus és fanatizmus révén – a „félelem a szabadságtól”, a „menekülés a szabadság-
tól”, sőt a megfélemlítés eszköze. Az ízlésdiktatúra is a politikai diktatúrának egy rejtőzködő 
formája, előkészítő szerepet vállalva vagy utóvédharcot folytatva.

A reménytől az iszonyatig való alászállás megismerési folyamat. A művészi tevékenység-
nek a megismerésnél is régebbi referenciakódja a már az állatvilágban kibontakozott játék-
tevékenység. Ennek elemberiesült, szellemi és közösségi, már a fogalomvilág kibontakozása 
előtt is metafizikai aurával ellátott formája a rítus. A Frivol múzsa a beavatási rituálé, míg 
A film szimbolikája a gyászrituálé felé visszanyomozva kutatja – a váratlan módon legmé-
lyebbre visszavilágító legmodernebb művészetben, melynek talán épp ezért válhat gyakran 
kétségessé művészi mivolta – az esztétikum preesztétikai gyökereit.

A képzelet képei az emlékekbe foglalt tapasztalatok összefoglalásai, emléksűrítmény és 
szándékprojekció együttesei, melyeket tudatosít a fogalom, kritikailag felülvizsgálva és vál-
lalva vagy elvetve őket. Ha a kép műalkotássá válik, a művészi hitvallás visszahat a képre, de 
a kettőt, eszmét és képet a kor élethangulata és a művész rá válaszoló alaphangulata foglalja 
össze. Mindez pedig nemcsak visszhangzik, hanem továbbformálódik a befogadó élethan-
gulatában és eszmerendszerében. Az esztétikának át kell tekintenie ezeket a folyamatokat. 
Ebből az áttekintésből kinő a XX. századi lélek története. Talán a szubjektivitás esztétikai 
antropológiájáról is beszélhetnénk. Az életérzés és világhangulat fenomenológiájáról. A lét 
kalandjának eposzáról, melynek meghallója a mozgókép sziréndalának alapján kel útra. Az új 
ősember mozgó barlangrajzai archeológusának is tekinthetjük magunkat. De beszélhetünk a 
ma és a holnap, a jövő, a még-nem-lét archeológusainak szerepéről is, ha meggondoljuk, hogy 
a mozgókép projektív természete azonos az emberlét Sartre által leírt projektív természetével.

Guido Aristarco ezzel a mondattal kezdi A filmelméletek történetét: „Az első igazi film-
esztéta olasz: Ricciotto Canudo.” (A filmelméletek története. 1. köt. Bp. 1962. 19.). A hetedik 
művészet esztétikájában, írja Aristarco, Canudo megállapítja, „hogy a film se melodráma, 
se színház, bizonyos esetekben semmi több, mint fotografikus szórakozás, de ezenfelül, lé-
nyegében, művészet is, amelynek feladata a test és a lélek tökéletes feltárása … Canudo 
szerint két alapművészet van: az építészet és a zene. A festészet és a szobrászat az építészet 
ágazatai, a költészet pedig a szó igyekvése, hogy zenévé váljék. A film egyesíti mindezeket a 
művészeteket…” (uo. 20.). Már Canudo számára világos, hogy a film megjelenése az egész 
művészettörténetet új megvilágításba helyezi, ezért a filmesztétika általános esztétikába csap 
át, korántsem elégedhet meg a „filmszerűség” elemzésével.
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A fiatal Király a filmművészeti műalkotás technikai rétegeit kutatta, s ennek során jutott el 
a „Gesamtkunstwerk” fogalmához, a magára talált szerző pedig a későbbiekben azt vizsgálta, 
hogyan nyilatkoznak meg az emberlét rétegei, az egzisztenciális nívók a korábbiak tradíció-
it összefoglaló „összművészetben”, a filmben. Ez utóbbi gondolatmenet hozzásegíthet, hogy 
szembeállítsuk az emberi teljesség fogalmát az „egydimenziós ember” fogalmával. A frivol mú-
zsa vagy A film szimbolikája feltérképezi a menny és pokol közötti ide-oda utazás állomásait. A 
mai film szimbolikája a modern próza poklát írja le celláról cellára haladva. Bodnár Zsigmond 
több műve (pl. a Szellemi haladásunk törvénye. Bp. 1892.) szerint idealista és realista nemze-
dékek váltják egymást. Király ezt teoretikus és pragmatikus, ideálkövető és ügyeskedő, eszmé-
lő és számító, elkötelezett és közönyös, teremtő és felélő nemzedékek váltakozására fordítja. 
