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Öregség, haldoklás és halál a fi lmben*

 A halál gyakori vendég a moziban bemutatott történetekben. Pontosan ezért vetődik fel a kérdés, hogy milyen 
funkciói vannak a haláljeleneteknek, és miként lehet őket értelmezni. A legfőbb kérdés azonban az, hogy a mozi 
(és a televízió – kellene még hozzátennünk) egyfajta „szemantikai laboratórium”-e, amelyben az értelem alkotásai 
felvázolhatóak, a néző pedig megtanulhatja és kipróbálhatja azokat, függetlenül attól, hogy mindezt elfogadja, 
kritizálja, elveti vagy elítéli. Médiapedagógiailag központi kérdés, hogy a mozi milyen mértékben, és egyáltalán az 
„élet iskolája”-e, amelyben a fi kció által létrehozott biztonságban tapasztalatokat szimulálhatunk és próbaképpen 
végigjátszhatunk (lásd pl. Schmidt 2008, 160. o.; Gibson 2001).

E gondolatok ellenére sem szabad arra következtetni, hogy a halálról és a haldoklásról alkotott társadalmi 
elképzelések – ahogyan azok a moziban elénk tárulnak – homogének volnának. Sőt, éppen ellenkezőleg. Az össze-
egyeztethetetlenségig különbözőek, koncepciók és modellek egész hálóját képezik, más-más horizontokat nyitnak 
meg, és mindig kulturális tradíciókkal zárulnak, hogy a halált és a haldoklást az élők számára feltárják, mindkettőt 
különféle történeteken keresztül tegyék hozzáférhetővé. Amikor halálábrázolásokat gyűjtünk, és próbálunk rajtuk 
áthatolni, a mitológia arzenálja éppúgy láthatóvá válik, mint a festészet képi világa, az elbeszélés jellemzői vagy az 
ideológiák és a propaganda. Ám mindenekelőtt az élet és az identitás koncepciói azok, amelyeket a haldoklásban és a 
halálban kétségbe vonunk. Beszélhetünk itt a szubjektum számára oly fontos cselekvőképesség és önrendelkezés ér-
tékkategóriáiról, a társas érintkezésről, az egyén halála esetén a közösség szerveződéséről, a haldoklás önrendezéséről 
és a haldokló életterveinek refl exiójáról. A fi lmek halottai történetük kontextusában állnak, hipotézisekként jönnek 
létre, amelyeket a néző saját szerzett tudásösszefüggései segítségével koordinálhat vagy akár meg is változtathat. 
Mivel mindig fontos, hogy milyen a néző hozzáállása és nem utolsósorban nézőpontjának felépítése az életútjuk 
végén járó öregekkel és az éppoly borús, mint elkerülhetetlen eseménnyel kapcsolatban.

Bármennyire is egyetértünk olyan kutatókkal, mint Ariès abban, hogy a haldoklás és a halál nemcsak or-
vosi, hanem kulturális tények is, a szimbolikus konstrukciók, az egybeolvasztás és az egységesítés ellen legalább 
ugyanennyire védekezik a példák fenomenális sokfélesége. Az elgondolások a kaleidoszkóp elvét követik, a tervek 
heterogenitásának teret kell adni – mert minden fi lm, ami foglalkozik a témával, újra megköveteli a nézőtől, hogy 
a koncepciókat, amelyekkel a moziban találkozik, ellenőrizze és a történettel, a szereplőkkel egyeztesse. A kevésbé 
népszerű témák, mint például az öngyilkosság és az eutanázia, fokozottan mellőzöttek, hiszen mindegyik egyéni 
megfontolást kíván. Feltételezve, hogy a halálkoncepciók más kultúrákban és vallásokban eltérőek, más szimbó-
lumkészletekhez csatlakoznak, a példák majdnem kizárólagosan az indoeurópai mozgóképgyártásból származnak. 
Tehát itt is kulturális relativitással találkozunk, vagy legalábbis azt feltételezzük.

