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A CÉDÁK MI MAGUNK VAGYUNK

Nemes László második nagyjátékfilmjét nemcsak a Saul fia (2015) szinte
megszámlálhatatlan elismerése által generált, az alkotók nagyszerûségét
beburkoló sejtelmes köd tette a várakozás tárgyává. Hanem a film marke-
tingjének érdekeit szolgáló, célzatosan elhelyezett nyilatkozatok és inter-
júk tömege is.1 Az amerikai filmek profizmusát jó értelemben másoló, el-
nyújtott és a rendezõ által személyesen vezényelt casting azt volt hivatott
megmutatni, hogy nem jólétben elpárnásodott arcú, elvékonyodott hang-
szálú fiatalokra van szükség ahhoz, hogy a 20. század elejének Budapest-
jét színre vigyük. Nélkülözésben megedzett emberek kerestetnek, mert 
a filmre vitt arcoknak hiteleseknek kell lenniük. Hitelesnek kell lennie
ugyanakkor a történelmi környezetnek, mert ezt diktálja a filmkészítõk
ethosza. Ahogy a Saul fiának forgatásakor még az auschwitz-birkenaui
tûzzománc szabványtáblákat is újragyártották, a filmkészítõk itt is komo-
lyan felkészültek a korból és a helyszínekbõl. Vagy legalábbis így tûnt.

Egy kritikában két dolgot szokás mindenképpen tenni. Fogódzót kell
nyújtani az olvasónak a film cselekményéhez, majd pedig az érdemek
lajstromozása után a hibákról illik szólni (ha vannak). Én sem teszek más-
ként. Nemcsak az objektív elvárások nagyságának köszönhetõ azonban,
hogy itt a hibák kerülnek túlsúlyba, hanem a jól elõkészített marketing ál-
tal magasra helyezett mérce tette a legrosszabbat a filmnek. Azért, mert
kultúrtörténeti távlatot adott neki. Pontosan arról van szó, amit a Saul fia
egy nehéz témaválasztás után jól meg tudott ragadni. Az a vészkorszak
egy olyan aspektusát hangsúlyozta, amely fõleg a téma történészei számá-
ra volt nyilvánvaló. A Sonderkommandók mûködésével kapcsolatos kér-
dések irodalmi alapja ráadásul a háború után Nagyváradra hazatérõ,
soátúlélõ orvos, Nyiszli Miklós könyve volt, amelyet éppen a film bemu-
tatásának éve körül adtak ki újra, tudományos alapossággal újraszerkeszt-
ve és gazdagon annotálva.2 A film sajátos nyelve ezzel felhívta a figyelmet
valamire, amirõl többeknek és többet kellene tudniuk, ráadásul mindezt
úgy, hogy a film a téma kutatásával párhuzamosan haladt.

Ha a Napszálltát erõs kritikával illetem, az elsõsorban ennek köszön-
hetõ: megnyit egy a kultúrtörténeti perspektívát, majd ezt megmagyaráz-
hatatlan módon elkeni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a filmtörténet egy
bizonyos aspektusa tekintetében ne lenne másképpen is kérdéses az, amit
a technikailag magasan képzett és ezen kérdésekben végletekig profesz-
szionalista3 Nemes és stábja letesz az asztalra.

A legnagyobb probléma, hogy az alkotók, miközben szándékosan egy
jól dokumentálható helyre és egy jól dokumentált, a viták kereszttüzében
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álló korszakba helyezik történetüket, sem errõl a korszakról, sem pedig az
ezzel kapcsolatos vitákról nem gondolnak sokat. A film fõ mondanivalója
az, hogy a csillogó felszín alatt ott volt az a romlás, amely utána két világ-
égéshez, népirtásokhoz, sorstragédiákhoz és az ember méltóságának sárba
tiprásához vezetett. A 20. század eleji boldog „békeidõ” mítosz, annak bé-
kéje egy távlati nézõpontból végrehajtott konstrukció. A civilizáció máza
alatt a barbárság masszája húzódott meg. Ezt a roppant sablonos, elméle-
tileg minden érettségizett európai fiatal által ismert tézist hivatott megmu-
tatni Leiter Írisz története, aki Triesztbõl tér vissza 1913-ban Budapestre,
hogy nyomába eredjen gyökereinek és családja tragikus sorsának.