Ha ez igaz, lemondhatunk az apokaliptikus hanyatláselméletről, de ehhez a globálkapitalista 
világdiktatúra további kiépülésének kell képpel és szóval, szóval és tettel ellenállnunk.

14. a szerző nem kamera és a befogadó nem mozivászon

A film szimbolikája első kötete hangsúlyozza, hogy az olvasás hatékony módja a tovább-
gondolás. Csak a továbbgondolás gondolkodás. A beavatkozás közvetíti a beavatást. Láttuk, 
hogy a néző a rendező munkatársa, a film részalkotója, de az elméletolvasó is az író mun-
katársa, az elmélet részalkotója. Az agy nem fényképezőgép, csak a továbbgondolt gondolat 
több, mint memorizált dogma. Keressünk példákat az olvasott könyv állításaira, de a példát 
ne puszta illusztrációként képzeljük el, mert minden alkalmazás bonyolítja és differenciálja 
az eszmét. Király könyve bírálja a gonosz birodalmának eszméjét terjesztő vagy az agresz-
szióban gyönyörködő, a régi, nemes férfiasságot (John Wayne, Randolph Scott) leváltó ag-
resszív és hisztérikus macsó mentalitás idealizálását. Az olvasó feladata, hogy újabb filme-
ken kipróbálja a szövegben kapott diagnózisokat és érveket. Nézzük pl. az új hőstípusokat. 
Tarantino Djangoja kétféle fejvadászt mutat be, fejvadász és fejvadász ellentétére épít. Az 
egyik körözött bűnösöket öl, mert maguk is öltek, a másik négereket, egyszerűen csak azért, 
mert négerek. Az egyik számára az ölés pénzkereset, a másik számára szórakozás. A lényeg 
azonban az, hogy a filmben hős és ellenhős egyaránt gyilkos, így a film társadalmában min-
denki lehetséges gyilkos. A fejvadász bűnösöket öl, de ki nem bűnös a konkurenciális társa-
dalomban? A hivatásos fejvadász is nagy, tömegpusztító robbantó akcióval – lényegében ti-
pikus terrorista akcióval – kezdi működését, mely részben támadásra indult, de meggyőződés 
nélkül, épp szétszéledni készülő szerencsétlen „vidéki bunkókat” pusztít el. Django pedig, 
felesége megkorbácsolásának viszonzásaként, kiirtja a kastély háznépét. Mérték, arány isme-
retlen, méricskélésnek nincs helye ebben a világban, melyben az anyagi érdek kegyetlensége 
mérkőzik a gyűlölet kegyetlenségével, és amelyben a jogos bosszú is átcsap mértéktelenség-
be. A kegyetlenség mindkét oldalon mértéktelen, de nem elvi okokból, hanem mert a film 
szerkezete, a játszma lényege a kegyetlenségek mérkőzése, s a cél nem az elbeszélő világkép 
építés, hanem az erőszak, mint létszubsztancia élvezeti tárggyá változtatása. Nem a mérték, 
hanem a mértéktelenség élvezete. Mégis visszaszivárog az erőszakmeccsbe valamiféle kriti-
kai elem. Tarantino Djangoja az Elfújta a szél Tarájához hasonló ültetvényen és kastélyban 
játszódik, mely azonban nem az európai kultúra amerikai örököse, mint a régi filmben, ha-
nem a koncentrációs táborokhoz hasonló megsemmisítő gépezetként képzelik el a film alko-
tói. A későkapitalizmus elvadulását vetítik ezzel vissza, jelenélményük cseréli ki a nemzeti 
múltat, s a múltábrázolás vérszomjas formájával még kegyetlenebb jövő előérzetét fejezik ki.
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A Django üzenete ellentmondásos, az Abraham Lincoln, a vámpírvadász végső üzenete 
ijesztő. Timur Bekmambetov háborús filmjében a déliek addig győznek, amíg Lincoln rá 
nem jön, hogy vámpírhadakat mozgósítanak az északiak ellen. Miután Lincoln kitalálja a 
csodafegyvert és elpusztítja a déli hadakat, megteremtve az egységes Államokat, a vámpírok 
maradékai szétfutnak a világban. Így a film végén, Észak és Dél háborújának lezárulása után, 
minden újra kezdődik, s ezúttal, mert mint felvilágosítják a nézőt, a vámpírok minden égtáj 
felé menekültek, most már az egész egyéb világ a jenkik kipusztítandó ellenfele. Mi ez, ha 
nem tömény fajelmélet, amely nem egy, hanem minden nép ellen irányul?

