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Elõszó

A jelen kötet talán kissé régimódian posztmodernnek 

tűnő alcímét („A forradalom előtti Oroszország túlsá-

gosan is emberi tragikomédiája”), mely a tanulmányban 

előadott eszméket az utalások hálójába foglalja, magya-

rázatra szorulónak érzem. Főképpen öt forrásra utal. Az 

első Lukács György tanulmánya, „A forradalom előtti 

Oroszország Emberi komédiája”, mely a Nagy orosz rea-

listák című kötetben olvasható. Az általam kreált vari-

áns arra utal, hogy a vizsgált fi lmanyag a dekadencia 

előrehaladottabb állapotát képviseli, mint Gorkij Klim 

Szamginja, melyet Lukács elemez. A válság és hanyatlás 

esztétikája az élettel szembeni adósságaink felhalmozó-

dását tárgyalja, az utolsó napok esztétikája a „benyújtott 

számla” idejét tárja elénk. Az előbbit képviseli Gorkij 

regénye, a Klim Szamgin, az utóbbit Bauer melodrámái. 

Balzac Emberi komédiájára, egy Lukácsénál későbbi nem-

zedék perspektívájából célzok. Balzac művének emlékét 

negatív történelmi tapasztalataink átszűrik Nietzsche: 

Emberi, túlságosan is emberi című művén. A balzaci és 

nietzschei kulturális emlékek antinómiájának értelme-

zését és a bennük foglalt élmények további transzformá-

cióinak nyomon követését a forradalmi helyzetek előtti, 

Brecht szavaival „jövendő – társadalmi – földrengése-

ket” előrejelző, előrezgéseiket jelentő kulturális és lelki 

„komplexusok” feltárására igyekszem használni. Ezért 

idézem fel Marx művét (Louis Bonaparte brumaire tizen-

nyolcadikája), megkísérelve a belőle kölcsönzött eszme – a 
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társadalmi rendszerek haldoklása tragikus és komikus 

szakaszának gondolata – napjaink világhelyzetének ér-

telmezése felé mutató interpretációját. Marx gondolatát 

Žižek: Egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat című 

műve alapján alkalmazom anyagunkra. Vajon már Bal-

zac Emberi komédiája is nem arra utal, hogy a kapitaliz-

musra fogadó polgárságnak már csak komédiája van, a 

tőkének nincs pátosza, mert a piacnak nincs erkölcse? 

Balzac megmutatja a cinizmus eljövetelét és a szolida-

ritás hanyatlását, olyan viszonyok születését, melyben a 

konfl iktusok legfeljebb melodramatikusak, de nem tra-

gikusak. Ha így van, megkísérelhetünk egy olyan kuta-

tási hipotézissel dolgozni, mely szerint a kapitalizmus 

a talpáról a feje tetejére állítja a világot (ezért győzi le 

a gaz daságot a korrupció és spekuláció); a kultúrát és a 

min dennapi életet pedig ezért fenyegeti elnyeléssel az 

örömtelen hedonista kényszercselekvés és végül a virtu-

ális valóság. Ezért lehetséges, hogy a piaci fundamenta-

lizmus csapdájában újfajta történelmet él meg az emberi-

ség, melynek fertőzetét a centrum küldi a perifériák felé, 

de napjainkban végül őt is utoléri mindaz, amit eddig 

sikeresen hárított másokra. Marx azt írta, hogy a törté-

nelemben minden kétszer ér véget, előbb tragikus, utóbb 

komikus formában, de lehet, hogy a jelzett felfordult vi-

lágban ez is megfordul: lehet, hogy ma az első a komi-

kus vég, ami utólag válik tragikomikussá, groteszkké, 

abszurddá és végül iszonyatossá (mely kategóriák mind 

a kapitalizmus kultúrájának tragédiapótlékai, annak a 

világnak a tragédiapótlékai, melyben a piac az erkölcs 

pótléka). Mivel az „elkésett” társadalmi formációkba 

eleve szemérmetlenebb formákban érkezett a kapitaliz-

mus, mert a parazita centrum egyensúlyát a perifériák 

fokozott, drasztikus zsarolása és bomlasztása tartotta 

fenn, az orosz polgárság már 1910 körül átélhetett olyan 

szorongásokat, melyek a nyugati polgárságot is utolérik: 
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pontosan száz évvel később, 2010-ben váratlan helyeken 

bukkannak fel az akkor, ott megjelenő „kísértetek”. Az 

orosz némafi lmek vizsgálata ezért nem csupán esztéti-

kai problémákat kutat. Mindez azonban nem jelenti az 

esztétikai problematika elhanyagolását, sőt, meggyőző-

désem, hogy az esztétikai problematika megragadása 

radikalizálhatja a társadalmi kérdések meg közelítését is.

A „létező szocializmus” válsága, bomlása és az orszá-

gunk nagy kiárusítására való készülődés idején megle-

hetősen hígvelejű viták folytak arról, hogy vajon áru-e 

a kultúra? Az erre igenlő választ adó ideológusok olyan 

piaci árusokra hasonlítottak, akik kiabálva kínálják por-

tékáikat. (Hamburg vagy Amszterdam bizonyos negye-

deire gondolva frivolabb hasonlatot készültem leírni, 

de illendőbbnek éreztem a szolidabb példát.) Ma Negri 

vagy Žižek megmutatják, hogy a kultúra, ha áru, olyan 

áru, amely ketyegő bombaként ítéli halálra a kapitaliz-

must, nem viselve el a korlátozó, visszafogó és torzító 

áruviszonyt, melyet a szellem le akar vedleni, mert ki-

nőtte. Az egész szellemi világra igaz, hogy a szellem for-

mája kinövi a kapitalizmust. A művészet ehhez képest 

is különleges eset, mert, mint az alábbi esszében jelez-

ni szerettem volna, a művészetben – és különös, ma is 

megrendítő erővel az orosz szecessziós melodrámában 

– tartalmi üzenetté válik, hogy ebben a világban, az 1905 

utáni nyugtalan, duplán kizsákmányolt perifériális ka-

pitalizmusban (melyhez napjainkban kezd hasonlítani a 

centrum bukott társadalma és kultúrája) nem lehet élni: 

nemcsak az egyéneket fordítja egymás ellen, hanem az 

egyén lelki és szellemi erőit is.

Jogos-e a sejtetett párhuzam vizionálása? A művészet-

ben egybeesik a Lacan-féle „Nagy Másik” és az „objet 

petit a”: a mértékadó alanyi tárgy és a csábító, vonzó, 

felhívó tárgyi alany. Csábítás és tanítás különbségének 

megszüntetése által minden igazi művészi élmény fel-
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idézi azt, amit Žižek nyomán „mágikus pillanatnak” 

nevezek. A műnek ezt az „erejét”, felszabadító poten-

ciálját, emancipatorikus magvát kell megragadni, mely 

által a különb létre szólít fel. Ezért a műalkotásnak min-

den nemzedéket megszólító, minden korban megújuló 

üzenete van, mely nem leváltja, hanem aktiválja a ré-

git: a műben egy az őseredeti és az örök-új. Naomi Klein 

sokk-doktrínája szerint a sokk, a katasztrófa felébreszti 

a szellemet, kiszakít a megrendült hivatalos kultúra és 

az automatizált élet köznapi rutinja stupiditásából vagy 

kényelméből. Ennek azonban esztétikai oldala is van: 

minden műalkotásban van egy ilyen mozzanat, bele-

kódolt elementáris sokkterápia (ha nincs, úgy csak kon-

vencionális kultúripar). A művészet sokkol, de a sokk, a 

társadalom elviselhetetlenné és napjaink katasztrófák-

ká válása is követeli az esztétikum újraébredését, mert 

a válság egyik kihívása éppen a totális és univerzális 

gyónás („múltfeldolgozás”). Az orosz tízes évek fi lmje 

gyón, a húszas évek fi lmje pedig azt teszi, amire a meg-

gyóntak predesztinálják. A tízes évek fi lmje azt kutatja, 

amiben az ember kevesebb önmagánál, a húszas éveké 

azt, amiben több (lehet) önmagánál.

Hadd szóljak pár szót arról is, ami elveszett az általam 

a következőkben vizsgált dekadenciában. Arról, amit a 

polgárság veszített el, de a forradalom sem találta meg 

újra, ezért sem lehetett „ez a harc a végső”. A tragikum 

igazságeseményét megragadó igazságbeszéd nyíltsá-

gáról és a hozzá szükségeltető jellemerőről van szó. Esz-

tétikai, etikai, de politikai probléma is a tragikummal 

való szembe nem nézés, az eposzi életérzést favorizáló 

kultúra elhárító mechanizmusainak kierőszakolt sike-

re. A tragikum a kezdetnek is mozzanata, nemcsak a 

végnek, ezért a vele való elégtelen szembenézés őszin-

tétlenségre ítéli a mozgalmat, mely – ha tagadja – nem 

tudja kordában tartani a „kezdet rettenetességét”. A tra-
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gikummal és komikummal kapcsolatos szóban forgó 

marxi eszmére Lukács György is sokat épített, gyakran 

idézte. Ne feledjük, hogy Lukács abból a szecessziós 

pol gárságból jött, melynek kínjait az alábbi esszében 

vizs gált melodrámák ábrázolják. Lukács, miután a kor 

jellegzetes lelki szenvedéseit – mint erről Kierkegaard 

és Regine Olsen viszonya iránti érdeklődése tanúsko-

dik – bőségesen megélte, fellázadt a receptív ember léte 

ellen. Lukács lázadása etikai téren a „nembeli lényeg” 

(ma divatosabb szóval az univerzalitás) visszanyerése 

programjaként fogalmazódik meg, aminek esztétikai-

lag megfeleltethető a tragikum visszanyerése. Ebben az 

értelemben a tragikum a hamisítatlan emberség és a te-

vékeny élet lehetőségét közvetítő kockázatok és a nehéz 

döntések árának képe. A tragikus vétség sem ki siklás 

vagy műhiba, hanem olyan jóvátehetetlen bűn elkerül-

hetetlen felvállalása, melyet az erény és közjó sem te-

het jóvá, amelyet szolgál. A tragikus bűn az erény bűne, 

mely szükséges és mégis megbocsáthatatlan. Talán ez 

sem elég erős megfogalmazás. Pontosabb így: a jóváte-

hetetlen bűn erénye! A tragikum a nagyság alapkifeje-

zése, mert az önmagunk és tettünk oldhatatlan, végső 

ellentmondásaival való szembenézés formája a fejlő-

dési pályára állni képes kultúrában. Ez az a tragikum, 

amelyben a vég kezdetbe csap át. Nem a „happy ending” 

az igazi „jó vég”. A kezdettel terhes vég a valóságos jó 

vég. A „jó vég” igaz formája a tragikus igazságesemény, 

amely után nem élhetünk többé a régi módon. A deka-

dencia az elvetélt tragédiák világaként mutat a jövendő 

nagy tragédiák felé.

Az itt közölt esszé szeretné felhívni az olvasó fi gyel-

mét, hogy már 1905 és 1917 között volt egy „orosz cso-

da”, fi lmművészeti virágkor. A tanulmány egy terve-

zett to vábbi kutatássorozat bevezető részeként készült. 

A további gondolati munka számára, eddigi elemző ta-
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pasztalataim alapján, a következő vizsgálandó csomó-

pontok körvonalazódtak:

1. Az 1917 utáni társadalmi újrakezdést követő esztéti-

kai forradalom, a húszas évek orosz avantgárdja.

2. A ’30-as és ’40-es évek populáris fi lmje, jobb darabjai-

ban – és ilyen nagyon sok van! – az eposzi heroizmust 

és a bahtyini népi karneválizmust egyesítő mozi-

mitológia. Ennek is két nagy formája megkülönböz-

tethető, az egyik a munka és ünnep, a másik a háború 

és béke dialektikájára épül.

3. Külön feldolgozást igényel a XX. kongresszus utáni 

fi lm ek sajátos, a művészettörténetben egyedülálló me-

lan kóliája. Be kellene vezetni a melankolikus realizmus 

fogalmát. A szovjet és orosz fi lm ebben a korban jellem-

ző sajátos költőisége olyan válság tanúsága, amely még 

mentes a rekapitalizációt előkészítő cinikus, szkepti-

kus és narcisztikus, hedonista, valamint önmegtagadó, 

men talitás-importőri sznob kísértésektől. A Szállnak a 

dar vak és a Ballada a katonáról szép kora ez, melynek 

vég szava a Moszkva nem hisz a könnyeknek. Ennek a sajá-

tos, reménnyel áthatott melankóliának az idején még 

senki sem hitte, hogy a „kommunizmus” egyén elleni 

bűneinek alkalmas gyógyszerei lehetnek a kapitaliz-

mus emberiség elleni bűnei.

Az, hogy a vázolt szándékokból lehet-e valóság, szintén 

függ attól, hogy az utóbbi bűnök megfékezhetőek-e még 

egyáltalán? Az „egypólusú világ” vagy a „piaci glo ba liz-

mus” lényege egy olyan világ, melyben a pusztítás spi-

ráljával szemben nem sikerült mozgósítani a teremtés 

spirálját.



Sztyenyka Razin – az elsõ orosz játékfi lm

Az első orosz játékfi lmet, a Sztyenyka Razint, melyet 

Drankov cége készített és Vlagyimir Romaskov rende zett, 

1908. október 15-én mutatták be. A főszerepet Jevgenyij 

Petrov-Krajevszkij alakította. Sadoul már Drankov fi lm-

jeiben felfedezi azokat a tendenciákat, melyek később a 

forradalmi fi lm első, avantgárd hullámának elnyomása 

után, a második – „realista”, „szocreál” – hullámban vál-

tak hivatalos követelménnyé: „fi lmjeinek témáját a tör-

ténelemből és a népi életből, majd az orosz irodalomból 

vette”.1 A felületesen a „szocreál” stílussal és ideológiá-

val azonosított tendenciák már a polgári fi lmgyártásban 

megvoltak, nem lehet őket a „sztálinizmus” rovására 

vagy javára írni.

A fi lm a par excellence materialista közeg, amelynek 

fejlődésében az új lét megelőzi az új tudatot, az új érzé-

kelés az új gondolkodást. A fi lm kezdetben csak érzékel, 

de még nem gondolkodik. Az új közeget még nem struk-

turálja új nyelv. Az új technika olyan kulturális magán-

valóság (an sich), amely a szellemi magáértvalóság (für 

sich) beteljesülésére vár. A fi lm az érzékelés és emléke-

zés gépesítésének eszköze, új recepciós és reprodukciós 

mód, de még nem a szellemi műveletek új eszköze. A 

fi lmmédium primitív állapotát az jelzi, hogy a kép egy-

beesik a képsorral, a kép képsorként működik, a statikus 

kamera látómezejében váltakozó események sora elő-

legezi a későbbi képsort, a képek váltakozását. Ebben az 

esetben a narratív előadást a színház nyelvezete struk-



AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA14

turálja, nem a fi lmé. A statikus kamera színpaddá vál-

toztatja a képmezőt, a befogott teret. A Sztyenyka Razin – 

bármilyen kezdetleges benyomást kelt is a későbbi korok 

nézője tudatában – első pillanattól túl van ezen a fokon, 

a fi lmnyelv birtokában van. A nyitó, folyami képsor az 

önálló felvételek összeillesztése segítségével állítja elénk 

a cselekmény első aktusát, Sztyenyka Razin folyami ka-

lózesküvőjét.

Toeplitz a korai orosz némafi lm különleges erénye ként 

emeli ki a táj, a külső környezet, a város és természet mű-

vészi megelevenítését.2 A külső terekbe való ko rai, di-

namikus behatolás nem véletlen: Drankov ko ráb ban je-

lentős eseményeket ügyesen dokumentáló operatőrként 

szerzett nevet. A rendező bevonja a nézőt az ábrázolt 

világ érzéki, anyagi életébe; méghozzá egyszerűen, ké-

zenfekvő módon: a kamerát a vízszint közelébe helyez-

ve, miáltal a Volga sodrása, a hullámok játéka dominálja 

az élményt. Fölötte imbolyognak a kozákok csónakjai, 

az atamán hajója körül. A kamera valószínűleg szilárd 

alapon áll, maga nem imbolyog a csónakok módján, ám 

jobbra-balra mozdul, követi a vízi járműveket: nemcsak 

a montázsnak, már a belső montázsnak is birtokában 

van a fi lmmédium. A képmozgás következtében olyan 

illúziónk támad, mintha magunk is a hajó körül kerin-

gő csónakok körül mozognánk, a csapathoz tartozva, a 

nászünnep részeseiként. Az indítás meglepően dinami-

kus. Az egymást követő képek a képsor struktúrájaként 

ismétlik ugyanazt a részeg imbolygást, mely a zsúfolt 

hajó éneklő, italt vedelő harcosai és az őket körülrajzó 

kísérők jellemzője. Mindezt pedig a Volga súlyos hul-

lámainak árama hordozza: duhaj felszínt a sorsszerű 

túlerő mélye. A természeti információ programozza az 

esztétikai információt, maga a Volga közli az elbeszé-

lés tudattalan alaptézisét, hogy az jön, aminek jönnie 

kell, és nem lehet másképp. Itt a kultúra és a természet 
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viszonya jelenik meg a „fecsegő felszín” és a „hallgató 

mély” viszonyaként. A kameraállás és következménye, a 

Volga dominanciája jelzi, amit a városi ember elfelejt, de 

a kozák harcos, a folyami kalóz még tud, hogy a kultúra 

tartozik a természetnek. Sőt, az ontikus tartozás mélye 

az ontológiai tartozás: a létező tartozik a létnek. S mivel 

a lét nem egy valami a többi között: a valami tartozik 

a semminek. A tartozás kiegyenlítése ezért nem kelle-

mes. Az a korszak, melyben a kiegyenlítetlen tartozás 

élménye dominál, az orosz polgári fi lmelbeszélés kor-

szaka – ellentétben az amerikai fi lmmel –, korántsem a 

kellemesség teleológiájára épít, a fi lmek nem zárulnak 

a kellemes megnyugvás, a célba ért törekvés, a birtok-

lás élményével. Pontosabban: a birtoklás nyugalmánál 

sokkal nagyobb, mélyebb nyugalom tragikus élményé-

vel zárulnak. Nagy epika csak a kiegyenlítetlen és talán 

kiegyenlíthetetlen számla érzésére épül: az első primitív 

játékfi lm-kísérlet is jelzi az orosz kultúra igényét a fen-

ség esztétikai kategóriája változatlan érvényének bizo-

nyítására. Már a folyami rablók rémtettei is ugyanazt 

képviselik, aminek később a forradalom és a honvédő 

háború hősmitológiája ad pozitív fordulatot. Bármilyen 

primitív kis rögtönzést is látunk, így és ekkor ezt egyet-

len más nép sem csinálhatta volna meg, csak Gogol és 

Tolsztoj (vagy: Rettegett Iván és Lenin) nagy dolgokra 

készülő, tragikus népe.

A fennmaradt változat cselekménye a következő egy-

ségekből áll: 1. Ünnep a vízen. A férfi ak isznak, poharu-

kat vezérükre emelik, a vezér pedig középen ül, egyik 

kezében a boros kupával, másikban a menyasszonnyal, 

melyeket felváltva „csókol”. 2. Ünnep az erdei tisztáson. 

Miközben tovább folyik az ivászat, a hercegnő erotikus 

tánca következik, melyet a kozákok harcias, hetvenkedő 

tánca követ. 3. Összeesküvés. A kozákok elhatározzák, 

hogy bevádolják a menyasszonyt. A színhely ezúttal sík 
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terület, melynek kiemelkedő részén áll a szónok, aki a 

részeg bandát agitálja. Ezzel már az első orosz játékfi lm-

ben megjelenik a tömeget meggyőző (vagy manipulá-

ló) egyén, az agitátor fi gurája. 4. Ismét az erdei tisztás a 

színhely. Előbb Sztyenyka Razin féltékenységi rohamát, 

a hercegnő könyörgését, majd elhúzódását látjuk, utóbb 

harcosai átadják vezérüknek a leányt vádló levelet, me-

lyet állítólagos szeretőjének írt. 5. Ismét a folyón. A cse-

lekmény ezzel megtér kiindulópontjára. A szerelem által 

„partra vetett” férfi  visszatér a szabad kalózok közegébe. 

A vőlegény tovább vedeli az italt, majd a magasba emeli, 

s impozáns, artista mutatványnak is beillő mozdulattal 

vízbe hajítja menyasszonyát.

A „szocialista realizmus” esztétikája a szovjet forra-

dal mi fi lm vívmányaként méltatta a „burzsoá indivi dua-

lizmus” hőskultuszát felváltó „kollektív hős” jelenségét 

(például Ejzenstejn Októberében vagy Sztrájk jában). A 

„szoc reál” ideológia gondolatmenete szerint az indivi-

duális hős konzervatív, a kollektív hős forradalmi jelen-

ség lenne; az előbbi az elidegenedett egyén fetisizáció ja, 

a tőke akaratának burkolt, sőt öntudatlan kifejezése, míg 

a kollektív hős a népakaraté. Alternatívájuk azt az eszté-

tikai és történetfi lozófi ai kérdést veti fel, hogy az egyén 

vagy a közösség a történelem szubjektuma? Ehhez kap-

csolódik az a további kérdés, hogy, mivel a kollektivista 

társadalmak ideje lejárt, a rendkívüli állapot „mági-

kus pillanata” teremthet-e új közösséget vagy legalább 

ideig lenes akcióközösséget? A „szocreál” koncepcióval 

szemben – mint a Sztyenyka Razin fi lm is igazolja – nyil-

vánvaló, hogy a kollektív hős az orosz irodalom és kul-

túra olyan állandója, mely abból fakad, hogy itt egyén és 

közösség viszonya más, mint nyugaton. Tolsztoj Háború 

és békéjében sem Kutuzov a tulajdonképpeni hős, csak 

„meghallója a törvénynek”, méghozzá pontosabban az 

orosz „népakarat” törvényének. Még a sztálinista törté-
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netszemléletben, irodalmi és fi lmmitológiában is nagy 

szerepe lesz a hasonló „népi” uraknak.

A fi lmtechnika primitívsége, a Sztyenyka Razin nagy- 

és kistotálokban folyó cselekménye – mely még nem 

rendelkezik a premier plánok analitikus képességével 

– kiválóan megfelel a primitív közösségiség felelevení-

tésének. A vezér nem előzi meg a közösséget, mely nem 

a vezérnek alávetve szolgál, csak körülveszi őt. A közös-

ség dönt a vezér sorsa felett, s tőle származik a hatalom, 

mely a vezért feljogosítja, hogy a közös akciókban vezető 

szerepet játsszon. (A valóságban is a kozákok adták ki a 

történelmi Sztyenyka Razint a cárnak, miután korábbi 

sikereit kudarcok követték.) Vezér és közösség viszonya 

kegyetlen, épp azért, mert nem elidegenedett: a vezér 

a közösség tengelye, vagy – Németh G. Béla szóképét 

problémánkra alkalmazva – küllő és kerék viszonyá-

ban állnak, az ős-zsarnokság dialektikus egységet alkot 

a kozákoknál a közösségi demokráciával. Az elemzett 

fi lm cselekményének lényege az, hogy a közösség úgy 

dönt a vezér nászáról, mint a polgári melodrámákban a 

család vagy az atya a gyermekéről. Razin azért rendel-

kezik a háborúban, harci helyzetben atyai hatalommal 

közössége felett, mert a közösség is atyai hatalommal 

rendelkezik – békében, a mindennapi életben, az emberi 

sors egészében – Razin fölött. A kollektív hős a történe-

lemben, az irodalomban és végül – legalábbis az orosz – 

fi lmtörténetben is megelőzi az individuális hőst. Ennél 

is fontosabb és érdekesebb összefüggés, melyet szintén 

illusztrál a Sztyenyka Razin fi lm, hogy a kollektív hőst 

megelőzi a kollektív antihős. A kollektív hős, mint tör-

ténelmileg és logikailag is másodlagos származék, az 

eredendő kollektív antihős találkozása a felettes én va-

lamilyen reprezentációjával.

Ki ez a Sztyenyka Razin? Hogyan jellemzi őt a fi lm? 

Néptribun vagy bűnöző? Az „individuális általános” 
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olyan individuális hős, aki partikuláris érdekeit általá-

nosítja (Rick a Casablancában vagy Django Corbucci ha-

sonló című fi lmjében), míg az „általános individuális” 

absztraktabb és archaikusabb alak, akiben az individuá-

lis vonások elhalványulása, a szoborszerű és példaszerű 

vonások elhatalmasodása által ölt testet a közösségiség 

(Jégmezők lovagja). Harmadik típus az ős-hős, akiben még 

nem vált el világosan egymástól őserő és hőserő, egy-

séget alkot a hős és a rém.3 Sztyenyka Razin az utóbbi 

típushoz tartozik: 1. volgai kalóz, a kereskedelmi utakat 

ellenőrző vízi rabló; 2. a kozákok számára a nemzeti, 

hadi demokrácia garanciája, sőt, hódító terjesztője; 3. 

néha úgy tűnik, a cári hatalomnak és a perzsa sah ha-

talmának is konkurense; 4. a feudális terhek, a növekvő 

elnyomás ellen lázadó jobbágyok számára felszabadító; 

5. a nő, mint zsákmány számára egyszerűen zsarnok (az 

elnyomott nép, illetve az elnyomott nem számára teljesen 

ellentétes funkciót teljesít); 6. de az emberiség számára 

mindenekelőtt a lázadó ember képe, aki a kereskedőket 

„csak” kifosztja, a nemeseket azonban megöli, ősbolse-

vik, vagy – a mai polgár szemével nézve és terminológi-

ájával minősítve – „terrorista”. Néptribun és bűnöző fent 

bevezetett oppozíciója vajon nem intellektuális naivi-

tás-e? Sztyenyka Razin folklórhőssé vált történelmi alak, 

akit a nagyvárosi ponyvairodalom és végül a fi lm is örö-

köl a folklórkultúrától. A folklórtól idegen a lázadás és 

forradalom, rombolás és építés, bűn és erény mesterkélt 

szétválasztása. A nagy irodalom ebben a tekintetben a 

folk lórt követi. Arany Toldijának is vannak monstrum-

szerű, romboló és önromboló vonásai. A folklór a rabló, 

a betyár, a kalóz kriminális fi gurájában is látja az utó-

pikus magot. A betyár nemet mond a törvényre, míg a 

közönséges bűnöző csak megsérti azt. A betyár megtá-

madja az igazságtalan elosztás törvényeit, a közönséges 

bűnöző ezek keretében tevékenykedik. A bűnözőnek 
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nem ellenfele a gazdagság, csupán meg akarja szerezni. 

Nem az a problémája, hogy egyesek emberfeletti igénye-

it mások emberalatti helyzetével és kilátástalan sorsával 

fi zeti meg a társadalom, csak az a problémája, hogy nem 

ő van felül. Sztyenyka Razin rablóhadjáratokat indít, de 

nyomában fellángolnak a jobbágyság felszabadító moz-

galmai.

Törvény és önkény oppozíciója a hegemónia, az egyen-

lőtlenség és az elnyomás feltételei között az alattvalói 

kultúra és az ellene való lázadás kifejezése. Mivel a tör-

vény az igazságtalanság árán való rendcsinálás eszkö-

ze, az önkény hasonlóan ellentmondásos természetű: a 

rendzavarás általi igazságtevés kísérlete. Történelmileg 

az önkény a törvény kerete, kezdete és vége. Az önkény, 

mely a törvény eredete, a szuverén közösségszervező, 

az alapító önkénye. Az önkény, amely a törvény vége, a 

dekadencia anómiája. Az egyik önkény a törvény szü-

letési kínjait fejezi ki, a másik a törvény rothadását, ha-

láltusáját. A szuverén hatalom a hivatalos törvény ala-

pítója vagy fenntartója, míg a lázadó műve az utópikus 

ellentörvény meghirdetésének kísérlete. A lázadó meg-

elégszik a hivatalos hatalom és kultúra bomlasztásával, 

míg a forradalom feladata új társadalom és kultúra fel-

építése, mely vállalkozás kudarca alternatív zsarnokság-

hoz vezet, a forradalmár lecsúszik szerencselovaggá. De 

így is kezdte: a lázadót a közösség neveli forradalmárrá 

vagy szerencselovaggá, minden közösségnek erkölcsi 

tükrei a vezetői. Az emberi motiváció mindig komplex, 

ellentmondásos, traumatikus, sőt skizoid. Jó és gonosz 

világos, fekete-fehér szétválasztása ezért csak a gonosz 

trükkje lehet. A forradalmak progresszív szakaszában 

szerencselovagok vagy gyilkosok is hőssé válhatnak; 

a forradalom új kizsákmányolási formává szervezése 

(„Thermidor”) idején az egykori hősök válnak szélhá-

mossá, sőt a sztálinizmus idején gyilkossá. Ezért a mai 



AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA20

politika frontján sem azt kell szimatolni, hogy ki hon-

nan jön, hanem az a kérdés, ki merre tart, mert a katar-

zisok megtisztító és a traumák torzító hatása határozza 

meg és módosítja szakadatlanul a tevékenységet, mely-

nek mindenkori végeredménye ítél az emberről, akit a 

múltbeli érdem nem véd a kisiklástól, és a múltbeli bűn 

sem ítél annak ismétlésére. A vereségekből is lehet isme-

retet meríteni, mint Lenin mondta. Ennél is nagyobb, 

mélyebb összefüggés, hogy az erkölcsi bukásokból is 

lehet erkölcsöt meríteni: nemcsak a keresztény kultúra 

alapja a „bűnbánat”, Freud szerint ez az egész emberi 

kultúra alapja. Sztyenyka Razin egyrészt az aktív em-

ber képe, másrészt azé az emberé, akit még nem ért el 

Jézus, Freud és Lenin üzenete. A tett megelőzi a gon-

dolatot, de amíg a gondolat nem éri utol és végül nem 

előzi meg a tettet, addig a tett rombol. Sztyenyka Razin 

nem szélhámos vagy szerencselovag, csak barbár, ezért 

nem egyszerűen antihős, hanem progresszív antihős. A 

kiemelkedő fi gura, a hős teljesítménye az első orosz já-

tékfi lmben negatív: a fi lm hősnőjének megölése, melyet 

az intrika által közvetített erkölcsi felháborodás motivál. 

A közösséget összetartó alak, a vezér egyben pusztító is, 

aki ezért végzete felé halad, mely a közösség végzete is. 

Sztyenyka Razin árulónak és ellenségnek hiszi szerető-

jét, ahogy Sztálin majd árulónak és ellenségnek hiszi a 

jómódú parasztot, a kereskedőt, az avantgárd művészt, 

a lengyel tisztet, a fi lozófust, az orvost… Aki az embe-

riség ellenségeinek hiszi azokat, akik nem az emberiség 

ellenségei, az az emberiség ellenségévé válik. A barbár 

hős Goethe Mefi sztójának fordítottját műveli: Goethénél 

a rosszakarat is a jó művének része, itt, a Sztyenyka Razin 

fi lmben, a jóakarat is a rossz műve. A Sztyenyka Razin 

fi lm – a tüneti jelentés szintjén – az elkövetkező forra-

da lom sorsát álmodja meg, mint cseppben a tengert. A 

Sztyeny ka Razin mítosz 1908-as felelevenítésének nem-
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csak az 1917-es forradalom számára van üzenete, hanem 

még a mi mai mozgalmaink számára is.

N. A. Lebegyev, a szovjet fi lmtörténet-írás úttörője, 

negatívan ítéli meg a Sztyenyka Razint, mint amely „hat, 

nem túl világosan érthető jelenetből és hét eléggé pri-

mitív inzertből állott”.4 Az, ami a szovjet ideológia vi-

lágkonstruktőri racionalizmusa számára a tervszerűség 

és tudatosság hiányosságának tűnt, ma inkább a spon-

taneitás eredményezte sokértelműség benyomását kelti. 

A fi lm – naivitása okán –, ha nem is a magasrendű esz-

tétikai vízió módján, de a későbbi esztétikai víziók felé 

mutató, hamisítatlanul tünetszerű képződmény több-

értelműségével hat. Ha a mai differenciált műfajrend-

szer képleteivel próbáljuk értelmezni a fi lmet, az nem a 

valóságos történelmi személy tetteit nyomozó tör ténelmi 

fi lm, nem is realista elbeszélés, hanem két populáris 

műfaj kezdeményszerű vegyüléke, a tragikus románc 

felé mutató áltörténelmi („kosztümös”) melo dráma pri-

mi  tív vázlata. Annak a paradigmának korai darabja, 

melyhez Mamoulian Krisztina királynője, Clarence Brown 

Walewska grófnője vagy Korda Sándor Lady Hamil tonja 

tartozik. Míg a kifejlett melodrámában kötelesség és 

szenvedély kibékíthetetlen ellentéte mozgatja a cselek-

ményt, ezúttal mindenekelőtt két szenvedélyé, a föld il-

letve a nő meghódításáé, az ölésé és az ölelésé. A melo-

dráma – mint ami itt egyben barbárdráma – nem válik 

el a tragikus románctól, így nem a modern felettes én 

fellépése oldja fel a konfl iktust és viszi beteljesedésre 

a cselekményt (ami a klasszikus fi lmi elbeszélés melo-

dramatikájában többnyire a női áldozathozatal formái-

ban következik be). A kifejlett, modern felettes én ma-

gát kínálja áldozatul, míg a primitív ösztön a partnert 

emészti el, áldozza fel. A Sztyenyka Razinban a primitív 

ösztöndráma útján indul el a cselekmény, ami megfelel 

a technika és a fi lmnyelv primitívségének, a fi lmkultúra 
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kezdetleges állapotának, mely még nem tette lehetővé a 

kifi nomultabb konfl iktusok kibontását.

A cselekmény csúcspontja a perzsa királylány megölé-

se. Primitív kéjgyilkos Sztyenyka Razin vagy tragi kus 

Othello? Nem gyűlölettel, nem kegyetlenkedve, nem 

eszét vesztve semmisíti meg a hősnőt, hanem a közös ség 

igenlésétől övezett személyes diadallal. Nem a pszicho-

thriller (Psycho) vagy a slasher (Texasi láncfűrészes gyilkos-

ság) kegyetlenkedéseinek előzménye az orosz fi lmesek 

pionír munkája. Az atamán magasan a feje fölé emeli és 

az erőfi togtatás mozdulatával, a fenség aktusaként teszi 

meg, amit „kell”. A gyilkosság nem az én összeomlása 

és szétesése, ellenkezőleg, a felettes én műve. Az ösztön-

dráma témája ezúttal a felettes én keresése a primitív 

ösztönösség kifejezési formái között. Bár a féltékenység 

motiválja a tettet, a lényeg a vonzerő legyőzése, ha tet-

szik az „objet petit a” feláldozása a „Nagy Másiknak”. 

A lényeg az, hogy a libidó és a felettes én között közvetít 

a destrudó. Ezzel olyan – nemcsak mitikus, hanem ide-

ológiai – közvetítési folyamat és személyiségstruktúra 

jelenik meg, mely a szovjet fi lm fejlődésében mindvégig 

nagy szerepet fog játszani. A Sztyenyka Razin ábrázolása 

szerint a felettes én születési drámája a kegyetlen kö-

telesség létrejötte az iszonyatos tévelygés szelleméből. 

Az akció megerősíti Razin vezéri státuszát, és újra ösz-

szekovácsolja a hedonista, libidinózus mámor képsorai-

ban szétesni látszott közösséget. Mindazonáltal az, ami 

születik, nem a klasszikus melodrámát jellemző modern 

felettes én. Melanie Klein kifejezése illik rá: „korai go-

nosz felettes én”.

A cselekmény mozgatója a férfi ak félelme a nőtől. A 

fér fi közösség a célt, a tettet félti tőle, a háborút cselek-

vésként, míg a nemi vonzerőt és eredményeit (nemi ak-

tus, család) csak történésként klasszifi kálva. A nő nem 
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visszaigazolja és fokozza, hanem veszélyezteti a férfi  

férfi asságát:

„Elcserélt bennünket egy nőre,

Csak egy éjszakát töltött vele,

És ettől maga is nővé változott.”

– mondja a fi lm cselekményének alapjául szolgáló népi-

es műdal.5 A „nő” fogalmát pejoratív kifejezéssel jelöli 

a dalszöveg: a mai durván obszcén kifejezések helyett 

talán használható megfelelő a régies „fehérszemély” ki-

fejezés. Az egyik félelem a társak félelme, hogy a harcos 

„fehérszeméllyé” válik, a másik félelem maga a harcos 

félelme, hogy osztoznia kell a nő fölött más férfi akkal. 

A nő ily módon egyrészt kiszakít a hősi, harci közösség-

ből, másrészt belevon egy obszcén szexuális közösségbe.

A Sztyenyka Razin kalandfi lmi alapmotívuma szerelem 

és halál, házasság és háború konfl iktusa, mely a fi lm tör-

ténelmi kontextusában – 1905 és 1917 között vagyunk! 

– specifi kusan kapitalistaellenes konnotációkat is sugal-

maz:

„Hogy ne legyen viszály

a szabad emberek között,

Volga, Volga, édesanya,

vedd el tőlem a szépséget.”

A nők cseréje úgy működik a fi lm cselekményének kép-

zelt XVII. századában, mint a pénz cseréje a szerzők és 

nézők tényleges világában. A nők cseréje a fi lmben, mint 

a pénz cseréje a valóságban, egyenlőtlenséget hoz, fel-

bomlasztja a közösséget, konkurenssé teszi a férfi akat: 

a „viszály” világába vezet. Ezért kell megtérni a nők 

cseréje, a szexuális kizsákmányolás világából a felcse-

rélhetetlen nőhöz, a „Volga anyához”, dajkáló és szerető 
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preödipális zsarnokunkhoz. Az anya diktatúrája és a 

piac demokráciája áll szemben, s az anya diktatúrája felel 

meg a szubsztanciális demokráciának, míg a csereforga-

lom diktatúrája a formális demokrácia egyént, jellemet 

és közösséget széttépő korrupcióját képviseli.

A Sztyenyka Razin szerelemkoncepciója – bár stiliszti-

kailag még távol áll tőle – a fi lm noir felé mutat. Két kép-

lettel írhatjuk fel a macsó-lélek mélyén lefojtott, túlkom-

penzált, de minduntalan kitörő rettegést. 1. Férfi  + férfi  = 

bevétel. 2. Férfi  + nő = kiadás. A férfi  rabló, a nő csábító; 

a férfi  katona, a nő kereskedő; a férfi  feudális, a nő vál-

lalkozó; a férfi  ereje a destrudó, a nőé a libidó. A sze-

relem adománynak látszó kifosztás, bevételnek látszó 

kiadás. Ezért kell tulajdonviszonnyá, rabszolgasággá 

átalakítani a szerelmet. Ez itt a férfi közösség önvédelme 

és a férfi  lelki emancipációjának kérdése. A nő azonban 

egészen más anyaként illetve szeretőként: az anya a fi ú 

szövetsé gese a szeretővel szemben. Az anya a konzer-

vatív kontroll ősképe, míg a szerető a kapitalista vállal-

kozó szellemé és üzleti dinamikáé. A szűz az anyavilág 

szerető-típusa, míg a par excellence szerető a prostituált. 

A tőke, a korai munkásmozgalom apokaliptikus horror-

szimbolikájában nem más, mint prostituáló vámpír.

Az első képsorban zavartalan a nászöröm, a férfi  és nő 

összesimulnak, a nő csügg a férfi n és csókokat váltanak, 

de a férfi  megosztja fi gyelmét a nő és a bor között, egyen-

rangúként kezelve mindkettőt, mintegy egymás hatását 

fokozó élvezeti cikkekként vagy kábítószerekként. A nő 

később csábtáncot lejt a férfi  előtt, már az őt körülvevő 

egész csapatot ajzva. Miután a kozákok intrikája a tán-

cot követő téma, kézenfekvő az a megoldás, mely szerint 

a beteljesületlen vágy csap át intrikus gyűlöletbe. A nő 

felizgatja őket, de nem lehet az övék, ezért lerombolják, 

elpusztítják a „kincset”, amelyet nem kaphatnak meg. 

Mivel Razin monopolizálja a kincset, bosszúból azt su-
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gallják neki, hogy valójában ő sem monopolizálja. Razin 

féltékenysége spontán tör ki, az állítólagos elfogott levél 

csak olaj a tűzre. A nő előbb térdre borulva könyörög 

kegyelemért: ez a bűnös póza. Utóbb begubózik, magába 

fordul: most a sértett ártatlanság képét látjuk.

Ha Sztyenyka Razin egy Othello, akkor a közösség 

egésze egy jágói kollektív személy. Ha a vezér mo no po-

lisztikus birtokosa az „élő kincsnek”, akkor a kö zös ség 

féltékeny vágya a nőre irányul. De a nő a közösség nek 

nemcsak vágytárgya, hanem konkurense is: megduplá-

zódik a féltékenység. Mielőtt Razin féltékenysége kitörne, 

a kozákok féltékenységi konfl iktusa megelőzi a vezérét. 

A tánc során a nő a vágy tárgya, és a vezér a fél tékeny 

irigységé, az ezt követő összeesküvés azonban megfordít-

ja, kifordítja a féltékenységi viszonyt: a harcosok a vezért 

vélik elveszteni, és féltik a nőtől. Mielőtt Razin átérezné a 

nő hűtlenségének lehetőségét, a harcosok már átélték ve-

zérük közösségük iránti hűtlenségének tényét. „Vezérünk 

elfelejtette céljainkat, miközben a moszlim hercegnővel 

fl örtöl. Véget vetünk ennek, leitatjuk és felébresztjük fél-

tékenységét.” – mondja az inzert. A fi lm balladisztikus tö-

mörsége és hézagossága a nézőt is a féltékenységi élmény 

körébe vonja, benne is generálva a harcosok bizonytalan-

ságát és nyugtalanságát. A konfl iktus kibontakozásának 

szakaszában nem csak egyén és közösség szorongásai 

tükrözik egymást, a nézőre is át kell vinni a szereplők 

szorongásait. Elbizonytalanodunk: nem tudni, hogy a ko-

zákok hamisították-e vagy pusztán elfogták a hűtlenséget 

bizonyító levelet, melynek tartalmát a következő inzert 

közli. „Drága Hasszán hercegem, nem tudok fogságban 

élni, szeretett hazámról álmodom, bocsáss meg, ne feledj, 

tiéd a sírig boldogtalan hercegnőd.”

Razin marcangolni kezdi a perzsa lányt: „Szeretsz en-

gem hercegnő, vagy vár rád otthon egy barát?” A fi lm 

M. Goncsarov által írt forgatókönyvében a hercegnő 
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viselkedése gyanúsabb, mint végül magában a fi lm-

ben: „A hercegnő fejét lehajtva hallgat. Razin rettentő 

haraggal otthagyja, a kozákkapitányhoz lép, s kezét 

vállára téve megkérdi: miért búslakodik a hercegnő, 

miért nem iszik velük, miért löki el magától.”6 Miért 

nem engedi magához a nő a férfi t? Azért, amiért – a 

forgatókönyv szerint – már korábban is „elgondolkozva 

ül”? Hasszán hercegre gondol? Vagy csak azért, mert 

megsértette Razin iménti féltékenységi rohama? Nincs 

válasz, de a „balladai homály” nem is igényel választ, 

mely csilla pítaná a paranoid izgalmat, amire szüksége 

van a balladának. A ballada nem hisz a racionalizáci-

ókban, minden racionalizációt hárításnak tekint, mind 

mögött mélyebb méreggócot feltételez az emberi viszo-

nyokban. A balla disztikus mentalitás arra fi gyelmeztet, 

hogy az emberi viszonyokban a válaszok is csak kérdé-

sek, és minden nagyképű tudományos kinyilatkoztatás 

sután naiv.

Mindenki a hercegnő körül kering, míg vízbe nem 

fojtják. A férfi vágy problémája az én és te közötti átkelés 

lehetetlensége; a barbár kínja, aki egy aktusban akar-

ja megkapni a nőt, prédaként, és nem a szeretet közös 

„hosszú menetelésének” a férfi háborúval konkuráló má-

sik nagy stratégiai vállalkozásában. A női vágy problé-

mája, hogy a nőnek mindig van egy Hasszánja – aki nem 

feltétlenül egy perzsa herceg, hanem lehet Razin, az ita-

los barbár jobb, szebb, kulturáltabb mása is –, amely a nő 

elvárásaiban él. Ha nincs is perzsa herceg, akkor a másik 

Razin áll Razin és a nő között: a barbárt megszégyení-

tő, erkölcsileg és esztétikailag megsemmisítő kép. A női 

vágykép egyben vádkép. Marina Cvetajeva verse ezért 

állítja – a női érzékenység által vezetve – középpontba 

a hercegproblémát. Van-e jogunk a fi lmelemzés körébe 

vonni Cvetajeva költeményét? Ippolit-Ivanov zeneszer-

ző nyitányt komponált a fi lm számára. A kis mozikban 
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a „Volga anyácskánk ölén” zongorán vagy gra mofonon 

megszólaltatott motívumai kísérték a vetítést. A sötét-

ben ülő néző – az életen túl és az álmokon innen, gya-

korlati érdekeltsége és cselekvőkészsége kikapcsolva, 

érző, gondolkodó, emlékező készségei felajzva – egész 

emberségével fordul a jel, a szimbólum felé, mint a temp-

lomban, az élet kontextusából a kultúráéba kerülve át. 

A fi lm – mely tartalmazza a folklór emlékeket feldolgo-

zó irodalmi tradíciójának nyomait – egyben részese a 

népköltészet és a művészet között folyó párbeszédnek. 

Az utókor olyan kontextusban fogadja be a fi lmet, mely-

ben Puskin, Hlebnyikov és Cvetajeva folytat párbeszédet 

a népi tradícióval. Nézzük tehát Cvetajeva megoldását. 

Miközben Razin a hercegnőt ölelgeti, az utóbbi más fér-

fi ra gondol az ágyban:

„Felsóhajtott az csak

Nagy keserviben:

Dzsal-Eddin! Szivem!”7

A nő a barbár karjában sem a barbáré. A fi lm által il-

lusztrált dalban a nemi aktus a férfi t nővé teszi és az ölési 

aktus teszi a nővé tett férfi t újra férfi vé. Cvetajeva versé-

ben az egyik férfi  karjában fekvő nő valójában közben a 

másik férfi nak adja át magát képzeletében: az aktus meg-

kettőződik. Cvetajeva költeménye álomjelenettel zá rul, 

melyben a vízi hulla kísérti a gyilkost, visszakövetelve 

fél cipőjét:

„Mért fogtad a dereglyéden

Egyik sarucskám?”8

Cvetajeva olyan értelemben használja a „fél-mezítláb” 

ki fejezést, ahogy a kor közbeszéde a „félszűz” fogalmát 

használta:
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„Fél-mezítláb hajadon

Nem kell senkinek”9

Cvetajeva megerősíti a fi lm által keltett erotikus szoron-

gásokat: ha a hercegnő fél topánkája Razin zsákmánya, 

akkor másik fél topánkája éppúgy maradhatott Dzsal-

Eddinnél. Ezek már specifi kusan a szecessziós kor félel-

mei: fél topánkával nem lehet járni, fél odaadással nem 

lehet együtt élni. A szecessziós szorongások a posztmo-

dern promiszkuitás, a súlytalan alkalmi szex előszelét 

jelentik. Sztyenyka Razin féltékenységi drámája a jövőbe 

mutat, de nem ez a vizsgált fi lm igazi mélye és lényege; 

mindez csak az ébredő modern fi lmi képzelőerő lénye-

gesebb tendenciáit közvetítő és jövendő, még konkreti-

zálandó kutatási tárgyait megcélzó közvetítő mozzanat. 

Az utóbbiak értelmezése során megfi gyelhetjük, hogy 

ahol a fi lm mélyebben pillant be a jövőbe, ott – ugyan-

azon aktusban – egyben mélyebben ás le a múltba.

A perzsa hercegnő kiismerhetetlen titokzatossága 

(vagy zavarossága?) Jevgenyij Bauer fi lm noir melodrá-

mái nak nagy nőiből előlegez valamit; míg Razin konf-

liktusa, a „másvalaki”, a társ, a partner felé vezető út elté-

ve déssel és kisiklással fenyegető nehézsége, az együttlét, 

az együttes jelenlét és ezáltal a „jelenvaló lét”, mint lét-

forma kudarca: mindez az „időkép” kultúrája felé mutat, 

és csak a modernista fi lmben válik majd konkretizálha-

tóvá. A fi lm tárgya egyszerűen egy nászünnep (mint 

majd Andrzej Wajda Menyegzőjében). A mulatság, az ün-

nep, mint a narratív fi lm témája Kertész némafi lmjeiben 

ugyanolyan nagy súllyal van jelen (So do ma és Gomorra), 

akárcsak Fellini és Antonioni mű vében (Satyricon, Az 

éjszaka). A Sztyenyka Razin azonban nem egyszerűen az 

ünnepről, hanem az ünnep túlpörgéséről és valami más-

ba való átcsapásáról szól. Jellegzetesen korabeli, aktuális 

és a közeljövő felé mutató, baljós tapasztalatot és rossz 
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előérzetet jelez az első orosz némafi lm: az ünnep túlpö-

rög, átfordul katasztrófába, a libidó túlpörög destrudóba, 

ahogy majd a forradalom is túlpörög genocídiumba. A 

Sztyenyka Razinban a túlpörgés története, a kései kultúra 

meséje a barbárságról, a szorongás meséje, melyet az az 

érzés indokol, hogy az új barbárság a kapuk előtt áll. Az 

orosz fi lm ezt az érzést előbb fogalmazza meg, mint a 

németek, akiknél majd mindez az expresszionizmusban 

válik nyilvánvalóvá.

A tárgyalt korszakban az orosz kultúrában szellemi-

leg világviszonylatban élenjáró harcot folytat egymás sal 

liberalizmus és szocializmus, illetve a szocializmusnak a 

liberalizmussal alkuvó, valamint nem alkuvó változatai. 

A liberalizmus szerint az emberi lélek sajátossága, hogy 

nincs mérték (ezért nem írható elő érték), a reálpoliti-

kának fel kell adnia a lélek és erkölcs metafi zikáit, az 

egyetemes mértékként szolgáló értékeket („mindenki-

nek joga van a saját elbeszéléséhez”), ezért nem tehetünk 

mást, türelmes iróniával kell szemlélnünk az elbeszélé-

sek piacát, az érdekérvényesítés védőernyőinek a mítosz-

szá nyilvánított „objektív igazságot” száműző kínálatát. 

A liberalizmus általános ontológiát csinál a túlpörgés-

ből, mely a szocializmus szerint a társadalomontológia 

történelmi problematikájához tartozik. A szocializmus a 

túlpörgést (termelés a termelésért, fogyasztás a fogyasz-

tásért, siker a sikerért stb.) a kapitalizmus sajátosságának 

tekinti, s ehhez kell kapcsolódnia a szocialista forrada-

lom önkritikájának. A forradalom eleve kegyetlen, mert 

a „lehetetlent” kísérli meg, új világ alapítását a régi he-

lyén. Az olyan kifejezés, mint a „bársonyos forradalom” 

(és az egész hasonló giccses terminológia) azt az érzést 

jelzi, hogy ellenforradalmak vindikálják maguknak a 

forradalom presztízsét. Megtéréseket neveznek áttörés-

nek, restau rációkat új világnak, a valódi szabadságért 

folytatott harc alkotmányos bilincsbe verését szabad-
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ságjogoknak. Az orosz forradalom lenini szakasza is ke-

gyetlen, de kegyetlenségének Lenin prognózisa szerint 

csökkennie kell, míg „az osztályharc kiéleződésének” 

genocídiummal fenyegető eszméje visszaviszi a szocia-

lista történelembe a kapitalista túlpörgést; a gazdaság 

kapitalista túlpörgését a politika szocialista túlpörgésé-

ben ismételve és adaptálva, ami a szocialista forradalom 

államkapitalista megrögzítését és befagyását jelzi.

„Volga anya, aki tápláltál és ringattál, fogadd el az ér-

tékes ajándékot” – olvassuk a Sztyenyka Razint megszó-

laltató feliratozáson. Puskin költeménye elsősorban ezt a 

motívumot fejti ki és állítja középpontba:

„Nem néz Sztyenyka Razin a királylányra,

Csak néz a jó Volga anyácskára.”10

Puskin atamánjának nincs szeme a szép fogolyra, csak 

a Volga anya iránti tartozásaira, melyeket hosszan sorol:

„Gyermekkorom óta te itattál,

Te ringattál, éjjel elaltattál,

Ha vihar volt, a partnak átadtál,

Kozákjaim s engem jóltartottál,

Nem szunnyadtál, míg mi jól aludtunk

S ládd, neked mi még semmit sem adtunk.”11

Az ünnepi pazarlás, melynek csúcspontja eléri végül az 

iszonyat nívóját, mindenekelőtt visszaosztás. A vezér 

ünnepi pazarlása javakat, élvezeteket, fogyasztási lehe-

tőségeket szolgáltat vissza a népnek, ennyiben pszicho-

lógiai lényege a visszaolvadás szándéka, a kiemelkedett 

személy visszaolvadása a közösségbe az emelkedett 

egymásra találás napján. De ez csak az ünnep lényegé-

nek fele. Míg a libidó visszaolvadás a közösségbe, addig 

a destrudó visszaolvadás a természetbe: a mámoros pa-
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zarlás irracionális csúcspontján istennek vagy a termé-

szetnek kell visszaadni valamit mindabból, amivel ellát. 

Ez a regresszió, a visszaosztási kényszer teljes mélyének 

bejárása a Sztyenyka Razin cselekményének lényege. Eb-

ben az értelemben a forradalom is ünnep, a rettenetesség 

mélyéig regrediáló visszaosztás.

A tartozás kiegyenlítése – ha lehetséges – oldja a szo-

rongást és emancipálja az egyént a közösséggel, az em-

bert a mindenséggel, a társadalmat a természettel, a 

krea túrát az istenségekkel, de a szorongás oldása még 

ebben az esetben sem boldogság. Az ajándékra (Volga 

anya teljesítményeire) nem a tartozást kiegyenlítő vi-

szont ajándék válaszol szorongást oldó adekvátsággal, 

legfeljebb olyan ajándék, amely által emancipálódha-

tunk a függést nemző ellátmánytól, azaz ennek közve-

títésével végső soron az eredeti ajándékozótól. Aki min-

dent eltékozol és eldob, vagy az életénél is fontosabbat, 

legnagyobb kincsét képes átadni, az végül nem függ 

semmitől, elérte a szabadságot. Ezért áldozza fel a hős 

az életét, az erkölcsi lény az örömét, és ezért nagyobb 

az örömöknél az örömöket feláldozni képes boldogság. 

A tékozló Razin, a duhaj barbár nagyobb lélek, mint 

a racionális polgár, ő a népi válasz Bataille és Derrida 

pazarlással, ajándékkal, tékozlással és forradalommal 

kapcsolatos kérdéseire. Suta és romboló tombolása épp 

akkor nem tanulság nélküli és nem idegen számunkra, 

ha kiutat keresünk a racionális csere, a burzsoá számí-

tás világából, amely egyetemessé tette a törvényesített 

intrikát. Nincs birtoklás, a birtoklás illúzió, a lét nem 

birtok, minden szerzés lemondás, a közösségről a privi-

légiumért, az együttlétről a rangért, a becsületről a „sike-

rért”, a szolidaritásról a magány izolációjáért stb. De ha 

így van, akkor minden lemondás szerzés, a bűnbánat és 

megtisztulás aktusa, a létbe való visszatalálás kísérle-

te, nem pusztán önkínzás, hanem a tékozló dionüziák 



AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA32

kéjéből is valami emlékeztető. Protazanov: A nagy öreg 

elmenetele című fi lmje kapcsán láthatjuk majd – melynek 

épp ez lesz a témája –, milyen erővel dominálja a tárgyalt 

korszakban az orosz lelket a pazarló szeretet ösztöne, 

ami azonos az elidegenedettség elfogadni nem tudásá-

val, a cserevilág kíméletlen hidegségébe belevetett lélek 

töredelmes bűnbánatával.

Az ünnep csúcspontja az emberáldozat, ez utóbbi 

pedig preödipális szerelmi háromszög drámaként is 

értelmezhető. A freudi Totem és tabu ősdrámájában az 

apa elszereti a menyasszonyt, és a fi at – a vőlegényt – 

öli meg, mindaddig, míg a fi ak össze nem fognak, hogy 

megöljék (és megegyék) az apát. A Sztyenyka Razinban az 

anya (Volga anyácska) a fi at szereti el és a menyasszonyt 

öli meg, illetve annak megölésére bíztat, e célból szállja 

meg parancsolatával a lelket (mint majd a Psychoban). A 

fi lm témája a Freud által vizsgált ősdráma fordítottja és 

egyben előzménye, mely egy szilárd világ előtti őselem-

be helyez. Az anyai világban alá, az apai világban fölé 

van rendelve a természetnek a társadalmiság. A harc az 

őselemből való kilábalásért, a szilárd világért, a történe-

lem kezdetéért folyik. A Volga a szülőcsatorna, melyben a 

még nem egészen megszületett, nem egészen emberi kö-

zösség hajózik a születés, a tudatos cselekvés, a történe-

lemformálás felé. A hercegnőnek meg kell halnia, mert 

vele nemzené – ha kapcsolatra alkalmas és jövőre képes 

volna a hős – a történelmet és jövőt; ez a tombolás azon-

ban múlttalan és jövőtlen körben forgás, mely katasztró-

fát kínál happy end helyett. A cselekmény a víztől indul 

és a vízhez vezet. Anyácskából nem találunk kiutat. A 

fi lm címe akár ez is lehetne: Állítsátok meg Volga anyut! 

Ez pedig arra utal, hogy az elmúlt évszázad sehova sem 

vezetett, körben forgott, ma ugyanott van az emberiség, 

ahol Oroszország volt a forradalom előtt. Ma az embe-

riség tart ott, ahol száz év előtt egy nép. A különbség 
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annyi, hogy a kancsuka helyébe az interkontinentális 

rakéták, atomtöltetek és a techno-fasiszta apokalipszis 

hasonló „áldásai” léptek.

A fi lmcselekmény alapjául szolgáló dalban az atamán 

„lakodalmat ül” a hercegnővel, a lakodalom pedig el-

vileg megelőzi a nászéjt. A menyasszony azonban rab-

nő, ami elképzelhetővé teszi a sorrend megfordulását: 

„Csak egy éjszakát töltött vele…” – mondják a kozákok, 

és megváltozott, vélik, ami arra utalhat, hogy a koitáló 

felek akciójának minősége a szerződő felek státuszának 

megvalósítására csábítja őket, az éjt élet, a nászt esküvő 

követheti. A fi lmképek, a megelevenedő jelenetek azon-

ban mást mutatnak be, mint amit az inzertek elbeszél-

nek, így nem fi lmileg, pusztán nyelvileg realizálódik a 

nász. A nász csak a diegetikus személyek – a kozákok – 

feltételezése, nem a nézők tapasztalata. Ezzel szemben 

nem érv, hogy a cári cenzúra nem engedélyezi az aktus 

bemutatását, melyet sugallni is lehet, elég, ha belép a pár 

egy sátor nyílásán, s eltűnik, felolvad a sötétben a kívül 

maradt félhold sarlója alatt.

Miként jellemzi a fi lm a két főszereplő, férfi  és nő vi-

szonyát? Mivel a viszony hierarchikus, az atamán gesz-

tusait kell rendszereznünk.

1. A birtoklás gesztusai. Az atamán félig ránehezedik a 

nőre, félig az ölébe vonja, a birtoklás gesztusával ka-

rolja át a nem partnerként ágáló, hanem zsákmány-

ként mellé helyezett áldozatot. A cselekmény ebben 

a tekintetben úgy fogható fel, mint a zsákmány küz-

delme a partnerségért, a prédáé a felértékelődésért. 

Eszközei előbb a gyengédség, utóbb a duzzogás.

2. Az instrumentalizáció gesztusai. Az atamán úgy hasz-

nálja a nőt, mint a boroskancsót. Meg-megcsókolja, 

kós tolgatja, a bor és a nő mintegy a lakodalom két 

fo gása. A csókok nem változtatnak a viszonyon, nem 

közelítik az embereket egymáshoz, nem változtatnak 
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az egymás mellé helyezett testek gyakorlati tehetet-

lenségének benyomásán.

3. A patriarchális zsarnokság gesztusai. Táncolj – parancsol-

ja az atamán, és a hercegnő táncol. A férfi  birtokolja, 

aláveti és használja a nőt, de vajon övé-e a nő, mind-

ezek a gesztusok vajon közvetítenek vagy szétválasz-

tanak? A meghaladni nem tudott távolság elülteti és 

fokozza a gyanút, rosszindulatot szül, az úr fél a szol-

ga lázadásától. Mindez a barbár hős impotenciájának 

érzését sugallja, mely a későbbi hőstípusokra is előre-

veti árnyékát, egészen a mai szuperhősökig.

Az említett dalból, a kozákok inzertjéből, a folklórból és 

Cvetajeva költeményéből is értesülhetünk ugyan a nemi 

aktusról, a fi lmből azonban kimarad. Az atamán ölelge-

ti, csókolgatja a hercegnőt, a perzsa lány később csípőjét 

csavargató, izgató csábtáncot jár, melyet követően előbb 

a korábbi, kezdetleges intimitások ismétlődnek, utóbb 

ellenséges gesztusokat látunk. Az erotikus struktúra 

perverz: az előjátékot nem nemi aktus, hanem ölési ak-

tus követi, az ölés áll az orgazmus helyén, a végleges 

szétválás eksztázisa az egyesülés eksztázisa helyén. A 

folyóba hatol be a nő és nem a férfi  a nőbe, nő és folyó 

egyesülnek férfi  és nő helyett.

Hogyan függ össze a vezér hatalma a férfi  tehetetlensé-

gével? A zsarnoknak az életben is a hatalom szobraként 

kell fellépnie, hatalma gátolja személyes szabadságát, 

nemcsak népe van alávetve hatalmának, maga is hatal-

ma rabja. Ha a Sztálinról készült fi lmfelvételeket tanul-

mányozzuk a harmincas, negyvenes és ötvenes évekből, 

ugyanezzel a nehézkes, testileg és lelkileg passzív magá-

ba zártsággal találkozunk. Sztálin ugyanúgy tönkretette 

családját, instrumentalizálta hozzátartozó it és szétverte 

személyes viszonyait, mint eme korai kis fi lm atamánja. 

A zsarnokok, vezérek és politikusok azért olyan szo-

borszerűen tehetetlenek, mert a halálösztön szobrai. 
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A freudi halálösztön az élet vágya a szervetlen természet 

nyugalmára. A szervetlen természet statikája, zártsága 

és nyugalma ugyan relatív, az élet örök kiegyensúlyozat-

lan labilitásához mérve mégis feltűnő. Ha az élet relatív 

nyugalmat akar, akkor a szadizmus külsővé nyilvánít-

ja az egyensúlyhiány okát; ha abszolút nyugalomra tör 

az élet, akkor a mazochizmus segítségével nyilvánítja a 

kínzó okot belsővé. A szadizmus a barbárság, a mazo-

chizmus a dekadens halálösztön struktúrája. A barbár 

vágy átcsap a vágy tárgyával kapcsolatos szorongásba 

majd gyűlöletbe, és ezen az úton válik gyilkos vággyá. 

Az elemzett fi lm a gyilkos vágy balladája. A ponyvaízű 

történet egyszerre fejezi ki a kulturálatlan barbárság és 

a kapitalista kultúravesztés problematikáját. A gyilkos 

vágy, amely elpusztítja tárgyát, nem képes vágyteljesü-

lésre, lecsúszik egyszerű fogyasztói aktussá. A fogyasz-

tói aktus által pótolt szerelmi aktus, az elhasználás és 

felemésztés által pótolt találkozás, a románci szerelem 

lecsúszása slasheri gyilkos partnerfogyasztássá, a ka-

pitalista fogyasztói attitűd és a primitív ősbarbárság 

egymásra vetítésének eszköze: mindez az orosz kapita-

lizmust minősíti, a nézők jelenélménye rossz hangulatá-

nak kifejezése. Ez a jelen visszaesés, haladásként tálalt 

katasztrófa, vívmányként eladott botrány, valójában 

a történeti fejlődés, a kultúra-felhalmozás évszázados 

vívmányainak visszavétele, új kalózvilág, mely magára 

ismer a régiben. Ilyen állat az ember – ezt szuggerálja a 

történet. A legnagyobb botrány pedig az, hogy ma min-

den korábbinál kínosabban magunkra ismerünk ebben 

a sokáig elmúltnak hitt világban.





Jevgenyij Bauer, 

Lukács György és Balázs Béla

(A fi lm noir születése a szecesszió szellemébõl)

Jevgenyij Bauer A női lélek alkonya című 1913-ban készült 

fi lmje úgy viszonyul a Sztyenyka Razinhoz, mint a szim-

bólum a szignálhoz, az alkotás a tünethez, a művészet az 

álomhoz. A Sztyenyka Razin varázsa még a megmozdult 

kép varázsa csupán. A női lélek alkonya is őrzi a megmoz-

dult kép mágiájának eredeti szenzációsságát, de többet 

ad, megsokszorozza a mutatvány szenzációját a kiérett 

kultúra és az attraktív műalkotás hatóerőivel. Bauer mű-

vével már a tízes évek elején fellép az orosz fi lmkultúrá-

ban a szerzői fi lm és személyes világkép.

A Dubrovszkij palotában indul a cselekmény. Fényes 

társaság tölti meg a termeket, a grófnő a kép bal alsó sar-

kában ülve fogadja a térmélyből érkező vendégeket. A 

fi lm hősnője a grófkisasszony, Vera Dubrovszkaja (Nyina 

Csernova), a cselekmény azonban nélküle indul. Első 

síkban, az élet felvigyázóiként és tervezőiként látjuk a 

társalgó öregeket, hátul a táncoló, partnert váltó fi ata-

lokat. A programozók keretezik a programot, az öregek 

az életet, a szavak rendje a mozdulatok rendjét, a nyelv 

a táncot. Önállóságnak a rendszerben nincs helye, ezért 

jelenik meg a fi lm hősnője – hiszen a hősnő defi níciójá-

hoz hozzátartozik az önállóság – a társaságon kívül, a 

magány világába számkivetve, pontosabban: önkéntes 

száműzetésben. A kényes, fi nnyás nő képe, a magányos 

kistotál fokozottan átesztétizált miliőjében azt fejezi ki, 

hogy a „jótársaság” nem jó társaság. A gyülekezet nél-

külözi a szellemet, a mulatság kényszeredett és formális, 
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a gyülekezet mulatsága tárgyát vesztett ünnep, míg a 

fi lmkép Verát ünnepli.

Vera a budoárjában ül az ágyon. A nézőt két dekoratív 

sík választja el tőle, előbb fehér függöny, hátrébb állványo-

kon elhelyezett virágok sziluettjei. Egy holt és egy élő ke-

ret, s a holt a fény, az élő a sötétség. Az élők odaát, szalon-

ban és bálteremben, egymást keretezik, míg a magányos 

szépség dupla kerete a kozmikus rend halott nyugalma és 

a haldokló virágok buja dekadenciá ja. „A merengő” képét 

látjuk. Olyan megelevenedett sza lonfestményt, melynek 

esztétikai paradoxonja abban áll, hogy a szépség nem akar 

mozdulni. Ellenáll a mozgókép lehetőségeinek, a mozgás 

azonban ostromolja a mozdulatlanságot, akárcsak a szó 

a képet. Vera felrezzen a lakáj szavára, aki által anyja hí-

vatja a távol maradót. Nyina Csernova ideges rezdülése 

pótolja a hangot, szinte halljuk a lakáj megszólalását. Nő, 

fény és virág nyugalmas hármas egységét megzavarja a 

nyelv korbácsa, a fogalom kancsukája, mely annál inkább 

ordít, minél bensőbb – szellemi és nem fi zikai – érzé-

künkkel halljuk. Visszahív a társadalom. A későbbiekben 

látni fogjuk, hogy a társadalom parancsoló hívását újabb 

hívás követi, a társadalom csalogató hívása. A kötelesség 

steril hívását fogja követni a vágy – zavaros?, piszkos? – 

hívása.

A virágokkal való zsúfoltság a külső és belső tér sajátos-

ságainak valószínűtlen összekeveredéséhez vezet. Steril 

dzsungelként burjánzik a dekadens bensőség. Nem csak 

arról van szó, hogy a kert belép a szobába, kert és szoba 

furcsa birkózására Bauer ráterheli kert és dzsungel birkó-

zását. A dekoratív tökély zsúfoltsága a dzsungel, a pók-

háló, a rabul ejtő labirintus képébe szövi bele a szerep-

lőket. A szépség labirintusában fuldoklik a lélek. Bauer 

képei ugyanarról beszélnek, mint ugyanezekben az évek-

ben, Európa másik felében, a fi atal Lukács György: a lé-

lek és a formák viszonyáról. Ne gondoljuk, hogy Lukács 
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Györgyöt vagy Balázs Bélát pusztán a politikai emigráns 

külsődleges megfontolásai vitték Moszkvába a Kun Béla 

féle diktatúra bukása után. Ahhoz, hogy ilyen nagy gon-

dolkodók és művészek kibírják és – végső soron alkotó 

hittel – végigcsinálják a sztálini korszakot, mélyebb lelki 

impulzusok szükségeltetnek a politika, a teoretikus tudat 

vagy a racionális számítás koncepcióinál és számításai-

nál. Leginkább a Bauer fi lmekből értem meg Lukács vagy 

Balázs Béla fordulatát, hogyan lesz Saulusból Paulus. 

Amikor a Bauer fi lmek hősei szíven lövik magukat vagy 

leszúrják, megfojtják egymást, Lukács és Balázs hátat for-

dítanak a polgári kultúrának, csatlakoznak a forradalmi 

mozgalomhoz. Miközben a mai hisztérikus médiában a 

Horthy kor szklerotikus frázisai vívnak monoton lövész-

árok háborút a sztálini kor hasonlóan szklerotikus, be-

kerítő, megbélyegző és kiközösítő taktikáival és automa-

tizálódott frázisaival, rá kell ébrednünk, hogy az immár 

száz éves alkotók és alkotások – a „dekadens” Bauer vagy 

a „kommunista” Lukács – ma is mennyivel elevenebbek, 

mint magunk. Azért nincs sem színvonalas konzerva-

tivizmus, sem hatékony, kreatív és megmozdító forra-

dalmiság, mert egyik sem képes elhatárolódni kompro-

mittálódott múltjától és újra kitalálni magát. Egyik sem 

tudta megtenni a lépést a taktikai megtéréstől a stratégiai 

elszakadáshoz és meghaladáshoz. A fanatizmus fi lozófi -

ai debilitás, mely ideológiai karanténba zár, nem engedi 

meghallgatni egymás érveit, és ezzel leleplezi, hogy nem 

a megismerés érdeke mozgat, hanem alacsonyabb rendű 

érdekek.

A ritmus kollektivisztikus, a dallam individualiszti kus 

természetű. A ritmus deterritorializál, a dallam reterri-

torializál. A ritmus áttöri a műalkotás és az én határait és 

felold az intertextuális összefüggésekben, illetve a mene-

telő, táncoló, vonagló vagy dolgozó tömegben. Ritmus és 

dallam zenebeli viszonyának megfelel a képzőművészet-
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ben dekoratív alakzat és absztrakt forma viszonya. Ez a 

két egymással is harcoló formavilág egyaránt oppozíció 

a hagyományos, realisztikus és naturalisztikus képző-

művészettel szemben, mely utóbbiakon belül a szalon-

kép műfaja kezdettől a szecesszió felé mutat. A fi lmben 

a dekorativitást Bauer viszi győzelemre, az absztrakciót a 

következő évtized „proletkultja”. A polgári kultúra olyan 

érzékenységet ébresztett, amelyet a polgári társadalom 

– a nyers, önző, csak rövid távú hasznot appercipiáló ér-

dek diktatúrája – fojtogat és korlátoz. A lélek nagysága 

le akarja vetni a lélek kisszerűségét, korlátoltságát és al-

jasságát. Ennek két módja van, az öngyilkosság vagy a 

forradalom. Aki nem tud dönteni az öngyilkosság vagy 

a forradalom között, az végül könnyen gyilkossá válik: 

ez a Bauer fi lmek cselekményének mozgástere. A szecesz-

sziós dekorativitás a polgári kultúra és lélek mozgalma, 

a bensőség lázadásának kifejezője, mely nem elsöpörni 

akarja a szubjektivitást valamilyen új – objektív, kollektív 

– igazság nevében, hanem mobilizálni. Egy steril világ 

az életet keresi. A tízes években a vitalitás szimboliká-

ja fejezi ki a lázadást, a húszas években a technokrata 

absztrakció a mobilizációs és modernizációs igényeket. 

A tízes évek a vágy diadalát hirdeti az ember felett, a 

húszas éveké az akarat diadalát a világ felett. Azért lesz 

fontos a húszas évek számára a „terv” fogalma, és azért 

nő eme fogalom hatása és hatalma az ötvenes évekig, 

hogy a racionális akarat megkülönböztesse magát az ir-

racionális akarattól, a kommunizmus a fasizmustól.

Az orosz fi lmi szecesszió sajátossága nem redukálható 

a nyugati képzőművészeti szecesszió sokkal élvetegebb 

és korántsem ilyen tragikusan baljós tulajdonságaira. 

A Bauer-fi lmek radikális dekorativitása nem merül ki 

a díszítő aspektusban. A mozgóképek álomszerű árny-

világa szürreális jelleget ad a szecessziónak. A szalon-

képek kultúrája kiterjeszti a kényeztetett és magányos 



JEVGENYIJ BAUER, LUKÁCS GYÖRGY ÉS BALÁZS BÉLA 41

test nárcizmusát a környezet egészére. Az önmaga 

mélységeibe merült szépség elválaszt és nem összeköt. 

A dekorativitás elválaszthatatlan a melankóliától: a de-

kadens tökélyükbe bezárt emberek csak képek egymás 

számára, nem tudnak egymás karjában megtestesülni. 

Nem hús-vér emberek, ezért a képek kora nem más, 

mint önmagától való szakadatlan, fájdalmas búcsúzás, 

a vér korának melankolikus előérzete. A melankólia ön-

maga világos tudatára rá nem ébredt szorongás, olyan 

szorongás, amely képes még átalakítani a kín forrásait 

örömforrássá, a fájdalmat élvezetté, a végesség érzését 

végtelen bánattá.

A tánc, melyet a kompozíció a képmélybe tol, nem a 

kitörő öröm, nem a közösségben és a természetben fel-

olvadó felszabadulás spontán aktusa, pusztán a felületes 

viszonyokat üresben járató mechanikus rituálé. A tár-

sas rituálé az ünnep ellentéte: a rítus nem tud ünnep-

pé válni. Az ünnepélyesség nem elég az ünnephez, a 

formalizmus csak szerepeket hangol egymásra, nem 

konkrét személyeket kapcsol össze. Az Emma Bovary-

féle impassibilitét idézi az a könnyed hidegség, amellyel 

Vera belép a táncba, majd otthagyja a táncparkettet. A 

tánc kerengése, az emberi ölelések szövedéke ugyanazt 

a ciklikus időt képviseli, mint a növényi dekorativitás. 

Vera magánykeresése, menekülése a ciklusokból, az 

emancipáció vágya, a személyesség lázadása az asszi-

miláló szövedékek ellen.

A merengés a jelenvalóság távollétét észlelő létvágy. 

A fi lm hősnője az első tánc után félreül. Ez a „félre” a 

kép bal alsó sarkát jelenti, azaz Vera a diegetikus társa-

ságból a moziközönség társaságához húz. Vagy fordítva: 

mi is vele együtt vonulunk félre. Elől látni a lányt, az 

ideges unalom menedék keresőjeként, hátul a mulató 

társaságot, középen pedig a dísznövények függönyét. 

Hátul, a dekoratív élőfüggöny által leválasztva zajlik a 
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cselekmény, a ciklikus időben zajló cselekmény azonban 

csak történés, az emberek csak példányok, Vera passzív 

magánya így a valódi cselekmény, a lényeges találkozás, 

az igazi élet, az unalomtól megváltó partnerség vágyát 

fejezi ki.

A szerep terrorizálja a személyt, a társadalmi viszony 

a lélek börtöne, és az anya a társadalmi viszony börtön-

őre. Az öreg grófnő leszidja lányát. A lány szempontjából 

a társas élet embertelen formalitás, a társaság szempont-

jából a lány antiszociális. A polgári kultúrán belül olyan 

viszonyban van az illem a szenvedéllyel a tízes évek 

fi lmjében, mint a húszas évek fi lmjében lesz – a polgá-

ri kultúrán kívül – a parlamentáris alkotmányosság a 

proletárdiktatúrával. Vera anyja nyakába borul, a ruháját 

féltő grófnő azonban ellöki őt. A rang nem engedi meg 

a szeretet gyűrődéseit, az anya lefejti magáról a lányt 

és parancsot ad a tánc folytatására. A lány kelletlenül 

elfogadja a jelentkező férfi  karját és visszatér a táncba, 

ahova már nem követjük őt. Később ismét budoárjában 

látjuk, könyvet lapozva. Ha a realitás csak unalmas játék, 

akkor a virtualitásban keressük az autenticitás nyomait, 

mert akkor az életteljes lét, az igazi élet csak mese. Ismét 

Emma Bovaryra asszociálhatunk.

Dubrovszkaja grófnő a Filantróp Társaság elnöke – 

közli az inzert. A hölgyek jótékonysági körútra indul-

nak, melynek állomásai a proletár család és a magányos 

csavargó otthona. A gép köti össze a két világot, autó 

visz a nyomortanyára. Az egyesíthetetlenek összeköté-

se, az áthidalhatatlan távolság mechanikus áthidalása a 

katasztrófa kezdete. A hölgyek eltűnnek a mechanikus 

szörnyeteg gyomrában.

Vera kelletlenül szabadkozott a táncos mulatság során, 

de felvillanyozottan készül a külvárosi útra. A hegemón 

státusz alanyait a haszon fogalmának kétértelműsé-

gét tudatosítva fejthetjük meg. A haszon kényszerneu-
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rózisában élő alany időnként beleveti magát a haszon 

hisztériájába. A haszon kényszerneurózisának képlete: 

„hasznomra van valaki”, „hasznomra vannak a többi-

ek”. A haszon hisztériája: „hasznára válni valaki más-

nak”. Amennyiben a haszon bevételt és privilégiumot 

jelent, elernyeszti és izolálja az embert a nyitó szekvencia 

hisztérikájává. Később a csavargó beteg karját lelkesen 

kötözgető Vera a hasznossá válás örömét éli át. A ha-

szonszerzés szenvedélye – például A Párizs királya című 

Bauer-fi lmben vagy Protazanov Pikk dáma című fi lmjé-

ben – nem teljesíti be az életet. A hasznossá válás angyal-

lá tesz, a haszonszerzés démonizál. A hisztérika bukott 

angyal. A lelkes Verát kudarcra ítéli, hogy a hasznossá 

válásnak látszó fi lantrópia valójában csak haszonszer-

zés, lelki haszon szerzése a hasznossá válás eljátszása, 

a jogosulatlanul birtokolt, kisajátított javak nevetséges 

töredékének visszaosztása által. Vera magát is becsapja, 

ezzel teszi lehetővé a csavargónak, hogy az is becsapja, 

kihasználja és tőrbe csalja őt. A bálestét követő jótékony-

kodás csak újabb szórakozás. Az unalmas és belterjes 

szórakozást izgalmasabb szórakozás követi, mely kitö-

rést ígér a fülledt ciklusokból. A kaland a differencia, a 

másság megtapasztalása. Méghozzá ennek felfokozott 

formájában: mint a „teljesen más”-sal való találkozás. 

Azonban míg a másság csak szociális, a „teljesen más” 

teológiai kategória. A dekadencia a ke reszténység sze-

mantikai univerzumát az elbeszélések kellős közepén 

alakítja át a gnózis konstrukciójává: a „teljesen más” el-

veszíti isteni arcát, ördögi arcot ölt. Az égbe kiáltó és a 

földet vádoló differencia, luxus és nyomor differenciája 

a felül levő számára a kellemes, az alul levő részére a 

kellemetlen izgalom forrása. Mind az élvezetnek mind 

a gyűlöletnek kiapadhatatlan kútja a differencia.

A segélyezendő proletárok alkoholt vedelnek, kár-

tyáznak, szájukban cigaretta lóg, gyermekeiket lesöprik 
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a színről, duhaj mulatságuk színteréről. A vendégek hí-

rére gyors takarítás teremti meg a tisztes szegénység 

látszatát. A Bauer fi lmben nem látni a munkát, sem a be-

csületes munkás, sem a dolgos polgár, sem a fi zikai, sem 

a szellemi munka nem jelenik meg. A szellemi munka 

helyét a szórakozás, a fi zikai munka helyét a bűn fog-

lalja el. A lumpenproletárok ugyanazt csinálják, mint 

az urak, ők is a fogyasztás emberei. Megkettőződik a 

kizsákmányolás, a láthatatlan dolgozó társadalom-

ra nehezedik egy elnyomó társadalom és egy parazi-

ta ellentársadalom is. A diabolikus urak, akikkel más 

melodrámákban találkozhatunk: szerencselovagok. A 

Bauer fi lmek proletárjai eme diabolikus urak alvilági 

megfelelői, a szerencse közkatonái. Ha a társadalom 

kizsákmányolókból és kizsákmányoltakból, urakból és 

népből áll, akkor a kriminális ellentársadalom lumpen-

proletárjai a nép bomlásának, csőcselékké alakulásá-

nak termékei. A kriminális ellentársadalom csőcseléke 

nem a munka és a beleszólás jogát követeli és nem az 

igazságtalan elosztás ellen harcol. Munka nélkül akar 

megélni, jogokat követel, de kötelességet nem ismer, 

alulról zsákmányolja ki a társadalmat, ahogy az urak 

(nemesség és burzsoázia) felülről. A kizsákmányolt az 

igazságban hisz, a kizsákmányoló – az alulról jövő ki-

zsákmányoló még sokkal inkább, mint a felülről jövő – 

semmi másban nem hisz, csak az erőben. A cselekmény 

következő szakaszának lényege az lesz, hogy az urak-

nak hajbókoló lumpenek közül kiemelkedik az urakat 

terrorizáló lumpen.