 * A tanulmány megjelent: http://www.theomag.de/93/hjw12.htm.
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A cselekvőképesség elvesztése: suicide by cop1

Az önmegóvás és a cselekvőképesség életünk végén történő elvesztésének kontextusába tartoznak azok a fi lmek, 
amelyeknek hősei a krimik egész sorának motívummá vált modelljét, az ún. suicide by cop-ot keresik. Szembesülve 
egy olyan betegséggel, mint az Alzheimer-kór, amely fokozatosan felbomlasztja a cselekvőképességet, ezen szereplők 
nem az önkezűleg elkövetett öngyilkosságban akarják halálukat lelni, hanem a rendőrség által. Így végzi az öreg 
bérgyilkos is – akinek testvére már egy szanatóriumban él anélkül, hogy környezete tudomást venne róla – egy 
menekülési jelenetnél, töltetlen fegyverrel, a rendőrség össztüze alatt Az Alzheimer-ügy című holland thrillerben 
(De zaak Alzheimer, 2003, Erik Van Looy).

A Beavatás (Th e Recruit, 2003, Roger Donaldson) című amerikai krimiben a főszereplő, amikor tudatosul 
benne, hogy a letartóztatást és az ítéletet nem kerülheti el, ugyancsak töltetlen fegyverrel száll szembe a várakozó 
rendőrséggel a fi lm végén. Az előidézett gyilkosságban bekövetkező vég felszabadítja a főhősöket a szabadság és az 
önrendelkezés elvesztésének lehetősége alól, és ezzel elveszi tőlük az öngyilkosság saját kézzel történő kivitelezésé-
nek döntéskényszerét is. A rendőrséggel szembeni konfrontációban halnak meg, újra átélve életük szélsőségességét. 
A suicide by cop azon bűnözők egy életen át tartó harcának kulminációja, akik mégis önrendelkező szubjektumként 
jelennek meg. Ez a rendőrök golyózápora segítségével történő öngyilkosság olyan történetekben vált sztereotip 
zárófordulattá, amelyek középpontjában olyan alakok állnak, akik élettörténetüket a rendvédelmi szervekkel 
szemben építették fel. Természetes az öngyilkosság megjelenése, a megjelenítés egy variánsa egy olyan történet 
végén, amely a főhőst törvényen kívülivé tette. Amikor Harras generális (Curd Jürgens) a Des Teufels General 
(NSZK, 1955, Helmut Käunter) végén egy repülővel a halálba veti magát, ez olyan végkifejlet, amely végleg a náci 
rezsim ellenzőjének minősíti őt. Az öngyilkosság egy individuális biográfi a vége, de mindenekelőtt egy történet 
vége, amely egyben etikai vagy politikai igazságot is szolgáltat a főszereplőnek. Harras ebben a végső fordulatban 
a rejtett politikai ellenállás hősévé válik. Annak ellenére, hogy (a fi lm folyamán) kooperál a hatalmon lévőkkel, a 
szereplőt végül rehabilitálják. A halál itt egy morális pozíció extremizálásának és a néző számára hozzáférhetővé 
tételének eszközévé válik – számára nem központosítottak sem együttérzést, sem gyászt, a végén inkább rezignált 
lázadásba, talán egy balsorssal körülölelt együttérzésgesztusba dermed.

A cselekvőképesség visszanyerése, avagy az utolsó utazás

Jól emlékszem egy különleges jelenetre, amelyet még fi atal férfi ként éltem át a moziban. A Kis Nagy Ember (USA, 
1970, Arthur Penn) című fi lmet néztem, amelynek végén Vén Vidrabőr, az öreg törzsfőnök elhatározza, hogy 
meghal. Fogadott fi ával, Kis Nagy Emberrel felvonul a faluhoz közeli egyik dombra, és lefekszik egy takaróra. 
Azonban az eső cseperegni kezd. Bosszankodva felkel, mondván, az a nap nem jó nap a halálra, majd a két férfi  
teljes nyugalommal visszamegy a faluba. Vén Vidrabőr közben elmesél egy történetet a kiowákról, akik a lovaikkal 
aludtak. Ennél a jelenetnél is bosszankodik, de ezúttal szórakozott formában. Mondhatjuk, hogy itt a halál nem 
orvosi eseményként, a fi ziológiai rendszer összeomlásaként jelenik meg, hanem az elhatározás tényszerűségeként? 
Vagyis cselekvőképességünk szubjektív horizontjába kerülve?