Az érettségizett fiatalok ugyancsak ismerhetik Thomas Mann A varázs-
hegy címû jelentékeny mûvét, és ismerhetik annak sajátos történetmesélési
technikáját, amelyet a film vége is megidéz azzal, hogy egy hosszú snittben
végigvezeti a nézõt az idõközben kitört elsõ világháború egyik mély, mocs-
kos, vizes lövészárkán. De amíg Mann regénye a legrafináltabb dialógusok-
kal viszi végig az olvasót a davosi szanatóriumon, a budapesti világot csak
tõmondatok adják vissza. Mintha a szereplõk gyengén iskolázott, a nyelvet
annak elemi funkcióira redukáló, szegényes szókincsû emberek lennének,
akiknek a látás még adott, de a beszéd már meghaladná képességeiket.

El kell ismerni, hogy ha az alkotás gondolati elõzményekben nem is
bõvelkedik, de explicit filmes elõzményei számosak. Mint ahogyan azt
többen kiemelték,4 a Napszállta Nemes 2007-es Türelem5 címû rövidfilm-
jével kezdõdõ, az operatõrrel való szoros együttmûködésre épített film-
nyelvi vízió újabb megvalósulása. A fõszereplõ arcát filmezõ vagy õt kö-
vetõ, a „tarkójára tapadt” kamera nem a fõhõs által látott világot jeleníti
meg, hanem azt akarja, hogy azt éljük át, amit õ élhetett volna át.6 Aho-
gyan a fõhõs tágra nyitott szemmel jár a világban, ugyanúgy tágra nyitják
a kamera rekeszét, hogy a tûélesen látható emberi arc a világ homályos
forgatagának elõterébe kerüljön. Ehhez nem is kívánok többet hozzáfûz-
ni. Az sem célom, hogy a Leiter Íriszt alakító Jakab Juli játékával foglal-
kozzam. Ezt nálam alkalmasabb kritikusok már megtették.

A Napszállta bevallottan filmes utalásokkal dolgozik. Nemes a Virra-
datot7 és a Kék bársonyt8 említi, de nem irreleváns az Andalúziai kutyát9

felidézni vagy behódolni a fogyasztói társadalom körúti gyermekeinek,
akik a moziból kitódulva a Harcosok klubját10 vették a szájukra. A film leg-
erõsebb utalásai szerintem mégsem ezek, hanem, bármennyire is fenntar-
tom gondolati deficitjeirõl adott diagnózisomat, egy olyan mûre vonatkoz-
nak, amely nagyon is gondolati, és a filmmûvészetrõl írták. Balázs Béla
1924-es, elsõsorban bécsi újságcikkeire alapuló könyve, A látható ember
alapját képezõ élmények csak részben származnak a bécsi emigráns ma-
gyar újságíró mozi- és filmstúdió-látogatásaiból. Nagyban merítettek 
abból a budapesti világból, amelyet 1919-ben otthagyni kényszerült,
amelyben felnõtt, amelyhez vonzódott, de amelybõl eltûnni látta a játé-
kot, a csodát, a mesét, a misztikumot. Az, amit ezzel szemben a filmben
mint a mûvészet új formájában látott, lehetõség volt.