Az „ipari tartaléksereg” nemcsak az iparnak, hanem a 

bűnnek és rombolásnak is tartalékserege. A társadalom 

alá nyomott „emberanyag” rendelkezésére áll egy jobb, 

de egy rosszabb világnak is, mindkettő mozgósíthatja. 

A lumpenlélek modellje: burzsoá lélek proletár testben. 

A nem öntudatos proletár, a munkásosztály és az osz-
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tályszerkezet alatti lumpentömeg határán, egészében is a 

demagóg pártok könnyen manipulálható választó töme-

gévé vagy mozgósítható fegyverévé válhat. A fi lantróp 

kaland szekvenciájában látható kártyás mulatság végül 

dulakodáshoz vezet, a szórakozás verekedésbe fúl, a 

kultúrátlan, szellemtelen erőt végül mindig asszimilálja 

a destruktivitás spirálja. A manipulálható, megvásárol-

ható és bármilyen célra mozgósítható szétszórt és izolált, 

szervezetlen és öntudatlan sokaság tagjait nem foglal-

koztatja a világ milyensége és alakíthatósága, csak saját 

helyzetüké, pillanatnyi előnyöket akarnak kicsikarni, 

nem éreznek felelősséget a jövő iránt, még saját jövőjük 

vizionálására sincs elég képzelőerejük. Érdekük a káosz 

növelése, mely lehetővé teszi helyezkedésüket. A káosz 

a többiek kárára érvényesülő ingyenélők és szerencselo-

vagok sansza.

Kozincev és Trauberg Makszim trilógiájának hőse kez -

detben ugyanolyan emberalatti tuskó, tengő-lengő, bam-

bán vigyorgó emberi monstrum, mint a Bauer fi lm Mak-

szimja. Kozincev és Trauberg fi lmjének emberanyagát 

azonban a mozgósuló tömeg, a forradalmi mozgalom 

hőssé formálja. Nemcsak archaikus, herkulesi értelem-

ben vett katonahőssé, hanem munkás intellektuellé, for-

radalmárrá. Ezzel eljutottunk a történelem és a fi lmtörté-

net döntő kérdéséhez. Kozincev és Trauberg Makszimja 

vagy a Bauer fi lm Makszimja fejezi ki az orosz tömeg 

valóságos jellegét? Ez a kérdés mai sorsunk kérdése, ha a 

világ ott tart, azt éli meg, amit az orosz társadalom száz 

évvel ezelőtt. Olyan korban élünk, amelyben nemcsak új 

harag csírázik a lélekben, új „Áprilisi tézisek” is csíráz-

nak a szellemben. Ha Kozincev és Trauberg Makszimja 

az igazság, akkor győz a forradalom és si kere világfor-

radalmat nemz, ha Bauer Makszimja a valóság, akkor 

bukás lesz a forradalmi törekvések sorsa. A lumpen-

utópia ugyanis abszurditás: egy társadalom, amelyben 
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mindenki kizsákmányoló. Ha a szervezett és öntudatos 

munkásság a proletariátus kisebbsége, akkor vagy őt 

győzi le és pusztítja el a korrupt többség, vagy ő pró-

bálja meg – az úgynevezett „proletárdiktatúra” intéz-

ményeivel – a ragadozó természetű és új oligarchiákat 

kitermelő lumpen utópiával szemben érvényre juttatni 

a puritán egyenlőséget a testvériség áraként. A Bauer 

fi lm mai aktualitását az magyarázza, hogy a szervezett 

munkásosztállyal terhes kapitalizmus szülési fájdalmai 

olyan típusokat előlegeznek, melyek a munkásosztályt 

likvidálni törekvő neokapitalizmus korában válnak ál-

talánossá. A munka szocialista forradalma az „urakat” 

akarta munkára fogni, a neokapitalista ellenforradalom 

ezzel szemben a munkást szoktatja le a munkáról. A 

„centrum” munkásosztályát hedonista kispolgársággá 

ala kítják, míg a munkást végső soron engedelmesebb 

gépekkel pótolhatják. A gép győzelméig pedig a mun-

kásosztályt eltolják a „perifériákra”, ahol a globális tőke 

által pénzelt komprádor diktatúrák kellőképpen kordá-

ban tarthatnak minden lázadást, rabszolgamunkával és 

extrém nyomorral véve elejét az öntudatosulásnak. A 

tőke végső győzelme akkor következik be, ha a dőzsö-

lő urak és a tengő-lengő hedonista csőcselék maradt az 

ember kétféle torzképe, és a munkásosztály szerepét tel-

jesen átvették a gépek. Ekkor kezdenek majd elgondol-

kodni az „urak” a „csőcselék” kollektív likvidálásáról: a 

neokapitalizmus vaslogikája vezet a végső genocídium 

felé. Ideje, hogy az a tévét néző, rágógumin kérődző, 

Coca-Colát szopogató „transzatlantidióta”, amilyenné 

magunk is átváltoztunk az elmúlt szégyenletes húsz 

évben, felfi gyelne rá, merre halad a világ.

Lázadás helyett hajlongás, igazságosság helyett osz to-

gatás. Ez a szegénytanyán tett első látogatás képsorának 

lényege. De az urak felé alázatosan hajlongó, közben pe-

dig egymással gúnyosan összeröhögő kedvezménye-
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zettek számára kifi zetődő a hajlongás, mint a munka 

kiváltásának eszköze. Minek dolgozni, ha rituálékból is 

élni lehet? A szolga, és mindenekelőtt a lakáj – az előkelő 

szolga – nem más, mint a társadalmi szerepben felolvadt 

ember, akiben nincs több, mint a hierarchikus kultúrá-

ban az illető helyéhez kódolt szabály. Ezáltal a helye is 

biztos, az urak függvényeként, a rendszer tartozékaként. 

A bálszekvenciában azt láttuk, hogy a táncba hívó fi a-

talemberek ugyanolyan sima, üres, kifejezéstelen hajbó-

kolók, mint a lakájok. Előbb a lakáj hív a táncterembe, 

utóbb az úri fi ú a táncba – és az a poén, hogy egyformák! 

A lakájvilágban mindenki lakáj. Deleuze és Nietzsche 

mondják, hogy a szolgából sohasem lesz úr, csak urizáló 

szolga. De ez nem elég radikális következtetés: ha tovább 

radikalizáljuk, visszajutunk az univerzális változás le-

hetőségének és követelményének képzetéhez. Bauer 

előbbre jár a tízes években, mint Deleuze a hatvanasok-

ban, tudja, hogy maguk az urak soha sem voltak mások, 

csak urizáló szolgák! A zombi nem él, de nem tudja, 

hogy nem él. A ködlovag él, de tudja magáról, hogy a 

halál jegyese. Zombi és ködlovag: ez a mai és az akkori 

dekadencia különbsége! A régi orosz fi lm hősei ködlo-

vagok, a mai válságérzésnek a zombi a kifejezője. A tízes 

évek orosz fi lm noirjában a kultúra azonos az öngyilkos-

sági ösztönnel, a kulturálatlanság pedig a legnagyobb 

erő. Az érzékenység veszélyeztetettség, az élet átgázol a 

kultúrán. A bűnügyi és szalondrámák készítői észlelik, 

hogy ha túl nagy a távolság a társadalmi hierarchiában, 

ez végül a felül levő kisebbségre válik pusztítóvá. A túl 

nagy rés a felül levőt nyeli el.

A tízes évek orosz fi lmjeiben kétféle alullevőt látunk, 

udvarias, készséges szolgákat és apatikus, kifejezéstelen, 

félelmes, markáns arcokat. Az utóbbi: az alvó nép. Mi 

lesz, ha fölébred? A hölgyek első útja pincébe, második 

útjuk padlásra vezet. Két odú, mindkettő a világ nyomo-
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rult pólusán, de egymásnak is ellenpólusai. A pincében 

a szolgát játszó bűnözőt, naplopóból hajlongó szolgává 

átvedlő emberalatti embereket látjuk, a padláson a kul-

túrembereket terrorizáló parazitával találkozunk. A 

Makszimot játszó színész valamely képét a fi lmből kina-

gyítva megtéveszthetnénk a fi lmtörténészt, aki azt hinné, 

a negyvenes évek francia fi lmjéből lát részletet. Makszim 

ugyanis Michel Simon-i fi gura! A padláslakó „huligán” 

eszik, iszik, alszik és ölelésről, női húsról álmodik, mely 

utóbbit ugyanolyan fogyasztási cikknek tekinti, mint az 

előbbieket, hisz számára az alvás is fogyasztás, maga 

az idő is fogyasztási cikk. Ha a társadalmi piramis csú-

csa az egekbe akar emelkedni, bekövetkezik az, amit a 

hierarchia görbületének nevezhetnénk: a fantomizálódó 

„legfelül” levő egyszerre „legalul” találja magát. A nép 

– vagy az, amivé a közösségi társadalomtól örökölt, és 

a kapitalista biopolitika emberanyagává züllő nép lett – 

a padláson és a pincében lakik, a néző azonosulási tár-

gyai (a fi lm hősei, a nemesek és polgárok) alatt és fölött. 

Amikor az úrhölgy elmegy a vérbő és gátlástalan lum-

penhez, a „szép” a „szörnyeteghez”, nem pusztán sikol-

tozik, mint az amerikai fi lmekben (például King Kong), 

hanem az elsöprő vitalitás és erotizáló bestialitás hatá-

sára mintegy hipnotikus állapotba kerül. Elvarázsolja az 

immorális életerő és abszolút másság: révületben teljesíti 

Makszim parancsait. Az amerikai fi lmben ehhez, hogy 

a férfi  ilyen hatalommal bírjon, vámpírnak kell lenni, a 

tízes évek orosz fi lmjében egy lumpenproletár is nyújta-

ni tudja, amit a nyugati fantáziában a démonkirály. Az 

amerikai fi lmben a múlt, az oroszban a jövő embere a 

megmagyarázhatatlan hatalomtöbblet szubjektuma.

Az úrhölgyet vonzzák a „társadalom mélységei”, me-

lyeket Bauer a lélek mélye tükrének lát. Az úrhölgy alá-

száll. Ekkor derül ki, hogy a „legalul”, mely mélyebben 

van, mint a pince: a sír. Ebben a korban tette fel Ady 
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Endre a kérdést: „Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?” 

Ne panaszkodjunk, hogy ma nincs Ady Endrénk, mert 

Ady nemcsak a miénk, hanem nagyon aktuális, a ma 

lényegét fogalmazza meg: „Rabló váraitokból merre fut 

hitvány hadatok?” A tízes évek orosz halálrománcai ar-

ról szólnak, hogy a nép halhatatlan, mert csak a pincéig 

csúszik le, a nagyurak azonban mélyebbre, ha így foly-

tatják, ahogyan a fi lmekben látni. A tipikus Bauer fi lmek 

első fele édesélet-fi lm, de a perverz karnevál egyszerre 

haláltánccá alakul.

Az olvasó talán az imént feltette a kérdést, nem bolse-

vik frázis-e, amit a „nép halhatatlanságáról” mondtunk? 

Nem mi mondtuk, Bauer mondja: a Bauer fi lmek tudat-

talan státuszában is világos és határozott mellékjelen-

tés, ami a bolsevik fi lmekben tudatos koncepcióként lép 

majd napvilágra. A fi lmtörténet egyik legkifi nomultabb 

polgára kimondatlanul, de nagy erővel szuggerálja, amit 

a húszas évek forradalmi fi lmjei fognak tanítani. Fontos, 

hogy ez itt nem a bolsevik politikai propaganda műve, 

hanem a polgár vallomáskényszerének megnyilatkozá-

sa, az elit gyónása, melynek jelentőségét fokozza, hogy 

a tömeg nyelvét veszi igénybe. A tömegkultúra által az 

elit feladja nyelvét, mielőtt feladná hatalmát. Bauer és 

a bolsevikok előérzete és helyzetfelfogása hasonló, de 

az egyik borzalmasnak látja, amit a másik fenséges-

nek. Egyazon szükségszerűséget értelmeznek ellenté-

tes módon. A bolsevik koncepcióban a megmerevedett 

társadalmi struktúra, zártság és merevség összeadódó 

inerciája konfrontálódik a történelmi szükségszerű ség 

mozgási energiájával, míg Bauer koncepciójában a bio-

lógiai mozgás a kultúrával. De a szecessziós melodrá-

mákban a kultúra eleve elismeri a biológiai erő fölényét, 

amikor a szalonokat telerakja a buja élet sűrűjével, mint-

ha az ember csak ráadás volna, az embertelen szépség 

élősdije. A szellem hódol a vitalitásnak, s a nő győz – pél-
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dául A nagyváros gyermeke című fi lmben –, ha a vitalitás 

oldalára áll; az átszellemült Vera azonban veszít. Miért 

fontos ma nekünk Bauer? Legyen bátorságunk, ne önt-

sük ki a fürdővízzel a gyereket, a bukott forradalommal 

a lehetséges forradalmat. A forradalmi renováció felté-

tele azonban a felvilágosodás radikális önkritikája. Ma 

úgy érezzük, kár volt a hivatalos marxizmus frázisaival 

elhárítani az olyan üzeneteket, mint Baueré. Kár volt a 

lét forradalma nevében elutasítani a lélekét, az objektív 

történelmi szükségszerűség nevében a szubjektivitás 

forradalmát. Így nem találkozhatott a lelki forradalom a 

szellemivel, az esztétika az etikával, és a lét forradalma 

a társadalmi lét forradalmával.

A kultúrában a régiség adja a rangot, a gazdaságban, a 

piacon az újdonság. A társadalomnak mindkettőre szük-

sége van, de a kapitalizmus a kultúrában is győzelemre 

viszi a piaci mechanizmusokat. A kapitalizmus kultúrael-

lenességére reagáló bolsevikok – a liberálisokkal szemben 

– a „kulturális örökséget” hangsúlyozzák, a szocializmus 

a tanulás kora, míg a neokapitalista piaci diktatúrában 

a kultúra felületes divathullámok, sőt tömeghisztériák 

váltakozásává silányul, az oktatás összeomlik, az általá-

nos műveltség korlátolt szaktudássá szűkül, és ez is a ki-

sebbség birtoka, a többség az új, abszolút vagy legalábbis 

relatív írástudatlanság felé halad. A cárizmus hanyatló 

korszakában azokat a hisztériákat mutatja be az orosz 

némafi lm – a végét járó orosz kultúra perverzióiként –, 

melyek a mai világkultúra normálformái. A XIX. század 

végi orosz kultúra előlegezi a XX. század végi nyugati 

kultúra sajátosságait. A hisztérikus élménykultusz olyan 

menekülés a valóság elől, melynek magasabb foka a ha-

lálvágy. Az élet keresése azzal az érzéssel párosul, hogy 

az élet máshol van. Ezért nem itt és most oldják meg a 

problémákat, csodára várnak. Az élet célja nem a tett per-

manenciája, hanem az élmény; nem az akció, hanem a 
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recepció az élet közege, összekeveredik virtuális és reális, 

a fi lmek cselekményébe is minduntalan a szereplők által 

képzelt események, em lékek, álmok ékelődnek. Az irre-

ális képzetek ugyanolyan erővel bírnak és nem kevésbé 

traumatizálnak, mint a szereplők létét fenyegető – prole-

tár – fi gurák. A nyomortanyán forgolódó felizgatott Vera 

szenvedélyesen ápolja a csavargó sebét, maga és anyja 

zsebkendőjét is feláldozva a kötözés során. Miután ott-

hagyja a nagy ajándékkosarat, még a küszöbről is visz-

szafordul, pénzdarabot kotor elő kis bukszájából, melyet 

a csavargó markába nyom. Ezt követi az álomkép: a nő 

álma a férfi ról, akinek képzelt mása megjelenik éjszaka a 

budoárban. A csavargó kísért a szűz álmában: Rémálom az 

Elm utcában – dióhéjban. A szűz vergődve birkózik a meg-

foghatatlannal, próbálja eltolni, távol tartani az ágya fölé 

hajló álomképet. Materiális karok eveznek a semmiben, 

behatolni próbálva az immateriális álomba, hogy kont-

rollálják a virtualitást, de a virtualitás küldötte, ígérete és 

fenyegetése hatol be a realitásba, a csavargó a budoárba, 

mert a gazdagok világa valóságában is gyengébb, a sze-

gények világa puszta képzetként is erősebb. A szegények 

világa az akarat erejével bír, míg a gazdagok világa olyan 

gyenge, mintha puszta képzet volna. Ha a gazdagok vi-

lága szinte csak éber álom, úgy a grófkisasszony ébredé-

se is csak álébredés, hősnőnk éberen sem éri el a valódi 

realitást. Az álomjelenet révén Makszim képe már előbb 

behatol Vera világába, mielőtt a valóságos Makszim beha-

tolna a budoárba. Ezúttal mi is Makszimmal tartunk, az 

ő oldalára helyez bennünket a kompozíció, Makszim be-

hatolásakor ébredünk rá, hogy mi is behatoló leselkedők 

vagyunk, hívatlan vendégek az előkelő szűz hálószobá-

jában. A fi lmnéző a moziban a proletár pozíciójában van: 

csak bámul és vágyik, a nézőtér vágyai nem találkoznak a 

virtualitás elérhetetlenségébe visszavonuló ingerekkel és 

javakkal. A világ minden vágyott java látható, csábítóan 
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jelen van, de megfoghatatlan, elérhetetlen formában. A 

mozi szituációja maga a forradalmi helyzet. A mozi az 

a mód, amelyben lelkileg lehetetlenné teszi magát a hi-

erarchia.

A férfi  már a nő álmába is, szobájába is behatolt, amikor 

a nő titkos útra indul, fátylakba burkolózva, jobbra, balra 

nézve lopakodik ki az utcára. Vera Makszimhoz indul, 

ahol korábban fi lantróp hölgyként, társadalmi szerepé-

be bújva jelent meg, nem személyes valójában, és any-

ja vitte, nem maga ment. Előbb Makszim hatol be Vera 

álmába, utóbb Vera indul, hogy behatoljon – Makszim 

által – az ismeretlen valóságba, nem tudva, hogy a való-

sággal való találkozás Makszim behatolása lesz Verába: 

megbecstelenítés. A megbecstelenítés formájában jön el 

a valóság. A tízes évek fi lmjében a megbecstelenítés, a 

húszas évek fi lmjében a forradalom formájában jön el a 

valóság. A két képzet átváltható egymásra, oda és vissza 

is átalakulhatnak egymásba.

Az álomból a reggel az ébredés; a kiváltságosok izo-

lációjuk által feltételezett védekező illúzióiból a forra-

dalom – mint a világ reggele –, a történelem hajnalha-

sadása. Beszélnünk kell a napszakok esztétikájáról. Az 

alkonyatot (naplementét) bizonyára azért tartják „gics-

csesnek”, mert túl erős esztétikai gyönyört ébreszt. Vajon 

mi kölcsönzi a naplementének a napkelténél nagyobb 

megszólító erejét – melynek elementáris hatása ellen a 

giccsminősítés védekezésül szolgál – nyugati kultúránk 

tradíciójában? Mit jelent a női lélek alkonya? Bauer mű-

vészetében ez a halálesztétika kategóriája, de az alkonyat 

nem feltétlenül halálszimbólum. A harmincas évektől a 

„szocialista realizmus” irodalma és fi lmje kísérleteket 

tesz annak bizonyítására, hogy a szépség lényege nem 

a gyász, hogy a szépség nem csak utólag szép, azaz nem 

a visszahozhatatlanság és befejezettség a teljesség meg-

jelenése, nem az elvesztés a lényeg birtokába jutás egyet-
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len módja. A Donyeci bányászok című – Lukov által megfi l-

mesített – termelési regényből álljon itt egy mondat: „A 

nap ledolgozta a műszakot.”12 A nap nem napisten, nem 

az alvilág árnyai által elnyelt élet képe, így az alkony sem 

halálszimbólum. A nap: munkás ember, s a megérdemelt 

pihenést élvezi a munkanap végén. Új emberszemlélet 

lehetősége sejlik fel: a lét autenticitása a dolgozó ember 

birtoka. Az imperatív kifejezés – az „Aki nem dolgozik, 

ne is egyék!” – tartalma nem elég mély igaz ság. Mélyebb 

igazság is van, melyet a riportázsba lecsúszó termelési 

regények nem tudnak hitelesen és főleg megszólító erő-

vel kifejezni, de a termelési fi lmek és különösen a kol-

hoz-operettek temperamentumosan körüljárnak. Aki 

nem dolgozik, az nem létezik autentikusan, szétesik, 

fantomizálódik, nincs helye a nap alatt, mert a nap is 

„dolgozik”. A forradalom tragédiája, hogy a dolgozókon 

felülkerekednek a csalók, szélhámosok, képmutatók, 

demagógok, szerencselovagok. Nem az öntudatos mun-

kás, a beígért „új ember”, hanem az „úr” aljas karika-

túrája győzi le az „urat”. Előbb rémtettek, utóbb szavak 

(„párthatározatok”) pótolják a valódi átalakulá sokat, a 

forradalom eredménye nem kommunizmus, csak a kapi-

talizmus államosított formája, melyben a „káder” addig 

halmozza a kisebb-nagyobb privilégiumokat, amíg vé-

gül leveszi a köztulajdon államkapitalista márkajegyét 

a kisajátított közkincsről. A köztulajdon – hivatalos fel-

számolásakor és kisajátításakor – már régen hazugság. 

Bauer fi lmjeiben egy dolog világos: Makszim a fenyege-

tő jövő, az újbarbárság. Csak még az nem világos, hogy 

gyárosként vagy komisszárként fog győzelmet aratni. 

Azt pedig bárki aligha sejthetné, hogy előbb komisszár-

ként, utóbb gyárosként ülteti őt nyakunkba a történelem.

A következőkben vizsgálandó szekvencia úgy tekint-

hető, mint egy La Bête 1913-ból. Ez nem jelenti, hogy Bo-

rowczyk a mércénk, ellenkezőleg, a műalkotásból levon-
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ható következtetések Bauer esetében radikálisab bak és 

átfogóbbak. Egy új évezredből visszatekintve Borowczyk 

látszik a múlt és Bauer a jövő alakjának. Bauer ínyenc-

ségeivel nem lehet betelni. A magukban is szép beállí-

tások utólag, más, további képek és képsorok vissza-

utaló élményeinek megvilágításában megsokszorozzák 

jelentésüket. Amikor anyja táncba parancsolta a lányt, 

az kelletlenül indul a feszengő mulatságba. Sóhajt, a 

lányszoba egyenletes fényéből felénk lép, átkerül az elő-

szoba sötétjébe, sziluetté változva megáll. Előbb nem a 

táncterem felé fordul, hanem ellenkező irányba, félrehúz 

egy függönyt és kitekint a nagyvilágba. Az előszobai sö-

tétből egyszerre kiemeli arcát a beeső fény. A függöny 

résén az ismeretlenbe kitekintő nő képe Robbe-Grillet 

A halhatatlan című fi lmjének fordított előképe (mely-

ben a férfi  a belső és a nő a külső). Egyik oldalon van 

a szalon, az előkelő világ, a társadalmi értelemben vett 

nagyvilági társaság, ahová menni kell, másik oldalon 

az igazi világ, a tiltott és elérhetetlen idegenség, ahova 

nem szabad és nem lehet kilépni. Vera elvágyódva áll 

egy pillanatig a külső fény visszfényében, magunk nem 

látjuk, amit ő lát, csak az alakját körülvevő fénypermetet, 

a társadalmi nagyvilágnál nagyobb világ misztikus au-

rájaként. Nyina Csernova végül megfordul és ellép: Vera 

Dubrovszkaja átmegy a bálterembe. A késleltetett poén 

pedig mindebben az lesz, hogy Makszim majd azon az 

ablakon át mászik be, ahonnan a lány lemondó vágya-

kozással, fényben fürösztött nosztalgiával tekintett ki. 

A szörny, a buja antihős, a huligán Herkules behatolása, 

ilyen előzmények után, undorító és szörnyű mivoltában 

is vágyteljesülés.

Reggel Vera vívódva indul titkos útjára. A nő otthoná-

ban a férfi  nem nyúlt a nőhöz. A férfi  jogai mások, ha a 

nő lép a férfi  otthonába. Piroska, a meséből ismert kosár-

kával, nem a nagymamához indul, hanem egyenesen a 
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farkashoz. Nem a „helyes útról” tér le, eleve a tévút bírja 

tettre, motiválja elindulásra. A levél, melyet Makszim 

az ágyánál hagyott, meghívó a tévútra. A nagy mama 

helyett a farkashoz induló Piroskát vakmerő vállalko-

zása olyan útra viszi, amelyen két férfi  akaratlan gyil-

kosává válik. Mégis Piroska marad, ártatlanság, nem a 

fi lm noir ragadozó farkasasszonya. A fi lm noir bestiák 

a vázolt transzformációs rendszer további aktivizáló-

dásának termékei. Míg a mamák azért kerekedtek fel, 

mert a farkast sejtették az út végén, a lányok, a követ-

kező generáció vampjai maguk a farkasasszonyok. Az 

orosz fi lm noir már a tízes években kidolgozza az ösz-

szes típust, a premodern női ködlovagoktól a modern 

farkasasszonyig, melyek az elkövetkező évtizedek szen-

zációi lesznek nyugaton.

Jósors, rosszsors és sorstalanság alternatívái között 

mozog a cselekmény. Aki nem találja a jósors törvényét, 

ha igényes, nem elégszik meg az esetlegességgel, tovább-

ra is provokálja a sorsot, mert a rosszsors is jobb, mint a 

sorstalanság. A társadalmi alászállás egyben az indu-

latok felfokozása, az érzelmek felajzása az eksztatikus 

emelkedettségig. A bestialitás vonzáskörében születnek 

a fi lm noir fekete eksztázisai. A szalondráma és az ösz-

töndráma konfl iktusa a neorealizmus miliőit előlegező 

tájakra vezet. Szeméthegyek, külvárosi viskók, rozzant 

falak között követjük a tétova nő félénk lépéseit, habo-

zó, kacskaringós útján. Szalondráma és ösztöndráma 

összefonódásában Bauer olyan komplex élményeket tár 

elénk, melyeket később külön-külön dolgoz ki a mo-

dernizmus, illetve a neorealista fi lm. Borowczyk vagy 

Robbe-Grillet nevét azért említettük, hogy érzékeltes-

sük: Bauer hősnője a modernizmus miliőiből száll alá 

a neorealizmuséiba. Itt egyetlen fi lmben jelennek meg 

azok a pokolkörök, melyek később fi lmtörténeti korszak-

okra bomlanak. Gondoljuk meg, hogy a fi lm szelleme, 
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mely a neorealizmusból halad a modernizmus felé, for-

dított úton fog járni, nem Vera útján (azaz nem a lázadás, 

a forradalom, a változás szükségszerűségének belátása, 

hanem az ellenforradalom útján, nem a szembenézés és 

felismerés, hanem a hatalomvédte bensőségbe való be-

zárkózás útján).

A lányra várakozó csavargó tetőablakon bújik ki pad-

lásszobájából, a város háztetői közül tekint le a mélybe. 

Lenn, külvárosi sikátorok és grundok labirintusában 

közeleg a lány. A Párizs háztetői alatt mindkét hőse csa-

vargó, ezért nem tesznek kárt egymásban, ellenkezőleg, 

rövid románcuk a polgárvilágon túli szabad lebegés 

emelkedettségében zajlik. A René Clair fi lm szerelme a 

polgárvilágon kívül, társadalmilag alatta, esztétikailag 

felette realizálja a hierarchizálatlan társadalom megélt 

utópiáját. Bauer fi lmjében egy mereven hierarchizált tár-

sadalom teszi a feleket egymás rombolóivá.

A bűn nem más, mint olyan erő, mely nagyobb az 

akarat erejénél. A bűnösség annak az embernek a hely-

zete, aki saját erőinek prédája. Ez Makszim képlete. És 

mi lehet Veráé? A női lélek alkonya nőproblémája a szen-

ve délydráma szintjén jelentkezik, Vera tulajdonkép peni 

melodrámája azonban sorsdráma és nem szenvedély-

dráma, az utóbbi csak közvetítő, mely az előbbi felé ve-

zet. Vera konfl iktusa, és az ennek megoldhatatlansága 

által keletkezett drámai csapda abban áll, hogy az erény 

és kultúra privilégium ebben a világban, így a kivéte-

lezettség lelki javaként megjelenő erény helyzete maga 

is bűnös helyzet. Ez az oka, hogy az erény és kultúra 

a maga rejtegetett titkát ismeri fel az elcsábító bűnben 

és botrányban, a kifi nomultság a maga mélyére ismer a 

durvaságban, ezért nem tud ellenállni, és a bukás kéjével 

enged a saját mélyének. Az erény mindig a bűn karjában 

volt, a „radikális gonosz” alapján állt, annak keretében 

létezett, ezért akkor lélegzik fel és ájul el a kéjtől, amikor 
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szó szerinti értelemben is átadhatja magát neki. Amilyen 

viszonyban van erény és bűn a kultúrában, ugyanolyan 

viszonyban van alkotmányosság és diktatúra a társada-

lomban, és ez így volt és így is marad, amíg a társada-

lom osztálytársadalom. Az utóbbi összefüggést bontja ki 

Brecht regénytöredéke, a Julius Caesar úr üzletei.

Bauer fi lmje félreérthetetlenül és kegyetlenül bejelöli a 

nemi aktus helyét, és kontextuális pozíciója segítségével 

értelmezi azt. Láttuk, hogy a Sztyenyka Razinban a halál 

pótolta a szexuális aktust a csúcspont pozíciójában. Ott 

az aktus helyét nem jelölték be a cselekményben, minek 

következtében a halál éppúgy lehet az aktus metaforája, 

mint helyének bitorlója, és hiánya vagy csődje traumájá-

nak kifejezése, akár az impotencia szimbólum értelmé-

ben is. Bauer erotikus melodrámájában más a helyzet, 

az aktus helye világos, a csavargó által átölelt nő felénk 

hanyatlik, elájul a karok bilincsében, teste látványosan 

kifordul, s ezzel a jelenet megszakad, az esemény lénye-

gét következményeiben ismerjük meg. (1) Előbb ájultan 

fordul ki a nő teste a durva ölelésben, (2) utóbb, egy 

élesvágást követően, az úrhölgy a szolga szolgájaként 

látható. Ez utóbbi motívum is megkettőződik: (1) Előbb 

étellel, itallal szolgálja ki a férfi t, engedelmes cselédje-

ként, (2) azután annak intésére alája fekszik. Az iménti 

büszke úrhölgyet a hipnotikus, eksztatikus alávetettség 

állapotában látjuk, a megvetett emberi szörnyeteg en-

gedelmes oldalbordájaként. A fi lm eleji hisztérika unott 

kelletlenségét izgalom követi, az izgalmat a korábbi kel-

letlenségnél és unalomnál hangsúlyosabb negativitási, 

Vera most maga a szenvedés, a mártíromság képe, de 

nem az erény, hanem a bűn, nem a kötelesség, hanem 

a bukás mártírja. Vera átváltozását azonban ellen-át-

változás követi: (1) Előbb odaadja magát annak, akitől 

iszonyodik, (2) utóbb kést emel a részeg álomba zuhanó, 

kielégült férfi ra. Előbb odaadja magát annak, akit utál; 
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utóbb megöli azt, akinek odaadta magát: dupla ambiva-

lencia. Az izgalom csúcspontja az erkölcs mélypontja. Az 

élet rendkívüli állapotában, a határszituáció ban, az igaz-

ság pillanatában kiderül, hogy valamennyien gyilkosok 

vagyunk. Nemcsak a bolsevikok ölnek. A kapitalizmus 

mobilitása spontánul öl, a forradalom tervszerűen. Az 

ölés tervgazdasága vagy piacgazdasága az alternatíva. 

Vera akkor öli meg a hozzá húzódó szerencsétlen em-

berállatot, amikor az békés, mint egy kisfi ú.

A magakellető hisztériától a mártíromságig vezető út 

a klasszikus asszonysors képe, Vera fejlődése azonban 

itt nem áll meg, a mártíromság elleni lázadás új kezdet, 

mely a modern női sors meséje, az emancipációs történet 

kiindulópontja. Kegyetlenség és történelem viszonyára 

utal az, hogy ez az emancipatorikus kiindulópont egy 

gyilkosság. Libidó és destrudó lényegegységével talál-

kozunk itt is, akárcsak a Sztyenyka Razinban, csak az a 

kérdés, hogy ez a meghatározottság történelmi, antropo-

lógiai vagy biológiai jellegű-e? A szexuális aktust követő 

ölés, mint a cselekmény csúcspontja, azt jelzi, hogy ha a 

libidó nem tud az élet erős szervező formájává válni, a 

destrudó veszi át szervező szerepét. Ha a szeretet nem 

hatalom, a gyűlölet hatalmára lesz szüksége a tovább-

lépni akaró életnek. Ha a találkozást katasztrófává teszi 

a botrányos differencia, akkor a szétválás egzaltációja 

az élet záloga. Vannak olyan rések, távolságok és szaka-

dékok, melyeket a szeretet (és variánsai, az empátia, a 

szolidaritás) nem tud áthidalni, csak a gyűlölet. Van egy 

átcsapási pont, amelyen túl a másikat csak a gyűlölet éri 

el, így ezen a ponton ez kezdi uralni a viszonyokat és 

átszervezni a társadalmat.

Bauer korai fi lmjeiben tematikailag, későbbi fi lmjei-

ben stilisztikailag is lepereg az egész későbbi fi lmtörté-

net. Jelen pillanatban az első folyamat tanúi vagyunk, 

a modern erotikus fi lm útján haladunk a posztmodern 
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slasher felé. Az erdei fantom című mai slasher lányai gát-

lástalan vidámsággal meztelenkednek. Ficánkolásuk 

nagyobb izgalmat kelt a célzottnál, beszámíthatatlan 

iz galmat kavar, torz testet, otromba rémet mozgósít. Az 

ölelés izgalmain túllendül az ölés izgalma, a szeretők 

gyilkosa csak akkor megfékezhető, ha a szeretők is ölni 

kezdenek. Hasonló a helyzet A női lélek alkonyában: Vera 

akaratlanul piszkálja fel Makszimot, a libidó a destrudó 

örvényébe ragad, libidó és destrudó spirálja egyazon 

spirál. Amikor az illatos, szépséges hölgy belibeg a rút, 

koszos csavargó odújába, a női kultúra provokálja a fér-

fi  természetet, s egyúttal a gazdag a szegényt. Kettős 

provokáció. A női szépség már megerőszakolta a fér-

fi  ösztönét, amikor a férfi  teste megerőszakolja a nőét. 

Miután az ösztöndráma hősnője elmegy a külvárosba 

az állati szeretőhöz, a társadalom lemészárolja a kultú-

rát, a védekezés szüksége pedig a kulturális heroinát 

is mészárossá teszi. A slasher hőse az őrült mészáros, 

de Ejzenstejn Sztrájkjának üzenete szerint a „normális” 

társadalom egészében mészárszék. A vágóhídra ballagó 

barmok és a munkahelyre ballagó dolgozók párhuza-

mos montázsa arra utal, hogy a nem lázadó ember a 

barom, a slasher arra, hogy a rosszul lázadó ember mé-

száros. A mészárszék törvénye nem a természet, csak a 

társadalom törvénye, de ezt csak a húszas évek fi lmje 

tisztázza, a mai slasher pedig újra elfelejtette. Ma a neo -

darwinizmus is azonosítja az emberi természetet a 

kapi talizmus természetével, mindez – neodarwinizmus 

és slasher rokonsága – újabb érv alaptézisünk mellett, 

mely szerint ma ott tart az emberiség, ahol száz év-

vel ezelőtt az oroszok. A mai szociobiológia ugyanazt 

a naturalizáló fatalizmust képviseli, amit az egykori 

szociáldarwinizmus a modern diktatúrák hajnalán. 

Mindkettő az önzés idealizációja, mindkettő eltekint 

a bestiális következmények értékelésétől, egyik sem 
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veszi fi gyelembe az emberiség legalább kétezer éves 

tapasztalatát, mely szerint a társadalmi törvény nem a 

természettörvény folytatása más eszközökkel, hanem 

a puszta természettörvény hatókörében lehetetlen dol-

gokat lehetővé tevő ellentörvény. A társadalmat a dac, a 

lázadás alapítja, a társadalom alapítása a világ újraala-

pítása. Lehet, hogy a kapitalizmus társadalmi törvénye 

regresszió a természettörvény logikájához, de ennyiben 

a kapitalizmus visszavonás, az emberi humanitás és 

kultúra történetének végfelszámolása.

Nyina Csernova temperamentummal alakítja a fi atal 

hisztérikát, akit heves fejgörcsök és az önsajnálat hason-

lóan heves rohamai kínoznak, „pofákat vág”, harsányan 

unja magát. A fi lm eleji Vera elviselhetetlen azok szá-

mára, akik elviselhetetlenek a számára, s csak a másik 

világot megjárva – mely maga is két világ –, a pince és 

a padlás ismeretében viszi rá az otthon nosztalgiája, 

hogy közeledni engedje az osztályabeli kérőt, az eddig 

megvetett „úrifi úk” egyikét. Nyina Csernova a főcím 

alatt arcát muffal eltakarva, puha prémekbe burkolózó 

rejtőzködéssel lépdel felénk. Lassan leereszti a muffot, 

strucctollas kalapja és a prém között feltűnnek a kalap 

által árnyékolt szemei, melyek szinte parázslanak a mes-

terkélt homályban. Komolyan áll, majd lassan elmoso-

lyodik. Ezt követően ismerkedünk meg a két férfi val, 

illetve az őket alakító színészekkel. Az arisztokratikus 

kérőt, Dolszkij herceget alakító A. Ugrjumov komoly 

arccal áll. A herceg előkelősége a cselekményben világ-

idegen sterilitással párosul. A másik férfi t, Makszimot 

obszcén vigyorral ruházza fel az őt alakító V. Demert. A 

főcím megalapozza a cselekmény később differenciáló-

dó alapvető összefüggéseit: a női nem két arcát egy nő, 

a férfi nem két arcát két férfi  képviseli. Így a cselekmény 

nem is lehet más, mint az abszolút nő ingamozgása a 

relatív férfi ak között.
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Dolszkij herceg szerelmet vall és megkéri hősnőnk 

kezét. Virágok veszik körül a párt, melyek úgy tornyo-

zódnak, mint a tavaszi felhők. A virágok rengetegében 

kö rülimádott nő maga is dekoratív elem, a dekoráció 

közepe, mintegy húsvirág. A virág nyugodtan viseli a 

virágzást, nyílva várja, aminek jönnie kell, a húsvirág 

azonban szenved, Csernova kéztördelő vívódásai és béna 

merengései nagyon jók, élvezetesen játssza el és va riálja 

a kínt. A felületes „jó társaság” örömei – a szórakozás, 

mint ajzott és fárasztó semmittevés – pozitív alternatívá-

ja a két férfi : izgalom és nyugalom, kéj és boldogság. A kéj 

túl korán jön, a boldogság túl későn. A kéj által felégetett 

élet senkiföldjén próbálkozik a boldogság honfoglalása: 

jellegzetesen szecessziós konfl iktus. A test megelőzi a 

lel ket, a szerető a férjet, a barbár a kulturáltat, a rabló 

a lovagot, az állat az embert.

Amikor Dolszkij herceg átöleli a lányt, Bauer stop-trük-

kel Makszimot varázsolja a herceg helyébe. Ez a még ma 

is sokkoló pillanat egy burleszk eszközt avat várat lanul a 

lélektani horror kifejezési formájává. A part ner az ölelés 

előtt ember, ölelés közben állat, ölelés után újra ember. A 

nő borzadva tépi ki magát a férfi  karjából. A gavallér tárja 

ki karját, de a szörny ölel. Már újra a herceg áll előttünk, a 

nő azonban még iszonyodva hátrál, hogy eltűnjék virágai 

rengetegében. Az ölelés mélységeinek történetét látjuk. 

Az ölelést a lélek kezdeményezi, de a test, az „állat az 

emberben” realizálja. Előbb a gesztusok szintjén bonta-

kozik ki Vera vergődése, utóbb a döntések szintjén. Előbb 

nemet mond a hercegnek, utóbb mégis igent.

A Bauer fi lmek a tömegkultúra meghatározott, emel-

tebb szintjét képviselik, melyekben nincs hőskultusz. A 

legtriviálisabb nívó hőskultuszát ezen a nívón nőkultusz 

váltja fel, esztétista nőfetisizmus, gyenge férjek és meg-

átalkodott csábítók. A csábítók primitív donjuanizmusa 

szintén gyengeség: szenvedélybetegség. Előbb a szépség 
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vonaglott a szörnyeteg lábainál, most az előkelő rajon-

gó térdel a megtaposott szépség előtt. A nő a szépség 

vallásának szentje, a hódolat tárgya, de a szent bukott 

szent, mint majd Szergij atya lesz Protazanov fi lmjében. 

A bukott szent története a gyónás esztétikája felé vezeti 

az álcázás esztétikáját, a kipakolás hermeneutikája felé a 

díszcsomagolás hermeneutikáját. A nőfetisizmus önref-

lexiója dióhéjban adott esztétikatörténet.

Az esztétikum saját etikai alapjait keresi a gyónás ak-

tusához folyamodva. Fel kell tárni azt, amit a szépség 

elrejt, hogy a külső szépség ne a belső rútság takarója 

legyen, hanem az igazság kifejezési formája. A puszta 

ka cérság és a szerelem között a gyónás mint valamiféle 

tisztítótűz akar közvetíteni. A környezet esztétizmusa, 

minden szépség a női szépség kerete, kultuszának ki-

fejezési formája, fokozásának eszköze. Az esztétikum a 

másik embernek tett ígéret és egyúttal önmagával szem-

beni követelés: a tökély programja. Az etikum ennél ke-

vesebbet és ezáltal egyúttal többet is ígér: a tökéletlenség 

elleni harcot, mely traumatikus dimenziót a szépesztéti-

ka virágos és drapériás közege eltakart. A felvirágozott, 

de le nem győzött bűn, hiba vagy trauma legyőzéséhez 

hívja meg a vallomás a másik ember segítségét. Az oda-

adás metaforája ezen a ponton már nem a virág, hanem 

a szakadék nyílása. Ez a kor a pszichoanalízis, a leniniz-

mus és a fi lm eszközei eredeti felhalmozódásának kora. 

Freud a lelket, Lenin a társadalmat világítja át és forgatja 

fel, a fi lm pedig e két nagy beavatkozás tanúja. A jövő 

forradalomelmélete magáénak érzi az olyan polgárok, 

mint például Bauer szubjektivitást felforgató, mozgósító 

tradícióját. Ha sikerül megújítani a forradalom elméletét, 

az talán valamiféle pszichoanalitikus leninizmus formá-

jában nézhet szembe hatékonyan a jövő feladataival. A 

forradalmár nem lehet pusztán a társadalmi viszonyok 

mérnöke, a lélek ébresztője kell, hogy legyen. Ezt Lukács 
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György is fi atal korától mindvégig érezte, ezért volt vég-

célja egy etika megírása.

„A nő, akinek múltja van” vallani kezd, de a rajongó 

lovag nem fi gyel oda, úgy bocsát meg, hogy nem hallgat 

meg: ez a megbocsátás azonban csak hárítás. A szerel-

mes férfi  nem hallgat meg, csupán könnyelműen biztosít 

egy olyan teljes elfogadásról, amelyre nem képes. Vera 

előbb szólni próbál, aztán levelet ír, de a levél visszatér a 

címzetthez. A meg nem érkező levél, az el nem küldött, 

eltévedt vagy visszatért üzenet Bauertől Kalatozovig 

nagy szerepet fog játszani az orosz fi lmkultúrában (akár  -

csak nyugaton Lacan és követői gondolkodásában).

A nászútról megérkező párt látjuk a hercegi birtokon. 

Mit tesz a megérkező? Mi az első dolgunk, végre otthon? 

Kicsomagolunk. Ez az aktus most ironikus értelemre 

tesz szert. Bauer iróniája nem a posztmodern irónia „mo-

som kezeimet” attitűdje, nem az előkelő distancia műve, 

mely nemcsak a szolidaritásra, ezen túl még az önma-

gával való azonosulásra, saját impulzusai vállalására is 

képtelen már. Az iróniának van rettenetes formája, mely 

a tragédia pótléka a polgári élet progresszív korszaká-

ban, mielőtt a piac hatalma érdekszámításra váltott vol-

na minden erkölcsi szubsztanciát.

A bánat, a bűn vagy a trauma az a csomag, amelyet a 

hazatérő fi atalasszony kipakol. A nő sokáig kínzó vallo-

máskényszere az otthon miliőjében, harmadik neki-

futásra éri el célját. Két aktust kell bevallani, mely ebben 

az összefüggésben egyazon aktus két oldala, fázisa vagy 

mozzanata, a nemi aktust, mely az ölésben kulminál. A 

herceg megrendül és vádol, ellöki az ifjú asszonyt, aki 

távozik a házból. A házasság kezdete a vég. A fordulat a 

befogadó, elfogadó képesség mélységének kérdését veti 

fel. A herceg csak kiabál és tombol, a nő azonban mélyen 

csalódik a férfi  szerelmében. Az ártatlanság vélelme nem 

szerelmi bizonyíték, csak a bűnösként való elfogadás. A 
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férfi  csalódása a nő múltjának szól, a nő csalódásának 

tárgya azonban a férfi vel megélhető jövő. Az elmaradt 

szerelmi hőstett depresszív melodrámáját látjuk. A bűn 

története, mely a női bűn történetének látszott, hirtelen 

átalakul a férfi  bűnének történetévé, mely bűn pontosan 

a lelki megváltással felérő szerelmi hőstett elmaradá-

sában áll. Az elmaradt szerelmi hőstett melodrámája a 

thriller műfaja felé mutat, a Vertigo mint melodramatikus 

thriller kapcsán tanulmányozhatjuk a Bauer által expo-

nált konfl iktustípus jövőjét.

Szégyenben élni annyi, mint meg nem értve lenni, és 

egyetérteni a kipellengérezőkkel. A költői jog szerint 

az erőszakoló megölése megtisztulás: Makszim meg-

ölése Vera megtisztulása. Az, ami objektíve az áldoza-

tot még bűnössé is teszi, a megerőszakolt nőt gyilkossá, 

szubjektíve és költőileg felemelkedés, mely harcost szül 

a megbélyegzett áldozatból. A feleség múltjának meg 

nem értése a férj részéről új bélyeg. Makszim aktusa 

teszi a lányt a megbélyegzés tárgyává, de végül a férj 

az asszony megbélyegzője. Vera lázadó tette felszabadít-

ja őt és visszaadja az életnek, de a herceg elborzadása 

ugyanazt műveli vele lelkileg, amit Makszim testileg. 

Vera azonban újra lázad: csak a dupla lázadás valódi lá-

zadás. Miután most a herceg a megbélyegző, Vera kiútja 

a helyzetből a megbélyegző megbélyegzése, a megvető 

megvetése. A meg nem értő férj már ezáltal is néma vád-

ló, felesége azonban ellene fordítja a vádat. A nő esete a 

szerencsétlenség története, a férfi  esete a szerelmi fele-

lősségé. Ha a nő történetének tartalma az „erkölcsi bu-

kás”, a férfi  története sokkal kompromittálóbb, magának 

az erkölcsnek a bukása, mely a nő szerencsétlenségét er-

kölcsi bukássá nyilvánította. A nő története a diegetikus 

világ asszonyának traumája, amennyiben Verát az kí-

nozza, hogy nem felel meg a saját emberképének. A 

férfi  története magát a nézőt kínozza, kultúránk egészét 
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vádolja: az ember képe kultúránkban nem felel meg az 

ember valóságának. A kultúra bukásának, a szerelem 

bukásának tanúi voltunk, mert a szerelem ismeretlenül 

is ismer, mindent előre elfogad, és egyben, egészben lát, 

a bukásban is érzékeli a tisztán maradt lényeget. Ez az 

érzékenység a melodráma világában is ritka, ezért ábrá-

zolja a műfaj szerelmi hőstettként. A fi lm noir melodrá-

mában már az elmaradt hőstett is bűntett, a férfi  esete azt 

bizonyítja, hogy nem számíthatunk a feltétlenségre, sem 

odaadásban, sem elfogadásban. Nem számíthatunk egy-

másra jóban-rosszban. Abban a világban, melynek alap-

elve az érdekszámítás, nem számíthatunk egymásra. A 

nemes már csak polgár, a hercegi testben kispolgári lélek 

lakik. (Ebből az következik, hogy a proletariátus a jövő 

nemessége, tőle várható az új nagyvonalúság. Lukács 

György azt mondta, hogy a művészet befogadásában le-

gyünk szigorúak, de tágszívűek, Bauer azt mondja, hogy 

az ember elfogadásában legyünk szigorúak, de tágszívű-

ek.) Hősnőnk veszi kalapját és kisétál a polgári világból 

a téli fénybe. Eltűnt a buja virágzás, kopasz fákat, havas 

kertet látunk. Bauer módszere nem a giccs fi nnyás kerül-

getése, hanem bravúros átszellemítése. Ez lesz később a 

Bauernél ismertebb, de nem nagyobb mester, Douglas 

Sirk módszere.

Autó jön felénk a téli fasoron: Vera nem elmegy, hanem 

eljön, mert az elbeszéléshez képest a játékfi lmet szemlélő 

közönség a jövő potenciális közössége, melyet éppen az 

elbeszélt sorsok katarzisai szerveznek és fognak össze. 

Kétszer is, a fi lm két fordulópontján is autó viszi ki a 

fi lm hősnőjét a meghitt életből, előbb a lánykorból, utóbb 

a házasságból, az idegenbe. Az első férfi től összetörve 

és önmegvetéssel távozik, a másodiktól kiegyenesedett 

gerinccel, határozottan és megvetően. Magára talált, de 

társra nem talált. Emancipálódott, öntudatra tett szert, 

de elveszítette a szeretetet. Megszületik a sikeres karri-
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ernő, de éppúgy nem tudja elfogadni önmagát, ahogy 

az elkényeztetett mimóza nem tudta elfogadni társait és 

a privilegikus viszonyok börtönét. Az emancipált karri-

ernő státusának elérése Bauernél nem olcsó happy end. 

Nem a boldogság képe. A készülése történelmi pillana-

tát és az egész elkövetkező századot, mai kultúránkat is 

átvilágító fi lm boldogság és siker antagonizmusát tárja 

fel. Gondolatmenetünk jelen pontján Mészáros Márta 

Eltávozott nap című fi lmje látszik a baueri gondolatmenet 

jövőjének. Kovács Kati ebben a kiváló fi lmben, mely a 

szocialista termelési fi lm tradícióját az intellektuális fi lm 

analitikus erejével egyesíti, szintén a szabadság fanyar 

szépségét testesíti meg.

Dolszkij kéjnők társaságában keres feledést, de a vágy 

undorba csap át és a mulatság botrányba fullad. A szép-

ség a felesleg világa, de nem minden felesleg egyforma. 

A szalonokban fölösleges a sok virág, ahogyan az új 

képsorban is felesleges ez a sok női hús: a két felesleg 

azonban teljességgel más. 1. Amikor a virágzás felesle-

gével, a dekorativitás túláradásával van körülvéve Vera, 

ez mind követel tőle, a szépség fegyelme előír, kötelez. 

2. Amikor prostituáltak koszorújában látjuk Dolszkijt, ez 

a dúskálás nem az előíró felesleg képe, nem a szükség-

szerűt, teljeset és mértéket vizionáló elrendezett felesleg, 

nem a forma világa, hanem rendezetlen feleslegként az 

alaktalan anyagé, a renyhe önfeladásé. A kétféle feles-

leg két világával állít szembe a következőkben a cselek-

mény egy harmadik világot, melyben akkor bukkan fel 

Dolszkij, miután az első felesleget elveszítette és a má-

sodik ellen is fellázadt. Ez a harmadik világ a detektív 

irodája, akivel az eltűnt nő után nyomoztat. Az iroda a 

funkcionális puritanizmus képe, mely épp olyan sivár, 

mint a primitív szükségletek falánk világa, a nyomorta-

nya rútsága. A mulatóban Dolszkij reagálása azért olyan 

durva, mert a prostituáltak képsorában maga is megin-
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dul a Makszimmá válás útján, amitől csak a makszimi 

elvet likvidáló Vera menthetné meg. Most világosodik 

meg Vera „rémtette”: a cselekmény külső – még nem lel-

ki – csúcspontján, az akciófi lmi csúcsponton az erkölcs 

az ősösztönt hívja segítségül, mert az ösztön nem győz-

hető le, csak a saját eszközeivel (indulat az indulattal). 

Hőseink átkeltek a világokon. Az obszcén rút, az obsz-

cén luxus és a puritán funkcionalitás egyaránt szem-

ben áll a szépséggel. Már csak az a kérdés, merre van a 

jövő. Az utak elválnak, Vera közvetlenül keresi a jövőt, 

Dolszkij számára a jövő keresése egybeesik az elveszett 

múlt keresésével. A probléma megkettőződése az oka, 

hogy a kamera – bár a fi lm Vera története – most egy 

ideig elbúcsúzik Verától, hogy Dolszkijt kövesse.

A férfi  története következik, aki nem tudott élni a 

vágyteljesülésben. A vágy története, mely nem tud mit 

kezdeni a teljesüléssel. A vágy problémája, a teljesülés 

ambivalenciája abból fakad, hogy minden teljesülés túl-

teljesülés, és mint ilyen – megzavarva a lelket, igénybe 

véve a teherbíró képességet – alulteljesülésnek látszik. Új 

dráma következik: az elveszett nő keresése. Miközben a 

férfi  a privátdetektívvel tárgyal, valami láthatatlan tollat 

vagy szöszt próbál lepöckölni kabátujjáról: nem viseli 

el a makulát, makulátlanságot követel a kabáttól, aho-

gyan a nőtől is. A polgári szépségkultusz nem ismeri 

fel szépség és makula összetartozását. A vágyteljesülés 

csődje e szépségkultusz korlátozottságára, az „objet petit 

a”13 fel nem ismerésére vezethető vissza. A régi nemesi 

kultúrában világos volt az „objet petit a” státusza, me-

lyet Tolsztoj például így ábrázol a Há ború és békében: „A 

fi atal Bolkonszkája hercegné, egy arannyal kivarrott bár-

sonyzacskóban kézimunkát is hozott magával. Csinos, 

alig észrevehetően feketéllő pehellyel szegélyezett felső 

ajka valamivel kurtább volt a fogainál, de annál kedve-

sebb volt, amikor kinyílt, s tán még kedvesebb, mikor 
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széthúzódott és ráborult az alsóra. Mint a minden te-

kintetben elragadó nőknél rendesen lenni szokott, éppen 

ez a kis fogyatkozása – felső ajkának kurtasága és félig 

nyitott szája – volt az, ami legfőbb és különleges szépsé-

gének látszott.”14 Dolszkij kétségbeesett automatizmusa, 

ösztönös tisztogató, tollászkodó magatartása a nemesi 

kultúra önmagát túlélt, lecsúszott mivoltának refl exe. 

A dekoratív szépség épp olyan imperatív kategória, mint 

a fenség, de míg a fenség csak követel és előír, a szép-

ség egyszerre csábít és követel, miáltal megduplázza az 

igényt. Ám nem ez az elkispolgáriasodott szépségkul-

tusz korlátja, hanem az, hogy a megduplázott igényt 

egyúttal sterilizálja is. A fenségnek azért nem feltétlen 

visszája a kicsapongás vagy a bukás sem, mert a fenség 

nem ellenőriz kicsinyes aggályossággal minden pontot, 

hagy kidolgozatlan felületeket, helyet ad a nem szabá-

lyozott szükségletek hátországának, míg a steril deko-

rativitás minden pontot esztétikai fronttá avat, és nem 

ismer a frontot tápláló hátországot. A túl igényes ezért 

helyet kell, hogy adjon a maga ideálja démoni vagy aljas 

ellenképének, a fi nomkodás az obszcenitásnak.

A kétarcú nőnek két férfi  felel meg, a meggyalázó és 

az imádó. A kétarcú nő két szerelmi drámája két össze-

omlás, előbb a szépség, utóbb az erkölcs összeomlása. 

Az első drámában a társadalmi osztály külső sorsát elő-

legezi az egyén sorsa. Ez a barbár erő faszcinációja. A 

koldus csavargó hipnotizálja a kultúrembert, már most 

is, amikor még nincs ereje tudatában. A barbár azért 

tombol és pusztít, mert még nem ismeri erejét. Az erő 

előbb tombol, utóbb hódít és végül alkot. Az erotika po-

litikája, a szecessziós melodráma csúcspontján, melyet 

az orosz fi lmben ér el a műfaj, a politika erotikája felé 

mutat. Gondoljuk meg: Lukács György, Balázs Béla és 

Bauer Ervin elé, mielőtt politikai emigránsokká váltak 

volna – és egyáltalán, mielőtt komolyan a forradalmi 
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politika felé fordultak volna –, egy terrorista nő, Ljena 

Grabenko személyében elébük jött a felrázó, csábító és 

lelkesítő Oroszország. A forradalmat és a forradalmi 

munkásmozgalmat olyan erotikus gubanc előzte meg, 

melytől Balázs Béla – naplója ismételt bejegyzéseiben – 

Lukács György életét féltette. Balázs ekkoriban írt műve 

a „Halálos fi atalság”. Jevgenyij Bauer szinte minden fi lm-

jének lehetne ez a címe. A kétarcú nő erotikus drámá-

ját, melyben kiderül, hogy az erotika mélyen politika, 

legalábbis „prepolitika” (és ezért volna szükség arra a 

vizsgálódástípusra, amelyet provokatívan lenini pszi-

choanalízisnek neveztünk), követi a nő fejlődésdrámá-

ja. A kétéletű nő elhagyja első életét, a széttépettség, a 

kétarcúság állapotát, és új életet kezd, színésznőként 

látjuk viszont, láthatólag sikeres művésznő. Amivel ke-

vesebb önmagánál az életben, annyival több önmagánál 

a művészetben. Dolszkij idegen országokban keresi őt, 

de Vera távolabb van, a virtuális világba emigrált; nem 

földrajzi távolságban van, messzebb, a képek világában 

él, a képeket szolgálja a művészet papnőjeként. Ismét so-

katmondó beállítás következik: a művésznő a fényben 

áll, lenn pedig tapsoló árnyakat látunk. Az igazi élet, a 

beteljesedés utolsó menedéke a valótlanság. Az előbb 

a könyvbe bújt, utóbb az álmoktól megkísértett nő végül 

a színpadra menekül. A Verát elvesztő herceg előbb öt 

kéjnővel mulat, utóbb a színésznővé lett Vera sztárfotóit 

látjuk, öt képet. Az öt arcú nőt nem pótolja az öt kéjnő.

A megbocsátás csak fokozná a bűntudatot, melyet a 

meg nem bocsátás old fel. A férj értetlensége, spétrefl exe 

pozitív szerepet játszik Vera fejlődésében. Bauer a bűn 

történetírója, mint később Borowczyk. Az a kérdés, hogy 

Vera többet vétett-e, mint amit vétettek ellene? Vera vé-

gül is életet vett el szüzességéért cserébe. A köl tői igaz-

ságszolgáltatás szerint jogos tett mégis bűn, érthető, de 

nem igazolható. Nincs felmentés, de lehetséges a bűnös 
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elfogadása: a néző megtette, amit a herceg nem tudott 

megtenni, bűnösségében is igenelve a lányt, megértve 

tette szörnyű és egyben szükséges mivoltát. A cselek-

mény a privátszférát használja fel a szükséges szörnyű-

ség kategóriájának kidolgozására. A polgár a privátélet-

ben fedezi fel azt a kategóriát, amire a bolsevikok majd 

a történelemcsinálást – legalábbis annak kezdetét – ala-

pítják.

A bűnösség a bűnök egyenlőtlen cseréje, máskülön-

ben kioltanák egymást. A megbocsáthatatlanban kell 

élni, a magányban és alkotásban. „Ünnepélyesen, kín-

lódva élni…” – Anna Ahmatova szavai szerint, és nem az 

Ahmatova által is szomorú, de egyben könnyű szívvel 

búcsúztatott egyszerű boldogságban.15

Kopár téli fény után ismét a virágok ideje következik. 

A szalonok személytelen virágai után a színésznő öltö-

zőjének személyre szóló virágai, a díszítő szépség után 

az ünneplő szépség díszletei. A színpad sztárja fogad-

ja a herceget, de ellöki magától: „Késő van, herceg!” A 

fi lm elején az ablakon kinéző Vera egy elhibázott kaland 

elébe néz, a fi lm végén az ablakon szintén kinéző, majd 

a homályba visszalépő Dolszkij az élet nagy kalandját 

mulasztotta el. A kíváncsi tekintet elébe néz a vállalko-

zásoknak és a velük járó tévedéseknek, a búcsúzó tekin-

tet utána pillant az elveszettnek. „Kaland az olyan élet-

szcéna, melyben egészen szabadon egészen én lehetek” 

– írja Balázs Béla, említett naplójában.16 Vera végül a La 

Traviata hősnőjének bőrébe bújva lehet önmaga. Amit 

sem a szülői ház, sem a férj nem tett lehetővé és nem tu-

dott elfogadni, a közönség elfogadja, mert a nézőt zene-

kari árok és rivaldafény védi és tartja biztos távolságban 

a kockázatos autenticitástól. Vera minden este meghal a 

szerep helyett vagy a szerep Vera helyett.

Freudnál a szublimáció az ösztönlemondás közvetítet-

te átszellemülés. Itt egy másfajta szublimáció is megjele-
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nik, nemcsak a nyers öröm, a nyers kín is szublimálható: 

Vera az élet helyett a színpadon hal meg. Átszellemült 

öröm és átszellemült kín egysége a produkció, a mű, az 

alkotás, a szellemi objektiváció. Az átszellemülésben 

egy, ami a szellemtelenségben kettő. Az átszellemülés-

ben a pólusok egymást mozgató fogaskerekekké váltak. 

A nő minden este meghal a színpadon, a férfi  egyszer 

hal mag, de a valóságban. Elhúzza a függönyt, kitekint 

az ablakon, majd visszalép és szíven lövi magát, össze-

csuklik, vége, és a fi lmnek is vége.

A fi lm hősnőjének szexuális afférjában megéltük a 

szépség bukását, melyet a házasság és a férj történeté ben 

az erkölcs bukása követ, hogy végül a művészet papnő-

jeként lássuk viszont a két viszony után magányos nőt. 

Egy antiesztétikai és egy antietikai stádiumot követ a 

vallásos ateizmus stádiuma. Ez a burzsoá szellem feno-

menológiája, melyről a fi lm teljes és zseniális képet ad. 

A melodráma műfaja dolgozza ki a vallásos ateizmus 

profanizált szentségfogalmát. A fi lm noir melodráma ezt 

a kudarc, a hiány, a negativitás variánsai felől közelíti 

meg. Ezzel a fi lm noir a vallásos ateizmus kárhozatfogal-

mának kidolgozását vállalja fel. A kárhozatnak is van an 

sich és für sich formája. A magánvaló kárhozat az ember 

gyenge, veszendő mivolta, a romlás kiküszöbölhetetlen 

fenyegetése. A magáértvaló kárhozat az érdekember 

romboló mivolta. Az ember áldozatként is, szubjektum-

ként is találkozik a rombolássá testesült romlással.

Az árufetisizmus világában a kizsákmányoltak áruvá 

válnak, a kizsákmányolók – a rés, az űr, a szakadék, a 

társadalmi távolság révén – fétissé. Az előbbieket köz-

vetve, az utóbbiakat közvetlenül fenyegeti a fetisizáció. 

Az egyik a rabul ejtő tárgy rabja, a másik maga mere-

vedik rabul ejtő tárggyá. Az árufetisizmus világa fan-

tasztikus monstrum nélküli démonvilág és őrült nélküli 

őrület. Ha az ösztönt nem fékezi meg az erkölcs, bekö-
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vetkezik a taroló mámor, a koordinálatlan aktivitás, a 

romboló tombolás, az őrület. Előbb a lét válik objektív 

őrületté, s ezt csak helyenként tükrözi vissza a tudat, a 

szubjektív őrület. A káosz, rendetlenség, szétesés két for-

mája fokozza egymást, a lété és a tudaté. A kapi talizmus 

a fékek, mértékek és formák kiküszöbölése árán valósítja 

meg a mobilizációt. A siker szubjektív józanságot sze-

gez szembe az objektív őrülettel. A női lélek alkonyának 

fi lm noiri színezetet ad, hogy egy nő érésének története, 

amelybe – a nő szándékától és akaratától függetlenül – 

két férfi  hal bele. A törvény világos: hullák szegélyezik 

a személyes fejlődés útját, az egyik fejlődésének a má-

sik pusztulása az ára, a konkurencia társadalmában a 

nemek is konkurálnak, míg a közösségi társadalom 

a komplementaritás törvényeire támaszkodva stabilizál-

ja a viszonyokat. A baueri melodráma előzmény is, de 

több is, mint a nyugati fi lm noir, mert bár a férfi ak pusz-

tulása benne a női fejlődés ára, s az egyik nem önmeg-

valósítása a másik nem önelvesztése árán valósul meg, 

de Bauernél a viszony beteg, a vizsgált fi lmben nem a 

nő a rideg érdekérvényesítő, a szimpla bestia. Mindenki 

jobbat, többet akar, mint amit nyújt, és mindenkit kínoz, 

amivel kevesebb önmagánál. Egy évvel később A nagy-

város gyermekének hősnője egy szimpla típus lesz, egy 

női Makszim. Ezzel Bauer a nyugati fi lm noir modelljét 

is meg fogja valósítani. A nyugati fi lm noir a szépség és 

szörnyeteg hagyományos oppozíciójával szembeállítja 

a szörny szépséget. A viszony-iszonnyal a nő-iszonyt. 

A női lélek alkonyában a viszony-iszony enyhítését szol-

gálja az esztétista nőkultusz, a nő fetisizációja.



Nõikonok és szerepszimbólumok

(A naturalizmus és a szecesszió között)

A női lélek alkonyában az anyagi biztonságban élő arisz-

tokrata lány érzelmileg sorvad és erkölcsileg kallódik. 

A társadalmi lecsúszás csak a hanyatló régiből nézve 

hanyatlás, az új, készülő társadalom alakuló viszonyai 

felől tekintve felemelkedés. A nemi és erkölcsi „bukás” 

a szellemi felemelkedés ára. A nagyváros gyermekében az 

egyik fél anyagi felemelkedésének a másik fél anyagi és 

szellemi hanyatlása az ára. A női lélek alkonya szerint: „az 

én balsorsom az én felemelkedésem” – „az én traumám 

az én produktív sanszom”. Ez a lelki differenciálódás, 

a belső gazdagság kiképződésének képe. A nagy város 

gyermeke szerint az egyik bukása a másik felemelkedése, 

ami egyúttal a társadalmi differenciálódás költséges és 

kegyetlen formájának képe, mely a kölcsönös segítség el-

lentétére alapítja az együttélést, a rosszindulat versengé-

sére a mobilitást. Emelkedés és bukás, trauma és katarzis 

az egyik esetben a lélek egymást közvetítő mozgásai, a 

másik esetben a társadalom kiosztott szerepei. Ha a lé-

lekben a létlehetőségek kombinációjaként és az ellentétek 

egységeként jelenik meg ugyanaz a disszonancia, ami a 

társadalmi létben a létezők egymást kizáró mivoltaként 

mérgesedik el, akkor a lélek az ugrópont, ahol a szelekció 

kombinációba csaphat át. A kései kultúra előzetes fi gyel-

meztetése ez a készülődő forradalom számára: ha nem 

hallja meg, degenerálódik.

A nagyváros gyermekében a férfi  mereng egy könyv felett, 

lakályos, a kultúra emlékeivel teli otthonban, ahogy A női 
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lélek alkonyában a fi lm hősnőjét láttuk. De a könyv fölötti 

merengés nemcsak a korábbi fi lmre utal vissza, ugyan-

ezen fi lm korábbi képsorára is, melyben Manyecska 

(Jelena Szmirnova) látható az ablakban merengve, a város 

fölött (ahogyan a város fölött jelent meg Makszim a ko-

rábban elemzett fi lmben). A bájos Manyecska és a szörny 

Makszim egyaránt a város fölé rendelve jelennek meg a 

cselekmény kezdetén, bár mindketten a társadalom „al-

ját” képviselik. A nő az ablakban, a város felett, és a férfi  

a könyv felett: az elvágyódás képei. Kétféle melankólia. 

Találkoznak-e a város ígéretei a könyv ígéreteivel? Ettől 

függ férfi  és nő, burzsoá és proletár találkozásának ered-

ménye.

Manyecska, a varrólány gazdagságra és luxusra vá-

gyik, Viktor (Mihail Szalarov) pedig, aki megunta a szo-

fi sztikált kultúrbestiákat, egyszerű nőről álmodik. A 

kü lönbség vonz, a túl nagy különbség azonban össze-

tör. Van gazdagító és szegényítő differencia: szegény és 

gazdag különbsége nem sokszínűvé tesz, mint az etni-

kai különbség, hanem a türelmetlen idegenség közegé-

ben homogenizál. A vertikális mobilitás elmérgesedett 

konfl iktusai által uralt történelmi szcéna nem kedvez 

az egyéb sajátságok kibontakozásának. Nemcsak egyik 

osztály nyomja el, terrorizálja a másikat, az osztályegyén 

lelkében is egy vonás (például renyhe oblomovizmus 

vagy csillapíthatatlan bírvágy, kíméletlen törtetés) ter-

rorizálja a többit. Az osztályazonosság reprezentációja 

nemcsak az egyénnel szemben álló, hanem az egyénben 

benne rejlő másságot is elfojtja. Nemcsak egy idegen vi-

lágba vagyunk belevetve, egymással szemben; egyúttal 

egy idegen önmagunkba is, magunkkal is szembekerül-

ve. A gyilkos differenciáktól nem lehet distanciálódni, 

a helyzet kegyetlenségét elfogadva gyilkossá, el nem 

fogadva áldozattá válunk.
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Két fi atalember felszedi a gazdag kirakat előtt sírva fa-

kadt szegény varrólányt és meghívják „szupéra”. A férfi -

szerep első pillanattól differenciálódik. Viktor a szemlé-

lődő, visszahúzódó, érzékeny lélek, akivel előbb egy ba-

rátot, utóbb egy konkurens fi gurát állít szembe a cselek-

mény. Az amerikai fi lmben a magányos hős erős ember, 

az oroszban gyenge. A könnyelmű, vidám, frivol barát, a 

vállalkozó szellem közvetít a hős és a helyzetek között, ő 

az élet kerítője, provokátora, ő hozza össze élhetetlen ba-

rátját Manyecskával. A két férfi , akik közrefogják a lányt a 

kirakat előtt: a csábító és a balek. A proletárnő a két férfi -

ban két kultúrával, eltérő mentalitásokkal találkozik. Az 

egyik a kifi nomult, a másik az élelmes. Manyecskának is 

döntenie kell, csábító lesz-e vagy balek, komolyan veszi-e 

a világot és az embert, vagy hazárdőrként játszik vele. 

Manyecska a két férfi  közül ösztönösen a balekot, az ál-

dozat-típust választja, ami arra utal, hogy maga a tettes 

szerepére rendeltetett. A tolakodó csábítóval szemben 

játékosan védekező Manyecska Viktor karjába menekül. 

És ott is marad. Az egyik férfi  Manyecska csábítója, a má-

siknak Manyecska a csábítója.

Manyecskát elegáns Maryként látjuk viszont. A natu-

ralizmus tipikus nőalakja osztályegyén, a szecesszióé 

ka méleon. A „kivonulás” fogalma a szecessziós nőben 

társadalmi értelemre tesz szert. A női lélek alkonya hősnő-

je is elhagyta társadalmi osztályát, de a két „kivonulás” 

ellentétes értelmű. A további fi lmek hősnői részéről még 

számtalan kivonulást láthatunk majd, az orosz polgári 

némafi lm melodrámákban a hősnő bármikor eltűnhet a 

férfi  életéből (Nappali álmok, Az utolsó tangó stb.). Jelen eset-

ben a kaméleoni képesség destruktív formát ölt. Az esz-

tétikum előlegezi a politikumot, Manyecska úgy változik 

lánykora végén ártatlanból bestiává, ahogy a kommunis-

ták a forradalom végén nagytőkéssé. Az erotika obszce-

nitása előlegezi a politikáét. Az orosz melodrámában 
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abból fakad a drámai relevancia, hogy az egyéni szubjek-

tum sorsa előlegezi a kollektív szubjektum sorsát.

„A fi lm meséje nagyon szimpla” – írja Jurij Civjan.17 

A cselekmény szimpla, de a fi lm hatásos és diagnózi-

sa igaz, mert a konkurencián alapuló társadalomban az 

élet szimpla. A modernista melodrámák jó esetben azt 

tematizálják, hogy a modern ember, a túlbonyolítás se-

gítségével hogyan misztifi kálja a valójában szimplán ke-

gyetlen viszonyokat, míg rosszabb esetben a fi lmek mű-

velik azt a szimplaságot feltupírozó misztifi kációt, amit 

az előbbi esetben csak a fi lmek antihősei műveltek. A 

posztmodern fi lm a narratív struktúrákat bonyolítja túl 

hasonlóan misztifi káló módon. Nézzük a „szimpla” me-

sét. A szecessziós ködlovag találkozik az érdekorientált 

törtetőnővel. Az álmodozó, a vágyó, a rajongó az érzéki 

élvezetek habzsolójával, az idealista a materialistával, a 

dekadens az újbarbárral. A történet a nő történeteként 

indul és a férfi  történeteként végződik. Manyecska/

Mary harcos, mint Tarantino női, de ennek a nemisé-

ge a fegyvere, míg azok valamilyen nemtelen általános 

emberi agresszivitás karakterpáncélját öltik magukra. 

Bauer hősnője egyúttal fösvény és mohó, mint az ame-

rikanizált fi lm noir bestiák, de míg azok intrikái krimi-

nális természetűek, ez a férfi ak érzelmeivel spekulál. 

Milyen kedves a szegény Manyecska, aki mindent be-

lead a férfi  elcsábításába és milyen szörnyeteg a gazdag 

Mary, aki mindent elvesz a férfi től! De az utóbbi is szép 

szörnyeteg, bűbájos bestia. Jelena Szmirnova mindvégig 

megőrzi a felelőtlen örömmel dúskáló kamaszlány pi-

kantériáját, amely a bálványszerűvé merevedő amerikai 

fi lm noir üzletasszonyok esetében veszendőbe megy. Az 

utóbbiak a fi lm végére gyakran teljesen elveszítik egyko-

ri varázsukat és undorítóvá válnak.

A cselekmény az öreg proletárnő, Manyecska anyja 

nyomorult halálával indul: ha Manyecska nem tud ki-
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törni alávetett helyzetéből, ez a sors vár rá is. Az orosz 

fi lm, az amerikaitól eltérően, nem démonizálja a törte-

tőt, nem csinál a létért harcoló, a kapitalista létharc ál-

tal nevelt proletárnőből bűnbakot. A női lélek alkonya az 

édesélet fi lmből vezetett át egy nyomordrámába, melyre 

ösztöndrámát épített. A nagyváros gyermeke nyomordrá-

mából, naturalista varróleányi szenvedéstörténetből 

visz át az édesélet fi lmbe. Az édesélet fi lmek (Édes élet, 

Nyolc és fél, A kaland, Az éjszaka) potenciális melodrámák, 

melyek a hedonizmus és cinizmus, kényelem és közöny 

közegében nemcsak lezáráshoz, még kibontakozáshoz 

sem juthatnak. A klasszikus melodráma embere jóban és 

rosszban is túltesz a köznapi emberen, s még inkább az 

édesélet fi lmek blazírt emberén. A Bauer melodrámák jó 

része, részben vagy egészben, édesélet fi lm, azaz a fi lm 

noir melodráma és az antimelodráma közötti alakulat. 

A fi lm noir melodrámában a nagy érzelmeket ajándé-

kozó alak kifosztottá válik, az antimelodrámában az 

ajándékozó helye üres. A fi lm noir melodráma a klasz-

szikus melodráma önfelszámolása, az antimelodráma 

a modernizmus melodrámája. A Fellini fi lmekben a 

mitikus anya és a misztikus kurva vonásait egyesítő 

komplex nőbálványtól várnak segítséget vagy választ a 

már nem kereső, még csak nem is tévelygő (mert még 

a tévelygés is megenged sanszokat), pusztán lébecoló fér-

fi ak. Az Antonioni fi lmekben a nő még kereső, aki bár 

nem talál, kilép a konvencionális viszonyokból, mint A 

női lélek alkonya hősnője. Manyecska ezzel szemben sa-

játos módon lép ki, kilép az erkölcs világából, de nem 

a konvenciókból: a Kifulladásig című Godard fi lm Jean 

Seberg által megformált nőfi gurájának előzményeként. 

A nagyváros gyermekében differenciálatlan egységet al-

kot két önállóan is életképes téma, a proletárnő felemel-

kedése és a polgárnő elbálványosodása. Nincs emanci-

pációs szimmetria, csak fordított komplementaritás, a 
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kizsákmányoló kizsákmányolása; ezért konvergálnak a 

Nagy Anya és a Nagy Kurva archetípusai. A felemelke-

dési tematika nem a „szocialista realista” Hamupipőke 

fi lmek optimista módján bontakozik ki (mint példá-

ul Alekszandrov fi lmjeiben, a Vidám fi ckókban vagy a 

Világos útban), hanem jóval későbbi történelmi tendenci-

ákat jelezve előre, Bauer a felszabadulás karrierizmusba 

fulladását ábrázolja, azt, hogy a lázadás csak a rombo-

lásig jut, mert nem a kultúra lázadása. A szellemtelen, a 

szellem által cserben hagyott, sőt a szellemet megtáma-

dó lázadás formája a rombolás, végeredménye pedig a 

tőkés restauráció. A kapitalizmus nem viseli el a kultú-

rát, nyers kegyetlenségre, skrupulusok nélküli alakokra 

van szüksége, ezért produkál állandóan álforradalma-

kat, melyek elsöprik a kulturálisan felemelkedett, kifi -

nomodott osztályokat.

A melodráma, akárcsak az álom, elementáris szim-

bolikája által, a változásokat hordozó állandóságokat, a 

véletleneket hordozó szükségszerűségeket sűríti és vi-

lágítja át (a régiek nyelvén: a sorsot, Nietzsche nyelvén 

az örök visszatérést, Kierkegaard nyelvén az ismétlést 

ragadja meg). Ezért tulajdonítottak a régiek az álmok-

nak jóserőt, és ezért láthatjuk ma, hogy a melodráma 

a nyilvános szféra száz évnyi változásait képes előle-

gezve jelezni a privát szimbolikában. Thomas Mann 

A Buddenbrook ház című regénye végén a mélyen kulturált 

„békebeli” polgárságot kiszorítják a prefasiszta törtetők. 

A nagyváros gyermeke ezeket a folyamatokat két lélek vi-

szonyába sűríti. A társadalmi mobilitás „emancipáló-

dása” a kulturális mobilitástól az új kapitalizmus által 

igényelt mentalitásokat bocsátja a tőke rendelkezé sére. 

Ezért kell észrevétlenül átvándorolnia a tulajdonnak a 

gátlásos és kifi nomult személy birtokából a gátlástalan 

és közönséges alak birtokába. A nőt az őt felváltva csó-

koló férfi ak gyülekezetének középpontjában látjuk, már 
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akkor is, amikor formálisan még a gyanútlan Viktorhoz 

tartozik. Egy szerelmi részvénytársaság erotikus tőkéje 

is a hölgy, de a részvényesek kifosztója is, a jövő mene-

dzsere. A tulajdonos gazda volt, aki nemzedékek szá-

mára építkezett, a menedzsernek ezzel szemben érdeke, 

hogy lefölözze az állam vagy a részvényesek tulajdonát, 

ezért haladnak a rövidülő életciklusú formációk az ösz-

szeomlás felé. A szocializmus a Bauert követő évszázad-

ban a kapitalizmushoz hasonló utat tesz meg. A kapita-

lizmus életformája és létérdeke a züllés, a szocializmus 

viszont létérdeke ellenére züllik le és gengszterizálódik. 

Az egyenlőség eszméjének feladása után a szabadság a 

rablás szabadsága és a testvériség a gengszterszervezetté 

átalakuló párton belüli testvériség.