Az Abraham Lincoln a vámpírvadászt kétségtelenül nem lehet egy napon említeni az 
Abraham Lincoln a zombivadász című fércművel. Bekmambetov hangulatosan eleveníti meg 
a kor stílusát és a nemzet életét, maximumot hoz ki a színészekből, vizuális látványvilága és 
a cselekmény sodrása is leköti a figyelmet, tömegvíziói hatásosabbak az ötvenes évek híres 
szuperfilmjeinél, kár, hogy egy végső csavar ideologikus megszállással sújtja a kétségtelen 
képi erejű történetmesélést. Ha ma is élne egy Tod Browning, Victor Fleming vagy Rupert 
Julian, a film a néplélek vagy a személyiség kétarcúságáról, s a kettő harcáról szólna, és nem 
üzenne hadat az egész világnak.

Mindez igazolja Király egyik állítását, mely szerint a Hollywood által adoptált, különö-
sen az egykori „szocialista táborból” érkezett európaiak túllihegik a hivatalos ideológiákat, 
ebben az esetben „Amerika évszázada” eszméjét. A XX. század elején nem a jobb kereset 
érdekében, hanem a fasizmus elől menekülő generációk (Lang, Sirk, Kertész – és vég nélkül 
folytathatnám) magasabb szintre emelték az amerikai filmet, s olyan örökérvényű alkotások-
kal járultak hozzá az egyetemes kultúrához, mint a Casablanca vagy a The Tarnished Angels.

Összefoglalásul, végső konklúzióként megkockáztatnám a megállapítást, hogy szerzőnk 
élete első felében a frivolitást igyekezett rehabilitálni a sznobizmus kultúrájában, második 
felében az érzelmeket egy cinikus, hideg kultúrában, melynek növekvő fagyos embertelensé-
gét már Konrad Lorenz is sokat hangsúlyozta. A Kassai őrjárat című esszéregényben Márai 
már a negyvenes években hideglelkű ámokfutókként jellemezte az új, elvtelen és nyomuló 
embertípusokat. Megkérdeztem szerzőnket, mi jelentette számára élete legnagyobb nyilvá-
nos elismerését. Ezt felelte: „Karády Katalin egy mondata, mely a Magyar Rádióban hang-
zott el. Ennyit mondott Karády: ’Az isten áldja meg Király Jenőt!’, de ezt annyi átéléssel és 
szenvedéllyel tette, ami abban a korban, amelyben élnem adatott, már ismeretlen volt, csupán 
koragyermekkori emlékeimből vagy mozinézői pályafutásom legszeretettebb élményeiből, 
pl. Kertész: Mandalay című filmjéből ismerhettem. Olyan volt ez a pillanat, mintha Karády-
dallá változnék az életem: Hamvadó cigarettavég…”
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FILMOGRÁFIA

2012 – Jégkorszak (2012: Ice Age), 2011. r: Travis Fort
21 gramm – az élet súlya (21 grams), 2003. r: Alejandro G. Iñárritu
300, 2006. r: Zack Snyder
A 13. harcos (The 13th Warrior), 1999. r: John McTiernan, Michael Crichton
A barlang (The Descent), 2005. r: Neil Marshall
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A boldogságtól ordítani tudnék (Happiness), 1998. r: Todd Solondz
A bombák földjén (The Hurt Locker), 2008. r: Kathryn Bigelow
A bőr, amelyben élek (La piel que habito), 2011. r: Pedro Almodóvar
A cápa (Jaws), 1975. r: Stephen Spielberg
A cég (The Firm), 1993. r: Sidney Pollack
A csonttörő (Bruiser), 2000. r: George A. Romero
A csóró (Accattone), 1961. r: Pier Paolo Pasolini
A disznógondozónő és a kecskepásztor /A pásztor csókja (Szvinarka i pasztuh), 1941. r: Ivan 

Alekszandrovics Pirjev
A dolgozó lány (Working Girl), 1988. r: Mike Nichols
A farmer felesége (The Farmer’s Wife), 1928. r: Alfred Hitchcock
A fehér zombi (White Zombie), 1932. Victor Halperin