 1 Suicide by cop: az amerikai rendőrség szerint öngyilkossági mód, amelynek során az egyén viselkedésével, illetve más emberek 
életének veszélyeztetésével kiprovokálja, hogy a rendvédelmi erők kioltsák az életét.
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Ezt a fordulatot újra és újra megtaláltam, többször az utazás motívumával egybekötve, ami megint csak a „halál 
mint utazás” metaforájához áll közel. A természet gyermekei (Börn nátúrunnar, Izland/Norvégia/NSZK, 1991) című 

izlandi fi lm a közel nyolcvanéves Geiriről 
szól, akinek fel kell adnia vidéken a tanyáját, 
és kénytelen Reykjavíkba költözni a lányá-
hoz. A lánya azonban hamarosan az öregek 
otthonába továbbítja. Az öreg itt találko-
zik fi atalkori barátnőjével, akivel a sziget 
nyugati fj ordjaiban nőttek fel. Amikor egy 
közös barátjuk meghal, úgy döntenek, visz-
szatérnek oda, ahol fi atalkorukat töltötték. 
Ellopnak egy öreg dzsipet, és elindulnak 
gyermekkoruk távoli és majdnem lakatlan 
paradicsomába, hogy ott szabadon halhas-
sanak meg. Az utazás egyre fantasztikusab-

bá válik, a végén pedig, a nyomasztó civilizációt maguk mögött hagyva, egy olyan állapotban szilárdul meg, amelyben 
az öreg pár teljesen egybeolvadni látszik a természettel – mindezt Hilmar Örn Hilmarsson zenei aláfestésével.

A Broken Silence (Svájc, 1995, Wolfgang Panzer) című meditatív road movie2 szintén egy utazásról szól. Egy 
karthauzi szerzetes találkozik egy fi atal amerikai dobos nővel, aki Indiába indult, mert gyógyíthatatlan betegségben 
szenved, és ott akar meghalni. A történet során a fi atal nő elkíséri a szerzetest egy indonéziai szent hegyre. A nő 
meghal – a szerzetes pedig eltemeti a parton, a pálmafák alá, ahogyan azt a nő szerette volna. Amikor a szerzetes 
visszatér New Yorkba, az elhunyt lány dobverőit elviszi annak barátnőjéhez, és elmeséli, miért is volt tilos temetni 
azon a helyen, illetve miért szegte meg a némasági fogadalmát.

A halottak jogfosztottak. Hamvaikról a törvény rendelkezik. A Jules és Jim (Jules et Jim, Franciaország, 1962, 
François Truff aut) című fi lmben két halott hamvasztásának hosszú ceremóniáját láthatjuk. A ménage-à-trois har-
madik tagja épp elhagyja a krematóriumot, amikor utoljára hallhatjuk az elbeszélő hangját: „Kifelé menet Jules-nek 
eszébe jutott, hogy Catherine egyszer azt mondta, a hamvait egy hegyről szórják a szélbe. De ez meg van tiltva.” Van 
jog a temetkezésre, vagy a halott a halálával elveszti jogát arra, hogy meghatározza végső nyughelyét? Egyenesen 
groteszk választ ad erre a kérdésre a Melquiades Estrada három temetése (Th e Th ree Burials of Melquiades Estrada, 
USA/Franciaország, 2005, Tommy Lee Jones), amelyben az amerikai határőrség által meggyilkolt mezőgazdasági 
munkás, Estrada holttestét egyik barátjának kell visszavinnie szülőhelyére annak családjához, miközben üldözi őt a 
rendőrség. Mindeközben a mexikóiak, akik úgyszintén elnyomva érzik magukat az amerikai határőrség által, támo-
gatást nyújtanak neki. A halott sírhelyhez való joga a mexikóiak által a határsávban megélt represszió szimbóluma-
ként jelenik meg, ellenállási indokot szolgáltatva azzal, hogy a halott utazása az élők szegénység és munkanélküliség 
miatti migrációjának abszurd torziójába és az amerikaiak és a mexikóiak között zajló groteszk erőpróbába torkollik.

Az 1970-es évek óta készült fi lmekben sokszor megjelenítették az utolsó utazásokat. Az Út az ismeretlenbe (Th e 
Trip to Bountiful, Új-Zéland, 1985, Peter Masterson) egy öreg hölgyről szól, aki szeretné még egyszer látni a várost, 
amelyben a gyermekkorát töltötte, mielőtt meghal.

 2 A road movie a fi lmek egy műfaja, amelyben a szereplők a fi lm egészében vagy egy részében hosszú utazáson vesznek részt, helyről 
helyre vándorolnak.