Bauer gondosan és találékonyan építi fel a leépülés 

képeit. Viktor számára miliő a tulajdon, Manyecska szá-

má ra zsákmány. Viktor világa statikus, de törékeny, Ma-

nyecska világában minden mozog, hogy semmi se vál-

tozzék. Viktor megtartani szeretné partnerét, Ma nyecska 

cserélgeti partnereit. Viktor szimbóluma a könyv, Ma-

nyecs káé a tánc. A szórakozáskultúrára redukálódó kul-

túra leépülésében egyszerre elégül ki a telhetetlen piac 

és a kegyetlen hatalom. Manyecska előbb a „szupé” fogá-

sait falja, utóbb a férfi akat; mindenkivel kikezd, például 

a pincérrel, miközben a jámbor hódoló újságot olvas. A 

proletárnő karrierdrámájának mellékmotívuma ezúttal 

az ösztöndráma. Manyecska a kifi nomult fi atalemberrel 

él együtt, de a számítót a másik számító, a szemtelen és 

elszánt pincér maszkarca vonzza, A Karamazov testvérek 

Szmergyakovjának néhány vonással felvázolt rokona. Az 

alantasnak az aljas imponál, mert csak benne látja meg 

az erőt.

Egy hatalmas virágcsokor és egy márványszobor ke-

retezi a képet, melynek közepén Manyecska hever a szó-

fán. A két függőleges dekoráció között nyíló térbe beko-
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pírozódik a pincér alakja, a nő vágytárgya, a kísértés, 

mint a horrorisztikus thriller kísértetei (például A halál 

után című Bauer fi lmben). Hasonlóan szokott megjelenni 

a sátánfi lmek kísértője (Protazanov: Az ünneplő sátán). Az 

orosz némafi lm virtuális motívumai minduntalan áttö-

rik a jelenvalóságot, hogy megtámadják és a hiány vagy 

a bűn nevében elmarasztalják a jelen érvényességét. A 

Mary által elhagyott Viktort szerelmük emlékei üldözik. 

A bekopírozott jelenetek Viktor előtt elmúlt, Mary mö-

gött eljövendő örömöket jelenítenek meg. Bauer arra is 

gondol, hogy a vágy fantomjait a két ellentétes szereplő 

ellentett oldalára kopírozza. Viktor fölött dominál és ra-

bul ejti őt az elé kopírozott, nála ezért nagyságrendileg 

nagyobb fantom, míg Mary dominál a vágyképei fölött.

Először két úr, a vidám fi ckó és szomorú barátja elé 

állítja a cselekmény a női „szívet”, utóbb úr és szolga 

alternatívája elé. Az első háromszög viszonyban Viktor 

nyertes, a másodikban vesztes, mert az első üzleti vi-

szony, míg a második az ösztöndrámai indulat viszonya: 

a melodráma igényes szerelemkoncepciója értelmében 

egyik sem szerelem; a fi lm noir melodrámában már csak 

keresik, amit a klasszikus melodrámában még megta-

láltak. Az urakat legyőzi a lány, a szolgától legyőzetik. 

A nő a pincért imádja, ahogy a gavallér a nőt. Jelena 

Szmirnova az egyik viszonyban az unalmat, a másikban 

a felvillanyozottságot játssza el. Még azt is eljátssza – a 

„szupé”-jelenetben –, hogy Manyecska az unt férfi nak 

játssza a felvillanyozottságot.

Az első csókjelenetben Viktor a partner, a másodikban 

a pincér. Manyecska hátraveti fejét, hátralöki egész felső-

testét, eldobja magát, aláhanyatlik a pincér karjában, így 

kínálja fel száját a rácsókoló hódítónak. A nem szeretett 

férfi t aktívan csókolta, a szeretettel szemben passzív. A 

végső tangóban majd még egyszer és még jobban hátra-

omlik, új csókra.
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Kultúránkban, Kiss József vagy Nagy Lajos feldolgo-

zásában, áldozat a varrólány. Bauernél az áldozatból nem 

emancipálódott ember, hanem tettes válik, fordul a koc-

ka, de csak azért, hogy a hatalom- és birto kosváltásokon 

keresztül termelődjék újjá minden szörnyűség. A nem új, 

csupán fejtetőre állott világ botránya, hogy az egyik em-

ber vagy osztály happy endje a másik számára unhappy 

end, az egyik győzelme a másik veresége, az egyik bol-

dogsága a másik iszonyata, az egyik sikere tönkreteszi a 

másikat. Mindent áthat a konkurenciális elosztás törvé-

nye, a piaci viszony antropologizálódik, az ember logiká-

ja a piacéra szűkül. A varrólány története, mint cseppben 

a tenger, előlegezi a forradalom történetét, mely szintén 

nem tudja szétverni a konkurencia logikáját és így a hi-

erarchiát sem.

Az új Hamupipőkéért eljön a meseherceg, de a lányt ez 

nem teszi boldoggá, Piroska farkasa kellene neki, mint 

ahogy az új Piroskának is a farkas kellett A női lélek al-

konyában. A mesehercegnek pedig úgy akad a torkán 

Hamupipőke, mint Hófehérke torkán a mérgezett alma. 

Piroska tehát farkasra vadászik, Hamupipőke pedig 

munka után a mérgezett alma szerepét játssza, vagy a 

gyümölcsét, melynek megkóstolása arra ítél, hogy szám-

űzessünk öröklött világunkból, az emberi kultúrából. A 

fi lm noir a meseemlékek radikális pervertálódásával 

vádolja a kort.

Ez a lélek apokalipszise. További remek meglátás Bauer 

részéről, hogy fi lmjének szerencsétlen hőse a meg rontót 

hiszi megmentőnek. Nem vagyunk képesek észreven-

ni a rideg valót, s ezért tanulni sem tudunk az esemé-

nyekből. Illúzióink fanatikusaiként válunk balekokká. 

Viktor a bajt hiszi a baj gyógyszerének, az átkot megvál-

tásnak, az intrikust megsegítőnek, a rablót pandúrnak, 

mint – ismét repüljünk száz évet a refl exió időgépén – a 

neokapitalizmus álbaloldali pártjainak manipulált vá-
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lasztója, aki a kisajátítókra, a bekerítőkre szavaz a poszt-

kommunista rezsimekben, mert a privatizáló nagytőké-

sek az egykori ideológiai ígéretek és utópiák védőernyője 

alatt, az ideológiák drapériái mögött számolják fel ígére-

teiket. A Bauer fi lm intellektuelje úgy imádja a nőbál-

ványt, mint az Édes élet Mastroiannija Anita Ekberget, a 

Nyolc és fél Mastroiannija Claudia Cardinalét. A kidobott 

férfi  Mary helyett a nő képét csodálja és becézi, mert ha 

– miután a fétis mindenéből kiforgatta – még a fétist is 

elvesztené, úgy nemcsak a nőt vesztené el, hanem azt is, 

amit keresett benne. A szerencsétlen fanatikus, a kritikai 

tudat világosságába fel nem emelkedett lélek, a balek, 

aki rosszul választott, már csak illúziói fenntartásában 

bízhat, abban, hogy nem kell ráébrednie arra, mit tett 

magával, és bálványai mit tettek a világgal.

A tönkrement férfi  levelet ír. Érzi, hogy nincs értelme, 

áthúzza, gubbaszt felette. Mary végül mégis levelet kap, 

amely utazásra hívja őt; Viktor a távolban bízik, ahol ta-

lán újra találkozhatnának divergáló sorsaik. A zsák meg-

találja foltját: a női Makszim a maga férfi  Makszimjára 

reagens, együtt röhögnek a szenvedő rajongó szerelmes 

levelén. Bauer visszatérő motívumokkal dolgozik, me-

lyeket a visszatérések radikalizálnak. Ezek egyike a le-

vél, mint segélykiáltás. A levél, mely arra is alkalmas, 

hogy elmondjuk, amit szemtől-szemben nem mernénk 

és tudnánk kimondani. A leragasztott boríték, mint ami 

a tudattalan titkát hordozza, és így a kimondhatatlan 

kimondására tesz kísérletet, ezért merészelheti elküldő-

je remélni a reménytelent. A Bauer fi lm azonban a le-

velek csődjéről szól. Az igazságon és őszinteségen csak 

röhögni lehet, a kapitalizmus addig él, amíg hazudnak, 

a tőkés nem engedheti meg magának az igazmondást, 

ezért hasított nyelvű a politika. Hazudok, tehát vagyok. 

Ez itt nemcsak létbizonyíték, hanem a kreativitás egyet-

len mércéje és a siker kritériuma. Ez egy zombinyelv, a 
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szavak élőhalottak, mert nem szolgálják többé a megis-

merő funkciót. A kapitalizmus a nyelv kómája, a nyelv 

hatalmát mechanikus cserefolyamatok bénítják; a forra-

dalom lesz a nagy kísérlet a nyelv hatalmának, a tudat 

becsületének a visszanyerésére. A forradalom mint a 

nyelv emancipációja, az a vízió, melyet a baueri levelek 

kudarca sugall az utókor nézőjének.

Mary élveteg új világában a lakás, az udvarló, a szóra-

kozás, még a részeg mámor is csak státuszszimbólum. 

„Az olcsó lakásodhoz keress olcsó barátnőt. Már régen 

untatsz” – válaszolja a nő a férfi  levelére. Viktor környe-

zete mind szegényesebb, Mary környezete mind zsúfol-

tabb, cifrább és gazdagabb. A férfi t végül télikabátban 

látjuk, fűtetlen szobában, nyomorban, lepusztulva. A 

bukott ember szerelmi zarándoklatra indul az úri ne-

gyedbe, Mary palotája előtt ácsorog. Bauer a nosztal-

giát is kínos pervertálódása csúcspontján ragadja meg. 

A hónapos szoba zarándoka által felkeresett régi ház 

nem a hajdani polgári otthon, hanem a kéjnő palotája. 

A férfi  itt volt boldog, nem tudott mit kezdeni saját kul-

túrájával, ezért lett világa zsákmány. A régi ház, mely 

az irodalomban többnyire a gyermekkor színhelye, itt 

a szerelem háza. A bukott ember a régi gazdagság szín-

helyén ácsorog, kizárva belőle. A régi ház az elveszett 

világ motívumaival – Bauer olyan szerzők forradalom 

utáni élményeit előlegezi, mint Paszternak, Ahmatova 

vagy Cvetajeva. Nem tett-e meg és nem tesz-e meg ma is 

velünk szinte mindent a kapitalizmus, amiért az elmúlt 

időszak konjunktúralovagjai és demagóg írástudói csak 

a forradalomnak nyújtották be a számlát?

Az első levelet elszegényedett úrként, csődjével szem-

besült polgárként írja Viktor, a másodikat lecsúszott kol-

dusként. A nő új szeretőjével tangózik, amikor a kapu 

előtt ácsorgó hódoló levelét behozza a cseléd: „…csak egy 

pár szót kérek, és meg vagyok mentve…” A szó azonban 
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nem éri el a lelket, még az anyákét sem (Párizs királya). A 

pikk dámában, Protazanov fi lmjében sem fogja elárulni a 

gazdag öregasszony a szegény ifjú könyörgésére a bol-

dogulás titkát. A levelekre, ha egyáltalán célhoz érnének 

is az értelmetlen túlmobilitás zűrzavarában, nincs vá-

lasz, mert a lélek is üzleti titok.

Az ősi, népi (Bahtyinnál: „karnevalisztikus”) ünnep 

funkciója a vitalitás rendje segítségével visszaszoríta ni a 

hivatalos reprezentáció rendjét, hogy a vitalitás rendje a 

refl exió rendje felé terelje az energiákat. Az ünnep úgy va-

lósítja meg az időbeli időn kívüliséget, ahogyan az újító, a 

forradalmár a társadalmi rendszeren belül mozgósítja az 

immanens transzcendenciát, a reális utópiát. Az „ünne-

pélyesség” szó kényszeredett merevségre, tekintélyelvű 

modorosságra, hivatalos repre zentációra utal, míg a népi 

ünnep, épp ellenkezőleg, az ünnepélyesség által formali-

zált és stabilizált kódok dekonstrukciója. A polgári orgia 

privatizálja a praktikus tehetetlenség ismétlési kénysze-

reinek spontán dekonstrukcióját, a ba nalitás mozgási 

energiájának megzavarását egy ellenmozgás által. A pri-

vatizáció feltételei között az ősi, népi dezautomatizációs 

technikák – melyek úgy dezautomatizálják az életet, 

ahogy a Sklovszkij által leírt művészi eljárásformák a 

nyelvet – nagyrészt veszendőbe mennek. A népi ünnep 

elmélete a lét poétikája lenne, míg a polgári ünnep csak 

emlékezés, a létre való visszaemlékezés kísérlete. A hi-

vatalos ünnep állami, egyházi vagy vállalati rendezvény, 

mellyel szemben a családi ünnep kevésbé formalizált és 

ritualizált. A hivatalos ünnep az eposz, az egyházi ünnep 

a legenda, a vállalati ünnep a próza megfelelője a létpoé-

tikában, a népi ünnep pedig a mítoszé: csak az utóbbi ön-

újratermelő rendszerszerű teljesség, a többi csak töredék 

és emlékeztető. A vallási ünnep ősibb, mint az egyházi, 

és eredetileg összefonódik a népi orgiával. A polgárság 

kultúrájában az orgia – mind a családi, mind az állami 
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és egyházi ünneppel szemben – kísérlet a spontaneitás 

megvalósítására, fogyasztási tárggyá nyilvánítva a lét 

egészét és hisztérikus fogyasztásra ajzva a társat. A heté-

ra egy erotikus specialista „szakmai” kultúrája keretében 

eleveníti fel az orgia tradícióit. A hetérikus kicsapongás-

ban van még valami az ősi, népi ünnepből, és már vala-

mi a terápiából. Ha valaki megcsókolja Jelena Szmirnova 

kezét, a színésznő az ostromló felé hajlik, teste élvetegen 

görbül és elegánsan ível, kinyújtja tagjait, kitárul a térben. 

Hosszan elidőzik a kamera a tánclokálban üldögélő nővel 

szemben, nagy kurtizán születésének tanúi vagyunk. Ő 

a centrum, mintha körülötte forogna a táncterem kaval-

kádja. A nagy zabálás cselekményében ugyanilyen cent-

rummá válik az élveteg és vitális asszony, és ugyanilyen 

veszélyeztetettek a férfi ak, akik körülötte rajzanak, de 

Ferreri neodekadenciája átértelmezi az önző pusztítót 

segítő halálangyallá, az élet émelygésétől megszabadító 

megváltóvá. Jelena Szmirnova csak üldögél, s a betelni 

nem tudó „fi lmszem” nem tud elszakadni tőle, mert az 

üldögélést olyan aktivitással és sziporkázással műveli, 

ami által a hatalomátvétel rituáléjává válik. A Szmirnova 

köré komponált mulatság képe a páva kinyíló farkának 

tarka pompáját idézi, egyúttal a szépség groteszkké foko-

zott kloakája, mely elnyeli a férfi t.

A fentiekben Mary első nagy mulatság-képsoráról 

szóltunk, most az utolsóról. A lecsúszott férfi  a ház előtt 

vár a nő válaszára, a nő bent tangózik új szeretőjével. 

Mary, aki az első levélre levéllel reagált, bár elutasító-

an gorombával, a második levélre pénzzel válaszol. A 

pénz beszél, nem a szó, a pénzforgalom leváltja a szavak 

forgalmát, a mennyiség egységei a minőség egységeit. 

A táncot pillanatra megszakító nő három rubelt küld ki a 

„jó szót” váró kérelmezőnek. Bauer ebben a pillanatban, 

megdöbbentő kritikai tudatosságot tanúsítva, közelibe 

hozza a kezeket, két kezet látunk, az úrnő kezét, amint 
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a cseléd kezébe nyomja a továbbítandó pénzt, mely – bár 

láthatatlan marad, csak a kezek láthatók – a beállítás vég-

zetes főszereplője. A két kéz csak a pénzforgalom közve-

títője, a pénz pedig úgy változik puskagolyóvá, ahogy a 

szó pénzzé változott, a férfi  keze helyett a szívébe talál, 

mert Viktor eldobja a pénzérmét, mintha égetné, aztán 

agyonlövi magát. A nő benn táncol tovább, a szalonban a 

nő gyilkos körtánca, a világban a pénz gyilkos körtánca 

folyik tovább. A férfi  mindent adott, a nő három rubelt. 

Nem létezik az egyenértékek cseréje, a pénz közvetítette 

csere mindig csalás, a pénz a komplementer interakció 

szimmetrikussá álcázását szolgálja. Egyik oldalon egy 

hosszú időszak teljesítményeinek tömege, a másikon az 

egyszeri, feltételes viszonzás rituáléja. Az erotikus tra-

gédia feleinek viszonya megfelel a monopol helyzetű 

felvásárló és a kiszolgáltatott termelő viszonyának.

A női lélek alkonya a lélek csalódásaként mutatta be a 

kort, perverz világként, melyben a lélek halála a szel-

lem születésének ára. A nagyváros gyermeke bemutatja az 

eredményt, a lélektelen dinamikát. Közös a két fi lmben, 

hogy mindig a férfi  omlik össze és a nő boldogul, mintha 

neki találták volna ki az új világot. Az előbbi fi lmben 

eman cipálódik, az utóbbiban hatalomra tör a hősnő. A 

férfi ak többet akarnak és kevesebbet érnek el, a nők ke-

vesebbet akarnak, de azt elérik. A férfi  túligénye nem 

életszerű, nem a reális személyhez, hanem a fétishez 

vezet, ugyanakkor mégis szimpatikusak ezek a férfi ak, 

mert a fétiskultusz egy – az adott világban megvalósítha-

tatlan – morál rabjaiként mutatja be őket. Fétiskultuszuk 

korántsem puszta ösztönrabság. Bauer szerint tehát ez a 

nők kora, akárcsak Ferreri említett fi lmjének diagnózisá-

ban a posztmodern. Ilyen korok után a férfi ak a háború 

segítségével követelik vissza a világot.

Későbbi melodrámákban fogjuk látni, hogy a nők 

nagyobb mobilitást kihasználó kezdeti sikerei ideigle-
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nesek, a nagyobb mobilitás – a sikereket puszta ajzó-

szerré alacsonyítva – nagyobb katasztrófákhoz vezet. 

A „felszabadulás mély melankóliája”, Lukács György 

korabeli kifejezése ma azt is mondja számunkra, hogy 

a kapitalizmus által nyújtott szabadságokban nincs kö-

szönet. Bauernél a kezek közelképe, a felkiáltójel értékű 

ráközelítés vezeti be a gyilkos adomány fogalmát, ezzel 

olyan eszmét vezetve be, amely messze túlmutat Bataille 

vagy Derrida elemzett problémánkhoz kapcsolódó esz-

mevilágán.

Temperamentumos párhuzamos montázs konfrontálja 

a csúcspontra ért nőt, a mélypontra ért férfi val. A férfi  

az utcán ácsorog. A nő tangózik. A férfi  fegyvert szorít 

a homlokára. A nő tangózik tovább. Hosszan szemlél-

jük táncát, míg a férfi  vége csak egy pillanat. A fehér 

ruha fodraiba csomagolt nő ragyogóan fi cánkol, a fekete 

ruhás táncpartnert csak támasztékként és emelőként, 

eszközként véve igénybe. Bauer fi lmjének első fele az 

Édes élet, második fele Az utolsó tangó Párizsban – dióhéj-

ban. Milyen mély logika hatja át a fi lmtörténetet, milyen 

szükségszerűség a fi lmek kapcsolatát, mintha az egy-

másról talán nem is hallott szerzők ismernék egymást: 

az Édes élet hőse mintha tanult volna a Bauer fi lm hősé-

nek esetéből, ezért már csak szemlélődő, bár gyenge pil-

lanataiban ellágyuló nosztalgia rohamokkal viszonyul 

az élethez, alapjában cinikus marad. Bertolucci Az utolsó 

tangó Párizsban című fi lmje az egyén és kultúra örege-

dését, halálközeli állapotát utolsó nosztalgiarohamként 

ábrázolja. Ez a nosztalgia a cinizmus halálközeli állapot 

által napvilágra hozott tudattalanja. Ez magyarázza, 

hogy a cinikus kegyetlenség ezen a végső ponton az 

indirekt öngyilkosság útja-módjává válik. A cinizmust 

a mélyén rejlőn szenvedő nosztalgia űzi az öngyilkos 

abszurditás csúcspontja felé. Bertolucci fi lmje egymásra 

vetít két funkciót, a tettesét és az áldozatét. Ennek előz-
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ménye, hogy az orosz melodrámában is már egyazon 

típus jelenik meg, hol tettesként, hol áldozatként. A fi lm 

elején nem tudjuk, ki fog a végén összecsuklani.

Az új haláltánc, mellyé a tangót Bauer sokkal erőtel-

jesebben tudja felstilizálni, mint később Bertolucci, az 

egyenlőtlenség felháborító extremitásainak haláltánca. 

A haláltánc ebben a cinikus világban a halál és a tánc 

szétválasztása és két személyre való kiosztása: az egyik 

tánca a másik halála. A hős holtan terül el a palota lép-

csőjén. A távozó Mary könnyeden átlépi a holttestet: 

„Azt mondják, a hulla szerencsét hoz.” A mulatság nem 

Bahtyin karneváljára emlékeztet, hanem A női lélek alko-

nyából ismert Makszim rémtettére, de itt a nő gyalázza 

meg a férfi t: a halott fölött átlibbenő nő látványa egyfaj-

ta lelki hullagyalázás képe. Az öröm ebben a világban 

élvezetté, az élvezet kéjjé, a kéj őrjöngéssé, az őrjöngés 

destrukcióvá vált. A tangózó nő végül hullát lép át, a 

dekadens öröm hullákon táncol. A polgári társadalom 

frivol izgalomkultúrája már előbb lerombolja a kultúrát, 

mint az emberiség emlékezetét, mielőtt a templomrom-

boló forradalmárok tennék.

A néma tanúk című 1914-ben készült Bauer fi lm műfajilag 

is bonyolult, komplex alakulat, amely a naturalizmus tól 

átvett témát szecessziós formákba viszi át, és végül a cse-

lédmelodrámát váratlanul szatirikus komédiában oldja. 

Kezdetben egyértelműnek látszik, hogy olyan típusú 

cse lédmelodráma indul, mint nálunk a Tavaszi zápor vagy 

a Ba karuhában című fi lmek, amelyekben Hamupipőke a 

szükségszerű áldozat, és épp az a mese herceg teszi tönk-

re, aki a mesében megmentője. A nagy város gyermekében 

fordul a kocka, s a szegény nő teszi tönkre a gazdag férfi t. 

A női lélek alkonyában Bauer a fi lmtér poétikájává alakítot-

ta át úr és szolga hegeli dialektikáját. A szolga az úr alatt 

és fölött van (a jövő nyelvén: a proletár a burzsoá alatt és 
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fölött van), és kétféleképpen győzhet, a rombolás vagy 

építés, barbarizáció vagy erkölcsi renováció, népvándorlás 

típusú vagy forradalom típusú változások által. Ezt a két 

utat konkretizálja önálló fi lmekben A nagyváros gyermeke 

és A néma tanúk. A női lélek alkonya Makszimja és A néma 

tanúk Nasztyája a proletár két arca, ahogyan a polgárnak 

is két arca volt, az egyik a felvilágosodás, a másik a spe-

kuláció és korrupció. A polgári forradalmat a felvilágo-

sodás eszméi által mozgósított nép vívta és a kisajátító 

burzsoá nyerte meg. Belinszkij írja az 1830-as párizsi for-

radalom kapcsán: „Az arisztokrácia végleg elbukott, he-

lyébe a kispolgárság lépett, örökségül átvette az arisztok-

rácia kiváltságait, de nem örökölte műveltségét, elegáns 

életformáit, nemesi büszkeségét, gőgös nagylelkűségét 

és a néppel szemben tanúsított hivalkodó bőkezűségét.”18 

Az új uralom alatt, a burzsoá gazdaság kibontakozásá-

nak feltételei között, a pénz uralmának és a piac terror-

jának kiszolgáltatva, mint a Bauer fi lmekben látni, az 

arisztokrácia pervertálódik, kultúrája elkispolgáriasul, 

a hedonista felelőtlenség dekadenciája számára „csak 

egy nap a világ”. A kispolgári létbizonytalanság az 

arisz tokráciát is eléri: Protazanov fi lmjében, A nagy öreg 

elmenetelében erre utal a feleség görcsös vagyonféltése. 

A nagyváros gyermeke a nő oldalán szatirikus komédia, a 

férfi  oldalán melodráma, A néma tanúk a fordítottja. Az 

előbbi a melodrámában oldja a szatírát, a másikban meg-

fordul a műfaji összetevők hierarchiája. A varrólány nyer, 

a cselédlány veszít. A varrólány a város gyermeke, a cse-

lédlány a falusi kultúrát képviseli a városban, a családi 

otthon a munkahelye, nem a gyár vagy a műhely, már 

városról városra jár ugyan, de még egyúttal családról 

családra: még nem modern újnomád. Új helyén is a régi 

módon él. A Ház a Trubnaján című későbbi, már szovjet 

Hamupipőke fi lm kapcsán Sztyisova a specifi kus orosz 

Hamupipőke motívum változatot a falu inváziójaként 
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mutatja be: „Az összeomlás és a káosz a többmilliós pa-

rasztsággal rendelkező országban hallatlan mértékű és 

szociális következményeiben bejósolhatatlan migráció-

hoz vezetett. A falusi lányok, kezeiken a hamu bevéső-

dött nyomaival, vállukon zsákkal és kosárral, amelyből 

otthonról hozott liba vagy más jószág látszódott ki, fel-

tűntek a két főváros pályaudvarain és utcáin.”19 A néma 

tanúk nem a későbbi szereplőkkel indul, hanem a palota 

körül bolyongó falusi látogatóval, egy cseléd férjével. A 

konyha, a cselédszoba és a porta a falusiak városi koló-

niája. Vihar a cselédszobában: a falusi férj eljön a cselé-

dért, akit visszakövetel a család. A föld, bár nem az övé, 

mégis hazahív. Az ő helyére ajánlkozik Nasztya (Dora 

Csi torina), a portás unokája.

Az érdemrendekkel teleaggatott portás nagyapa pon-

tosan úgy néz ki, mint majd Emil Jannings, Murnau: 

Az utolsó ember című fi lmjében. Mondhatnánk, kísérte-

tiesen emlékeztet Janningsra, de valójában, ha Murnau 

nem látta Bauer fi lmjét, kísérteties előlegezésről van szó. 

Lorenzo Codelli „elképesztőnek” nevezi a két portás 

alak hasonlóságát és felteszi a kérdést, „vajon Murnau 

tíz évvel később nem ebből a fi lmből merítette-e inspi-

rációját mesterművéhez?”20 Hosszan időzünk a konyhá-

ban és a portán, a szakácsnő az igazi háziasszony, ahogy 

ovációval fogadja és eligazítja a vendéget, a portás az 

igazi atyafi gura, a szimbolikus tekintélyszemély, az eme-

leten a szórakozás futóbolondjai élnek, nem igazi család, 

mintha a high society lenne az „alja”, mintha feje tetején 

álló világot látnánk, amelyet a „talpára kell állítani”. Az 

emeleten nincs apaalak, maga az apafunkció is proleta-

rizálódott. A „magasabb” funkciókat már csak az alanti 

kultúra ismeri. A portás egyszer a sötétből jön elő, majd 

lámpát gyújt. Ez alkalmat ad a világítás szemünk előtt 

történő átváltoztatására, a miliő attraktív metamorfózi-

sának esztétikai ingereként, másrészt azt is jelzi, hogy 
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a földszintiek keze élteti és ellenőrzi a világot. A portás 

gondoskodik a fénybe betántorgó részeg fi atalemberről, 

aki magának sem ura, nemhogy a környezetének.

A kamera is, Nasztya is két szint között mozognak. 

Lenn a konyha kopár funkcionalitása, fenn túl díszes, 

cifra szobák. Ez a csíkos, kockás, az indázó motívumo-

kat ezúttal geometrikusakkal kiegészítő, az alakoknak 

hivalkodó keretet adó zsúfoltság, mely még a szecessziós 

csipkézet részeként előlegezi Malevicsnek egyelőre a ta-

pétán szunnyadó, de a környezetet erőteljesen meghatá-

rozó, mintegy a tapétáról leugrani és a világot birtokba 

venni készülő motívumait, ez a mámorító és tolakodó 

dekorativitás vajon nem az emberi szépség elvesztésének 

túlkompenzációja-e? A szépség feltételezte az ember im-

már elveszített méltóságát, test, lélek és szellem kidolgo-

zottságát, a túlzásra nem ragadtatott mértéket. A Bauer 

fi lmekben elsősorban a tárgyak „valósítják meg magu-

kat”, ők ünnepelnek egy szép új világot, melynek az em-

ber a szégyenfoltja. A fi lm olyan új művészet Bauernél, 

amely tárggyá teszi, elbeszéli a művészetek feloldódását 

az iparban. Az alkalmazott művészet orgiázik, a gro-

teszk ember pedig a tárgyvilág szépségein élősködik, az 

emberen kívül kerül a szépség, mely így agyonnyomja, 

leminősíti, megszégyeníti őt. A groteszk sorsok egyaránt 

fordulhatnak tragikus vagy komikus irányba.

A cselédmelodráma olyan csalóka világban indul, 

amely álmobilitást vezet be „fent” és „lent” viszonyá-

ba. A fi atal nőkre nem érvényesek az osztálytársadalom 

mobilitáskorlátai? Az erotikus mobilitás a szociális mo-

bilitás korlátainak korrekciója lehet, megélt, realizált utó-

piaként? Lehet-e a szerelem a kor korrekciója? Feltétlen 

lehet, de lehetséges-e szerelem a fentiek és a lentiek 

között? Egyelőre azt látjuk, amint Nasztya otthonosan 

sürgölődik lenn és fenn. Az ebédlőben vidáman beletor-

koskodik az asztalra kirakott csemegékbe.
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Pályaudvari búcsúzást látunk, a báróék elutaznak a 

Krímbe, csak a fi atal báró marad a városban. A részeg 

mu latság után hazatántorgó Pável bárót (A. Csar gonyin), 

előbb a portás, utóbb Nasztya támogatja, a földszint, il-

let ve az emelet segítő szellemeiként vagy eleven man-

kóiként. Megható a cseléd félénk mozgása az úr vonzás-

körében, gyorsan illanó, puha léptei, szerény, de tempe-

ramentumos és hatékony gondoskodása. A nagyváros 

gyermeke varrólánya a hierarchia és konkurencia még 

kegyetlenebb formájával váltja le a nemesekét, míg A 

néma tanúk cselédlánya a hierarchia és konkurencia társa-

dalmát felülbíráló szeretet gesztusait képviseli, pótanyai 

funkciókat vesz fel, mint az amerikai dél melodrámáiban 

a néger dajka. A régi világ képviselője, az úr nem tud 

fel nőni, gyámság alá kell helyezni, de az alatta levő van 

fölötte, egyszerre alatta és fölötte, így csak gondoskodó 

és nem új elnyomó.

Pável Nasztyát szédíti, de Jelenába (E. Krjuger) szerel-

mes. A fi atal báró – hideg modorossága és áludvarias 

pökhendisége ellenére – valahol védtelen. Jelena ugyan-

olyan közönyösen hetyke és modorosan pökhendi a 

férfi val, mint az utóbbi az alkalmazottakkal. Pável báró 

ágynak esik, a viszonzatlan szerelem betegeként fetreng. 

Jelena kacéran libeg be, strucctollas kalapban ül a beteg-

ágynál, elnyomott ásítással. Utóbb odahívja másik ud-

varlóját, és azzal távozik. A vigasztaló beteglátogatás va-

lójában az áldozat kínzása. A cseléd Jelena miatt, Pável a 

vetélytárs miatt boldogtalan, az összezárt boldogtalanok 

egy részeg pillanatban egymás karjába hullnak. Pável 

a karjába veszi Nasztyát, aki – hosszú birkózás után – 

végül visszaölel.

A fi lmet a boldogtalanságok dominó effektusa struktu-

rálja. A vágyáramok a boldogtalanság áramaivá transz-

formálódnak, így feszítik szét a lelket és társadalmat. A 

cselédnek a konyhában az inas udvarol, ő is elutasítva, 
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boldogtalanul: két emelet boldogtalanság. Miután a lány 

az úr alá omlott fenn, a kamera éles vágással szegődik 

az inas nyomába, aki az emeletről jön lefelé, tétován, ma-

gába merülten lépked. A kamera mozgásba jön, követi 

az inas szomorú lézengését. A kameramozgás, mint a 

részvét műve! Az amerikai fi lm a felgyorsult mozgás, az 

orosz fi lm a lelassult mozgás nyomába szegődik, ellen-

tett dolgokat tartanak érdekesnek. Az orosz fi lm ezzel 

az analitikus fi lm kultúrája, a Deleuze által leírt időkép 

felé vezet. A melodráma elidőző kamerája fedezi fel az 

időképet, mely az oroszoknál nem a heideggeri „mély 

unalom”, nem is a francia „émelygés”, hanem a „mély bá-

nat” hozadéka. Az inas megkezdett és félbeszakadt moz-

dulataira fi gyelünk, a tanácstalanságot, tehetetlenséget 

és reménytelenséget fényképezi Bauer kamerája, mely az 

alul levők között fedezi fel az érzékenységet, melyet a 

hatvanas évek nyugati modernizmusa a felül levőkében 

vél megtalálni, mert a dosztojevszkiji „megalázottak és 

megszomorítottak” kimentek a divatból, a későkapitaliz-

mus demagógiává nyilvánítja ábrázolásukat.

Az inas a nagyapának panaszkodik, a portásfülkében 

gubbasztanak. Nyitott ajtón át fi gyeljük a két férfi t, két 

világ közé beszorítva, és a képkompozíció által is beszo-

rítva, félig takarva, néma, idegen tárgyak és falak által 

hátsó síkba száműzött világukba betekintve.

A báró Jelena ölében sír, mint az övében a cseléd. Az 

egymást tükröző boldogtalanságok hierarchiájában, me-

lyet áthat a bűnösség, mindenki vétkes és áldozat. Pável 

nem a szerelmes nőt, hanem a szexfétist és reprezentá-

ciós objektumot választja. Nem egyén választ egyént, a 

társadalmi játszmák visszaszorítják az individualizáló-

dást. A képmutatás szó mélyebb értelmet nyer: a való-

ság csak kifejezés, az ambíció a tartalom. A valóság jel, 

melynek jelentése az illúzió, a társadalom létmódja az 

ontologizálódott hazugság. A kihasznált és eltaszított 
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cseléd sértődik és lázong, majd rimánkodik és kapasz-

kodik, az eredmény visszaesés, újrakezdés a szabadulás 

és túllépés helyett, a visszaesést pedig Nasztya megaláz-

tatásai büntetik. A cseléd hátul áll, Jelena és Pável az 

előtérben ölelkeznek. Előbb vetélytársnője sárcipőit kell 

lehúznia, utóbb ruháján igazítani, mindkét alkalommal 

elé térdelve. A cseléd térdelve öltözteti a másik nőt, akit 

közben Pável csókolgat. Az igazságnak mindig le kell 

térdelnie a hamisság előtt, mert a társadalmi hierarchia 

a minőség hierarchiájának fordítottja. Ez az igazi obsz-

cenitás, nem a modern pornográfi a fantáziátlan automa-

tizmusai. Obszcén, hogy annak, aki szereti a férfi t, végig 

kell néznie, hogy szereti a férfi  a viszont nem szeretőt, 

aki kineveti őt. Az imponál, aki nevet rajtunk, mert a 

győztes imponál. Az igazságtalan társadalmat a mazo-

chista fetisizmus tartja össze.

Jelena, aki érzelmileg és testileg mást részesít előny-

ben, érdekházasságot köt az epekedő szerelmessel. A 

földszint a szerető gondoskodás, a szenvedélyes igyeke-

zet, az emelet a rideg áruviszony színhelye. Jelena eladja 

magát, de vissza is lopja, amit eladott; a mindent átható 

áruviszonyért kárpótlást nyújt a csalás és hazugság le-

hetősége. A fi lm új médium, mely az ábrázolás tárgyává 

teszi az új médiumokat, a telefont, a vasutat és az autót. A 

vasút szétválasztja a ház lakóit, hogy alkalmat nyújtson 

a tiltott viszonyra. Osztott képen látjuk Jelena és a sze-

rető telefonbeszélgetését. Később, újabb osztott képen, 

most már hármas osztásban, a telefonpózna képe látha-

tó a telefonáló alakok képei között. Jelena a szeretővel 

autózik, nevetnek a jegygyűrűn, kerengnek a szédülten 

lóduló havas város fehér sugárzásában. Az elcsábított 

szűz és a megcsalt férj egyaránt szerencsétlenek; a kü-

lönbség, hogy a nő szembenéz helyzetével, érzékeli az 

igazságot, melyről a férfi  nem akar tudni. Ezen a ponton 

érzékelhetjük, hogy a fi lm komédia: a melodramatikus 
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vég nem szükségszerű, a hülyeség, az önhülyítés, a 

kompromisszumkészség megóv a haláltól. Ebben a vi-

lágban az erény öl és a bűn éltet. A szerelmi Oblomov 

a fi lm elején ágynak esik, gyengeségével zsarolja a kí-

vánt nőt, később pedig beéri a szerelmi hazugsággal. 

Kap igazi szerelmet is, de az nem kell neki, mintha abba 

az unalomba és undorba lenne szerelmes, melyet Jelena 

iránta érez, vele szemben produkál. A férj és a szerető, a 

tétlen mamlasz és a züllött cinikus, aki „mindent visz”, 

az uralkodó osztály egymást kiegészítő két mentalitása. 

Oblomov és Csicsikov utódai.

A cseléd az állandó jelenlét. A mindenütt ott levő 

gon doskodás. Ő a tudás. A ház szelleme. A cselekmény 

csúcspontja egy rajtakapási jelenet, amely a cseléd tudó 

és ítélő funkcióján alapul, mely a néma tanú titkos tudá-

sából egyszerre cselekvő hatalommá alakul át. A tudás 

projekciója az akció, melyet az ítélet közvetít. Jelena és a 

házibarát szeretkezik. Nasztya benyit, a szeretők szét-

rebbennek. Jelena feszengve ül, a férfi  zavartan topog. 

Nasztya erélyesen lép fel, kidobja a vendéget. A férfi  

pénzt kínál, melyet a cseléd az arcába vág. A női lélek 

alkonyában a proletár a durvaság fölényére tesz szert, 

A néma tanúkban erkölcsi fölényre. Ha azonban az er-

kölcs nem tud követelni és diktálni, úgy puszta szó 

marad, azaz az elkispolgáriasodott képmutatás kultú-

rájának torz intézménye, mely semmi másra nem jó, 

csak a kifosztás fedezésére. A két világ, a konyha és a 

hálószoba, a munka és a mulatság között mozgó cseléd 

a tanú és az ítélet, ő az, aki tudja az igazat, mégpedig a 

bűnbeesés árán. Ő a teljes ember, mert az úr csak mu-

lat, a cseléd csak szolgál, Nasztya azonban – erre jó a 

„bűnbeesés” – az utóbbi világnak is részesévé válik, az 

egyetlen alakként, akinek teljes áttekintése van. Az úr 

azonban nem akar tudni a cseléd által felismert keserű 

igazságról, ez a tudni nem akarás az emeleten zajló élet 
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fenntarthatóságának ára. A cseléd morális győzelmet 

arat az erkölcsi nullák felett, azonban minden megy to-

vább, nem lehet segíteni rajtuk.

A cselekmény csúcspontját akár a cseléddiktatúra mo-

tívumaként is meghatározhatjuk, hozzátéve, hogy a fi lm 

határozottan szembeállítja Nasztya „világos útját” a ko-

rábbi Bauer fi lm Makszimjának „sötét útjával”. A Bauer 

fi lm cselédlánya eljön a tradicionális agrárvilágból a 

modern társadalomba, hogy az „én”-funkciót képviselő 

városi fi gurák modernizációja felett őrködjék egy tradi-

cionális „felettes én”-funkció képviseletében. A szovjet 

fi lm cselédfi gurája a következőkben előbb átlép a NEP-

korszak neoburzsoá kultúrájába, de csak azért, hogy 

tovább lépjen, elhagyja a polgárházat és gyári munkás-

ként, majd értelmiségiként csináljon karriert (Világos út). 

Egyúttal megőrzi a parasztlány dolgos, derekas jámbor-

ságát, elkerüli a fi lm noir bestia „stádiumát”, melyet az 

orosz fi lm mellékútnak nyilvánít.

A nagyváros gyermekében Hamupipőke megöli a her-

ceget, amivel ez a fi lm előkészít egy későbbi kort, amely-

ben nem lesz szüksége többé szerelmi karrierre, a nő a 

maga erejéből akar élni és a maga teljesítményére ala-

pítani előmenetelét. Ehhez az első lépés Manyecska 

parazita destruktivitása. Nasztya ehhez képest újabb 

lépést képvisel. Manyecska Hamupipőkét passzív nő-

ből aktívvá tette, de az aktivitás korai, barbár formáját 

képviseli. Nasztya feladata a női aktivitás modernizá-

lása és humanizálása. Ezzel A néma tanúk a húszas és 

ötvenes évek közötti optimista és aktivista átértékelé-

sek feltételeként jelenik meg az új fantázia kibontako-

zási folyamatában. A Ház a Trubnaján vidékről a városba 

érkező parasztlánya szintén cselédként helyezkedik el. 

Az 1928-as Barnet fi lmben a gonosz mostoha a cselédet 

túldolgoztató nepman (a NEP-korszak újkapitalistája), a 

tündér a szakszervezeti funkcionáriusnő, aki bevezeti 
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Hamupipőkét a munkásmozgalomba (az utóbbi neve 

„Fényá”, mert oroszul a tündér szó: „féjá”). „A fi lm végén 

szokásos tradicionális csókjelenetről való lemondás nem 

más, mint a radikális paradigmaváltás megérzése. A Ház 

a Trubnaján című fi lmben a herceg nem jelenik meg. Nem 

a hősnő férjhezmenetele, hanem szocializációja válik 

megdicsőüléssé” – írja E. M. Sztyisova.21

A Hamupipőke fi lmek hősnője maga mögött hagyja az 

erotikára korlátozott mobilitás karriertípusát. Az erotika 

sohasem tűrte, mindig átlépte a társadalmi korlátokat. 

Az erotika a biológiai mozgás kritikája a társadalmi 

mozgás fölött, az a pont, ahol a meghaladott mozgás-

forma a meghaladó kritikájává válik. Az erotikában a 

biológiai erő azért válik szociokulturális erővé, hogy 

megtámadja, a gyakorlat bírálatában részesítse az abszt-

rakt – életellenes mechanizmussá merevült – szocialitás 

elidegenedését. Az erotikus mobilitás megelőzte a szoci-

ális mobilitást, de a nő kinövi a hetérikus szex-specialis-

ta karrierlehetőségeire korlátozott pályát és mindenfajta 

specialista pálya karrierlehetőségeire igényt tart. A for-

radalom kiszabadítja a női mobilitást az erotika karan-

ténjából.

A nagyváros gyermeke hősnője a meseherceg halálának 

oka. A néma tanúk hősnője meg akarja menteni a mese-

herceget, de az menthetetlennek bizonyul. Bizonyos ér-

telemben mindkét fi lm, bár fordított módon érvelnek, a 

bolsevik Hamupipőke felé vezető gondolatmenet varián-

sait jelenti. Egyúttal összekötik a bolsevik konklúziókat 

a XIX. századi radikális forradalmi demokrácia diag-

nózisaival. A most elemzett fi lm, melyben a férfi  alkal-

matlannak bizonyul, holott a nő mindent megtesz érte, 

a herceg későbbi eltűnését még markánsabban igazolja, 

mint a varrólány története, aki gyakorlatilag megöli és 

kirabolja hercegét. Az impotens herceg ott is menthetet-

len, ahol a nő érte harcol és nem ellene. Hamupipőkének 
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A néma tanúk idején egykori megmentőjét kellene meg-

mentenie, de az – az oblomovizmus előrehaladott stádi-

umában – már erre sem méltó. A meseherceg hülye pojá-

cává válik (A néma tanúk), aki legfeljebb kárt tesz a nőben, 

vagy olyan mamlasszá, aki magán sem tud segíteni (A 

nagyváros gyermeke). Dob roljubov – Oblomov-esszéjében 

– hosszan elemzi azokat a degenerációkat, melyek kö-

vetkeztében a férfi t végül kiküszöbölik Hamupipőke 

felemelkedésének mítoszából: „Valamennyi Oblomov 

viszonya a nőkhöz egyformán szégyenletes. Egyáltalán 

nem tudnak szeretni és nem tudják, mit keressenek a 

szerelemben, éppúgy, mint az életben általában. Addig, 

amíg rugón mozgó babát látnak az asszonyban, szíve-

sen elkacérkodnak vele; szívesen ejtenek rabságba női 

lelket… hogyne!, ez fölötte jólesik úri természetüknek! 

De ha a dolog csak némiképp komolyra fordul, ha csak 

a legkisebb gyanú merül fel bennük, hogy nem játékszer, 

hanem asszony áll velük szemben, aki tőlük is követel-

heti, hogy jogát tiszteljék – rögtön szégyenletesen meg-

futamodnak.”22

A kezdetben játékos és könnyelmű kis cseléd felnőtt. 

Az erkölcstelen, képmutató és ostoba kiváltságosokon 

nem segíthetett, de neki használt az igazság. A Nappali 

álmok című fi lmben is későn lép be a cseléd, a gyilkosság 

után, ott sem segíthet a szeretett, de menthetetlenül torz 

bárón. Nincs olyan gondoskodás, olyan hűség, mely eze-

ket a rizikószemélyiségeket megmenthetné, világukat az 

élet útján tarthatná. A Nappali álmok még egyszer hang-

súlyozza, hogy az igazság csak ott van, ahol a munka.

Az urak újra autóba ülnek, ismét elszáguld az egész 

hazug és frivol siserahad, a cseléd féltő gondban, tehe-

tetlen és viszonzatlan szerelemben marad a cifra díszle-

tek között. Nem sikerült rendbe hozni semmit, de a fi lm 

ezúttal nem egy fi gurája szükségszerű összecsuklásával 

végződik, mint az orosz fi lm noir melodrámákban meg-
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szokhattuk. Az úrban alig van élet, a cseléd ezért nem 

ugrik kútba, ahogyan egy régimódibb melodrámában 

történhetne. Az egyik fél élettelensége teszi lehetővé a 

másik életét, így ebben a – komikai – megoldásban is 

szerepet játszik a szokásos drasztikus halálmotívum 

szublimációja.

A lány egyedül marad a házban, felmegy az emeletre, 

elnyeli a ház, a sors, mint egy modern thrillerben, ami-

lyenek a negyvenes évektől készültek (például Siodmak: 

A forgólépcső). Az erkölcsi győztes fi zikai vesztes, más-

részt a bukott nő felmagasztosul. Vereség ez, de jó ve-

reség, mert nem az igazság bukik el, csak a világ, amely 

nem képes befogadni, a világ, amelyben eltemetve 

van csak helye az igazságnak. A privát életet közélet-

re fordítva (mert mint jeleztük, az orosz szalondráma 

a közélet tendenciáit előrejelző privát élet, a szociális 

makropolitikát előlegező lelki mikropolitika világa) az 

a tanulság, hogy egy forradalom tényleges veresége is 

lehet a forradalmi princípium győzelme, ha vereségünk-

ből „ismeretet tudunk meríteni” (Lenin), mert a vereség 

fi gyelmeztet, hogy a felszabadulást mindig fenyegeti 

az új kizsákmányolás. A nagyváros gyermekében látható 

győztes varrólány ugyanolyan kegyetlen, mint A néma 

tanúk Jelenája, de Nasztya soha sem fog olyanná válni, 

mert mer veszíteni és pontosan ezzel menti és őrzi meg 

az erényt, mely az urak világában szétrothadt. A fi lm az 

alázattal, a szolgálattal azonosítja a minőséget és nem a 

kapitalista értelemben vett sikerrel, a javak és a hatalom 

halmozásával. A kiadás, az adás, az őrzés, a gondozás, a 

segítés hősét kreálja és nem a bevételét. Megálmodja az 

igazi proletárdiktatúrát, amely nem jött el.

A polgár Bauer fi lmjei, a munkásarisztokrácia és a szo-

cializmussal kacérkodó szalonforradalmárok koncepci-

óival szemben a kapitalizmus javíthatatlanságának és 

menthetetlenségének képét állítják elénk. A rendszer-
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váltás utáni posztszocialista társadalmak terméketlen 

neokapitalizmusa megmutatta, hogy a kapitalizmussal 

alkuvó baloldal gengszterizálódásra van ítélve. Most ér-

tettük meg, amit a hivatalos tudományos szocializmus 

képtelen volt hitelesen levezetni, hogy a mensevikek 

valóban veszélyesek lehettek a forradalomra; nem csu-

pán partikuláris taktikai érdekek távolították el őket a 

forradalom folytathatóságában és végigvihetőségében 

hívő periódusban a hatalomból. A mensevikek nem vol-

tak olyan radikális bírálói a fennállónak, amely a tüneti 

kezelésen túlmenő beavatkozásokat ígért volna. A stag-

nálás korában végül az ő szellemiségük győzött, ami el 

is távolította a forradalom maradványait a tőkés restau-

ráció útjából.



A terror modernizációja: 
pénzpiac és kényszermorál

A terror és fanatizmus szublim és manipulatórikus for-

mái, pénzpiac és kényszermorál, liberalizmus és konzer-

vativizmus közötti patthelyzet készíti elő az archaikus 

terrorformák vulkanikus kitörését a vizsgált évtized 

végére. A patthelyzet világméretű, a kitörés helyi jel-

legű. A patthelyzet évszázados szellemi-lövészárok-

világháborúvá válik, a kitörés, melyet az egész egyéb 

világ minden hatalma izolálni igyekszik, kiterjed a vi-

lág egyhatodára, ami arra utal, hogy lennie kell benne 

valami vonzó lényegnek, amely a riasztó külső ellenére 

is hat. Jelen gondolatmenetünk célja, hogy a tízes évek-

ben tanulmányozható patthelyzetet, mint a művészeti 

kifejezésben hatékony lelkiség alapját, s a kollektív lé-

lek skizoid természetét, mint a sajátos művészetformák 

magyarázó elvét véve vizsgálat alá, feltegyük a kérdést: 

vajon az objektív apokalipszist nem jelzi-e előre megle-

hetős pontosan egy megelőző szimbolikus katasztrófa, 

az apokaliptikus szubjektivitás? Az iszonyat, melynek 

ma fő kifejezési formája a horror, ekkor a melodrámá-

ban nyilvánul meg. A melodráma azt jelzi előre, amit a 

horror végeredményként fejez ki. A melodráma a viszo-

nyok, a horror a személyiség széthullása.

1916. január 31-én mutatják be Csardinyin Ábrándok című 

fi lmjét. Főszerepét Vera Holodnaja, az orosz némafi lm 

legnagyobb női sztárja játssza. Holodnaját karcsú, fi lig-

rán termetéért dicsérik a kortársak, míg a mai néző a ki-
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csi nő testének dús termékenységére fi gyel fel. A lányos, 

játékos arc és a telt, asszonyian érett test együttese nem 

ellentmondás, ellenkezőleg, a nyugati kultúrából kive-

szett női varázst és képességet idézi – egyszerre eleve-

níteni meg az Örök Lány és a Nagy Anya archetípusait, 

ami arról a különös ihletettségről tanúskodik, melynek 

révén valaki az Őskép, az Idea teljes fényességét behoz-

za a megtestesülés világába, a „valóság barlangjába”. 

Holodnaja megjelenése ily módon a női misztikum 

abszolútumát képes egyesíteni a modern ember érzéki 

materializmusának maximumával. Ezzel magyarázzuk 

máig ható elementáris varázsát. A sztárkultusz törté-

netének kellőképp ki nem tárgyalt problémája, miért 

egyre soványabb a nő? Miért jó, ha kevesebb van belőle? 

Nemcsak a barokk nő teste dúsan ívelő, a gótikus sem 

sovány, csak másutt ívelnek és tetőznek a domborulatok. 

Oroszországban a modernizáció idején is az évezredek 

nőideálja él tovább és keres új és új alakokat, amikor 

Európában és Amerikában nyomulni kezd a mérnöki 

vonalzóval kihúzott női forma, mint a természet elleni 

lázadás eleven kiáltványa. Az új test a voluntarizmus 

címere és a nemi sterilitás programja. Az ember mun-

kás mivoltát nem korlátozhatja nemi mivolta, a nemnek 

nem lehet többé beleszólása a sorsba. A húszas évek szo-

cialista realista fi lmjeiben a férfi  esetében a negativitás 

kifejezése a kövérség (például Ejzenstejn kulákja a Régi 

és újban). Ezt az italowestern is átveszi: a Volt egyszer egy 

Vadnyugatban az áruló gazember nadrágtartót és övet 

is visel, hogy ki ne buggyanjon pocakja a nadrágból. A 

polgári némafi lmben a kövér férfi  komikus, a molett férfi  

bájtalan, aszexuális vagy sikertelen (mert a férfi t munka-

gépnek vagy harci gépnek tekintik, míg a nőt esztétikai 

objektumnak). A modern ízlés valószínűleg a korábbi 

férfi koncepciót alkalmazza a nőre, aki előbb sovánnyá, 

majd az ezredvégi harcifi lmekben izmossá válik.
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„Az én szemem – az én kenyerem” – gyakran idézik 

Holodnaja mondatát.23 Nagy szemei játékosak és be-

szédesek, kis szája ellenállhatatlan mosolyra szalad 

szét, mozgása inkább könnyed és lebbenékeny, semmint 

nyugatiasan ideges és rebbenékeny vagy harcias. Nincs 

benne semmi a későbbi nemzedékek sztárjainak mind-

inkább kötelező maszkszerű merevségéből, sértődött 

zárkózottságából (amit a férfi ak kezdtek, például Bogart, 

de a nők kis késéssel szintén átvettek), nem jellemző rá 

más „modern nők” (például Greta Garbo) modoros túlaj-

zottsága vagy agresszivitásba hajló csípős temperamen-

tuma (Jean Harlow). Hirtelen apró mozdulatai tűzijáték 

pompával robbannak, a férfi akhoz való futó odahajlása 

és simulása dévaj és meghitt.

Az Ábrándok cselekményének kiinduló helyzete fur-

csa belső bizonytalanságot fejez ki, a kettős ambivalen-

cia ingerével hat, melynek lényege nem tudni, félelem-e 

a vágyott nőtől, vagy a vágytárgy féltése magunktól. 

Mintha a szerelem alapalternatívája eleve tragikus len-

ne, a szerelem megkerülhetetlen végső döntéskényszere 

abban a választásban állna, mi öljük meg, akit szere-

tünk, vagy ő bennünket. (Vajda János juthat eszünkbe, 

aki hol rajongva dicsőíti „Rosamundát”, hol a sétabotját 

töri el a fején.) Marianna (Vera Holodnaja), újsághirdetés 

nyomán indulva a városba, felolvasónőnek jelentkezik 

Dimov milliomosnál (Arszenyij Bibikov). A nagy fotel-

ben terpeszkedő, elgyötört, keserű, markáns arcú öregúr 
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elutasító: „Nem felel meg, túlságosan szép.” Végül még-

is felfogadja, de különös feltételekkel: a tükörnek háttal 

szabad csak ülnie, nem lehet kísérője, udvarlója, illetve 

közölnie kell, ha házassági ajánlatot kapna. Marianna 

mosolyogva bólogat. A kényszer neurotikus rituálék há-

lója csak akkor nem fölösleges, ha a nőt veszélyes robba-

nóanyagként kell szigetelni vagy tűzfészekként izolálni. 

E ponton a ház szabályai a nőtől való félelem óvintézke-

déseinek tűnnek. A szépség csak a megőrzött távolság 

feltételével teljesíti hivatását. Később megjelenik ifjabb 

Dimov (Vitold Polonszkij). A fi atalember felbukkaná-

sa átértékeli a helyzetet, pontosabban, mivel előző be-

nyomásunk sem halványult el, ébren tartja Holodnaja 

vibráló varázsa, a helyzet értelme az előbbivel ellentétes 

értelemmel bővül. „Miért rejtegeted előlem a felolva-

sónődet, apám?” – kérdi ifjabb Dimov. „Túl szép és túl 

tiszta a számodra!” – feleli az öreg. Tehát nem magukat 

félti a szépség erejétől, hanem a szépséget a züllöttség 

romboló hatalmától? A kispolgárnő esztétikai és erköl-

csi minőségét szeretné menteni az elit minősíthetetlen-

ségének zavaros fertőzetétől? Előbb mintha háza nyu-

galmát féltené az öreg a fi lm noir bestiától, utóbb mintha 

Marianna sziporkázó szépsé gét féltené a kialudt világ 

rothadásának lelki mérgezéseitől, mely utóbbi esetben 

háza nem a nyugalom, hanem az érzéketlenség, közöny, 

kegyetlenség és ragadozó mohóság háza. Az érzéketlen-

ség nemzedékről-nemzedékre haladva éppúgy nő, mint 

keletről nyugatra haladva. Az orosz fi lm noir az elfásu-

lás, kihűlés történetébe avat be, az amerikai fi lm noir az 

elvaduláséba.

A fi atal Dimov élvetegen rágyújt. Fontoskodva pisz-

mog szivarjával. Szivart szegez a világra. A szivar ki-

emeli magába zárt, gúnyos önelégültségét. A szivarozó 

Dimov képe az antikommunikativitást kommunikálja. 

A pökhendi nárcizmus önelégültsége a füstbe ment 
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tervek és remények világának szubjektivitása. A Párizs 

királyában az ördög csatlósát jellemzi a Bauer által még 

jobban kiemelt szivarrituálé, mely ott nemcsak a pökhen-

diség jele, hanem azt is jelzi, hogy a fi gurának takargat-

nivalója van. Ifjabb Dimov bálványszerű nyugalmával 

szemben a Párizs királya kártyacsalója az alattomosság, 

tétovaság és zavar túlkompenzálására használja a szi-

vart. Az Ábrándok tárgyalt jelenetében az elfüstölt szivar 

jelenti azt, amit a jótékonysági bazár későbbi képsorában 

a letépett virág. Marianna vőlegénye egyrészt szemüve-

ges, másrészt cigarettázik, Dimov szivarja ezzel szem-

ben – a szem helyett – a szájat hangsúlyozza. A szem és 

szemüveg az olvasás eszközei, míg a szivar füstöt ereget, 

nem szavakat. A cigaretta és a szivar egyaránt élvezeti 

cikkek, de a szivar az ember és partnere közé iktatott, 

narcisztikus fegyverként mered, ami a cigarettáról nem 

mondható el, ezért csak a szivar válik a füstbe ment re-

mények és a mások által megfi zetendő túl költséges él-

vezetek szimbólumává. Kertész Sodoma és Gomorrájában 

a könyörtelen bankár szivarozik, akiben a fi a elől a nőt 

elszerető (az utódok elől a jövőt elélő) barbár egyesül 

a minden emberséget levető tőkefelhalmozás esztelen 

kegyetlenségével. A komédiában és melodrámában a 

szivar úgy füstöl, mint a gyárkémény, szemben az áb-

rándködöt terjesztő „hamvadó cigarettavéggel”. A pol-

gári nagyvárosi szleng az elutasító hangnemben említett 

ismeretlen személyt „szivarnak” titulálta. A régi magyar 
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polgári komédiában a szivar ártatlanabb szerszám, az 

amerikanizmus jele, míg a pipa a tradicionalizmusé, a 

történelmi és vidéki Magyarországé, a cigaretta pedig 

a modernizmusé, nők esetében emancipáció és pikanté-

ria egységéé.

Holodnaja felolvas az öregúrnak. Kis szája gondosan 

formálja a szavakat, látvánnyá válnak a fogalmakat lehe-

lő ajkakon a szellem termékei. A Sklovszkij által „mínusz 

prijom”-nak nevezett megjelenítési mód eleveníti meg a 

Holodnaja arcán szépségként kivetülő szellemi egysé-

geket. Dimov szája szivarral van betömve, Mariannáé a 

költészet fészke. Kár, hogy Csardinyinnak, Bauerrel el-

lentétben, nincs elég bátorsága kiemelni, közelebb hozni 

a nézőhöz – a cselekmény egyenletes bonyolítása köve-

telményével dacolva – Holodnaját.

Kedélyes kispolgári világ mozgalmassága áll szemben 

a gazdag ház pervertált komorságával. Marianna ottho-

nában örökös a vendégség, a vidám csevegés, mozgalmas 

csoportképeket látunk. A kistotálok világában már két 

ember is izoláltnak, szorongónak, zavartnak, magányba 

belevetettnek tűnik, szükség van a feszültség oldására 

legalább még egy harmadikra. A stílus-meghatározó kis-

totál a „mieink” világa: az elmagányosodás és izoláció 

mértékében válik egyre fontosabbá és elkerülhetetleneb-

bé a premier plán. A kistotálokra épülő, fi lmtörténetileg 

archaikus stílus találkozik az orosz kollektivizmussal, 

melyet a paraszti kultúrától a kispolgáriság is örökölt és 

egy kedélyesen mozgalmas, meghitt, de nyitott nagy-

városi életformává adaptált. Nem a társ véd meg ben-

nünket önmagunktól. Nem elég a szerelem. A szerelem 

nem megbízható vigyázó és megváltó, a szerelemre is 

vigyázni kellene. A közösség véd meg bennünket egy-

mástól. De nem akármilyen közösség, nem az a formális 

közösség, amely a munka, az osztályharc hadseregeként 

sorolja be az embereket a húszas évektől kezdve. A do-
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log paradoxona, hogy amikor olyan sokat és agresszív 

módon beszéltek közösségiségről, eltűnt a közösség, le-

váltották az absztrakt, elidegenedett struktúrák. Ennél 

is érdekesebb, hogy már Csardinyin fi lmjében megtesz-

szük az utat a szerves és személyes közösség világából 

a személytelen, elidegenedett világba, de itt a gazdagok 

villája képviseli azt az elidegenedettséget, amelyet a ké-

sőbbiekben a kényszerkollektivizáció. Az orosz fi lm noir 

azt sugallja, hogy győz a kísértetiesség. Kísértet járja be 

Európát – mondta Marx –, és az orosz fi lm noir szerint 

éppen az a baj, hogy a kapitalizmus elidegenedettsége 

asszimilálja az életnek nekiinduló egyéni és kollektív 

vállalkozásokat. „Szerjozsa, többé nem kísérhetsz” – 

közli Marianna. El kell titkolni a vőlegényt, otthagyni 

a vidám asztaltársaságot. Mi vonzza Mariannát a kísér-

tetek közé, mi készteti a szerény örömök biztonságos és 

bensőséges világának elhagyására? A felemelkedés pa-

radox története a kispolgári házból a gazdagokéba visz, a 

vidámból a szomorúba. Működő viszonyokból bomlott, 

egészségesekből romlott viszonyokba.

A fi lm hiányos, a következőkben Marianna, akit Szer-

jozsa tovább kísér, valószínűleg lebukik és ezért az öreg-

úr elbocsátja. A megmaradt kópiában Mariannát sikeres 

színésznőként látjuk viszont. A kísértetházat megjárt és 

tőle meg is szabadult nő kalandja a karrier dobbantója. 

Látjuk a gyülekező népet, a zsúfolt színházat, hősnőnk 

hajlongását a színpadon, Holodnaját mint dupla hősnőt, 
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kettős sztárt, nemcsak a fi lm, egyúttal a fi lmbeli színpad 

sztárját. Otthon is kérik, produkálja magát, szavaljon az 

egybegyűlt társaságnak. Ez arra jó, hogy most köze-

lebbről lássuk a szavak születését az ajkakon. A jelenet 

másik funkciója, hogy a társaság gyűrűjében lássuk a 

dupla színésznőt, a kép oszlopaként, a diegetikus világ 

tengelyeként körülvéve és megcsodálva. A kísérteties 

házból, a romlás házából való szabadulás tehát megdi-

csőülés. Pedig a romlás házát még csak a romlás egyik 

oldaláról ismerjük, a betegség, a testi leépülés, a lejárt 

idő oldaláról. Van azonban a romlásnak egy másik olda-

la is, az erkölcsi leépülés, a viszonyok pusztító mivolta: 

ennek megismerése szólítja vissza a cselekményt a rideg 

palotába.

Megjelenik a vidám házban az ifjabb Dimov, a rideg 

palota visszahívó küldötteként. Apja levelét hozza, mely 

– korábbi parancsoló hangnemével ellentétben – immár 

könyörgő. Egy elveszített emberre emlékezteti őt – írja 

az öregúr. Ha Marianna egy elveszített lény hasonmása, 

akkor visszatérése visszanyerése lenne annak az érték-

nek (az élet értelmének), amelyet Marianna személyé-

ben már másodszor veszített el. Miért más az öregúr, 

miért ellentéte az ifjabb Dimov érzéketlen önzésének 

a haldokló öregember rajongása? A rajongás gyenge-

ség, melyet az ember csak akkor vállal fel, amikor már 

késő, bizonyos értelemben túl az életen. Ez egy mélyebb 

lekésettségi koncepció, nem azt jelenti, hogy például 

a nyugattal szemben lennénk késésben, ellenkezőleg, a 

nyugat ugyanilyen késésben van, mert önmagunkhoz 

képest vagyunk lekésettek, a társadalom nem hagy időt 

a kultúrára, a lét a lélekre, a halmozás és fogyasztás, a 

zsákmányolás mohósága az átérzésre.

Csardinyin fullasztó, dunsztos, fülledt északot kreál 

a hatalomból, ahogy Tennessee Williams vagy William 

Faulkner fülledt, tomboló, pusztító és önpusztító, vad 
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délt. A nő és a könyv, mint élet és szellem egysége áll 

szemben a sötét hodály nehéz bútoraival körülvett, éle-

ten túli, beteg öregemberrel. A fi lm kezdetén Holodnaja 

fehér havon lépked, apró, de határozott, bizakodó lépte-

ivel, míg az öregúr a sötét szobában ül. Nagy fotel nyeli 

el, a szoba és a fotel rabja. Már egy bútordarab rabja, de 

még nem a halottas ágyé, még ül, nincs kiterítve, mint 

amikor majd viszontlátjuk. Az idegen nőt többre tartja, 

mint a fi át, mert Marianna egy elveszett nő élő képeként 

jön el hozzá, mintegy a múltból, a jövőt ígérve mindan-

nak lelőhelyeként és jóvátételeként, ami elveszett. Ha egy 

elveszett nőt gyászol, akkor Marianna féltése a fi ától a 

preventív gyász műve. A helyzetet az magyarázza, ha az 

elveszett nő elvesztése az ő lelkén szárad, ha csak utóbb, 

hasonmásában tudja megbecsülni és kímélni a szeretett 

nőt, a múlt áldozatát, s ebből az is következik, hogy fi a 

mai érzéketlensége és kegyetlensége apja múltbeli éret-

lenségének tükre. Mindebből az is következhet, hogy 

fi a szintén ráébredhet még, megkésve, jóvátehetetlen 

bűneire. Az eredmény a jóvátehetetlen bűnök és a meg-

késett bűnbánat örök visszatérése, amely két princípium, 

tár sadalom és kultúra, lét és lélek viszonyát fejezné ki a 

rossz örök előnyeként és a jó örök késedelmeskedése-

ként. A melodráma kegyetlenebb és szomorúbb a tragé-

diánál. Egy érzékeny világ, az orosz ezüstkor haldoklása 

proklamálja a haldoklás érzékenységét a kultúra lénye-

geként. Ezt a kegyetlen és terméketlen örök lekésettséget 
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pedig csak egy olyan társadalmi és életforma korrigál-

hatná, amelynek alapja, apriorija és nem pusztán szupp-

lementuma a kultúra. Ebből a fi lm noir által zseniálisan 

és pontosan közvetített átfogó rosszérzésből következik, 

hogy az oroszok a következőkben alapjában akarják 

megrendíteni és felforgatni a világot. A füstöt eregető, 

gúnyosan biggyedő ajak helyett ajánlja a fi lm Holodnaja 

szavakat, szellemet szülő, gondosan formáló szép száját. 

A melodráma nem hisz benne, hogy a kollektív önzés 

megoldaná a problémákat, amit az individuális önzés 

okozott. Az individuális önzés egyedeket pusztít, a kol-

lektív önzés tömegeket. A melodráma ezzel szemben az 

érzékenységben hisz, amit a Frivol múzsa című könyv ter-

minológiájával „preventív gyásznak” nevezhetünk.24 Az 

orosz melodráma által képviselt érzékenység számára 

az lenne a megoldás, ha a fi atal Dimov tudná mindazt 

érezni, amit csak az öreg Dimov képes felfogni.

Marianna nemet mond a visszahívó öregúrnak. Az 

elbocsátott most elbocsátja elbocsátóját. A visszahívó 

könyörgésre elbocsátó üzenet a válasz: „Én soha nem té-

rek vissza ahhoz, amit egyszer otthagytam!” A sikeres 

színésznő, az egykori kis felolvasónő függő egzisztenciá-

jával szemben, emancipált karriernő. A sikeres nő kama-

toztatja azt a minőséget, amelyre a perverz fetisizmus 

világában szert tett, ahol a megvalósulhatatlan, lekésett 

vágy átesztétizálta. A vágy itt azért elvileg megvaló-

sulhatatlan, mert a megvalósulás – mint a cselekmény 

második fele majd ki fogja fejteni – szétrombolja, elhasz-

nálja a vágytárgyat. Egyelőre a nő van előnyben, mert 

ami vágyfelhalmozás a vágyó oldalán, az esztétikai tőke 

felhalmozódása a vágyott oldalán. Mariannát esztétikai 

tőkévé minősítette a vágy. A vágymunka olyan aktivitás, 

amely a kultúra kincsévé alakítja át a természet salakját.

A női lélek alkonya, A nagyváros gyermeke, az Életet az 

életért, A század gyermekei, Az utolsó tangó, a Hallgass, bá-
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nat, hallgass... – mind összefoglalható egy történet vari-

ánsaként, melynek hőse a nő, aki elment. Ez itt a vég-

ső szorongás, a minden törekvés és remény értelmét 

falszifi káló rémálom, mely azonos a gyermeki ősféle-

lemmel: az anya elmegy, eltűnik a gyermek látóköréből. 

A melodráma nem azért a könnyek mozija, mert a néző 

sírva fakasztása a célja; sokkal mélyebb értelemben a 

könnyek mozija. A melodramatikus elbeszélésmód és 

a sírás lényege, indítéka, alapja azonos. A két lényeg 

alapvető strukturális homológiájáról van szó. A fér-

fi nem kollektív szeparációs pánikja az orosz fi lm noir 

melo dráma fő motívuma. Mi lehet az ellensúlya ennek 

a nagy félelemnek? Világ férfi jai, a vér és vas jegyében 

egyesüljetek, ha a nő és a lélek elhagyott! Vajon nem 

azért akarja-e a modern nyugat mérsékelni és leépíteni 

a nemi differenciát, hogy legalább csökkentse, ha orvo-

solni nem is tudja, a jelzett szorongásokat? A modern 

nyugati nő nem a férfi szenvedély óvszere-e, szemben 

az azt kontrollálhatatlanná korbácsoló Holodnajával? 

Az amerikai fi lm noir bestia nem ilyen hatékony, hogy 

azt ne mondjam: nem ilyen mindenható. Az amerikai 

bestia végül megbilincselhető, s a defetisizált, csúf halál 

is gyakran kijár neki a fi lm végén. Az orosz fi lm nagy 

nőfenoménje ezzel szemben jön és megy, földre száll és 

eltűnik, pompásan megtestesül és puhán összeomlik, 

tragikus vagy misztikus fenomén, eltűnésének alig-

ha találjuk más magyarázatát, hacsak nem a szentség 
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megfoghatatlanságát, az üdv immaterialitását. Ez a 

marasztalhatatlan nő egyszer eljön, minden reményt és 

előrejelzést meghaladó beteljesedést hozva, mint Lou 

Andreas-Salomé Nietzschének, ugyancsak ő Rilkének, 

sőt még az öreg Freudot is megkísértve. Hasonló betel-

jesedést, az életmű szellemi beteljesedését is jelentő él-

mény Sabina Spielrein Jungnak, és ehhez a „műfajhoz” 

tartozik Lukács György Ljenája is, akivel már foglalkoz-

tunk – s végül mind egyfajta konok és befolyásolhatat-

lan hirtelenséggel tűnnek el a férfi  életéből. A tízes évek 

az orosz kultúra „ezüstkora”, a Hatalmas Asszony az 

ezüstkor asszonya; nem azonos az aranykor perditájá-

val, Dosztojevszkij vagy Tolsztoj szent prostituáltjaival, 

akiknek szelleme Magyarországon Reviczky perditájá-

ban él tovább. Az anyai és szeretői vonásokat halmozó 

aranykori nőnél a szeretői és szűzi vonásokat egyesítő 

ezüstkori nő ellentmondásosabb egység. Holodnaja csak 

fokozza a férfi  zavarát és a nő varázsát, mert a szerető 

és szűz vonásait az anyai vonások emlékével is képes 

egyesíteni. A mozi mitológiája ott a legmegrendítőbb, 

ahol menny és pokol, üdv és kárhozat lényegegységéről 

mesél. Az orosz mitológiában ezt az egységet a nő tud-

ja megtestesíteni. Az amerikai mitológiában a férfi nek 

több köze van hozzá, a nőnek kevesebb. A különbség 

abból fakad, hogy az orosz mitológia az üdv és kárho-

zat elsöprő eljöveteléről szól, az amerikai csupán az üdv 

kereséséről. Az amerikai érzék a láthatáron helyezi el az 

üdvöt, az orosz Holodnaja szemében a láthatárt, üdv és 

kárhozat teljességét. Az amerikai fi lmben minden külső-

vé válik, így üdv és kárhozat viszonya is, fél évszázadon 

át a szenvedők vándorlása visz az üdv perspektívája felé, 

a második fél évszázadban pedig a vidám piknikre vagy 

szexpartira induló autós társaság útja vezet a teljes szét-

esés felé, a slasher poklába.
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Úgy érezni, Csardinyinnek szinte fájna szétvagdosni 

a meghitt közösség portréját, egyének plánjaira bonta-

ni a kedélyes csoportképeket. Egy évtizeddel később 

Ejzenstejnnek az fájna, ha ezt nem tenné meg. De amit 

Csardinyin nem szeret megtenni, az általa előadott cse-

lekményben megtörténik, a cselekmény megteszi, amitől 

a kamera tartózkodik, a sors kimetszi Holodnaját a cso-

portképből, Mariannát a csoportból. A háttérben a szo-

kott vidám társaság hancúrozik, az előtérben Holodnaja 

ábrándozik egy asztalnál ülve, a csoportképben is izo-

láltan, kimaradva a jelenből, elszakadva övéitől. Bauer 

fi lmjeiben szoktuk meg ezt a beállítást: együtt vagyunk, 

de valaki belsőleg összeomlott vagy lélekben messze 

jár, az együttes egy tagja belülről bomlasztja az együt-

test, saját hiányát képviselve jelenlétével. A vőlegény 

Mariannához lép, aki vallani kezd, vonzódik a gazdag-

sághoz, sötét erőt érez magában, gyónja a férfi nak. Úgy 

vallja meg a kísértést, mintha már elkövetett bűnt gyón-

na meg, közben vigasztalón megérintve, megsimogatva, 

majd ernyedt tehetetlenséggel eleresztve a férfi  kezét. 

Mintha a vőlegény gyóntató atya is lenne, akinek a nőt 

kell megvédenie, és egyben gyámoltalan gyermek, akit 

a nő szeretne megvédeni az asszonyi vágyak megbíz-

hatatlanságának való kiszolgáltatottságtól. Holodnaja, 

mint modern bűnbánó Magdolna, aki előre bánja bűne-

it, kissé görnyedten ül, mintha a bánat és lelkifurdalás 

hiábavalósága és a sors elkerülhetetlensége nehezedne 
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rá. Ugyanazt a vágyat vallja meg, amit A nagyváros gyer-

meke varrólánya is képvisel, a fény, pompa és gazdagság 

kísértését. A néma tanúk cselédlányában is ez mozdul, 

amikor a szalonban tartózkodik. A század gyermekei anya-

fi guráját ez a vágy teszi képessé az öreg szerető iránti 

undor legyőzésére.

A régi orosz melodrámában az autó egyfajta időgép, 

mely túl nagy távolságokat hidal át, össze nem köten-

dő, egymásra veszélyes dolgokat közvetít. Jelen esetben 

a már modernizált, emancipált nőt ragadja el és viszi 

vissza egy premodern szituációba és miliőbe, mely a 

modernizált nőre veszedelmes és romboló vonzerőt gya-

korol. A haldokló öregúr hívása nyomán autón érkezik 

az ifjú nő a házba, amely egyszer őt utasította el, mász-

szor ő a házat. Két ház között mozog, ha az egyikben 

megjelenik, a másik elhagyott ház. Olyan helyzet állt elő, 

melyben valakihez mindenképp hűtlennek kell lennie. 

A néma tanúkban a hűtlen menyasszony ül a bolond vő-

legény ágya fölött, közben a szeretőről ábrándozva, itt a 

hűséges szívű nő ül az őt tisztelő öregúr ágyánál. Itt is 

a nő ül a férfi  ágya felett, itt is a férfi  a tehetetlen beteg és 

a nő az élet, de Marianna – egy korábban elvesztett nő 

élő képeként, egy más nemzedék asszonyaként – nem 

segíthet. Mindkét fi lmben a férfi  van a nő előtt kiterítve, 

de az Ábrándokban a fordított komplementaritás szabá-

lyozza a cselekményt, idősebb Dimov világában felül ke-

rül, ifjabb Dimov világában alul marad a nő. Az ideális 

szerelem a nő hatalma, a reális szexualitás azonban a 

pénz hatalmának világában zajlik.

Havas fényben, térdig érő hóban, nehezen halad előre 

Marianna a téli táj kopasz fái között. Egy törzs mögül 

mögé lép és erőszakosan átkarolja ifjabb Dimov: „Én 

vagyok a sorsod!” De ez csak álom, a fi lm becsapta a 

nézőt, a betegvirrasztásban kifáradt nő elaludt. Az álom-

beli Dimov váratlanul kerül elő, mintha lesne, vadászna 
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a nőre, hogy rabul ejtse a nehéz előrehaladásért küzdő, 

pihegő nőt. Az álom egyúttal valóság: az ébredő fölött a 

valóságban is ott áll a látomásbeli alak, Dimov ébreszti, 

hogy apja hullájához vezesse. Az őrző halott, aki védel-

mezte a nőt a csábítótól. A régi világ jó része halott, a régi 

világnak ettől a pillanattól kezdve már csak a rossz fele 

él. A régi világ jó fele az új, skrupulusok nélküli világot 

– ha tetszik az alkotmányos rablóvilágot – támogató ha-

gyaték formáját ölti.

Az öregúr halála után, hagyatéka jóvoltából, lehetsé-

gessé válik Marianna és Szerjozsa házassága; ugyanaz 

a személy gondoskodik nászukról, aki egykor tiltotta 

viszonyukat. Az öregúr végakarata egykori akaratának 

ellentéte. A végakarat mint jóvátétel, a korábbi akarat 

cáfolata. Ez lehetne a szerető fi atalok happy endje, előt-

tük az élet, karácsonyfa díszítés közepette látjuk a csa-

ládias miliőt, melyet megzavar ifjabb Dimov látogatása. 

A vőlegény nem akarja elengedni a jótékonysági bazár 

estélyére meghívott nőt, de Marianna két világban él, 

vágyai két férfi  vágyára rezonálnak. A csábító is két nő 

között áll. Ifjabb Dimov hevesen, de csúnyán udvarol, 

régi szeretője megalázása által fejezi ki Marianna iránti 

vonzalmát. A modern karriernő elő akar lépni régimódi 

hölggyé, előkelő feleséggé, de lecsúszik hetérává. Lépése 

veszélyeit előre jelzi az előbbi szerető megalázó sorsa.

Bizánci pompa veszi körül Holodnaját, haja is, ruhája is 

dús fonatokba rendezve. A pompát tükör kettőzi meg. A 
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nő részegülten szagolja a liliomokat, virágokba temeti ar-

cát. A kívánság megszerzésre és elhasználásra irányul, a 

vágy titokzatosabb, céltalanabb vagy öncélúbb. A kíván-

ság aláveti tárgyát, a vágy fölénk emeli. A kívánság szét-

foszlik teljesedés híján, a vágy erősödik. Ifjabb Dimov 

kívánja a nőt, csak a vőlegény ismeri a vágyat. Marianna 

ismeri-e? Marianna nem Dimovra vágyik, hanem arra a 

Mariannára, akiként Dimov által kiöltöztetve megjelenik 

a tükörben. Marianna hűtlen, de nem annyira Dimovval 

csalja meg vőlegényét, mint inkább önimádatával, a 

narcisztikus vággyal. Végül nem annyira Dimov csábít-

ja el Mariannát, hanem a másik Marianna. Almodóvar 

Meg tört ölelések című fi lmjében az imádó milliárdost 

hagyja ott a kispolgári nő a szerényebb középegziszten-

ciát képviselő fi lmrendezőért, mert a spanyol fi lmben a 

rendező ismerteti meg a nőt másik káprázatos arcával, 

melyet a fehér műparóka és a fi lmszerep képvisel.