A félelem megöli a lelket (Angst essen Seele auf), 1974. r: Rainer Werner Fassbinder
A fiúk nem sírnak (Boys Don’t Cry), 1999. r: Kimberly Peirce
A függetlenség napja (Independence Day), 1996. r: Roland Emmerich
A gonosz halott (Evil Dead), 2013. r: Fede Alvarez
A gyilkos (Murder!), 1930. r: Alfred Hitchcock
A gyilkos (Murder!), 1930. r: Alfred Hitchcock
A háború sámánja (Rebelle), Kim Nguyen
A halál angyala (Sleepaway Camp), 1983. r: Robert Hiltzik
A halál angyala 2. (Sleepaway Camp II: Unhappy Campers), 1988. r: Michael A. Simpson
A halál angyala 3. (Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland), 1989. r: Michael A. Simpson
A halál csöndje (Il grande silenzio), 1968. r: Sergio Corbucci
A halál művészete (Khon len khong), 2004. r: Tanit Jitnukul
A halál völgye – Véres Bill bosszúja (Death Valley: The Revenge of Bloody Bill), 2004. r: 

Byron Werner
A harcmező hírnökei (The Messenger), 2009. r: Oren Moverman
A hatodik nap hajnala (Le sixième jour / Al-yawm al-Sadis), 1986. r: Youssef Chahine
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A helyzet (The Situation), 2006. r: Philip Haas
A holtak útja (Bringing Out the Dead), 1999. r: Martin Scorsese
A holtsáv (The Dead Zone), 1983. r: David Cronenberg
A jégmezők lovagja (Alekszandr Nyevszkij), 1938. r: Szergej Mihajlovics Eizenstein
A jövő emlékei (Erinnerungen an die zukunft), 1970. r: Harald Reinl i: Eric von Däniken
A kard hősnője (Heldin des schwertes /Bride with White Hair / Bai fa mo nu zhuan), 1993. 

r: Ronny Yu
A kék hold völgye (Lost Horizon), 1937. r: Frank Capra
A keresztapa (The Godfather), 1972. r: Francis Ford Coppola
A kígyó és a szivárvány (The Serpent and the Rainbow), 1988. r: Wes Craven
A kilencvenes évek szépe (Belle of the Nineties), 1934. r: Leo McCarey
A kis véreskezű (The Butcher Boy), 1997. r: Neil Jordan
A Kobenhawn i sne, 1909. Nordisk
A kopár sziget ( Hadaka no shima), 1960. r: Kaneto Shindô
A kölyök (The Kid), 1921. r: Charles Chaplin
A kötél (Rope), 1948. r: Alfred Hitchcock
A kukorica gyermekei (Children of the Corn), 1984. r: Fritz Kiersch
A légy (The Fly), 1958. r: Kurt Neumann
A légy (The Fly), 1986. r: David Cronenberg
A lény (Species), 1995. r: Roger Donaldson
A Manderley ház asszonya (Rebecca), 1940. r: Alfred Hitchcock
A Man-szigeti ember (The Manx Man), 1929. r: Alfred Hitchcock
A megalkuvó (Il conformista), 1970. r: Bernardo Bertolucci
A meseautó, 1934. r: Gaál Béla
A messzi dél vadjai (Beasts of the Southern Wild), 2012. r: Benh Zeitlin
A misszió (The Mission), 1986. r: Roland Joffé
A motoros naplója (Diarios de motocicleta), 2004. r: Walter Salles
A munkásosztály a paradicsomba megy (La classe operaia va in paradiso), 1971. r: Elio Petri
A nagy ábránd (La grande illusion), 1937. r: Jean Renoir
A nagy Gatsby (The Great Gatsby), 2013. r: Baz Luhrmann
A nagy kiárusítás (Der große Ausverkauf), 2007. r: Florian Opitz
A negyvenegyedik (Szorok pervij), 1956. r: Grigorij Csuhraj
A Nílus gyöngye (The Jewel of the Nile), 1985. r: Lewis Teague
A nyolcadik utas a halál (Alien 1), 1979. r: Ridley Scott
A pók stratégiája (Strategia del ragno), 1970. r: Bernardo Bertolucci
A pokol anatómiája (Anatomie de l’enfer), 2004. r: Catherine Breillat
A Pont-Neuf szerelmesei (Les amants du Pont-Neuf), 1991. r: Leos Carax