Kis Nagy Ember, 1970
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Az igaz történet (Th e Straight Story, USA, 1999, David Lynch) című fi lmben egy öregúr elindul fűnyíró traktorá-
val, hogy több száz kilométert tegyen meg azért, hogy utoljára láthassa haldokló testvérét. Itt érdemes megemlíteni az 
idősebbek menekülési kísérleteit azon fi atalok kontrollja alól, akik az utazásokat mindig feltételekhez kötik. Walther 
Matthau például a Csakazértis nagypapa (Kotch, USA, 1971, Jack Lemmon) című fi lmben egy 72 éves nyugdíjas üzlet-
embert játszik, aki először ugyan hagyja magát rábeszélni, hogy egy felügyelt lakóparkban lévő apartmanba költözzön, 
később mégis útra kel kutyájával, és az utazás végén nem egyszerűen újra önállósodik, hanem még egy barátnőt is szerez.

Sablonok, jelképes ábrázolások és indítékok

A halál és a haldoklás egyszerre kulturális és orvosi tény. Minden társadalom jelképes munkájához (és talán minden 
individuuméhoz is) hozzátartozik, hogy a megtörténteket interpretálja és megfoghatóvá, elbeszélhetővé tegye. Itt 
azonban hamar visszatérő sztereotip mintákba ütközünk, amelyek a történelem folyamán kétségtelenül változnak. 
Folytonosan büntetés- és jutalomminták bukkannak föl, mintha a halál valamiféle életegyensúly része lenne. Ha 
valaki bűnös életet élt, az nehéz halált hal. Ha valaki feláldozta magát a családjáért, hosszú életet kap jutalmul. Ám a 
jelképes ábrázolások, amelyek a fi lmben mint kollektív képzeletben a halált kulturális tényként tárják fel, sokoldalúb-
bak ennél. A haldoklás- és halálábrázolások igénylik, hogy átgondoljuk őket, mindig onnan nézve, hogy mit is követel 
a fi kció. A mindennapi kimarad, és a hirtelen halál épp oly kevéssé található meg a moziban, mint a betegágyban 
hosszú idő után bekövetkező halál. A moziban látható halálnak be kell illeszkednie a történet kontextusába, értel-
mezési lehetőségeibe és kauzális hálójába. A halál tehát nem kontingensként, hanem narratív tényként jelenik meg?

Suicide by cop, az utolsó utazás – a sablonossá válás kérdése rajzolódik ki az elbeszélés láthatárán. Meg tudjuk-e 
úgy jeleníteni a halált, hogy nem öltöztetjük, nem ágyazzuk sablonosságba? Különösen egy olyan fi lmben, amelyben 
fontos a mozgalmasság? Valószínűleg a western formalizálta a legkérlelhetetlenebbül a szereplők halálát. Végső párbaj, 
tűzpárbaj, az egyik elesik, meghalt. Ennyi volt. Talán egyik vagy másik még egy aranyköpést kiad magából, aztán 
fi kcionális szereplőként is véget ér. Legtöbbször a háborús fi lm is beéri a sablonossággal, az összerogyó sebesültekkel, 
esetleg az alávágott patakokban folyó vérrel, alkalmanként utolsó jajkiáltásokkal. A történet számára ahhoz, hogy egy 
alapjában véve absztrakt képet mutasson, elegendő, ha a szereplők halálát egyszerűsíti, a halált inkább szimbolizálja, 
mintsem ténylegesen bemutatja. Sok halál van a fi lmekben, de a halál „nem öncélú, és nem a fi ziológiai tényszerűség 
a lényege” (Arnheim 1977, 136. o.), hanem az, hogy „drámai szemléltetőeszköz” legyen (uo.). Az elbeszélés a maxi-
malizálás elvét követi – „elbeszélésekben megjelenített helyzetek esetében a halál jobb, mint egy karcolás, ahogyan 
a szerelem is jobb, mint a kedvesség” (Alloway 1971, 37. o.). A fi atal szereplők esetében a halál dramaturgiailag 
érdekes, mert időszerűtlen – inkább az öregekhez társítanánk, hiszen ők már így is, úgy is közel vannak a halálhoz.

Az elbeszélés olyan szociális kategóriák maximális kihasználásával nyeri intenzitását, mint a „közelség” és 
„távolság”, „konfl iktus” és „lojalitás”, „veszély” és „kötelezettség”. Nem a fi ziológiai tényszerűség a lényeg – ezt 
kiváltképp érthetően bizonyítja a gengszter halála. A történet paradox erkölcse, hiszen a fi lm főszereplője egyben 
gonosztevő is, kizárólag a főszereplő halálával válik láthatóvá. A „letartóztatás” aligha helyettesíthetné.