A menyasszony a nagyvilági szalonokban forgolódik, 

a vőlegény ül a kispolgári miliőben. Ül és vár. Az egyen-

lők világa és a puritanizmus miliője hazavár. Csar dinyin 

fi lmjében a puritanizmus nem szigorú és parancsoló, ha-

nem segítő, feloldó, bensőséges és vidám. A kispolgárság 

úgy viszonyul a milliomoshoz, mint a dolgos, nyugatias 

polgárosultság Bizánchoz. A racionális különbség mo-

bilizál, az irracionális különbség rombol. A nőt vonzza 

Bizánc, de lelkiismeretét taszítja is ez a vonzás. A nő lel-

kében ütközik a két értékrend. A vőlegény olyan nőtől 

függ, akit lelke ellentmondásossága tesz függetlenné. 

A nagyváros gyermekében is a függő férfi  várta haza a füg-

getlen nőt, és a Hallgass, bánat, hallgass...-ban is így van.

A nő az imádó és a zsákmányoló férfi típusok között 

áll, és a munkás helyett az élvezőt, a tisztelő helyett a 

megvetőt, a szerető helyett a kihasználót, az őrző helyett 

az eldobót választja. Mámorosan szédeleg a pompában, 

nem fi gyelve fel a férfi  üres érzéketlenségére. A férfi  
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kevésbé fontos, nagyobb csábítók a tárgyak; nem a férfi  

szerelmi rituáléi veszik körül a milliomos palotájában, 

hanem a tárgyak hízelgése. Az asszonyi esztétikát sze-

münk előtt győzi le a tárgyak esztétikája, a nőt birtokba 

veszi, asszimilálja a tolakodó és bekerítő gazdagság, a 

lehengerlő bőség, a tárgyiasult hübrisz. A nagyvilág éle-

te nem nagy élet, csak az élet reklámja. A kihasználat-

lan gazdagság fölösleges tárgyai, melyekkel nem élnek 

a szereplők, nem az életfunkciók hasznos megfelelői. 

„Úgyis az enyém lesz, Marianna” – jegyzi meg az önelé-

gült Dimov. A házasságra készülő nő végül a csábítónak 

adja lánysága utolsó hetét, szánra ülnek, fehér világban 

siklanak. A mindig népes otthon egykor vidám társasá-

ga most szomorú, megérkezik Marianna levele, szakít, 

elmegy, bocsánatot kér.

Marianna célozgatással akarja kicsalni a férfi  házassá-

gi ajánlatát, arról beszél, mindent otthagyott érte, simul, 

törleszkedik, a férfi  azonban immár érdektelen, sőt tü-

relmetlen. A nő azt hitte, övé a férfi , de ő volt a férfi é: a 

pénz nagyobb erő, mint a szépség. A minőség világá ban 

a konkrét Egy több, mint az absztrakt sokaság, a modern-

ség azonban a mennyiség világa, a racionális számítás 

uralma alatt.

Az árufetisizmus marxista elmélete egy évszázada 

nem mozdul, a gondolkodás egyhelyben topog. Nyitni 

kell más, új, a mozgalom által eddig elvetett tapaszta-

latok felé. Ha ez sikerül, az elmélet hatalmas evolúciós 
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lökése lehet az eredmény, mely visszaadja az elmélet 

ké pességét, hogy közvetítse a kapott mozgatóerőt, új, 

radikális evolúciós lökést adjon a kiürült léleknek és a 

tanácstalan, tehetetlen társadalomnak – olyan forradal-

mi perspektívát, melyet megismerve nem kellenek többé 

a fi atalságnak a fogyasztói társadalom hülyítő és éme-

lyítő kéjei. A fétis eredetileg a Nagy Másik (az általános) 

Kis Másikja (egyedi reprezentációja), az eleven egyéntől 

elidegenített, projektált egyedi általánosság, létezőként 

megtestesült lét, az a konkrét létező, amely által magá-

val a léttel vesszük fel a kapcsolatot, és nem csak egy 

do loggal. A fétis az a dolog, amely által túllépjük a dol-

gokat. A fétis a konkrét minőség, mely az egyetemesség 

elérési eszköze, minden érték egységének kifejezése. A 

tőke mint degenerált, deszakralizált fétis, a pénz mint 

tárgyiasult blaszfémia, mennyiséggel váltja le a minősé-

get, absztrakcióval a kincset (Lacan: „agalma”). Ha a tőke 

hatalomra jut, uralma közegében minden konkrét minő-

ség lealázva jelenik meg, már csak mint a tőke pótléka. A 

pótlék az igazi, és az igazi a pótlék! A kapitalizmus maga 

a léthamisítás és a léthamisítás korában élő emberiség le-

épül, elaljasodik. A kapitalista léthamisítás piacán a kul-

túra az ördögi rábeszélők gonosz varázslataként jelenik 

meg Goethe Mefi sztójától Thomas Mann „varázslójáig” 

és Doktor Faustusáig vagy Szabó István Mephistójáig. 

Az érték nem erkölcsi, hanem piaci érték, nem állandó, 

hanem változó. Hit, bizalom, meggyőződés, igazság és 

hűség fogalmai értelmüket vesztik. Holodnaját előbb a 

színpadon láttuk „fürödni a fényben” (Voznyeszenszkij 

Óza című költeményének kifejezését használom itt), Ma-

rianna a színpadon mindenkié, a szépség köztulajdon, a 

közjavak legfontosabbika, mert a szépség megjelenő jó-

ság, és a jóság erkölcsi szépség, ami a modern, hideg de-

korativitásról nem mondható el. Holodnaja a kísérteties 

gazdagéktól megszabadulva emancipálódik és most már 
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valamennyiünk társa, de Dimov íme kisajátítja őt, és ez-

zel megsemmisíti. Marianna annak a bekerítésnek a tár-

gya, aminek Rousseau elméletében a föld? Rousseau szo-

ciális kárhozatgondolatában a bekerítés a paradicsomból 

való kiűzetés, az orosz melodrámában a bekerítés (a ki-

sajátítás) még kegyetlenebb rémtett, mely a kiformált, te-

remtett kultúrvilágot visszaalázza kaotikus nyersanyag-

gá, a bestialitás, a szemtelen önzés és korlátlan aljasság 

kifacsarandó és kizsákmányolandó tárgyává. Holodnaja 

Mariannájának züllése és pusztulása nem a Rousseau 

által ábrázolt első bekerítésnek felel meg, hanem egy ki-

fejlett vagy legalábbis már össztársadalmi méretekben 

konkrétan vizionált kultúrállapotot leromboló repriva-

tizációnak, évszázados vagy évezredes emancipációs re-

mények lerombolásának. Marianna emancipációja és az 

emancipáltság önkéntes felszámolása groteszk és szomo-

rú egyéni történetben előlegezi az elkövetkező száz év 

társadalomtörténetét. Eljöttek értünk „Dimov és Társai”, 

és mi önként és dalolva meneteltünk a kelepcébe, vagy 

mint Jancsó Égi bárányában a nép a „sírba, hol nemzet 

süllyed el” (mint utóbb kiderült: egész nemzetközösség 

süllyed el).

A partner csak egy dolog, egy használati tárgy, eldob-

ható. A nagyváros gyermekében a férfi , az Ábrándokban a 

nő ez a tárgy. A fétislét csak létstádium, a hanyatlás csa-

lóka állomása. A fétistárgy már nem az eredeti módon, 

csak a divattárgy módján működik, a fétis játékszerré ér-
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téktelenedik. A konkrét fétis (a nő) csak az absztrakt fétis 

(a pénz) reklámképe. Már nem a nők cseréje forrasztja 

össze a közösségeket, hanem a nők lecserélése reklá-

mozza az individuum fölényét, szimbolizálja és élezi a 

társadalmi hierarchia differenciálódását. Ezt a helyzetet 

korántsem teszi humánusabbá, ha a nők is megkapják az 

eme cserére való jogukat, amit – mint A nagyváros gyer-

meke megmutatta – a kapitalizmus meg is fog adni nekik.

Az amerikai fi lmben az asszonyt átváltják aranyra, a 

holt kincset élő kincsre.25 Az orosz fi lm bemutatja, hogy 

ez a happy end illúzió, hazugság. Az igazság az, hogy csak 

a holt kincs elégít ki (ezért válik el egymástól kielégülés 

és boldogság). Ebben a világban a holt kincs izgat fel és 

nyugtat meg, bűvöl el és uralkodik a lélek felett, mert ez 

az egyetlen létgarancia a mobilitás őrületében, az élő kincs 

legfeljebb a holt kincs megszerzőjének kijáró sikerdíj, a 

győztesnek kijáró serleg. Bauer Párizs királya című fi lmjé-

ben a holt kincs a láng, az élő kincsek csak a láng körül 

táncoló éjjeli lepkék, a mulatók éjszakai lányai. Figyelemre 

méltó, hogy a tízes évek Oroszországában a tömegfi lm tud 

elmondani provokatív és elbűvölő módon olyan dolgokat, 

melyeket nyugaton csak a hatvanas évek művészfi lmje 

mond el – ezoterikus nyelven –, mely a kevesek titkos tu-

dásának formájába öltözteti a felismerést.

A női lélek alkonya hősnőjét előbb megerőszakolva lát-

juk az állati szerető, utóbb meg nem értve a sznob férj 

ál tal. Ekkor kivonja magát a valóságos testforgalomból, 

és színésznőként átlép a szimbólumforgalom szintjére. 

Marianna a fordítottját teszi, a szavak és képek cseré jéből 

lép át a tettek világába, mely felett azonban a pénz ural-

kodik. Előbb az öregúrnak olvas fel, utóbb a társaságnak 

szaval, illetve a színpadon látjuk, végül levelet ír. A sza-

vaké a lehetséges világ, de a való világot nem a szavak 

mozgatják. Marianna addig boldog, amíg szavak veszik 

körül és maga is szavakat ajándékoz. A szóforgalom, a 
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szellemi tőke világából lép át hősnőnk a tettforgalom, az 

anyagi tőke világába, mely fölött nem a minőség, hanem 

a mennyiség uralkodik. Ezért a tettek cseréje a tehetetlen 

testek, a kizsákmányolandó emberanyag cseréjévé kor-

csosul. Marianna visszakoldulná magát az emberiesebb 

kispolgári világba, levelet ír anyjának. A szépséget a 

pénz veti alá, és a szépség a szó hatalmához folyamodik 

a pénzzel szemben. Itt ismét találkozunk az orosz polgá-

ri melodráma és általában az orosz fi lmtörténet visszaté-

rő problémájával, a levél, az üzenet motívumával. A pol-

gári fi lmben a szó és a pénz harcol, az eszme és a szám 

szembesül, és a szó a vesztes. A húszas évektől kibonta-

kozó forradalmi fi lmben a pénz és a puskagolyó harcol, 

és ebből a harcból kell kivezetni a világot, ezért végül a 

szó (a terv, a program, az eszme) a nyertes. A húszas és 

harmincas évek fi lmjében a kollektivizált szó eléri, amit 

a privatizált szó nem ért el a melodrámában. A további 

kérdést pedig, hogy a valóságban miért nem működött 

az a logika, ami a fi lmekben működött, akkor érthetjük 

meg, ha a forradalmi fi lm vizsgálatától visszatérünk a 

polgári melodráma vizsgálatához. Figyeljük meg, mi-

lyen nagy szerepet játszik az orosz polgári melodrámá-

ban a korrumpáló csábítások problematikája. Protazanov 

fi lmjeit vizsgálva további hasonló megfi gyelésekre is 

lesz még alkalmunk. A jövő fi lmjének kell megválaszol-

nia és a jelen fi lmeseinek kellene elkezdeni a probléma 

kutatását: hogyan lehet felvenni a harcot a korrumpáló 
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csábításokkal? A bolsevikok eme harca elhibázott volt, 

és felért a korrumpáló csábítások reklámozásával. Nem 

kis mértékben azért, mert mindenki a másikban és nem 

magában üldözte ezeket a csábításokat, melyeket külön-

ben sem üldözni kellett volna, hanem elbűvölőbb kreatív 

csábításokat állítani szembe velük. A társadalomszerve-

zés ősi dilemmája: fegyház legyen a társadalom vagy 

egyház? Az előbbi esetben az igehirdetés csak az erőszak 

hatalmának álcázása, az utóbbi eset kísérlet lenne arra, 

hogy az erőszak legfeljebb az igazságkeresés, az igazság 

kitárgyalása és érvényesítése feltételei fölött őrködjön, s 

ezek megsértését küszöbölje ki. Ma ez a probléma azért 

nem vetődik fel az elméletben és a művészetben, mert 

a kapitalizmusnak a korrupció a szervező és összetartó 

ereje. A társadalmi igazságfeltételek felett őrködnie kell 

egy független erőnek, de a kapitalizmus a tőke totalita-

rizmusa, ezért érdeke az igazságfogalom felszámolása, 

amit a kor engedelmes szkeptikusai fel is vállalnak az 

érvpiac fürge és sikeres szolgáltatóiként.

Az orosz melodrámák főszereplői, különösen a nők, 

a felemelkedés álmát álmodják, de eltévednek a viszo-

nyok labirintusában és elfogják őket a kultúra csapdái, 

becsapják őket és ők is önmagukat, mert egy egyén vagy 

nép felemelkedésének mindig több egyén vagy nép le-

csúszása az ára. De nemcsak ez a probléma, senki sem jár 

jól, mert azok, akik fenn vannak, olyan messze kerülnek 

a többiektől, amely messzeségből kölcsönösen nem tud-

ják egymást magukhoz hasonló emberi lénynek tekin-

teni, és a melodrámában a fent levők gyakran valóban 

rideg gépek, furcsa ragadozók vagy baljós kísértetek. 

Két lábon járó banktrezorok, humanoid pénztárcák, fl eg-

matikus bábok. Azt is mondhatnánk, a gyilkos fegyver 

maga Dimov, maga ez a típus, melynek a pisztoly csak 

a metaforája. Hősnőnket elbűvöli a forgalom, a halmo-

zás, a mobilitás, későn veszi észre, hogy valójában el-
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nyelő örvény, ami előbb „spirális fejlődésnek” látszott. 

(Azért használom Lenin kifejezését, hogy jelezzem, a 

mozgalom is hasonlóan működött, a politikai mobilitás 

is hasonlóan becsapta az embert, ez vezetett vissza az 

anonim, kísérteties mobilitáshoz.) A „mobilitás a mobi-

litásért” csak a legfelül levőket szolgálja, s a társadalom 

feletti emberek egyben ember alatti lények. Feletteseink 

végső ismérve, hogy nincs felettes énjük. A felettes én a 

korábbi kulturális fejlődés olyan öröksége, amelyet a ka-

pitalizmus a monopolkapitalizmus, az imperializmus és 

globalizmus heveny kórjaiban, lázas betegségeiben, vi-

lágjárványaiban vedlett le magáról. Ez az, amit nem vesz 

észre a kábult, ajzott, szerencsétlen nő, akit Holodnaja 

részvéttel és szenvedéllyel játszik el. Vera Holodnaja 

kapkodó, mintegy segélyt kereső, görcsös kis mozdula-

tai felérnek egy-egy néma sikollyal, attól a pillanattól, 

hogy Marianna bekerült a fenti világ űrjébe, Holodnaja 

megrendítően tudja érzékeltetni a vergődést, a kétség-

beesést, majd a reményvesztést. Első álmában havas er-

dőben gyalogolt az ölelés felé, a másodikban, mely most 

következik, kővilágban falnak ütközik és lehull. Egyedül 

ténfereg a nagy lakásban, ez előzi meg az öngyilkossági 

jelenetet. Főbe lövi magát, élet és halál között perdül és 

fordul, lehull puhán.

Láttuk, a tőkés világban csak számok vannak, nincse-

nek minőségek. A megkapott nő többé semmit sem je-

lent, jöhet a következő, ahogy ő is leváltott valakit. Csak 
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a szerzés izgalmas, a birtoklás magában nem elég, csak 

a több izgat, ezért a szerelem szó üres, nincs érzékelhető 

értelme. A nagyváros gyermeke és az Ábrándok közös vo-

nása, hogy mindkettőben a nő vágyik fényre, pompára, 

gazdagságra, melyet a férfi  révén érhet el. A két fi lm ab-

ban különbözik, hogy az elsőben a férfi , a másodikban a 

nő megy tönkre, mindkét esetben a cinikus fél élhet, és 

az őszintén érzőnek (vagy talán pontosabb csak annyit 

mondani, hogy az érzőnek) kell elpusztulnia. A furcsa 

párok világa, az egyik pusztító, a másik áldozat. A nagy-

város gyermekében a nő a pusztító és a férfi  az áldozat, az 

Ábrándokban fordítva van. A női lélek alkonyában a hős-

nő pusztító és áldozat is egy személyben, belőle válik 

a fi lm végére a kiábrándult modern karriernő prototí-

pusa. Az aktivitás kockázata és az érzékenység tragiku-

ma a fi lmek témája. Goncsarov az aktivitást hiányolja 

Oblomovjából, de már Gogol Holt lelkek című regényében 

látható, nem mindegy, hogy milyen világban vagyunk 

aktívak és vállalkozó szelleműek.

Az ezüstkor orosz irodalma és fi lmje megelőzi a Nyu-

gatot, az orosz irodalom és fi lm sokkal depresszívebb. 

A nyugati irodalom csak Kafkát követően válik olyan-

ná, mint az orosz irodalom Dosztojevszkij után. A de-

presszió nem azonos a melankóliával, a motiválatlanság 

sem a kallódó ember vergődő válságaival. Az orosz me-

lodráma egy teljes depresszióra jogosító helyzetbe még 

melankolikus embert állít. A melankóliában a tiltako-

zás és remény parazsa valahol még izzik, bár eltakar-

ja a depresszió füstje. Holodnaja még mindig, ebben a 

romlott világban is egy modern Tatjánát játszik el, Vitold 

Polonszkij pedig egy kiégett, megfordíthatatlanul elal-

jasodott, burzsoá Anyegint, aki már nem veszi észre, 

fogalma sincs róla, mit művel, természetesnek tartja 

elő jogait a világ elhasználására. Az élet üzlet, melynek 

bevételeit a gátlástalan szívtelenség számlálja, mert a 
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mennyiség akkor nő csak gáttalanul és bizonyosan, ha 

kihunyt minden minőség.

1916 májusában mutatták be Jevgenyij Bauer Életet az 

életért című fi lmjét. Hanzsonkov 1937-ből származó em-

lékezéseiben beszámol róla, hogy ez a fi lm vitte csúcs-

pontra cége reputációját, így az elkövetkező virágkor 

pillérének bizonyulva. Bauer egy sor forgatókönyvből 

választotta ki az Ohnet-regény adaptációját. A legna-

gyobb sztárokat válogatta össze fi lmjéhez és a stúdió 

minden technikai lehetőségét igénybe vette. A fi lm lá-

zas munkában készült, egy hónap volt a forgatásra, de 

Bauer, aki szerette ezt az ajzott spontaneitást, határidő 

előtt elkészítette művét.26 Georges Sadoul A fi lmművészet 

története harmadik kötetében szól erről a fi lmről: „Bauer 

több mint hetven fi lmet készített az alatt a négy év alatt, 

amit a fi lmgyártásban töltött. A legkülönbözőbb műfaj-

okban dolgozott: vígjáték, sikamlós bohózat, pszeudo-

patriotikus háborús fi lmek, krimik. De a legnagyobb 

sikert a »magasabb körök« életéről szóló pszichológiai 

fi lmek hozták meg számára. Remekművének az Életet az 

életért (másik címe: Minden egyes könnycseppért egy csepp 

vért) című fi lmjét tartották.”27 Bauer és fi lmjei értékelése, 

az uralkodó ideológia tőlük idegen természete ellenére 

sem szűnik a sztálinizmus idején. Visnyevszkij, aki az 

Életet az életért egy további címvariánsát (Nővérek – ver-

senytársak) is említi, így ír a fi lmről 1945-ben: „E. F. Bauer 
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rendkívül jelentős fi lmje a pszichológiai szalondráma 

mintaképe […]”28

A régi rang, az ősi föld, a régi ház: már a régi világ-

ban minden elveszett. Nem a forradalom vitte el, a régi 

világ nem tudta megtartani. Nem sikerült fenntartható 

világot kitalálni és teremteni. Az orosz melodrámában 

az arisztokrata és a polgár viszonya előrevetíti polgár 

és proletár viszonyát. Az Életet az életért végén a győztes 

polgár ítélkezik a bukott arisztokrata fölött. A tízes évek-

ről beszámoló Anna Ahmatova írja: „A jövendő, amely, 

mint ismeretes, előreveti árnyékát, jóval előbb, mintsem 

belépne, bekopogott az ablakon, elrejtőzött az utcalám-

pák mögé, átsuhant álmainkon […]”29 Már amikor még 

minden megvolt, már akkor minden elveszett volt – ez 

a fi lm noir melodráma összes egyéb tartalmait átfogó 

végső üzenete, mely meghatározza a fi lmek alaphan-

gulatát. Minden bukott volt a bukás előtt, az élet és a 

szellem nemet mondott önmagára, mert a kapitalizmus 

kétféleképpen öli a szellemet, a piaci mechanizmus kö-

nyörtelenségével és az eme könyörtelenség által nemzett 

barbárlázadásokkal, amivé a forradalmi kezdeményezé-

seket a hierarchia és a konkurencia csábítása, a kapita-

lizmus szellemének öröksége korcsosítja. Nem meglepő, 

csak utólag bizonyult a történelem iróniájának, hogy 

a preegzisztencialista vallásfi lozófusok, Szolovjovtól 

Bergyajevig, vagy a szimbolista írók, költők, nem egy-

szer arisztokrata származékok (Bergyajev, Ahmatova), 

a forradalom későbbi emigránsai és áldozatai, szociál-

demokrataként vagy szimpatizánsként, a marxizmus 

vonzáskörében kezdték pályájukat. Ahmatova, aki már a 

kapitalizmusban sincs otthon, Modigliani kapcsán jelzi, 

hogy a művész számára kibírhatatlan az üresfejű kal-

márvilág, mely utóbbi számára viszont kibírhatatlan és 

idegen a szellem, a kultúra és érzékenység. „Koldusnak 

ismertem, érthetetlen volt, miből él. Mint művészt még 
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az elismerés árnyéka is elkerülte” – írja Ahmatova Mo-

diglianiról.30 Ugyanez lesz Ahmatova sorsa is a forrada-

lom évtizedeiben.

A mai felületesen egyoldalú és csupán taktikailag, nem 

gondolatilag motivált ítéletekkel szemben a forradalom 

nagy tudós és művész áldozatai végig ambivalensek ma-

radnak. Ahmatova, miután megölték férjét és fi át, betil-

tották írásait, évtizedes hallgatás, a legnagyobb nyomor 

évei után is így nyilatkozik meg 1965-ben: „Boldog va-

gyok, hogy ezekben az években éltem, és olyan esemé-

nyeknek lehettem a szemtanúja, amelyekhez foghatók 

soha nem voltak.”31 A költőnő megdöbbentő szavaira 

Kosztolányi 1918-1919-es élményeit feldolgozó regénye, a 

Néro, a véres költő segítségével keresem a magyarázatot. 

Seneca az unalomról és világfájdalomról panaszkodó 

ifjú Nérónak magyarázza: „Csak szenvedéssel győzhető 

le a szenvedés… Nézd, ezen a télen, hogy hó esett, fáz-

tam a szobámban. Lúdbőrzött a hátam. Bármennyire 

bebugyoláltam magam gyapjúkendőimbe, egyre jobban 

éreztem a hideget, ott settenkedett körülöttem, és végig-

marta a kezemet, mint a farkas. Írni se tudtam. Erre ke-

resni kezdtem az okát, tulajdonképpen miért szenvedek. 

És rájöttem, hogy a baj nem künn van, a szobában és a 

hidegben, hanem bennem. Csak azért fáztam, mert azt 

óhajtottam, hogy meleg legyen. Most megfordítottam a 

dolgot. Elhatároztam, hogy nem a meleget akarom, ha-

nem a hideget. Alig villant át agyamon a gondolat, már-
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is úgy találtam, hogy a szoba nem elég hideg. Elrúgtam 

takaróimat, levetettem tunicámat, és az udvarról beho-

zattam egy kis havat, mellyel végigdörzsöltem testemet 

többször, kihajoltam, és fogaim közt átszűrtem az éles, 

metsző téli levegőt. Akár hiszed, akár nem, egyszerre 

meleg járta át tagjaimat, s aztán, mikor felöltöztem, nem 

éreztem többé a hideget, dolgozni is tudtam, és ott egy 

ültő helyemben megírtam a Thyestes három új jelene-

tét.”32 A trauma igenlése fordítja át a pusztulást teremtés-

be. A kihívások, melyek elébe nézett a második évezred 

utolsó századának első évtizede, akárcsak a harmadik 

évezred első századának kezdete, mintha valóban új em-

bert és emberiséget próbálnának szülni. Az „új ember” 

várásában egyek voltak V. Sz. Szolovjov, V. V. Rozanov, 

Merezskovszkij, Vjacseszlav Ivanov, Bergyajev és más-

részről Gorkij, Majakovszkij meg a bolsevik tömegek. A 

ma előttünk álló „jövendő földrengések” (Brecht) értel-

me is ez: megszülni végre egy olyan világot, amelyben 

az érzékenység harcias és nem pusztán az érzéketlenség. 

A kultúra harcias és nem pusztán a barbárság. Nyilván 

az érzékenység és kreativitás több nemzedékét tapossa 

el a történelem, amíg a barbárság rövid távú diadalának 

következményeként bekövetkező későbbi bukás szük-

ségszerűsége nyilvánvalóvá válik, a kompetencia pedig 

elegendő átütő erőre tesz szert és nem az „elefántcsont 

tornyot” választja. A kompetencia, a kreativitás képvise-

lője rájön, hogy a szenvedés vállalása nem erkölcsi pa-

rancs, nem a megbecsültség morális költsége, hanem az 

alkotás, a jelentőség, a jelenvalóság, az aktivitás élvezeté-

nek érdeke. Ezt az orosz értelmiség már a tárgyalt korban 

felismerte, de felismerésével együtt pusztulnia kellett, 

mert az általános kultúrszint nem volt meg, amelyben 

ez a felismerés visszhangot találhatott volna. Nemcsak 

Oroszországban, nyugaton sem volt, és ma sincs meg. A 

kapitalizmus mindig újratermeli a vázolt konfl iktusokat, 
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és az elveszett nemzedékek nem azok, amelyeket a tragé-

dia sújt, hanem azok, amelyek a kímélési periódusokban 

és zónákban élnek, így nem kell szembenézniük társa-

dalmuk és emberi egzisztenciaformájuk romlásának lé-

nyegével. Róma hanyatlása óta tudjuk, hogy a kényelmes 

kisszerűség a kimagasló aljasság uralma alatt él. Róma 

bukása óta tudjuk, hogy a szenvedés nem a boldogság 

ellentéte, a nagy korok mindkettőben nagyok. A fi lm noir 

paradoxona, hogy az ember formátlanságának felisme-

résére alapítja a fi lm formáját. A fi lm noir stílus annak 

felismerésén és feldolgozásán alapul, hogy az életből hi-

ányzik az a tragikus trauma, amely egyesíti, összefogja és 

felkorbácsolja az ember erőit. Ezt az integráló válságot a 

későbbi szovjet mítosz „az acélt megedzik” formulájában 

foglalja össze. A fi lm noir embereit ezzel szemben a trau-

mák nem megedzik, hanem felemésztik, az ábrázolt kései 

világ zülleszt, rothaszt és nem megpróbál. Az elkényel-

mesedett és korrumpálódott, kellemes, de terméketlen 

világalkonyat tár sadalmából kiveszett a beavató funkció.

Az Életet az életért, akárcsak az előbb vizsgált fi lm, 

az Ábrándok, a pénz hatalmáról és a szerelem korrum-

pálódásáról szól. Közös témájuk: „Minden eladó!” Az 

Ábrándok női bukástörténet, az Életet az életért férfi  bu-

kástörténet. Míg a nagyvárosi lumpenproletár, a bohém 

vagy a lecsúszott kispolgár a szeretőjét vagy a feleségét 

bocsátja áruba, az Életet az életért hercege azt teszi, amit A 

nagyváros gyermeke prostituáltja. A herceg előnyös házas-
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ságot köt, áruba bocsátja magát. Miután a föld elfogyott, 

az arisztokrata felfedez egy másik territóriumot, amely 

még megvan, a testet. Az erotikus tőke még megvan. 

Már a névnek sincs értéke, nem az arisztokrata név vonz-

za a polgári családot, csak a személy a család leányát. A 

női lélek alkonyában vagy az Ábrándokban a bukott nőt 

megveti a társadalom (az utóbbiban Holodnaját ellöki 

régi ismerőse, akihez kedves örömmel közelít), de nem 

a néző veti meg a hősnőt, mert ezek a lányok és asszo-

nyok áldozatok, a férfi vágy áldozatai. Az Életet az életért 

bukott hercegét a néző veti meg, mert ebben az esztéti-

kai-etikai rendszerben csak az számít „elkurvulásnak”, 

ha a pénz csábít el. Aki szerelemből adja oda magát, át-

adja magát érzésének, és rosszul választott, az legfeljebb 

peches ember, de egyben sajnálatra méltó. Bukott hős, 

de hős. Míg aki hidegen eladja magát, elveszti érzelmi 

értékét és erkölcsi rangját. De ő sem a legrosszabb. Az 

italowesternben szokták mondani a csavargóra, bűnö-

zőre: „Van nála rosszabb is!” (ott ez a panamista, a nagy-

tőkés vagy a politikus, például Sir Morton a Volt egyszer 

egy Vadnyugatban vagy az ellenpártra szavazókat agyon-

lövő tábornok a Companeros című Corbucci fi lmben). Az 

orosz melodráma legellenszenvesebb fi gurája a hideg 

tőkés, az ösztönök spekulánsa, az Ábrándok csábítója. 

A züllött embernek is van drámája, a hideg parazitának 

azonban nincs. A kapitalista rendszer vámpírizmusa 

kiszívja az emberi lét drámai szubsztanciáját. Az orosz 

melodrámák nemcsak az erkölcs végét diagnosztizálják, 

a művészet végét is előrejelzik. Az élet egyre irgalmat-

lanabb és feszültebb játszma lesz, de már nem dráma. 

A művészetet az eljövendő turbókapitalizmusban le fog-

ja váltani a játék.

Az Ábrándokban láttuk, hogy ha az ember aláveti ma-

gát a cseretárgyak logikájának, a piacon legyőzik őt az 

igazi tárgyak, melyek forgalmát nem akadályozza az, 
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ami az emberben több mint puszta tárgy. A személyt 

legyőzik a tárgyak, az abszolút győztes pedig a pénz, 

az abszolút tárgy, a minden dolgok mértéke, a szellem-

telenség hideg lelke, a jellemtelenség szelleme. Az Életet 

az életért cselekményének lényege egy szerelmi bűntett: 

a herceg, aki a szép mostohalányt kívánja, a csúnya 

örökösnőt veszi feleségül. Ha az érzésnél erősebb az ér-

dek és a libidónál erősebb a realitásérzék, ez az orosz 

melodráma szerint csak látszólag racionális. Az ember 

ugyanis túl bonyolult lény, semhogy a számító realitás-

érzék egymaga biztosíthatná sorsa kedvező alakulását.

Az orosz polgári melodrámának különös varázst ad 

a frivol pátosztalanság, melynek ellentéte lesz a sztáli-

nista fi lm, az operettet téve meg a pátosz feltámasztá-

sának közegéül. Mindkét forma értékvákuumban szü-

letik, de az egyik búcsúztatja és siratja, gyászolja, míg a 

másik követeli az értékeket. Egyik sem veszíti el a velük 

kapcsolatos szellemi kötődést. Csak a neokapitalizmus 

embere lesz az, aki a társadalmi lét alapaxiómájaként 

fogadja el a „minden eladó” tézisét, gyakorlati impera-

tívusszá minősítve át az egykori kultúrkritikai panaszt. 

A neokapitalizmus által kitenyésztett ember sikerrecept-

je az esetleg még áruba nem bocsátott minőségek felku-

tatásától és piacosításától várja a fellendülést. Ezért, ilyen 

hitelvek rendíthetetlenségének kultúrájában élve, a mai 

fi lm csak a következményeket, a tüneteket (közöny, mo-

tiválatlanság, cinizmus, indolencia, destruktivitás, stu-
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piditás) tudja felpanaszolni, a rendszerstrukturális okok 

feltárását kerüli, ebben a tekintetben maga is meggyőző-

désesen közönyös. Így juthattunk odáig, hogy egy száz 

éves melodrámából többet tudhatunk meg a magunk 

bajairól, mint korunk fi lmjeiből, melyek hidegen túlbo-

nyolítottak, esztétista hisztériával, intellektualista kény-

szerneurózissal és politikai paranoiával pótolva az okok 

és gyökerek iránti egykori fi gyelmet és érzékenységet. 

A fi lmekben retorikai bűvészmutatványok, a fi lmelmé-

letekben steril skolasztikus klasszifi kációk szolgálnak az 

élménnyel, a problémával és a kritikával szembeni hárító 

rendszerekként, az ideológia kényelmi berendezkedése-

ként. Az elmélet másik menekülési útja a gondolkodás 

feladata elől az, hogy a fi lmeket valamely dogmatikus 

fetisizáció tárgyát képező, nehezen érthető fi lozófi ai szö-

veg illusztrációjaként kezelik. Ma Lacan ingadozó értel-

mű, sokféleképpen magyarázható szövegei ugyanazt a 

szerepet kapják az ideológia boszorkánykonyhájában, 

mint korábban, a keleti diktatúrákban Marx és Lenin, 

a Gazdasági-fi lozófi ai kéziratok vagy a Filozófi ai füzetek. Az 

elmélet belső válságát és az új kultúra rossz közérzetét 

igazolja, hogy mind jobban tódulnak a fi atalok a harma-

dik kiútra, a XIX. század eleji mentalitást idéző poziti-

vista bogarászás szenvedélyével pályázva a „tények ura” 

dicsőségére, az „ideológiamentes” specialista rangjára.

A vizsgált fi lmek konfl iktusteremtő, cselekmény-

kon  st ruáló mélystruktúrájában mindig ott dolgozott úr 

és szolga, gazdag és szegény, uralkodó osztály és nép 

konfl iktusa. Ez akkor is így volt, ha – a szalondráma jel-

lemző módján – a nép nem jelent meg vagy nem kapott 

drámai szerepet, mert az összrendszer alapvető differen-

ciája a részrendszerek alkalmi differenciáiban is kifeje-

zést talál.

Ha az uralkodó osztály a szükséglet képviselője, akkor 

a nép a vágytárgy vagy annak forrása és birtokosa. Ezért 
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a Hamupipőke-típusú meseformákban a – mostohagyer-

meki státuszú – nép képviselője a főszereplő. A pénz, 

a kincs, a vagyon a másodlagos vágytárgy, míg a mos-

tohalány a valódi vágy elsődleges tárgya. A pénzvágy 

minden vágyteljesülés feltételeit ígéri, ezért a pénzvágy-

ra minden más vágy átváltható; de a pénzvágy szolgá-

lata az ingeráramok olyan megszakítása, mely elnyeli, 

eltorlaszolja, nem engedi a valódi vágyak szolgálatát, 

a valódi teljesüléseket lehetséges teljesülésekre váltja 

át, új embertípust nemz, aki számára végül két képzelt 

rubel többet jelent, mint egy valóságos rubel. A döntő 

tényező, a holt tárgy, a pénz közvetítőből elválasztóvá 

válik. Előbb az emberi tényezőtől választ el, s végül, az 

őrült spekulánsok és szerencsejátékosok esetében már 

önmagától is.

A cselekmény első szakasza egy szerelmi háromszög 

kiépítését szolgálja. A háromszög dráma előbb alapjá-

ban mindig komédia, de komédiaként is mindig fenye-

get a drámai elfajulás rizikóival. A háromszög konf-

liktus részesei a herceg (Vitold Polonszkij), Nata ( Vera 

Holodnaja) és Muszja (Lilija Korenyeva). Amennyiben 

egy szerelmi háromszög „örök szerelem” és alkalmi ero-

tika, vagy érzelem és indulat, vágy és kívánság, gyen-

gédség és szenvedély, tisztelet és állati izgalom stb. anti-

nómiáin, a lélek megosztottságán, egymással ellentétes 

indítékok patthelyzetén alapul, vagy akár két ellentétes, 

de egyaránt kiváló embertípus vonzása általi kettős kí-
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sértésen, mindezekben az esetekben – bármilyen kínos 

is a következmény – a kétféle vonzásnak kitett vergődő 

lélek azért emberi. Az Életet az életért tárgya ezzel szem-

ben az alakok dehumanizálása és a szerelmi háromszög 

dezantropologizálása. A herceg, a mostohalány és az 

édeslány vagy örökösnő szerelmi háromszögének igaz-

sága a herceg, a vonzó szerelmi objektum és a még erő-

sebb vonzerejű pénz háromszöge, mert a mostohalány 

a szerelmi objektum, míg az örökösnő a pénzszerzés 

eszköze, az érdekházasság áldozata.

Deleuze és Guattari terminológiája segítségével pró-

bálom rekonstruálni az emberi lényeg konfl iktusnemző 

maghasadását. A vágyáram valójában a vágykép mozgat-

ta ingeráram, az izgalom mozgatta törekvésáram, mely-

hez képest az árammegszakító vagy felhasználó tényező 

az öröm. Ha a vágy nem személyre irányul, akkor az iz-

galomfolyam árammegszakítása a teljesítő megszakításo-

kat pusztán ígérő megszakításokra váltja. Az első esetben 

a létet ünneplő, a másodikban a létezőt felhasználó, elfo-

gyasztó aktivitás a teljesülés. A szeretett személy eseté-

ben a partner létének, a prostitúció esetén a szexmunkás 

munkájának élvezője a vágyó. A pénz vágy a pénz mun-

kájában hisz, de létének örül. Ez a lét azonban nem önlét, 

hanem a máslét lehetőségének kifejezése. Itt ragadható 

meg a kapitalizmus ama alapvető léthamisító hatása, me-

lyet a „létező szocializmus” is örökölt. A fantomokat űző 

„tervgazdaság” a kapitalizmust mélyebben áthatja, mint 

a szocializmust, mert a szocializmusban csak az összes-

ség életét erőszakolja meg a „terv”, míg az egyén megtér a 

szerényebb materiális értékekhez, míg a kapitalizmusban 

mindenki, minden egyes egyén nérói vagy jágói „terve-

ket” sző, fantomokat hajszol. A kapitalizmusban minden 

egyes egyén egy realitásérzékét elveszítő Sztálin, míg a 

„létező” szocializmusban csak a hatalom működik így. A 

kapitalizmus – ha más módon is – nem kevésbé erősza-
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kos, mint a „létező” szocializmus: az erőszakot részben a 

perifériákra tolja, részben anonim kényszerítő hatalmak-

ra bízza. Ugyanakkor a kapitalizmus – mert itt mindenki 

fantomokat hajszoló kis Sztálinná válik – mélységesen és 

kiküszöbölhetetlenül korrupt. A szocializmusban az illú-

ziók válnak kegyetlenül pusztítóvá, a kapitalizmusban az 

illúziótlan cinizmus és a szemérmetlen hazudozás.

Az emberi életet ebben az anonim hatalmak által fog-

va tartott, steril álszükségletek által hajszolt világban 

nem a saját szabályozói, a vonzalmak, hanem a gazda-

ság szabályozói, az anyagi érdekek határozzák meg. Az 

élet ösztön vagy realitásprincípium feladata a hajtóerő 

biztosítása, melyet a libidó vonzerői korrigálnak, osz-

tozva a hatalmon. A kapitalizmus jellemzője, hogy a 

realitásprincípium trónfosztja a libidót, mire az perverz 

részösztönök sokaságává esik szét: ezért a kapitalizmus 

a tengernyi öröm világának látszik messziről, míg kö-

zelről az émelygés, az undor világaként lepleződik le, 

amint azt az egzisztencialisták leírták. Az életet a minő-

ség felhalmozása (a minőségek kidifferenciálódása, az 

élet palettájának színesedése) helyett a pénzgazdaság 

mennyiség-felhalmozása uralja, ezért minden fejlődés 

válságba torkollik. A minőségről leszakadt és az ember-

séggel szembefordult társadalom törvénye, létmódja és 

nem csupán kivételes állapota a válság.

Nem a pénz és kapitalizmus léte, hanem uralma az 

orosz fi lm noir melodrámák problémája. Ezek még nem 
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marxista fi lmek, mint a húszas évek fi lmjei, annál ér-

dekesebb, hogy milyen konkrétan kibontakozik bennük 

az elidegenedés problematikája. Ezek a fi lmek, ha teljes-

séggel más módon is, mégsem kevésbé baljósan titok-

zatosak, mint a húszas évek német expresszionizmusa. 

Mindkét irányzatban valami megfoghatatlan, nyomasz-

tó, lelket és viszonyokat szétziláló nyomás ül a világon. 

Azzal, hogy a pénz a spekuláció és korrupció hatalma 

alá hajtja a világot, a fi zetőeszköz a termelés ösztönző-

jéből félreorientálójává és végül gátlójává válik: a szük-

ségletet jelző és ezzel a termelést szabályozó, informáló 

jelrendszerből, szellemi nyelvből materiális hatalommá 

degenerálódik a pénz. Az immateriális materialitás 

hatalma lidércként ül rá a társadalomra, s a sztáliniz-

mus csak a kapitalizmus hazugságaiban rejlő kegyetlen 

igazság napvilágra bukkanása. Nem a kommunizmus 

a kísértet, hanem a kapitalizmus: a vámpírfi lmek pon-

tosabban fogalmaznak, mint Marx. A kapitalizmusban 

a nyelv is piac; az öneladás és önreklámozás eszköze, 

az eszme is áru. A szocializmusban, ha megvalósították 

volna, a piac is nyelv lenne, az érintkezést szabályozó jel-

rendszer szerepébe vonulna vissza a pénz, a mennyiség 

informatív nyelve lenne az ár, mely jelzi, számlázza és 

összeveti a kínálattal a szükségletet. A melodráma nem 

akarja felszámolni a pénzt vagy a tulajdont, a forradalmi 

ambíciók is távol állnak tőle, nemcsak a tőke hübriszét 

utasítja el. Az orosz fi lm noir a szorongás egymással el-

lentett képei között keresi az elviselhető életforma terét, 

amelyet végül tagadni kénytelen. Oroszország szeren-

csétlensége, hogy a kapitalizmus akkor éri el, amikor 

már világos, hogy a pénz uralma nem a primitív fi zikai 

erőszakon alapuló ősi despotizmustól való megváltás, 

hanem a „kézi” zsarnokságnál hatékonyabb és a társa-

dalom viszonyrendszerét sokkal mélyebben és feltétle-

nebbül átható, személytelen mechanizmusokon alapuló 
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„gépi” zsarnokság, az elnyomás tökéletesedése; ezért be-

szélnek a fi lozófusok – Fichtétől Lukács Györgyig – a „tö-

kéletesedett bűnösség” társadalmáról. Ez az oka, hogy 

az orosz történelem formálására és a viszonyok korri-

gálására vállalkozó, tömegmozgósító elitcsoportok nem 

tudják átvenni a kapitalizmus használható hozadékát, 

és forradalom címén visszatérnek a közvetlen, primitív 

fi zikai kényszerítés prioritásához.

Láttuk már, hogy az orosz fi lm noir népszerű, op-

timista mesemodellek pervertálódására épít. A szép 

Hamupipőke, a csúnya mostohatestvér és a hamis her-

ceg (mint mostoha szerető) történetének tanúi vagyunk. 

A diadalmas Hamupipőke történetét látjuk, ahogyan 

A női lélek alkonyában megismerkedhettünk a diadal mas 

Piroskával. Hamupipőkének nincs hozománya, de a gaz-

dag lánnyal összehozott herceg a gazdag lány szegény 

rokonára fi gyel fel, reá tapad tekintete, őt táncolják körül 

ajzott gesztusai. Ezen a ponton úgy tűnik, az egyik lány 

a tőkét, a másik az esztétikai tőkét, az egyik az elidege-

nedett, a másik a személyes vonzerőt képviseli, a fi lm 

pedig mintha a személyes erők győzelmét hirdető mesét 

exponálna. Hamupipőke pillanatok alatt legyőzi a mos-

tohatestvért, a herceg tekintete Natán függ, Muszjával 

csak játszik a gazember. A szovjet idők Hamupipőke 

fi lmjei fogják felvenni ennek az egyszerű, kompliká-

latlan optimizmusnak a fonalát, melyet Bauer gyorsan 

összebogoz az intrika gonosz varázslataira irányítva fi -
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gyelmünket. A fi lm első nagy szerelmi jelenetében Nata 

és a herceg összeborulva ülnek az ágyon, egymás jelen-

létének érzésébe dermedten. Most minden cselekvés 

hiba volna, mert elértük a jelent, a beteljesült pillanatot 

mint az időtlenség megtapasztalásának helyét, melynek 

nyugpontján a mozdulat kizárása védekezés az idő visz-

szatérése ellen. Időn kívüli pillanat tanúi vagyunk. A ka-

mera ekkor hátralendül, ezzel szélesebb keretbe foglalja 

a szerelmespárt, a díszlet a zsúfoltságukban is harmo-

nikus baueri belsők ünnepélyességével ad – a beiktatott 

lépcsőzet által megkettőzött – keretet az összefonódott 

szeretőknek. A kamera hátralendülése egyúttal olyan 

lendületet ad a nézőtől eltávolodva a térmélybe zuhanó 

párnak, mintha a kéj mélyében eltűnve a világ közepé-

ig, a lét alapjaiig meg sem állna a szenvedély kozmikus, 

oldó erejű halálösztöne.

Meg kellett ismernünk a szenvedély hatalmát és nagy-

ságát, hogy átérezhessük, mit piszkol be az áruba bocsá-

tással az intrikussá lecsúszott meseherceg. A diadalmas 

Hamupipőke diadala egyben a modern nő szégyene. 

Két férfi  alkuszik, a polgár és a nemes, a bankár és a 

herceg. Az alku tárgya Nata. A herceg – adósságai ki-

egyenlítése fejében – átengedi a bankárnak szeretőjét. 

Megállapodnak, hogy közbenjár az öregedő bankár és 

Nata házassága ügyében. A herceg bűne sokszorozódik: 

már nemcsak az a bűne, hogy a nem szeretettet akarja 

elvenni feleségül, az is, hogy áruba bocsátja a szeretettet. 

Nemcsak az élő kincset (a nőt) cseréli holt kincsre (pénz-

re), hanem az élő kincset, a nőt is holt kincsként, fi zetési 

eszközként alkalmazza! A szenvedélyes kötődés, melyet 

Holodnaja a fi lmtörténetben egyedülálló temperamen-

tummal játszik el, tiltakozva és megalázva, de égve és 

izzva, végül mindent elfogad. Itt az arisztokrata szere-

tőjéből lesz a bankár felesége, míg a Mesék az írógépről 

című magyar sikerregényben – melyből Korda Sándor 
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készített fi lmet – a bankár felesége válik az arisztokrata 

szeretőjévé. A kínos és korrupt viszonyok mindkét „túl-

ságosan is emberi”33 narratívában hasonló helyzeteket 

eredményeznek.

A mesteri esküvői jelenet kamerája rádaruzik az ün-

nepeltekre, kissé megállapodik rajtuk, majd újra eltávo-

lodunk. Az előre irányuló lendület a helyzet, a rituálé 

ideális értelmének, a hátra irányuló lendület az ideális 

értelem reális megcsúfolásának szól. Ez nem az! Ez nem 

a happy end! Nem az igazi! Nem a boldogság! Az érde-

kek világa nem a boldogságé, a számítás uralma nem 

összehoz, hanem távolít, csak az önzetlen szenvedélyes-

ség, a spontán érzelmi vonzás igazságának prioritása 

hozhat össze és tarthat egyben életképes egységeket, ez 

a garanciája, hogy kettőből vagy sokból egy legyen, de 

ez a „matematika” ebben a világban nem működik. Az 

„ész” nem a „szívet” okosítja, így az ész csak intrikus, a 

„szívet” leváltó sivár erő, azaz kártevő.

Az orosz fi lmek gyakori csúcspontja a terített asztalok-

nál összejött közösség meghittségében, biztonságában 

és örömében való feloldódás. Az ünnepi lakomák során 

a közös öröm középpontjaként jelenik meg az egyéni 

boldogság. Az egyén feloldódik a közösségben, a közös 

öröm pedig az egyéni boldogság beteljesedését ünnepli 

(Orosz lakodalom a XVI. században, Traktoristák, Az aranycsil-

lag lovagja stb.). Bauer fi lmjében ennél jóval bonyolultabb 

a helyzet. Előbb a köszöntő poharakat magasba emelő 
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ünneplőket látjuk, majd, miután a vendégek helyet fog-

laltak, jelennek meg a kettős esküvő ünnepeltjei. A ka-

mera rájuk közelítő majd hátráló mozgása a rámutatás 

gesztusával emeli ki a közösségből a paradox viszonyok 

gubancának foglyait. Azért emeli ki őket a rámutatás 

gesztusával, hogy amikor a távolodás által visszahelyezi 

őket a közösségbe, a gubanc integrálhatatlan traumájá-

nak élményét vigyük magunkkal. Az ünnepélyes érzés 

kínossá változik, az oldottság érzése falszifi kálódott.

Kettős esküvőt látunk, Muszja a herceg arája, Natát a 

bankárhoz adják, de a szekvencia megoldása perverz: 

a következőkben felváltva látjuk a két menyasszonyt a 

herceg karjában, mintha mindkettőt ő vette volna felesé-

gül. Az úr a pokolban is úr, mondják. A parazita mindig 

talpra esik, mint a macska. A herceg eladja magát, majd 

eladja szerelmét, de ügyesen spekulál, végül két nőt sze-

rez a cserebere eredményeképpen. Úgy él, mint a man-

darin, feleséggel és ágyassal ellátva. Kínos és kegyetlen 

jelenetek sora következik, a „jón, rosszon túli” erotika 

megnyilatkozásai.

A tiltott szerelem jeleneteit látjuk. Nata az ágy fölött 

áll, a függönybe kapaszkodva; Holodnaja az egész fi lm-

ben szüntelenül, szinte fuldoklóként zihál, kezei a sem-

mibe nyúlnak, mintha kapaszkodót keresnének, s végül 

egymásba kapaszkodnak. Az egész test átlelkesül, a lelki 

vihar kifejezőjeként. A herceg rajtakapja a vágy kínjai-

ban vonagló szépséget, megcsókolja és elvezeti, már csak 

egy összecsapódó nehéz függönyt látunk, mely elsöté-

títi a képet, lezárja a látómezőt, kizár a továbbiakból. 

A függöny lezárulása a nő kinyílásának kifejezése. A 

szemérmetlenség kifejezését a szemérem segítségével 

csúcsra vivő Bauer függönye fordított kifejezése annak, 

ami kinyílik (a test odaadásának), és direkt kifejezése 

annak, ami ezt helyteleníti, a szemérem ítéletének, hi-
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szen a függöny úgy zárul le, mint a történtek ellen tilta-

kozó tekintet.

Az ifjú férj, a herceg, megcsókolja Natát, és eltűnik vele 

a függöny mögött. A jelenet tanúja a herceg ifjú felesége. 

Később azt látjuk, hogy a két szerető összeborul, míg a 

feleség a telefon fölött gubbaszt, a néma készülék mellett 

őrködve vár. A lóversenyező herceg Nata iránti szerelmé-

vel versengő szenvedélyének tárgyai, a lovak pénzt hoz-

nak és visznek. A telefon szavakat kellene hogy hozzon 

és vigyen, de hallgat. Nata autóval száguld szeretőjéhez 

a vidéki kéjlakba: a szeretőket a rohanó autó köti össze, a 

házaspárt a hallgató telefon választja el egymástól. Most 

a feleség szenved magányosan, mint az eljegyzés idején 

Nata, vagy ahogy a megcsalt férfi ak szenvednek A nagy-

város gyermekében, az Ábrándokban vagy a Hallgass, bánat, 

hallgass...-ban. Mindig azt a viszonyt, mely elvileg életre 

szóló és kulturális, bomlasztja az aktuális, naturális izga-

lom. A fi lm elején az a nő magányos, aki nem kapja meg, 

a végén az, aki megkapta a férfi t. A magánynak nincs 

ellentéte, sem a házasság, sem a szerelem nem oldja.

A társas magány, a lelki vákuumban raboskodó házas-

pár képei a hatvanas évek felé mutatnak (például An-

tonioni: Az éjszaka). Az egymásra nem találó egymásra 

utaltak kínos együttlétének és kínzó magányának képei 

váltakoznak egy házasság krónikájaként. Bauer „jelene-

tei egy házasságból”. Az orosz melodráma tipikus hely-

zete a párjára hiába váró, a párja kihűlt helye fölött vir-
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rasztó társtalan társ szenvedése. Muszja hol a másik nő, 

hol a lovak vagy a kártya miatt távol maradóra vár. Az 

Ábrándokban az, akit birtokol a férfi , már nem kell neki, 

az Életet az életért esetében az, akit birtokol a feleség, már 

nem az övé, a birtoklás mindig szétválaszt, kiolt, becsap 

és megaláz.

Az Ábrándok hősnője nem veszi észre, hogy áruba bo-

csátotta magát, és a tudattalan áruvá válás felemészti 

őt. Az Életet az életért hercege tudatosan bocsátja magát 

áruba, de nem ő a tékozló (aki az Ábrándokban az áruvá 

lett szerelmes nő volt), hanem az elcsábított áldozat az 

önpazarló, aki ingyen adja át magát a számítónak. Az 

Ábrándokban is eltékozolja magát a nő, aki az érzelmek 

cseréjének álcázott rablás áldozata. Az Életet az életért 

csalójának két áldozata van, az egyiket házasság címén, 

érzelmileg és anyagilag rövidíti meg, a másikat szerelem 

címén érzelmileg és erkölcsileg fosztja ki, mert nem tud 

neki életet nyújtani a nő által feltétlenséggel felajánlott 

testért-lélekért, ezért a lélek kimarad a viszonyból, mely 

testi kalandra redukálódik. De az elrontott, eltékozolt, 

megalázott szenvedélyben is marad valami a herceg ál-

tal becsapott, kifosztott és áruba bocsátott női szenve-

dély örökségéből, a szerelemből. Nata megcsalja férjét és 

húgát, ketten szenvednek Nata és a herceg örömeitől, sőt 

hárman, mert a szenvedélyes leány az őt ezúttal – ahol 

pedig kevésbé érdemli meg, mint a mesei Hamupipőke – 

őszintén szerető mostohaanyának is kipakol, megvallva 

nővére férje iránti szenvedélyét.

Holodnaja olyan impulzív nőt játszik el, hogy el-

hisszük és elfogadjuk, hogy ezt a hallatlan temperamen-

tumot így letaglózza a vágy. Holodnaja nem könnyelmű, 

cinikus vagy felületes nőt játszik el: Nata mindvégig ret-

tenetesen szenved attól, amit nem tud meg nem tenni. Új 

variációt teremt Bauer és sztárja Fichte és Lukács témá-

jára: a tökéletesen bűntelen tökéletesedett bűnösség ví-
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zióját. Holodnaja bűbájos, amint permanens izgalomban 

piheg, felveti fejét, toppantva nemet mond a tisztátalan 

viszonyokra, amelyek vonzásának mégsem tud ellenáll-

ni. Veszélyes és egyben nagylelkű nő, aki a viharos bol-

dogtalanság kellős közepén is mindig képes túllendülni 

a válságon és megélni a mámoros boldogság pillanatait. 

A szenvedő vívódásban nincs nagyobb nála. Azt a mély, 

tűzően drámai líraiságot képviseli ő a „testnyelv” művé-

szeként, melyet nyelvművészként Anna Ahmatova.

A hősepikában a hivatás teljesedik be, a melodrámá-

ban a kisiklás hívja elő az érzelmi hőstettet, a fi lm noir 

melodrámában a hőstett pátoszát a szenvedély elsodró 

és gyakran megalázó hatalma pótolja – ez is a nagy-

ság, habár dekadens, de patetikus formája. Mind az 

Ábrándokban, mind az Életet az életértben a csábító int-

rikája csalja elő a nőből a szenvedélydráma mazochista 

heroinájának nagyságát. Autórefl ektor imbolyog az éj-

ben. A kamera és az autó face to face viszonya élezi ki a 

helyzetet. Az éjszakai rohanást hirtelen fékező megállás 

követi. Az autóból a szeretőjéhez érkező Natát látjuk ki-

lépni. Ennyi elég. A mindent elnyelő éjszakából felbuk-

kanó, a sötét alaktalanságból kitörő, imbolygó, rohanó és 

dülöngélő fény mindent elmond. Előbb a vándor fényt 

látjuk az éjben, utóbb a nyíló ajtó befogadó fényességé-

ben eltűnő Natát.

A melodrámában az úr már nem harcos, a szecessziós 

szalondráma rendszerében már csak a tőke függeléke. 
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A háború mindenekelőtt kiadás, kockázat és harc, mely 

a hadba vonuló szempontjából úgy néz ki, hogy vérre 

cserél birtokot és dicsőségre a vért. Mivel az, hogy a 

népből kiemelkedik, aki kockáztat és mer, a győzelem 

tanúsága csak, hogy aki mer, az nyer, s mivel a felemel-

kedő kockázatvállaló sorsában az erőpróba a kezdet, a 

dicsőség megelőzi a birtokot, így az a látszat, hogy az 

úr vérrel „vásárolta meg” a birtokot, csak egy későbbi 

rendszer, a nyerészkedés rendszere logikájával magya-

rázza a merés és nyerés rendszerét. Ez a magyarázat nem 

helytelen, csak primitív, vulgármarxista terminológiával 

azt lehetne mondani, hogy fetisizálja az „alapot”, nem 

veszi fi gyelembe „alap és felépítmény dialektikáját”. Az 

úr, aki attól lett úr – a Hegeli értelmezés szerint –, hogy 

vérrel szerezte a birtokot, vért ontott a harcban, saját vé-

rével szerezte utódai birtokát, addig úr, amíg hajlandó és 

képes vérre cserélni a birtokot. A nem háborúzó nemes 

„fölösleges ember”: a tőkés vette át a szerepét. Az orosz 

fi lmben az emberség, a lelki előkelőség végső próbája, 

hogy az ember, léte fölöslegessége és élete értelmetlen-

sége, a kezéből kifolyó javak és értékek hűtlensége felis-

merése esetén képes és hajlandó-e kioltani a maga életét.

Aki nem harcos, az játékos, a játékos pedig a játékszen-

vedély rabja, nem ő játszik a játékkal, a játék játszik vele. 

Az érdekházasságot követi a játékszenvedély szekven-

ciája. A lovak nemcsak egymásnak, hanem a feleséget és 

szeretőt versenyeztető szexfutamban győztes Natának 

is versenytársai. Miután a bukott úr nem veheti el a sze-

retett nőt, a nem szeretett nőt lovakra cseréli, a lovak 

azonban ugyanúgy viszik a pénzt, mintha prostituál-

takkal pótolná az érdekházasság által beteljesülésében 

akadályozott szerelmet. Mivel a herceg az egyik nőnek 

adja a „nevét”, a másik nőnek a test marad, a szeretői 

funkciót kapott nőnek az a rész marad, amit a lovak is 

képviselnek, a nyers vitalitás. A két nőn kívül a lóver-
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seny és a kártya a mindig új vágyak tárgyai. A herceg a 

személyeket a tárgyak, a tárgyakat a pénz módján keze-

li: halmozza. A korlátlan csere nyughatatlan ajzottsága 

nemcsak játszmán belül cserél, a játszmákat is cseréli. 

A szeretett nőt nem szeretettre cseréli, a nőt lóra, a ló 

pedig, mint versenyló, visszavezet a pénzhez, a tiszta 

mennyiséghez, a cseréhez, mint az élet maradék értel-

méhez, a csere öncélúságához.

A kapitalizmus úgy működik a létben, mint a szeretet 

képességétől cserbenhagyott vágy a lélekben. A vágy 

nemcsak amorális, nemcsak az erkölcsi ítélet áll tehe-

tetlenül vele szemben, hanem az anyagias, racionális 

számítás is. Natának családjával szembeni erkölcsi kö-

telességét, a hercegnek önérdekét sérti a viszony. Mivel 

a herceg a bankár, Nata férje kölcsöneiből él, a bankár 

feleségével való viszonya egzisztenciáját veszélyezteti. 

A herceg is vergődik, mert Nata vonzza, nem a feleség, 

Nata férje is a szemünk láttára omlik össze, miután rajta-

kapta a szeretőket, s mindezt az anyósnak kell végignéz-

nie, aki minden baj forrását, a pénzt birtokolja.

A herceg váltót hamisít, a feleség rájön, de elnézi. 

Miután az anyós megtudja a történteket a bankártól, 

felszólítja a herceget, hogy az élettől való önkéntes meg-

válás által mentse meg magát és családját a szégyentől. 

A herceg azonban erre nem hajlandó: a név és a rang 

mögött nincs már semmi.

Dosztojevszkij „ördögei” lázadók, Bauer és Csardinyin 
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„ördögei” paraziták: azok alulról, ezek felülről támadják 

meg a társadalmat, azok a rendszert akarják megdönte-

ni, ezek az emberi szubsztanciát támadják meg. Azok 

rombolnak, ezek rothasztanak. A melodráma „ördögei” 

fantasztikum nélkül is ördögiek, a mai pokolfi lmek (pél-

dául Hellraiser) cinikus démonaira emlékeztetnek. „Az 

élet felső rétege, a kalács ehetetlen” – mondja valaki 

Gorkij: Klim Szamgin című regényében.34 Az arisztokrata 

nem tartja magára nézve érvényesnek a társadalom já-

tékszabályait, a jog és az erkölcs törvényeit, és az ebből 

eredő hátrányokat embertársaira hárítja át. A társada-

lom feletti herceget ugyanolyan anómia jellemzi, mint 

A női lélek alkonyában a társadalom alatti lumpenprole-

tárt. Amit az Életet az életértben a férj megenged magá-

nak, azonos azzal, amit A női lélek alkonya férje nem tűr 

el feleségétől.

A mesei Hamupipőke idején megmentőként fellépő 

herceg a modern Hamupipőkét becsületétől, a mostoha-

testvért vagyonától fosztja meg. A női lélek alkonyában a 

társadalom legalja emelkedik sorsfordító hatalomként a 

világ fölé, ezért ott őt kell kegyetlenül levadászni, itt a 

társadalom legcsúcsa válik erkölcsileg a legaljává. Ott a 

kulturálatlanság, itt a kultúra aljas. Ezért ott az aljasság-

nak brutalitásra van szüksége, míg itt elvarázsoló csábí-

tóként lép fel.

Az adósság, a népi jog szerint, egy idő után csak az 

élettel kiegyenlíthető. Az eladósodott herceg adósság-

csapdában van, mely nemcsak anyagi, egyben erkölcsi 

természetű is, miután mindenkit kifosztott, s adni nem 

tud, csak kapni akar. „A szerelem gesztusokat követel” 

– mondja az öreg színházi ember Gorkij imént idézett 

regényében.35 De Klim Szamgin „ezekre a gesztusokra 

nem tudta magát elhatározni”.36 A melodráma műfa-

jában érzelmi kitörésen alapul a konfl iktus és erkölcsi 

„kitörésen” a megoldás. Az utóbbi azonban az orosz fi lm 
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noir melodrámában elmarad, az erkölcstelenség sokkoló 

kitörésére pedig a halál a válasz. Ha az erkölcs kérdése-

ire nincs válasz, akkor a semmi a válasz. A hercegnek 

kétféle adóssága van: anyagilag is eladósodott és érzel-

mileg is adósa a becsapott és kihasznált nőknek. Három 

alakban jelenik meg a női nem a herceg viszonylatában: 

(1) tűrő és szenvedő, (2) pikáns, viharos, szenvedélyes, 

bűntársi és (3) büntető alakban. A szerelmes nők nem 

ítélnek, de ítél a tőkepénzes anyós, aki lelövi a herceget, 

öngyilkosságnak állítva be a gyilkosságot. Megint azt 

látjuk, hogy a melodráma logikája a forradalomét elő-

legezi: az uralkodó osztálynak annyi választás maradt, 

hogy maga egyenlíti-e ki adósságát, például az élveze-

tek öngyilkossági ösztöne által, vagy a népharag készteti 

adóssága kiegyenlítésére. Uralkodó osztály és nép konf-

liktusát férfi  és nő, illetve arisztokrata és polgár viszo-

nyában előlegezi a melodráma. A polgár ítél az arisztok-

rata fölött, a nő a férfi  fölött, erkölcsi ítélettel előlegezve a 

történelmit, amelyben a proletár ítél majd a polgár fölött.

Don Juant elviszi az ördög, mert ördögien elbánt a 

nőkkel. De a századvég női olyan halálangyalok, akik 

elbánnak Don Juannal. Így most a nő egyszerre áldozat 

és hóhér, Don Juan áldozata egyben a kőszobor is, aki 

eljön érte. A fi lm noir szadomazochista rituáléi a kínos 

kéjektől vezetnek a kéjes kínok még nagyobb izgalmai 

felé. Az orosz melodráma hősnője nem amerikaias sza-

distanő, halálangyalként is a kárhozat szenvedő szentje 
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marad, a szenvedélydráma alakja, míg az amerikai sza-

distanő a férfi  szenvedélydráma kiváltója, aljas, hideg já-

tékával, melynek mélyén néha talán szerelem is parázs-

lik, a pénzéhes karriernő azonban csak az aljasságban 

hisz, saját szerelmét is instrumentalizálja, nemcsak a 

férfi ét. Az amerikai nő angyalarcú démonként, az orosz 

nő démonarcú angyalként jelenik meg a fi lm noir me-

lodrámában.

A mostoha nem gonosz, mindkét leánya iránt csupa 

szeretet, jó asszony, mégis öl. A meseherceg továbbra 

is herceg, ám nem hoz, hanem visz. És korántsem csak 

a herceg az, aki nem hoz, hanem visz, a probléma mé-

lyebb, az erotika is hasonlóan működik. A herceg nem 

Hamupipőkét, hanem a gazdag testvért veszi el. Ez, ami 

az orosz fi lmben tragikus bűn, az amerikai fi lmben a 

józan ész megelégedett életet teremtő döntése. Kertész 

Mihály Daughters Courageous című fi lmjében a szerény 

józanság összebékül az üzleti számítással, az érzelmek 

alkalmazkodnak az észházassághoz, s nemcsak a nővé-

reket sikerül férjhez adni, anyjuk is józan észházasság-

ra váltja a viharos szerelmi házasságot, a bohém apát 

megbízható bankárra cseréli. Az amerikai komédia és az 

orosz melodráma különbsége: happy ending az igényfel-

adás árán vagy az igény fel nem adásának következté-

ben bekövetkező tragédia. Ott négy plusz egy nőt sike-

rül összeadni valamilyen szempontból mindig szerény 

kérőikkel, itt két házasság omlik össze. Az anyafi gura 

mindkét fi lmben magányos, mert a tőke a Nagy Másik; 

atyaistennek, sőt földi atyának sincs helye többé ebben a 

világban. A tőke az egyetlen „férfi ” és a hisztérikus „fe-

hércselédek” hímnemű és nőnemű változatainak bom-

lott kavalkádja a világ. Lehet-e ennél szellemesebben 

ábrázolni a dekadenciát? A férfi ak is szecessziós hisz-

térikák, a férfi  is a végzet asszonya, ezért egy matróna 

lép fel, mint a férfi asság maradéka, a család, a vagyon és 
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a becsület maradékénak védelmezője, de a családot és a 

becsületet nem tudja megvédeni, legfeljebb a vagyont. 

Bauer fi lmje ebben a tekintetben is a Nyugat elkövetkező 

évszázadát meséli el az egzaltált melodráma álomszerű 

szimbolikája, sűrítő ereje segítségével előlegezve a szét-

hullást.

A herceg a fi lm áldozata, a fi lmben azonban mindenki 

a herceg áldozata. A herceg csak költeni, használni, él-

vezni és játszani tud, dolgozni nem. Története a fogyasz-

tó tragédiája. Ami Bauer fi lmje idején a régi nemesség és 

a cári rendszer tragédiája volt, az ma a nyugati emberé 

általában. Ma az egész nyugati világot (és a félgyarmat-

ként csatolt, adósságcsapda által kizsákmányolt szatellit-

államokat) a túlköltekezés jellemzi, melynek oka, hogy 

a pártok nem az ország javát, csak a maguk választási 

győzelmét és az ezáltal nyert néhány évnyi korrupciós 

zsákmánylehetőségeket tartják szem előtt. Az időt is 

territorializálják, az időbeli vadászterületeket kormány-

zati ciklusoknak nevezik. A kifi zetések és juttatások 

gaz dasági eszközből politikai eszközzé, a választók to-

borzásának eszközévé, tömeges vesztegetéssé válnak. 

Az egykori perifériák baksismentalitása utolérte a cent-

rumot.

A nemes csak költeni tud, a polgár csak szerezni, ezért 

az utóbbi, az anyós, a kihasznált lányok anyja sem tud 

segíteni az övéin. A herceg tud az emberekkel, de nem 

tud a pénzzel bánni, a milliomosnő tud a pénzzel, de 
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nem tud az emberekkel bánni – mindenki félember. A 

herceg nem gonosztevő, nem olyan pökhendi, üres gaz-

ember, mint az Ábrándok csábítója. Az anyós gazdag, 

ezért megengedheti magának és követelheti is más-

tól a korrektséget, a herceg szegény, ezért nincs módja 

korrektnek lenni. Az erkölcs a pénz függvénye, egyfaj-

ta extra extraprofi t. Mert az erkölcs privilégium, ezért 

Bauer fi lmjében nem az erkölcs, hanem a nemes bűn a 

csodálatra méltó. A Holodnaja által eljátszott bűnös nő a 

legrokonszenvesebb fi gura. Lehet, hogy az erény a bűn 

korrektív mellékterméke, de nem minden bűnnel jár 

ilyen, nem minden bűn haladja meg magát ilyen módon. 

Az Ábrándok milliomosának pofátlan természetességgel 

művelt önzése a személyiség önzése, Nata önzése ezzel 

szemben a szenvedélyé, mely ellen küzd a szenvedély 

sújtotta személyiség. Nata kétségbeesett kéztördelés-

sel védekezik, aztán mámorosan sodorja a boldog bűn, 

majd tétova szeretettel, a gyengédség megtört mozdu-

latával nyúl bűne áldozata, a férj felé. Beteljesedett és 

ismétlődő bűnösségében is a tehetetlen erény és a vi-

gasztalni vágyó érzékenység képe a Holodnaja által 

alakított nő. A konklúzió azonban az, hogy a bűnt csak 

nagyobb bűnnel lehet legyőzni, a korrupt parazitákat le 

kell vadászni, mert sorra mindenkit tönkretesznek, és 

minden emberi viszonyt szétrothasztanak. Itt az anya 

vállalja ezt a feladatot, nem mást, mint amit a forradalom 

is vállalt. Az Életet az életért logikája szerint a forradalom 

az anyai ösztön műve, a természet parancsa, a kegyetle-

nül tevékeny erkölcsiség formáját öltve. Az anya végül 

egy Robespierre feladatát teljesíti. A melodráma ezzel 

előre mondja el a forradalmi terrorról azt, amit Merleau-

Ponty utólag próbált megfogalmazni az erőszak törté-

nelmi szerepe vizsgálata során. Ezeknek a kérdéseknek 

a felvetése a mai gondolkodásban, korrupt korunkban 

nem az elméleti mélység, csak a politikai számítás és 
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taktikázás műve. A vizsgált kor Spinozája nem Lenin 

vagy Bergyajev, hanem Bauer. A melodráma olyan kér-

déseket vet fel, melyeket az elmélet máig sem tud vagy 

mer mélyen analizálni. A forradalmi terror, a forradalmi 

kíméletlenség kíméletlen vizsgálatot igényel, másként 

soha nem fogja tudatosítani a társadalom, hogy hol van 

az a pont, ahol a köznapi kegyetlenség, a mindennapi 

élet és az adott társadalom természete formáját öltő kor-

rupció és hazugság felhalmozódása olyan megfordítha-

tatlan bomlásfolyamatot eredményez, amelyből csak az 

erőszak kitörését érzik a tömegek kiútnak. Mikor jön el 

az a pillanat, amelyben a szenvedés cselekvésbe csap át? 

Ha túl későn jön el, úgy a cselekvés rettenetes lesz.

A herceg becsapja és kihasználja feleségét, elcsábítja 

a más asszonyát, a lovak és a kártya viszont őt fosztják 

ki. A feleség elnézése és szolidaritása következtében a 

férj léhasága a polgári vagyont is veszélyezteti, ekkor 

az anyós akcióba lép és kilövi a herceget. A hasonlóan 

kártékony parazitával hasonlóan járnak el a Párizs ki-

rálya végén. Bauer fi lmjeiben az élet forradalom nélkül 

produkálja a forradalom rémtetteinek „eredményeit”, 

a különbség annyi, hogy a forradalom katasztrófa, de 

egyúttal esély is, a Bauer által ábrázolt élet azonban csak 

katasztrófa.

Bauer viszonylag korai, 1915-ös mesterműve A század 

gyermekei, melynek vizsgálatát azért kellett eddig ha-
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lasztani, mert feliratai elvesztek, így nehezebb az értel-

mezése. Láttunk nőt, aki eladja magát, ügyesen felveri 

teste árát és sikeres üzletasszonnyá válik (A nagyváros 

gyermeke), láttunk férfi t, aki eladja magát, de alapjában 

fogyasztói lelkülete nem engedi, hogy érvényesüljön a 

társadalom kegyetlen piacán, találkoztunk nőkkel, aki-

ket elcsábít a gazdagság és pompa, s amikor azt hiszik, 

hogy mindezt megszerezhetik, valójában más történik, 

nem ők szerzik meg a tárgyakat, hanem ők is lecsúsz-

nak közéjük, megszerezhető tárgyként, a szeszély ren-

delkezésére álló eldobható kacatként (Ábrándok). A század 

gyermekeiben kiderül, hogy nem az ember maga dönti el, 

eladja-e magát, mert aki ezt nem akarja megtenni, a kö-

rülmények azt is megfosztják önrendelkezési lehetősé-

gétől. Nem véletlenül beszélnek annyit a kapitalizmus-

ban realizmusról, pragmatizmusról, realitásérzékről stb.: 

ebben a társadalomban a szándéknak és az erkölcsnek 

nincs befolyása a dolgok alakulására. Nagy üzletházban 

indul A század gyermekei cselekménye, itt ismerkedünk 

meg Marija (Vera Holodnaja) barátnőjével, az alattomos 

kerítőnővel, akinek fi gurájával bővül a torzulások galé-

riája. A kerítőnő nem magát adja el, mint az eddig tár-

gyalt ravaszkodó szerencsétlenek, ez az önelégült, kép-

mutató és érzéketlen fi gura idegen testekkel kereskedik. 

Az áruviszony magasiskolája a mások áruba bocsátása. 

A század gyermekeiben a feleség löki el magától az őt meg-

védeni nem tudó férjet, ahogy A női lélek alkonyában a 

férj lökte el a feleséget, aki nem tudta megvédeni magát, 

másé volt, megerőszakolták. Itt azt látjuk, senki sem a 

magáé, mindenki fölött mások rendelkeznek egy álságos 

módon működő modern rabszolgaságban.

A Holodnaja által játszott lányosan éretlen, kedvesen 

szeleburdi fi atalasszony egy bankhivatalnok felesége, 

akire szemet vet férje főnöke. A szecesszió az utolsó nagy 

nőkultusz ideje. A szecessziós nő megszerzi az erőt (szel-
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lemi, gyakorlati, és ha kell, fi zikai erőt is), de nem mond 

le a gyengeség erejéről sem. Új képességekre tesz szert, 

de megőrzi az előző évezredek alatt felhalmozott nőkul-

túra vívmányait. Ezeket a vívmányokat és a velük járó, 

titokzatos úton-módon tevékenykedő női erőt vesztik el 

a későbbi és főleg a nyugati generációk. A továbbiakban 

az előző évszázadok nőkultuszát szexkultusz váltja fel. 

Két férfi  és egy nő: a férfi ak keringenek a nő körül, az 

egyik elég a lángban, a másik pedig nem fér hozzá, a 

fi zikai erőszak sem viszi közelebb, ketten sem érnek fel 

egy nővel. Amikor a szatír először meglátja Holodnaját, 

felpattan, utána fordul, és ettől fogva követi, szárazon 

és vízen, gyalog és autóban, könyörgéssel környékezi és 

erőszakkal üldözi. Követi, mint kölyökállat az anyját: a 

rabló a rab rabja. A fi lm első felében Holodnaja kacér és 

kihívó nő, aki spicces élvezettel ingerli a gazdag szatírt, 

míg a férj féltékenyen és sértetten tombol.

A társadalmi hierarchia szintjeit elválasztó határok a 

férfi t lenyomják, a nőt felszivattyúzzák. Nemcsak az ér-

téktöbbletet, a szépségtöbbletet is elvonják a kisajátítók. 

Minden későbbi baj a kispolgári asszony és a félvilági 

nő találkozásának következménye. Az utóbbi meghívása 

következtében találkozik Marija a bankárral. Előkelő tár-

saság mulatozik. A férjet nem fogadják be, tanácstalanul 

téblábol, végül leül a hosszú asztal felénk eső magányos 

sarkában, a kép első síkjában szinte maga is síkalakzattá 

laposodva, míg a tér mélye mögötte csupa mozgalmas 
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élet. Ugyanígy téblábol Mastroianni az Édes életben, a 

kritikusi és a cinikus élvezői pozíció között ingadozva. 

Bauer hőse még nem tanulta meg, hogyan kell életben 

maradni a parazita tolongás kíméletlenségében.

A szatír hatalmas üvegablak alatt udvarol, mely mö-

gött dús angolkert lombjait látni. Bent pezsgős félhomály, 

kint az egymásra tornyozódó lombok bujasága. A síkok 

érzékenyen reagálnak egymásra, s együtt dolgoznak a 

nő „puhításán”: a hatalmas üvegverandán túl az ellen-

fényben izzó őserdei sűrűségű lombtengert látjuk, a fotel 

mögötti asztalon egy virágváza áll, mely fehér virágok 

ernyőjét tartja Holodnaja fölé. De ez sem elég. A szatír 

udvarlása kerti ünnepély képeivel váltakozik. Amikor 

a szatír Holodnaja mellé ül, kinn a kertben csónakázni 

indul a nép. A bankár pezsgőt tölt, a felvirágozott csóna-

kok kilódulnak a napfényt táncoltató vízre, a mulatozók 

konfettit szórnak, a papírszalagok összefonják az egymás 

körül keringő csónakokat. A bankár iszik, beszél, szugge-

rál, ostromolja a szende nőt, a csónakok összekeverednek 

és egymásnak ütköznek. A kamera kistotálból secondba 

vált, amikor a bankár a dévaj nő tenyerébe csókol. Mivel 

eddig tisztes távolságot tartottunk a jelenettől és a kép 

inkább a természet bujaságának hatalmát hangsúlyozta, 

a váratlan second nagyon intim és erotikus hatást kelt, 

kiemeli az éhes szatírarcot, Holodnaja dekoltázsát, mö-

göttük pedig most nem a virágváza, hanem megrakott 

gyümölcsöstál látszik. A kamera passzázsa következik 

a tavon. Nemcsak a csónakok lódulnak és koccannak, 

nemcsak a nők vonaglanak a csónakokban, a kamera is 

átveszi a lendületet. Amerikai plánnal térünk vissza az 

erotikus csábítás helyszínére, ahonnan végül a belépő 

férj menti ki a nőt. De hiába, a tóban szinte forr az öröm, 

a csónakok tovább szédelegnek az öröm örvényeiben, 

a kamera oda-vissza fordul, nem tud elválni a konfetti 
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pókhálójában vergődő csónakok látványától. Már a ko-

rabeli sajtó is kiemeli a tavi jelenet mesteri megoldását.37

Családi jelenetek váltakoznak a frivolakkal, kispolgári 

miliő a félvilági miliőkkel. A tavi jelenetben a párhuza-

mos montázs a nő izgalmába nyújtott betekintést, míg a 

fi lm összcselekményét szervező párhuzam – a két miliő 

váltakoztatása – az ellentétek olyan egysége, amely meg-

támadja az egyik pólust.

A kerti ünnepély után a kerítőnő sétára csábítja a fi a-

talasszonyt, aki tükör elé áll és a férj ellenkező, marasz-

taló rábeszélése ellenére kalapot vesz és kilibben az aj-

tón. A kispolgári otthont a két nő autós útja köti össze 

a következő parkjelenettel. Elölnézetben látjuk őket, a 

tízes évek még hintóra emlékeztető magas, nyitott autó-

jában. A két nő, az ég és a nap felé kitárulkozva, mint egy 

nyugágyban, ringatózva ül a remegve rohanó autóban. 

A képsor nyugalom és rohanás egységének dupla csúcs-

pontja benyomását kelti. Az izgalom képe, de nem a tett, 

hanem a történés izgalmáé. Holodnaja kiszolgáltatott a 

rohanó gépnek, de élvezi. Holodnaja nyíló ajakkal, ártat-

lan naivitással ül, két szörny, ragadozók, a hústömeg és a 

fémtömeg, a kövér nő és az autó fogságában. Terített asz-

tal az autó, mely erotikus csemegét szállít a bankárnak. 