A postás mindig kétszer csenget (The Postman Always Rings Twice), 1981. r: Bob Rafelson
A postás mindig kétszer csenget (The Postman Always Rings Twice), 1946. r: Tay Garnett
A repülő tőrök klánja (Shi mian mai fu), 2004. r: Yimou Zhang
A rock nagy évtizede (American Graffiti), 1973. George Lucas
A sereg nem enged (Stop-Loss), 2008. r: Kimberly Peirce
A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre), 1948. r: John Huston
A sötétség serege (Army of the Darkness), 1992. r: Sam Raimi
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A szibériai borbély (Szibirszkij cirjulnyik), 1998. r: Nyikita Mihalkov
A szorítóban (The Ring), 1927. r: Alfred Hitchcock
A szürke ötven árnyalata (Fifty Shades of Grey), 2015. r: Sam Taylor-Johnson
A tenger törvénye (Terraferma), 2011. r: Emanuele Crialese
A testrablók inváziója (Invasion of the Body Snatchers), 1956. r: Don Siegel
A tetovált lány (Män som hatar kvinnor), 2009. r: Niels Arden Oplev
A texasi láncfűrészes mészárlás (The Texas Chain Saw Massacre), 1974. r: Tobe Hope
A titánok harca (Clash of the Titans), 2010. r: Louis Leterrier
A titkárnő (Secretary), 2002. r: Steven Shainberg
A vadak ura (The Beastmaster), 1982. r: Don Coscarelli
A vámpír árnyéka (Shadow of the Vampire) 2000. E. Elias Merhige
A vámpírok bolygója (Terrore nello spazio), 1965. r: Mario Bava
A végső megoldás: a halál (Alien 3), 1992. r: David Fincher
A vidéki lány (The Country Girl), 1954. r: George Seaton
A vietnami háború 1-3. (Inside the Vietnam War), 2007. Scott Alexander, Judy Cole
A vörös szikla (Chi Bi), 2008. r: John Woe
A zombik lázadása (Rise of the Zombies), 2012. r: Nick Lyon
A zongoralecke (The Piano), 1993. r: Jane Campion
A zongoratanárnő (La pianiste), 2001. r: Michael Haneke
Abwege, 1928. r: Georg Wilhelm Pabst
Ádám feltámadása (Adam Resurrected), 2008. r: Paul Schrader
Adél élete (La vie d’Adèle), 2013. r: Abdellatif Kechiche
Afrikai koktél (A Good Man in Africa), 1994. r: Bruce Beresford
Aliens (Alien 2), 1986. r: James Cameron
All that Heaven Allows, 1955. r: Douglas Sirk
Államérdekből (L’exercice de l’État), 2011. r: Pierre Schöller
Államtrükkök (Fair Game) 2010. r: Doug Liman
Álmaimban Argentina (Imagining Argentina), 2003. r: Christopher Hampton
Álmatlanul (Non ho sonno) 2001. r: Dario Argento
Amerikai pite (American Pie), 1999. r: Paul Weitz, Chris Weitz
Amerikai pszicho (American Psycho) 2000. r: Mary Harron
Angyalok és rovarok (Angels and Insects), 1995. r: Philip Haas
Anne of the Indies, 1951. r: Jacques Tourneur
Antichrist, 2009. r: Lars von Trier
Apacserőd (Fort Apache), 1948. r: John Ford
Apokalipszis most (Apocalypse Now), 1979. r: Francis Ford Coppola
Argentin tangó (El exilio de Gardel: Tangos), 1985. r: Fernando E. Solanas
Artists and Models, 1955. r: Frank Tashlin
Asphalt, 1929. r: Joe May
Assassins, 1995. r: Richard Donner
Asszonyok karavánja /Westward the Women, 1951. r: William A. Wellman
Ator a legyőzhetetlen (Ator l’invincibile), 1982. r: Joe D’Amato
Az akarat diadala (Triumph des Willens), 1935. r: Leni Riefenstahl
Az álarc (Face/Off), 1997. r: John Woo
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Az alkonyat harcosa (Tasogare Seibei), 2002. r: Yôji Yamada
Az alvilág királya (Pépé le Moko), 1937. r: Julien Duvivier
Az amerikai szépség (American Beauty), 1999. r: Sam Mendes