Mint írja, „a könyvnyomtatás feltalálása idõvel olvashatatlanná tette az
emberek arcát. Annyi mindent olvashattak nyomtatásban, hogy minden
más közlési formát elhanyagoltak.” Így történhetett, hogy „a kultúrának ez
az útja részben az egyén elszigetelõdéséhez, magára maradásához vezetett”.
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De „éppen a filmmûvészet biztat azzal, hogy megvált a bábeli átoktól. Hi-
szen most alakul ki a világ valamennyi filmvásznán az elsõ nemzetközi
nyelv: az arcjáték és a mozdulatok nyelve.”11

A film munkamódszere a fiziognómia és az ezt elmélyítõ mimika vizs-
gálata azáltal, hogy a kamera a fõhõs arcán folyamatos premier plánba he-
lyezi. És hogy a párhuzam egyre kísértetiesebb legyen, Balázs figyelmét
elsõsorban a kor nagy színészeinek, például Asta Nilsennek az arcjátéka
keltette fel. Ezek engedtek betekintést azokba a rejtett dimenziókba, ame-
lyekbe a szó kultúrája már nem tudott behatolni.

A szépíró, esszéista Balázs azonban éppen azt kifogásolta a szó és a fo-
galmi megismerés általa is magas szinten ûzött kultúrájában, hogy a világ-
ról bizonyos releváns információkat nem volt képes közvetíteni. Vagyis
pont azt, amit Nemes filmjében magam is kifogásolok. És ez még mindig
nem lenne akkora baj, mint az, hogy a Napszállta a világot, amelyet meg-
jelenít, teljesen funkció nélkül el is torzítja.

A film tele van csúnya történeti tévedésekkel. 1913-at írunk, a magyar
fõváros kezd metropolisszá válni, de abban nyoma sincs aszfaltnak, sem
vasúti pályaudvarnak. A városban nincs rendõrség, nincs adminisztráció,
sõt állam sincs. Az állam ugyanis, miközben akár kartácstûzzel nyom el,
mindig ad is valamit: ha nem mást, valami rendet, bármilyen rossz is le-
gyen az. Itt nincs ilyesmi. Kosztümben járó emberek vannak, akik ural-
kodni akarnak, és kosztümös alávetettek vannak, akik ettõl az uralomtól
szenvednek. A rendet fenntartani csak úgy lehet, ha a gazdagok – ki más?
– privát, erõszakos, pisztolyos kopókat fizetnek meg erre a célra. Mindez
csak jótékony stilizálás, vethetné ellen valaki. Csakhogy a stilizálás még
visszatetszõbb, amikor kiderül, hogy a Budapestet lenézõ, pökhendi, per-
verziókra hajlamos, fõleg németül beszélõ arisztokraták és a magyarul egy
mukkot sem tudó (vagy így beszélni nem hajlandó) osztrák császári és ma-
gyar királyi herceg kizsákmányoló, csak a csatlósokat megtûrõ viselkedé-
se ellen nem lehet ellenkezni. Amilyen mértékben a gazdagok kizsákmá-
nyolják a kisembert, õk ugyanolyan mértékben képtelenek ellenállni. Ha
mégis meg akarják védeni magunkat, csak az önbíráskodás marad.

Nagy baj, hogy a nagyvárossá vált Budapest világát sikerült a rossz és
jó emberek között õrlõdõ Robin Hood-i fõhõs élményvilágára redukálni,
de ez mégsem lenne akkora baj, ha a rendezõ bevallottan nem törekedett
volna hitelességre. Egy ponton viszont mégiscsak megjelenik az állam.
Feltûnik a film elsõ felében egy iskolaépület, az alkotás sokat méltatott lát-
ványvilágának egyik nem lényegtelen eleme.