A szatírral való második találka színhelye erdőszerűen 

árnyas és hűvös benyomást keltő ősi park, ahová ismét 

a kerítőnő csalja el a fi atalasszonyt. Marija, aki az imént 

a kinti bujaságtól üvegfallal elválasztva mindvégig vi-
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dáman kacérkodott, most, a másik oldalról, a külsőkben 

tapasztalva meg a találkozást, az előbb distanciált buja-

ság közepébe belevetve, ezúttal ellentett módon reagál. 

Bent kihívó volt, kint szűzies pánikban menekül. Előbb 

felizgatja a szatírt, utóbb elutasítja a megvadított férfi t.

Előbb üvegfal választott el a buja kerttől, melynek 

csillogó szépsége a biztosított distanciából nézve egy-

értelműen vonzott, kísértett, behatolásra és elmerülésre 

szólított. Most, amikor befogadnak a vén park sötét útjai, 

a magát a csábító karjaiból kitépő Holodnaja olyan, mint 

a Minotaurus labirintusából menekülő áldozat. A mo-

dern időkben nem a Minotaurust tartja fogva a labirin-

tus, hanem a nőket ejti rabul a Minotaurus számára. Itt 

nincs Ariadné, a „felettébb tiszta”38, azaz szűzi vagy 

anyai természet, aki ismeri a labirintusból való kijutás 

titkát. A történet mai horror változatában a labirintus 

azonos a pokollal, de ma ismét megjelenik az útmutató 

szűzlány képe és ezzel a menekülés lehetősége (Hellraiser 

2.). A horror Ariadnéja autisztikus szűz, aki azért birto-

kolja a pokol kulcsát, a kijutás titkát, mert semmi kapcso-

lata nincs a mai élettel. A csupa elevenség Marija fölött 

ezzel szemben hatalma van a csábításoknak. Ez újabb 

példa arra, hogy a modern világban az előnyök válnak 

hátránnyá és a hátrányok előnnyé, s e közeg értékeket 

leselejtező mivoltával számolva veti el a fi lm noir a hős 

fogalmát.

Bevásárlás közben ismertük meg Mariját, amint tár-

gyak vonzásában kering a nagy épületben. A bankárt ő 

bűvöli el, őt a tárgyak. A század gyermekei kiindulópontja 

azonos A nagyváros gyermeke hősnője erotikus karrierjé-

nek kezdetével. Ami A nagyváros gyermekében erotikus 

karrier, az A század gyermekeiben bukás. A nagyváros 

gyermeke proletárlányát a kirakat elérhetetlen tárgyai 

bűvölik el, A század gyermekei polgárasszonya úgy néz 

ki, mint egy karácsonyfa, megrakva az összevásárolt kis 
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tárgyak dobozaival. Ugyanezt a motívumot variálja az 

Ábrándok menyasszonyának vallomása a gazdagság és 

pompa bűvöletéről. A feliratok nélkül fennmaradt fi lm 

ismertetései szerint a Holodnaja által játszott feleség 

szereti férjét, de a pénzt még jobban szereti. Mi legyen 

a férj, kit válasszunk? Pénzeszsák legyen-e vagy az ér-

zelmek zsákja? Lehetséges, hogy az ismertetések hűsé-

gesen adják vissza a fi lm koncepcióját, a feliratok nélküli 

fi lmben azonban nem egészen ezt látjuk. Holodnaja a 

családi jelenetekben csupa derű, a frivol miliőbe átlép-

ve azonban mimikája és gesztusai önmegvetést és élet-

megvetést fejeznek ki. Mielőtt elhagyja férjét, sértetten 

reagál annak szavaira, majd szenvedélyesen vádolja. 

A szavakat, melyekről a felirat tanúskodott, nem ismer-

jük. A felirat nélküli változatban azonban úgy néz ki, 

mintha a zsaroló szatír, a férj főnöke valamiképp elérte 

volna, hogy a férj maga küldje el feleségét az újabb ta-

lálkára. Az Életet az életért című fi lmben szinte ugyanezt 

a jelenetet látjuk viszont. Az Életet az életértben a szere-

tő, A század gyermekeiben a férj beszél a dúlt Holodnajá-

hoz, akit mindkét fi lmben egy bankár ostromol. Ho-

lodnaja mindkét fi lmben megrendülten vitázik, de végül 

elmegy a bankárhoz, akit nem szeret, sőt, nem is kíván. 

Vizuális síkon úgy működik a fi lm, mintha végül a szo-

rongatott férj kérné feleségét, járjon közbe, tegyen vala-

mit a család megmentése érdekében, és ezzel váltaná ki 

az asszony megvetését. Mintha, akárcsak Az utolsó tangó 
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vagy a Hallgass, bánat, hallgass... című fi lmekben, a férj 

már itt is valamiképpen hozzájárulna a feleség „erotikus 

tőkéjének” „befektetéséhez”. Mindez arra utal, hogy az 

egyik fi lm (A század gyermekei) tudattalanja más fi lmek-

ben (Hallgass, bánat, hallgass..., Az utolsó tangó) tudatosul. 

A némafi lm képek úgy viszonyulnak a feliratokhoz, 

mint az álom az álomfejtéshez. A képek és gesztusok 

kegyetlenebbek lehetnek, mint a feliratok. Egy fi lmben 

sok lehetséges fi lm szunnyad – ezt az elveszett feliratok 

esete tudatosítja a vizsgálóban.

Az otthon és a félvilág párhuzama új témába torkol-

lik: a férj magánya váltakozik a más karjában látható nő 

képeivel. Az egyik férfi nak gyermeket ad a nő, a másik-

nak önmagát. Az egyikkel a nyugalmat éli meg, a má-

sikkal az izgalmat. A század gyermekeiben a férj gubbaszt 

magányosan, míg a feleség kalandokat él át; az Életet 

az életértben fordítva van, ott a fi lm a feleség magányát 

hangsúlyozza. Közös a két fi lmben, hogy a kalandok kö-

zéppontja mindkettőben a Hamupipőke típusú nő, akit 

magával ragad a mobilitás spirálja. A párokat elragadja 

és elválasztja az örvényszerkezetű mobilitás, a nyugta-

lan közeg, amely mindig új kombinációkat kíván, nem 

tűr állandó viszonyokat, ellenére van a megállapodott-

ság. Jó és rossz különbségének orientatív szerepét átve-

szi régi és új különbsége. Az új minősítése és a tilalmas 

minősítése egymás hatását fokozó kölcsönhatásra lép-

nek. A boldogságot legyőzi az izgalom.

Bauer fi lmjeiben a szabadosság mélyebb ösztönrab-

ság, és a promiszkuitás felé haladó, piacosított szexuális 

kultúra teljesebb magány, mint amit korábban ismert a 

társadalom. Ebben a korban szexuális szabadsággal és a 

csoportházasság formáival nemcsak az értelmiség kísér-

letezett, népi szekták is. A felszabadulás azonban nem 

hozott szabadságot: a melodrámákban az egyik fél sza-

badsága a másik rabsága, ha az egyik erősebben kötődik, 
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mint a másik. A rab kimeríthetetlennek tekinti a szaba-

dot, a szabad azonban kimerítettnek a rabot. Az egyik a 

várakozó, a másik az, aki elmegy. Az, aki elmegy, ezzel 

kötődést vált ki, visszavárják. Az, aki várakozik, ezzel 

lehetővé teszi, hogy a másik legyen az, aki elmegy. A ha-

gyomány a női pozíciót azonosította a várakozó szerepé-

vel, a fi lm noir azonban nem kis mértékben táplálkozik 

a nemek szerepcseréjéből. Az erotikus mobilitásnak ára 

van, a modernizált erotika érájában eltűnik az érzelmi 

intimitás, a gyengéd becézés, az arcok maszkszerűvé 

és az interakciók tartózkodóvá válnak. Antonioni és 

Bergman már ezt a distanciáltabb férfi -nő viszonyt dol-

gozzák fel. Jancsónál már nincs igazi páros viszony sem, 

csak erotikus-politikus csoportdinamika. A szolidaritás 

az új érában is lehetséges, a bensőségesség azonban kárt 

szenved. Feltétlen odaadás esetén a szeretők viszonya 

szülő és gyermek viszonyára kezd hasonlítani, szexuá-

lis szabadság esetén tulajdonos és háziállat viszonyára. 

Klim Szamgin is macskához hasonlítja a kielégíthetetlen 

Lidát, aki váratlanul lefekszik vele, majd ugyanolyan vá-

ratlanul elmegy Párizsba. Vagy az izgalom szenved kárt, 

vagy a bizalom. Egyik esetben túl közel vannak egymás-

hoz, a másik esetben nem elég közel. A fi lm noir szeretet 

és erotika összebékíthetetlenségére épít. A fi lm noir me-

lodrámák paradoxona az, hogy a fetisizációnak az állat 

a tárgya, nem az angyal. Bele kell halni a veszedelmes 

szerelmekbe. Ez nem a simogatás ideje, nem simogatni 
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kell, hanem odacsapni, tanította Lenin. Az a poén, hogy 

ez az erotikában is így van, és aki nem így gondolja, a 

polgár, az is így érez és így cselekszik. Ez vezet a fi lm 

noir sötét és pusztító viszonyaihoz.

A parkjelenetet követően a férjet elbocsátják a bank-

ból. Holodnaja a kerti függőágyban elterpeszkedő ke-

rítőnőnek panaszkodik, a függőágy szélén gubbasztva. 

A bestia teste fehér ruhában világít, az áldozat pedig 

olyan, mint egy kis fekete varjú. A függőágy, a két nő-

portré kereteként, erősíti a pókháló hatást, melyet a tavi 

jelenetben a konfetti képviselt. A fi lm elején kerti ünne-

pély, vége felé közeledve erdei piknik tanúi vagyunk. 

Előbb a nő volt a kihívó, most a szatír: a nő ártatlan játéka 

a játékos játékszerré válásához vezetett. Az asszony, aki 

többnyire menekül és védekezik, máskor leissza magát 

és mulatni kezd. Beszédesek Holodnaja öneldobó moz-

dulatai: „Most már mindegy!”, „Jöjjön, aminek jönnie 

kell!”, „Nem bánom!” A részeg Marija átadja magát az 

előbb ellökött csábítónak, a bekerítő mozdulatoknak. 

Holodnaja mámoros arccal legyint, de nem a tenyerével, 

hanem egész karját lendítve, részeg, boldogtalan moz-

dulattal emelve magasba karját, mintha most nem a csá-

bítót akarná ellökni, hanem egész életét. Erre a csábító 

felkapja őt, mint vadállat a koncot, elindul vele, hurcol-

ja be zsákmányát a sűrűbe. Egy másik férfi  megtalálja 

Marija elhullajtott retiküljét, mely kinyílva tátong az 

idegen férfi  kezében. A mai fi lm direktben dokumentált 

nemi aktusai meg sem közelítik azt az obszcenitást, amit 

a némán várakozó természet, a bozontos növényi sűrű-

ség és a tátongó retikül képviselnek.

A bankárnak nem fontos, hogy a nő visszacsókoljon, 

elég ha ő megkapja, birtokba veszi a „tárgyat”. A szerzés, 

a birtokba vétel a cél, nem az egymásra találás, sőt, az 

utóbbi szimmetriája meghiúsítaná a prédával való vi-

szony izgató komplementaritását, lehetetlenné tenné a 
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győzelem érzését. A számítás világában a szerzemények 

számlálása a cél, a szeretet nincs a kalkulációkba bele-

kalkulálva, mert az egy másik, alternatív világot alapító 

elv, mely zavarná a haszonracionalitás logikáját.

A különösen obszcén retikül jelenetet követően mint-

egy a posztkoitális depresszió metaforája a hazatérő 

nő ellenállása az autóban. Marija a hisztérikus undor 

rohamában fejti le magáról a kielégíthetetlen bankárt. 

Ugyanezt az undort játssza el ma a Megtört ölelésekben 

– a milliárdos öregúr által kitartott fi atal nő szerepé-

ben – Penelope Cruz. A Megtört ölelések azonban fárad-

tabb mint a Volver, és a spanyol nő sem éri el az orosz nő 

temperamentumát. (Vagy a XXI. század eleji nő a XX. 

század eleji nő temperamentumát?) Miután a szatír az 

autóban zaklatta, a kiszálló nő futva menekül, a bankár 

pedig autóval üldözi. A gengszterfi lmekben szokásos 

autós üldözés, Amerikából Oroszországba átkerülve, 

szerelmi üldözéssé változik, de nem kevésbé kegyetlen. 

A fi lm nagy része a fi atal nő birkózása az öregedő férfi -

val, akit lehetetlen lefejteni.

Holodnaja borzasan, dúltan, feketén aláfestett, züllött 

szemekkel jelenik meg a családi otthon ajtajában. Ebben 

a pillanatban ördögien szép. Most már nem a bankárt 

rázza le magáról, mint eddig, hanem a hozzá siető ré-

mült férjet. Az orosz végzetasszonya nem tud kettőé 

lenni. Miután a nem szeretetté lett, nem tud többé a sze-

retetté lenni. Az undorító férfi val való érintkezés után a 
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szeretett férfi  felé fordul az undor? Vagy az undorítóval 

való érintkezés után a nő egy nem higiénikus, érinthetet-

len kasztba sorolta át magát? Ő sem méltó a férj ölelésére, 

de a férj sem méltó az övére, mert nem folytatott férfi úi 

harcot érte. Az atyai férfi  legyőzte a fi úi férfi t, ezzel meg-

fordult az idő, és most már a sötét előidők zűrzavara és 

káosza felé halad a történelem.

A fi lm elején van egy jelenet, amelyben a hazatérő férj 

gyanakvó idegenkedéssel nézi meg a ház előtt álló autót, 

mellyel a kerítőnő érkezett Marija látogatására. A fi lm 

végén, amikor a férfi  elbocsátva, kidobva és megverve 

tér haza a hivatalból, ez az autó viszi el feleségét. Most 

is a kerítőnő érkezik az autóval, hogy elszállítsa a fele-

séget, siettetve a nehezen induló autó sofőrjét, a megtör-

ten hazafelé ballagó férj orra előtt rabolva el asszonyát, 

idegesen sürgetőzve, mert fél, hogy Marija meggondolja 

magát. De végre indul az autó és elsöpör a férfi  mellett, 

aki az üres lakásban az ágy előtt térdelve a feleség hűlt 

helyét csókolja a lepedőn, majd főbe lövi magát, miután 

búcsúszavakat körmölt az íróasztalon, hevenyészett le-

velet hagyva az asszonyra, hol a toll, hol a fegyver után 

kapkodva, szétszórtan. Végül holtan látjuk, az asztalon 

marad az el nem küldött levél.

Bauer idején már nem a nő előtt térdel a férfi , mint 

Dosztojevszkij korában, hanem a nő kihűlt helye előtt. 

Ebben a kultúrában a nő az isten, autonóm, távoli, sze-

szélyes, felfoghatatlan és megfoghatatlan. Az ember (a 

férfi ) az istent (a nőt) keresi, de a nő (az isten) az ördö-

göt (a csábítót) keresi. A kereső isten az istenkeresők 

is tene és nem a dogmatikus, felekezeti vallásosságé. 

A szexkultusz a nő mint istennő halála. Az „isten halott” 

tézise a szexkultusz idején azt jelenti, hogy a nő halott, 

nincs helye a létezésben férfi nak és nőnek, a „harmadik 

nem” pedig nem a két nem összege, hanem hiánya.

A hierarchia az a szociális térben, ami a verseny az 
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időben, mindkettő a kontraszelekció eszköze. Nem a 

jobb győz, hanem a rosszabb; aki alul marad, az nem 

több, mint zsákmány, a beosztott is a bankár prédája, 

nemcsak a beosztott felesége. A parazitának, ki felül van, 

nem kell család, nincs szüksége saját kisvilágra, mert a 

nagyvilág az övé, nincs szüksége, hogy őrizzen valamit, 

mert mindent megszerezhet; ezért herdálnia kell, nem 

őrizni, hogy helyet csináljon életében az új szerzemény-

nek. Aki alul van, annak fontos volna a kisvilág, de a 

felül levők szétverik, mert a piaci mozgások hatalmától 

mentesített, „szentnek” tartott viszonyok védett terüle-

teként akadályozza az áruforgalmat és vele a zsákmá-

nyolók korlátlan igény-kielégítését.

A század gyermekeiben egybeesik a „magam útját já-

rom” és az „idegen utakon” sztereotípiája. Az idegen 

utakon járás a modern nő számára a saját útja? A kérdés 

felveti a Bauer melodrámák egy olyan tematikai tulaj-

donságát, amely már 1915-ben a posztmodern melodrá-

ma és az erotikus thriller felé mutat. A szociális korláto-

zások hatalmát lerázó nő, a szociális csapdából kilépve, 

az ösztönök csapdájába esik. Amit a politika és morál 

frontján kiharcolt magának, elveszíti az erotika frontján. 

A nő reterritorializációs drámája a hímek territoriális 

harcához köti az erotikát, meghódítandó territórium-

ként éli át testét, melyet a másik hímet legyőző hímnek 

ajánl fel. Nem a szépség, nem a jóság és nem is az okos-

ság vonzza, csak a – mindegy, milyen módon és áron 
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elért – győzelem. Az egyéb területeken modernizált nőt 

az erotika heveny archaikus regresszióval sújtja. Az ero-

tika a kezdet rettenetességének kísértetjárásával igázza 

le a modernséget. Miért a térhódító izgatja a nőt? Miért a 

meghódított terület (legyen az földbirtok, társadalmi in-

tézmény, politikai hatalom, rang vagy hír) birtokosa álta-

li birtokbavétel izgatja a nőt? Nem kielégítő magyarázat 

az, amivel a baueri nők maguk indokolják döntésüket. 

Nem magyarázza a történteket a pompa, a gazdagság 

vagy a társadalmi felemelkedés vágya, hiszen a szeretői 

pozíció többnyire lecsúszást, bukást jelent, a pompának 

pedig nem lesznek birtokosai, csak a gazdagság kellékei 

közé beállított új dísztárgy. Az erotikában – az ágyban – 

azonban ők győznek. A nő meghódítja a hódítót, legyőzi 

a győzőt, aki tehetetlen, lenyűgözött féregként vonaglik 

a lábainál. Ezért a győztes pillanatért azonban a nőnek 

később fi zetnie kell. Az erotikus dicsőség ára a morális 

megsemmisülés, lelkifurdalás és boldogtalanság, mely 

felé a fi lm cselekménye, az elveszett zárójeleneteket mél-

tató beszámolók szerint, halad. Ezzel magyarázhatjuk, 

hogy a XX. század nagy lázadó női a reterritorializációs 

kényszer vagy csábítás ellen lázadó deterritorializációs 

eposz hős nőiként járják Európát, Ahmatovától Lou 

Andreas-Saloméig és Ljena Grabenkóig vagy Sabina 

Spielreinig, és a reterritorializációs késztetés felülke-

rekedése lesz Sabina Spielrein vagy Ahmatova veszte 

(vagy felmagasztosulása).

1918. május 31-én mutatták be Vjacseszlav Viszkovszkij 

fi lmjét, Az utolsó tangót, melyben Vera Holodnaja argentin 

táncosnőt játszik, a francia apacsdrámák stílusában. A 

fi lm hősei, Chloé (Holodnaja) és Joe (Oszip Runyics) bo-

hém művészek, ráadásul latin bohémek. Chloé a dekol-

tázsába gyűri a tangóbárban az angol turistától kapott 

bankjegyeket. A hosszú beállításban három szinten fo-
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lyik a cselekmény, elől az angol férfi  és az argentin lány, 

középen a fi gyelő Joe, hátul pedig a kihívó, kacér tánc. 

A mulatóban történtekre a későbbi erkélyjelenet reagál. 

Chloé és Joe este az erkélyen cigarettáznak, bűnről, csá-

bításról, a gazdag áldozat kifosztásáról ábrándoznak a 

város felett. Holodnaja csípőre tett kézzel, a férfi től el-

fordulva áll, felvetett fejjel a semmibe mered, füstöt ere-

get. „Ha akarod, sok pénzünk lehetne…” – duruzsol a 

fülébe Joe. A férfi  a nő mögött áll, felé hajlik, sietve és 

folyamatosan beszél, míg a nő, mint néma szobor, nem 

válaszol. A férfi  azt sugallja a nőnek, hogy minden a nő-

től függ. „Ó, ha sok pénzünk lenne … szabadok lennénk 

… nem koszos kocsmákban táncolnánk…” Joe álma a nő 

áruba bocsátása és a kívánatos árucikk megsemmisítő 

fegyverré változtatása. „Még azt is megengedheted neki, 

hogy megcsókoljon, csak te ne csókold vissza, mert ak-

kor megölnélek.” Holodnaja elfordul, megkeményedik, 

Joe magához rántja, csókhelyzetbe dönti, mire a nő eler-

nyed. Joe az életben is erőszakosan vonja, taszítja a nőt, 

úgy dobálja a valóságban is, mint a színpadon a táncban. 

A tangó az igazi élet, és az élet is csak egy zavarosabb 

tangó. Már A század gyermekei elemzésekor is kiderült, 

hogy ezek a fi lmek látványszinten radikálisabbak, mint 

a feliratok értelmező munkája által kreált fogalmi szin-

ten. Láttuk, hogy a két szint a titkos álomgondolat és az 

azt szalonképessé tevő szekundér feldolgozás viszonyá-

ban van egymással. Az álomgondolat szintjén a táncos 
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kölcsönadja szeretőjét a vastag pénztárcájú vendégnek. 

A fi lmek kimondhatatlan frivolitásokkal játszanak. Az 

Életet az életértben és Az utolsó tangóban is egy-egy cso-

portházasság víziója kísért, ott két nővel akar házasságot 

megélni egy férfi , itt a férfi  egy másikkal közösen ké-

szül birtokolni a nőt, osztozni a nőn, hogy osztozzanak a 

pénzen is. Joe a fi lm noir bestia szerepére akarja rávenni 

Chloét, a nő azonban elmegy az idegen férfi val, akinek 

kifosztásában kellene segédkeznie. A nő elhagyja a férfi t, 

mert az nem fogja és őrzi őt eléggé (A század gyermekeiben 

is így volt). A nőt sérti, hogy a férfi  viszonya nem eléggé 

tradicionális, amiben Chloé a maga női szerepének leér-

tékelését látja.

Chloé habozva áll a függöny mögött, az áldozatjelöl-

tet szemlélve, aki felé partnere lökdösi. Holodnaja dúlt 

és durcás, makrancos és sértett, de még ilyenkor is ösz-

tönösen kacér. Holodnaja a Nietzsche által jellemzett 

rabszolga-ressentiment témáját variálja most: nehezte-

lést visz bele a vamp szerepébe, melyet vállal, de meg-

alázva érzi benne magát.

A szerető küld a másikhoz, ezért a másik férfi  ebben 

a helyzetben áldozat és nem csábító. A csábító ezzel 

szemben duplán csábító, mert nemcsak a maga számára, 

a másoknak való kikölcsönzés céljából is csábítja a nőt. 

Chloé női erejét pedig nem csökkenti, hanem fokozza 

az, amit az imént rabszolga-ressentimentként jellemez-

tünk. Holodnaja szájában, az erkély jelenet cigarettája 

helyén, most rózsaszál lóg. Tüske és virág kapcsolata 

utal a vamptermészet veszedelmességére.

Chloé végül kilép, átlibben az öltözőből a lokálba, a 

függöny mögül a függönyön túli világba, és most Joe 

lesi, a függöny mögött lapulva, csodafegyvere bevetését. 

A férfi  és a nő helyet cseréltek. A lokál közepén, az angol 

asztalánál játszódó jelenetet, Chloé akcióját két perspek-
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tívából látjuk: oldalról és hátulról, közelről és messziről, 

a megfi gyelő Joe perspektívájából, majd a megfi gyelő 

kamera objektív perspektívájából. Egyazon aktus való-

sága a messzi hátulnézetből csábításnak látszik, a közeli 

oldalnézetből gyónásként lepleződik le. A nő látszólag 

csábító vamp, ám ami messziről csábítás, az közelről 

gyónás. Chloéban van valami, amit nem ér el a piac tör-

vénye. A nő színt vall az áldozatjelöltnek: „Szerettem 

Joe-t, de ő a maga karjaiba dobott, én pedig dühömben 

kipakoltam.” Az angol úr köpenyébe burkolja a nőt, és 

míg Joe átöltözik, magával vonja, távozik vele a lokálból. 

Az öltözőből visszatérő Joe döbbenten keresi az eltűnt 

lányt. Megint egy férfi  a nő hűlt helyére meredve.

Oroszlánketrec lett az erkélyből, akol Joe fel-alá jár a 

következő estén, majd gubbasztva vár, végül elalszik, 

hogy bosszút forraló gyűlölettel ébredjen álmából. A 

„nő, aki elmegy” témájához kapcsolódik „az eltűnt nő 

keresése”. Joe kutat a városban, keres a nagyvilágban. 

Vonat rohan, melyet vasúti hídról szemlélünk, felülné-

zetben, füstje megvakítja a képmezőt, mintha Chloénak 

az erkélyen eregetett füstfelhője nőtt volna nagyra. A nő 

elvesztése után úgy jelenik meg a rohanó mozdony, mint-

ha ő rabolná el a nőt, ahogy az autó rabolta el A század 

gyermekei végén.

Az angol úr Párizsba viszi, ahol kényezteti, becézi a 

boldogtalan nőt, aki nem találja helyét a luxusvilágban. 

Stone úr olyan fi gyelmesen viszonyul a táncosnőhöz, 
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mint A nagyváros gyermeke úriembere a varrólányhoz. 

Mindkét fi lmben vendéglő a csábítás színhelye, mind-

két nőt visszahívja egy elementáris ingereket ígérő világ.

Chloé elment, mert fellázadt áruba bocsátója ellen: 

bosszúból maga tette magát áruvá. A szextőke befek-

tetése az idegen ágyakba való befektetés. A szex vál -

lalkozásban – legalábbis a hagyományos prostitúció kis-

vállalkozói szintjén – a szextőkés és a szexmunkás egy és 

ugyanaz a személy, befekvő befektető. A tangótáncosnő 

azonban, mint művész, olyan munkás, aki nem élvezi a 

tőkés szerepét: csavargó lélek, bohém. Unja az új életet, 

visszaszökik a tangóbárok világába, meg akarja mutatni 

a párizsiaknak az igazi argentin tangót. Hirtelen jele-

nik meg Joe a táncparketten, ahogyan első pillantáskor 

szoktak szembe kerülni a melodráma jövendő szeretői. 

A melodramatikus szerelmi expozícióban a prózai élet 

vége, a banalitás legyőzése az első pillantás, itt az élet 

vége az utolsó pillantás, de mégis, itt is szerelmi vallo-

más. „Elmentél, elhagytál, ezért most megöllek” – idézi 

egy korabeli kritika a fi lm hiányzó jelenetét.39

Lebegyev így írja le Az utolsó tangó fennmaradt töredék 

kópiájából hiányzó nagyjelenetet: „A hivatásos táncos 

hűtlen partnernőjét a tánc utolsó fi gurája közben öli 

meg.”40 Szabinszkij: Bábuként játszott a szívvel, bábuként tör-

te össze... című fi lmjében (1916) a hősnő, miután feltámad 

benne „a délvidéki nő esztelen szenvedélye” és „viharzó 

táncba akarja fojtani bánatát”, végül „tánc közben tőrrel 

szíven szúrja magát”.41 Ezekben a fi lmekben egybeesik 

násztánc és haláltánc. A fi lmek sajátos válaszokat adnak 

szerelem és halál összefüggésének Szolovjov és Rozanov 

óta állandóan feszegetett kérdésére.

Mennyiben rokona Az utolsó tangó Joe-ja A női lélek alko-

nyában látott megerőszakoló vadembernek? A nő ezek-

ben a fi lmekben a kihasználó macsó és a kulturált tisz-

telő között vergődik. A női lélek alkonya és Az utolsó tangó 
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is arról tanúskodik, hogy a kizsákmányoltak közötti 

kölcsönös kizsákmányolás kegyetlenebb kizsákmányoló 

és kizsákmányolt osztály viszonyánál: ezért jön a forra-

dalom helyett végül barbarizáció, belső népvándorlás és 

új középkor, mely nem képes átvezetni a társadalmat a 

megígért új világba.

Miben több mégis Joe, mint A női lélek alkonyának erő-

szakos csibésze? Az elvadulás mélyén van valami, nem 

hal meg a mag, amelyből kicsírázhat az új világ, ha az 

ígéreteket kompromittáló katasztrófák következtében 

nem rémülünk meg, és nem kushadunk vissza alázato-

san a régi istállóba vagy börtönbe. Az utolsó tangóban a 

gyilkosság szerelmi bizonyíték. A fi lm noir melodrámá-

ban van egy szerelmi halálösztön, amely kozmikus felol-

dódást keres a szerelemben, és van gyilkos szerelem, egy 

destruktív erotikus ösztön, mely a teljes birtoklást keresi, 

amelynek maga állapítja meg szeszélyes és megfoghatat-

lan kritériumait. Ezek a kritériumok azért ingadozóak, 

mert az erotikus ösztön lehetetlenre vágyik. Az eroti-

kus ösztön szüli meg a vágyat, az erotikus ösztönben a 

természet kultúrát szül, s a vágy alapstruktúrája maga 

abszurd, amennyiben csak az a kívánság vágy, amely 

lehetetlenre vágyik és ezáltal a végtelen felé vezető moz-

gást nemz, végtelenül mozgósít.

A szerelmi tárgyat utilitarisztikusan instrumentalizáló 

férfi  a fi lmekben elveszíti a nő megbecsülését és ezáltal 

végül a nőt. Az „érdeknélküliség”, mely Kantnál eszté-
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tikai kritérium, a szerelmi halál mitológiájában etikai 

kritériummá válik. A szerelemnek őrültnek kell lennie, 

nem szabad hozzá engedni a rációt. Ezért gyilkos őrjön-

gésként, mindent romba döntve, maga a szerelem tarol 

Az utolsó tangó végén. Ha a tetszés nem tudott megtisz-

títani az érdektől, akkor a nemtetszés, a féltékenység, 

a harag és bosszú háborgása tisztít meg végül tőle. Az 

apacsdráma a primitív ösztön gyilkos kegyetlenségét 

egységben látja a primitív eszközökkel élő eredeti érték-

kereséssel. Ugyanaz a kegyetlen piaci utilitarizmus, mely 

szemérmetlen cinizmussal lép fel a nagyvárosi lumpen 

miliőben, később hőstörténetté válik, mert a kényszerű 

cinizmus mögött mélyebb szenvedélyek dolgoznak, me-

lyek munkáját már Gorkij is megírta Makar Csudra című 

elbeszélésében. A század gyermekei kispolgári miliőjében 

a külsőleg Az utolsó tangóhoz hasonló történet csak szo-

morú és sivár, míg Viszkovszkij fi lmjében van valami 

nemes és tragikus. Az utolsó tangó hőse nem tudja, hogy 

hisz az értékben, amellyel játszik, míg A század gyermekei 

férje úgy tudja, hogy hisz mindabban, amiben mégsem 

hisz eléggé, nem hisz annyira, hogy harcoljon is érte. Az 

egyik még keresi, amit a másik elveszített. Az erkölcsön 

innen van valami erkölcsi minőség, előerkölcs, az erköl-

csön túl azonban nincs utóerkölcs. Mindenkivel lefeküd-

ni nem olyan súlyos, mint elmenni eggyel. Joe nem a 

nemi szerv, hanem a szív elajándékozására féltékeny, itt 

a szív elvesztése a hűtlenség kritériuma. A kapitalizmus-

ban semminek nem szabad állandónak lennie, mert a 

legfőbb érték a forgalom. A nemi szerv a kapitalizmussal 

kooperál, a „szív” azonban lázad ellene. Jeleztük, hogy a 

fi lm noir erotika a szívtelen maszkok antikommunikatív 

viadala, azaz szívtelen. A nemi szerv nem tud áruló nem 

lenni, a „szív” azonban csak addig „szív”, amíg nem áru-

ló, másként csak a nemi szervet működtető pumpa. Joe 

ezért a „szív” hűségét követeli, s elfogadja, hogy a nemi 



171A TERROR MODERNIZÁCIÓJA: PÉNZPIAC ÉS KÉNYSZERMORÁL

szerv elkószál, mint egy macska. (Pontosan ez a problé-

ma tér vissza, és szó szerint hasonlóan fogalmazza meg 

a Páger Antal által játszott megcsalt férj a magyar fi lm 

noir idején, Zilahy: A hazajáró lélek című fi lmjében.)

Csardinyin Hallgass, bánat, hallgass... című fi lmje 1917-

ben készült, de csak 1918 májusában mutatták be. Az új 

hatalom hozzátesz a fi lmhez egy inzertet, mely szerint 

ez a „nem különösen érdekes” darab a nő áruvá válá-

sáról szól. A polgári melodrámát a kritikai kommentár 

segítségével akarják a „forradalmi nevelés” szolgálatába 

állítani. Loriot, a zenebohóc, akit maga Csardinyin ját-

szik, egymásra rakott állványokból álló imbolygó torony 

tetején hegedül. A kiinduló motívum azonos Ka rinthy: 

Cirkusz című novellájának témájával. Karinthynál az 

elbeszélés szubjektuma semmi mást nem akar, csupán 

előadni szerzeményét, a dalt, mely azonban senkit sem 

érdekel. Egy életen át kell készülnie, gyakorolnia, míg 

egy imbolygó emelvény csúcsán előadhatja, így érve el, 

hogy felfi gyeljenek rá. A közönséget nem a lélek érdekli, 

s még csak nem is a forma, hanem a formával összeté-

vesztett trükk, nem az üzenet, hanem az attrakció, nem 

a tartalom, hanem a mutatvány, nem a művészet, hanem 

a cirkusz, a show, a geg? Vagy a mesterkélt körítés egyút-

tal minden művészet titkára is utal, mindben kell lennie 

valami másnak, felesleges többletnek, mert a meztelen 

lélek elviselhetetlen? A közönséget a művészethez a 
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mesterség által hozzáadott plusz bűvöli el, a nehezítés, a 

bonyolítás, a kockázat, a kihívás, a valószínűtlen segítsé-

gül hívása, a győzelem az anyag felett, a hatalomgyakor-

lás reprezentációja. A művészet mint erőtöbblet felmuta-

tása, a túlbonyolítás általi lenyűgözés, a perfekció általi 

felülemelkedés, a közönség, a nép feje fölött lebegés. A 

művész kevesebb, mint művész, csak mutatványos, de 

éppen mint mutatványos éri el, hogy egyúttal több le-

gyen mint művész, a profanizált isten pozíciójában, a 

bohóccá lecsúszás árán, mégis a világ fölött lebegjen. Ez 

a közös a Karinthy novella és a Hallgass, bánat, hallgass... 

alaphelyzetében. A fi lmben azonban van még valami: a 

profanizált isten egyúttal áldozat. A közönség csodál-

ni és szánni is akarja. Azon az áron emelkedhet a fejek 

fölé, hogy le kell hullania a lábak alá. A jelenetnek ka-

tasztrófával kell végződnie, a művész egyúttal szárnya 

szegett Ikarosz is. A mutatvány csúcspontján mindenki 

őt fi gyeli, azután a nyomorékra többé senki sem hall-

gat, de a bukás és a meg nem hallgatottság az ára, hogy 

végre cifraság nélkül adhassa elő kis dalát. A kiöltözött, 

perfektált profi  művészet mellett megjelenik a meztelen 

művészet, mely a száműzetés és a nyomorúság útját jár-

ja. A megsántult artistából utcai énekes lesz. Ami Ka-

rinthynál a megoldás, a csúcsra jutás, a meghallgatást 

elérő produkció, a nagy premier, a porond csodája, az 

Csardinyin fi lmjében csak a kiindulópont. Karinthynál 

egy megtört, kiábrándult szomorú ember jut fel a csúcs-

ra, itt egy boldogtalan, beteljesületlen ember hull le a 

magasból. A fi lmben nagy közönség csodálja a produk-

ciót, hogy aztán az utolsó emberig elhagyják a művészt, 

és senki se hallgassa a hideg kővilágban bolygó koldus 

hegedű szavát: „Hallgass, bánat, hallgass…” Két művé-

szetkoncepció követi egymást: a lenyűgöző mutatvány-

ba csomagolt panasz és a tiszta, meztelen, egyszerű pa-

nasz. A tiszta panasz, mindenen túl. A művészet mint 
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tiszta művészet utólagossága, életen kívülisége, az ér-

zékenység lekésettsége. Érzékenység és élet érdekeinek 

összeegyeztethetetlensége. A világ elrohan az érzékeny-

ség mellett, magára hagyja, irtózik tőle, mint a ragályos 

betegségtől. A szerelem is irtózik az érzékenységtől, a nő 

is elhagyja a művészt. Ezzel a Csardinyin fi lm egy sor 

korábbi szerető eltávozását is magyarázza.

Loriot produkciója, a felmagasodó majd összeomló 

emelvény két élete, melynek két állapota azt is megha-

tározza, hogy megtarthatja vagy elveszíti a nőt, Paolát 

(Vera Holodnaja), az erekciós és impotencia szimbolika 

műveként is értelmezhető. Egyre magasabb, imbolygó 

torony dicsőségének magasából zuhan a férfi  a nyomo-

rék tehetetlenség mélyére. Mielőtt mindez megtörténne, 

a művészi és szakmai katasztrófa előtt Loriot más karjá-

ban találja Paolát. De a nőt azután találjuk más férfi  kar-

jában, hogy óvta a bohócot az ivástól, tehát miután Loriot 

az alkohol rabjaként jelent meg szemünk előtt. De nem 

is a sorrend, a nő, illetve a férfi  hibáinak vagy vét keinek 

okozati viszonya a lényeg ezúttal, hanem az, hogy Loriot 

gyengének bizonyul. A Hallgass, bánat, hallgass... egy me-

lodrámaként konstruált „Anti-Anti-Ödipusz”, mely az 

erotikus kultúra modernizációjának pesszimista kriti-

kája felé mutat. Az Anti-Anti-Ödipusz a fél évszázaddal 

későbbi Anti-Ödipusz előzetes kritikájaként tekinthető. 

Amikor az erejét, hatalmát elveszítő ödipális hierarchia 

ennek következtében elveszíti a nőt, Paola a csoport, a 
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közösség kezére kerül, ettől kezdve mindig új férfi  olda-

lán látjuk. Az ödipális hierarchia és hegemónia világából 

az erotikus demokráciába léptünk át? Nem, erotikus de-

mokrácia a fi lm noir melodrámában nincs, csak prosti-

túció, érzelmi hontalanság. A fi lm, mely egy fi gurában 

foglalja össze az atya és a férj szimbolikus kellékeit, a 

posztödipális kultúrát a család hiányával jellemzi. A 

családot elnyomó szervezetnek látó Deleuze és Guattari 

részéről következetes álláspont az Ödipusz érája elleni 

lázadás. Kérdés, hogy a család, amely ellen ők lázadnak, 

vajon nem a kapitalizmus által megtámadott, degenerált, 

s így már eleve posztödipális család-e? Nem a bukott 

család frusztrációira hivatkozva lázadnak-e a család el-

len általában, s nem az újra felfedezett család védene-e 

meg a bukott család frusztrációi ellen? Dickens még po-

zitív képet ad a családról, de már ő is az elveszett család 

keresése formájában állítja elénk az ideált. A Twist Olivér 

a bűn, a bűnöző csoport, a haszonracionális kizsákmá-

nyoló szervezet uralmaként ábrázolja a családi princípi-

um bukását; az Ódon ritkaságok boltja a gyenge hierarchia, 

a bukott atya hatalomvesztésével, az atya nagyapává és 

egyben vén gyermekké válásával hozza összefüggésbe 

a női princípium eltűnését; míg a Copperfi eld Dávid vagy 

a Szép remények a visszautat keresi az elveszett családba, 

s úgy jeleníti meg az érzelmek reterritorializációját, mint 

kiutat a káoszból, mely káosz felhatalmazza az aljassá-

got. Dickenstől Kertész Mihályig keresi a fantázia a ki-

utat, a szabadulást a nihilből, amelyben mindent szabad.

Az Életet az életértben a feleség ül és vár, míg testvé-

re és férje szeretkeznek, a Hallgass, bánat, hallgass...-ban 

Loriot várja Paolát sivár odújában. Később, miután Paola 

– aki korábban énekével kísérte hegedűjét – elhagyja a 

férfi t, Loriot magában hegedül, leheletével melengetve 

fagyott kezét a téli udvarokon, míg Paola a gavallérok-

kal mulat. Az Ábrándokban a szerető a kulturált polgártól 
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megy tovább a züllött milliomoshoz, A század gyermekei 

hősnője ugyancsak a derék kispolgárt hagyja cserben a 

züllött bankár kedvéért. Az utolsó tangó táncosnője ezzel 

szemben a züllött művésztől megy a derék polgárhoz, 

aki mellett azonban nem találja helyét. A Hallgass, bánat, 

hallgass... artistanője a bukott, züllött artistától megy el 

az elegáns világfi hoz, akit idegesít a szeleburdi nő köny-

nyed erkölcse, ezért tovább adja őt barátjának. Ezúttal 

nem elrabolja a nőt a gazdag a szegénytől, mint A szá-

zad gyermekeiben, hanem megvásárolja. A nő átsétál a 

szegénytől a gazdaghoz, az pedig pénzt küld át egy 

borítékban. Semmi sem enyhíti az adásvételi viszony 

kegyetlenségét: a kor Oroszországában találkozik az 

eredeti felhalmozás obszcén kegyetlensége a dekaden-

cia obszcén kegyetlenségével, akárcsak a szovjet rend-

szer széthullása utáni posztszocialista miliőben. A meg 

nem szilárdult korai kapitalizmus kegyetlensége és a 

mértékvesztett későkapitalizmus irracionalitása együtt 

jelentkeznek, hatványozva egymás kártételeit.

Annak, hogy milyen hatékony a médiadiktatúra, bi -

zonyítéka lehet, hogy a közvagyon neoliberális és neo-

konzervatív kisajátítói, spekulánsok és oligarchák ural-

ma alatt élő mai ember pszichológiáját egy újabb fi lm 

sem közelíti meg olyan mélyen, mint Csardinyiné. A 

szenvedélybeteg zenebohóc a fi lm elején mindent elve-

szít, a későbbiekben pedig nem harcol semmiért, min-

denhez jó képet vág, hajlong és zenél. A fi lm cselekmé-



AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA176

nye a dalra épül, mely a moziban kísérte a cselekményt. 

A képsorokat refrénként tagolja az utcasarkon ácsorgó 

zenész képe, a bűnös alázatos türelme. Az áldozat nem 

lázadhat, mert bűnös is egyúttal. A Varieté című fi lmben 

véres bosszút áll az Emil Jannings által játszott artista, 

amiért a szeretők bohócot csinálnak belőle, akinek háta 

mögött összeröhög a vendéglő közönsége. De Dupont 

fi lmjének felszarvazott fi gurája egyben trapézművész, 

a levegő hőse, míg Loriot eleve bohóc, bár kétszer any-

nyit teljesít, mint a Varieté artistája, mert lebeg is, zenél 

is, ám kezdettől hiányzik belőle az önbecsülés, a hit az-

iránt, amit csinál. Loriot ugyanúgy kallódik, kezdettől 

fogva, művészként, mint utóbb Paola szeretőként. Olyan 

későbbi fi lmek, mint a Varieté vagy a Valamit visz a víz, 

a sodródó nők történeteiként világítanak vissza Paola 

esetére. Ő már nem egyszerűen a nő, aki elmegy: egyút-

tal sodródó, elsodort nő. A Varieté és a Valamit visz a víz 

közös kiindulópontja, hogy békésen él a család, a férj, a 

feleség és a gyermek, egészen addig a pillanatig, amíg 

elhozza egy hajó Lia de Puttyt, vagy maga a víz sodorja 

elénk Karády Katalint. A sodródás eleve kifejezi, hogy 

ő az, aki jön és megy: a szexnomád. A férfi  kíváncsisá-

gát tüzeli a titokzatos ismeretlen, elromlik a házasság, 

a sodródó nőnek pedig nem elég a férfi , ezért azt teszi 

a férfi vel, amit a férfi  tett érte a másik nővel. Holodnaja 

a Hallgass, bánat, hallgass...-ban egyszerre feleség és sod-

ródó nő, de itt mindenki sodródik, az összes szereplők 

bábok, még csak nem is valamilyen jó vagy rossz érte-

lemmel bíró sors, csupán a véletlenek bábjai. Mindenki 

szerezni akar, a nő örömöket, a férfi ak a nőt, s az aka-

ratosak csak sodródnak. Loriot ezzel szemben önként 

járja az értelmetlenség útját, melyet a többiek kénysze-

rűen. Loriot útján ezért zenévé válik, ami minden egyéb 

úton csak sivár katasztrófává.

A század gyermekei hősnőjét áruközvetítő forgalmaz-
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za, A nagyváros gyermeke hősnője magát bocsátja áruba, 

a Hallgass, bánat, hallgass... sodródó nője egyszerűen for-

galomba kerül. A férfi ak cserélgetni kezdik a nőt, egyik 

a másiknak adja tovább, s az erotikus bonyodalom kri-

minalisztikus intrikához vezet. A nő rendelkezésre bo-

csátása, az egyik férfi  által a másikra való ráuszítása azt 

a célt szolgálja, hogy míg a kacér nő leköti az áldozatot, 

a csődbe jutott váltóhamisító kifoszthassa barátja széfjét. 

Az erotikus intrika következtében az egyik férfi  a másik 

akaratlan gyilkosává válik. Közben a nőnek egy fi atal 

artista is udvarol. A fi lm megmaradt első része a krimi-

nalisztikus csúcsponttal végződik, az elveszett második 

rész szerelmi melodrámája Paola halála felé vezet, mely 

az írásos adatok szerint Holodnaja közelképekkel is de-

korált, nagy, teátrális fellépése volt. A Hallgass, bánat, hall-

gass... tehát eljut annak megállapításához, hogy ennek 

a drámának nincs nyertese, ez az élet nem kegyelmez 

egyik félnek sem, a nemek tönkreteszik egymást, mert 

ebben a társadalomban minden viszonyra ráül a konku-

rencia-viszony. A nő előbb cseretárgyként jelenik meg, 

utóbb mint csalétek egy kriminális intrikában, végül 

pedig azt látjuk, hogy a sok ügyeskedő, az érvényesü-

lés kegyetlenségében hívő sok önző ember sorra a saját 

csapdájába esik.

Mivel Csardinyin fi lmje a showbusiness világában in-

dul, érdemes egy pillantást vetni a műnek a hasonló ter-

mészetű amerikai fi lmekhez való viszonyára. Az ameri-
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kai és az orosz melodráma inkább idegenek egymástól, 

míg az orosz melodráma mintha az amerikai revüfi lm és 

showbusiness karrierkomédia fordítottja lenne, annak 

optimista ideológiája cáfolataként. Az amerikai fi lmek-

ben a banalitás világából menekülünk el, tőle vált meg 

a színpadi siker és a vele járó szerelmi diadal. Az orosz 

melodrámának nemcsak záró mozzanata a rossz vég, a 

fi lmcselekmény alaptendenciája a veszteségek, veresé-

gek sora. A fi lmek elején látni a sértetlen családi életet, 

mely aztán felbomlik (A század gyermekei), a fi lm elején 

megvan a gazdagság, aztán elvész a vagyon (A nagyváros 

gyermeke), előbb van a siker, aztán jön a bukás és kallódás 

(Hallgass, bánat, hallgass...). Az orosz melodrámában – az 

amerikai karrierfi lmek fordítottjaként – minden elvész, 

a siker és szerelem is hamis ígéretnek bizonyul. Az orosz 

fi lm azt tanúsítja, hogy az unhappy endre ugyanolyan 

sikeres, népszerű fi lmkultúra épülhet, mint az amerika-

ias happy endre. Ezt a Nyugat szinte évszázados késés-

sel veszi észre, de végül észreveszi, és ma az amerikai 

fi lm sokkal monotonabban ismétli a rossz véget, mint az 

orosz fi lm tette száz évvel korábban. A rossz vég kései 

nyugati rehabilitációjából fakad a posztmodern tömeg-

fi lm cselekménylezárásának ingadozása, a happy end 

konstruálása, mely hirtelen ellentétébe fordul: a jó vég 

korábbi hitét szemünk láttára, explicit módon cáfolják 

ezek a fi lmek. Újabb esztétikai utalás, ez is hipotézisünk 

mellett szól, mely szerint az orosz apokalipszis évszá-

zaddal előzi meg a világkapitalizmusét. Mindez azon-

ban nem jelent fatalista konzekvenciákat: ha az előlege-

zésekből ismereteket merítenénk, kézben tarthatnánk a 

sors fonalát. Az ember a saját Párkája lehet: ez az orosz 

fi lmtörténet válasza Griffi th Intolerance című fi lmjének 

Párka-motívumára, mely ott a világtörténelem víziójá-

nak keretéül szolgál.
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A Párizs királya 1917-ben készült, Ohnet regénye alapján. 

A fi lmet Bauer váratlan, korai halála után, Lev Kulesov 

fejezte be. Nem jelentős alkotás: már nem igazi Bauer és 

még egyáltalában nem Kulesov fi lm. De ebben a formá-

jában is érinti az orosz fi lm noir gondolatmenetének vég-

ső konzekvenciáit. A hanzsonkovi virágkort, az orosz 

ezüstkor kreatív fi lmkultúráját teremtő polgárok temetni 

jöttek, nem dicsérni, és magukat temetni, nem másokat. 

Koruk egy tekintetben kétségtelen ellentéte a mi korunk-

nak: a mai neokapitalizmus győzelme a kultúrkritika 

megtagadásával és kiirtásával járt, az új értelmiségi elit 

a sivár apologetika hübriszével hárít el minden eszmét 

a világgazdaságot és a világkultúrát csődbe vivő gátlás-

talan önzés útjából. A pénzdiktatúra ma ugyanazzal az 

önkritikát nem ismerő, naiv apologetikával viszi csődbe 

magát, amivel korábban a politikai diktatúra. A radikális 

kultúrkritika újrateremtése a kriminalizálódott politika 

felszámolásának, s a felszámolt kulturális teremtés és 

megnyomorított mindennapi élet, sőt, az elembertele-

nedett viszonyok és szélsőséges kizsákmányolás által 

megtámadott életszubsztancia regenerálásának feltétele. 

Pillanatnyilag nem tudni, hogy a változás lehetséges-e 

egy országban, és elégséges-e hozzá a politikai reform. 

Egy azonban bizonyos: új forradalom nem lehetséges az 

alapvető kritika híján, ehhez pedig izgalmas tanulságok-

kal szolgálnak az orosz ezüstkor dekadensei. Alekszandr 

Blok, a költő írja 1921-ben megjelent könyvében, mely a 
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cári rendszer bukását elemzi: „a legfőbb hatalom” ekkor 

már nem a cár és környezetének birtoka, az ország „a 

tőzsdei cápák hatalmában volt”.42 A politika a feudálisok 

kezében volt, a gazdaság a kapitalistákéban. A helyzettel 

mindenki elégedetlen, a népet pedig kettős kizsákmá-

nyolás sújtja. A régi rendszer bukásához döntően hoz-

zájárul az új, mely már a régiben kiformálódott és tért 

nyert. A régi rendszer bűneiért nem kis mértékben az 

új rendszer felelős, amelynek állítólag le kellene válta-

nia a régit, mely azonban nem a felszabadulást, hanem 

a hatékonyabb kizsákmányolást hozza. A cárok évszá-

zadokon át érzékelték, meddig mehet el a kizsákmányo-

lás, mennyi a nép tűrőképessége. Ezt a tőzsdecápák, mi-

közben egymással versengve felpörgetik az irracionális 

spekulációt, nem érzékelik, s a vállalkozók sem, akiket 

a versenykényszer a korrupció versengésére késztet. A 

szocialista rendszer története is tanúsítja, hogy az ön-

újratermelésre, önfenntartó fejlődésre képes társadalmi 

formációkat úgy bomlasztja a kapitalizmus „dinamiká-

ja”, mint az élő szervezetet a rákos sejtek „dinamikája”. 

A magyarországi szocializmus sem azért bukott meg, 

mert szocializmus volt, hanem mert nem volt az: tért nyi-

tott a neokapitalizmusnak, mely az adósságcsapda által 

vitte válságba a konkurens világrendszert, melyet annak 

idején, hőskorában a blokád és invázió segítségével nem 

sikerült megdönteni.

A kapitalizmus története a bűnösségtől a bűnözés, a 

privát bűnözés kisiparától az állami bűnözés nagyipara, 

az állam maffi ásodása felé halad. A gazdaság megvásá-

rolja, aláveti, korrumpálja a politikát. Ebben segítségére 

van a politikai elit kiválogatódásának kontraszelektív 

mechanizmusa. Nem a fausti kompetencia, hanem a tö-

meg mefi sztói elvarázsolása a politikusi karrier feltéte-

le, ezért Faust Mefi sztó uralma alá kerül. A melodráma 

korát leváltja a krimi, majd a thriller, s a továbbiakban 
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ezt is a horror és slasher kora, melyek motívumait az 

orosz ezüstkor melodrámája – egy katasztrofálisan fel-

gyorsult hanyatlás élményei hatására – előlegezi. Egyre 

világosabb ezekben a fi lmekben – amit A század gyermekei 

még nem mond ki –, hogy nemcsak a tettes, az áldozat 

is elaljasodik (Hallgass, bánat, hallgass...). A két elaljaso-

dás más-más természetű: a tettes elaljasodása haszon 

és élvezet, az áldozat elaljasodása kár és szenvedés, az 

áldozatnak az elaljasodása a „keresztje”, ezért – mint a 

Hallgass, bánat, hallgass... esetében is – akár alkotó erővé 

is válhat. Ez azonban nem menti fel erkölcsileg. Bűn és 

alkotás viszonya ugyanaz a melodrámában, mint szere-

lem és halál viszonya. Az alkotás és a bűn közötti eme 

viszonyt a német expresszionizmus, Murnau Faustja, és 

nyomában a horrorfi lm fogja kidolgozni a későbbiekben 

(Frankenstein, Dr. Jekyll és Mr. Hyde). A társadalom általá-

nos kriminalizálódása az orosz melodráma rendelkezé-

sünkre álló korpuszát tekintve a Párizs királyában kezd 

körvonalazódni. Ezt explicit formában a húszas évek 

mozija olvassa majd rá a múltra, egy új művészi korszak-

ban, immár a régi polgári krimitematikán túlmenő „tör-

ténelmi materialista” „valóságábrázolás” ítélőszékeként 

véve igénybe a fi lmet, s ezzel egyetemes fi lmtörténeti 

fordulatot váltva ki, olyan új szellemi rangot adva az új 

művészetnek, amelyről addig nem is álmodhatott.

A fi lm cselekménye három világ érintkezésén, részle-

ges átfedésén és különböző princípiumokra visszamenő 
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súrlódásain alapul. Ez a három miliő: a művészélet, a 

szalonélet és az alvilág. A középpont a szalonok világa, 

melynek élményei részben a művészet, részben a bűn 

motívumaival képeznek metszethalmazokat. A szalo-

nok világa a félvilág, a művészeté a felettes világ (egy-

szerűbben: felvilág), a bűné az alvilág. Az igazi világ hi-

ányzik, nincs sehol. A félvilágért folyó harcban a felettes 

világ az esztétikumot és az etikumot is képviseli, míg az 

alvilág a tiszta számítást. Itt tehát a „tiszta ész világa” 

a tiszta gonosz, míg a gyakorlati ész, mely nem „tisz-

ta”, azaz nem homogén, mely részben átengedi az ész 

hatalmát a szeretetnek, könyörületnek, érzékenységnek 

vagy más további emocionális és gyakorlati minőségek-

nek, képviseli az ellenállást az ész diktatúráját építgető 

összeesküvéssel szemben.

A cselekmény indításakor Jean (Mihail Sztalszkij) mi-

liője, a művész műterme áll szemben a félvilág szalon-

életének mulatságaival. Kártyaszobák, klubok, mulatók 

képviselik a félvilágot, a műterem a felettes világot. Az 

alvilágnak nincs külön színtere, nem a külváros siká-

toraiban és palánkjai között oson és sündörög, hanem 

beköltözött a szalonokba, divatos ruhát visel. A művész 

nincs bezárva a maga miliőjébe, mert az egész világért 

vállal felelősséget, a szalonokban is felbukkan, a budo-

árban is, de tengerre is száll és a harctéren is feltűnik, 

végül fegyverrel a kezében is látjuk őt. A művészlét 

szublim bohémélet, a bohémélet pedig osztályemigráció; 

a művész elhagyja társadalmi osztályát, az ifjú herceg 

lemondott vagyonáról, szobrásznak ment, sőt, művész-

nevet vett fel, tehát még előkelő nevéről is lemondott. Két 

személyisége van: szobrász és herceg – így mutatják be 

egy nőnek. Múltja, társadalmi helyzete elől ugyanis nem 

menekülhet. A cselekmény megoldását a művész hely-

zetének megoldatlansága fogja lehetővé tenni, az, hogy 

nevét és vagyonát megtagadhatta, anyját azonban nem 
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tudja megtagadni, tehát nincs tökéletes elszakadás és új-

rakezdés. Emlékszünk rá, milyen könnyen elmennek a 

nők ezekben a fi lmekben: A Párizs királyában a férfi  akar 

elmenni, de nem sikerül neki, üldözi a múlt. Bauer női 

jobb nomádok, jobban tudnak alkalmazkodni a kapita-

lizmus labilis és alaktalan viszonyaihoz, mint a férfi ak.

Kártyacsaló fi atalembert fi gyel meg, emel ki a tömeg-

ből és részeltet bizalmában az érett férfi : – Magában 

megvan a ragadozó ereje. Együtt meg tudnánk hódítani 

egész Párizst.

– Mit ajánl nekem?

– Szövetséget.

– Ki ellen?

– Mindenki ellen.

Rogert (Vjacseszlav Szvoboda), a felkarolt ifjút titokzatos 

mentora (Nyikolaj Ragyin) bevezeti a társaságba. Vál-

lalkozásuk lényege: szövetség a kerengő pénzfolyamok 

megcsapolására. Lelkiismeretlenségre van szükség és 

rizikóvállalásra, magyarázza a tanító. Palotákat járnak. 

„Ki maga?” – kérdi a fi atalember, megállva a félhomály-

ban, az átvirrasztott éjszaka után, a kopár derengésben, 

a hídon, a város felett. Az alvó világ feje fölött hangzik el 

a tanítás: „Az aljasság uralkodik, melynek bálványai az 

arany és az asszonyok, maga vadászni fog a ragadozókra 

és lehúzza a bőrüket, különben ők falják fel magát.”

A kapitalizmus a minőség ellen irányuló forradalom, a 

selejt forradalma. A barbár nem észlel kapcsolatot a mi-
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nőség és siker között, ezért csak a sikerben hisz, a sikert 

pedig a csodának, a titkos erők jóindulatának, a titkos 

erőket kegyetlen erőknek, a sikert tehát a Gonosz jóin-

dulatának, az ős rosszindulat szövetségének tulajdonít-

ja. A modern barbár mindezeket az erőket – melyekben 

továbbra is, minden állítása ellenére, titokban és kizá-

rólagos feltétlenséggel hisz – szerencsének, trükknek, 

manipulációnak, lobbizásnak, számításnak, megelőző 

csapásnak, a konkurens eszén való túljárásnak stb. ne-

vezi. Csak a kárhozat üdvözít. A mások kárhozata az én 

üdvöm. Ez a kapitalista újbarbár kimondhatatlan hit-

elve. A régi és új barbárnak nem minőségi a sikerkon-

cepciója, és sikeres a koncepció, mert egy aljas, igényte-

len, tolakodó és csaló világban valóban nem a minőség 

a sikeres. Ezt a problematikát sűríti a némafi lm idején 

a fantázia – még a régi, goethei paradigmán belül – az 

ördögi szövetség témájába. Faust és az ördög szövetsége 

a modell, a mefi sztói szövetség jellege azonban módo-

sul. Goethe Faustja esendő és magasba törő ember, aki 

a minőség, a teremtés és boldogulás titkait kutatva adja 

el lelkét. Faust üzlete abban áll, hogy a lélek eladja ma-

gát a szellemnek. Érzés és ész, hit és tudás egyensúlya 

felborul, a számítás megöli az érzéket és érzékenységet. 

Mindez a Homunculus, a gépember érája felé vezet. 

A Párizs királyában még rosszabb a helyzet, az érett férfi  

és a fi atalember, a nevelő és a nevelt, a csábító és az el-

csábított közelebb állnak egymáshoz, mint Goethénél: 

a csalás nagymestere és az intrika tehetséges amatőre 

kötnek szerződést. Nem Faust és Mefi sztó, hanem kis 

Mefi sztó és nagy Mefi sztó. Nem fantasztikus ördög és 

túlságosan is emberi ember, hanem két metaforikus 

ördög. Nem a fantasztikum szörnyei, csak a banalitás 

rémei. Az ördög részben szkeptikus fi lozófus, aki csak 

abban különbözik másoktól, hogy kimondja, amit min-

denki tesz, részben pedig úgy áll a fi atalember mellett, 
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mint egy befektetési tanácsadó, vagy mint az ügyvédje. 

Az ifjú vállalkozó ügyvédje, az ördög ügyvédje: maga 

az ördög. A fausti kellékek nem hiányozhatnak, a goe-

thei modell nem szenvedhet kárt: a mefi sztói csendestárs 

aláírást kér, s támogatása nyomán nemcsak a pénz dől, 

hanem a kéj is. Nők serege rajzik az ifjú intrikus körül: 

ahová a pénz tódul, oda tódulnak a nők is. A két mozgás 

egymás tükre. A párizsi szalonokban a hölgykoszorú a 

spekuláció királyának diadalmi jelvénye.

Ami az ördög, a csábító a fi lm egyik hősének, az a 

művészet szelleme a másik fi atalember számára. Ismét 

a cinikus és a rajongó állnak szemben egymással, mint 

ezt már többször láttuk (A nagyváros gyermeke, A század 

gyermekei). A két főszereplő két fi atalember, az önzetlen 

művész és az önző csaló. Az előbbi a szerelemért harcol, 

méghozzá nem is a maga, hanem barátja szerelmének 

beteljesüléséért, az utóbbi önérdeke érvényesítéséért 

köt immorális szövetséget. A vállalkozó és a művész, 

a spekuláció lovagja és az alkotó szellemiség lovagja 

lesznek a dráma opponensei, akik feladata a végső harc 

megharcolása. A pokoli tanító a kapitalizmus kegyetlen 

igazságait adja elő, Jean az idealista ellenvilág puritán 

elveit képviseli: „A szerelem butaság, csak a munka 

komoly dolog.” A szerelmet megvető idealista azonban 

akcióba lép, barátja szerelmét a beteljesüléshez segítve, 

anyjával pedig kétértelmű helyzetekbe keveredik. Jean 

anyja (Emma Bauer), fi atalos hölgy, amit Jean is szóvá 
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tesz, bókolva. A Párizs királya pozitív hőse bizonyos ér-

telemben frivolabb, mint a negatív: Jean az anyjával re-

alizálja a hasonló fi lmekben a szeretőnek kijáró helyze-

teket és szerelmi jeleneteket (összefonódott testek sétája, 

rajongó kézcsókok, révült lebegés ég és föld között). Az 

anya tengeri vitorlázásra viszi fi át, rajongva becéző, egy-

mástól elbűvölt párként látjuk őket lebegni. Amikor a fi ú 

csókolgatja az anyát, a kamera félközeliből közelibe vált, 

így prezentálja a becézést, majd ismét távolodva helyezi 

a kozmikus, immorális semmibe a párt.

Frivol háromszög konfl iktus bontakozik ki az anya 

és a két „fi ú”, Roger és Jean között. Az anya kalandorra 

cseréli az apát, de mivel az apa kezdettől nem jelenik 

meg a fi lmben, nemlétező apát cserél kalandorra. Az 

atya-űrt szélhámos tölti ki. Jean féltékeny, az anya ri-

mánkodik, kérleli fi át, legyen nagylelkű szerelme iránt. 

Végül kitagadja Jeant: „Te bíráskodtál anyád felett és 

megsértetted a nőt.” A frivol háromszög további frivol 

viszonyok szövetébe ágyazódik. Két túl intim viszony 

tanúi vagyunk, egyrészről két férfi  – az összeesküvők 

–, másrészről anya és fi a között. Minthogy az összees-

küvők viszonya is felfogható kváziapa és fi ú kapcsola-

taként, egy homo szexuális és egy incesztuózus ödipális 

háromszög alakul ki. Anya és fi ú viszonyát az incesztus, 

az atya-fi ú viszonyt az incesztus és a homoszexualitás 

asszociációi „színezik”. Roger váltogatja a nőket és va-

lójában a kváziapához kötődik, míg Jean az anyához 

kötődik és nem tud az utána epekedő fi atal nővel szen-

vedélyes és intim viszonyba kerülni. Az anyjával való 

viszonyában jelenik meg a szenvedélyes becézés, míg a 

menyasszonyjelölt átveszi az anyaszerepet, segítő és gon-

doskodó funkciókat vállal. Csábos anya és anyáskodó 

szerelmes között duplázódik Jean, az idealista hős frivo-

litása. Jean nem szabadul az anya vonzásköréből, Roger 

pedig a kváziatya vonzáskörébe kerül. Nem kezdődik 
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el a fi atalok saját élete, az emberi viszonyok ernyedtek, 

a személyek nem fejlődnek. A szalonok és sportpályák 

kavargó mozgalmassága felületes látszat, mely megme-

revedett belső statikával párosul. Mozognak a javak, ka-

varognak a csoportok, az egyéni élet azonban tehetetlen 

és dermedt. Egy kváziapa udvarol egy fi únak, aki egy 

anyának is udvarol. Az anyának, akinek egy kvázifi ú 

udvarol, a valódi fi a is udvarol. Ezúttal az anya játssza 

azt a megbízhatatlan nőt, akit más fi lmekben a feleség. A 

század gyermekei és a Párizs királya közös problémája, hogy 

a fi zikai anya nem tud lelki anyává válni. Ez nagyobb 

tragédia annál, hogy a csapodár feleség nem tud anyává 

válni (például Hallgass, bánat, hallgass...).

Hamleti, oresztészi konfl iktustípus színhelye a deka-

dens szalon. Hamlet is nyomoz, Jean is nyomozót bíz meg 

Roger megfi gyelésével. Freud a fi ak demokráciáját látja 

az atyai zsarnokság leváltójának, Oroszország azonban 

a XIX. század végén olyan szétesett és demo ralizált, ami-

nek következtében a kor emberei rend csi nálásként vizio-

nálják az eljövendőt. Gorkij így jellemzi ezt a várakozást 

a Klim Szamginban: „Szamgin előtt világos volt, hogy ez a 

moszkvai hisz valami hatalmas esemény lehetőségében 

és világos volt előtte az is, hogy sok ezer ember hisz eb-

ben. Ő maga is kész volt elhinni: holnap egy szokatlan, 

talán félelmetes ember jelenik meg, akit Oroszország 

már teljes száz éve vár, és rászól a lelkileg meggyötört, 
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összetört emberekre: mit garázdálkodtok?”43 A tízes 

évek fi lmmelodrámája az eljövetelt megelőző szétesés 

élményeire korlátozódik, míg a húszas évek fi lmje a 

rettegett és várt eljövetel kellős közepéből szólal meg, 

annak önigazolását vállalva. Lenin még a bölcs, rend-

csináló atya szerepét játszhatta, de míg Lenin nem volt 

hivatásos leninista, Sztálin leninistaként lépett fel, a 

mester örököseként, Bauer pedig ezt az egész folyamatot 

látnoki erővel modellezi a melodráma kisvilágában. A 

Párizs királyában nem a szigorú atya diktatúrájának meg-

döntőjeként jön el a belátóbb fi ú, hanem a szigorú atya 

helyére ugrik be valaki, aki csupán fi ú, de a fi ak egyez-

sége helyett az atya egyedülvalóságának pozíciójára törő 

atya-hamisítvány. Mindez a melodrámában úgy jelenik 

meg, mint Oroszország-Anyát elkurvulással fenyegető 

kínos kaland. Az atyaszerepet bitorló szexpuccsista fi ú 

a Párizs királyában kalandor álatyaként helyettesíti a fi ak, 

utódok összefogását, melynek feladata lett volna meg-

akadályozni a kizsákmányoló hierarchia archaikus, ide-

jétmúlt pozíciójának helyreállítását.

A menyasszonyjelölttől az anya csábítja el fi át, a meny-

asszonyjelölt az anyától csábítja el annak szeretőjét, aki 

viszont közben a fi úval konkurál az anyáért. A lány, a 

menyasszonyjelölt a hős viszonylatában vesztes az anyá-

val szemben, míg az álhős viszonylatában nyertes. „Ő 

árusítja saját magát!” – mondja a lány az anyának, és 

a maga erotikus varázsát veti be, hogy igazolja Roger 

csapodár mivoltát. A század gyermekeiben a család omlik 

össze, a Párizs királyában az anyai funkció. Ott a bankár 

támadja meg a családi funkciókat, itt maga az ördög, 

aki pénzügyi szakemberként testesül meg a jelenben, 

a pénzforgalom mások számára misztikusnak tűnő tit-

kai tudójaként. Miután a frivol anya felmondja az anyai 

funkciót, helyébe lép az anyáskodó lány, hogy megse-

gítsen. De ezt, a frivol anyával és az aljas szeretőjével 
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küzdve maga is csak frivol módon teheti, ha elcsábítja a 

szeretőt az anyától. A lány a szobrászművészt szereti, s 

érte csábítja el a szélhámost. A szerelmes nő testét, bá-

jait másnak kínálva dolgozik a szeretett férfi ért. A lány 

beavatkozásának következménye a konfl iktus oldódása, 

Roger elhagyja az anyát az ifjú nő kedvéért, mire anya 

és fi a újra egymásra találnak. Ezzel anya, anyai szere-

tő és fi ú háromszögét leváltja anya, fi ú és menyasszony 

háromszöge: az idealista szerelmének nincs ideális meg-

oldása.

Balzac-regénybe illő karrierista intrikák vezetnek túl 

Balzac korán, s nemcsak a kriminális tematikáig (me-

rénylet és gyilkosság), hanem még tovább, baudelaire-i 

frivolitások felé, melyek kusza perverzitásaiból a fi lm 

gyors röptű gesztikuláris indázása és nagy léptékű 

fordulatai közvetítésével, váratlanul bontakozik ki a 

hamleti anyadráma. A megoldás felé vezető út csúcs-

pontján oresztészi, hamleti harcot kell vívni az anya 

csá bítójával. Most már nem a szerelmes lány veti be 

magát a hős helyett, ő veti bele magát a végső harcba. 

A végső párbaj az anyáért folyik, a menyasszony csak 

a pázsit szélén álló drukker a párbaj során. A fi ú lelövi 

az anya szeretőjét, a szerepéhez felnőtt, bűnbánó anya 

pedig otthon vár. A happy end is frivol csoportkép, az 

anyát és a menyasszonyt látjuk, kétfelől Jeanhoz simul-

va, egymásra találva az édes hármasban és megbékélve 

az elkerülhetetlenben.
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Lelkileg a menyasszony erotikus intrikája oldja meg 

a drámát, fi zikailag a pozitív hős erőszakos cselekede-

te. A „pozitív erőszak” a „negatív erőszakra” válaszol. 

Az anya a csábító előtt térdepelt, aki kezet emelt rá. Az 

intrikusok megölték a detektívet és megölni készültek a 

pozitív hőst. „A szobrásszal végezni kell!” Ha Jean barát-

ja nem hordana magával fegyvert, nem akadályoz hatná 

meg a gyilkos merénylelet. Tolsztojánusok és nietz-

scheánusok, művészek és spekulánsok, teremtők és rom-

bolók küzdenek, nihilisták és idealisták konfrontációját 

látjuk. A fi lm cselekménye tanulási folyamat, melynek 

során az idealisták megtanulják, hogy a nihilistákat csak 

saját eszközeikkel lehet legyőzni.

A fi lm kezdetén szövetséget kötött két férfi , mely vál-

lalkozás célja a kártya-, majd a nőforgalom manipulálá-

sa pénz és hatalom felhalmozása céljából. Az erotika a 

szerzést szolgálja, a nő vonzereje összefügg rangjával és 

vagyonával. Miután az ördögi vállalkozás első lépésben 

alávetette a libidót a realitásérzék konspirációinak, az 

intrika elfajulása tovább vezet. A libidó feladata bonyo-

lult, nemcsak a faj újratermelése tartozik tevékenységi 

körébe, biológiai feladataira szociokulturális funkciók is 

ráépülnek. A libidó másodlagos, felépítményi funkciója 

a realitásösztön önmagában véve destruktív utilitariz-

musának megfékezése. Az élet nemcsak háború vagy 

ipar, művészet is! Ha a realitásérzék legyőzi és aláveti 

a libidót, ha nincs köztük kiegyensúlyozott és harcos, 

drámai egyenlőség, akkor a libidót szétveri a destrudó. 

Az élet őrület is, művészet is kell hogy legyen, nem lehet 

csak számítás. Az élet álomközeli állapot is merjen lenni, 

nem tesz jót neki a kalmárszellem pokoli túlébersége és 

epés józansága. Nagylelkű pazarlás az élet csúcsa, nem 

a kegyetlen ragadozás. Nem a kapitális ösztön visz az 

élet csúcsára.

Az orosz melodráma szereti a kudarc pátoszát. Egy 
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férfi  elveszti a szeretett nőt és belehal. Miért veszti el? 

Mert nem értette meg (A női lélek alkonya), mert úgy el-

bűvölte a nő, hogy elfeledte a nőt elbűvölni (A nagyváros 

gyermeke), mert nem tudta megvédeni, akit szeretett (A 

század gyermekei), mert nem tudta eltartani, mivel más 

szenvedélye is volt (Hallgass, bánat, hallgass...). A nőket 

elviszi a forgalom, elragadja a mobilitás, de áldozatuk 

nem bűntelen, mindig van valami hiba, gyengeség a fér-

fi ban. Az orosz melodráma a klasszikus tragédia műfa-

jának tragikus bűnét, a hübriszt, tragikus gyengeségre 

váltja. A gőg itt az opponens, az intrikus, a gonosztevő 

tulajdonsága. Az orosz melodráma nem tragikus, hanem 

sátáni tulajdonságként fedezi fel újra a hübriszt, modern 

pökhendiségként. A Párizs királyában a hübrisz az ör-

dögfi a spekulánstanonc tulajdonsága. Roger az utolsó 

pillanatig növekvő öntudattal feszít és építgeti légvárait, 

melyeknek fenntartása mind aljasabb és kegyetlenebb 

módszereket igényel. Jean előbb kivonul a világból, aztán 

visszatér, mert igazságtalanságokat észlel. A visszatérés 

a világba azt jelenti, hogy előbb-utóbb fegyvert kell fog-

nia és szemtől szemben állva megharcolni az ellenféllel. 

Az előkelő nemes úrfi  nyilván jobban lő, mint az éjszakai 

klubokban szocializálódott kártyacsaló. Így Bauer fi lmje 

végül egy fordított d’Anthèst vezet be az igazságtétel, a 

társadalom védelme szolgálatában. Jean végül egysze-

rűen lepuffantja Rogert. Hogyan lesz a tolsztojánusok 

utódjából a csekisták elődje? A fausti csábítás adja fel a 
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problémát a hamleti nyomozásnak. Krimi nyomon halad 

a cselekmény, de thrilleri a feladat, a gátlástalan antihős 

likvidálása. Bauer utolsó fi lmjében nem önpusztítás, 

nem a saját züllése, gyengesége és bűne csapdájába esés 

pusztítja el az embert, egyszerűen lepuffantják, hogy fel-

lélegezve hazatérjenek a parazitáktól megtisztult világ 

nyugalmába. A bűnös a szívéhez kap és összecsuklik: ez 

a kiengesztelődés ára. Az objektíve jó vég, a paraziták ki-

lövése a thriller felé mutat (Életet az életért, Párizs királya). 

Fordított megoldás a szubjektíve jó, de objektíve rossz 

vég, a szadista végnél ennek a fi lmkultúrának a sajátos 

kontextusában megnyugtatóbb mazochista vég: a mély 

és komplex belső érintettséget felkavaró pillanat, mely-

ben maga ellen fordítja a fegyvert a bukott ember, akit 

elcsábítottak vagy akinek nem volt elég ereje megharcol-

ni a zavaros világ aljas játszmáival (A női lélek alkonya, A 

nagyváros gyermeke, Ábrándok, A század gyermekei, Hallgass, 

bánat, hallgass...). Az orosz melodráma klasszikusai azért 

dekadensek, mert látják, hogy az életösztön, a jövő, az 

egyéni happy end és a társadalmi haladás ebben a pil-

lanatban szadizmust kívánna, ők azonban a mazochiz-

mushoz vonzódnak. A lét és a lélek teljesedése nem ta-

lálkozik a dekadencia történelmi pillanatában.



Esztétikai-politikai kommentár 

egy strukturális homológiához

(Szerelem: halál: forradalom: terror)

A következő fejezetekben vizsgálandó fi lmek majdnem 

egyidősek (1915–1916). Ez lehetővé teszi az időrendtől 

való eltérést és a fi lmek logikai sorrendben történő vizs-

gálatát. Mindhárom fi lm a halálról szól és egy, illetve 

két évvel előzik meg Bauer halálát, illetve a forradalmat 

(ugyanaz az év). A halál után című fi lm 1915 végén került 

bemutatásra. A Turgenyev elbeszélése alapján készült 

mű alternatív címe: Turgenyevi motívumok.

Andrej, a fi atal diák (Vitold Polonszkij) a halott anya 

képe alatt áll, az elveszettre néz fel, neki hódol. Ha élne, 

nem lenne ilyen szép fi atal, talán a nagynénire hason-

lítana, aki idegesítő jósággal, zaklató gondoskodással 

ostromolja hősünket. Akárcsak a majdani Psycho hőse, 

Andrej is az anya képének rabja, a múlt fogságában él. 

Hitchcock fi lmjében az anya megkettőződik, konzer-

vált hullaként, illetve a fi a által eljátszott szerepként. 

A múmia a házat tartja megszállva, a szerep a lelket. 

Ezáltal a fi ú is megkettőződik: hol önmaga, hol az anya. 

A hitchcocki anya elnyomó hatalomként uralkodik a 
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fi a fölött, elválasztva őt a nőktől, akiket a fi a a féltékeny 

anya nevében gyilkol le. A fi ú által megkívánt nők az 

anya-fi ú egység, az androgün lény, mint perszonifi kált 

incesztus áldozatai. A Bauer fi lmben nem megvénült 

zsar noki megszálló az anya, a fi ú nem elnyomó rémkép, 

hanem elbűvölő bájkép rabja. A Nagy Anya kulturális 

funkcióból történelmi funkcióvá változik, a múlt nagy 

nője, vagy a nagy múlt nője. A Nagy Anya kora a nőiség 

aranykora. A Psychoban az anyagyilkosság anyarémet 

reprodukál, Bauer fi lmjében a természetes halál örökifjú 

szépasszonyt ad vissza. A fi lm noir stílusú nekrofi l me-

lodrámában a halál leválasztja az anyáról az öregedést, 

az élet túlságosan is emberi vonásait, és átruházza őket a 

gondoskodó nagynénire. Ennek következtében az anya a 

túl emberi vonásoktól megtisztult ideálként uralkodhat 

fi a fölött. Így csap át a „nem elég” a fordítottjába: a „nem 

elég” egyben „túl sok”, a korán elvesztett anya nem tá-

volodik el, hogy helyet adjon a fi ú saját életének, olyan 

közelségben marad, mint a mélyen hívő lélek közepén, 

a lélek oltárán elhelyezett istenkép, amellyel élő nő nem 

versenyezhet.

Andrej könyvbe bújva ül a lámpa alatt, kelletlenül néz 

fel, idegesíti a becézve sündörgő, kedves nagynéni. A fi ú 

karosszéke mellett nagyobb fotelt látni, a lámpa fény-

körén kívül, a homályban, mintegy az elveszett anya 

számára fenntartott helyként. A nagynéni jön-megy, pil-

lanatokig marad, mintha számára csak módjával megkö-

zelíthető, tiltott szentély volna a fi ú szobája. A nagynéni 

úgy viszonyul a fi úhoz, mint az a halott anyához.

Az öreg hölgy a sötétből jön elő, a szomszéd szobából. 

Magunk is a sötétből, az ajtórésen át szemléljük, amint az 

öregasszony átlép a világosságba, és annak is a mélyén, 

ahol a fényforrás elhelyezkedik, megközelíti Andrejt. Az 

ajtórés átszabja a képet, bepillantunk a mozi jövőjébe, 

fejtetőre állított szélesvásznú képet látunk, mely által 
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a látvány a keskeny átjáró formáját ölti; a semmi falán 

lógó kép, a bensőséges otthonosság nagyobb ürességből 

kimetszett ábrája Andrej élete.

Az ajtórés keretében nyíló kép a horizontálisból a ver-

tikálisba vezet át, a sötétségben nyíló fény-rés a magas-

ság felé mutat. A következő beállításban a fi atalember 

feláll és anyja portréját szemléli a magasban, a falon. 

A lámpával (a fénnyel) és a kandallóval (a meleggel) al-

kot háromszöget az anya képe a sarokban, melybe a fi a-

talember bevette magát. A fi atalember felnéz az anyára, 

az anya – a kép által, a magasból nézve le reá – vissza-

utalja őt a felnőttre felnéző gyermek pozíciójába.