Az angol beteg (The English Patient), 1996. r: Anthony Minghella
Az aranycsillag lovagja (Kavaler zolotoj zvezdi), 1951. r: Julij Rajzman
Az ártatlanság hangjai (Voces inocentes), 2004. r: Luis Mandoki
Az édes élet (La dolce vita), 1960. r: Federico Fellini
Az egyiptomi (The Egyptian), 1954. r: Michael Curtiz
Az éjféli etetés (The Midnight Meat Train), 2008. r: Ryûhei Kitamura
Az el nem küldött levél (Nyeotpravlennoe piszmo), 1960. r: Mihail Kalatozov
Az elátkozottak faluja (Village of Damned), 1995. r: John Carpenter
Az elszánt diplomata (The Constant Gardener), 2005. r: Fernando Meirelles
Az emberevő nő (Cannibal), 2010. r: Benjamin Viré
Az én pasim (Mon homme), 1996. r: Bertrand Blier
Az erdő szelleme 1. A gonosz halott (The Evil Dead), 1981. Sam Raimi
Az érzékek birodalma (Ai no korîda), 1976. r: Nagisa Oshima
Az esemény (The Happening) 2008. r: M. Night Shymalan
Az ifjú Mr. Lincoln (Young Mr. Lincoln), 1939. r: John Ford
Az ígéret (Wu ji), 2005. r: Kaige Chen
Az opera fantomja (The Phantom of the Opera), 1925. r: Rupert Julian
Az opera fantomja (The Phantom of the Opera), 1962. r: Terence Fisher
Az óriás (The Giant), 1956. r: George Stevens
Az osztag (El páramo), 2011. r: Jaime Osorio Marquez
Az ördöggerinc (El espinazo del diablo), 2001. r: Guillermo del Toro
Az ötödik elem (The Fifth Element), 1997. r: Luc Besson
Az uralkodó harcosai (An Empress and the Warriors / Jiang shan mei ren), 2008. Sin-Tung Ching
Az utolsó mozielőadás (The Last Picture Show), 1971. r: Peter Bogdanovich
Az utolsó tangó Párizsban (Ultimo tango a Parigi), 1972. r: Bernardo Bertolucci
Bagdadi tolvaj (The Thief of Bagdad), 1940. r: Zoltán Korda, Ludwig Berger, Michael Powell
Ballada a katonáról (Ballada o szoldate), 1959. r: Grigorij Csuhraj
Barbár testvérek (The Barbarian), 1987. r: Ruggero Deodato
Batman, 1989. r: Tim Burton
Batman: Kezdődik! (Batman Begins), 2005. r: Christopher Nolan
Bátrak hazája (Home of the Braves), 2006. r: Irwin Winkler
Ben Hur (Ben-Hur), 1959. r: William Wyler
Benjamin Button különös élete (The Curious Case of Benjamin Button), 2008. r: David Fincher
Berlin Calling, 2008. r: Hannes Stöhr
Berlin eleste (Padenyie Berlina), 1950. r: Mihail Csiaureli
Bitch Slap, 2009. r: Rick Jacobson
Blackjack, 1998. r: John Woo
Blood, az utolsó vámpír (Blood: The Last Vampire), 2009. r: Chris Nahon
Blue Velvet, 1986. r: David Lynch
Bohócok (I clowns), 1970. r: Federico Fellini
Boogeyman, 2005. r: Stephen Kay
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Brazil, 1985. r: Terry Gilliam
Buchanan Rides Alone, 1958. r: Budd Boetticher
Búcsúzások (Pożegnania), Wojciech J. Has
Buffalo Bill, 1944. r: William A. Wellman
Burrowers – A felszín alatt (The Burrowers), 2008. r: J.T. Petty
Bűvölet (Malice), 1993. r: Harold Becker
Canterbury mesék (I racconti di Canterbury), 1972. r: Pier Paolo Pasolini
Carrie, 1976. r: Brian de Palma
Carson City, 1952. r: André de Toth
Casablanca, 1942. r: Kertész Mihály
Che, 2008. r: Steven Soderbergh
Children of the Living Dead, 2001, r: Tor Ramsey
Cimarron, 1960. r: Anthony Mann
Cirkusz (The Circus), 1928. r: Charles Chaplin
Columbiana, 2011. r: Oliver Megaton
Commandante, 2003. r: Oliver Stone
Conan, 1982. r: John Milius
Crash, 1996. r: David Cronenberg
Cuba Feliz, 2000. r: Karim Dridi