A haldokló testének mozgási lehetőségeit gyakran redukálják minimális gesztusokra – utolsó pillantások 
(Marschall 2008, 35. o.), elernyedő kéz, ellazuló arc, a fej félrebicsaklása vagy lerogyása stb.

Emlékezzünk itt vissza A Nyugaton a helyzet változatlan (USA, 1930, Lewis Milestone) című fi lm híressé vált kulcs-
jelenetére, amelyet a német kameraman, Karl Freund gondolt ki: a főhős keze a lövészárokban, szögesdrót mögött, mely a 
béke egy pillanatában egy pillangóhoz közelít, majd egy orvlövész lövése, és a kéz összerándul, haldoklás közben megfeszül, 
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végül elernyed. Th omas Koebner azt írja erről: „A fi lmben a haláljelenet kevésbé a színművészi teljesítmény, mint inkább a 
rendezés kérdése.” (2006, 38. o.) A színésznek fel kell adnia a teste feletti kontrollt és a kifejező mozdulatokat, teljesen át kell 
adnia magát a gravitációnak. A formulák, amelyeket a halál szimbolizálására ilyenformán felhasználnak, általános értelmük-
ben nem kapcsolódnak az „öregséghez”. Ugyanígy a kialvó gyertyák és csupasz villanykörték, a falon lógó kép felé fordulás, 
a kórházban a szívmonitoron kiegyenesedő vonal – helyettesítései és indikációi a halálnak, nem pedig ábrázolásai annak.

Más jellegű képi vagy motívumrepertoár eredeztethető a mitológiai vonatkozásokból. Az átkelés, az elhagyás, 
a céltalan mozgás képsorai. A mennybemenetel mint a túlvilág képi víziója, sőt talán a feltámadás ábrázolása is. Az 

1930-as években sokszor dolgoztak fényarchitektúrákkal, amelyek a 
vásznon megjelenített teret látszólag határtalan fehérséggé növelték. 
A Félelem nélkül (Fearless, USA, 1993) című fi lm még használja ezt 
a szimbolikát. Egy másfajta rendezés inkább az elhagyás, az ábrázolás 
mélysége felé való elmozdulás képeit használja. Wim Wenders Villanás 
a víz felett (Lightning over Water, Svédország/NSZK, 1980) című do-
kumentumfi lmjének zárójelenetében, miután Wenders végigkísérte egy 
rákbeteg barátja, Nicholas Ray hosszas haldoklását, egy piros dzsunka 
hajózik ki a tengerre annak urnájával. Mindez bizonyíték arra is, hogy 
még a hozzájuk közel álló haldoklók közelségét kereső dokumentumfi l-
mesek is felhasználják a már meglévő szimbólumokat, amelyek a halált 
és a haldoklást társadalmi tényként megragadva teszik közölhetővé.

A Halott ember (Dead Man, USA/NSZK/Japán, 1995, Jim Jar-
musch) című játékfi lm végén a megboldogult főszereplő holtteste egy 
indián kenuban sodródik a nyílt tenger felé. Alkalmanként pedig 

explicit formában valósul meg a mitológiai vonatkozás. A Lamorte (NSZK/Ausztria, 1997, Xaver Schwarzenberger) 
című fi lmben a haldokló fehér sofőrjét Kharónnak hívják, utalva a görög mitológiából ismert komor, ősz révészre, aki 
egy kevés obulusért átviszi a holtakat a Sztüx folyón, hogy eljuthassanak Hádésznek, a holtak istenének birodalmába.

Olykor a halál szereplőként lép a színre (Echle 2009). Ám még ha a halál kortársként is bukkan fel (például: Ha eljön 
Joe Black, USA, 1998, Martin Brest), szimbólummá, valamint erkölcsről, étkekről és értelmezésről szóló, színjátékszerű 
eseménnyé válik. Olykor egész képi idézetláncok jönnek létre a fi lmtörténelem során. A kaszás, aki Az utolsó akcióhősben 
(Last Action Hero, USA, 1993, John McTiernan) a vászon fekete-fehérjéből kiemelkedik, és úgy tűnik, mintha a mozikö-
zönség felett lebegne, A hetedik pecsét (Det sjunde inseglet, Svédország, 1957) című Ingmar Bergman-fi lmből származik, de 
más fi lmekben is felbukkan. Azonban ennek a halál naturalisztikus ábrázolásához nincs semmi köze – a kaszás (Gevatter 
Tod) a misztériumjátékokban, a mesékben és az allegóriákban jelenik meg, nem pedig a realisztikus játékfi lmekben.