Bauer fi lmjében nagyobb az anya ereje, mint Hitch-

cocknál. Nem kell anyagiasan megtestesülnie, hogy le-

győzze a fi atal nőket, azok – az örökkévalóság nyugalma 

és azonossága helyett az idők suta vonaglásába számki-

vetve – szükségképpen hátrányos helyzetbe kerülnek az 

anyához képest. Csak a kép élete az igazi élet képe, a kép 

alá, az empirikus valóságba lecsúszott élet megalázott 

és elégtelen. A falon van az élet, nem a padlón. A lét 

igenelhető formája csak elveszettként hozzáférhető. Az 

igazi jelenvalóság máshol van, nincs jelen.

A fi atalember a könyv és a kép között él. Nem az ele-

ven emberek felé fordul fi gyelme, hanem a jelent transz-

cendáló médiumok üzenetei felé. Az anyakép egy vallás 

oltára, a könyvbe pedig úgy kapaszkodik, mint a hívő 

egy titkos vallás szentírásába.
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Az anya képe, festmény nagyságúra nagyított fény-

kép, két funkciót egyesít, az oltárképét és a műtárgyét, a 

szentség és a szépség reprezentációjáét, a művészetet és 

a vallást. A következő jelenetben Andrej sötétkamrában 

tevékenykedik, mint Frankenstein a laboratóriumában. 

Ha nem is az anya újjáteremtője, de mindenesetre a ké-

péé.

A főszereplő egy élő és egy holt nő zaklatóan kedves-

kedő, illetve némán elvarázsoló hívása között jelenik 

meg. A barát érkezése megkettőzi az élet hívását. Az 

anya eltűnik, a horizontális dimenzió visszakapja ter-

mészetes súlyát. Barátja ugyanúgy gyámolítja és becé-

zi Andrejt, mint a nagynéni. A rosszkedvű ember, aki 

inkább a könyvbe bújna, a megkettőzött gondoskodás 

ostromának kitéve fanyalog. Barátja mozgékony, vidám 

ember, az élet követe, Tarszkaja hercegnő estélyére invi-

tálja az ellenkező magányos hőst. A nagynéni is bíztat, 

együttes erővel rabolják el sötétkamrájából, a világ előtti 

anyavilágtól, a bosszankodva legyintgető, makacskodó 

embert.

A dajka típusú öregasszony gondoskodása idegesít, a 

társaság, az édes élet viszont feszélyez. A többiek örö-

me hősünk számára kín. Azok víg oldódása fordított 

tükre az ő szakadatlan görcsölése. Következik tehát az 

„édesélet”-tematika, melynek lényege a későbbi fi lmtör-

ténetben is mennybemenetel és pokoljárás toposzainak 

vegyítése: mennybemenetelnek álcázott pokoljárás. A 

pokoli menny vagy a mennyei pokol ízetlen, émelyítő 

örömök és az ajzott semmittevés színhelye. Hasonlítsuk 

össze Az Édes élet, a Nyolc és fél, a Barátnők vagy Az éjsza-

ka fontoskodva élvezkedő polgárainak kínos rituáléit a 

Keserű rizs agyondolgozott proletárjainak életörömével, 

kiknek önkéntelenül is dalra fakadó temperamentuma a 

létben való honfoglalás ellenállhatatlan erejének kifeje-

zése még a vereségek és kizsákmányolás idején is. A ha-
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lál után, Bauer most vizsgálandó fi lmje, úgy indul, mint 

egy Hitchcock fi lm, úgy folytatódik, mint egy Antonioni, 

és úgy végződik, mint egy Cronenberg. Ez A halál után 

struktúrája, mint az eljövendő fi lmtörténet sűrített mo-

dellje. De a tömegfi lm jövőjének is modellje, mely arra 

válaszol, hogyan jutunk el a Psychotól a Rémálom az 

Elm utcában narratívájáig, s mi ezek és a közöttük meg-

tett út lényege. Bauer fi lmje azért juthat Antonionitól 

Cronenbergig, vagy a Freddy-fi lmekig, mert a jövendő 

Antonioni fi lmek (Barátnők, Az éjszaka) vége – a kínos, 

feszélyezett ünnep – a Bauer fi lm esetében a kezdet. A 

Fellini fi lmek szórakozásai utóbb fordulnak kínosba, 

kezdetben az öröm keresését szolgálják. Antonioni ün-

nepe – például Az éjszakában – eleve kínos kötelesség, az 

érvényesülésnek hozott áldozat. A most vizsgált Bauer 

fi lm esetében az ünnep, a színház és a hálószoba, vagy a 

szórakozás, a művészet és az álom a cselekmény kibon-

takozását képviselő színhelyek, illetve aktusok. A mun-

ka nem játszik szerepet a frivol melodrámákban: ezért 

lesz a húszas évek a munka és harc, majd a harmincas 

évek a munka és ünnep váltakozására épülő fi lmtípusok 

kikísérletezésének kollektív vállalkozása.

A századfordulós orosz kultúrában a kialvás, az önki-

oltás motívumának értelme az életért és a boldogságért 

folyó évszázados egyéni és társadalmi harc kudarca, míg 

az ezredvégi világkultúrában a kialvás, az álélet, az élő-

halál, a tengődés invázióként lép fel, érzéketlen, hideg, 
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tisztán receptív emberiségként, a pusztító fogyasztás 

népeként. Ami a régi világban a bukás képe volt, az új-

ban a megmaradás feltétele. Ami akkor a szocializáció 

kudarca, a bukott ember összecsuklását kiváltó csőd 

képe, az ma a szocializáció követelménye. Az orosz fi lm 

noir tárgya az emberi világ kudarca, az ezredvégi fi lm 

témája az ember utáni világ, az emberi lényeget feladó 

transzhumán társadalom. Az orosz fi lm noir apokalip-

tikus jellegéből következik, hogy a sikerszimbólumok a 

bukás, a boldogságszimbólumok a boldogtalanság szim-

bólumaivá válnak. Ez nemcsak abban a legfeltűnőbb 

„oroszosságban” áll, hogy unhappy ending lép a happy 

ending helyére. Még lényegesebb, hogy ha nagyító alá 

vesszük, akkor maga a „happy” is valójában „unhappy”. 

A „happy-toposzok” orosz fi lm noirt jellemző negatív 

transzformációjának esete az ünnep, az estély, a bál, a 

fogadás, az esküvő, mindenféle szórakozás. Ez a nega-

tív transzformáció egyébként nemcsak a fi lmet jellemzi. 

Lukács György „A forradalom előtti Oroszország Em beri 

komédiája” című tanulmányából származik a következő 

megállapítás: „Gorkij nem ír le egyetlen olyan lakodalmat 

vagy halotti tort sem, amely ne botránnyal végződnék, 

ahol ne törne ki az ünnepségek formája mögött megbú-

vó bestialitás.”44 Remizov Áldozat című elbeszélésében a 

férjéért aggódó feleség gyermekei életét ajánlja fel a férj 

életéért, akik el is pusztulnak sorban, a legkisebb kivéte-

lével, akit nem volt szíve belevenni a nevek felsorolásába 

a sorssal való alkuja során. Megmaradt gyermekét végül 

a férj áll neki lemészárolni, akinek a csirkék levágása, a 

nekrofi l indítékú halottvirrasztás és az ünnepek közép-

pontjául szolgáló viccmesteri szereplés a szenvedélyei.45 

Remizov novelláiban az ünnepségek rémálommá vál-

nak, s ez ugyanaz a transzformáció, mint az őrült férjet 

imádó anya műve, az anyai áldozat melodrámájának a 

gyermekáldozó anya horrorjává való transzformációja. 
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Mindez a receptív élet dominanciáját fejezi ki a cselekvő 

élettel, és a múltét a jelennel és jövővel szemben.

A forradalomra az ölés orgiája formájában ül rá a 

múlt. Gorkij a Klim Szamginban leírja a cár koronázásá-

nak hírhedt napját, mely véres atrocitásokba fulladt. Az 

új világ kezdetét jelezni hivatott nap apokaliptikus tö-

megvérengzéssé válik, mely olyan irracionális, össznépi 

őrjöngésként jelenik meg Gorkij leírásában, ami túltesz 

egy mai zombifi lm vagy slasher vérfürdőin és a kisiklott 

forradalom „kódolt” képeként olvasható. A Klim Szamgin 

születésekor nem írhatta meg Gorkij a forradalom kisik-

lását, de megírhatta a koronázásét. A kettő azonosítását a 

cár és a „vörös cár” asszociatív kapcsolata teszi lehetővé, 

mely kapcsolat az egész kisiklott forradalmat a „vörös 

cár” trónra emeléseként, a sok vérontást új világ alapítá-

sa helyett új cár költséges koronázásaként minősíti (ma 

eldönthetetlen és lényegileg mindegy is, hogy ez az író 

részéről tudatos vagy tudattalan). A véres orgia az orosz 

irodalomban és fi lmben a forradalom sejtelmének vagy 

emlékezetének hol tudatos, hol tudattalan képe. Hogyan 

függ össze az ünnep és a kegyetlenség? Hogyan válik a 

bűvölet megszállottsággá és a megszállottság őrjöngés-

sé, ez pedig rombolássá? Ez a kérdés érintkezik a fi lm 

noir alapkérdésével: miért és hogyan válik gyilkossá a 

szerelmi szenvedély?

A szexualitás az izgalom kioltása, az ölés az élet kiol-

tása. Az előbbi egy izgalomszintet számol fel, az utóbbi 
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minden izgalmat. Az első az én izgalmának részleges, 

a második az idegen test izgalmának teljes kioltása. Az 

első ideiglenes, a második végleges kioltás. Az elsőt a 

legfőbb örömnek, a másodikat a legfőbb bűnnek tekin-

ti a kultúra. A kultúra történetében a szexorgiák ezért 

lehetnek az ölés orgiáinak előkéjei, és a dekadencia örö-

meinek tombolása ezért képviselhetik a lázadások és 

forradalmak előkéjét. A kétféle kicsapongás végső ter-

mészetazonosságának sejtése végigvonul a XIX. század 

vége és a XX. század eleje orosz gondolkodásának és 

mű vészetének történetén. „Miért nem tart örökké az 

ünnep?” – kérdi a kisfi ú a Mimra című Remizov novellá-

ban.46 De nem kell hozzá örökkévalóság, az ünnep rövi-

desen kísértetiessé válik. Átya a vidám körtáncot szem-

léli, de Remizovnál az élet álom, az álom rossz álom és 

a körtánc haláltánc: „Átya szívesen belépne a körbe, de 

máris félelem keríti hatalmába – a pörgés-forgás láttán 

szíve összeszorul, ismét a fülébe cseng a lélekharang, 

képzeletében megelevenednek a holtak, s úgy érzi, mint-

ha papírcsíkkal a homlokukon ők lejtenének előtte bal-

jós, csalogató táncot.”47 Remizov gyermek hőse úgy áll a 

Kazanyi Istenanya ünnepén a táncparkett szélén, mint 

a Bauer fi lm örök gyermek hőse – akár a szimbolizmus, 

akár Schnitzler regénye és a belőle készített Ophüls, il-

letve Vadim fi lmek értelmében vett – az Élet Körtánca, a 

Szerelem Körtánca partjára számkivetve, szorongó ide-

genséggel.

A Bauer fi lmek semmittevő hercegei és bankárai és 

egyéb parazitái örök ünnepben élnek, mely ízetlenség be 

és unalomba csap át, ami intenzívebb izgalmak keresé-

sére ajzza az érzékenységet. Ezért ünnep a kiindulópont 

és baljós a cselekmény iránya. Bauer alább elemzendő 

fi lmjei az erotikus, esztétikus izgalmaktól haladnak a 

destruktivitás izgalmai felé. A történések lényege a libi-

dó orgazmusának a destrudó orgazmusába való átcsa-
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pása. De nemcsak az orosz orgiák haladnak, elhibázva 

a boldogító csúcspontot, a kegyetlen csúcspont felé, a 

világtörténelem is ezt teszi! Embernek lenni folyama-

tos feladat, embernek maradni folyamatos befektetés 

és problémamegoldás. Az ember csak a kreativitásban 

marad emberi. Látszólag produktívabb társadalom az, 

amely a könnyebb, közvetlenebb útra, a kegyetlenségre, 

a rideg, anonim mechanizmusok könyörtelenségére épít: 

a kapitalizmus. A szocializmus, bármilyen szörnyű is 

volt a története – vagyis éppen az előző társadalom által 

megtermelt bestialitás eredményezte kisiklása –, mégis 

az „olvadás” felé haladt; míg a kapitalizmus fejlődése 

az emberi viszonyok fagypontja, a mélyhűtött erkölcsi 

világ felé, ahol a „klímaváltozás” a földi pokol irányába 

viszi a természet romjait. A kapitalizmus titka az örök 

ünnepnek, fogyasztásnak, élménynek álcázott pusztítás, 

a humán szubsztancia, mint lényeg és a jövőidő, mint 

lét felemésztése. A forradalmi terror nem volt más, csak 

ennek a titoknak az akaratlan, de elkerülhetetlen – ki-

robbanó válság, katasztrofális, extrém szituáció formájá-

ban bekövetkező – önközlése. Mindez a kapitalizmushoz 

tartozott, annak kicsapongása, mondhatni csúcsformája. 

A forradalom – mely valóban az új eljövetele és nem a 

régi végvonaglása – következésképpen nem olyasmi, 

amiről múlt időben beszélhetünk, nem volt, hanem lesz.

Tarszkaja hercegnő estélyén vagyunk. Bauer szereti 

szembeállítani a szerény otthonosságot a nagyvilági 
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színhelyek dekorativitásával. A vizsgált fi lmben az ott-

honos kisvilágból lépünk át a dekoratív nagyvilágba, 

ahonnan a színházba, a színpadra visz tovább az utunk, 

mintha a nagyvilág is már félig színház volna és csak 

félig élet. A fesztelen élet színhelyével szembeállított, 

növényekkel és drapériákkal zsúfolt nagyvilág ünnepi, 

de nem vidám; valójában ravatalszerű a pompája. A kis 

élet az élet, a nagy élet a kirakat, a színház és végső soron 

a halál rokona.

Bauer úgy mutatkozik be a következő képsorban, mint 

egy Ejzenstejnt megelőző Antonioni. A Bauer által vizio-

nált mozgásdrámától, a szereplők és a kamera mozgásá-

nak bonyolult kölcsönös refl exív viszonyától Ej zen stejn 

ismét a képzőművészet, a fotografi kus képregény felé lép 

vissza. A montázs (Ejzenstejn vagy Vertov) isten szemé-

vel nézi a világot, a mindenható kamera és a mindenütt 

jelenlevő fi lmszem különleges hatalmával felruházva, 

míg a belső montázs, a panotravelling alászáll a hely-

zetbe és annak korlátai között rendezkedik be. Ezáltal a 

kamera is felvállalja az emberi szituációt.

Az estélyre panotravelling stílusú hosszú beállítás 

vezet be. A Bauert nem ismerő néző nem hisz a szemé-

nek, többször visszapergeti a jelenetet, nem érti, hogyan 

lehetett ezt 1915-ben megoldani: mintha ötven évet ug-

ranánk előre az időben. A szereplők, Andrej és barátja 

belépését a terepet felmérő hosszú, lassú panoráma előzi 

meg, melynek mozgása a belépőkön végződik. A pano-

rámáról vágás vezeti vissza a tekintetet a belépőkre. A 

kamera ezután hosszú ideig mozdulatlan marad, időt 

hagy az érkezőknek az ismételt bemutatkozásra és a be-

állítás által áttekintett tér birtokba vételére. A hosszabb 

megállapodottság avatja ingerré az újabb nekilódulást: 

végül ismét mozdul a kamera és hátrálva kíséri őket 

befelé, mely mozgás ismét panorámába megy át. Majd 

tovább hátrál. A jobbra és balra igazításokkal tagolt hosz-
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szú hátrálás, a barátok bevonulásának és a bemutatkozá-

sok sorának nyomon követése révén megkettőződik az 

invitálás gesztusa, nemcsak a barát, a kamera is befelé 

invitál. A barát ide-oda szalad, körülvesz és közvetít a 

passzív hős és a vendégek között, magára hagyja és új 

meg új emberrel tér vissza hozzá. Mozgása mintegy ösz-

szevarrja, sebesen foltozza a teret, közvetít síkjai között, 

melyeket a hős passzivitása hagyna széthullani. Mintha 

a széthulló személyiség körül a tér is szét akarna hullani. 

Hol embereket vonszol barátja Andrejhez, hol őt von-

szolja újabb emberekhez Az aktív vezető közvetít az élet, 

a társaság és a passzív ellenálló között. Andrej szem-

pontjából ravatal a hercegi szalon és pokoljárás a társas 

élet, barátja pedig szeretne életet lehelni az előkelő világ 

gyászos rituáléiba. Ez a törekvés az időszerkezet szem-

pontjából azt jelenti, hogy a barát fáradozása a történet 

keresése. Szeretné kivezetni Andrejt a statikus helyzet-

ből, hogy végre történjék valami, kezdődjék az élet, te-

hetetlen antihősünk egy történet hősévé váljék. (A poén 

az lesz, hogy a történet az életen túl van, és hőse a halál.)

Zoja Kadmina (Vera Karalli) belépése következik. Az 

idősebb hölgy társaságában érkező lány bemutatását 

követően mindkét fi atal némán áll, a többiek pedig eltá-

voznak. A pár hirtelen egyedül maradását előkészítette 

az előző képsor, melyben mintegy a társaság hullámai 

nyaldossák az egyén magányának partját, amely most 

társas magánnyá változik, melyhez képest a társaság 
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ostroma az iméntihez hasonlóan periodikusan jelentke-

zik. A Tarszkaja szalon képsora „édesélet” fi lmként lép 

fel, erre csábít a kedves, de felületes barát, az „édesélet” 

motívuma azonban megbabonázott rámeredéssel vég-

ződik. Az „édesélet” társadalomkritikus miliőkomé-

diájából átkerülünk a patetikus melodrámába, de csak 

azért, hogy Bauer a továbbiakban a romantikus pátoszt 

modern szorongásra váltsa. E pillanatban Andrej úgy 

mered rá Zojára, ahogy Mastroianni fog Ekbergre (Édes 

élet) vagy Cardinaléra (Nyolc és fél). A szalon kezdettől 

fogva olyan, mint egy ravatal, melyre most megérkezik 

a „szép halott”, kinek az előző panotravelling stílus-

bravúr járta körül és készítette elő a helyét. A képsor 

csúcspontja Andrej „szofi ológiai” eksztázisa. V. Sz. Szo-

lovjov szofi ológiája az „örök asszonyi”, a „világlélek”, 

az „élő középpont” elmélete: „a Szophia Szolovjovnál 

mint a teo kozmikus folyamat központi szereplője jele-

nik meg”.48 Nem tudtuk, mit ünnepelnek a vendégek, 

maguk sem tudták, s a „szofi ológiai eljövetel” egyszer-

re értelmet ad az előzőeknek. A szofi ológiai eksztázis 

szorongásteljes bűvölet, ha az Örök Nőiség „szárnyként 

emel” ugyan, mint Goethe vélte, de az új férfi  bukásra 

ítélt, ragasztott szárnyú Ikarosz.

Még mindig a hosszú beállítást vizsgáljuk. Andrej és 

Zoja némán bámulnak egymásra, egyik sem szól, Andrej 

pedig hátrálni kezd. A férfi  az eddigiekben is mindun-

talan odébbállt, feszélyezetten menekült a bemutatott 

személyek társaságából, de eddig a személyek taszítása 

mozgatta, míg most a vonzerő elől menekül tisztes távol-

ságba. Hátrál, hogy egy karosszékbe ülve bámuljon fel a 

lányra. Mintha a talajvesztett ember, a szofi ológiai eksztá-

zis örvényéből szeretne kijutni, s valamiben megkapasz-

kodni, szilárd pontra menekülni. „Most ülj le!”, „Előbb 

ülj le!” – mondják a melodrámákban és komédiákban a 

rossz hír közlése előtt. Andrej a letaglózó szépségtől ül 
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le így. Az elbírhatatlan teljesülés ijesztő ígérete a szépség, 

melyet Andrej a hátrálás mozgása által beszélgető part-

nerből, akár megérinthető és táncra kérhető társból ön-

kéntelenül a tiszta tekintet objektumává minősít vissza. 

A hattyú halála hőse néma lányba szeret bele, A halál után 

Andreje elnémító távolságba hátrál vissza a beszédes 

közelből. A hosszú beállításnak vágás vet véget, hogy 

a következő képsor szembeállítsa a szemlélőt és szem-

léltet. A férfi  a tekintet, a nő a tárgy. A következőkben a 

kettő viszonyának tisztázására vállalkozik a fi lmszem. 

A fi lmszem tekintetének tárgya a férfi  tekintetének és 

a férfi tekintet tárgyának viszonya. A férfi  távolodásával 

és a karosszékben való helyfoglalással végződő képsor 

után két vágás következik. Előbb a felnéző férfi  secondja, 

majd a vele szemben álló nőé. A nő oszlopnak dőlve áll, 

válla felett néz vissza a férfi ra. Felirat következik a feke-

te szemek varázslatáról. A nő lenéz, a férfi  felnéz. Ezzel 

ismétlődik Andrej és az anyakép viszonya, mely képre a 

fi ú szerepében benne ragadt férfi  szintén alulról tekintett 

fel, a magasba. Mintha a szeretőjelöltnek az anya ben-

ne megtestesült elviselhetetlen eljövetele adna súlyt, s a 

szerető jelenlétét az incesztustilalomnak az új viszonyba 

való átsugárzása tenné ambivalenssé. Barátja úgy rep-

deste körül Andrejt, ahogyan most neki kellene a nőt, a 

megpillantott ideált, Andrej azonban teljes passzivitásba 

esik. A hagyományos női szerepet veszi át, a visszavonu-
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ló szerepét, amit az ezáltal a férfi szerepbe számkivetett 

nő magakéretésnek tekinthet. Ez magyarázza a későbbi 

félreértéseket és a kínos eredményt, mellyel a nő közele-

dési kísérlete zárul.

Miután két second szembesíti Zoját és Andrejt, a fér-

fi  a kistotálban feláll, kimenekül, elhagyja a társaságot. 

A kistotálban, a szobasarok védelmében megfeneklett 

férfi  elindul, a kamera átigazítással követi, aminek ered-

ményeként a sarokból a terem mélyébe hatol a tekintet, 

Andrej a nagytotál megnyíló tereibe hatolva távolodik. 

A menekülés totáljának kerete az oldalt álló, magára ha-

gyott Zoja hátulnézete.

Filozófusok, szociológusok, pszichológusok és poli-

tológusok, „megfi gyelők”, „szakértők”, főideológusok, 

és mindenekelőtt a remélhetőleg múlófélben levő kor 

főbűnösei, az apologetikus közgazdászok tanulhatnak 

Bauertől: nincs patentmegoldás, nincs egyik esetről a 

másikra átvihető recept, mindig két katasztrófa kö-

zötti keskeny menekülési út visz tovább (ezért nem jó 

a kétpárt-rendszer: a két katasztrófa intézményesítése, 

melynél csak a középpárt, az arany középút prédikátora-

inak vállalkozása rosszabb, a katasztrófánál is veszedel-

mesebb képmutatás és renyheség). Vagy ahogy Weöres 

Sándor mondaná: „két hegycsúcs közt cérnaszálon” 

egyen súlyoz, ha nem is az üdv, de legalább a társadalmi 

katasztrófa, a földi pokol kerülgetésének akrobatikája. 

Úgy is mondhatnánk: két szakadék közt borotvaélen 

táncol a női sors Bauer fi lmjeiben. Az orosz melodrá-

mában a nő általában abba hal bele, hogy nem az általa 

elbűvöltnek, hanem az őt elbűvölőnek adja oda magát, a 

rajongó helyett a csábítónak, aki számára a nő zsákmány, 

akiben kialszik a vágy, mert valójában nem az volt, ami-

nek látszott, nem vágy volt, csak kívánság. (Ahogyan a 

társadalom, sőt most már a természet is abba pusztul 

bele, hogy a tömeg a tőkésnek adja oda magát, aki szá-
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mára a világ zsákmány.) A csábító szellemileg impotens, 

az esztétikai-morális impotencia nem talál utat – a szép-

ség közvetítésével – az igazhoz és jóhoz: ezért a szépség 

rombolója. Ez a melodrámában a szofi ológiai impoten-

cia, az átszellemültség hiánya, kultúrmezben fellépő ál-

latiság. A halál utánban ezzel szemben azt látjuk, hogy a 

rajongót, a fetisisztát választó nő is veszélyeztetett, mert 

a rajongó egyben szorongó. A csábító állatnak tekinti a 

nőt, a fetisiszta rettenetes istennek, tabunak.

A numinózus letaglózottság igájából szabadult Andrej 

otthon, ismét a kedélyes kisemberi miliőben, felszaba-

dult, ezúttal vidám. Gondoskodó igyekezettel repdesik 

körül a rokon és a barát. Az utóbbi, akárcsak A nagyvá-

ros gyermekében, jóindulatú kísértő, az élet közvetítője, a 

melankolikus hős vidám Sancho Panzája. Oblomov nem 

más, mint passzív Don Quijote, aki azért nem mozdul, 

mert Don Quijote is hiába tette, vesztére tette, illuzóri-

kusnak bizonyult a Nagy Cél, és csalásnak az eszmény.

A barát ismét invitál, Andrej ismét kéreti magát, végül 

enged, színházban látjuk viszont. Andrej lent ül a néző-

téren, világító szemekkel a mélyben, Zoja pedig fent a 

fényben áll, szaval. A férfi  megbűvölten bámul az eleven 

képpé lett nőre, akárcsak a Nappali álmok és A hattyú ha-

lála hőse. Rokon lelkek: Zoja is könyvet tart a kezében, 

mint a fi lm elején Andrej, és nem beszélget, hanem sza-

val. Andrej sem a társalgás mestere. A szavalat más: több 

mint a társalgás. A szavalat kinyilatkoztatás, mert nem 
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az Én szólal meg általa, hanem a Nagy Másik közvetíté-

sének szerepe szenteli fel az Ént. A szavalat a szavaló szá-

mára is Üzenet, nem csak a hallgató számára. A könyvek 

lánya eljött a könyvek fi ához. A Nagy Másik testet öltött 

a nőben. Nem erre van-e szüksége Andrejnek? Kettejük 

harmóniáját bizonyítja a helyzet, a férfi  mégis ismét feláll 

és menekül, elhagyja a színházat. Ekkor nagyközelit lá-

tunk Zojáról, méghozzá dinamikus premier plánt, mely 

a csalódott szemekre koncentráló nagyközelig közelít, a 

gumioptika hatását előlegezve. A kamera a tágra nyílt 

szemekre összpontosít, a magány atomjává avatja a női 

arcot, elhagyott tájjá. A tárgyát kereső fi lmszem tárgya e 

pillanatban az emberszem, mely elvesztette tárgyát. Az 

emberszemet vizslató fi lmszem a semmibe tekintő em-

berszemre tekint. A hercegnő fogadásán a férfi  mozgását 

követve a kamera szakadatlan hátrált, most a nő belső 

impulzusát követve közeledik, lódul a cserben hagyott 

nő arcára. Zoja keresztülnéz rajtunk, a távozót kíséri 

tekintete, s végül mintegy magába omlik, tárgytalan 

tekintetként, mintha befelé nézne a nagyközeli izoláci-

ójában. „Mindentől elváltam, és sehová sem értem oda” 

– írja V. V. Rozanov.49 Eddig főleg az eltávozó nőkről volt 

szó, akik kitörtek az otthonból a nagyvilágba, ahol sikert 

arattak (A női lélek alkonya) vagy tönkrementek (A század 

gyermekei). A férfi , aki elmegy, fordított eltávozó, kivonja 

magát, a kerülési magatartást választja, sarkon fordul a 

találkán, hazamegy. Megtér az otthon dajkáló békéjébe, 

a gyermekkorba, a sötétkamrába. A sötétkamra szimbó-

luma kétértelmű, nemcsak meghitt zug, a nagyvilággal 

szembeni intim ellenvilág, a nagyvilág még teljesebb 

ellentéte, a kialvás, a sötétség, a világtalanság színhe-

lye. Az ember elmegy, mert úgy érzi, „ez sem az”, amit 

keresett, s tragikus odébbálló, ha „az volt az”, csak nem 

vette észre. A visszavonulásnak megvan a saját ontoló-

giája és metafi zikája, melynek alaptétele, a visszavonuló 
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alapérzése, hogy Platon rosszul tudta, kívül vannak a 

tévképzetek, a gúnyképek, s a sötét barlangban az igaz-

ság, maga a különbségeket kioltó sötétség, mint eredet.

Andrej sötétkamrája, előhívó laboratóriuma, nagyító 

szenvedélye, fényképei megfelelnek Norman Bates ki-

tömött állatainak. Zoja megismerése után a férfi  visz-

szavonul régi életébe, ismét a sötétkamrában pepecsel, 

de nyílik az ajtó, betör a kinti fény, Zoja randevúra hívó 

levelét hozzák. Az estélyen Andrej úgy nézte Zoját, hát-

rálva és leülve, szótlan bámulattal, mint a műélvező a 

műalkotást. Zoja úgy állt, mint egy kariatida, mely tartja 

az eget, összeköti a magasságot a földdel, a kultúrát a 

társadalommal, a jelentést a jellel, a szellemet az anyag-

gal, a jelent a jövővel. Második alkalommal a színpadon, 

függönyök, drapériák, pálmák és virágfüzérek által ke-

retezve láttuk a lányt, aki a prózai életben kimondha-

tatlan tartalomnak adott hangot, írott szöveg jelentését 

szólaltatta meg. Az előzetes közvetítések művi termé-

szetének felel meg, hogy Zoja végül nem megszólít, a 

találkozáskor némán áll, de utóbb levelet ír. A közelben 

elhallgat, a messzeségből szólít.

Az orosz melodráma levelei néma kiáltások, segélyké-

rő üzenetek, melyek az utolsó pillanatban fohászkodnak 

még egyszer segítségért, de nem kapnak választ. Ezúttal 

másról van szó. Zoja levele nem a vég lezárása, hanem 

a kezdetre való felszólítás. A levélírást indokolja a letag-
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lózó hatás, melyet a nő látványa a férfi ra gyakorolt. A 

színházban előbb a közönség körében láttuk a bámuló 

férfi t, majd később egy újabb beállítás izolálta a nőre fel-

bámulót, mintha egyedül maradtak volna a világban. Ha 

pedig ők a két utolsó ember, akkor jogosult, hogy meg-

szólítsák egymást. A levél az egyik könyvember (szelle-

mi lény) felszólítása a másik által, hogy ne hagyjuk az 

életet a könyvekre, csaljuk ki a könyvekből és a múltból. 

A férfi t olvasni, jegyzetelni láttuk, a nőt szavalni: a férfi  

az élet tervét képviselte, a nő a megvalósító erőt, azt az 

erőt, amely az imént úgy taglózta le a férfi t, mint egy 

sokkoló erőszakfi lmben.

Zoja a parkba hív öt órára. A férfi  összegyűri és a sze-

métkosárba dobja az üzenetet, majd lehajol, felveszi, kisi-

mítja és elteszi a szíve fölé. Az ambivalencia narratívája: 

(1) a vágy, (2) a lázadás a vágy ellen, és (3) a vágy lázadá-

sa az elfojtás ellen. Az emocionális narratíva vergődése 

nyilván implikál egy következő fázist, melynek tanúi le-

szünk: (4) a szégyen és feszélyezettség lázadását a vágy 

parancsa ellen. A gátlást legyőző vágy sokkja durvaság-

ként szüli újjá a gátlást.

A nők szégyentelensége, pontosabban szégyen nélkü-

lisége, azaz szégyent nem ismerő nem is annyira nai-

vitása, mint inkább tisztasága és bölcsessége az orosz 

melodrámában bűnbeesés előtti állapotot őriz, míg a 

férfi ak (mint csábítók) szégyentelensége beteljesedett 

bűnösséget képvisel. A női ártatlanság bátorsága nem 

naivitás, hanem mélyebb, eredeti, teljes, magától érte-

tődő, el nem idegenedett tudás kifejezése, míg a férfi ak 

nőket taroló (szeretőiket lecserélő) vagy szerelemmel 

üzletelő (a nőket egymás között cserélgető) gátlástalan-

sága olyan cinizmus megnyilatkozása, mely tudni véli, 

hogy semmi sem igaz. De vannak kifi nomult férfi ak is, 

például a Hallgass, bánat, hallgass... művésze, aki szintén a 

szégyen előtti világban él, ezért a megaláztatások kívül 
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maradnak lényén, olykor még mulatni is képes rajtuk, 

még akkor sem szégyenkezik, amikor Paola pirul helyet-

te a lakáj sértése nyomán.

Az orosz melodráma hősnője még szégyentelenként 

sem pökhendi (A század gyermekei). A szégyentelenség 

negatív meghatározás, a csábítók pökhendisége pozitív. 

A szégyentelenség ellentéte a szégyen, a pökhendiségé 

az alázat. A nők nincsenek megfosztva az alázattól, mint 

a Don Juan típusú férfi ak. Ha a nők szégyentelen futó-

bolondok is, ez is feltárulás minden előtt, aminek jön-

nie kell, az önátadás rajongó mazochizmusig fokozása, 

míg a Don Juan típus nem nyílik meg az élménynek és 

keresztülgázol a személyen. A csábító paradox abszolú-

tuma az oblomovi csábító, aki passzív csodálóként hívja 

fel magára a nő fi gyelmét, és azzal teszi tönkre női áldo-

zatát, hogy őt készteti a férfi as lépésre. Az oblomovi csá-

bító a tradicionálisan női reagálást alkalmazza a döntés 

pillanatában.

Az írott szó olyat is elbír, amit az élőszó nem vállal. 

Az írást felszabadítja a bizonytalanság, az üzenet sor-

sa kétes, nem bizonyos, hogy odaér, és ha befut is, nem 

olyan kínos a hamis válasz vagy az elutasítás, elkerül-

hető, hogy a nemleges válasz katasztrófát okozzon. Az 

írás ezért módosítani képes tudat és tudattalan határait, 

a tudat kitágításaként hódít területeket a kifejezés szá-

mára. Ezzel módosítja a kimondható határait, nemcsak 

az érzékenységet, az erkölcsöket is. A női lélek alkonyának 
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hősét ugyanúgy elbűvölte a nő, mint A halál után hősét. 

Míg ott a férfi  attól riad meg, hogy a nőt más férfi  is meg-

kaphatta, Andrejt az sokkolja, hogy ő maga megkaphat-

ja a nőt, hogy egyáltalán elérhető. Hogy a kép hajlandó 

alászállni a valóságba. Hogy Zoja nem akar az anya, a 

halott distanciájában maradni. A női lélek alkonya férfi tra-

umájának fokozott, súlyosbított, paradoxizált változatá-

val találkozunk A halál utánban. A bizonytalan Andrej 

szóban válaszol az írásra. Válaszol, amikor jobb lenne a 

hallgatás, a válasz elhalasztása. A válaszolni nem tudó 

lény válasza hamis válasz, a szavak nem fejezik ki a 

megszólaló lelke igazságát, mert a nő elől való menekü-

lés az önmaga elől való menekülés kifejezése, az életre 

való vállalkozás megtagadása, a visszavonulás (melynek 

szimbóluma a sötétkamra, az élet előtti állapot sötétsé-

ge, ahol az élet csak kép, minden a lehetőség állapotára 

redukálódik). Téli kertben találkozik a feszélyezett pár: 

a hideg férfi  és a csalódott nő zavartan állnak. Neki szo-

katlan ez az eljárás, vallja meg a férfi , a nő pedig sarkon 

fordul, sértetten menekül, gyorsan távozik. Az élet csak 

kép, kevesebb mint terv, csupán ábránd; az a baj, hogy 

századvégi ködlovagok kezdik az új századot, amiből 

csak katasztrófa lehet.

Újra a békés otthonban vagyunk, a jó nagynéni társa-

ságában, reggelizés közben. Az Andrej által fellapozott 

reggeli lapban áll Zoja halálhíre, a színésznő megmér-

gezte magát. Szerelmi mágia és halálmágia rövid úton 

érkezett el a drámai egység alkotásához. Az abszurd 

szerelem kezdete, a megpillantás bénító és némító pil-

lanata a magyar nézőt a Halálos tavasz című fi lmre, a 

magyar fi lm noir csúcspontját jelentő mozisikerre emlé-

keztetheti. A magyar fi lmben is földbe gyökerezetten áll 

a nőt megpillantó férfi . De a Halálos tavasz fordított eset, 

a magyar fi lmben a fetisizáló a fétis áldozata, az orosz 

fi lmben a fétist öli meg a fetisizáció, nem az elbűvöltet. 
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Mégis a szépség hatalmáról van szó. Az élet gyengeség-

ként áldozza fel a szépséget, mely a halálban erővé válik. 

A halál az eltávozás felső foka, a kísértetiesség pedig az 

exhibicionizmus felső foka, a lélek mez telenkedése. A kí-

sértet hatása hasonló a meztelen testéhez, csak erősebb. 

A halál által a szerető átkerül az anya létdimenziójába, s 

itt a nemlét a legmagasabb létdimenzió, a legnagyobb ha-

talom. V. V. Rozanov így emlékezik anyjára: „Valamiért 

anya ijedtsége alkotó volt, az én ijedtségem pedig bénult. 

Az ő ijedtsége átcsapott a tevékenység robbanásába, ami 

egyúttal célszerű is volt, az én esetemben pedig a köny-

nyek gyengeségébe, kétségbeesésbe, levelekbe (panasz, 

elbeszélés).”50 Rozanov soraiban a fi ú életidegensége 

nem versenyképes az anya életképességével, a vizsgált 

fi lmben a férfi  életképessége a nőével. De a női paradig-

ma prototípusa a fi lmben is az anya, a cselekmény a ha-

lott anya képe és az élő nő versengéseként indul, később 

pedig Zoja képe fogja átvenni az anya képének hódolatot 

kiváltó szerepét. A kép ereje az életerő önmegkettőzése, 

a halálon túl is hatni képes erővé. A kép metafi zikája az 

élet ontológiájában kalauzol, a létrétegek hierarchikus 

rendszerének csúcspontjára vezet. A nyomasztó halál-

fi lm végső soron, váratlan módon, a dantei pokoljárás 

fordítottját nyújtja.

A hősiesség és szerelem mitológiája egyazon mitoló-

gia két fejlődési szakasza. Ha a hősiesség fi kció lenne, 

akkor a szerelem is az. „A szerelem is hősiességet kö-
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vetel. És én … nem tudok hősnő lenni” – mondja Gorkij 

Lidája.51 A hőstettnek is van története, mely a cselekvő 

hősiességtől a szenvedő hősiesség felé vezet (amely utób-

bi az ellenfél részéről cselekvő aljasságot feltételez a pasz-

szív hősiesség kiváltójaként). Azonban a negativitás is 

lehet passzív, és ebben a formájában is lehetnek kegyet-

lenül radikális következményei. Ahogy az aljasság ak-

tivitásának elmaradása, úgy a passzivitás aljasságának 

elmaradása sem óv meg a kegyetlen következmények-

től. A melodráma szerelmi hőstette megakadályozhatja 

a szerelmi halált. Ezúttal ennyi sem volna szükséges, a 

minimum, az egyszerű válasz is teljesíthetné a nyugati 

melodráma látványos áldozathozatali aktusai, a szerel-

mi hőstettek funkcióját. A nem válaszoló lény bevezeté-

se a passzív aljasságot szerencsétlenséggel, a negativitás 

ártatlanságával pótolja.

Hegel fi atal népekként ábrázolja a szlávokat, akiknek 

szerepe még nem világos a szellem történetében.52 A fi -

atal nép számára a múlt a foncsor: ők a jövő tükrei. Ez 

is azon okok közé tartozik, melyekkel magyarázható, 

hogy az orosz századvég narcizmusa előlegezi a nyuga-

ti ezredvégét. Ez az oka annak is, hogy a forradalmárok 

lehetségesnek érezték a kapitalizmus megkerülését, a 

közvetlen „minőségi ugrást” az „ázsiai despotizmusból” 

a kommunista humanizmus társadalmába. Mennyiben 

tükrözi a száz év előtti orosz melodráma a mai prob-

lémákat? Olyan korban élünk, amikor a tett is hőstett 

volna, ha képesek lennénk rá; sőt, végül a puszta recep-

ció is tett a hidegség és érzéketlenség korában. De épp 

a kor hidegségének, az emberek csalódottságának és tá-

volságának következménye, hogy a recepció is elkésik. 

A közlő üzenete csak a közlő végső elhallgatása által szó-

lal meg, a személyiség problematikája csak a halál na-

gyítója alá helyezve érinti meg a társat. Az éncentrikus 

ember nem érez bele a társ problémájába, tipikussá válik 
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az egymásról való lekésettség. A narcisztikus kultúrá-

ban nem jellemző a kölcsönösség, a kettős eksztázis ki-

vételes pillanatában való egymásra találás, hitelesebb az 

egyoldalú segítés víziója, a gondoskodás és örömadás 

vállalkozásainak képe, ezért a régi melodráma nagy ér-

zelmi hőstetteit leváltja a kis érzelmi hőstett, a puszta 

odafi gyelés, mint a megható valószínűtlenség és kivéte-

les érzékenység mai formája. A kis hőstett korában az a 

nehézség, hogy a leszűkített igény teljesítése nehezebb, 

mint korábban a felfokozott igényé; továbbá a bármi-

lyen kivételes teljesítés nagy pillanata is csődbe vihet, 

mert a narcisztikus személy szeretné, ha kitalálnák kí-

vánságát, de a teljesítés fáradsága is idegesíti. A teljesí-

tés munkáját is szeretné kikerülni és eleve a közvetlen 

beteljesedettség kényelmében élni, valamilyen születés 

előtti védettség és ellátottság állapotában. Lehetetlen az 

egymásra találás, A halál után mindkét főszereplője várja 

a másik nagy gesztusát, de ha az egyik bátorságot vesz, 

úgy a sértettség és félreértés narcisztikus vákuumában 

a gesztus túl nagyra sikerül, riasztó, vagy a másik túl 

érzékeny, s a kis gesztust is túl nagynak érzi, és ha be-

futna is az üzenet, az ember akkor sem meri elkötelezni 

magát, mert kényelmesebb kitartani az el nem kötele-

zettség egyoldalúságában, mindig befogadóként, még-

hozzá a korlátozott befogadás idegenség és szorongás 

által szűrt ingereken élő antihőseként. Egymással ellen-
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tétes reagálások egyazon rossz vég felé vezetnek, ezért a 

passzivitás sem maradhat tiszta, de legalább kényelmes 

és nem rajtakapható a gonosztett pillanatában. Minél 

katasztrofálisabb a rendszer, annál kisebb felelősség lát-

szik terhelni az egyént a katasztrófáért, mely immár nem 

igényli pozitív beavatkozását: minden rossz vígan megy 

és önmagától beteljesedik. Bauer fi lmjei annak a fejlődési 

vonalnak a részei, mely Gide-től Camus felé vezet.

Az orosz fi lm előlegezi a nyugati lélek elkövetkező év-

századának konfl iktusait, az érzékenység hanyatlásának 

drámáját. A rajongónak önképénél erősebb a vágyképe, 

a vágytárgy elvesztésekor ezért összeomlik (A század 

gyermekei, A nagyváros gyermeke). A cselekmény rossz ki-

menetelében rejlő ítélet nem csupán a bűnösség elítélése, 

gyakrabban szól az ember ürességéről, bábszerűségéről. 

Az emberek úgy végzik, mint a kipukkadt léggömb. Az 

Ábrándok vizsgálata során az áldozat védtelen, menthe-

tetlen lehanyatlásának különösen emlékezetes gesztu-

sával találkoztunk: Holodnaja fotelre áll, hogy elérje a 

fegyvert, a magasban lövi agyon magát, s puhán hull le, 

omlik össze, a nézőben a romantikus költészet asszoci-

ációs készletét ébresztve (hulló falevél, letört virág stb.). 

Kétségtelen, hogy a láthatatlan „Kaszás” asszociációja 

sem idegen a jelenettől. Így hulltak le az emberek nem 

sokkal később a tömegsírokba a Cseka kivégző osztagai, 

mint a „Kaszás” látható és kollektív megtestesülése te-

vékenységének eredményeként, de mire ez megtörtént, a 

polgári mozi már régen közölte és igazolta, hogy az előző 

rendszer csinált az emberből semmit, üres burkot, szap-

panbuborékot, aki már rég megsemmisítette, elvesztette 

az emberi szubsztanciát, emberileg megtette magával, 

amit a barbarizáció azután fi zikailag is megtett vele.

Milyen okok vezetnek az ember összecsuklása, a szap-

panbuborék szétpukkanása felé? Az egyik férfi  nem 

kell a nőnek (A nagyváros gyermeke), a másik visszaret-
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ten tőle (A halál után). Máskor a csábító megkapja a vágy 

tárgyát, de önzésével, érzéketlenségével, fogyasztói 

men ta litásával megsemmisíti (Ábrándok): egyik esetben 

sincs egymásra találás, az ígéret nem teljesül, a szere-

lem mitológiája a megváltatlanság szenvedéstörténete. 

A szerelmi halál annak jele is lehet, hogy a beteljesedés 

megvolt, de nincs helye az életben, ismételhetetlen, az 

élet fogalma és a beteljesedés fogalma kizárják egymást. 

Az utolsó tangóban az egyik férfi val az erotika teljesül, a 

másikkal a gyengédség, még a beteljesülés is szétszakí-

tott, elidegenedett, az ember ezért „meg nem állapodott 

állat”, futóbolond. A beteljesülés hiánya sivárrá tenné a 

cselekményt, a beteljesedés véglegessége, létmódként 

való ábrázolása hazuggá. Bauernél ezért váratlan módon 

maga a halál válik a megfoghatatlan, tartóztathatatlan 

beteljesedés szimbólumává, melynek ára a teljes oda-

adás, az öntékozlás hősiessége. Minden elvész, mindent 

eldobnak, de a semmi kihívásával való szembenézésben 

ezek a szenvedélyes emberek, különösen Holodnaja hős-

női, valamit mindenből visszanyernek. Ha az élet nem 

is képes a beteljesedésre, a pillanat utópiája egy aktus 

realitásában modellálja a beteljesedés lehetőségét. Ehhez 

elég az egyik fél odaadása. Lukács György, a Goethe és 

kora című kötetében joggal méltatja a Wilhelm Meister 

tanulóéveiben megfogalmazott szerelemkoncepciót: „És 

ha szeretlek? Mi közöd hozzá?” Ezért ezek a fi lmek nem-

csak előlegezik, meg is haladják az elkövetkező évszázad 
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fejleményeit, a polgári psziché elkövetkező történetét, 

mert az utókorból épp ez az átcsapás, a visszanyerés 

mozzanata hiányzik.

Bauer melodrámáiban a halál aktusa jelzi, hogy a sze-

replők valamit átéltek, amit a mai fi lm a nemi aktussal 

szeretne ábrázolni. Bauer a halállal adja meg annak sú-

lyát, amit az Életet az életért című fi lmben az összecsapó 

függöny eltakart. A „realista” regényben a szereplők nem 

találják azt az élményt, amitől itt a melodráma búcsúzik, 

a modern tömegfi lm pedig nem tudja többé ábrázolni, 

szakadatlan keresi és erőlteti, de ezáltal csak infl álja az 

élményt. Ez az eset, amikor az akaratos igazolás aka-

ratlan cáfolattá, a bizonyíték ellenbizonyítékká válik. 

Gorkij regényében a Bauer fi lmjeiben a függönyökön át-

sejlő élménynek a hiánya kínozza a férfi t. Az, amit úgy 

jellemeztünk: az „ez nem az!” bizonyossága. „Csak egyet 

tudott: hogy amit ezen az éjjelen átélt, az szokatlan és ki-

deríthetetlen, de még ez sem az, amit várt, és nem olyan 

volt, ahogyan azt elképzelte.”53 Hasonló csalódást él át a 

nő: „De Klim, ez lehetetlen, hogy ez téged kielégítene! 

Nem lehet, hogy Romeo, Werther, Júlia és Manon csupán 

csak ezért pusztultak el!”54 Gorkij regényében megvallja 

a férfi , hogy „rémületet és szégyent” érez.55 „Fájdalmat 

és undort” érez, vallja a nő.56 Lida nem oldódásról számol 

be, hanem az oldódásba át nem lendülő permanens iz-

galom által kiégetett lélek szétesési élményéről.57 A fi lm 

noir triviális közege nem a lovagi szerelem palotájába 

költözteti vissza a polgárt, de a polgári szerelmet abban 

az állapotában ragadja meg, amelyben a romon még nő 

virág. A romok eltakarítása, a polgári kultúra konszo-

lidációja pusztítja ki ezt az élményt. A fi lm noir ismer 

kallódó Romeót és proletár Júliát, akik elpusztulnak a 

szerelmi drámában. Az, aki miatt el pusztulnak, nem 

sokat ér, az élményt az áldozat odaadása viszi csúcsra, 

és az áldozatban jut az élmény csúcsra. A halál igazol-
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ja az eksztázist, jelzi, hogy megvolt, míg az élet legjobb 

esetben is csak a puszta kellemesség jele. Az „ez nem 

az!” élménye, mint a kor csalódása, nemcsak a szexre jel-

lemző, és nemcsak a szex elvadulásának magyarázata. A 

forradalom története ugyanazt a folyamatot állítja elénk, 

amit az erotikáé. A mozgósító forradalmi értelmiség és 

a mozgósított munkásosztály úgy jár a marxizmus-le-

ninizmussal és a proletárforradalom aktusával, mint a 

melodráma hősei a nemi aktussal: az új és új aktusok, 

lázadások, népszavazási győzelmek, alapítások, kong-

resszusok stb. mindig reményt keltettek; de végül min-

dig meg kellett állapítani: „ez nem az”, „ez sem az”. De 

a remény mindig azt mondta: „Ez még nem az volt!” És 

tovább eszmélkedünk, szervezkedünk, kísérletezünk. A 

mai polgár impotens monstrummá nyilvánítja a világ-

történelmet, sterilizálja az idők testét, színtelen, szagta-

lan, íztelen, magtalan világot kínál nekünk, s lehetnek 

kioltott szellemű generációk, akik ebbe belenyugszanak, 

de példájuk nem vonzó.

Lou Andreas-Salomé szerint a szentséget a férfi  az 

aszkézis, a nő az erotika által érheti el.58 Van-e valami 

értelme feltételezésének? Vizsgálati tárgyunk – Bauer 

fi lmje – több indokot is kínál. A befogadás önátadás, 

mely a másik fél fészkévé, házává, bölcsőjévé, sírjává stb. 

teszi a nőt, tehát a felajánlás és áldozat aktusa. Ez azon-

ban a modern ember szemével nézve mazochista aktus. 
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Ha a Bauer fi lmek végén a férfi  golyót ereszt magába, ez-

zel elveszti nemét, nőies befogadóvá válik, mert a férfi  a 

mitológiában harcos, akinek fegyvere vagy metaforikus 

fegyvere a másik félbe hatol be a háborúban vagy szere-

lemben, hogy halált vagy gyermeket nemzzen. A férfi  a 

fi lmek végén azért fordítja maga ellen a fegyverét, mert 

már előbb kudarcot vallott, s ezzel beismeri kudarcát. 

A nagyváros gyermeke kéjnője elhagyja a férfi t, akinek 

öngyilkossága ezek után egyfajta önkielégítésnek minő-

sül. Ezzel szemben, ha a Bauer fi lmek végén a nő ereszt 

golyót magába, ez olyan felmagasztosulás, mint a férfi  

esetében a keresztre feszítés. A halál után hősnője nem el-

tűnik vagy elbukik, hanem létnívót vált. Itt, a fi lm köze-

pén, a méregpohár varázsital, mely a gyenge nőt erőssé 

teszi: a méregpohár kiürítése a nemi hatalomváltás ki-

fejezése. A halál kelyhe, a nő száját érintve, az örök élet 

kelyhévé, az érvény kelyhévé változik.

Az öngyilkosság – mint az abszolút passzivitás abszo-

lút aktivitása – által fölénybe kerül a nő. Ez a női dia-

lektika: a visszavonulás mint hódítás, a menekülés mint 

támadás, az anyagtalan képpé válás mint az anyagi lét 

tehetetlen erőinek legyőzése. Az öngyilkosság felma-

gasztosulás: a férfi  elmaradt szerelmi hőstettére válaszo-

ló női szerelmi hőstett, mely azt hirdeti, nem szabad az 

életet választani, ha az élet ára az igénytelenség.

Az anya: kép a falon. A szerető: szintén kép, mert Zoja 

a kép pozíciójába került, amikor Andrej nem hozzá lé-

pett, hanem elhátrált, helyet foglalt egy fotelben és né-

mán bámult rá. A férfi  felnéz a nőre, mint korábban a fi ú 

az anyára. Később a helyzet variánsa ismétlődik, amikor 

Andrej a nézőtér sötétjéből néz fel a színpad világosságá-

ba, ahol, a magasban, Zoja áll. Az elveszett személy, mint 

anya: a jelentés; a szerető csak jel, de az elveszett szerető 

jelentéssé válik, emancipálódik az anyával. A narcizmus 

kultúratípussá válása lehetségessé, sőt szükségszerűvé 
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teszi, hogy a halált úgy fogjuk fel, mint közeledést. Csak 

a halott teljesen a miénk, csak az, aki végleg nincs itt, éri 

el az ittlét közepét. Azt a közelséget, amit az izolált, sé-

rült, védekező és magányos egyedek a nemiségben már 

nem találnak, végül váratlanul megkapják a haláltól. A 

halott a halál által megszállja az élőt, vele van, vele ma-

rad, ami egyben jövővé teszi a múltat, céllá az okot, reali-

tássá a megfoghatatlant. A halál tehát nem a vég, hanem 

az igazi történet, a közös út kezdete. Az élő nő passzív 

volt, menekülő lény, míg a holt nő aktív: eljön a férfi ért, 

mint a halál. A halott nő lelki vezető, aki úgy kísér, mint 

Vergilius kíséri Dantét a pokolban. De a nő olyan dimen-

ziókba kísér, melyekben menny és pokol egykori, naiv 

megkülönböztetése értelmét veszti. Mi nem kísérhetjük 

őket tovább, mert a nő által megnyitott dimenziókról, 

azokról, melyekbe a nő bevezet, nem lehet beszélni.

Korántsem arról van szó, hogy a férfi nak a nő csak 

passzív lényként, mintegy halottként tetszik, és ezért a 

nőnek, mint fétistárgynak le kellene mondania az akti-

vitásról. Ellenkezőleg, a nő passzivitása aktívabb hata-

lom, mint bármilyen külsődleges nyüzsgés vagy erősza-

koskodás. A nő tehát létmódot vált, képpé válik, s ezzel 

átveszi az aktív kezdeményezést, hódítóként lép fel. A 

mobilizált halott nő körülveszi a demobilizált élő férfi t, 

akit a fotelben látunk, majd az ágyon. Megjelenik fölöt-

te a stop-trükkel odavarázsolt, majd épp olyan hirtelen 
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eltüntetett szavaló Zoja, világító fehéren. Nem kísértet-

fi lmet látunk, hanem a szubjektív és objektív kép onto-

lógiai problémáját feszegető elbeszélést. A sötétkamra, 

melyben Andrejt ismételten láttuk, a képek születési 

helye, a kép anyaméhe. A sötétkamra által Andrej dup-

lán egyesült az elveszett anyával, mert átvette a szülői 

funkciót, a sötétkamrában nem az anya szüli meg őt, 

hanem ő az anyát, ha csak a képét is, ez is megfordít-

ja viszonyukat. Másrészt Andrej periodikus eltűnése a 

sötétkamrában visszavonulás az élet előtti sötétségbe, 

az anyaméh védelmének megfelelő pozícióba, melyben 

egyszerre élvezhető a teremtés mágiája és a világ előt-

ti világ misztikuma. A sötétkamra képsor ismétlődése 

egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a fi lm nézője a fi lm 

alkotóját, Bauert, és ezen az alapon, Bauer közvetítésé-

vel, önmagát is azonosítsa Andrejjel, amennyiben a fi lm 

mágiája és a mozi sötétje ugyancsak visszavonulás a ké-

pek világába, az elveszett percek érzéki jelenvalóságába, 

akárcsak Andrejé. A mozgófi lm izgatott nyüzsgésének, 

nyugtalan repülésének hősei hajszolt futóbolondok, 

Bauer fi lmje pedig azt keresi, hogy vajon mit keresnek, 

mi az, ami nem hagyja nyugodni őket? Az „ek-stasis” 

a maga fordítottját, az eredeti „in-existentia” elveszett 

tökélyét ostromolja. A magán-kívül-lét mámora, a mozi 

mint a képek karnevalisztikus eksztázisa: az eredeti ős-

egység fordított tükörképe. A cél csak a fordítottjában 

elérhető. A boldogság törekvése, az ősboldogság keresé-

se csak a tragédia által elérhető és csak fordított módon 

teljesülhet: most maga Andrej a sötétkamra, és a nő a 

benne előhívott kép, Andrej a mozi, és a nő a fi lm, a nő 

pedig nem az anya, hanem a szerető. Minden megfor-

dul, fejtetőre áll, és minden akkor kerül meg, amikor 

teljesen elveszettnek látszik. Nyomasztó fi lm, de ez 

nyomasztó szépség. A halál után nem kísértetfi lm, nem 

horror, nem az iszonyat élményének hisztérikus haj-
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szolása. Nem az értelem széthullását, hanem eljövetelét 

képviseli a jelenés.

Zoja nem egyszerűen kísértet vagy álomkép. Első meg-

jelenésekor Andrej ébren fekszik, a semmibe nézve, Zoja 

pedig mögötte áll, könyvével, melyből a színpadon sza-

valt. A könyv most is nyitva, de Zoja némán áll. Jelenléte 

hat és nem szava, az Andrej előtt megjelenő, pontosab-

ban mögötte, azaz nem kívül, hanem belül jelenlevő kép 

tárgya nem Zoja valamely konkrét üzenete, hanem maga 

Zoja, mint üzenet. A halott első fellépése pusztán jelenés, 

a második már egész jelenet. Ezúttal Zoja Andrej álmá-

ban érkezik, s vele a városi szobába kísérteties mező lép 

be, túlvilági táj. Az előbb Zojának háttal, felénk fordulva 

láttuk hősünket, most Zoja felé fordul, háttal nekünk. 

Zoja közeleg a túlvilági fényben fürdő mezőn, majd – 

mielőtt Andrejhez érne – karját feltartva, magasba mu-

tatva megfordul, távozik, Andrej pedig, aki most csak 

egy ünneplőbe öltözött tagolatlan sötét folt a kép szélén, 

megindul a kép közepe és mélye felé, követve őt. Az áttű-

néssel bevezetett álomkép előtt a nagynénit láttuk, amint 

aggódva szemlélte az alvót, aki nem reagált rá, lelkileg 

már megszűnt jelen lenni világunkban, odaát volt rande-

vúja. Nem közömbös a jelenések sorrendisége. Az első 

női jelenés elhozza a nyitott könyvet, a második jelenés 

eljön Andrejért.

A Kazanyba utazó Andrej, a halott nyomait kutatva, 

eljut a lány családjához. Eddig Andrej is, a néző is csak 
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a halál hírét birtokolta, most szembesülünk – Andrej a 

halott nővérének elbeszélése, a néző pedig a rückblende 

által – a halállal. A lány szájához emeli a méregpoharat s 

már kiitta a mérget, amikor a színpadra szólítják megha-

jolni. A meghajlás a függöny előtt búcsú az ünneplő vi-

lágtól. Az ünnepeltként búcsúzó képe azt sugallja, hogy 

nem elég a siker, nem a siker az élet értelme. A meghaj-

lást követi a haldoklási jelenet, a színfalak mögött zajló 

színpadias nagyjelenetként, így előlépés is ez, a színház 

színpadáról a lét világszínpadára, mely a más művének 

előadása helyett a saját élet műalkotássá változtatásának 

színhelye. Az általában a fi lmek végén és magányosan 

bekövetkező halál itt a fi lm közepére kerül és a nőt kör-

bevevő statisztéria élénk részvéte kíséri. Ha egy ember 

lét és nemlét kérdésében vállal döntést, élete művé, és 

körülötte az egész világ nézővé válik. Zoja lehullásának 

rückblendébe való száműzése nem csökkenti, hanem 

növeli jelentőségét, mert lehetővé teszi az empirikus 

eseményrend szintjéről kiemelt kép ismétlését, melyet 

ily módon nem halad meg az elbeszélés előrehaladása.

A családlátogatás az anya megjelenésével indul, őt 

azonban csakhamar felváltja Zoja nővére, mint szomo-

rú hasonmás, akitől Andrej megkapja a lány fénykép-

ét és naplóját. Ily módon az eltűnt reprezentációjának 

megsokszorozódását jelenti a halál. Andrej külön-külön 

kapja meg a lány testét a fénykép, és lelkét a napló for-

májában, s mindezt harmadik megfelelőjétől, a szomorú 

hasonmástól. Az első Zoja-jelenés csak szemrehányóan 

állt, a második hívott, a harmadik jelenés megmérgezi 

magát: elmegy, de ez itt nem a szokásos összecsuklás 

és gyors vég, hanem eltávozás, messzebb, mint Az utolsó 

tangó táncosnőjének párizsi útja: a túlvilág egy messzibb 

Párizs, a könyvek és elbeszélések dimenziójában, a sza-

vak és képek közlekedési eszközeivel elérhető, az érzé-

kenyek száműzetésének színhelye.
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A hagyaték vagy a gyászos kincs birtokába került fér-

fi  ismét begubózik laboratóriumába; az élőket képekké 

s a holtakat jelenvalóvá változtató barlang lakója, korai 

Peeping Tom. A hitchcocki Norman Bates múmiát, Bauer 

Andreje fénymúmiát birtokol. A fétistárgy olyan tárgy, 

amely megváltoztatja alany és tárgy természetes hierar-

chiáját. A fétistárgy tárgyi alanyt teremtő alanyi tárgy. 

Mindkét birtokos a maga fétistárgyának birtokává válik, 

ezért hideg a nőkkel szemben, akiket az egyik közvet-

len, a másik követett módon változtat át a múmiához 

hasonló létmóddá, a nemlét mint létmód birodalmának 

paradox lakójaként. A férfi  hidegsége mindkét esetben 

– Andrej és Norman Bates esetében is – nemcsak a nő 

szerelmét, hanem magát a nőt öli meg. Bauer messzebb 

megy mint Hitchcock, A halál után tovább gondolja a tör-

ténetet mint a Psycho: Bauer fi lmjében a halott nő utoléri 

az anyát, emancipálódik vele, részesedik az anya privilé-

giumában, az elveszettség végtelen felértékelődésében. 

A sötétkamra jelentést vált, új képpel terhes, Andrej most 

a szerelme képét hívja elő, már nem az anyáét.

A sötétkamra témájával vezet át Bauer fi lmje a szó vi-

lágából a kép világába, a Gutenberg galaxisból a mági-

kus csatornák kultúrájába. A hősnő a szavakat hozta, a 

szavak heroinájaként lépett fel, szavaló színésznőként, 

de az üzenet képként érkezett meg a fi lm hőséhez, aho-

gyan a történet egésze képként jön el a mozinézőhöz. 
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A szavak heroinája elbukik, de a képek visszahozzák 

néma deklamálását. A sötétkamra már a fi lm elején – 

egyelőre váratlan és érthetetlen motívum felbukkanása-

ként – előlegezi a képek hatalmának később kibontakozó 

témáját. A szó ígéret, a kép fenyegetés. A szó elkötelez és 

választ vár, a kép hipnotizál. A hős mint „nem válaszo-

ló lény” nem tudja kimondani az ígérő és odaadó szót, 

amelyet a nő várt, erre eljön érte a csábító kép, a fenyege-

tő árny. Nem volt bátorsága a kínálkozó nőt megragadni, 

erre a lány megfoghatatlan fenoménként tér vissza, ami 

ezúttal a hatalom növekedését jelenti. A szó feladata és 

megbízatása a megvalósulás. A halott nő naplójában a 

szó elvesztette performatív hatalmát, a halott naplójának 

szavai már csak képek, annak képei, ami elveszett. A szó 

performatív ereje híján deszubsztancializálódik a feno-

mén, és a képek nyelik el a valóságot, nem az valósítja 

meg a képzeteket. A valóság „ejti teherbe” a képeket és 

nem a képek nemzenek új valóságot.

Andrej a negatívot nézegeti a sötétkamrában, majd a 

naplót olvassa. A pozitív megoldás rettenetes karikatú-

ráját látjuk. A pozitív megoldás nem az, hogy a nővel 

vonul az ágyba, csak a nő negatív képét tudja pozitív 

képre cserélni – ami megfelel a nő felértékelésének –, 

de nem a nő képét váltja valódi nőre. Mindez egyúttal 

életmodell: Andrej nem tudja előhívni életéből a sorsát, 

meghiúsul az élet kezdetén, élete az élet puszta negatívja 

marad. De a nő is negatív maradt számára. A valódi nő 

csak mintegy értelmetlen negatív, és csak a halál a na-

gyítás. Mindez Antonioni Nagyításának fordítottja, mert 

itt az élet a hullaszerű, és a képekben van a nagyobb 

elevenség, életünk az élőhalál, és a képekbe szorult ki az 

élet. Az élet tehetetlen stagnálás, a képekbe szorult ki a 

mozgás, a megvalósulás, az egymásra találás.

Andrejt este a naplóba bújva látjuk az ágyban. A napló 

újra felveti a Bauer fi lmek visszatérő motívumát, az üze-
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net problémáját. Zoja naplója olyan el nem küldött levél, 

amely végül mégis megérkezik. A halál a tökéletes pos-

tás. A napló egyúttal ítélet, Andrej és a napló találkozása 

során megismétlődik a parkjelenet, az egykori élő üzenet 

puszta képe vádolja a férfi t, aki nem fogta az üzenetet 

és nem tudott válaszolni rá. A halál a nagy hermeneuta, 

az élet érzéketlennek bizonyul. Ezért kell beiratkoznia 

az életnek a halál hermeneutikai tanfolyamára. Ennek 

eredménye a baueri halálfi lm műfaji modellje. A beszéd 

nem érkezett meg, de megérkezik az írás, mert a képek 

közvetítik.

Andrej végül is Zojával van az ágyban, de Zoja két 

darabban van: kép és írás, fénykép és napló. Míg Andrej 

Zoja naplóját olvassa, a vele összefogott nagyított kép 

kifelé fordul, a mozinéző számára is láthatóvá válik, fel-

ismerhetjük rajta az imént látott negatív kép pozitívját. 

A férfi  két darabban tartja kezében, viszi ágyába, öleli 

magához a nőt, mint egy daraboló gyilkos, de azt, ami 

egy mai fi lmben véres valóság lenne, Bauernél szubli-

mált változatban élhetjük át, lelki darabolásként. Így 

azonban ellentétébe fordul az értelme: Andrej nem szét-

szedi Zoját, hanem összerakni próbálja. A felületi ellen-

tét mögött mégis mélyebb egység sejlik át, mert Andrej 

szerelme, mely most összerakni akarja, megmenthette 

volna a lányt.

Andrej a párna alá teszi kincseit, elfújja a gyertyát. 

Máris itt van Zoja, lépdel felé az álombeli mezőn. Az 
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előbb Andrej a kép jobb sarkában várta Zoját, most a kép 

bal sarkában fekszik. A halott elborzadva nézi Andrejt, 

mintha a férfi  lenne a halott. Ha annak nincs helye a 

valóságban, akiben több az élet és emberség, akkor élet 

és halál viszonya megfordul, akkor a holtak magukkal 

vitték az életet. Ez a helyzet: a halott próbál életet lehelni 

az élőbe, aki végre mozdul, felül, de a semmibe mered, 

és ezúttal maga a mozinéző ez a semmi, Andrej felénk 

fordul, rajtunk néz keresztül. Nem a feltámadás élmé-

nyében van részünk, Andrej inkább zombira hasonlít, 

semmint feltámadottra. A férfi  a passzív, a nő az aktív, 

Zoja Andrej fölé hajol, megeleveníti őt, majd az ölébe 

vonja. De Andrej nem fordul Zoja felé, tehetetlen. A nő 

ölébe vont férfi  passzivitása élet előtti és halál utáni ál-

lapot szintézise, a férfi  úgy szendereg most a nő ölében, 

mint az élet lehetősége a kozmoszban. A nő ismét feláll, 

a halott úgy áll az élő felett, mintha az élő lenne a halott 

és a halott a halottvirrasztó. A nő lassan, megszállott hit-

tel emeli karját, előre mutat, a magasba, mintha jelezné, 

valahol mindaz egy lehet még, ami az ő szerencsétlen 

történetükben nem tudott eggyé válni.

Előbb az álló, de arctalan, a nézőtől elfordult And-

rejhez jön el Zoja, utóbb a fekvő Andrejhez. A fekvés, az 

oblomovi testhelyzet olyan megtérés, amelyben a szere-

lem az álom, és az álom a halál szinonimája. Megtérés 

a kezdethez, de olyan kezdethez, amelynek nincs foly-

tatása. A nő nem az amerikai fi lmek bosszúálló, üldöző 

réme, hanem a halálösztön csábító angyala, a szublim 

minőségek kísérteti szentje. A halál nem az a démoni 

átváltozás, nem a szeretőknek pusztítóvá való átválto-

zása, amiként például a Gonosz halottak című fi lmben 

látható, ahol a halott szerető az élő ellenségévé válik a 

halálban. A halál tehát nem az élet cáfolata. Megőrzi 

az értékeket, egy szublim dimenzióba emelve át. Zoja 

mindig a magasba mutat, jelezve, valahol van folytatás, 
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amit elrontottunk az életünkben, minőségében mégis 

érintetlen maradt, valahol várja a megvalósulást. Mintha 

a halott lenne ezeknek a minőségeknek az őrangyala, 

a halálban rejlő előléptetés révén a halott az elevenebb 

és az élő a kevésbé eleven. Közel egy évszázadra va-

gyunk ma Bauer fi lmjétől, és ma úgy látjuk, mint a Szent 

Oroszország megrendítő búcsúját, mely arra vall, hogy 

mysterium tremendum és mysterium fascinans nem két 

dolog, hanem egy, ezért ha az egyiket feladjuk vagy nem 

tudunk élni vele, a másikat is elveszítjük.

Andrej felriad, gyertyát gyújt, magához tér, észleli, 

hogy egyedül van, megnyugszik, elfújja a gyertyát, mely-

nek kilobbanó lángja és felszálló füstje visszahívó jel. Zoja 

most nem az álombeli mezőn, hanem az ágyban fekvő 

Andrej fölött áll. A sikertelen érintés, az oda nem érő kö-

zeledés szomorú aktusát látjuk, a nő a férfi  fölé hajol, de 

nem éri el, Andrej ismét felriad. A készülő gyengéd csók 

szétfoszlott, Zoja brutális hirtelenséggel, feltehetőleg 

stop-trükk és háttérvetítés kombinációjával tűnik el. Ma 

is megrendítő az a mániákus szenvedély, amellyel Bauer 

megfosztja a kezdeteket a végtől, a mozdulatokat a betel-

jesedéstől, a nekiindulásokat az odaéréstől.

Végül égő gyertya mellett lépdel Zoja az ébren álmodó 

vagy álmában éber férfi  felé. Összekeveredik valóság és 

álom, s az álom bizonytalansága a győztes benyomás, 

Bauer a valóságot közelíti az álom súlytalan konzisz-

tenciájához és állhatatlan létmódjához, míg az amerikai 
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tömegfi lm elkövetkező története majd a fordított utat 

járja be. Most a férfi  felül az ágyban, a látomás felé nyúl, 

Andrej próbálja elérni Zoját, aki a fájdalmas tehetetlen-

ség mozdulatával eltakarja arcát, majd eltűnik. A szom-

széd szobában varrogató nagynéni bemegy a zajra, de 

Andrejt alva találja. Ez is fokozza bizonytalanságunkat, 

kétségessé válik, vajon Andrej ébredései nem álombeli 

ébredések-e?

Az éjszakai álmokat nappali álmok követik. A férfi  

szokott helyén gubbaszt, a dolgozószobában, de ezúttal 

nem tanul, a semmibe mered. Egyszerre Zoja áll szem-

ben, a lány Andrej felé lépdel ellenmezőben, de nem 

azért, hogy odaérjen és Andrej a karjaiba zárhassa, ha-

nem hogy félúton megálljon és felhajtsa a mérget. Az 

előbb az ígéret és a valamilyen halálon túli közös útra 

való hívás gesztusát láttuk Zoja részéről, most a vád 

gesztusát. Az előbb pozitív, most radikálisabb, negatív 

indítékot szolgáltat Andrej motiválására.

Tovább váltakozik a pozitív és negatív motiváció. 

Andrej a fotelben ül, Zoja pedig hátulról közeledik felé. 

A fotelben ülő férfi  fejére helyezi kezét, érinti őt, de eb-

ben a pillanatban eltűnik. A férfi  felpattan, érezte Zoja 

érintését, de nem látja Zoját. Áll a semmiben, kizárva 

a nő világából. Zoja újra semmi, de immár a semmi a 

minden és a minden a semmi.

A felpattanó, az eltűnt Zoját kereső, körbejáró Andrej 

végül a fotel támlájára borul. Zoja ebben a pillanatban 

a fotelben jelenik meg. Andrej körüljárja, Zoja kezet 

nyújt, de a csókra nyújtott kéz eltűnik, mielőtt a férfi  

megérinthetné. Ezután Zoja az arcát kínálja, csókhely-

zet következik, melyből az érintkezés bekövetkezte pil-

lanatában tűnik el a lány. Előbb bekövetkezik az érintés, 

mely eléri a nő arcát, utóbb azonban a megfoghatatlan 

pillanat foglyaként ragadja el a nemlét az érintést. Az 

érintés bekövetkezik, a mozdulat célba ér, a test eléri a 
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másik testet, de az érintésnek nincs folytatása, nem válik 

időtartammá. Zoja érintése és a férfi  csókja is következ-

mények nélküli, nincs helye a való világban. Az aktusok 

fáradságosan küzdenek tárgyukért, de hiányzik a betel-

jesülés, a kielégülés.

A férfi  elájul, pillanatra azt hihetjük, hogy halott, de a 

halál érintése éppen olyan nehezen hozzáférhető, mint 

a csóké. Az, amit látunk, mindkét esetben vergődés a 

küszöbön. A berohanó nagynéni felszedi az ájult férfi t, 

később a tehetetlen gondoskodni akarás kétségbeesett 

táncát járja körülötte, de Andrej előbb apatikusan utasít-

ja el, később durván űzi ki hálószobájából. A fi lm most 

már három részből rakja össze a nő képét. Láttuk, hogy 

Zoja két „darabra” esett szét, a naplóra és a fényképre. 

A tejes nőkép viszont három nőből áll össze. Az anya 

csak képként ismert, Zoja az anyagi világból lép át a je-

lek és képek világába, a nagynéni a biztonságos ittlét, a 

csendes gondoskodás, aki varrogat a fotelben vagy tálal 

az ebédlőben. A biztonságos jelenlét egyúttal a próza, a 

banalitás, de mivel a nem banális dimenzió fájdalmasan 

kísérteties, Bauer fi lmje rehabilitálja a banalitást, melyet 

a nyugati fi lm szeret gúnyolni.

Andrej ismét maga marad, betegen gubbaszt, nem mer 

visszafeküdni, fél az ágytól, nagy nehezen visszatámo-

lyog a dolgozószobába, nincs ereje elérni a fotelt, mellé 

roskad, amikor újra megjelenik a hátulról közelgő Zoja, 

most már tárt karokkal, ami arról tanúskodik, hogy 
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Andrej készen van a Zoja (és világa) általi befogadásra. 

Zoja ismét előlép az ismeretlenből és a síron túli ven-

dég végre nem az álommezőn, hanem az otthonban, s 

nem is a betegágyon, hanem a dolgozószobában zárja őt 

karjába, a tudás színhelyén, ahol tanult, amikor megis-

merkedtünk vele. Zoja karjai közé fogadja, mellére öleli 

a térdeplőt, akit a beszaladó nagynéni ájultan talál, Zoja 

hajtincsével a kezében. Hajtincs a túlvilágról! Létrejött 

a kapcsolat, evilág és túlvilág közös nyelvet talált. A 

Rémálom az Elm utcában című amerikai horrorban Freddy, 

a túlvilági kéjgyilkos kalapja marad az élő áldozatjelölt 

kezében, itt a jóindulatú jelenés tincse, női lényének 

szimbóluma.

Az ágyból való menekülés szekvenciája nem engedett 

vissza a valóságba, ezért hősünknek meg kell térnie az 

ágyba. Ismét fekve látjuk, az ágy túlsó oldalán zokogó 

nagynéni társaságában. Egyszerre megjelenik az ágy 

innenső oldalán a fehér Zoja. Az elveszett lány máris 

itt van újra, az ágy innenső oldalán térdel, mintha most 

mi is, vele együtt, a túlvilágról várnánk és szólítanánk 

a fi lm hősét: ezáltal a túlvilág és a jövő fogalmait kö-

zelíti egymáshoz a megoldás. Zoja a magasba mutat, s 

a hős is, aki az előbb biztosította a nagynénit, „Boldog 

vagyok!”, most követi karjával a nő mozdulatát. Zoja 

eltűnik, Andrej lehanyatlik, de ez most már korántsem 

unhappy end. Már jól van: azaz Zoja oldalán, a nagy-

néni oldaláról azért nem látható. Mi, mozinézők ezút-

tal a nagynénivel maradtunk, de őket is követhetnénk, 

persze az egy más fi lm lenne. Ennek a másik fi lmnek a 

megalkotására vagy akár megnézésére éppen úgy nem 

vagyunk készen, ahogy Andrej mindeddig nem volt ké-

szen a Zojával való útrakelésre. A hős fogalmát most már 

szó szerint kell érteni, nem pusztán a narrativikai sze-

replőgárda középponti cselekményhordozó fi gurájának 

pusztán formális rangjaként. Andrej most már valóban 
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hős, részese a végső előléptetésnek, az eltűnés dicsőségé-

nek. A „megdicsőült” fogalmának meglepő értelmet ad 

a fi lm, az „eltűnő” fogalmával azonosítva.

Bauer fi lmje a nézővel teszi meg azt, amit Zoja And rej-

jel. Átemel egy másik oldalra, másik dimenzióba, végül 

arra késztet, hogy ne a magunk fogalmait használ juk, 

hanem a világunktól idegen, elavultnak hitt fogalmakat.

A beteg körül két nő asszisztált, az egyik oldalon a 

nagynéni, a másikon a szerelmes nő, a túlvilági asszony. 

Mintha az egyik gondja a test lenne, a másiké a lélek. A 

testi és a lelki ápolónő. A lelki ápolónő, a láthatatlanba 

hívó, felvirágozott fehér vendég nem ébreszt félelmet. A 

magasba hív, ami itt nem a „könnyű múzsa” súlytalan-

sága, hanem a megkönnyebbülés, a nyomasztó dolgok 

elmaradása, a lehúzó súlyok elvetése, az emelkedés le-

hetőségének ígérete.

„Az örök nőiség szárnyként emel” – Goethe Faustja 

sorainak kísérteties visszhangja Bauer képsora. A nő to-

vábbra is felhív és felemel, de a szublimációnak abban 

az értelmében, melyben – nem Bauer idején, hanem nap-

jainkban – a szublimáció munkáját a halálösztön mun-

kájával azonosítja a pszichoanalízis. A magasságban, 

mely felé a nő mutat, akinek mozdulatát, majd útját a 

férfi  követi, a végtelennel azonos semmi vár. Csak a „ki-

alvás hona” végtelen. Nem arról van szó, hogy Szolovjov 

szofi ológiája ellentétébe fordult volna az októberi forra-
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dalomhoz közeledő Oroszországban, csupán szigorúbb 

értelmet kapott, nem az emberiség kamaszkorának 

rajongását szólaltatja meg, hanem a numinózus rette-

netének elismeréséhez köti a lelki békét. Rozanovnál a 

szégyen szüli a bűnt, Bauernél a metafi zikai rövidlátás 

az iszonyatot. Ezért kreálja Bauer kísérteti szofi ológiája a 

szép iszonyat tündérét, aki életében leginkább tökéletlen 

holtnak tekinthető, ezért halála a végső tökéletesedés. 

Az iszonyat traumája az iszonyatismeret tökéletlenségé-

nek terméke. A nyugati horrorfi lm, az orosz numinózus 

fi lm lelki és szellemi súlyához képest, csupán menekü-

lés az iszonyat elől. Az előbb lelki békéről beszéltem, de 

szellemi megvilágosodást is mondhattam volna, az át-

szellemültség felvilágosodása értelmében. Ha az orosz 

fi lm újra megtalálja magát, az a kor talán a „numinózus 

felvilágosodása” nevét fogja viselni. A vallás öröksége 

soha sem tűnt el ebből a fi lmkultúrából, a sztálinizmus 

idején sem, és később, a hanyatlás és szétesés idején is 

remekművekhez vezetett (például A telihold napja).