Culture et industrie du tabac en Malaisia, 1909. Pathé
Csalók (Les tricheurs), 1958. r: Marcel Carné
Csendes Don (Tyihij Don), 1957. r: Szergej Geraszimov
Csillagközi invázió (Starship Troopers), 1997. r: Paul Verhoeven
Csillagok háborúja (Star Wars), 1977. r: George Lucas
Csoda Milánóban (Miracolo a Milano), 1951. r: Vittorio De Sica
Csodás álmok jönnek (What Dreams May Come), 1998. r: Vincent Ward
Csődtömeg (Rogue Trader), 1999. r: James Dearden
Dallas sorozat, 1978-1991. r: David Jacobs
Darling Lili, 1970. r: Blake Edwards
Das falsche Gewicht, 1971. r: Bernhard Wicki
Dél (Sur), 1988. r: Fernando E. Solanas
Demonia, 1990. r: Lucio Fulci
Desperado, 1995. r: Robert Rodriguez
Destry Rides Again, 1939. r: George Marshall
Detour, 1945. r: Edgar G. Ulmer
Deus ex machina (Yadon ilaheyya), 2002. r: Elia Suleiman
Die Hard, 1988. r: John McTiernan
Dina vagyok (I Am Dina), 2002. r: Ole Bornedal
Django, 1966. r: Sergio Corbucci
Dodge City, 1939. r: Michael Curtiz
Drágám, a kölykök összementek (Honey, I Schrunk the Kids), 1989. r: Joe Johnston
Dressed to kill, 1980. r: Brian de Palma
Drums Along the Mohawk, 1939. r: John Ford
Dúvad, 1961. r: Fábri Zoltán
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East Side – West Side, 1949. r: Mervyn LeRoy
Egri csillagok, 1968. r: Várkonyi Zoltán
Egy bogár élete (A Bug’s Life), 1998. r: John Lasseter, Andrew Stanton
Egy francia nő (Une femme française), 1995. r: Régis Wargnier
Egy hölgy és a herceg (L’anglaise et le duc), 2001. r: Éric Rohmer
Egy lehelletnyi Zen (Ein Hauch von Zen/ A Touch of Zen /Hsia Nu), 1971. r: King Hu
Egy nap a világ, 1944. r: Vaszary János
Egy szöszi szerelme (Lásky jedné plavovlásky), 1965. r: Milos Forman
Egymillió évvel Krisztus előtt (One Million Years B. C.), 1966. r: Don Chaffey
Éjszaka (La notte), 1961. r: Michelangelo Antonioni
Eldorádó (El Dorado), 1966. r: Howard Hawks
Élet apával (Life with Father), 1947. r: Michael Curtiz
Élet, amiről az angyalok álmodnak (La vie rêvée des anges), 1998. r: Erick Zonca
Eleven testek (Warm Bodies), 2013. r: Jonathan Levine
Elfújta a szél (Gone with the Wind), 1939. r: Victor Fleming, George Cukor
Éljen Algéria (Viva Laldjérie), 2004. r: Nadir Moknèche
Eljövendő szép napok (The Sweet Hereafter), 1997. r: Atom Egoyan
Élőhalottak éjszakája (Night of the Living Dead), 1968. r: George A. Romero
Előzés (Il sorpasso), 1962. r: Dino Risi
Elpusztíthatatlanok (They Live), 1988. r: John Carpenter
Elvtársak (I compagni), 1963. r: Mario Monicelli
Emma titka (Emmas Glück), 2006. r: Sven Taddicken
Emmanuelle, 1974. r: Just Jaeckin
Eper és vér (The Strawberry Statement), 1970. r: Stuart Hagmann
Eredet (Inception), 2010. r: Christopher Nolan
Érik a gyümölcs (The Grapes of Wrath), 1940. r: John Ford
Everly, 2014. r: Joe Lynch
Evita, 1996. r: Alan Parker
EXT-rémek (Naar de klote!), 1996. r: Aryan Kaganof
Faculty – az invázium (The Faculty), 1998. r: Robert Rodriguez
Farenheit 9/11, 2004. r: Michael Moore
Farkasember (The Wolf Man), 1941. r: George Wagner
Farkasok órája (Vargtimmen), 1968. r: Ingmar Bergman
Faster Pussycat! Kill! Kill!, 1965. r: Russ Meyer
Fehér agyar (Zanna Bianca), 1973. r: Lucio Fulci
Fekete Péter (Cerný Petr), 1964. r: Milos Forman
Fekete vonat, 1970. r: Schiffer Pál
Félelem és reszketés Las Vegasban (Fear and Loathing in Las Vegas), 1998. r: Terry Gilliam