A néző számára a halál inkább mellékes tény. Ezért iszonyatosan sok mellékszereplő hal meg a fi lmekben, anélkül, hogy 
mindez különösebb együttérzést váltana ki. Ám akkor, amikor a halál szereplővé válik (mint a kaszás alakok esetében is), 
vagy amikor az élő test hullává válása színileg megrendezésre kerül – együttérző-empatikus lényként vagy a szenvedésben 
közösséget vállaló gyászolóként –, a néző belép a játékba. „Az élőnek, úgy látszik, túl nehéz egy hullával azonosulnia” – írja 
Amos Vogel (1977, 266. o.). A „szánalmas képzelőerőnk” arra kényszerít minket, hogy „sokkal jobban együtt szenvedjünk 
azokkal, akik éppen haldokolnak, mint azokkal, akik már meghaltak” (uo.). Úgy tartják, a halálnak színjátékká kell válnia, 
hogy a néző számára élményként hozzáférhető legyen. Éppen ezért korlátozódik a halál megjelenítése annyira szimbólumok 
és képi motívumok használatára. A Nyugaton a helyzet változatlan a „holtak menetelésével” ér véget – minden szereplő, aki 
a fi lm alatt meghalt, egy diff úz űr mélye felé menetelve elhalad a kamera előtt, és mindegyik még egyszer utoljára a kamera 

A hetedik pecsét, 1957
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felé fordul, elköszönve, saját halálára mutatva. Nem a holttestek, hanem inkább a halottak revitalizációja teszi lehetővé a néző 
számára, hogy a fi lm oly fontos problémáját aktiválja, amely végül a háború témájával kapcsolatban rendezi az álláspontját.

A holtak és a többiek

A halál mértéktelenségére a gyász, a halottba kapaszkodás és a halott képzeletbeli megszólítása a válasz. A halotti tor, 
amely a halál indirekt tematizálása, a fi lm által megközelíthetővé válik, az elhunythoz való kötődés lehetőséget ad arra, 
hogy a gyászolók a konfl iktusokat (újra) felszínre hozzák, emlékeket és még sok minden mást aktiváljanak. A haldoklás 
folyamatát járják körbe, amelyben az az eltávozott motiválja őket, akihez kötődnek. Itt is sablonokat használnak – a 
fájdalmat és a gyászt vallási vagy világi alapú liturgiába vezetik át, amellyel hozzáférhetővé és elviselhetővé teszik ezeket.

A halál egyedülállósága feltételezi, hogy a haláljelenet „mint a mások által ábrázolt halál megélése” (Schmidt 2008, 
162. o.) megragadható. Sok esetben a legközelebbi hozzátartozók hallgatása, a fi lmzene manipulációja az, amelyben 
a hallgatás a rémület pillanatává válik. A keresztapa harmadik részében (Th e Godfather III, USA, 1990, Francis Ford 
Coppola) a fi lm végén meghal a főszereplő lánya. Annak ellenére, hogy az apa szája kiáltásra nyílik, ennél a résznél a fi lm 
néma, a kiáltást majd sokkal később hallhatjuk (pl. Schmidt 2008, 164. o.). A pillanatnyi iszonyat benyomását tovább 
fokozza a lassított felvétel. Képsorok következnek, amelyek a halott életét (pontosabban: az apa lányával töltött idejét) 
foglalják össze. Aztán nagyot ugrunk az időben. Hasonló rendszert követ Nicolas Roeg Ne nézz vissza (Don’t Look Now, 
Nagy-Britannia/Olaszország, 1973) című fi lmje. A halott gyermekét kezeiben tartó apa szája kiáltásra nyílik, de kiáltás 
nem hallható, itt is lassított felvétel, itt is egy időugrás – a várt kiáltást egy fúrógép fülsiketítő zaja pótolja. E jelenet narratív 
jelentése egészen világos, a gyász ellipszisben történik, üresen marad, a személyes visszahúzódás egy momentuma csupán, 
érdektelen a történet számára. A gyász elerőtleníti a cselekvőket, lebénítja őket, elveszi tőlük a kezdeményezőkészséget stb.