A halál után vizsgálata a tömegfi lmi és a művészfi lmi 

paradigmák mozgósítását is feltételezi. Az imént a Rém-

álom az Elm utcában összefüggésében vizsgáltuk, de még 

egyszer fel kell eleveníteni az édesélet-fi lmek analitikus, 

időképi perspektíváját. Az édesélet-fi lmek sora Fellinit 

a kultúrkritikától (Édes élet, Nyolc és fél) a new-age pszi-

chológia (Júlia és a szellemek), Antonionit a társadalom-

kritikától (Barátnők) és a bűntudat drámájától (A kaland) 

az egzisztencialista elidegenedés ma gányköltészete 

(Az éjszaka) és szorongási drámája (Vörös sivatag) felé 

vezeti. Fellininél a történelmi dimenziókba is átvezet 

az édesélet-szubműfaj (Satyricon), nem annyira az örök 

vissza térés értelmében, mint inkább a boldogságvágy 

örök elvetélése kísérteties víziójaként. Az olaszok egy 

hosszú, Fellinitől Ferreri A nagy zabálásáig vezető szel-

lemi úton jutottak el olyan átfogó gondolatmenethez, 
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amihez Bauer egy fi lmen belül, nevezetesen az édesélet-

fi lmtől az édeshalál-fi lmig. A halál után édesélet-fi lmként 

indul és édeshalál-fi lmként végződik.

A halál után olyan csúcspont, amelynek vizsgálata 

során szót kell ejteni a régi fi lmek megelevenedéséről, 

melyek mintha képesek lennének évtizedeken át szuny-

nyadni, hogy aztán egyszerre többet mondjanak ne-

künk, mint akár születésükkor. A „nekünk” szón van 

a hangsúly az előző mondatban, mert nem az ő közlői 

kompetenciájuk változott, hanem a történeti közösség 

befogadói kompetenciáját tette érzékenyebbé az új vi-

lágválság. A fi lmek mai megszólalása azt is tanúsítja, 

hogy az ébredés sokkal inkább függ a történelmi, mint 

a poétikai kontextustól, mely utóbbi akkor jelentett töb-

bet, amikor a polgári társadalom még haladásként élte 

meg a hanyatlást. Most azonban mindennek változnia 

kell, nemcsak a szónak. Vajon 2010-ben nem ott van-e 

a világ, ahol 1910 körül Oroszország? A világgazdaság 

és -politika brutális csődállapotánál is súlyosabb problé-

ma az emberi lélek csődállapota, mellyel a fennálló világ 

alattomos önszabályozó mechanizmusai, úgy látszik, a 

szükséges kegyetlenséget termelik meg, hogy minden 

látszólagos megújulás ismét a restaurációt közvetítse.

A halál után a lidérces álmok dramaturgiájának klasz-

szikus darabja. Az általa közvetített alapélmény a meg-

ragadás, a birtokba vétel, a jelenlét csődje. A művészet 

akkor képes az „itt és most” kereséseként szolgálni, ha 
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tudatosul az emberben, hogy nincs egészen itt, nincs 

garantált birtok és bevégzett megvalósulás. Bauer tudja, 

hogy a művészet is úgy működik, mint kísérteties hő-

seinek szerelme, épp csak érint, de nem birtokol, örök 

kezdetként szólít és ébreszt, a megérkezésben azonban 

mindent elveszít, mert csak az elveszítésben érhet el va-

lamit. A szerelmi történet kísértetiességéből ezért nem 

kísértetfi lm lesz, hanem a szerelem és művészet öniró-

niájának kifejezése. Ugyanaz a megfoghatatlanságból 

származó líraiság jellemzi A halál utánt, amit Lukács 

György méltatott Puskin Anyeginjében: „éppen ez a 

líra – és a benne foglalt irónia és önirónia – adja meg az 

alakok, a helyzetek, a jelenetek puha, levegős, de még-

is határozott kontúrját”.59 A cselekmény derekán az új 

Tatjána leül levelet írni az új Anyeginhez, aki nemcsak 

Tatjánánál élettelenebb, hanem a régi Anyeginnél is. A 

régi nem volt érett a szerelemre, az új fáradt, kiszáradt, 

élettelen, motiválatlan, nem a maga, hanem egy halott 

birtoka, ezért kell a nőnek holtabbá válni az élőhalottnál 

és versenyképesebbé egy másik holtnál. Tatjána eljövete-

le nem hagyja az új Anyegint megérintetlenül, s Tatjána 

negatív „fejlődése” – a halott anyával való versengése – 

révén válik a „nem válaszoló lény” végül „válaszoló lény-

nyé”, de késve válaszoló lénnyé. Az élő kívülről érint, a 

halott belülről, az emberi szubsztancia pedig még nem 

olyan leépült, hogy a „belső” ne lendülhetne túl a „kül-

sőn”. A barbarizáció a küszöbön áll, de létezik a diffe-

renciált bensőség. A barbár szégyelli az érzelmet, csak 

az ingerületben hisz, szégyelli a függést, odaadást, fel-

tétlenséget, csak a számlálható haszonnal járó csereak-

tusok racionalitása motiválja. Szégyelli az elkötelezett-

séget és ki akar bújni a kötelezettségek alól, ezért nem 

adja át magát teljesen, sem ügynek, sem munkának, sem 

személynek. Andrejben még él az igény és képesség, de 

késve nyilatkozik meg: a lekésett ember, a késedelmes-
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kedő érzékenység modern, banális lovagja még nem az 

érzéketlenségben önazonos újbarbár. Andrej két világ 

között áll.

„Tehát Tatjánát csak a külső kötelesség menti meg et-

től az üres világfi tól; ha szabad volna, nyakába varrná 

magát” – véli Dobroljubov.60 Anyegin azonban a végén 

már nem egészen az üres világfi , mert csak az érzé-

kenység sejti meg, mit vesztett, amíg utolérte, ha nem 

is a jelent és az „itt és most” beteljesedését az egzisz-

tenciális találkozásban, de legalább ennek igényét. A 

mi Andrejünk is későn ébred rá az elmulasztott lehe-

tőségre, Anyeginnek és Andrejnek egyaránt a pótolha-

tatlan veszteség az ébresztője. Puskin Tatjánáját pedig 

nem a puszta „külső kötelesség” mozgatja, mert az önlét 

szétesni nem hagyásának érdeke és joga végigcsinálni, 

amire vállalkozunk. Egy lehetőség beteljesítése – a sok 

kis lehetőség élménytársadalmi kóstolgatásával szem-

ben – a legnagyobb lehetőség. A történet nélküli élet, a 

helyzetek mozaikja az élet infl ációja. Bauer Anyeginje 

is választ, preegzisztencialista hősként a semmit vá-

lasztja, s Tatjánája épp ezért jöhet el érte, hogy legalább 

ezen az úton végigvezesse. Goncsarov Olgája mond-

ja Oblomovnak: azt szerettem benned, amit szerettem 

volna benned megtalálni. Ezért mutat a maga túlvilági 

Olgája vagy Tatjánája – amikor eljön az új Oblomovért 
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vagy Anyeginért – mindig a magasba és előre. Ez azt 

jelenti: „Keressük együtt!”

A halál után hőse, a tekintetre redukálódott ember, 

csak bámulja a nőt, aki viszont megvalósításra hív fel, 

mely kétértelmű, cselekvésként és történésként is ér-

telmezhető. Elmenni, elszállni hív, ami megvalósulást 

és megsemmisülést, találkozást és feloldódást, szerel-

met és halált is jelent. A férfi , aki elmegy, a nőt öli meg 

(A halál után), a nő, aki elmegy, a férfi  indirekt gyilko-

sa (A század gyermeke, A női lélek alkonya). A férfi , aki 

megöli az eltávozott nőt, élni akar (Az utolsó tangó). 

A halál után hőse, miután elutasította a nőt, végül abba 

hal bele, hogy megkapta a vágytárgyat, de megriadt tőle. 

Abba, hogy a teljesülés mindig ambivalens túlteljesülés, 

ezért erő és elevenség kell az elviseléséhez. A kudarcot 

könnyebb megúszni, mint a sikert. A beteljesületlenség 

kisebb feladat és próbatétel, mint a beteljesülés. Bauer 

fi lmjében az imádott örökli az incesztusfélelmet az 

anyától, mintha épp az imádat lenne az – az egyszerű 

megkívánás kockázatmentes könnyedségével szemben 

–, ami incesztusfélelmet emel át és szabadít rá a jelenre 

a lélek őstörténetéből. Az, aki megkapta a nőt, de nem 

tudott élni vele, végül belehal elvesztésébe, mert magát 

veszítette el, amikor a megtalált szerelmet nem tudta re-

alizálni. Andrej úgy hal meg, mint a viktoriánus regény 

sápadt szüze. A szűz férfi  találkozik a nálánál erősebb és 

aktívabb nővel. A találkozás váratlan eredményeként az 

erős és aktív nő lesz öngyilkos, mint a kockázatot válla-

ló érzelmek és szenvedélyek korán jött forradalmára, a 

passzív férfi nak pedig a tradicionális szűzleány halála 

jut. De az erős és aktív nő eljön érte, női Freddyként, egy 

feminin Rémálom az Elm utcában hősnőjeként. Ebben az 

értelemben az előbb a maga életét felajánló nő utóbb el-

veszi a férfi  életét. A halál után csak kiindulópontnak te-

kinti a nemet mondó férfi  történetét. A fi lm tartalmazza 
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ennek ellentétét is, az új Tatjána sarkon fordul és elmegy, 

a legmesszebbre megy el, nem külföldi fürdőhelyen kú-

rálja csalódását, nem a világot keresi, nem is a világ vé-

gét – tovább megy. „Így öl a nő, nem érve fegyverhez. 

Fegyverként maga az érzés szolgál, amelyet volt szerel-

me érez” – írja Turovszkaja A nagyváros gyermeke kap-

csán.61 A halál utánt vizsgálva pedig a következőképpen 

folytatja: „Ebben az esetben a női démonizmus az önfel-

áldozás szélsőséges formájaként jelentkezik. De a fegy-

ver ismét maga az érzés. A leírt cselekmények minden 

extravagánssága mellett is ez tipikusan orosz gyilkos-

ság.”62 Az Életet az életért azt tanúsítja, hogy a nő is ölhet 

konvencionális fegyverrel: „A pisztoly […] ugyanolyan 

új női kézben, amilyen újak a gazdasági viszonyok.”63 De 

a nőnek van hatékonyabb fegyvere. A nők gyilkolhat-

nak is szublim módon, és szublim halál is lehet tettük 

eredménye: halál a banális élet számára. Lou Andreas-

Salomé – Nietzsche orosz múzsája – alaptípusa a nőnek, 

aki elmegy. A Nietzschével való történetet számos más 

férfi val ismétli, intenzívebben Rilkével, jelzésszerűbben 

Freuddal, csak a legnagyobbakat említve. Jung és Sabine 

Spielrein viszonya is ebbe a sorba tartozik. Az eltávo-

zó nő eltűnése, akárcsak A halál után esetében, a férfi -

ak számára belépő egy átszellemültebb létdimenzióba. 

1912-ben indul Balázs Béla románca Ljena Grabenkóval, 

akit Balázs naplója így jellemez: „Terrorista volt. Évekig 

volt börtönben. Elpusztította idegeit, gyomrát és tüdejét 
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a rettenetes munkában. Most beteg és fáradt […] Egy hét 

múlva azt mondta, hogy szeret. Egyszer bejött hozzám, 

mikor már ágyban feküdtem. És csókolt és csókolt…”64 

A szerző fordulatos szerelmi gubancokról számol be 

naplójában, melyeket részeseik az erkölcsi tudat ítélkező 

éberségével élnek át, nem az ítélet posztmodern kikap-

csolásával. Balázs Béla majd minden viszonyt halálve-

szélyként él meg és ábrázol. 1913-ban jegyzi fel: „Ljena 

és Gyuri kezdődő szerelme.”65 „Borzasztóan féltem 

Gyurit.”66 Később: „Gyuri halálos veszedelemben van.”67 

A polgárvilágban nincs „reneszánsz ember”. Van sima 

szalonoroszlán, kidolgozott testű izompacsirta, van „jó 

parti” (ő az aranytojást tojó kan-tyúk: a mesehercegek 

polgári utóda), és van elszállt művészlélek, illetve a szel-

lem embere, a fogalom akrobatája. Ezért panaszkodik 

állandóan az idézett napló szerzője: nem lehet egyet 

nagyon, csak sokat kicsit szeretni. Már a szecessziós 

kultúra sem a végigszeretés, csak a kóstolgatás kultúrá-

ja, csírázik már a modern „élménytársadalom”. Lukács 

György Kierkegaard és Regine Olsen viszonyát ráve-

títve próbálta racionalizálni Ljena Grabenko és a maga 

viszonyát. Az említett szerelmek mind értelmezhetők 

magasabb kultúrnívóra katapultáló katartikus élmény-

ként. Kierkegaard Reginét kereszténységre, Lukács a nőt 

marxizmusra váltja. Bauer hősnője ennél is többet ígér: 

együtt váltani át azt, ami a köznapi létnívón nem megy, 

egy magasabb létnívó lehetőségére. A Bauer hősnője 

általi megöletés egyúttal vágyteljesülés. Zoja szerelme 

az összes felidézett eltávozó nőnél messzebb megy el, 

de egyazon úton. Protazanov „realista” fi lmeket csinál, 

Bauer szecessziós melodrámákat. Az említett párhuza-

mokat azért kellett jelezni, hogy lássuk, a valóság olykor 

egyáltalán nem a realista melodrámákra „hasonlít”, ha-

nem sokkal inkább a szecessziós melodrámára.
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1915-ben készült Bauer Nappali álmok című fi lmje. Szergej 

báró (A. Virubov) felesége, Jelena (F. Verhovceva) felvirá-

gozott holtteste fölé hajol búcsúcsókra. A halottban maga 

a valóság válik képpé, a nem-kép jelenik meg képként, a 

személy testi maradványa a saját szobraként. Az ember, 

aki elmúlt, még velünk van. A mozgókép mozdulatlan 

tárgya a halál. A kiterített szép Jelena passzív pozíciója 

és távollétet kifejező jelenléte következtében a kultusz 

foglalja el az élet helyét. A felvirágozott test, mint kép-

pé vált lét önmaga ideájának, örökkévaló lényegének 

kifejezése. A felvirágozott ravatal sziget az időben, ami 

Jelenából maradt, kívül van az időn. A kultusz imádatot 

feltételez, a férj azonban becézi, csókolja is a holtat. A 

szép halott az elveszett élet metaforája, a történet me-

lankóliája a megélni érdemes életet elveszettként jeleníti 

meg. A férj halál elleni lázongása azonban metonímiára 

váltja a metaforát: levágja a feleség nagy hajfonatát, kira-

bolja a halált. Az áldozati aktus esetében az élő ajánl fel 

magából valamit – vagy az élők maguk közül valakit – 

az isteneknek. Szergej báró a fordítottját műveli. Ezúttal 

maga a társ, a feleség az áldozat, nem az emberi áldo-

zás ajándéka, hanem az istenek mint tettesek áldozata, 

a férfi  ezzel szemben visszavesz valamit a haláltól vagy 

a „túlvilágtól”. Ha az áldozat nem az ember áldozata, 

ha nem az ember áldozza fel istenének, ha az áldozat 

nem az ember áldozó aktusának üzenete, akkor a fel-

áldozott az isten áldozata a zsákmány értelmében: az 
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isteni kegyetlenségről szóló rettenetes üzenet. A thriller 

felé mutató melodráma témája a prométheuszi lázadás 

szomorú individualista karikatúrája. Szergej báró nem a 

tüzet rabolja el az istenektől az emberiség nevében, ha-

nem egy hajtincset a maga nevében. A cselekmény nyitó 

aktusának lényege, hogy a férj egy darabot visszavesz 

a szeretett nőből, a cselekmény témája pedig újabb kí-

sérlet: visszakapni az egészet. Az isteneket illető had-

üzenetről beszélve a régi mítosz nyelvén interpretáljuk 

a modern mítoszt. Ha saját nyelvünkön beszélünk, akkor 

egyszerűen az irreverzibilitás vagy az idő elleni lázadás-

ról beszélhetünk.

Szergej báró nappaliját látjuk, mely tele van Jelena 

képeivel. Templom a lakás, az elmúlt és elveszett élet 

kultuszának színhelye, a percek jelenvalósága elmúlt 

és nem eljövendő percekre utal, elmúlt dolgokra és nem 

eljövendő teendőkre. Szergej báró révülten téblábol a 

képek között. Az egy Jelenát nem pótolja a sok kép, az 

egyből lett sok nem teszi ki az egyet. Az előbbi képsor té-

mája a halott jelenléte, az utóbbié új halál, egy kép halála, 

melyet a cseléd leejt és összetör. Tárgya halálát követi a 

kép halála? Nem, mert a keret romjai közül kiszedik a 

képet, melyhez a férfi  közelebb kerül, már nem a falon 

van, hanem a kezében, így csodálja – egzaltáltan birto-

kolva, semmiként – a minden emlékét. A kép túléli saját 

halálát, a halál halála feltámadás. Mivel azonban a kép 

volt, „aki” meghalt, a feltámadó is a kép, nem Jelena. A 

gyász, mint lázadó gyász a formától az anyaghoz mene-

kül, a képtől a hajfonathoz, melyet Szergej báró elővesz a 

szelencéből, hogy belétemesse arcát. Mintha a halott nő 

a magasabb, univerzális élet metonimikus reprezentáci-

ójaként lenne őt befogadni és újjászülni hivatott.

A cseléd fi gurája kétértelmű. Szerény, szürke cseléd-

fi gura, de a feleség prózai funkcióinak is örököse, az 

otthon és az élet fenntartója. Van valaki, aki hűségesen 
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és önzetlenül szolgálja Szergej bárót – a semmibe vett 

cseléd. A Manderley ház asszonya, Daphne Du Maurier 

regénye, vagy Hitchcock fi lmje, a Rebecca házvezetőnő-

jének megfelelő gyászos, puritán nőt látunk, aki fi atalon 

is kortalan, nem akar versengeni Jelenával, annak hű 

helytartója, fényképei porolója. Az istennő és a papnő 

egyazon világ két pólusa. A cseléd így duplán cseléd, 

nemcsak a háztartásban, a halott kultuszában is szol-

gál. Istennő és cseléd kettőssége Hitchcock Vertigójában 

is megvan, ahol Madeleine a titokzatos fenomén, míg 

Madge a prózai barátnő, Madeleine az, amit várunk az 

élettől, Madge az, amit nyújt, míg Judy a valóság sivár 

prózája és a lehetőségek mágiája közötti átmeneti lény. 

A Vertigo kísérteties szépsége, Madeleine hazugság-

nak bizonyul, míg a Nappali álmok Jelenája a Kezdet, az 

Eredet, az Első, a Mérték, olyan különleges szerető, aki-

vel a férfi  a gyermeknek anyjához való ősviszonyával 

analóg kapcsolatba kerül. Előbb szerény, szürke, bájta-

lan jelenvaló nőt állít szembe Bauer fi lmje a szép halot-

tal, utóbb agresszív bestiát. A házvezetőnőben a halott 

szelídsége van meg, a később felbukkanó Tyinában a 

halott szépségét látjuk majd viszont. A nők is úgy vi-

szonyulnak az elveszetthez, mint a képek: az egység-

re visszautaló különbségként, széthúzó sokaságként, 

szétesésként. A teljes nőiség szétesik a cifra szexbestia 

és a szürke munkás reprezentánsaira. A nyitó beállítás, 

a kiterített szép halottól való búcsúzás, a szépség, mint 
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teljesség érájának búcsúztatása. A ház úrnőjéből a ház 

cselédje maradt, a ház díszéből az árny: a minőség örö-

köse nem versenyezhet az örökül hagyóval. A fénykép 

balesete úgy is felfogható, mint a tűrő nő lázadása a 

helyzet ellen, s ezzel a későbbi lázadó bestia előlegezése 

a tűrőben. A házvezetőnő a fi lm elején leejti és eltöri a 

képet, a fi lm végén pedig, miután megjelent a kép élő 

mása, felmond.

A fi lm hőse elvesztette partnerét. Egyedül van. A re-

cepció sikere feltételezi a befogadott befejezettségét, míg 

a cselekvés a lét befejezetlen aspektusához kapcsolódik. 

A cselekmény indító motívuma a befejezetthez való vi-

szony, mert csak az elveszett befejezett. A cselekmény 

tárgya tehát nem a cselekvés, a fi lm a receptív emberről 

szól, akit úgy defi niál, mint nem a jelen, hanem a múlt 

lakóját. Az elveszett tárgy a „minden” metaforája, és ha 

minden elveszett, úgy Jelena a semmi királynője, aki je-

len nem léte által van mindenben jelen, és semmissége 

által uralkodik mindenen. A fétis a múlt hatalmának 

kifejezése, a fetisiszta pedig misztikus kapcsolati tőke 

birtokosa. A receptív ember világában a társ fétis, a sze-

mély a befejezett dolgok képe, melyeket nem lehet aktus-

ra váltani. A receptív léthez az aktus, a cselekvés helyett 

a történés, a halál jön el. A cselekvő aktus elmaradása a 

szenvedő aktusok megsokszorozódását jelenti. A szen-

vedő aktus pedig önkínzás a hiányzó lét képe által. Ez 

az önkínzás egyúttal öröm, mert képként, élményként 

birtokolja azt, ami az empirikus valóságban hiányzik, az 

imádatot ébresztő tökélyt, az értéket, melynek értelem-

adó erejét a kultusz húzza alá. A következő képsorban 

úgy látjuk viszont Szergej bárót, mint Walter Benjamin 

„sétálójának”, „kószálójának” rokonát. A sétáló számára 

az egész világ kép, nem avatkozik bele, elmegy mellet-

te, mindig mindent túllép, áttekint, de nem közelít meg, 

nem választ. Ez a receptív mobilitás eszménye. Az orosz 
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sétáló ráadásul fantomok között sétál, nem csupán a je-

lent távolítja el a mellette való elmenés által, többet tesz, 

a jelent a múlt vetítővásznaként szemléli. A múlt fényére 

érzékeny rétegként bámulja, így akarja látni a jelent.

Hősünket nemcsak a passzív-receptív létmód jellemzi, 

ennél is negatívabb, amennyiben a receptivitás, amelyet 

képvisel, elutasító, keresztülnéz mindenen, mindenben 

az elveszett hiányát látja, vagy mindent reá való uta-

lásnak tekint. A révület az egész valóságra hárítja az 

„ez mind nem az, amit kerestem” élményét. Ha a jelen-

lét létteljessége az elveszett birtoka, akkor a révület a 

vágy gyászbeszéde a létteljességét vesztett jelen fölött. 

A Jelena képének katasztrófáját előadó szekvencia azzal 

végződik, hogy a képeket szemlélő báró végül középen 

megáll, a cifra szobával a háttérben, az első képsíkban 

leül és eltöprengve bámul felénk, de nem ránk néz, ke-

resztülnéz rajtunk. Tekintete nem támadó vagy meg-

semmisítő, mert ahhoz előbb létezővé, valakivé vagy 

valamivé kellene nyilvánítania bennünket. Ez a tekintet 

mindenen átsiklik, ami nem Jelena nyoma. A túlvilág 

nyomkeresője az elveszetthez vezető nyomokat keres.

Az utcára kilépő báró tétován megáll a ház előtt, kesz-

tyűt húz, majd lassan elindul, cél nélkül ballag. A kame-

ra utána fordul, előbb fordulattal, majd kocsizással köve-

ti. „Jelena!” – dermed meg a férfi  az utcasarkon hirtelen 

megjelenő nő láttán. Lámpaoszlopnak dől, fejét fogja, 

irányt változtat, visszafelé indul a szembejövő nő után, 
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a kameramozgás is az előbbi fordított ismétlése. „Az 

utak akkor mind hozzád futottak…” – énekli Karády a 

magyar fi lm noir egyik alapvető darabjában (A hazajáró 

lélek). „Az utak akkor mind visszavezettek…” – énekel-

hetnék az orosz fi lm noir dizőzei. Itt minden út visszaút. 

Bauer fi lmje úgy is felfogható, mint a kollektív sors pri-

vatizált kifejezése, kísérteties szerelmi történetbe kódolt 

álom az elkövetkező évszázad orosz történelméről. Őrült 

gubanc az évszázad, melynek végén ott vagyunk, ahol 

az elején. A nő, Tyina (N. Csernobajeva) ringva menetel, 

öntudatos önélvezettel mozog, élvezi a léte függvényévé 

vált hódolót a háta mögött. Ahogy az előbb, a belsőkben 

a cseléd volt a hős árnya, most, az utcán, a kinti mozgás-

ban és fényben a hős a nő árnya, rabja. A nő lassú, ringó 

mozgása lusta passzivitást sugároz, mint akinek egész 

léte befogadó közeg.

Az idegenben, a külsőben meglenni látszik, ami a bel-

sőben, az otthonban elveszettnek tűnt. A vágytárgy a 

pótolhatatlan veszteség által fanatizált vágyhoz jön el. 

A kísértés kísérteties. A lehetetlen vágynak ígér a tárgy 

beteljesedést. „Jelena!” – szólítja meg a férfi  a nőt, elállva 

útját. „Ön téved!” – veti oda a nő, és tovább libeg, de 

visszanéz, hívogatón utasít el. A férfi  a nőt követi, a ka-

mera a férfi t, a nézőt a férfi  sorsa ragadja magával, az ő 

útján indul el. A Nappali álmok alaphelyzetének tartalma 

a Vertigo eljövendő témája: az ideál, mint a holtak biro-

dalmának küldötte, a szépség, mint visszanyerés, a szen-

vedély, mint lázadás az idő munkája ellen.

A szinte strichelő nőként riszáló Tyina a mozdulatlan-

ként megismert Jelena pontos másolata és egyben ellen-

képe. A lét a nemlét képeként, a megtalált nő az elveszett 

nő képeként szolgál, és a képet egy másik kép magyaráz-

za, az életet a színház. A Tyinát követő Szergej ugyanis 

színházba lép be, ahol a színpadon látja viszont a nőt. 

Meyerbeer: Ördög Róbert című operáját látjuk, melyben az 
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ördög megnyitja a sírokat, hogy orgiázó, perverz, halott 

apácák segítsenek elcsábítani földi nőtől lett fi át, akinek 

sorsa a besoroztatás a pokol seregeibe. Eddig a thriller 

alapstruktúrája kikristályosításának laboratóriumaként 

szolgált a pótolhatatlan veszteség melodrámája. Most 

tovább lép a fi lm, a horror perspektíváit villantva fel. 

A Nappali álmok valóságában thriller készülődik, szín-

padán horror zajlik. Pókhálós kripta. Nyíló koporsók. 

Felegyenesedő hullák. Kísértetcsapat rajzása. A szemét 

forgató Tyina a színpadkép középpontja, akit, mint fő-

démont, táncolnak körül a démoni nők. A színpadkép 

témája az elrontott, defektes feltámadás, mely nem új 

életre, hanem élőhalálra támad fel. A kísérteti eljövetel 

a regeneráció eszméjének tagadása. A szép rémeket az 

ördög intése vezényli, aki vissza is tessékeli őket a sírba. 

Jelena halálának öröksége, a nyitókép tartalma az ideál 

vagy a szépség. Tyina váratlan és szenzációs megjele-

nése a regeneráció ígérete. Az ezt követően megjelenő 

színpadkép azt sugallja, hogy nem sikerül a renováció, 

az ideál helyett groteszk szörnyűség, a megvalósulás 

helyett torz cáfolat jön el. A fi lmben megjelenő színpad, 

mint műalkotás a műalkotásban, a pesszimista prognó-

zis funkcióját ruházza a művészetre.

Botrány az operában! A báró nem úgy viselkedik a 

nézőtéren, mint aki színházi előadást, hanem mint aki 

csodát, feltámadást vagy égi jelenést lát. A színésznőnek 

tetszik, hogy a numinózus jelenés szerepét osztotta ki rá 
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a megszállott, de csak élvezni akarja a szerepet, nem fel-

vállalni. Olyan játékba megy bele, amit nem akar végig-

játszani. De van-e leállás és kiszállás? Ez már a thriller 

műfajának kérdése. A Jelenát mint melodráma hősnőt 

leváltó új nőtípus is a thriller felé mutat. Tyina elvárja, 

hogy szentként imádják, de azt is, hogy közben prostitu-

áltként viselkedhessék.

Az első vizit alkalmával Tyina a halotthoz hasonlóan 

jelenik meg, dekoratív pózban terül el a szófán. Elől lomb 

árnya leng, körülötte csupa keretként csavarodnak a bú-

torok ívei, a színésznő bágyadtan nyújt kezet és passzí-

van engedi át magát az imádónak. Hagyja, hogy a férfi  

kibontsa haját. A halott hajfonatának élő mása kibomlik, 

sátorrá nyílik a fonat. A hős eksztázisban csókolja a bá-

gyadt ajkakat. A felirat hangsúlyozza a kezdeti betelje-

sülést: „Jelena élő arcképe” – olvassuk. A továbbiakban 

a kezdetben mintegy egybeeső két kép szétcsúszása lesz 

a cselekmény lényege. A színésznő a színpadon kívül is 

szerepjátszó marad, a férfi  szerelme nem neki, csak egy 

szerepnek szól. Tyina csupán passzivitása által élvezheti 

az azonosság dicsőségét, minden mozdulása a nem-azo-

nosság lelepleződése, a hamisítvány sorsa, a leértékelő-

dés szégyene felé taszítja.

Szergej báró egyelőre boldog. Jelena ruháit, ékszereit 

csomagolja Tyina számára. A színésznő előlép a halott 

ruháiban, majd ékszereit próbálja. A Vertigóban ugyan-

ezeket a jeleneteket fogjuk majd látni. A szerető férfi  eg-

zaltált szellemidéző, a szeretett nő szépsége pedig síri 

attrakció. A vágy igazi tárgya nem a vágytárgy, hanem 

a gyásztárgy. A vágy a jelenvaló és az elveszett tárgy 

között közvetítő negatív kép, melynek pozitív másolata 

a vágytárgy. A szenvedély az a lelki vegyszer, amely a je-

lenvalót az elveszett reprezentánsává hivatott átalakíta-

ni. Bauer hőse tipikus homo cinematographicus, aki már 

magát a valós embert is úgy éli át, mint moziképet. Az 
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ember az ő számára árny, utalás egy eltűnt emberre. A 

fi lmidő másodlagos idő, amely a jelent az eltűnt időnek 

ajánlja fel befogadó közegként. A mozi mint vágygép 

megfordított gyászgép. Bauer kísérteties melodrámája 

a gyászmunkából eredezteti a vágymunkát. A gyász és 

a vágy összekapcsolása következtében válik a kísérte-

ties melodráma a thriller jövendő műfajának kísérleti 

terepévé. A melodráma tárgya a kiadás szenvedélye, a 

thrilleré a bevétel mániája. A melodráma hőse önma-

gát pazarolja, a thriller hőse más rovására nagyvonalú. 

A melodráma a szerelmi áldozat műfaja, melynek hőse 

magát áldozza fel a szeretett személynek, míg a thriller 

hőse a partnert áldozza fel. A melodráma áldozatvivés-

ként ábrázolja a szeretetet, a thriller áldozatvevésként a 

vágyat.

Tyina a maga tereiben Jenenát idézi, Jelena tereiben 

viszont kettejük különbségére ébreszt rá. Előbb az azo-

nosság élménye tetőződik, utóbb a nem-azonosságé. 

Az előbbi élmény a pillanat, az utóbbi a tartam hozadé-

ka. A pillanat a csoda helye, a tartam a kiábrándulásé. 

Amit a pillanat hoz, a tartam visszaveszi. A pillanat ad, 

mint a szeretet, a tartam kirabol, mint a vágy. A tartam 

gúnyolja a tartalmakat, melyekhez ragaszkodnánk, a 

pillanat ezzel szemben felmagasztosítja őket, de azon 

az áron, hogy nem nyújt teret a velük való együttélés-

nek. Pillanat és tartam konfl iktusa hajtja a cselekményt 

a mai értelemben vett psychothriller megoldása felé. 
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A képlékeny Tyina, aki mintha Jelena képeinek megele-

venedése volna, felkínálja magát a festő – Szergej báró 

barátja – ecsetjének. Szakadatlanul váltogatja megje-

lenési for máit, a fénykép, a színpadkép és a festmény 

között mozog. Egyúttal férfi ak között: máris új jelölttel 

fl örtöl. „Tyina nem érdemes a szerelmedre!” – óvja a fes-

tő a bárót. A Nappali álmok a Vertigo fordított előzménye, 

amennyiben a Vertigóban Judy egyre jobban hasonlít az 

elveszett Madeleine-re, Bauer fi lmjében ezzel szemben 

kezdetben meggyőzőbb a hasonlóság, később egyre erő-

sebb az „ez nem az!’, „nem az igazi!” élménye. A báró 

kezdetben összeszedi Jelena holmijait Tyina számára, 

később kitépi kezéből a halott ékszereit. Emlékezzünk: a 

Vertigóban döntő szerepe lesz Judy bukásában Madeleine 

nyakékének. Az „ez nem az!” élménye megmenthetné 

egymástól szerencsétlen hőseinket, de a különbségre 

való ráismerés nem vezet szakításhoz. Tyina és Jelena 

viszonya ambivalens. „Az, és mégsem az”: Tyina csábító 

és taszító.

Előbb a férfi  ambivalenciáját érzékeltük, utóbb a nő 

ambivalenciája bontakozik ki és halad a lázadás felé. 

Hitchcock Vertigójában is hasonló a helyzet: a prózai 

Judy túlhangsúlyozza a maga közönségességét, így 

lázad a kifi nomult Madeleine, az őskép fölénye ellen. 

(De Hitchcocknál Judy játszotta Madeleine-t, ezért Judy 

közönségessége úgy is értelmezhető, mint a vele szüle-

tett női érzékenység elfojtása, önlemondás, lemondás a 

„klasszikus” női lényegről, melynek nincs helye a mo-

dern létharcban, azonban az elfojtás nem öli meg, éb-

redésre vár.) A Nappali álmok halottja úgy is megjelenik, 

mint aki előbb itt volt, ezért diktálja a játékszabályokat 

s mértékül szolgál, és úgy is tekinthető a halott, mint 

szubtilisebb kultúra képviselője, akinek az élő személy 

vulgáris daccal mond ellent, ezzel nem a korszerűtlen 

jelenséget, a kísérteties szépséget, hanem önmagát aláz-
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va meg, túljátszva saját közönségességét. Hasonló a vi-

szony a Vertigo cselekménysíkjai között.

Elege van Jelena szerepéből, mondja az öklét rázó tig-

risasszonnyá változott Tyina. „Feküdj le a te halott felesé-

geddel!” A düh és gyűlölet kitörését a nő békítő levele kö-

veti, mely megvallja, hogy féltékeny a halottra. A Nappali 

álmok hősnője halottra féltékeny, a Vertigo hősnője képzelt 

halottra. Az egyik esetben a halál az esztétikai princípi-

umot szülő hatalom, a másik esetben a képzelet. Bauer 

koncepciója radikálisabb művészetontológia, Hitchcocké 

radikálisabb pszichológia. Hitchcock bonyolultabb hely-

zetet teremt, Bauer az egyszerűbb helyzetet látja bo-

nyolultabbnak. Az emlékezet nem hazudik, hanem azt 

őrzi a halottból, amivel az továbbra is meghatározza az 

életet. A fi lozófi a meghatározottabb, de épp ezért a mű-

vészeténél sutább nyelvén azt is lehet mondani, hogy a 

„lényeget” őrzi. Ugyanezt teszi a művészet, amennyiben 

még nem süllyedt le valami mássá, tényfeltáró publi-

cisztikává vagy az egész ember elbűvöléséről és szellemi 

vitalizálásáról lemondó kultúriparrá, a részösztönök iz-

gatására szakosodott tömegszórakoztatássá.

A művészet munkája a halál munkáját szeretné elta-

nulni. A freudi „álommunka” analógiájára beszélhe tünk 

„halálmunkáról”. Amit az egyéni psziché ökonómiá-

jában az álommunka teljesít, azt teljesíti a kul túra öko-

nómiájában a „halálmunka”, melynek a vizsgált Bauer 

fi lm a felfedezője, midőn benne egy esetleges nő, aki a 
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„legmesszebbre megy el”, az elérhetetlenség által a női-

ség abszolútumának kifejezésévé válik. A halál a legna-

gyobb előléptetés: korábban egy birtokolt nő állt minden 

egyéb nő helyett, most az összes többiek együtt sem te-

szik ki az elveszettet. A halál tanít meg rá, hogy az egy 

több, mint a sok. A halálmunka csak akkor érthető meg, 

ha elsajátítjuk a halál-logikát. Erre tanít a Bauer-fi lm tör-

ténete. Minden fordítva van: a gyenge nő az erős és az 

erős a gyengébb, mert nem az erőszakosság az igazi erő. 

A csábítás erősebb, mint a követelőzés, a csábítás pedig 

visszavonulás, míg a követelőzés támadás. A vágytalan 

passzív partner a vágytárgy, és a mohón vágyó Tyina 

gyűlölettárggyá válik.

A halál-logika specifi kus női tudásként jelenik meg, 

amely Jelena titka. Tyina már a halálfeledés fi gurája. A 

második nő már nem tudja, amit az első még tudott. Az 

új nő nem ér fel a régivel. A hasonlóság üres: hiányzik be-

lőle a lényeg. Nemcsak halálfeledésről, lényegfeledésről 

is beszélhetünk, de önmagáról való megfeledkezésről is. 

A kurválkodó Tyina maga sem tudja, hogy mit hajszol, 

felkínálkozva előbb a hősnek, majd barátjának. Az élet 

közönségessége cáfolja a szépség ígéretét. A színpadon 

még meggyőz a színésznő, de miután lejött a színpadról, 

felháborít és undorít. A színpadon majdnem olyan, mint 

a halott a ravatalon, mert elérhetetlen, mint Jelena vagy 

mint A halál után kísértete. A színpad köztes szint a halál 

és az élet között.

Az élő nő a szerelemvallás papja lehet csak, melynek a 

halott nő az istene. Az élő Tyina versengni akar a halott 

Jelenával, sőt, megdönteni annak uralmát. Ezzel a blasz-

fémia bűnében válik vétkessé, és azt a forrást támadja 

meg, amiből varázsa is ered. „Ne érj hozzá!” – üvölt a 

férfi  némán, amikor az élő nő a halott képe felé nyúl. 

Bauer olyan szorongásokat szólaltat meg a fi lmben, mint 

Munch a képzőművészetben. A némafi lm-kultúra csúcs-
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pontjának ambíciója: a némafi lm legyen üvöltés. A néma 

üvöltés a halálesztétika logikája szerint hangosabb, mint 

az, amely fölöslegesen strapálja az akusztikus közeget.

Miután Tyina nem győzött meg Jelenaként, szerelmi 

háromszög jön létre egy férfi  és két nő, egy élő és egy 

halott nő között. Tyina most azon dolgozik, hogy az 

„egy férfi  és két nő” háromszögét „egy nő és két férfi ” 

háromszögévé alakítsa, ezért ostromolja a festőt. Szergej 

báró rájön, hogy a holt iránti kötődést erősíti a hasonmás 

taszító hatása, Tyina pedig a fényképek imádóját fest-

mények alkotójára cserélné. Mi az utóbbi értelme? Tyina 

eddig maga volt a kép, a másolat, ezért más férfi t kezd 

keresni, olyat, akinek fantáziájában ő lehetne az erede-

ti, s aki az ő képeit sokszorosítaná, ahogy Szergej bárót 

Jelena képei veszik körül. Szergej báró Tyinát egy holttal 

csalja, Tyina Szergej bárót egy élővel szeretné megcsalni. 

A bonyolódó háromszög viszonyok a képek sokszorozó-

dásának perspektívája felé mutatnak.

Jelena az elveszett beteljesedés képe, Tyina az el nem 

ért beteljesedésé. A cselekményből hiányzik a beteljese-

dés pillanata, melyet az ember marasztalni szeretne, az 

érvény értelemadó és a beteljesedett jelenlét élmény bol-

doggá tevő pillanataként. A botrány az elveszett jelen és 

az el nem ért jelen közötti űr: a perverzió. A sír a lélek, 

ahova vissza kell parancsolni, eltemetni az elveszettet, 

akinek kívül keresése a botrány. A hamisítvány tuda-

tának áttörése, a pótkielégülés felismerése megalázza 
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mindkét felet, a férfi t és a nőt. A leértékelt Tyinának nem 

szabad érintenie Jelena nyakékét, haját. Szembekerül 

egymással a kincs képzete és a hús képzete: a kultúra 

képtár vagy múzeum és a társadalom mészárszék vagy 

árnyékszék – ez a dekadencia világképe, mert a deka-

denciában a lélek „menekülő lélek”, amely nem tudja a 

létet átlelkesíteni, mert az egyed a közösségben és az én 

a társban idegent, nem rokont, ellenfelet, nem barátot 

talál. Az orosz kultúra, amely nem tudta kiirtani ma-

gából a közösségiség emlékét, ezt jobban átéli, mint a 

nyugati. A nyugati kultúra problémamegoldásként, az 

orosz megoldandó problémaként éli át az elidegenedést. 

Ez az álláspont, amelyhez nyugaton legfeljebb némely 

fi lozófus jut el, az orosz kultúrában a lélek természetes 

álláspontja. A Nyugat fel is adja ezt az álláspontot, ame-

lyet az oroszok soha sem fognak feladni. A dekadencia 

és a forradalmiság csak az érem két oldala, két mód em-

lékezni a teljességre és a halálra. Két mód azt követelni, 

hogy a jelen pillanatban láthassuk az idők teljességét, és 

nem pusztán a halálban, a múltban, a kezdet vagy eredet 

tökéletességeként.

Tyina Jelena képét nézi: „Nem rossz!” A férfi  ideges: 

„Hagyd békén!” A profán nő megtalálja a szent nőtől 

származó ereklyét, Tyina kiveszi a szelencéből Jelena 

hajfonatát és ingerkedve körbetáncol vele, bolondoz, öv-

ként illeszti derekához, majd sálként veti át vállán, mire 

a férfi  ráveti magát és megfojtja őt Jelena hajával.

A perverz szerető, mint nekrofi l gyilkos? Ha csak ennyi 

volna, akkor egy mai amerikai thriller lehetne. Valóban 

tipikus thrillerré nőtte ki magát a melodramatikus 

ki indulópont, de a thriller itt nem a lényeg, csak a lé-

nyeg elvesztéséről szóló történet végszava. A modern 

thrillerben a szereplők perverzek, itt a helyzet. A mai 

thrillerben az emberség redukcióját fejezi ki a torz képlet 

abszurditása, Bauernél ezzel szemben a viszonyok csap-
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dáját. A Bauer melodráma közvetítő láncszem a klasz-

szikus tragédia, a barokk szomorújáték, a XIX. századi 

melodráma és a modern thriller között. Bauer idején az 

orosz lélek van olyan válságban, mint Euripidész idején 

a görög vagy Gryphius idején a német lélek.

A hattyú halála (1916) című fi lmben Bauer kiváló érzé-

kenységgel idézi fel – a fi lm médiuma önmegfejtési esz-

közeként – a hattyú mítoszát, mely szerint ez a faj kirá-

lyi jelenség a madárvilágban, de különleges rangja nem 

előny, hanem hátrány, nem többlet, hanem mínusz által 

indokolt. A hattyú a mítosz szerint életében néma, csak 

halálában nyilatkozik meg: a kommunikáció, a megnyi-

latkozás halála. Ez értelmezhető úgy, hogy mint arisz-

tokratikus lénynek ellenére van a hazugság, ezért nem 

ismer köznapi kommunikációt, csak tragikus szépséget.

A némafi lm hőse ezúttal a néma lány: a hangtól meg-

fosztott médiumé a hangtól megfosztott ember. Ha a 

lány a fi lmhez hasonlóan néma, akkor a fi lm önmagát 

jellemzi a történetével. A néma lányról szóló fi lm témája 

a hátrány előnye, mely által az új médium szellemi kar-

riert helyez kilátásba a maga számára. Mivel azonban a 

történet tragikus véget ér, a téma narratív kifejlesztése 

a hátrány előnyének hátránya felé mutat.

Az emancipálandó médium az emancipáció szószóló-

ja, a technika és a demokrácia korának gyermekeként 

a másság médiumának szerepére vállalkozik; a hagyo-
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mányos kultúrában idegen, a hagyományos művészetek 

törvényeire lefordíthatatlan sajátosságú jelenségként az 

életidegennek és életképtelennek nyilvánított létformák 

képviseletét vállalja a szimbolikus szférában. Kulturális 

helyzete, periférikus státusza a kevesebb általi többlet 

felfedezésére, a kifosztottság, mint megbízatás eszmé-

jének kidolgozására predesztinálja. Bauer melodrámájá-

ban olyan motívumok kezdenek formálódni, amelyeket 

majd a húszas évek avantgárd fi lmje fog programszerű-

en kidolgozni. „Nincs szüksége szavakra Gizella, az arca 

elmond mindent!” – bíztatják a néma táncosnőt. „Nincs 

szükség szavakra, ha a lélek énekel.”

Gizellát (Vera Karalli) szerelmi csalódás éri, amibe 

nem hal bele, csak a köznapi élet számára hal meg, azaz 

művészi karriert csinál. A művészet ezáltal a szokásos 

melodramatikus halál kontextusában jelenik meg, az 

életet váltja le, mint a halál, s mivel a fi lm cselekménye 

során majd a halál is idejekorán bekövetkezik, a művé-

szet a halál előszobája. Az egyik részleges és megfordít-

ható, a másik teljes és megfordíthatatlan átszellemülés.

A boldog szerelem képeit követik a szenvedő szere-

lem motívumai. A Viktor (Vitold Polonszkij) háza előtt 

ácsorgó Gizella más nővel látja szerelmét. Úgy tűnik, a 

szerelem nem megoldás, csak kaland. A csalódás követ-

kezménye a művészsors, a szenvedés a tökély forrása, a 

frusztráció nem agressziót nemz, hanem szellemet, szép-

séget, igazságot. Sajátos esztétikai frusztrációelmélet kö-

vetkezik a melodramatikus világképből, mely szerint a 

frusztráció csak akkor nemz agressziót, ha nem átszelle-

mülés az eredménye. Tehát a szellemtelen barbár kisik-

lott frusztrációja válik teremtő erőből romboló erővé. A 

művészet az ember és az élet távolságából fakadó feszült-

ség, a banalitás és másság össze nem illéséből következő 

távolság dolgoztatása. A karrier traumatikus felemelke-

dés. A művészetnek oka is a katarzis, nemcsak célja.
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A táncosnő néma, de mozdulatai beszélnek. Az em-

ber néma, de a művészete „énekel”. Bauer fi lmje ezt a 

for dítottjával kombinálja. Megjelenik a festő, Glinszkij 

(Andrej Gromov), akinek – ezzel Bauer a húszas évek 

avantgárdjának sajátosságait előlegezi – művészetkon-

cepciója megelőzi művészetét. Glinszkij elmélete olyan 

magas mércét állít a művész elé, aminek az nem tud meg-

felelni. Akárcsak az egész eddig vizsgált fi lmmezőnyben, 

az autenticitás keresésének pre egzisztencialista témája 

itt is jelen van, ezúttal különösen baljós kiélezettségre 

téve szert. Az „ez nem az!” taszító élménye most a mű-

alkotásra tevődik át. A festő meg akarja ragadni a végső 

élményt, a semmivel való találkozást. Vállalkozását ne-

hezíti, hogy nem világos: a semmi képe az iszonyat vagy 

a szépség képe? Az egzaltált alak előbb horrorisztikus 

képeket alkot, a művészet Frankensteinjeként, de elége-

detlen az eredménnyel (akárcsak Frankenstein): „Nem, 

ez nem az!”

Glinszkij gondterhelt. „Ma sem találtam!” Az apja kér-

dőn néz rá: „Mit keresel?” A festő így felel: „A halált.” 

Nem minden orosz fi lm ezt keresi-e? Nem ez az egyik 

oka, hogy az orosz közönség elvárja az unhappy endet, 

amelyet nem „rossz” végként él át, mint a nyugati tö-

meg, hanem emelkedett végként? Nem az-e az oka az 

unhappy end, mint orosz poétikai törvény szívósságá-

nak, hogy ebben a kultúrában a transzcendencia konk-

rétabb lelki realitás, mint nyugaton? A hattyú halála nem 
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arról szól, hogy Glinszkij azért rossz festő, mert a halált 

keresi. Glinszkij gróf fontoskodó dilettáns, őrült amatőr. 

Azért rossz festő, mert hamis úton keresi a mindenek 

mögötti semmit vagy a semmi által megvilágított létet, 

kisiklik a keresése, ezért nem találja. Az „ez nem az!” 

felkiáltás nagyon is jogosult igényt fejez ki a halállal kap-

csolatban, a hamis halálkoncepciók, védekező és hárító 

eszmék meghaladását jelöli ki a művészet feladatául. 

A halál meghamisítása az életet is meghamisítja. Amit 

Glinszkij keres, azt Gizella eleve birtokolja. A Nappali ál-

mok hőse a nő autenticitását találja meg a halál által, A 

hattyú halála hőse a halál autenticitásával találkozik a nő 

által. De a nő természetes autenticitását a férfi  mester-

kélt autenticitás-kultusza nem megőrzi vagy megkettőzi, 

hanem megtámadja és lerombolja. A modern művészet 

hisztérikus absztrakciókat termelő kultúripara és ideo-

lógiai parancsuralmi törekvése pusztító erőként jelenik 

meg a Bauer által elmesélt történetben. A modern mű-

alkotás az allegória új formája, egy absztrakt művészet-

elmélet, egy elvont kiáltványszinten megfogalmazott 

program allegóriája, s mint ilyen már nem rendelkezik 

a műalkotás érzéki elevenségével, pusztán csontváz.

A festő az „igazi halált” keresi. A művészet szeretné 

meg fordítani ember és halál viszonyát, amennyiben a 

műalkotás sikere esetén nem a halál üldözné és ragad-

ná meg az embert, hanem az ember a halált. Glinszkij 

modellje a csontváz, de elégedetlen az eredménnyel, a 

szegényes rútság nem fejezi ki a keresett lényeget. „Ez 

nem az.” A dilettáns keresi a halált, a művész birtokolja. 

Glinszkij a színpadon, Gizella produkciójában pillantja 

meg a keresett kifejezést. A halál képe nem a sivár rút-

ság, hanem a szomorú szépség. A rút rettenet legfeljebb 

a romlás és bomlás, a beteg és szenvedő élet képe, de 

nem a halálé, mint a semmivel való randevúé. A halál 
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képe nem a rothadás képe. A rothadás a hulla életét fe-

jezi ki és nem a személy halálát.

Gizella birtokolja, amit a gróf keres. Gizella a művé-

szettől kapja vissza az életet, a művészettől tanul élni, 

miután egyedül maradt. Élet és művészet ezáltal eggyé 

válik, a művészet értelme az életművészet, az élet mint 

műalkotás. Az adottságot csak az életművészet hiánya 

érzi szerencsétlenségnek, az életművészet nyersanyag-

nak, kihívásnak tekinti. Az életművészet nem epikure-

izmus, hanem melankólia: úgy élni, mintha az ember 

az életen túlról nézne vissza az életre, miáltal maga a 

teljes élet jelenik meg lényegileg „halál utáni” életként, 

felszabadulva a banális élet kötöttségei alól. Ez nem a 

„halál-felé” irányuló lét nyugatias egzisztencialista el-

múlástudata, hanem a vitálisan a halálon inneni lény 

szellemileg felvett halálon-túli pozíciója: olyan képes-

ség, amely a kulturális lény többletét fejezi ki a pusztán 

biológiai lényhez képest. A szerelmi csalódást követően 

Gizella nem küzd tovább a néma lány sorsa, a kizártság 

ellen, hanem arra épít. Az élet művészetként való meg-

kettőzésére az képes, aki meghalt a banális élet számára, 

ahonnan Gizellát egy adottság (a némaság) és egy ese-

mény (a csalódás) is kizárja. Ami Heideggernél a böl-

csesség modellje („Holzwege”), az Bauernél a nőiségé. A 

lányt kezdetben a természet veszi körül, kerti ösvények, 

földutak, növények, a tenger és az ég. A természetből lép 

át a művészetbe, a kultúrába, kihagyva a köznapokat 
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morzsoló társadalmat. A halál utáni élet – mint szelle-

mi beállítottság – igazsága abból fakad, hogy valóban 

minden egyes pillanat az összes megelőző pillanat ha-

lála utáni élet ténye. Gizella melankóliája egyfajta életen 

túli pozícióból látja és éli meg az életet. Egyszerre közel 

a halálhoz és meghaladva azt, szépség és halál testvéri-

sége eredményezi a szépség szabadságát és teszi az éle-

tet tánccá. Gizella élete ezért tánc, emelkedett lebegés, 

„lábujjhegyen” élés, a súly tagadása, a legkisebb érint-

kezés a lehúzó erőkkel, a lélek lázadása az anyag ellen. 

A klasszikus balett ideálja: lábujjhegyen élni, csak egy 

végső maradék ponton érintkezni a földdel. Mivel az 

egész testi érintkezés a földdel maga a halál, a meg térés 

a természetbe, ezért a legkisebb érintkezés poétikája az 

ég száműzött angyalává minősíti Gizellát.

A Nappali álmokban a ravatalon, A hattyú halálában a 

színpadon jelenik meg a nő ideális képe, az Örök Nőiség 

szolovjovi megtestesítője. A legbonyolultabb ebben a te-

kintetben A halál után, melyben előbb a halott anya ké-

pére néz fel a fi lm hőse, utóbb a színpadon megjelenő 

elő adóművészre, végül pedig az ily módon passzív és 

distanciált pozícióba helyezett nőideál úgy aktivizáló-

dik, hogy passzív distanciált pozícióját sem veszti el, 

amennyiben látomásként, mozgató erőként, a belső kép 

immanens transzcendenciájaként kísérti az élő férfi t a 

halott nő. A nő banalitása, az elveszett nő prózai hason-

mása a Nappali álmok hősében gyilkos dühöt ébreszt. 

A szomorú hervadásában csodált nő A hattyú halála fes-

tőjében szintén agresszivitást ébreszt, amikor kivirág-

zik. Az „őrült” ezekben a fi lmekben nem veszi észre, 

hogy az Örök Nőiség olyan lényeg, amely nem érint-

kezik a banalitással, mélyebb nívón van, ezért minden 

banalitást megenged, mert mindez nem ér el hozzá. 

A nőiség megérinthet minden banalitást, mert őt nem 

érinti semmi banalitás. Gizella ezért nemcsak az Örök 
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Nőiség melankolikus szépségére tarthat igényt, hanem 

az egyszerű jelenvalóság spontán boldogságára is. Dupla 

kompetencia jellemzi ezt a nőmodellt: a léttől a képhez és 

a képtől a léthez vezető út bejárására is képes.

A cselekmény fordulópontja az „elveszett kedves” 

visszatérése. Viktor, akit a cselekmény középső szakasza 

kivont a forgalomból, ismét megkerül. Viktor nélkülözé-

se tette lehetővé Gizella karrierjét, Viktor megkerülése 

lehetne a fáradság és siker jutalma. A kezdetben boldog-

talan Gizellát boldoggá teszi a szerelem, majd a szerelmi 

csalódás boldogtalanná és produktívvá. A nagyvilági 

festőt, a meghitt kisvilágból származó udvarlóval ellen-

tétben, nem a nő boldogsága, hanem boldogtalansága 

teszi boldoggá. A jámbor szerető visszatérésekor így 

Gizella újra boldog, a festő azonban csalódott. A sznob 

dilettáns azt keresi, ami elől a művészet menekül. A mű-

vész meghaladja művészetével az elidegenedést, otthon-

talanságot és magányt, melyek épp taszító, erjesztő hatá-

suk által vezettek a műhöz. A sznob dilettáns azt keresi 

és azt akarja élvezni, ami a művész számára sors volt, de 

nem cél. A sznob előidézi a válságot a torzó által, amit 

a művész meghalad a mű által. Gizella a halál titkának 

birtokosa, Glinszkij a halál erőszakos vallatója, sikerte-

len keresője, azaz bolondja. A titok birtokosa a halálból 

csinál életet, a titok kultuszának sznobja az életből halált. 

Ennyiben Bauer művészetről szóló melankolikus meséje 

úgy is felfogható, mint előzetes kritikája az elkövetkező 
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programok és izmusok teoretikus absztraktságának és 

voluntarizmusának.

Az egzaltált Glinszkij virágokat szórt Gizella lába elé, 

ezzel is hullajelöltté nyilvánítva őt. Miután a szomorú 

Gizella eltűnik és megjelenik a boldog Gizella, Glinszkij 

csalódott. Ez nem ugyanaz a Gizella, nem az iménti 

tragikus alak. Glinszkij protestál. „Hol vannak a gyá-

szos, megkínzott szemek?” Az új Gizella otthon van a 

világban, megérkezett. „Maga nem halott, Gizella! Ez 

így nem megy!” A szépség, mint melankolikus szép-

ség a fenség rokona. A vidám szépség a komikus felé 

húz, a komikus pedig lényege szerint, azaz végső soron, 

tendenciálisan groteszk, s mint ilyen a szépség lebom-

lása. A vidám élet kedves, bájos, kecses, kellemes lehet, 

de csak a tragikus szépség beszél az élet egészéről, fogja 

át az embersorsot. A szépség ezért, ha nem is maga a 

szörnyűség, de számolnia kell minden szörnyűséggel. 

Glinszkij megfojtja Gizellát: most újra „szép”. A dilettáns 

az élettől várja azt az üzenetet a teljesség végső értelmé-

ről, amit a művésztől vár az élet. A dilettáns egyszerűen 

rombol, míg a művészet modellje, a „halál az életben”, 

az élet szolgálatába állítja a halált, az élet szövetsége-

sének tekinti. Bauer fi lmjének logikája szerint az egész 

elkövetkező korszak, a szovjet szocializmus, mint sztá-

lini „Gesamtkunstwerk”68 kudarca azzal magyarázható, 

hogy dilettánsok kezébe került a világ.

„Minden művészi forma teodícea; valamilyen vo-

natkozást teremt a megváltással” – írta a fi atal Lukács 

György.69 Az amerikai happy end azt sugallja, hogy az 

adott világon belül minden elérhető. Az orosz unhappy 

end fi lozófi ája szerint az adott világon belül minden el-

veszett, romlásra ítélt. Az orosz fantázia egy mélyebb 

megváltás-koncepciót képvisel, nemcsak a célba nem 

érés szenvedését ismeri, a célok nyomorát is. Az orosz 

fantázia a megváltást az univerzális újrakezdés felté-



263ESZTÉTIKAI-POLITIKAI KOMMENTÁR EGY STRUKTURÁLIS HOMOLÓGIÁHOZ

teléhez köti, míg az amerikai hajlamos a kellemes pré-

miumszituációk képzeteiben banalizálni a megváltást. 

Nem véletlen, hogy Masaryk a történetfi lozófi át és a 

vallásfi lozófi át kezeli a modern orosz szellemtörténet 

kulcsaként.70 A történelmet ugyanis a forradalmak ko-

rában is szekuláris megváltás koncepciók mozgatják, a 

művészet és a politika megváltás koncepciói. Az orosz 

unhappy end a hamis reményektől óvja a lelket, amíg 

lehet. A könnyelmű és ezért pusztító megváltás koncep-

ciók legfőbb formája az elkövetkező képzeletszegény 

korban nem a művészet, hanem a politika. Maga a poli-

tika válik giccsé.





Bauer, Hitchcock és mi

(Az orosz fi lm noir mûvészetfi lozófi ája és esztétikája)

1. Világtörténet és fi lmtörténet

Ejzenstejn 1941-42-ből származó, „Dickens, Griffi th és 

mi’” című tanulmányában abból indul ki, nem lehet 

egymástól távolabbi dolgokat elképzelni, mint az ame-

rikai fi lm („vonatok, cowboyok, üldözések”) és Dickens 

(„tücsök a tűzhelyen”). A tanulmányban Ejzenstejn a 

felszíni idegenség lényegi egységét bizonyítja.71 Hason-

ló a viszony Hitchcock Vertigójában Judy és Madeleine 

között: Hitchcock Judyban keresi Madeleine-t. A Vertigo 

felfogható a kultúra, a társadalom és a lélek, végül pe-

dig a fi lm történetének önrefl exiójaként, mely a megtett 

utat sűríti egy drámába. Ez a dráma a halottat keresi az 

élőben, a hagyományt a modernségben, úgy is mond-

hatnánk, az eszményt a valóságban. A Vertigóban azért 

pusztító a vágy eszményi tárgya, mert az új kor embere 

az eszményt hazudja, nem követi, visszaél és nem él vele.

A strukturális ambivalencia komplexebb, mint a ki-

fi nomult harmónia koherenciája: miután Ejzenstejn 

Griffi th művészetét visszavezette Dickensre, az orosz 
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fi lm előnyeit azzal kell bizonyítania – pontosabban a 

bizonyításnak az a sugallata –, hogy a kifi nomult a vul-

gáris és a polgári a népi mélystruktúrája, mert a fejlődés 

visszanyerés és nem rombolás. Ez a fejlődés ugrása-

inak tekintett forradalmakra is igaz. Ha a szovjet ren-

dező gondolatmenete nyomán egy „Dickens, Griffi th, 

Ejzenstejn” paradigmáról beszélhetünk, ezzel szembe 

kell állítani egy „Bauer, Hitchcock és mi” paradigmát, 

mely a jelen történelmi pillanatban aktívabbnak tűnik, 

mint a másik. Ez a „Bauer, Hitchcock és mi”, vagy ha úgy 

tetszik „Bauer, Hitchcock és ma” paradigma a Vertigo 

három rétegére emlékeztet. Ezzel magyarázható, hogy 

Žižek kiemeli ezt a fi lmet történeti környezetéből és kü-

lönleges jelentőséget tulajdonít neki.

Miként a Vertigo világának három rétege Carlotta, 

Madeleine és Judy, úgy mi is három elemzési nívó kö-

zött mozgunk, melyek legmélye Bauer, a második Hitch-

cock, a felszíne pedig a mi mai kultúránk. Ma gunkról 

Hitchcockot és Hitchcockról Bauert kérdezzük. Bauer 

perspektívájából vagy Bauer tükrében tekinteni Hitch-

cockot és magunkat annyi, mint 1905 és 1917 perspek-

tíváját vallatni a máról és jövőnkről. Mi indokolhatja a 

vállalkozást, a XIX. századvégi Oroszország perspektí-

vájából vizsgálni az ezredvégi emberiséget, vagy a XX. 

század eleji orosz kultúrából az új évezred pénzügyi, 

környezeti és morális katasztrófák pozitív visszacsa-

tolásával induló baljós kezdetét? Azért előlegezheti az 

egykori nemzeti katasztrófa a száz évvel később fenye-

gető világkatasztrófát, mert a sok népet egyesítő orosz 

birodalom maga sem egyszerűen egy nemzet. Ahogy 

1905-höz viszonyul 1917, úgy viszonyul 1917-hez, ami 

előttünk áll. Ez azonban csak fenyegetés az egyiknek 

vagy remény a másiknak, de nem mechanikus szükség-

szerűség. Ezért tér meg az emlékezet, a fantázia és a 

gondolkodás a váratlanul megelevenedő történelmi 
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üzenetekhez. Ott, ahol Bahtyin még „karnevalisztikus 

népkultúrát” látott, ma már csak a haláltánc kultúrája 

látható. De Bahtyin elemzésének örökségeképpen a ha-

láltáncban látjuk a humort, sőt a burleszket. Az egyik 

korabeli kritika Vera Holodnaja humorát méltatja. A 

szenvedély az önrefl exivitás hiánya. A melankólia érzel-

mi önrefl exivitás: a szenvedély fékje. Az orosz fi lm noir 

műveiben az ábrázolás melankolikus, a szereplők nem. 

Ezért humor is kell az ábrázoláshoz, mely áthidalja a mű 

és a szereplők pozíciójának távolságát, sőt ellentmondá-

sát. Ez a humor azonban, mert utat talál a szereplőkhöz, 

melankolikus humor. Lényege nem a kinevettetésben 

áll, hanem abban, hogy egy játékterem, mondjuk kugli-

pálya kiütött bábjaiként tekint a személyekre.

2. Az orosz polgári melodráma sajátossága

Bauer: a thriller sejtelme a melodrámában. Hitchcock: a 

melodráma emléke a thrillerben. Miért a melodráma vi-

rágzik fel az apokaliptikus válságban? A fi lm noir melo-

dráma, mint a nagyvárosi éjszaka költészete, a „lélek sö-

tét éjszakája” témáját modernizálja. Lebegyev a bűnügyi 

melodrámákat vizsgálva próbálja meghatározni a műfaj 

társadalmi bázisát: „A bűnügyi kalandos melodrámák 

legfőbb »fogyasztói« a külvárosi mozirajongók voltak. 

E törzsközönséget azok a félig kispolgár, félig proletár, 
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gyanús egzisztenciájú elemek alkották, akik minden 

más társadalmi rétegnél hamarabb érezték magukénak 

a fi lmet […]”72 A polgárságból és a munkásosztályból is 

kiközösített, a múlt és a jövő presztízsétől is megfosztott 

„osztályon kívüli” halmaz, mai kifejezéssel szólva az 

Agamben-féle „homo sacer” művészete az eredeti mozi. 

A polgári melankólia az öngyilkossági komplexum 

költészete által adja át magát a homo sacer ítéletének. 

A polgári kultúra megteremtette a „felesleges embert”, 

melynek alakját a XIX. századi orosz irodalom dolgozta 

ki. Az imperializmus korszaka, melynek kifejlett formá-

ja a mai globalizáció, de amely már a XX. század eleji 

válságért is felelős, megteremtette a felesleges, kallódó 

tömeget. A kallódó tömeg, a homo sacer elzüllik vagy 

vállalkozik. A tömeg vállalkozása azonban nem burzsoá 

individualista gazdasági vállalkozás, hanem ennek el-

lentéte: a forradalom. Globalizáció plusz imperializmus 

egyenlő az apokalipszissel. Globalizáció mínusz apoka-

lipszis egyenlő a világforradalommal. A tízes évek orosz 

fi lmjének témája a személyiség és a társadalom, a lélek 

és az emberi viszonyok szétesése, a húszas évek szovjet 

fi lmjének témája a világforradalom, mint a személyiség-

ontológia koherenciájának imperatívusza.

A tízes évek fi lmjének témája a régi ember összeom-

lása, a húszas évek fi lmjéé az új ember születésének és 

sajátosságának pozitív kifejtési kísérlete. Némely dolog, 

ami ma elveszett illúziónak tűnik, valójában elárult, 

megtagadott igazság. Ennek a polgári melodráma ma 

hitelesebb tanúja, mint a húszas évek fi lmje, amelynek 

ígéreteit a Szovjetunió szétesése cáfolni látszik.

A kapitalizmus burjánzó társadalom, melyben a funk-

ciók nem egyenletesen fejlődnek, nem támogatják egy-

mást, az egyik progresszív degenerálódásának a másik 

regresszív degenerálódása, az egyik látszólagos fejlődé-

sének a másik látható visszafejlődése az ára. A forrada-
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lom kisiklott, amennyiben nem számolta fel a hatalmi 

parazitizmust, csupán politikaira váltotta ennek gazda-

sági formáját. A kapitalizmusban az egyén a közösség 

parazitája, a sztálinizmusban az elidegenedett közösség 

az egyéné. Az eredmény azonos: a kapitalizmusban a 

felül levők a maguk nevében, a sztálinizmusban a közös-

ség nevében terhelik rá a társadalomra parazita egzisz-

tenciaformájukat. Egyik esetben sem sikerült módosíta-

ni a természet pazarló kegyetlenségét, nem tudatosult 

az ismételhetetlenség rangja és sansza, minden egyedi 

személy pótolhatatlan különlegessége, a kivételességben 

való egyenlőség és az emancipált egyszeriségben rejlő új, 

a természet történetében ismeretlen erőforrás.

A gyermeket mint parazitát – mint kis vámpírt – az 

anya vére majd teje táplálja. A vér tejre váltása a szubli-

máció első aktusa. A további szublimáció az anya tejét 

az anya idejére váltja, most a gyermek az anya idejéért 

harcol, nem csupán a szükséges gondoskodást követel-

ve, hanem hogy az anya vele legyen, ne hagyja magára, 

mert az anya létére, azaz idejére tart igényt, nem pusz-

tán teljesítményeire. A melodráma úr és szolga hegeli 

dialektikáját kiegészíti a pszichoanalitikus társadalom-

kritika felé mutató motívumokkal, amennyiben a gyer-

mek és az anya viszonyát tekinti az úr és szolga viszony 

értelmezésének princípiumaként. A kizsákmányolás 

tökéletesülése infantilizálja a társadalmat. A kín kifi no-

mulása a rajtakaphatatlansággal tetézi a bajt, rögzíti a 
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válságot és a félelmet szorongásra, a tudatot tudattalanra 

cserélve alapozza meg a kultúrát, amely misztifi kálja a 

problémákat.

A melodráma bukásuk ábrázolása során igazolja a pa-

razitizmus elleni lázadási kísérleteket. A melodrámában 

mint a „magánélet kis utópiáinak” (Ernst Bloch) műfa-

jában, a realitásba betörő, azt sikerrel alakítani kezdő 

utópikus vágy sorsát kísérjük nyomon. A melodráma 

nagyformájában két ember viszonyában realizálódik az 

utópia, melyet a közösség megtámad, a viszonyok ki-

vetnek magukból. A fi lm noir melodrámában az egyik 

ember indítéka az utópikus vágy, melyet a másik em-

ber önzése nem képes visszaigazolni. Ez a melodráma 

válasza problémánkra: ha ketten elébe tudnának men-

ni egymás parazitizmusának, belemenve a szeretet és 

nagylelkűség, érzékenység és gyengédség áldozatainak 

versengésébe, vajon nem ez lenne-e a sikeres szubli-

máció, a megelőző csapás megelőzése, a felkínálkozás? 

Vajon ez a szenvedély nem számolná-e fel a szublimáció 

aszketikus korlátozottságát, nem találná-e fel azt a szub-

limációt, mely az érzéki-anyagi lét beteljesedettségében 

találja meg az erkölcsi eszmény megvalósulását? Ez a 

melodráma egyik kérdése; a másik pedig az, hogy meny-

nyiben lenne átvihető ez a viszonytípus egy kivételezett, 

az egyén életének értelmét jelentő személyről másokra is 

(mint például a Casablanca című fi lm végén). Mindebből 

a melodráma későbbi hanyatlását, a komédiában vagy 

szappanoperában való feloldódását is megérthetjük. 

A műfaj annyiban szorul vissza vagy válik hazuggá 

és a műfajrendszer „futottak még”-típusú periférikus 

pótkielégülési formái közé lecsúszó stagnáló alakulattá, 

amennyiben a posztmodern ember problémája nem az, 

hogy a vázolt felértékelést a centrális személynek tekin-

tett partneren túl is kiterjessze, hanem az, hogy a part-

nert is véletlen személynek tekinti. A régi polgár a har-
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madik személyre féltékeny, akivel talán osztoznia kell a 

párja szenvedélyén vagy szeretetén. A posztmodern em-

ber magára a párjára féltékeny, attól fél, hogy az jobban 

szereti nála önmagát. Az élettárs már csak élménytárs, 

nem egy életre társ. Az emberek nem adják át, ajánlják 

fel magukat egymásnak. A centrális személy eszméjének 

bukása egyben a melodráma műfajának is bukása.

A húszas évek fi lmje a tízes évek melodrámája által 

kidolgozott eszmény örököse. A forradalom új embere, 

amelyet beharangozott, megígért és végül tűzzel-vas-

sal próbált a tényemberből kikalapálni, ugyanennek az 

eszménynek a forradalmi változata lett volna. A valódi 

politikai és kulturális forradalom feltétele egy érzelmi és 

szellemi forradalom: az antiparazita viszony kiterjesz-

tése a kitüntetett partnerről, melynek viszonylatában a 

klasszikus polgári kultúra is ismeri, a további szemé-

lyekre, a közösségre.

A melodráma érzelem és ész kölcsönös igazolásának 

szövetsége. Az átszellemült érzelem és az el nem ide-

genült, tőkés érdekszámítássá le nem csúszott szellem 

lényegegységét fejezi ki a műfaj, melyet azért szemlél 

bukásában, hogy egy szégyenletes végre, bestiális kö-

vetkezményei révén pusztulásra ítélt alantas világ általi 

be nem fogadottságában pillantsa meg indirekt igazo-

lását. A kapitalista gazdaság a parazita értelem, míg az 

erkölcs a gondoskodó ész világa. A melodráma kislelkű 

és nagylelkű játszmák, a lehasított értelem és a komplex 
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érzékenység, a konkurenciális – azaz rabló természetű – 

életfenntartás és az életépítés közös vállalkozása, a világ 

kiaknázása vagy teremtése pólusai között inszcenálja a 

sorsokat. A számító értelem az érzelem visszaszorításán, 

a teremtő ész az érzelem felszabadításán alapul. Ahogy 

korábbi korokban az ész emancipációjáért kellett harcol-

ni, úgy kell most harcolni az érzelem emancipációjáért, 

az ész érdekében is, mely az érzelmi kultúrát elnyomva 

parazita számítássá degenerálódott. Az erkölcs értel-

mes érzelem és az ész érzelmes értelem, melyeket a cári 

rendszerben a militarista, bürokrata, technokrata és pia-

ci racionalitás együttes erővel nyomott el. A melodráma 

felpanaszolja az erkölcsi világ hanyatlását és követeli 

a vágyteljesülést. A műfajban a régi típusú elnyomá-

si formák mind inkább háttérbe szorulnak, az ellenük 

való harc más infantilisabb műfajokba szorul ki (Zorro, 

A fej nélküli lovas stb. típusú ifjúsági kalandfi lmekbe). A 

melodráma döntő élménye a modernizáció kisiklása, 

a felszabadítás ígéreteinek az elidegenedés valóságává 

való torzulása. A műfaj lényege a lázadás az új világ 

ellen, melyben az erkölcsi világgal együtt számolják fel 

a vágyat, melyet önkényesen gerjesztett, a személyiség 

fejlődését ki nem fejező és beteljesedését nem szolgáló, 

személyiségidegen bolondériákra váltanak a piac ígére-

teknek álcázott követelései, melyek valójában kénysze-

rek, mert a nem piackonform viselkedés az érvényesülés 

gátja. A melodráma egy hazug és buta világot ábrázol, 

melyben nem az érvényesülés szolgálja a vágyat, hanem 

a vágy az érvényesülést, ezért degenerálódik a vágy 

esetleges és hisztérikus kívánságok anarchikus tolon-

gására. Az orosz melodráma azt siratja a válságban, ami 

az apokalipszist új világgá alakíthatná. Az érzékenysé-

get siratja, amely elveszett, és az észt, amely nem jött 

el. Ha áttekintjük az elmúlt száz évet, s tudatosítjuk, 

hogy mi ma azt a helyet foglaljuk el az új században, 
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melyet a vizsgált melodrámák a régiben, mindenekelőtt 

arra leszünk fi gyelmesek, hogy az orosz kultúra – el-

lentétben a nyugatival – nem adta fel a melodrámát, az 

észt és a vágyat. Az orosz kultúrában az ész ugyanúgy a 

vágytárgy pozíciójában van ma is, mint Belinszkij vagy 

Csernisevszkij idején, és ész valamint vágytárgy nem 

konkurálnak úgy, mint nyugaton. A konkurenciális at-

titűdnek a nyugati fejlődésben volt ideje rá, hogy alapjáig 

hassa át a kultúrát és lényegéig az embert. Mi a helyzet 

Oroszországban? A „kommunista” diktatúra – akárcsak 

a cári zsarnokság – az írókat, művészeket számolta fel, 

míg a nyugati és különösen az amerikanizált pénzdik-

tatúra az irodalmat, művészetet cserélte le elitcsoportok 

identitását szignalizáló kultúrdivatokra, illetve az élet 

tolongásában segítséget ígérő, sikerrecepteket adó bellet-

risztikára. A személyt fenyegető elnyomó rezsimek nem 

tudták a szellemet megsemmisíteni, ellenkezőleg, a már-

tírium által felértékelték. A hatalom félelmének minden 

jele a szellem rangnövekedését mozdította elő. A kon-

zumtársadalomban ezzel szemben minden eszme kö-

zölhető, mert nincs súlya – mert már nem is eszme, csak 

ötlet – az írók, költők, fi lmrendezők a bohóc szerepét 

kapták, amit – így vélve menthetni a becsület látszatát 

– cinikusan túl is játszanak. Az orientális despotizmus 

elhúzódása Oroszországban a társadalmi hátrányokat 

kulturális előnyökké változtatta: a kapitalizmus bukott, 

ellenszenves, riasztó formákban érkezett, ezért egy sor 
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korábban korrumpálódott régi érték katartikus feltáma-

dását is ösztönözhette.

A melodráma és a fi lm noir melodráma különbsége 

szerelem és erotika konfl iktusáról tanúskodik, mint a 

századfordulós kultúra problémájáról, melyet elmé-

lyít az előbb vázolt értékkonfl iktus. Az orosz fi lm noir 

melodrámák sokkal inkább nevezhetők erotikus, mint 

szerelmes fi lmnek, sokkal inkább mutatnak a Végzetes 

vonzerő vagy az Elemi ösztön XX. század végi kultúrájára, 

mint a Kertész vagy Douglas Sirk neve által fémjelzett 

melodráma kultúra felé, mely a harmincas és ötvenes 

évek között virágzott. Szerelem és erotika a melodráma 

szubműfajaiban úgy jelenik meg, mint magának a pár-

kapcsolatnak két különböző „műfaja”. A szerelem a halál 

elleni szövetség, míg az erotika kacérkodás a halállal. 

Az erotikában a test a másik test felfalójaként, koporsó-

jaként jelenik meg, míg a szerelemben újjászülőjeként. 

A másik élet az élet kizsákmányolója vagy pusztítója, 

amennyiben a létharcban szemléljük őket, a természet-

törvények kegyetlenségének kiszolgáltatva, de a klasz-

szikus melodráma által az elbeszélés méltó tárgyaként 

középpontba emelt ember el van látva a nyers vitalitás 

önzése fölé emelő megtartó érzékkel. Az erotikus kéj 

olyan ingerületi állapot, mely az izgalmat kontrolláló in-

gerlő hatalmat feltételez, idegen akarat alá veti az egyént, 

akinek módosult tudatállapota, eksztázisa az áldozat 

pozíciója, kiszolgáltatva a partner gonoszságának, kö-

zönyének vagy kegyének. A szerelem korlátozza az ero-

tikában rejlő kockázatokat, humanizálja az erotikát. A 

szerelem alakítja a nyers erotikát erotikus kultúrává, így 

a kettő alapvető ellentéte a fejlődést, a szenvedélyes kö-

töttség lehetőségét éppúgy ígéri, mint ahogy az erotikus 

tragédiával is fenyeget. A pusztító erotika a destrudó, az 

áldozatos szerelem a halálösztön munkája. A szerelem 

az ént akarja feláldozni, az erotika a partnert áldozza 
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fel. A klasszikus melodrámában az áldozatkészségek 

egymást ébresztő, ihlető ereje és az áldozatok vetélke-

dése alapozza meg a szenvedélyes kötöttség fenségét, 

mint a műfaj tulajdonképpeni témáját. Az egoisztikus, 

narcisztikus modernizáció, mely a szerelmet erotikává 

„modernizálja”, a klasszikus melodrámától a fi lm noir 

felé vezet. Bette Davis hol a szenvedélyes kötöttség 

fenségét játszotta el, hol az erotikus tragédiáért felelős 

bestiát. Vera Holodnaja – már két évtizeddel korábban 

– az erotikus tragédia tettesét és áldozatát is hitelesen 

játszotta el.

3. A halál életfi lozófi ája és a „rossz vég” dicsérete

A melodráma az a műfaj, amelyben a rossz vég jobb, 

mint a jó vég. A jó vég a komédiához közelíti a melod-

rámát. A halálesztétika etikája a rossz végre számít, a jó 

bukásának szükségszerűségére épít. A műfaji szükség-

szerűség nem általános emberi szükségszerűség, ezért a 

melodráma néha közeledik a komédiához, máskor távo-

lodik tőle. Az amerikai fi lm noirban a szenvedély legyő-

zi az erkölcsöt, az orosz fi lm noirban az önző érdek és 

felületes csapodárság győzi le az erkölcsös szenvedélyt, 

melynek halála nem bukás, ellenkezőleg, a formális 

győztesek, a túlélők értelmetlen, beteljesületlen, bukott 

világban maradnak magukra. A jó nem közvetlenül hat, 
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bukása adja a győzelméhez szükséges erejét. A jót az iga-

zolja, meddig képes elmenni fegyelemben, fi gyelemben, 

odaadásban, áldozatban. A jó rabul ejti áldozatát, az em-

pirikus embert, aki nem tudta, hogy jó, és nem is akart 

az lenni. A jó utólag jó, miután felhasználta és elhasznál-

ta őt a jóság. Ezért van szükség szenvedésre és halálra, 

nem elég a tudás. Az élet bukásában adja át tanulságát 

a kultúrának, a bukás választja el az állatot az istentől, 

az ördögöt az embertől, az információt a zajtól, aminek 

a pokoljáró hősök és a halál birodalmába alászálló iste-

nek a megmondhatói. A bukás a tisztító tűz, a bukott jó 

visszanyeri magát a depravációból. A tévelygés képe a 

jó ismeretének kifejezése, amely a mozgások igaztalan-

ságában és a hős tévelygéséiben és tévedéseiben tárja fel 

az igazság mértékét, amely nem előre adott és soha sem 

végleges. A fi lm nézőjének egy javíthatatlan világ teljes 

bukásával kell szembenéznie, hogy érzékelje az érdem, 

az erény, az érzékenység, a jóság érintését.