Felicia utazása (Felicia’s Journey), 1999. r: Atom Egoyan
Femme Fatale, 2002. r: Brian de Palma
Férfiszenvedély (The Lost Weekend), 1945. r: Billy Wilder
Fido – Hasznos a zombi a háznál (Fido), 2006. r: Andrew Currie
Formicula / Them!, 1954. r: Gordon Douglas
Frankenstein menyasszonya (Bride of Frankenstein), 1935. r: James Whale
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Frankenstein, 1931. r: James Whale
Freaks, 1932. r: Tod Browning
Frida, 2002. r: Julie Taymor
From Russia with Love, 1963. r: Terence Young
Funes, un gran amor, 1993. r: Raúl de la Torre
Fűrész 1. (Saw), 2004. r: James Wan
G. I. Jane, 1997. r: Ridley Scott
Gandhi (1982), r: Richard Attenborough
Ganga, 1953. r: Khwaja Ahmad Abbas
Gilda, 1946. r: Charles Vidor
Giù la testa, 1971. r: Sergio Leone
Godzilla (Gojira), 1954. r: Ishirō Honda
Godzilla, 1998. r: Roland Emmerich
Gold Diggers of 1933, 1933. r: Mervin LeRoy
Golem / Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920. r: Carl Boese, Paul Wegener
Greed, 1924. r: Erich von Stroheim
Gun Glory, 1957. r: Roy Rowland
Gyilkos mezők (The Killing Fields), 1984. r: Roland Joffé
Halálbiztos (Death Proof), 2007. r: Quentin Tarantino
Halálos tézis (Tesis), 1996. r: Alejandro Amenábar
Halálosztó (Wishmaster 1.), 1997. r: Robert Kurtzman
Halloween, 1978. r: John Carpenter
Hamlet, 1921. r: Svend Gade, Heinz Schall
Harcvonal (The Front Line), 2006. r: David Gleeson
Határok nélkül (Beyond Borders), 2003. r: Martin Campbell
Hatodik érzék (The Sixth Sense), 1999. r: M. Night Shyamalan
Házasság, 1942. r: Vaszary János
Helyőrség 3 (Outpost: Rise of the Spetsnaz), 2013. r: Kieran Parker
Henry Fool, 1997. r: Hal Hartley
Hideg csók (Kissed), 1996. r: Lynne Stopkewich
High Noon, 1952. r: Fred Zinnemann
Hiúságok máglyája (The Bonfire of the Vanities), 1990. r: Brian De Palma
Holtak földje (Land of the Dead), 2005. r: George A. Romero
Holtak hajnala (Dawn of the Dead), 1978. r: George A. Romero
Holtak hajnala (Dawn of the Dead), 2004. r: Zack Snyder
Holtak napja (Day of the Dead), 2008. r: Steve Miner
Holtak naplója (Diary of the Dead), 2007. r: George A. Romero
Hollywoodi lidércnyomás (Barton Fink), 1991. r: Joel Coen, Ethan Coen
Hová lettél drága völgyünk? (How Green Was My Valley) 1941 r: John Ford
Hullajó (Braindead), 1992. r: Peter Jackson
Hullámtörés (Breaking the Waves), 1996. r: Lars von Trier
Hulot úr nyaral (Les vacances de Monsieur Hulot), 1953. r: Jacques Tati
Hús és vér (Flesh + Blood), 1985. r: Paul Verhoeven
Idegen a vadnyugaton (Shane), 1953. r: George Stevens
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Idegenek a vonaton (Strangers on a Train), 1951. r: Alfred Hitchcock
Így élni jó (You Can’t Take It With You), 1938. r: Frank Capra
Il divo – La spettacolare vita di Giulio Andreotti, 2008. r: Paolo Sorrentino
Imitation of Life, 1959. r: Douglas Sirk
Inferno, 1980. Dario Argento
Intimiás (Intimacy), 2001. r: Patrice Chéreau
Iraki misszió (American Soldiers), 2005. r: Sidney J. Furie
Isten városa (Cidade de Deus), 2002. r: Fernando Meirelles, Kátia Lund
Isten veled ágyasom (Ba wang bie ji), 1993. r: Kaige Chen
Iszonyat (Repulsion), 1965. r: Roman Polanski
Játszd újra, Sam (Play It Again, Sam), 1972. r: Herbert Ross
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