A Rajk László által jegyzett látványterv bizonyos sztenderdek szerint
lenyûgözõ. Sajnos mégis megvan a veszélye annak, hogy azokat nyûgözi
le, akik nem ismerik a kort és a helyet, amelyet érzékeltetni hivatott. A vi-
lág, amelyet láttat, egy imaginárius Budapest, ezért természetesen vannak
benne olyan elemek, amelyek valóságosak, és vannak olyanok, amelyeket
a film kedvéért kellett létrehozni. A lényeg, hogy felismerjük, hol járunk.
Ezzel – elsõ látásra – nincsen semmi baj. A Leiter-kalapszalont például
nagyrészt, ha nem teljes egészében, meg kellett építeni, de Leiter Írisz is-
koláját már megépítette Budapest Fõváros megbízásából Lajta Béla 1912-
ben, és ma is áll a Vas utcában a filmforgatás egyik primer helyszínén, a
VIII. kerületi Palotanegyed városrészben. Ebben az iskolában – egyébként108
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rendszeresen, de – már közvetlenül elõtte is forgattak filmet, Denis Ville-
neuve Szárnyas fejvadász 2049-ét.12 Az épület tehát magyar és amerikai
production designert egyaránt megihletett.

Csakhogy a vadnyugati porba vont tér a habos-szecessziós kalapszalon
elõtt és az ipari alumíniumkapus premodern, kubusos tömegû iskola, ahol
Írisz furamód a születési papírjai után kutat, nem illenek egymáshoz.
Azért nem, mert az egyik (a poros tér és a megújulás felé törekvõ, de alap-
vetõen kétszáz éves kereskedelmi ethoszt tükrözõ szalon) technikailag és
tárgyi kultúrájában pont abba a félfejlett világba tartozik, amelyet a film
hangulatában át szeretne adni. A szögletes-technokrata iskola pedig eb-
ben az elmaradott világban valóságos science fiction. Nem passzol. És ez
nem is lenne baj, ha itt fiktív térrõl beszélnénk. Fiktív, fura, romlott vilá-
gok vannak. A Szárnyas fejvadász 2049 disztopikus világa ilyen. Csak-
hogy ez itt nem bármelyik virtuóz módon összerakott világ, amely rom-
lott. Hanem pontosan az, amelyik 1913-ban van, amelyik osztrák–magyar,
monarchia és romlott.

Az a szerencse, hogy a korabeli valós civilizatorikus viszonyok ismere-
te keveseknek adatott meg, és egyébként még kevesebbeket érdekel. Így
nyugodtan lehet olyan látszatot kelteni, mintha ez a felszín alatt megbújó
problémáknak lenne a jele. Csakhogy ez objektíve a történeti megfigyelé-
sek torzítása. Intuitíve pedig redundáns: a felszín alatti romlásnak a fel-
szín alatt kell lennie. Azt finoman érzékeltetni kell, hiszen nincs egyértel-
mûen szem elõtt. A por finom, viszont már ott van a felszínen, és min-
dent, de mindent beterít.

A történeti anyag bizonytalan és dilettáns kezelése ráadásul több ve-
széllyel is jár, mert itt olyan filmet láthatunk a 20. század elejérõl, ame-
lyet várhatóan sokan megnéznek majd. Így sokaknak lesz az a percepció-
ja, hogy az elsõ világháború pszichológiai okai és az elsõ világháború
pszichológiai következményei – legalábbis Magyarországon – azonosak. 
A magyar társadalom 1918-ra beteljesedett brutalizálódását a magyar tár-
sadalom 1913-ban már visszafordíthatatlan brutalitása okozta. A közben
eltelt öt évnek érdemben ehhez nem volt mit hozzátennie. Egyvalami vál-
tozott csak: a rohamsisak formája.

Az írás elején Balázs Bélát említettem. Azt állítottam, hogy nála a film
visszahelyezi elveszett jogaiba az arc rezzenéseinek és a test mozdulatvi-
lágának kifejezõkészségét és a nyomtatott szövegek kultúrája elõtti õsi em-
beri nyelvet (a mimika nyelvét). Erre a nagyon is metafizikus gondolatra
azonban Balázsnak éppen azért volt szüksége, mint ahogy Robert Musil
írta róla recenziójában: hogy az ipari forradalmak utáni világban a pénz
és a vasbeton takarásából kiemelje és ismét elõtérbe állítsa az érzõ, szen-
vedõ és világra számtalan módon, minden idegszálával reagáló embert.13

Mivel az ember elidegenedett a világtól, amelyben él, egyre kevesebb esé-
lye van arra, hogy arról újfajta és releváns tudást szerezzen. A film viszont
olyan mûvészet hivatott lenni, amelynek ilyen tudást kell közvetítenie. 
A szavak nélkül is elõálló moziélmény, a fõhõs arcán végigfutó érzelmek
megjelenítése nem öncél, hanem olyan ismereteket akar átadni, amelye-
ket máshonnan már nem szerezhetünk meg.