A jobbnak kell meghalnia! Megmarad és győz a „hi-

ábavalóság”.73 A „világkatasztrófa”, a „hiábavalóságok” 

önpusztítása, a létezés infl ációja. Az „utolsó napok” ide-

jén a minőség és létteljesség nem kap helyet az életben, 

az van halálra ítélve, aki az életet és jövőt képviseli, és 

az élhet, aki a pusztítás erejével bír. Az őrzők, érzők és 

tudók ítéltetnek el (a vizsgált fi lmkorpuszban ezt kivált 

hangsúlyozza Protazanov és Tyiman fi lmje, A nagy öreg 

elmenetele). Az orosz melodrámában a minőség és érzé-

kenység pusztulás általi önigazolása a megnyugtató és 

egyben felemelő vég. A gonosz megbüntetése és elpusz-

títása pusztán megnyugtató (Párizs királya).

A legnagyobb megpróbáltatásokból fakad a legna-

gyobb érték. A hiábavalóságok világából nézve a betel-

jesedés borzalmas, mert a hiábavalóságok embere első-

sorban azt észleli, mennyi hiábavalóságot veszítene el. 

A kezdet előbb végként jelenik meg, de „ez nem egysze-



277BAUER, HITCHCOCK ÉS MI

rűen a világfolyamat megszűnése, hanem céljának el-

érése”.74 A bolsevikok mindezt tudattalanul átveszik és 

mélyen átérzik, a húszas évek fi lmje az eljövetel feszült 

várakozása, a harmincas évek fi lmje pedig mindvégig 

azt szuggerálja, hogy itt van, megvalósult a hősiesség, 

az igazságosság és a szolidaritás. Pontosabban: ha nem 

is valósult meg az igazság és a boldogság birodalma, de 

ezek az értékek már köztünk járnak. A jó vég továbbá 

nem leváltja a rossz véget: „a bajra szüksége van az em-

beri léleknek”.75 Az aljas, alantas, közönséges és a jobb 

között a rosszabb közvetít. Ez egyúttal azt jelenti, hogy 

kiküszöbölhetetlen a kegyetlen igazságtalanság és az ál-

dozatok vére. De a vért nem az eljövetel, hanem az elme-

netel ontja, nem a jövő, hanem a lejárt világ. A kegyetlen-

ségek a régi világ titkainak a válságban való kifordulását 

és a katasztrófában történő felszínre kerülését, a régi vi-

lágfolyamat lényegének felgyorsult és radikalizálódott 

megnyilatkozását jelentik. A kegyetlenkedő lázadó nem 

az új világ embere, hanem a régi világ önmaga bűnei 

feletti bosszújának alakja. Ebben a kérdésben célszerű, 

ha nem kommunistát, hanem polgárt idézünk meg tanú-

ként. Bergyajev írja: „Meg voltam győződve róla, hogy a 

forradalom borzalmaiért a bűn és a felelősség mindenek-

előtt a régi rendszer képviselőit terheli, és hogy ők nem 

lehetnek bírák ezekben a szörnyűségekben.”76

Az orosz polgári melodrámában vonzó arcot kap a 

halál: az iszonyat tárgya az imádat tárgyának arcára 
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tesz szert. A halál után című fi lm férfi halála megtérés 

két halott nőhöz. A Nappali álmok nőhalála a triviális nő 

hasonulása az imádott nőhöz. A hattyú halála nőgyilkos-

ságának motivációja a szublim melankólia keresése a tri-

viálisnak érzett vidámsággal szemben. A hattyú halála 

festője felfedezi, hogy a halálnak lányarca van. Megöli 

modelljét, mert a boldog, szerelmes nő, aki vállalkozik 

az életre, nem testesíti meg a végső vágytárgyat, az életet 

visszavevő kozmosz vonzerejének képét, a végső nyuga-

lomra csábító lidérces szépséget, aki a győzni és szerez-

ni, alkotni és sikert aratni vágyó és mindettől egyúttal 

kínlódó férfi ben felébreszti az eksztázisba ájuló odaadás 

eszményét. Az ittlét eksztázisát a társadalom életében az 

utolsó napok, az egyén életében az utolsó pillanatok ígé-

rik. A halál után című fi lmben a csontváz helyett a nő jön 

el a férfi ért: a nő szépsége igazolja a halál szépségét. A 

halál után hősnője a megváltó halál szimbóluma. A férfi , 

akiért eljön, boldogan hal meg, mint aki megtért, haza-

ért. A halál a szublim boldogság kifejezése, szemben az 

alantas örömökkel, melyeket a Nappali álmok bestiája ígér, 

a hamis hasonmás. A Vertigóban Judy halála ugyanaz 

a jó rosszvég, a happy endet meghaladó unhappy end, 

mint az orosz melodrámában. A fi lm végén a hős azért 

képes lenézni a mélybe, amitől eddig fóbiásan rettegett, 

mert ez a mélység tartalmazza azt, ami a legdrágább, 

Judyt, akiben az őt elnyelő mélység nagyítója mutatja 

meg Madeleine-t és Carlottát. A mélyben kiterített Judy 

testesíti meg az értéket, amit ebben a rangjában éppen 

zuhanása, bukása igazolt. Judy nem bizonyult olyan szí-

vós és praktikus lénynek, mindig talpra eső macskának, 

amilyennek előbb látszott.
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4. Mûvészettörténet és fi lmtörténet 

(A dekorativitás problémája)

A bécsi és budapesti szecesszió, a német „Jugendstil”, a 

francia „art nouveau”, az amerikai „the modern style” 

dekorativitását a kelet (például Hokusai, Utamaro) iránti 

érdeklődés kíséri. Cézanne Gauguint is „kínai képcsi-

nálónak” nevezte.77 Az ornamentális stílus előretörése 

következtében az iszlám művészet szelleme sem látszik 

többé olyan idegennek a nyugattól, mint korábban. A 

szecesszió dekorativitása a nyugat elkeletiesedését feje-

zi ki, nem a külsődleges hatásbefogadás, hanem a nyu-

gati kultúra természetének módosulása következtében. 

A globalizáció felé haladó nyugatra egyre inkább illik 

mindaz, amit Karl A. Wittfogel a keletről mondott el Az 

orientális despotizmus – A totális hatalom összehasonlító vizs-

gálata című művében. Griffi th a Letört bimbókban keleties 

vonásként hangsúlyozza az andalító és megvesztegető 

dekorativitást, Erich von Stroheim A gyilkos aranyban a 

nyugati kapitalizmus sajátosságaként mutatja be a sivár-

ságig és kegyetlenségig fokozott puritanizmust. A nyu-

gat elidegenedik önmagától, elveszti két és félezer éven 

át épített identitását, minden új ingerre ráveti magát; 

előbb az izmusok mozgalmai, utóbb a mozgalom fegyel-

mét és kollektivizmusát sem tűrő új stratégia, minden 

inger véletlenségében való egyenlősítése, az esetleges 

inger iránti tolerancia kultusza értelmében.
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A nagyváros gyermekében szegény emberek csopor-

tosulnak a haldokló anya ágya körül. Középen a síró 

kisgyermek, fölötte az asszonyok. Az összeboruló felső-

testek és lepusztult arcok a kínok és a gyász dekorativi-

tásának legyezőjévé rendeződnek. Hasonlóan rendeződ-

nek később a felnőtt nő köré, a nyitókép ellentéteként, a 

gazdagság, a bőség, a gyönyörök rekvizitumai. Az egyik 

beállításban virágüzlet belsejéből látjuk Manyecskát, 

amint leragad a burjánzó bőség látványánál. Mi úgy 

nézzük őt, mint ő a virágokat: a kirakat megduplázó-

dik, szemszögünkből Manyecska a bekeretezett és be-

üvegezett látványosság. Karrierje kezdetén egy étterem 

kapuja által keretezve látjuk az utcán, majd a keret éles 

vonalait egy távozó autó füstje impresszionista képpé 

alakítja. Ez vezeti be Manyecskát a dekadens ködlovag 

világába. A konvencionális fi lmcsináló megvárná, míg 

eloszlik a forgalom füstje és pora, csak azután indítaná a 

kamerát, Bauer elkapja a felhőt és naturális drapériaként 

építi be a hatásba. Az első csók úgy csavarja meg a nőt, 

mint a szecessziós iparművészet a tárgyak körvonala-

it. A férfi  hátulról közelíti meg és öleli át Manyecskát, 

aki hátranéz és felcsókol, teste indázó jellegre tesz szert, 

a ráhajoló férfi  pedig úgy viszonyul hozzá, mint méh a 

virág mézéhez. A Manyecskát játszó Jelena Szmirnova 

fi cánkolva, szemével férfi ak után pásztázva ül a tánc-

lokálban. Bauer és színésznője az üldögélést is viharos 

akcióvá változtatják. Ezáltal válik a nőalak olyan közép-

ponttá, melynek az egész környezet mintegy díszítését, 

csomagolását szolgálja. A fétis aktív passzivitása aláveti 

magának a környezet passzív aktivitásait.

Az Életet az életértben Bauer nemcsak függönyökkel, 

drapériákkal, szobrokkal és dísznövényekkel választ-

ja el a tér szintjeit, egymást követő lépcsősorokkal is 

hierarchizálja a teret. A cselekmény tétje Bauer fi lmjei-

ben többnyire a lecsúszás, a hanyatlás, és a lecsúszó ta-
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goltabb, hierarchikus teret érzékel, mint a felemelkedni 

vágyó. A lecsúszó jobban tudja, mit veszít, a felemelkedő 

előtt kevésbé világos, mit nyer. Mintha a lecsúszás lenne 

a bölcsesség forrása, míg a felemelkedés inkább nyers 

racionalitást igényelne. Nemcsak a bölcsesség a lecsú-

szás műve, a kéj is a lehanyatlásé. A belső tér szintjei úgy 

helyezkednek el, mint doboz a dobozban, ezért a kép 

középpontja, a kompozíció legmélyebb és egyben leg-

magasabbra helyezett része, a kamerával szemben, két 

lépcsőzeten túl: az ágy, a vízszintes élet helye, mely vég-

pont, mint a koporsó, de a törekvések vágyott végpontja, 

nem az életé. Intenzív élet és nem halál. Az örvényszer-

kezet centruma, a kéj és halál színhelye a kettő viszonyát 

exponálja problémaként: a kéj olyan halál, amelyből van 

feltámadás, épp ezért a kéj csak illúzió, csupán a halál 

váltja be a kéj ígéretét.

Bauer fi lmjeiben a díszlet és a mese, a kép és a cselek-

mény vizuális, illetve narratív motívumainak ívelése 

egymás tükörképei. A cselekmény, mint Burov jellemzi, 

„nem aszketikus”, hanem „lágyan hajló”. Burov a vo-

nal önélvezetét méltatja, mely „érzékivé és cikornyássá, 

ráadásul gyengéden oválissá” vált az orosz melodrá-

mában. „A forradalom előtti mozi […] a hajlított vonal 

művészete.”78 Ebben a stílusban a dolgok mintha ke-

rülgetnék egymást, tiszteletköröket írnának le egymás 

körül, sőt, a körvonal az önmagától mámoros tárgy ön-

maga körüli tiszteletköreként hivalkodik. Ez a mámo-
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ros felület művészete, melyben a mozgások beszorítják 

egymást a jelenbe, nem a jövő felé irányulnak.

Sadoul a kortárs Gargyint idézi, aki szerint Bauer 

„karcsú oszlopaihoz, arisztokratikus vendégszobáihoz, 

pazar budoárjaihoz választott színészt. A színészektől 

nem várt mély átélést, élénken kimutatott érzéseket.”79 

Mindez Antonioninak a „pszichológiai színjátszás” irán-

ti averziójára emlékeztet. „A fi lmszínésznek nem értenie 

kell, csak lennie” – mondja Antonioni.80 A szerzői fi lm 

Bauer-féle és a vele rokon Antonioni-féle elképzelésében 

elég, ha a rendező tudja, mit akar, a színésznek nem kell 

azon törnie a fejét, hogy vajon a rendező mit akar. „A 

színész – Antonioni szerint – a rendező várának trójai 

falova.”81 A baueri dekoratív stílusban a színész is dísz-

letelem, mozgó díszítés, motívum a világ szőnyegében, 

melyet behálóznak, kötnek a többi motívumok. Bauer 

úgy válogatja színészeit, mint a kellékes a műtárgya-

kat. Bek-Nazarov emlékezései tanúskodnak a rendező 

és színésze viszonyáról: „Könnyű elképzelni, mennyire 

izgultam, amikor az ismert rendezővel beszélgettem […] 

Jevgenyij Francevics elmosolyodott […] – Az ön szépsége 

az, ami számomra vonzó […] A lényeg – szépnek lenni 

és szépen öltözködni […] Tud frakkot hordani?”82 A szer-

zői fi lm kimagasló alakjait jellemzi, hogy a szerzőiséget 

koncentráló személy nem szeret felelősséget leadni más 

részalkotóknak. Ezért beszélt Blasetti a „rendező dikta-

túrájáról”.

A századfordulón győzelemre jutó, a polgári kultúra 

egészére kiható, az avantgárd szerepéből kitörő dekora-

tív stílus születésében döntő szerepet játszó médiumok, 

a könyv és a plakát nemcsak a festészetre és szobrászatra 

hatnak, hatásuk a nő plakátszerű önprezentációjában is 

megfi gyelhető. A szecessziós férfi  frakkja mintha csak 

egyenruha volna, a szecessziós nő azonban büszke páva, 

cifra paradicsommadár, minden nap más, trópusi virág. 
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Azért a nagy drámák és pikáns komédiák virágkora ez, 

mert a nemek feltűnően differenciálódnak.

Míg az ipari kapitalizmus a korábbiakban minden 

esztétikai törekvés alól felmentette magát és így hozott 

létre – spontánul – egy démoni antiesztétikát, a szá-

zadfordulóra megjelennek mind az ipari miliő, mind 

a termék átesztétizálásának törekvései. Az iparművé-

szetben és az építészetben a technikai civilizáció új fej-

lődési szakasza a természettel való szintézist keresi. A 

technika még nem fedi le, nem fojtja meg a bioszférát: 

még benne keresi a helyét. A dekorativitás az utópiává 

váló nosztalgia kifejezése. A világ labirintusa a benne 

utat találó számára a világ szőnyegévé válik, melyben 

a technika fokozza és nem tagadja a természet szépsé-

gét. Bauer a szőnyeg esztétikáját megkettőzi a függöny 

esztétikájával. A szőnyeg, mint vizuális üdvterv, nem 

elégszik meg a horizontálissal, a vertikálist is elfoglalja, 

sokszorozódni kezd, mélységeket nyit, a függönyök so-

raként. Dísznövény dzsungel, dísztárgy dzsungel, tapé-

ta és függöny dzsungel keretezi a fi lmek cselekményét, 

s mindenekelőtt a cselekmény középpontját, a nőt, mint 

obeliszket.

A művészi érzékenység megtér a levegős impresszio-

nizmus páráiból a színek és vonalak elkülönült indivi-

duális tárgyiasságokat magukba záró határai közé, de 

csak azért, hogy a zártságok halmozásából teremtse újjá 

a szépség nyitottságát, mely nem oldja a határokat, nem 
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sérti az autonómiákat, amennyiben mindennek helyt 

ad, mindent elfogad, s együttesükben akarja meglátni 

a kölcsönös feltételezettség szépségét. Megtértünk a he-

lyi színhez és éles körvonalhoz, de a megtérésben van 

valami idézetszerű és túlzó. A túlkonstrukció a túlkom-

penzált dekonstrukció megnyilatkozása, művi rajon-

gásba rejtett neurózis. Az utópiává vált nosztalgia végül 

lelepleződik, kevesebb, mint amit ígér, csak az utópiává 

válni vágyó nosztalgia, vagy még az sem, csak a nosz-

talgia vágya, emléke, nosztalgiája. Az esztétikum nem a 

szépség közegében beteljesült élet tanúsága, hanem an-

nak dokumentuma, hogy a lehetőségei és rendeltetése 

nívójára emelkedni nem tudó élet hogyan fuldoklik a 

szépség közegében, mert a megvalósítás ereje hiányzik, 

csak a látszat megvalósításához van ereje.

Az apokaliptikus dekorativitás, melynek lényegét ke-

ressük, egyszerre elbűvölő és szomorú. A labirintus a 

pokol, a szépség a menny, amaz az elnyelő káosz, emez 

a beteljesedett önmegvalósulás, a teljes lényegkifejezés. 

Hogyan eshet a kettő mégis egybe? Hogy működik az 

absztrakt szépség ornamentális labirintusa? A felü-

let komplettizálja a mélységet, de nem kifejezi, hanem 

uralkodik rajta. Az önmagától megmámorosodott szép-

ség követelményt fejez ki, nem meghódított pozíciót. 

Kacérkodik a lehetőséggel, melyen nem uralkodik. A 

szőnyeg dekoratív szépségében elveszett a természetes 

világ tárgyiassága és nem jött létre a szimbolikus világ 

tárgyiassága: „az itt található egynemű elemek vala-

miféle tisztázatlan köztes szakaszban leledzenek régi, 

elveszített, egyszerű és új, még el nem ért, szimbolikus 

dologszerűségük és valóságuk között, azok a viszonyla-

tok azonban, amelyek most létesülnek közöttük, egyfor-

mán idegenek mindkét valóságszférától” – írja Lukács 

György.83 Ami Lukács ábrázolásában a műalkotásban 

történik, az Bauernél már a mű által megcélzott életben 
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megtörtént. Ami Lukács szerint a mű formai sajátossá-

ga, az Bauernél az ábrázolt élet formája. A tárgyak bele 

vannak szőve a szépség pókhálójába, elveszettségük 

kárpótlása ez a dekoratív rabság, ez a mámoros időzés a 

lehetséges és a lehetetlen, a szándék és a valóság, a vágy 

és a vágytárgy között, fennakadva az ekkor még szép 

semmiben, mely még az ígéretek, ambíciók visszfénye. 

Kétértelmű helyzetük dicsőíti és elnyomja őket, mind 

több önmagánál és egyben nem szabad, épp azáltal ve-

szíti el magát, ami által felmagasztosul. A szépség mélye 

ismeretlen, de szorongást keltő, talán rút és borzalmas, 

hiszen végül pusztító. A szépség ára túl nagy, a kéjekért 

kínokkal kell fi zetni. A világ ajzó és tékozló szépsége az 

élmény vámpírizmusát reklámozza.

Lukácsnál a díszítőelemek, az absztrakt formális kap-

csolatok „halványan és homályosan dologszerű ele-

mek”84: világrend világ nélkül, terv spontaneitás nélkül, 

követelmény, melyet nem zavar az élet. A tárgyiasság 

ornamentális elvnek való alárendelése a dologban is a 

jelet keresi, mindent old az utalások hálójában. A jeltől 

megérkezve az ábrázolt tárgyhoz azt újra jelnek tekinti, 

és magát a valóságot tekinti a szépség sirató énekének. 

A világ szőnyege, ha fölé hajolunk, a világ könyvének 

látszik, ám az ember számára ismeretlen nyelven írott 

könyvként csodálja a sejtelemmel, de nem értelemmel 

teljes tekintet.
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Olyan utópia ez, amelynek ára a visszavonulás, a tér-

vesztés, a lemondás. A látvány dekorativitása a vitalitás 

dermedt emlékeihez regrediálva ünnepli azt a kollek-

tivitást, amelynek a dramatika szintjén feloldódását, a 

kibékíthetetlen ellentmondások harcára való bomlását 

látjuk. Az ünnep az idő szüneteként inszcenálja a betel-

jesedést, időn kívüli időként, a dekorativitás a tér szü-

neteként, a tér sikként való viselkedéseként. A zenében 

a melódia, a képzőművészetben a vonal csavarodása 

tünteti fel a síkot a tér utópiájaként. A kritikában mind-

kettőt fenyegeti a puritanizmus rosszallása. Míg Lukács 

az absztrakt díszítő elemek „halvány és homályos dolog-

szerűségéről” beszél, Bauer a konkrét dolog tárgyszerű-

ségét homályosítja el és oldja a szépség csipkézetében. 

A dráma lehúz, a dekoratív összefüggés felemel, amaz 

vádol és gyaláz, emez felmagasztosít és ünnepel, és min-

den pillanatban mindkettő jelen van. A világ egyszerre 

éri el a dús tökélyt és a sivár véget. A tökély a világvége! 

Egy szalon, veranda, kert vagy szobasarok tökélye azt 

parancsolja az embernek, ne mozduljon, ne rontsa el a 

hatást. A vég nem a káosz, ahogy gondolják, hanem a 

tökély, a teljesség, a lekerekítettség, a harmónia, a gaz-

dagság. A káosz, épp ellenkezőleg, a kezdet. A vég: mú-

zeum. A kezdet: robbanás, láva. Ejzenstejn az utóbbit 

dolgozza ki a Régi és újban.

A pusztulás pillanatában utópia és nosztalgia, remény 

és gyász vitája az utópia javára dől el. A dekadencia a 

dolgoknak adja azt a könnyűséget, ami a láng hajlama 

a kialvásra vagy a léggömbbé a szétpukkanásra. Lukács 

szerint: „Ez a minőségi hangsúly, amelyet az elemek 

halvány és homályos dologszerűsége az őket egymással 

összekapcsoló elvont viszonylatok értékhangsúlya révén 

kap, az elemek minden – testi vagy szellemi – súlyának 

felszámolása, a tökéletes és boldogító könnyedség mint 

a világ szubsztanciája.”85 A tízes évek fi lmje a vég illu-
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minációjáról, a húszas éveké a kezdet szigorúságáról 

szól. Ezért követi absztrakt puritanizmus a dekadens 

vitalizmust, mely szépen elrendezett virágházként akar-

ta megélni a létezést, azaz megfosztotta a világot törté-

netiségétől.

5. Lelki komplexusok és társadalmi konfl iktusok: 

A melodrámától a forradalomig

A fentiekben forma és tartalom, dekorativitás és életér-

zés, életérzés és világkép viszonyáról volt szó, a követke-

zőkben a tartalom formájáról, a drámaiság természeté-

ről, komplexus és konfl iktus viszonyáról kell szót ejteni. 

A század gyermekei kerti ünnepélye Antonioni fi lmjeit, 

a Barátnőket vagy Az éjszakát előlegezi. Az éjszaka kerti 

ünnepélye során egy harmadik személy tűnik fel a férj 

és a feleség között, hasonló A század gyermekei cselek-

ménystruktúrája, mely egyben az Anna Karenina paró-

diájaként is felfogható, amelyben az új Anna Vronszkijt 

hagyja cserben és Kareninhoz csatlakozik: ez arra fi gyel-

meztet bennünket, hogy a kapitalizmus azért kultiválja 

olyan hisztérikusan és egyben reménytelenül az apró, 

vég nélküli, fárasztó fogyasztói örömöket, mert lényege 

az, hogy ebben a társadalmi rendszerben a realitáselv 

kiütötte, lebénította és hamis pótlékokkal képviselteti 

az örömelvet. A szatír, a kvázi-apa, az öreg csábító visz-
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szaveszi a fi ataloktól a világot, a természetes ösztönök, 

érzések és életmodellek tehetetlenek. A látszólag forra-

dalmi, mert a felületen mindent permanensen felforga-

tó kapitalizmus lényege a freudi Ödipusz-komplexus 

legregresszívebb, legreakciósabb megoldása. Freud az 

Ödipusz-komplexus fi aknak kedvező megoldásából, az 

apa legyőzéséből és a megölt apa (ezáltal a múlt) rehabi-

litációjából vezette le az erkölcs születését. Az Ödipusz-

komplexus fordított megoldása, amelyet Bauer ábrázol 

A század gyermekeiben, a freudi apagyilkosság szimpla 

tragédiájával szemben dupla tragédiát vezet be: a cse-

lekmény lényege az erkölcs és a jövő felszámolása. Em-

berfeletti kettős gyilkosság, de nem a személy, hanem az 

emberi lényeg kiirtása. A jövő annál van, akinél a pénz, 

a pénz ahhoz áramlik, akinél eddig is halmozódott. 

A pénz múltra váltja a jövőt.

A melodráma a szerelem hatalmáról szól, de a pesszi-

mista fi lm noir melodrámában a szerelem hatalmát le-

győzi a pénz hatalma. A pénz old és köt, a pénz hatalma 

felszámolja az érzelmi kötődés hatalmát. A pénzmunka 

és az érzelemmunka egymás határa, gátja és defektje. 

Az Életet az életért fi atalembere a vagyont jegyzi el, de 

a nincstelenbe szeret bele. A nincstelen nőnek az öreg 

férfi  jut, így mindenki pénzt kap szerelem helyett, de 

a két magát eladó személy megcsalja a két vagyont, a 

szenvedély a számítást. A társadalom a pénz uralmával 

zsarolja és szorítja sarokba az egyént, az egyén az illegá-

lis örömök lelki alvilágában érvényesíti érdekeit, hogy 

becsapja a társadalmat.

A szerelem, a legintenzívebb életként, a halál ellenfe-

le. De ha a társadalmi élet a személyes beteljesedés és 

az intenzív élet ellenfele, akkor a szerelmi halál lázad a 

társadalom ellen. A szerelem és a halál egyforma nagy-

hatalmak: nem lehet nem szeretni, ahogy nem lehet 

nem meghalni. Az Életet az életért jó Natája, épp azért, 
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mert szenvedélyes és teljes életre született személyi-

ség, tehetetlen az intenzív és tiltott érzéssel szemben. A 

szenvedély az a lelkiállapot, amelyben a legintenzívebb 

cselekvés a tehetetlenség műve. A „szemet szemért”, 

„fogat fogért” vagy „életet az életért” elve a társadalom-

ban a bosszút jelenti, a kultúrában ezzel szemben az 

áldozat, a mártírium elvét. A mártír és a szerető egy-

aránt a maga életét ajánlja fel a „felebarátnak” vagy a 

szeretett személynek. A kapitalizmusban azonban az 

ár jelzi az értéket, az ingyenes értéktelennek, az áldo-

zathozatal csődnek minősül. A kultúra soha nem békélt 

meg a kapitalizmussal, mert a kulturális érték nehezen 

kvantifi kálható a piac számára. Ahmatova egyes versei 

például évekig formálódtak, a tiszteletdíj akkor sem lett 

volna vonatkozásban az értékkel, ha a szovjet rendszer 

nem utasította volna el a műveket, és nem ítéli hallga-

tásra és nyomorra a költőt. A szerelem szintén olyan 

kulturális létező, mely a költészethez hasonló nehézsé-

gekkel szembesíti a kvantifi kációs törekvéseket. Hogyan 

kvantifi kálhatnánk a szerelem mélységét és az érzések 

őszinteségét? A „létező szocializmus” gyakran büntette 

a szerelem és a költészet megnyilvánulásait, mint a priva-

tizáció és idealizmus termékeit, míg a kapitalizmus ele-

jét veszi születésüknek és könnyebben kvantifi kálható 

produkciókat és attrakciókat ajánl helyettük. Az embert 

a társ köti össze az élettel, a társtalanság az emberi ele-

venség defi citje, mert a „magányos tömeg” társadal-
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mának a piac és nem az ember elevensége az érdeke. 

A kapitalizmusban a pénz köt össze, egyenlősítve, ha 

nem is a vagyonban, de mindenesetre a társtalanságban. 

Az izolált és életdefi cites egyedek társadalma olyan pa-

noptikum, melyet már a horror fog ábrázolni: a melodrá-

ma örökébe lépő műfaj. A melodrámában az élet búcsú-

zik az új társadalomtól, melyről majd a The Wax Museum 

és a hasonló fi lmek mesélnek.

Az orosz fi lm már a tízes években elbúcsúztatja azt 

a világot, amely nyugaton még a harmincas években 

is viszonylag jól érzi magát, amiről kitűnő komédiák 

tanús kodnak. A harmincas évek a komédia virágkora. 

A kapitalizmusnak forradalmi és ellenforradalmi stá-

diumai vannak, a késedelmeskedő fejlődések azonban 

az előbbi „áldásaiból” kimaradtak, jobban ismerik az 

utóbbi „átkait”. A forradalmi polgárság minőségre és al-

kotásra tör, hogy bizonyítson a megdöntendő társadalmi 

formációkkal szemben. A progresszív polgár képes min-

den kizsákmányolt érdekét átérezni és megszólaltatni. 

A győztes kapitalizmus ezzel szemben a minőség buká-

sa. A termelés elve a tudatos és tervszerű minőségrontás, 

a munkát áthárítják a perifériákra. A későkapitalizmus 

embere számára nem az innováció és az igazságtétel a 

sikermodellek, gyorsabban lehet gazdagodni a spekulá-

ció és korrupció által. Ha pedig ez tudatosul, akkor már 

csak a spekuláció és korrupció által lehet felszínen ma-

radni. Sem az izom, sem az agy nem hajlandó dolgozni 

többé: dolgozzon a tőke. Az eredmény a nihil és undor, 

a Sartre-i „émelygés” társadalma. Az anyagi és szellemi 

tőke viszonya fordított: az anyagi növekedésének mér-

téke a szellemi eltűnésének radikalitása. Nemcsak a bio-

lógiai fajok szenvednek ki napról-napra: a szellemi mű-

fajok is. Az alaktalan massza nemcsak a társadalomban, 

a kultúrában is győz. Az ember nem veszi a formaadás 

fáradságát, mivel nem a teljesítményéből él, a társadalmi 
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helyzete és az érdekhálózatok szövetsége, a partikuláris 

érdekek összeesküvése tartja fenn. A művész előbb vá-

tesz, utóbb gyónó, végül bohóc. És mi lett belőle a vég 

után? A fi lmezés végül, a posztmodern eklektikában, 

nem több mint a fényérzékeny anyag bejelölése, a státusz 

territóriumává nyilvánítás céljából. A posztmodernben 

többek között azért válik a művészet kedvenc témájává 

az ürülék, mert a műfaj és a stílus sem több végül, mint 

a szellemi ragadozó által kvázi-körbevizelt szimboli-

kus territórium.86 Bauer az esztétikum melankolikus, 

Hitchcock pedig szkeptikus búcsúztatója. A „remake” 

jelensége nemcsak az új fi lmkultúra másodlagosságának 

szimptómája. A mai kapitalizmus már egészében véve is 

csak „remake”, mely mennyiséggel pótolja a minőséget, 

frázissal a hitet, színésszel az államfőt. A nemzedékek, 

akik ezt a társadalmat foltozgatják, maguk sem lesznek 

többek, mint folt hátán folt. A katasztrófának külső és 

belső aspektusa is van: miközben a megrongált légkör-

ben az egykor életadó sugárzások halálsugarakká vál-

nak, a föld felszínén nyüzsgő, reménytelen tömegben 

kihal az életöröm és létvágy.

Az élet tényének ára az elevenség defi citje. Az eleven-

ség a vágyba, mint a nemlétbe visszavonuló léttöbblet 

lázadásába, ennek a lázadásnak is árnyékába, a róla 

szóló elbeszélésbe vonul vissza. A század gyermekei és 

A nagyváros gyermeke című fi lmekben a nő által magára 

hagyott férfi  nem életképes és nem is akar élni. A halál 
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után hőse nem öngyilkos lesz, hanem egyszerűen elher-

vad, mint egy viktoriánus szűzleány, nincs szüksége 

méregre, mint Zojának, vagy azt is mondhatjuk, hogy 

Zoja a mérge. A tízes évek orosz kultúrájában Freud 

nem áll a fi gyelem középpontjában, Nietzsche dominál87, 

Bauer fi lmjei azonban sokkal inkább megközelíthetőek 

freudiánus, mint nietzscheiánus alapon. A Párizs királya 

negatív fi gurája képvisel nietzscheiánus álláspontot, me-

lyet a cselekmény kimenetele kompromittál.

Freud és az orosz Lou Andreas-Salomé analízis és 

szintézis oppozíciójával világították meg a maguk vi-

szonyát. Freud írja orosz barátnéjának: „Én elválasztom 

az egyik dolgot a másiktól, Maga magasabb rendű egy-

ségbe rendezi mindeme szétválasztott dolgokat.”88 Az 

orosz melodrámában a férfi  az analízis, a nő a szintézis, 

de a világ nem bírja el a szintézist, amelynek lélekpró-

báló erejébe a férfi  pusztul bele (A női lélek alkonya), vagy 

a mindent akaró, túláradó életerejű nőt pusztítja el (Az 

utolsó tangó), máskor a nőnek nincs helye a széttagolt vi-

lág antagonisztikus közegében, mely izolálja és kiveti őt 

(Ábrándok). A nő a gazdag és a szegény között mozog (A 

század gyermekei), túllépi a férfi t és ellentétes karaktert vá-

laszt (Hallgass, bánat, hallgass..., A nagyváros gyermeke, Az 

utolsó tangó). Nem fér meg a neki kiutalt szerep korlátai 

között (Életet az életért). A férfi  egyet akar, a nő mindent. 

Ismét egy részlet Freud leveléből: „én próbálok kizárni 

minden véleményt, kivéve egyet, Maga viszont arra tö-

rekszik, hogy együttesen, minden véleményt számításba 

vegyen”.89 Ezért mennek el a melodráma női, akkor is 

odébb állva, ha minden megvan, ezért választják olykor 

akár a jobb helyett a rosszabbat, a gyengéd lovag helyett 

a gazembert. A kaland a lélek forradalma a tízes évek 

fi lmjében, a húszas években pedig a forradalom a tár-

sadalmi lét katartikus kalandja. Ejzenstejnt, Pudovkint, 

Dovzsenkót, Kulesovot, Kozincevet és Trauberget nem 
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fogja tudni kiradírozni a fi lm- és kultúrtörténetből sem-

miféle tőkés restauráció.

Csak az egész az igaz, mert csak az egészet lehet meg-

változtatni, különben visszaveszi magába a régi az újat, 

a rest rész megtámadja és lebontja az újítással, változás-

sal kísérletező kreatív részeket. Az egyén nem válthatja 

meg magát, sőt a másik egyént sem, a megváltás kollek-

tív aktus: az összesség egyesülésének kérdése. Ennek az 

egyesülésnek, melynek intenzív és átfogó mivolta a lé-

nyeges, és nem az, hogy pillanatnyilag a „happy ending” 

vagy az „unhappy ending” elébe néz, ennek szükséges-

ségét és elkerülhetetlenségét sugallja a magára maradt, 

társát vesztett s a helyzet megoldására képtelen egyén 

összecsuklása a tízes évek melodrámáinak végén. Lou 

Andreas-Salomé úgy beszél a forradalomról, „ahogyan 

a terapeuta beszél az orgazmusról annak, aki fél átélésé-

től”.90 Nietzsche „emberfeletti embere” azért népszerű a 

forradalom felé haladó Oroszországban, mert azt jelzi, 

hogy az ember nincs készen, minden elkövetkező pilla-

nat kockázattal teljes, melyben az ember megigazul vagy 

meghamisul, emelkedik vagy süllyed, emberfeletti vagy 

emberalatti irányban mozdul el léte minden pillanatá-

ban. A forradalmat az elviselhetetlen világ által a két-

ségbeesésre és gyűlöletre redukált emberalatti lázadás 

indítja, de a felkelés csak akkor válik forradalommá, azaz 

a világot humanizáló kreatív kollektív vállalkozássá, ha 

előbb a lázadást humanizálja. A fi lozófi ai antropológia 
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alapelveiből ugyanaz következik, amit majd a húszas 

évek fi lmje is tanít, hogy a forradalom csak permanens 

forradalom lehet, és a lázadást csak a kulturális forra-

dalom alakíthatja át permanens forradalommá. A forra-

dalom, mint léttörténeti esemény, a magasabb indítékok 

győzelme az alacsonyabbak felett. Az ember specifi kus 

lehetősége a létrétegek erőviszonyainak megfordítása, 

az a lehetőség, hogy a természettörvénnyel ellentétben a 

magasabb létréteg nagyobb erőre tegyen szert az alacso-

nyabbnál. Ennek anekdotikus példája az író, aki elfelejt 

ebédelni írás közben vagy a matematikus, aki számolás-

sal csillapítja fogfájását. Patetikus példája az orosz me-

lodrámában a szerelmi halál. Ami az egyének egyesü-

lésében a szerelem, ugyanaz a tömegek egyesülésében 

a forradalom. A vallás csodának nevezi a magasabb lét-

réteg hatalmának váratlan és erős megnyilatkozását, a 

tudományos szocializmus forradalomnak. A tízes évek 

melodrámája pedig arról szól, hogy a banálisan érdek-

orientált értékpusztító társadalom önző tolongása, lelki 

restsége, érzelmi közönye és szellemi kiürülése nem em-

beri miliő. A melodráma műfaja, a pusztuló értékek sira-

tóénekeként, a sklovszkiji „mínusz-prijom” művészi kép-

lete és emberi gesztusa segítségével követeli a léttörténeti 

fordulatot. Bauer és társai erotikus melodrámái, a tízes 

évek fi lm noir darabjai, végső soron ugyanazt fejezik 

ki, mint a húszas évek forradalmi fi lmje. A Szovjetunió 

története végül a közösség ugyanolyan összecsuklása, 

mint az egyéné volt az egykori melodrámák végén. Ez 

azonban nem a forradalom összeomlása, ellenkezőleg, az 

összeomlás a forradalom felszámolásának következmé-

nye. Az orgazmus a legerősebb izgalom átcsapása mély 

nyugalomba, a forradalom a destruktív kezdet átcsapá-

sa produktív folytatásba, a társadalom békétlenségének 

átcsapása az alkotás, a kultúra békéjébe, mely a pusztító 

ellentmondásokat dolgozó ellentmondásokra váltja.
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A forradalomnak okai is vannak és céljai is. Oka az 

elnyomás és kizsákmányolás elviselhetetlenné válása, 

feltétele, hogy több nyerni valónk legyen, mint veszíteni 

valónk. De mi a célja? A baueri melodráma mai szem-

mel nézve jobban modellálja a létvágy végcélját, mint a 

húszas évek forradalmi fi lmje. A forradalom végül azért 

vált kisajátíthatóvá, mert folyamatosan épült le, perma-

nensen vesztette el önmagát. Ha a végcél semmi és a 

mozgalom minden, akkor a végcél helyébe partikuláris 

célok tolakodnak.

A halál után hőse meghal, mert nem tudott szeretni 

valakit, aki boldoggá tehette volna őt. A hattyú halála 

hősnője meghal, mert a festő nem tudja az eleven nőt 

szeretni, csak a fétist szeretné csodálni. A Párizs kirá-

lyában és az Életet az életértben likvidálják azt, aki nem 

tud szeretni. Az Ábrándok hősnője meghal, mert a hideg 

luxusért elhagyja az otthonos közösségi társadalmat. A 

század gyermekeiben meghal a férj, mert nem tudta meg-

védeni otthonát és szerelmét. Az élet nem tudja kiküsz-

öbölni az emberek közötti távolságot, és nem kedvez 

a fi gyelemnek, érzékenységnek és együttérzésnek. A 

meghiúsult közvetlenség kínja a halálvágy felé mutat. 

Ezért lehet az orosz fi lmben a halál olyan fellélegzést 

hozó motívum, mint az amerikai fi lmben a csók. A halál 

után című fi lmben a halál hozza el a meghitt közelséget, 

számolja fel az idegenség distanciáját. Az élőben mindig 

marad valami idegen. A halál után cselekménye az élet 
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idegenségétől halad a halál meghittsége felé, a Nappali 

álmok a halál meghittségétől az élet idegensége felé. A 

hattyú halála hőse erőszakkal állítja elő a közelséget, 

amely a Nappali álmokban elvész és A halál utánban maga 

jön el. A közvetlenség vágya azonos a jelenben való hon-

foglalással, melynek kudarca az emberek idegensége. 

A lepergő időben tévelygő, a múló időbe száműzött vágy 

keresi az idők teljességével való találkozás lehetőségét, 

a visszanyerés pillanatát. A halál után a halott anya és 

az elutasított, halott szerető visszanyerése a halál által 

kép viselt szublim dimenzióban, mely épp azért olyan 

intim, mert kiterjedés nélküli. A Nappali álmok a halott 

feleség visszanyerési kísérlete a hasonmásban. A hattyú 

halála a triviálisnak érzett boldogság visszaváltása az 

elveszett szomorúságra. Mindig az elveszettel való kap-

csolat helyreállítása a tét. Hitchcock Vertigójában a szere-

lem hasonlóképpen az időkkel való találka. Az őspark-

ban sétál a férfi  és a nő, a kétezer éves fák alatt. „Talán 

a legrégibb élőlények?” – kérdi Madeleine. Egy kivágott 

faóriás évgyűrűit szemlélik. A nő ujja megállapodik az 

évgyűrűk egyikén: „Valahol itt születtem.” Kim Novak 

mutatóujja elmozdul: „És itt haltam meg. A fának csupán 

egy pillanat volt.” Hitchcocknál a nem egyidejű típus, a 

jelenbe száműzött idegen, az otthonából kivetett időutas, 

az idő koldusa, a homo sacer egészen sajátos változata 

közvetíti a találkozást az idővel, amit Bauer fi lmjeiben 

a halál pillanatáig akadályoz a létvágy és a társadalmi 

lét konfl iktusa.

6. Halál és fi lmköltészet

A Nappali álmok – akárcsak később a Vertigo – az össze-

omlás kiindulópontjára épül. A történetnek már kezdete 

is egy másik történet rossz vége. Az összeomlás a kez-
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det és a pusztulás a vég, a cselekmény így két halál kö-

zött közvetít, egy szimbolikus és egy reális halál között. 

A halál utánban a hős szimbolikus és reális halála közöt-

ti közvetítés egyúttal két halott között is közvetít, mely 

közvetítés sikere által a fi lm hőse lesz a harmadik ha-

lott. Mind a Nappali álmok, mind a Vertigo hőse követ egy 

nőt, mert az hasonlít egy vélt vagy valóságos halottra. A 

Nappali álmok ravatallal indul, a Vertigo hősnője temetőbe 

indul. A halál után hőse halott anyját keresi a szeretőben, 

a Nappali álmok hőse halott feleségét keresi a szeretőben: 

mindez két különböző interpretációja a klasszikus fi lm-

elbeszélés Wolfenstein és Leites által rekonstruált sze-

relmi misztikájának, mely szerint „az első” az igazi.91 Az 

ismétlés lehetetlenségének mítosza, az ismételhetetlen-

ség hite magasztosítja fel az egyszeriséget és stilizálja 

a szerelmet két egyszeriség kölcsönös beteljesítésének 

egyszeri esélyévé, azon az alapon, hogy ez szükségszerű 

feltételezés, különben minden kapcsolat egyenértékű és 

felcserélhető, mindenki pótolható és a véletlen egyének 

önkényes kombinációja minden esztétikum és etikum 

tagadását implikálja. Az orosz fi lm noir világában is az 

első az igazi és lehetetlen az ismétlés, de a hasonlóság 

kísértetiessége kioltja az elsőt és másodikat megkülön-

böztető rációt. Az élmény megtámadja a szellem önazo-

nosságát. Az első és második azonossága a feltámadás 

csodája lenne, s ha nem az, vagyis nem a lét csodája, 

akkor a kép „csodája”: ami azt jelenti, hogy a későbbi a 
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korábbi jele, mely ha nem is eleveníti fel az elsőt, meg-

elevenít egy reá irányuló utalási összefüggést. Ebben az 

esetben a szemantika a feltámadás pótlékául szolgál a 

profán világban. A Nappali álmok kísérteties hangulatú 

melodrámájában két átváltozás tanúi vagyunk: az ele-

ven személy pusztán képként funkcionál, de a kép lé-

nyege nem a dokumentáció, hanem az analógiás mágia. 

A tízes évek fi lmjében az élő a halott jele, az élet a halál 

jele, a húszas évek kommunista avantgárd kultúrájában 

a halál az élet jele, mert áldozat az életért vagy az élet 

akadályának eltávolítása.

A halál utánban az anya képét imádja a férfi  oltárkép-

ként, a Nappali álmokban a halott feleség képeit. Mindkét 

fi lm a képkultusz, mint halálkultusz motívumával in-

dul. Az autenticitás visszavonult a képekbe, mert a kép 

a múlt a jelenben. A kép mindkét említett fi lmben össze 

is köt és el is választ. A kép mindig a múlt képe, de a 

hős a jövőben kezdi keresni a kép tárgyát. Az utópia tit-

ka a nosztalgia. Az élet álom, mert elveszettet keresnek 

benne. A tízes évek orosz melodrámájában nemcsak a 

fi lm álomgyár, a fi lmben ábrázolt élet is az. Az ismétlé-

si ösztön által vezetett élet a képek világa. Csak az első 

előfordulást érzik autentikus ittlétnek, és ezek az idők, 

melyeket a cselekmények megjelenítenek az életszubsz-

tanciától kiürített árnyvilág képét mutatják. Ez nem az 

„elsők” ideje. Bulgakov A Mester és Margaritában fogja 

ábrázolni az „új elsők” idejét.

Érthető, hogy a fi lm, mely maga is megfoghatatlan 

jelenés, a megfoghatatlan jelenésben pillantja meg a lét 

felsőfokát. Ezzel nemcsak a kielégületlen létvágynak ad 

hangot, egyúttal a maga emancipációja útját is egyenge-

ti. A Nappali álmok hősnője vonzó, amíg közel nem kerül, 

de nem versenghet elődjével, a halottal, aki fi zikailag 

nem kerülhet közel, ezért lelkileg sokkal közelebb van. 

Lelki eltávozása épp olyan lehetetlen, mint fi zikai közel 
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kerülése. Így a végleges eltávozás maga a végleges egye-

sülés, amit megzavar a hasonmás.

A Nappali álmok és A hattyú halála a gyilkos szerelem 

történetei, akárcsak a Vertigo. Az elveszett nő megtalált 

hasonmása Hitchcocknál vonakodva, de mégiscsak ko-

operál, a Nappali álmok hősnője ezzel szemben lázad a 

szerep ellen, de őt is, A hattyú halála hősnőjét is belekény-

szeríti a férfi  a szerepbe. A Vertigóban a férfi  szerelme 

hajszolja a nőt a halálba, méghozzá a nő tökéletesítésé-

nek, az eszményihez, az elmúlthoz való hozzáigazításá-

nak szenvedélyével. A szerelem, ha nem is ölné meg, ha 

nem is fi zikailag pusztítaná el tárgyát, lényegileg akkor 

is megsemmisítené, mert egy másik nőt szeret benne: 

a szeretőben az anyát (A halál után), a halott feleséget 

(Nappali álmok) vagy a jövendő halottat (A hattyú halála). 

Scottie az egészséges Judyt akarja gyógyítani és a beteg 

Madeleine-t imádja. A halott Carlottától állítólag meg-

szállt Madelenie-t meg akarja szabadítani a kísértet-én-

től, Judyra viszont ő kényszeríti rá a kísérteties ént. A 

beteget keresi az egészségesben és a holtat az élőben. A 

hattyú halála indító motívuma a néma lány megható véd-

telensége. Hogyan viszonyul Bauer néma lánya Chaplin 

vak lányához? Mindkettő a kevesebb által több, az élet 

veszélyeztetett gyermeke, nem a realitáselv vaskos túl-

élő robotja. A nőalakok esetében a betegséghez vagy 

halálhoz hasonló szerepet játszik a „züllés”, a „bukás” 

motívuma. A fi lm noir dráma milliomosai érzéketlen 
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kényszercselekvők, impotens barmok, akik csak meg-

vásárolni és zaklatni tudják a nőt, de együtt élni nem 

tudnak vele (például A század gyermekei). A nő részéről 

azonban ugyanez az út hiteles erotikus dráma, melyet 

csak kiélez, hogy a csábító nem vonzó alak (például Életet 

az életért), mert a csábítás nem a csábítóban, hanem a nő 

lelke „dionüszoszi” mélységeiben rejlik. Ezért mennek 

el a nők (Hallgass, bánat, hallgass..., A század gyermekei, 

Életet az életért, Az utolsó tangó stb.). A férfi  csak a szerzés, 

a vásárlás aktusáig jut el, ám ugyanez az aljas eset a nő 

oldaláról tekintve a bukás „szent” aktusa, melynek ré-

vén a köznapi élet kényelmes és felmentő hazugságait 

átvilágítják az igazság mélységei. A „lélek alkímiája”, a 

„rejtett jelenlét”, a szexuális bukás, az erotika szégye-

ne a közvetítő ezekben a női pokoljárásokban a köznapi 

valóság és a „második valóság” rejtőzködő dimenziója 

között.92 A női „bukás”, mint a halál rokona, nem korlá-

tozza, sőt elősegíti a nő idealizálását.

A gyilkos szerelem melodrámáinak tükre az öngyil-

kos szerelem. A halál után és a Nappali álmok egymás for-

dítottjai. A halál után bonyolultabb, egy csavarral többet 

nyújt. Miután a szeretőt a halott anyához „igazítja” a 

férfi , magát is a halott szeretőhöz „igazítja”. A férfi  a nőt 

öngyilkosságba küldi, a nő a férfi t öngyilkosságba hívja. 

A halál utánban a férfi t üldözi az elveszett nő, a Nappali ál-

mokban a férfi  üldözi a halott nőt, a hasonmásban keres-

ve őt. A halál utánban a férfi t üldöző elveszett nő megöli 

a férfi t, a Nappali álmokban az elveszett személyt kergető 

férfi  megöli a nőt, akiben halottját megtalálni vélte. A 

Nappali álmok hőse megpróbálja jóvá tenni, ami A halál 

után esetében jóvátehetetlen, ezzel azonban csak a jóvá-

tehetetlen dolgok számát szaporítja.

Aki a múltat keresi a jövőben, az az átváltozástól várja 

üdvét. Az átváltozás abban áll, hogy a jelenen áttetsző 

múlt magához hasonlítja a jelent. A női átváltozás a me-
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lodráma kedvenc témája. A félénk vidéki szüzet, a néma 

lányt híres táncosnőként látjuk viszont (A hattyú halá-

la). A „bukott nő” színésznőként csinál karriert (A női 

lélek alkonya). A színésznő előlép kísértetté (A halál után). 

Puskin Anyegin című műve is, akárcsak A halál után, 

az elutasított levélíró története. Tatjána, mint Belinszkij 

jellemzi: „a magányban nevelkedett álmodozó fi atal 

lány”.93 A halál után olyan különös mű, amely úgy műkö-

dik, mintha egy Anyegin-kommentárt közvetítene ben-

ne egy másik kommentár, „A tárgyválasztás egy sajátos 

típusa férfi aknál” (1910) című Freud írás kommentárja. 

A vidéki szűzlányba nem szeret bele Anyegin, később 

a nagyvilági hölggyé kivirágzott asszonyba beleszeret; 

ennek dekadens változata A halál után, az élő nőbe nem, 

de a kísértetté, jelenéssé „emelkedettbe” beleszerető férfi  

története. A halál után kísérteti Anyegin-paródia, mely 

Puskin probléma-felállítását a pszichoanalízis korá-

nak belátásával fejleszti tovább. Előbb a nő nem kell a 

férfi nek, utóbb a férfi  nem kell a nőnek, pontosabban a 

nő mond határozott nemet a férfi nek. Anyeginnek a nő 

lányként nem kell, csak asszonyként, szabadként nem 

kell, csak tilosként. A halál után esetében élőként nem 

kell, csak holtként. A puskini művel szemben paradox 

fokozás, hogy a holt számára nem kötelező az asszonyi 

Tatjána tartózkodása: nemcsak a férfi nak kell az „érett” 

(=halott) nő, a férfi  is kell a holtnak, és csak a „vonalon 
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túl”, a romlás felengedett, „puha” közegében létezik az 

egyesülés.

A Vertigo a komédiák és melodrámák női átváltozásai-

nak tragikus változata, de nem ellentéte. Hitchcock fi lm-

je a nőeszmény kísértetiességére hívja fel a fi gyelmet. A 

nőeszmény hasonló interpretációja már Bauer vizsgált 

fi lmjeiben is megvan. A Nappali álmokban és a Vertigóban 

az élő nő a holt nő triviális cáfolata, de Hitchcocknál, ahol 

a holt csak mese, az élő végül megvalósítja a mesét, bele-

nő a szerepbe, míg ahol a holt igazság, ott az élő puszta 

hamisítvány, aki csak a halál által közelíthet a férfi  ide-

áljához. A Nappali álmok hőse megfojtja a hősnőt, mert az 

közönséges, A hattyú halála hőse megfojtja a hősnőt, mert 

az boldog, és a férfi  a boldogságot triviálisnak érzi. A 

Nappali álmok, A nagyváros gyermeke és A század gyermekei 

hősnői elevenségük által kínoznak. A halott vonzó, az 

élő taszító, a Nappali álmokban az anya vonz és a szerető 

taszít, A halál utánban a halott anya vonz és az élő szerető 

taszít, a Nappali álmokban a halott feleség vonz és a vele 

konkuráló idegen nő taszít. A magasabb élet a halál ro-

kona, a szépség a halál az életben, a halál minőségére, a 

formaadás beteljesedettségére képes élet rangja. A szép-

ség már az életben önmaga emlékműve. A Nappali álmok 

hősnője kigúnyolja a férfi  lelkét, hitét, szerelmét, abban 

leli örömét, hogy semmivé nyilvánítsa, ami annak szent. 

A fi lm elején látott virágos ravatal a szerelem oltára, a 

halott feleség emlékét nemcsak kigúnyoló, hanem ennek 

létében is karikatúráját jelentő Tyina ezzel szemben elbi-

tangol, kurválkodik. A halál a szépség rokona. Az élő a 

vágy tökéletlen tárgya, a halott a vágy tökéletes tárgya. 

A halott erősebb, szebb, nemesebb: a halál előléptet. A 

Nappali álmokban a halott feleség hajfonata öli meg a sze-

retőt, a vágy az elveszettre irányul, a múlt erősebb a je-

lennél, a régi az újnál, az első a másodiknál. Minél hűbb 

tükrözése a jelen a múltnak, annál szerethetőbb. A halál 
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után esetében a halál által maradéktalanul emancipáló-

dik a második az elsővel, a szerető az anyával, ahogyan 

a Vertigóban is a halál tetőzi be és teszi megfordíthatat-

lanná a Judy-Madeleine átváltozást. Miért nem lehet úgy 

szeretni Judyt mint Madeleine-t? A halál után arról szól, 

hogy csak az elveszett van igazán közel, a birtokolt hiá-

ba a miénk, nem tudunk mit kezdeni vele, az elveszetté 

viszont mi vagyunk, elveszettsége hozza a fordulatot, ő 

kerül felül, magasabbra, mint bármely élő, egyrészt mert 

a visszahozhatatlanság és jóvátehetetlenség perspektí-

vája nyitja ki a szemet, ébreszt rá az egyediség értékére, 

másrészt azért is, mert a létharc megaláz és megcsonkít, 

az életben nincs helye a minőségnek. A Vertigo Judyja az 

elfogult ressentiment hangján beszél, Madeleine a létről 

beszél.

Judy is kedves, megható és szánalmas is, de Madeleine 

az imádat tárgya, a titokzatos szépség. Mi a szépség? A 

múlt a jelenben, a képzelet a valóságban. Az elveszett 

az elérhetetlenben. Madeleine tehát az „elveszett az el-

érhetetlenben” képlete, Judy pedig a tényszerű, empiri-

kus lét, amelyben az előbbi képzet támasztékot talál, s 

így kapcsolatra lép velünk. Madeleine mint az eljöve-

tel tökélye előbb aljas hamisítványnak bizonyul, utóbb 

ezzel szemben Judy, a nehezen előállított, tökéletlen 

másolat bizonyul maradéktalanul autentikusnak. A 

Madeleine-t játszó Judy nem tudja, hogy a saját sorsát 

játssza el. A szublim szépség, az életidegen fenomén 
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olyan rebbenékeny és fi nom, hogyan is lehetne helye eb-

ben a világban, melyet a krimicselekmény képvisel? Egy 

apácától megriadva hull a mélybe, mert a Madeleine-né 

lett Judyhoz képest immár a szent apáca is pusztító rém. 

A közönséges nő, akinek Judy látszott, a cselekmény 

kimenetele felől tekintve az áldozati bárány eredendő 

gyengeségének túlkompenzációja, alkalmazkodási kí-

sérlete a modern világhoz.

Madeleine-t szeretni annyi, mint a holtat birtokolni az 

élőben, a visszatérőt a jelenvalóban. A szép az, ami már 

eleve elveszett volt, amit épp azért kímélt meg a bana-

litás, mert nem volt helye benne. A halál után hősnője az 

öngyilkosság által válik a halott anyával versenyképes-

sé, Judy a baleset által válik Madeleine lényegének meg-

testesítőjévé. Az elérhetetlen azonos a szublim fenséggel. 

A Nappali álmok és A hattyú halála gyilkosai a rémtett által 

emelik át a nőt az elérhetetlen nívóra. A halál utánban 

hosszú kameramozgás végpontja Zoja megjelenése, 

majd a színpadra emelve látjuk, s végül a halálba emel-

ve. Ez a felmagasztosulás három foka. Scottie ugyanazt 

keresi, amit Szolovjov „szofi ológiája”. A Nappali álmok 

arról szól, hogy mindezt maga a nő is elfelejtette. A haty-

tyú halála arról, hogy ha megtalálja a nő, kínjában találja 

meg. A Nappali álmok végén azt látjuk, hogy legfeljebb a 

nemlétben találkozik vele. A létteljesség a nemlét fi kció-

ja. Csak a semmi teljes.94

A halál után című fi lm a rút halál koncepciójával való 

szakítás. A történet lényege, hogy egy férfi ért, akinek 

erősebb a kötődése ahhoz, ami volt, mint ahhoz, ami van, 

eljön a halál. A halál szép nő képében jön el. A férfi  vi-

selkedése motiválja a nő öngyilkosságát, majd a nő halál 

általi „tökéletesedése” a férfi  halálát: az orosz melodrá-

ma a nevelési, illetve nevelődési regény sajátos formáját 

hozza létre, amelyben a halál képviseli az átszellemülés 

magasabb iskoláját, azt a fordulatot, ami a kultúra taní-

tóját tanulójától elválasztja. Ez a világkép a felnőttséget 
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bizonyos fajta életen túliságként képzeli el, s ebben a mi-

nőségében tekinti mértéknek és tanítónak. A halál nem 

büntetés, hanem a csonkaságból a tökélybe való átlépés.

A szépség az izgalomban a nyugalom, a részben az 

egész, és még a jóban is utalás a jobbra. Abból, ami 

A halál utánban és a Nappali álmokban a halál stilizációs 

munkája, A hattyú halálában kezdettől előlegez valamit a 

néma lány boldogtalansága. A hősnő meg van fosztva a 

hangtól és a társtól, így válik művésszé. A lélek ezekben 

a fi lmekben azért olyan eleven, mert elérte a legkisebb 

érintkezést a köznapok trivialitásaiba lehúzó erőkkel. A 

tánc, a szabadság és a lélek A hattyú halálában három 

kifejezése az elérhetetlen igazság és az elnyelő mély-

ség közötti vergődésnek, mely a szépség formáját ölti, 

amennyiben egyáltalán képes formát ölteni. A balerina 

azt táncolja el, hogy a szépség a kevésből kihozott ma-

ximum. A szépség a maradék hasznosítása, mely a visz-

szaszámlálásban él. A szépség a búcsúzás mint létforma.

A Nappali álmok és A halál után elején, A hattyú halá-

la végén van egy nekrofi l csúcspont. A Bauer fi lmek-

nek azonban nincs közük a perverzió értelmében vett 

nekrofíliához, épp arról szólnak, hogy a nekrofília, mint 

perverzió, csak egy szublimabb alapösztön önfélreérté-

se, az átszellemülés naiv életszimbólumok segítségével 

megérzékített eszményének szenvedélye, talán azt is 

mondhatnánk, az átszellemülés érzékies önfélreértése, 

a szellem fenomenológiájának renyhe oblomovizmusa. 
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A halál a kultúra szimbóluma. A halál után színésznője 

a színpadon csak hírül adója az eszménynek, melynek 

végül megtestesítőjévé válik a halál előléptetése során. 

Ezekben a fi lmekben a halál nem a rothadó hullát jelenti, 

hanem a stabilizálódott alakot, melyet nem zavar többé 

az anyag erjedése és burjánzása, ezért a végső érvény 

kifejezési formája, az őrzés tárgya, az emlékezet tartal-

ma. A kultúra a feltámadás módja és a menny pótléka a 

profán társadalomban.

7. A szublim objektum Odüsszeiája 

és a fi lmnyelv metafi zikája

A performativitás lingvisztikai fogalma és ennek lehet-

séges esztétikai általánosítása közötti különbség, hogy 

a lingvisztika bizonyos beszédaktusok performatív ere-

jét írja le (kinevezés, keresztelés stb.), míg a performatív 

kompetencia esztétikája a nyelvi erőnek a valóság ál-

talános megtermékenyítő funkciójaként való vizsgála-

ta. A lingvisztika által vizsgált direkt performativitás 

esetében egybeesik a szó és a tett, a szót ruházzák fel a 

tett funkciójával, míg az esztétika számára érdekesebb 

indirekt performativitás a tett kezdeti alakjaként, a cse-

lekvés korai fázisaként érvényesíti a szó és általában a 

jel hatalmát. A mágia a performatív erő kozmomorfi zált 

felfogása, mely feltételez egy távoli, idegen erőt, a szó 

kéréseinek megvalósítójaként. A mágia feleslegesen 

megkettőzi a problémát: azt hiszi, hogy a nyelv és a 

rítus segítségével kell kényszeríteni vagy megnyerni 

egy démoni vagy isteni kényszerítőt, holott a nyelv és 

a rítus maga ez a kényszerítő. A performativitás nyelvé-

szeti fogalomból előbb antropológiai, végül metafi zikai 

fogalommá növi ki magát, de nem a nyelvészeti fogal-

mat viszi fel a metafi zika egébe, hanem a metafi zika 
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problémáit racionalizálja a szemiotika segítségével. A 

performativitás metafi zikája és ezzel a metafi zika reha-

bilitációja a minden korábbi árnyvilág deltáját, a legna-

gyobb ismert árnyvilágot vizsgáló fi lmesztétika felada-

ta. Az új metafi zika tárgya a nyelv, mint fi zikán túli és 

az empirikus világra visszaható erő birtokosa. A világ 

nyelvi túllépése új cselekvési lehetőségek és létformák 

kidolgozásának és vonzóvá tételének eszköze, az embe-

ri életlendületet ébresztő, ösztönző és tevékenységi te-

rét tágító erő. A fi lmi kompozíció anyaga a valóság képi 

rögzítése, olyan képvilág montírozása céljából, amely a 

valóságnak a korábbi művészeteknél közvetlenebb és 

hatékonyabb mobilizálója.

Madeleine az ősanya mása, Judy Madeleine mása, 

de csak Judy valóság, Madeleine és Carlotta emlékből, 

hagyományból, meséből és vágyból szőtt hazugság. 

Nem halott tért vissza, hanem hazugságból lett igaz-

ság. A hazugság egy vágyálmot használt fel az ember 

manipulálására, a bűntény fedezésére, de a vágyálom 

megvalósult. Judy eljátszotta Madeleine-t, elbűvölte a 

szerelmest, áldozatát, de maga is az elbűvölt személy ál-

tala ébresztett szenvedélyének áldozatává lett, a szerep 

fogságába esett, és valóban Madeleine-né kellett válnia. 

A csábítás gaztette hozza létre a szépséget, és az imádat, 

a fetisisztikus rajongás rémtette teremti a tragikus szép-

séget. Ez a szublimáció két fázisa, a szépség és fenség 

ambivalens drámáinak képe. Először egy banális trükk 
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eleveníti meg a szerelem mítoszát, a csábító trükkjét 

azonban az imádat rémtette követi, mely rákényszeríti a 

csábítót, hogy az legyen, amit játszott. Az „első az igazi” 

wolfensteini-leitesi dogmáját, azaz a viktoriánus eredetű 

szerelemmitológia világképét a Vertigo szédítően komp-

likálja: az első az igazi, de az első nem a valóság, hanem 

a képzelet adottsága.

Az eredeti egy hazugság, egy illúzió. Aki az elsőt kere-

si, a nagyszerű hazugságot keresi a szerény igazságban, 

az illuzórikus hölgyet az illúziófosztott élet nőstényé-

ben. Scottie szerény dolgozó nőt, anyáskodó barátnét 

cserél fel egy őrült nőre, gondozót a gondozandóra, hasz-

nos, szerény, gyakorlatias nőt olyan nőre, aki valóság-

ként megfoghatatlan, a valóságban is elsősorban jelként 

szolgál: ősemlék megtestesülése, őstrauma kifejezése, a 

vágy titokzatos tárgya.

A retroaktív kauzalitás a Vertigóban a szenvedély, 

mint megszállottság közvetítésével ruházza fel a képet 

a nyelv performatív erejével. A hős megszállottsága egy 

megszállott nőre irányul: a megszállott nő a saját képé-

re mered, egy nőkép által megszállott, mely az eredet 

képe. Az őskép az ős, a nagyanya képében testesül meg, 

válik családiassá. A családi mítoszként való meghitté 

válás növeli a mítosz befolyásoló erejét. A megszállott 

Madeleine-t azonban a józan Judy játssza, a nagy csa-

lád terhelt leszármazottját a „sehonnai bitang ember” 

alakítja, Madeleine múltja képzelt múlt. Hogyan válhat 

mégis Judy jövőjévé? Hogyan találkozik a véletlen sze-

mély a sorssal, hogyan pótolja be az antitragikus ember 

a tragédiát?

A Vertigóban az ismétlés nemzi az ismételtet. Egy egy-

szerű nő bérmunkában eljátssza a bonyolultat, a körül-

mények rabja és a pénz szolgája eljátssza a „nagy nőt”, 

aki alávet és dolgoztat, akit szolgálnak és csodálnak. 

A Vertigo a retroaktív kauzalitás mítosza, amelyben a kép 
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megteremti tárgyát, de meg is semmisíti, mert kép és lét 

egysége képtelenség, a kép a képtelenség képe, ameny-

nyiben több mint lét, a többlétre felszólító jel, melynek 

tárgya ezért mindig lényegileg elveszett.

A Madeleine-szerelemben mindkét fél részéről min-

den hazugság. Minden hazugság és játék, mert a sors és 

a lényeg már csak a hazugságban és a játékban él, s ezek 

az általuk ébresztett szenvedély által legyőzik a földhöz 

ragadt számítást. Mindkét csaló beleszeret abba, akit be 

kellene csapnia. Nem ez minden kezdet struktúrája? A 

régi mítoszok a kollektív kezdet tökéletességéről szól-

nak, a modern mítosz az individuális kezdet tökéletlen-

ségéről: amíg az ember nem tudja, mit akar, csak játszik.

Az igazi a hamis hamisítványa. A hamis Madeleine-

hez képest érezzük ki nem elégítőnek az igazi Judyt. 

A csavargónő játssza az úrinőt. A kis nő a nagy nőt. A 

kallódó nő az imádat tárgyát. A megvásárolható az el-

érhetetlent. A bukott nő a győzedelmes asszonyt. Tehát 

a hamis közli az igazi titkát, lényegét és igazságát. A 

hamis hozza felszínre az igazinak a megvalósulásban 

elveszett lényegét. A jelentéktelenség csak a riasztóan 

szép és egyben kockázatossága dacára is ellenállhatat-

lanul vonzó hazugság formájában tudja megközelíteni a 

jelentőséget. A kép megteremti tárgyát, az igazat ugyan 

csak hazudjuk, de az ember felnő hazugságához, mert 

hazugsága hat, és azért ez hat, mert empirikus léte áru-

lás, és csak hazugsága őrzi az empirikus lét alantasságá-
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hoz alkalmazkodva elárult lényegét, eltékozolt lehetősé-

geit. Az őskép tehát elbűvöl egy társat, a társ bűvölete 

pedig elbűvöli az ént, aki hasonul a hipnotikus erejű 

hazugsághoz, de ezáltal halálra ítéli magát. A valóság 

nem viseli el a pillanatot, amelyben egybeesik eszmény 

és valóság, őskép és tény, vágy és valóság, anya és sze-

rető stb. Az autenticitás megigazulása az ember halálos 

ítélete, s ezért a léthamisítás hálóinak és az összeesküvés 

hálózatainak tovább szövése az empirikus élet önvédel-

me ebben a világban, melyet Hitchcock a spekuláció, az 

intrika, a kriminalitás világaként fog fel kezdettől fogva. 

Hitchcock életművében a krimi felől halad a thriller felé 

a világ. Az autenticitás illegálissá válik. A lét nem viseli 

el a létteljességet, a létteljesség robban, csak a hígítmány 

fenntartható.

Hitchcock hőse nem Judyba, hanem Madeleine-be sze-

ret bele. Nem a valósba, a kortársba, nem abba a nőbe, 

amilyenek az utcán szaladgálnak, hanem a másfélébe, 

idegenszerűbe, valószínűtlenbe, aki a jelenen kívüli a 

jelenben, a nem egyidejű az egyidejűségben. Más han-

gok, más szobák, más terek, más korok hangulatát hoz-

za magával. A Vertigo a szublim objektum keresése. A 

fi lmnézés a néző betársulása a hős kereső tevékenysé-

gébe. A hős jellegzetesen modern antihős, aki a szublim 

objektummal együtt saját elveszett lényegét, erői reakti-

válását keresi. A szublim objektum az immanens transz-

cendencia modern változata. Követelhető-e a szublim 

objektum az élettől? A Nappali álmokban is a szublim 

ideál és a vaskos realitás ellentmondása kiéleződésének 

tanúi vagyunk, akárcsak a Vertigóban. A halál után ese-

tében az új nő a benne rejlő önpusztító ösztön segítsé-

gével éri utol a régit, a második az elsőt, az empirikus 

valóság beteljesületlensége a képbe foglalt megbízatást. 

Judy is ilyen módon alakul át Madeleine-né. Madeleine 

adottságmódja és az adott világ nem tűrik egymást, 
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kivetik egymást magukból. A szépség, akárcsak a leg-

alacsonyabb kaszt vagy a ragályos beteg, érinthetetlen. 

Madeleine elérhetetlen nő, mert másé, és azért is, mert 

önmaga számára is elérhetetlen, a múltban van identitá-

sa, az a lényege, ami elmúlt, elveszett, amire nem képes 

a jelenvaló világ. És azért is elérhetetlen Madeleine, mert 

a bonyolult nő a neoprimitív világban, a „nagyváros 

dzsungelében” csak az egyszerű és komplikálatlan nő 

szerepe. A megoldást pedig az teszi lehetővé, hogy az 

eldurvulást a felszín megvastagodásának, a visszahú-

zódó, talán el is korcsosuló, de még ki nem aludt komp-

likáltság védőpáncéljának tekintjük.

A Vertigo cselekményének célja „egy közönséges földi 

nő szublim objektummá emelése”.95 Csak a veszteség, 

az elérhetetlenség, a lemondás szublimál. Az empirikus 

élet létharca csupán a kizsákmányolás objektumát éri el, 

csak a halál hozza vissza a megértés és átérzés objektu-

mát. A halál után előlegezi a Vertigo megoldását: a kép 

felszólító, ihlető, kényszerítő – ha tetszik „mágikus”, ha 

így jobban tetszik: „alkotó” – ereje legyőzi az életösztönt. 

A szemiózis az ember, a kultúra, az erkölcsi és esztétikai 

világ anyaméhe. Jelek szülik a dolgokat.

Előbb jámbor illúzió, hogy Hitchcock hőse olyan szép-

séget talált, akinek nincs helye a közönséges életben, de 

később tanúi lehetünk, hogy ez a nő azért tudta hitele-

sen hazudni a fi nomságot és komplikáltságot, és elját-

szani a durva és buta életben idegen áldozat szerepét, 



AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA312

mert valóban képes erre az áldozatra. Madeleine, ez a 

szublim tradíciókról mit sem tudó modern tömegember 

megvalósítja a teljes odaadást, az empirikus énről való 

lemondás olyan mélységeit, ahogyan azt például Tauler, 

a Deutsche Theologie vagy a keleti misztika kívánja. Az 

önpazarlás, az öneldobás keserű és mégis ellenállhatat-

lan eksztázisa az egyetlen mód, hogy az emberi én ne 

halott maszk, és az élet ne múzeum, ne a narcizmus ki-

állító terme legyen. A szublimáció meséi arról szólnak, 

hogy amiről lemond az ember, csak az az övé, hogy amit 

eltékozol, csak azt éri el, mert a veszteség a nyereség, és a 

vereség a győzelem. A lélek logikája a tökéletes ellentéte 

a kapitalizmus logikájának! Mert a valódi elérés nem a 

birtoklás, a valódi találkozás nem az elhasználás, aláve-

tés és kizsákmányolás. A szublimáció által lépünk át a 

fogyasztás világából a teremtésébe, a befogadáséból az 

alkotáséba, az anyag itt és mostjából a forma bárholjába, 

a helyi és alkalmi érdek köréből az egyetemes érvény 

körébe.

A szublim nem a teljesülés célja, hanem mércéje. Nem 

megkapni kell akarni, hanem őrizni, méghozzá azt is 

csak mint lehetőséget és emléket, melynek az élettért 

bevilágító képessége a megfoghatatlan értékek szolgá-

latába állít, hogy az életet a közelükben tudhassuk és ne 

szakadjon el tőlük, ami pusztítóvá tenné, pontosabban 

tette. A szublimat meghamisítja az empirikus adottság, 

de ez a depraváció a szublim mártíriuma, miáltal a bu-

kás igazolja őt. Judy utalás Madeleine-re és Madeleine 

Judy fejlődésének terve, a realitás elviselése pedig a kü-

lönbségükkel való szembenézés.

Belinszkij az Anyegin vizsgálata során fedezi fel a 

szublim problematikáját. Tatjána bevallja, hogy tovább-

ra is Anyegint szereti, de közli vele, hogy hű marad fér-

jéhez. Belinszkij a Tatjána döntését kifejező három sort 

méltatja: „Az utolsó sorok meglepően hatnak, de való-
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jában a befejezés az, amely mintegy felteszi a koronát 

a nő válaszára! Ez a válasz például szolgálhat a klasz-

szikus fennköltségre (sublime).”96 A szenvedély áldozat-

hozatala a beteljesedéshez vezet, a kötelesség áldozat-

hozatala a széthullástól óv meg. Belinszkij bevezeti az 

„élet=szerelem” és a „szerelem=áldozat” képleteket, me-

lyek teljesítményével, a személyes sors beteljesülésének 

érdekével szemben áll a társadalom érdeke. A társada-

lomnak egyedekre van szüksége, nem nagy egyénisé-

gekre. A banális élet lemondások árán egyesíti az egyé-

neket, lemondások soroznak be a társadalom bakafogó 

hadseregébe. A hierarchikus társadalom nem tud meg-

lenni az emancipálatlanság újratermelése, a személyi-

ség rombolása, az ember megalázása és megtörése nél-

kül. A lélek azonban szakadatlanul termeli a szellemi 

ellen anyagot, soha nem fog megbékélni. A szublim 

nem lehet empirikus objektum, dolog, tény, adottság, 

birtok, de találkozni lehet vele, a találkozás színhelye 

azon ban a tartóztathatatlan pillanat. Judy, Madeleine 

és Carlotta Valdez sorozatában az örökös továbbutalá-

sok végpontja Carlotta Valdez. Judy a tény, Madeleine 

a hazugság, Carlotta a legenda. A reális Judy követi az 

irreális Madeleine útját, Madeleine pedig a képre mered, 

a Carlottát ábrázoló képhez zarándokol a képtárba, mert 

a teljesség nem itt van, hanem mindenen túl, mert az em-

berélet, a holt anyag egyszerű adottságával ellentétben, 

mindig csak kísérlet a létezésre.
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A szublim objektum elérhetetlen vágytárgy, a vágy-

teljesülés deszublimációt feltételez, a vágyteljesülés 

ezért átcsap szorongásteljesülésbe. A szublim objektum 

„csak az árnyékban egzisztálhat”97, lét és nemlét, élet és 

halál köztes állapotában. A vágytárgy megtestesülését 

legfeljebb a pillanat bírja el a tragédia árán. A szublim 

realizációja a pillanatot egyszerre teszi eljövetellé és el-

menetellé, nyereséggé és veszteséggé, győzelemmé és 

bukássá. Ez azonban már a tragikum dialektikája. A 

tra gikus ember problémája, hogy mi hozható ki ebből 

a pillanatból. A modern emberé már legfeljebb az, hogy 

legalább megtapasztalja a pillanat érintését, amelynek 

létezésében nem hitt.

A Vertigo Žižek által adott interpretációja szerint vé-

gül a szublim objektum elveszti faszcinációs erejét. 

Hitch cock Bauerhez képest valóban elbizonytalanodik, 

ezért jelenik meg kísérteties méregzöld fényben a vé-

gül teljesen átváltozott Judy. De az ideál Bauernél is öl, 

A halál után című fi lmben az ideál megöli az idealistát, 

A hattyú halálában pedig az idealizáló öli meg az idea-

lizáltat. Hitchcocknál kísérteties mágikus varázsra tesz 

szert az ideál, mely Bauernél tökéletesen átszellemít (A 

halál után) vagy kegyetlenül lázad az alantas valóság 

beteljesületlensége ellen (Nappali álmok). Bauer élményé-

ben a mysterium fascinans, Hitchcockéban a mysterium 

tremendum dominál.

Minél teljesebb paradigmát rekonstruálunk, annál 

több érvet találunk a szublim objektum javára. Žižek 

igazsága abban áll, hogy a vizsgált fi lmek mind kevés-

bé eszményítik az eszményt. A halál után vagy a Nappali 

álmok egyértelmű: az önmagát elvesztett ember nem 

felel meg az ember képének. Hitchcock egyaránt hang-

súlyozza az élet közönségességét és az eszmény kísér-

tetiességét. De az eszmény már A hattyú halálában sem 

tökéletesíti az életet, hanem kioltja. Bauer is látja, hogy az 



315BAUER, HITCHCOCK ÉS MI

eszmény kétélű fegyver, modern világunkban legfeljebb 

annyi biztos, és ez is csak a kevesek bizonyossága, hogy 

az eszmény erő, de ez ugyanolyan alternatívák elé állít, 

mint az atomenergia békés vagy háborús felhasználása.

A Vertigo tartalmazza a Bauer fi lmek metafi zikáját, de 

a neokapitalista szkepszist is, mely már nem hisz mara-

déktalanul abban, amiben az alapító és építkező polgár-

ság még hitt; de Hitchcock, mint művész, azt sem tudja 

elhinni saját korszerű szkepszisének, hogy mindebben, 

az építkező polgárság szublim objektumainak öröksé-

gében, maradéktalanul nem hisz. Hitchcock iróniájához 

csatlakozva talán az a kijelentés is megkockáztatható, 

hogy egy eljövendő forradalom várható sikere vagy 

újabb kudarca szempontjából fontos, elemzésre méltó 

szimptóma a Judyhoz, illetve Madeleine-hez való viszo-

nyunk kérdése. Bauer még biztos benne, hogy keresni 

kell Madeleine-t Judyban, Hitchcock már elbizonytala-

nodik, az elmúlt forradalom pedig Madeleine-nel szem-

ben Judyt akarta idealizálni.

Az ideál már Bauer idejében sem parancsol, csak csá-

bít, és már Bauer fi lmjeiben kísértetiessé válik a csá bítás 

kísértése, de nála ez a kísértetiesség még nem horro-

risztikus, mint Hitchcock Madeleine-je, aki a fi lm elején 

vízbefúlási színjátékot rendez, a végén pedig, Judyban 

megtestesülve, olyan a zöld fényben, a betonváros ak-

váriumában, mint egy szép kísértetként megjelenő, 

hátborzongató vízihulla. Hitchcock fi lmje még amellett 
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érvel, hogy a férfi lélek szabaduljon a viktorianizmustól 

és emancipálja Judyt Madeleine-nel. Ma, a neokapitalista 

cinizmus, a pénzvilág erkölcs nek, kultúrának, állam-

nak, kormánynak fi ttyet hányó hatalmi gőgje, a Berlus-

coni-típusú médiadiktáto rokat szolgáló törvényhozás 

szemtelensége, az általános infan tilizálódás, szellemi 

lealacsonyodás és lelki eldurvulás feltételei között for-

dítani kell az érvelésen, és emancipálni kell a „létező 

szocializmus” és a neokapitalizmus által egyaránt lik-

vidált Madeleine-t. Az esztétikum a nyelv, a jelrendsze-

rek foganó képessége, a szépség a szemiózis lehetséges, 

új, jövendő valósággal való terhessége. A nyelv nemző, 

teremtő ereje hatásmódjának egyik titka, hogy az in-

tellektuális bátorság, az alkuk és kompromisszumok 

elutasítása és a kritika radikalizmusa sokkal inkább 

hozzájárul a nyelvi előéletüket élő, születés előtti való-

ságok realizációjához, mint az apologetikus igehirdetés 

és a pártfegyelem. Ez a szkeptikus Hitchcock Vertigója 

maradandó erejének magyarázata, a hatásé, amely nem 

hagyja nyugodni a nemzedékeket. Ez az oka annak is, 

hogy Bauer kísértetiesen szomorú száz éves melodrámái 

ma is az életre csábítanak.
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