Az, hogy valaki elfordul a kamerától, amikor látja egy barátját meghalni, és a tehetetlenség egy gesztusával élve neki-
dől a teherautónak, újabb módja annak, hogy a halál tényét a kamera és a nézők előtt elkendőzze. Mindezt azért, hogy a 
gyászolóknak meghagyja a gyász személyességét (erre egy példa a sok közül: 19 éves voltam, NDK, 1968, Konrad Wolf).

A 19 éves voltam egy kivétel. A haláljelenet rendkívül gyakran kommunikatív aktusként kerül végrehajtásra. 
Tekintetek utolsó találkozásaként, esetleg utolsó jelzésként azoknak, akik jelen vannak (sokszor ezek barátok, 
szeretők, családtagok) – az életjelek kiapadását elengedésként megjelenítve a szociális belső kör számára. Nem: 
mindenekelőtt az életben maradtak reakciói a feltűnőek. A tévékrimiben (a Tetthely sorozat mintájára) a patológián 
játszódó jelenetet, amelyben a hozzátartozók azonosítják egy családtagjuk holttestét, nagy, emocionális kifejező 
jelenetnek szánták. Zokognak, sírnak, összeroskadnak, összeomlás és ájulások vannak benne, megtámadják a 
rendőrt és a patológust is. A kifejezés kontrolljának elvesztése mint színészi teljesítmény: a kamera sokszor időzik 
a nagyfelvételeken, így nyitva teret a néző számára a lelkiállapot megértéséhez és az emocionális azonosuláshoz.

A színpad és a halál dramaturgiai motívumai

Az, ahogyan magát a halált ritualizálják, szinte kizárólag „öngyilkossághoz” köthető. Sansot a halál tömegmédi-
ában való tágabb értelemben vett „teatralizálásáról” beszél (1985), ami egy produktív javaslat, hiszen rámutat arra, 
hogy a dramaturgiákban lévő halál és haldoklás mindig magában rejt egy demonstratív pillanatot, amivel érezhetővé 
válik az elbeszélő jelentésindukáló gesztusa.
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A Zöld szója (Soylent Green, USA, 1973, Richard Fleischer) című fi lmben, amely egy olyan jövőbeli társadalom-
ban játszódik, ahol emberhúsból nyerik a társadalom táplálásához szükséges fehérjét, az akkoriban nyolcvanéves 
Edward G. Robinson egy öregembert játszik. Az öreg előkészített forgatókönyv szerint belép meghalni egy szobába, 
amelynek falait mezők és békésen legelő őzek díszítik. A szobában felhangzik Beethoventől a Pastorale-szimfónia, 
durva kontrasztot képezve az emberek által lakott, lepukkant, koszból és betonból álló városias élettér között. Itt 
egy már nem létező hang- és képvilágba belépést engedő színpadot készítettek elő a meghaláshoz.

A szerelemhalál és a halálmenyegző az ókor óta folyton variált dramaturgiai motívumok. Az éjféli vándor 
(Der müde Tod, Németország, 1921, Fritz Lang) egy olyan lányról szól, aki számon kéri a halálon annak ígéretét, 
miszerint visszakapja szeretőjét abban az esetben, ha sikerül neki elérni, hogy háromból egy gyertya ne aludjon 
ki. Vagy a Robin és Marian (Robin and Marian, Nagy-Britannia, 1975, Richard Lester), amely a keresztes had-

járatból visszatért öreg, fáradt és reumás Robin Hoodról szól, 
aki újra megtalálja fi atalkori szerelmét, Mariant, akivel együtt 
végül öngyilkosok lesznek. Ezek olyan alapkonstellációk – mint 
az Orpheusz és Eurüdiké, a Rómeó és Júlia, illetve a Trisztán és 
Izolda –, amelyek mintaképekként, formákként jelennek meg. 
Aztán a fi lm egy olyan szerelem megőrzését ünnepli, amely bár 
melankolikusan, de tudatában van a szimbólumképességének.

A szerelem konzervatív érzés, szeretné a pillanatot megra-
gadni. Ám semmi sem avatkozhat be olyan brutálisan a bol-
dogságba, mint a halál.

