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David Lynch filmrendezõ neve véd-
jegy. Látványos sikerek (Az elefánt-
ember, Kék bársony, Veszett a világ,
Twin Peaks-tévésorozat) és látványos
kudarcok (Dûne, Twin Peaks-mozi-
film) egyaránt kötõdnek hozzá �
persze, mint az köztudott, igazán
nagyot bukni csak az igazán nagyok
képesek� David Lynch neve véd-
jegy, így bátran állhat(na) akár ön-
magában is az Osiris Kiadó gondo-
zásában megjelent kötet borítóján.
Az óvatos feltételes módot csupán
a munka eredeti címe (Lynch on
Lynch, szó szerinti fordításban: Lynch
Lynchrõl) indokolja, amely (interjú-
kötetrõl lévén szó) jóval informatí-
vabb, ráadásul stílszerûbb is a ma-
gyar változatnál. A benne szereplõ
�páros� (Lynch és Lynch) ugyanis a
rendezõ sajátos eszköz- és szimbó-
lumtárát idézi, amelynek egyik fon-
tos eleme a hõs (avagy hõsnõ) meg-
kettõzõdése, önmagától való �elide-
genedése�.

Az interjúsorozat �hõsének� al-
kotásaira (melyeket egy helyütt
�horror film noir�-ként aposztrofál)
amúgy is jellemzõ egyfajta különös
kétarcúság: egyszerre populárisak és
mûvésziek, ösztönösek és precízen
kidolgozottak, lokálisak (az észak-
vagy közép-nyugati amerikai kisvá-
rosok ízei érzõdnek rajtuk) és mégis
univerzálisak. A rendezõ megfogal-
mazása szerint filmjeinek �nincs

kapcsolata sem a kormány, sem Wa-
shington, sem a nagyvilág problé-
máival. Gondjaik-bajaik a világ egy
aprócska szeletének gondjai-bajai �
ezek jelentõs része magában az em-
berben rejlik.� Legjellemzõbb voná-
suk mégis a rejtélyesség (�Engem
mágnesként vonz a rejtély� � mond-
ja Lynch). Ez utóbbi tényezõ pedig
bizonyára alapvetõen meghatározza
a kötet olvasóinak elvárásait � ma-
gyarán lesznek, nem is kevesen, akik
az egyes filmekhez szolgáló kulcso-
kat, �megoldásokat� remélnek a
Lynchcsel készült beszélgetésektõl.
Legjobb, ha rögtön leszögezzük:
ezek az olvasók óhatatlanul csalódni
fognak.

Ahogyan egy valamire való illu-
zionista sem leplezi le saját trükkje-
it, úgy a vörös szoba és az Útvesztõ
Hotel megálmodója sem hajlandó
kommentálni, ne adj� Isten értel-
mezni a keze alól kikerült mûveket
(érdemes hozzátenni, hogy ez
mindkét esetben a közönség érde-
két szolgálja, hiszen könnyen elvész
a varázs!). A David Lynch (vagyis a
kötet) érdekessége, hogy David
Lynch (vagyis a címszereplõ) alig
ejt néhány szót az elkészült filmek-
rõl � annál többet magáról a mun-
kafolyamatról. Egyfajta ataviszti-
kus, érzéki örömmel tér ki a forga-
tások legapróbb mozzanataira, a
színészek gesztusaira, a társszer-
zõkkel való együttmûködésre vagy
a tévétársaságokkal vívott csatákra.
Csupán akkor vonul defenzívába,
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amikor a �hogyan� helyett a �mi-
ért�-rõl kellene szólnia. Olyan ez,
mintha egy festõvel társalognánk,
akinek csak a festékrõl van monda-
nivalója, s nem magukról a képek-
rõl. A hasonlat egyébként nem lég-
bõl kapott: Lynch szabad idejében
szívesen ragad ecsetet, s szívesen
nyilatkozik a színválasztásról�
A szerkesztõ, Chris Rodley elkese-
redett kísérleteket tesz arra, hogy a
kulisszatitkoknál valamivel mé-
lyebbre férkõzzön, de beszélgetõ-
társa bármeddig képes ellenállni �
ha kell, akár háromszázötven olda-
lon keresztül is.

A David Lynch tehát elsõsorban
David Lynch-rajongóknak ajánlha-
tó (ez nem puszta tautológia!),
amennyiben alaposabban is meg kí-
vánnak ismerkedni a maestro gon-

dolatvilágával, s nem érzik becsapva
magukat, ha a vérgõzös Mr. Hyde
helyett egy józan, kiegyensúlyozott
dr. Jekyll fogadja õket. Érdemes to-
vábbá fellapozniuk azoknak, akik
maguk is szívesen belekóstolnának a
filmkészítés rejtelmeibe (hamar ki-
derül: nem eszik olyan forrón a ká-
sát!). Amin pedig mindenkinek ér-
demes elgondolkodnia: vajon mi
lett volna, ha Lynch annak idején
beadja a derekát, s George Lucas fel-
kérésének eleget téve elvállalja a
Csillagok háborúja harmadik (leány-
kori nevén hatodik) epizódjának
rendezését?
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(Szerkesztette Chris Rodley, fordította
Stõhr Lóránt, Osiris Kiadó, Budapest,
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