Elemezzük ebben a szellemben – zárlatként– a film egyik jelenetét:
amikor Brill Oszkár Íriszt vissza kívánja küldeni Triesztbe, és kikíséri egy

mû és világa

109



hajóállomásra, a történelem és földrajz ismerõje elõtt nevetségessé teszi a
filmet. Budapestrõl Triesztbe utazni hajóval nem könnyû dolog. Le kell
csordogálni a Dunán a horvátországi Almásig, onnan gõzgép kell felvon-
tasson a Dráva felsõ szakaszáig, hogy aztán Dél-Tirolból egy gyors szánon
vagy szamárháton fussunk le az Adria egyik öblének sziklás partjaira.

De tegyük fel, hogy az egyszeri nézõt hidegen hagyják a történeti té-
nyek, és belefáradt a térkép nézegetésébe. Hiszen erre minden joga meg-
van, ideje viszont egyáltalán nincs. Õ hangulatokat, érzelmeket akar! 
A ringó hajó visszariasztja Íriszt, miközben a családját övezõ titok úgy
vonzza magához, mint egy mágnes. Pedig mennyi titkot és mennyi elmé-
lyülési lehetõséget rejt magában egy ilyen hajóút. És mennyire riasztó le-
het egy csühögõ, sínpárra szorított vasúti kocsi, amelyet a gõzös, Kanizsán
keresztül egy átszállással, néhány óra alatt a Trieszti öböl partjára húz,
hogy majd ott elképesztõ operativitással az utasokat egy egészségtelen
ipari csarnokba okádja. Az elidegenítõ nagyváros hatalmas pályaudvará-
ról kifutó, tömör acél, bûzlõ gép helyett a fõhõs a város szövetében lap-
pangó titkok okainak megfejtését választja. Hiteles motiváció lett volna.
Az alkotókat pedig még azzal sem vádolhatták volna a kockafejû történé-
szek, hogy nevetségessé teszik ipari kulturális örökségünket.

De ezzel szemben mégis mivel bõvítettük ismereteinket errõl a világ-
ról? Miben mondtunk újat arról, amit fogalmakba és információk tömegé-
be csomagolva már-már alig láthatunk? A Napszállta legnagyobb hibája,
hogy miközben úgy tesz, mintha a film legautentikusabb eszközeivel ép-
pen ennek a problémának eredne nyomába, csekély erõfeszítést sem tesz
arra, hogy valami újat mondjon. Mert ahhoz, hogy új válaszokat adjunk,
elõször is válaszolni kell megtanulnunk.

A Saul fia kapcsán kiemeltem: a film egyik érdeme az volt, hogy fel-
hívta a figyelmet a film tárgyához kapcsolódó problémákra és az ehhez 
járuló új belátásokra. Ha innen közelítjük meg, akkor a Napszállta is fel-
hívja valamire a figyelmet: világunkban a legtágabbra nyitott pupillával
járunk, de nem értjük az emiatt körülöttünk és a háttérben örvénylõ ese-
ményeket. Valami megakadályoz, hogy gondoljunk is róluk valamit. Csak-
hogy ez a világ viszont a mi világunk, és nem a kontrasztokkal teli, utolsó
elõtti századforduló világa. Ha a felszín alatt már akkor ott volt a romlás,
akkor vajon miben élünk most, amikor errõl a romlásról már szabatosan
gondolkodni sem tudunk?
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