Azok az értelmezési lehetőségek, amelyek összehozzák az 
öregséget és a halált, nem mindig vezethetőek vissza konstellá-
ciókra vagy kultúrtörténetre, sokkal komplexebb összefüggéseit 
tárják fel az életnek, az emlékezésnek, az értékelési lehetőségek-
nek és az identitáskonstrukcióknak.

Az identitás törékeny dolog. A témakörbe tartozó fi lmek szemléletében az én- és a jelenlét-érzékelést az Alz-
heimer-kór bontja meg. Ezért általában itt is nélkülözhetetlenek az életrajzi visszaemlékezések, történetek, hogy a 
beteg énjéhez legalább a hozzáférést visszanyerhessük. A Szerelmünk lapjai (Th e Notebook, 2004, Nick Cassavetes) 
az emlékezés és a felejtés határán vert gyökeret; az elbeszélés az, amely percekre ugyan, de megengedi az Alzhei-
mer-kórban szenvedő betegnek, hogy visszataláljon életrajzi identitásához. A fi lm egy öregek otthonában kezdődik, 
ahol egy öregúr felolvas egy noteszből egy értetlen idős hölgynek. A felolvasott történet a fi atal Allie-ről szól, aki 
Észak-Karolinában tölti a nyarat egy tengerparti városkában, Seabrookban, ahol beleszeret a hosszas távolléte után 
újra megtalált Noah-ba, a faipari munkásba, és feleségül megy hozzá. Az elbeszélés rövid időre tényleg visszacsalo-
gatja a pácienst, Allie-t énjéhez és férjéhez, de nem sokkal ezután újra visszaesik a letargia állapotába. Élete végén, a 
feledés árnyékában visszatalál élete tényleges középpontjához, második alkalommal tér vissza az élőkhöz. Amikor 
éjjel a férje belopózik a szobájába, felismeri, megengedi, hogy mellette megpihenjen, és vele együtt hal meg.

Így a magával ragadó, sőt szentimentális befejezés nem a halál tényéből meríti hatáspotenciálját, hanem 
abból, hogy beteljesíti Noah és Allie szerelmét. A közös halál olyan jellegzetesség, amely már megközelíti a fen-
tebb említett szerelmi halált vagy halálmenyegzőt. Ebben a történetben az Alzheimer-kór miatt bekövetkező 
realitásvesztés a halál előzménye (Wulff 2008, 253–254. o.). Noah Orpheusz reinkarnációja, aki megtalálja 
Eurüdikét, és végül a halálban egyesül vele.

Szerelmünk lapjai, 2004
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Melodramatikus hallucinációként magyarázható a halál Michael Haneke Szerelem (Liebe, Franciaország/Né-
metország/Ausztria, 2012) című fi lmjében. Miután a férj megfojtotta súlyosan beteg, öntudatlan feleségét, virágokat 
vesz, és a lakásba viszi azokat. Feleségét ünnepi ruhába öltözteti, és körberakja a virágokkal, majd kívülről ragasztó-
szalaggal lezárja a szobát. A férj folyamatosan veszíti el a kapcsolatát a realitással, utolsó hallucinációjában feleségét 
látja a mosogatónál állni, aki azt követeli tőle, hogy randevúzzanak. A férj felveszi a kabátját és követi. Meghalni 
nem látjuk – következtetnünk kell rá, hiszen a rendőrség már a kerettörténet nyitójelenetében feltöri a lakásajtót. 
A befejezés így már az elején világos, de a kiemelten fontos hallucináció, amelyben a felesége felkéri, hogy kísérje el 
utolsó útján, úgy értelmezhető, mint a „másik világ”, a „túlvilág” felé történő elmozdulás. Mindez a szereplők olyan 
jellegű műveltségi hátterére mutat, amely a halál eszményképeivel mélységesen tisztában van. Tény, hogy mindketten 
zenetanárok voltak, ami egészen a halál csupán képzeletként leképezhető bekövetkeztéig érezhető marad. A haldok-
lót mindvégig körülöleli saját identitása. Már rég felkészült arra, ami vele történik, hiszen ismeri a személyesen rá is 
vonatkozó kulturális metaforákat, mintákat és elképzeléseket, amelyekben az esemény kulturálisan interpretálódik.

A láthatatlanok

A fi lmek jelentős része az élet zűrzavarát és kríziseit átélő fi atal szereplőkről szól. Központi téma a pubertás, az első 
szerelem, a családalapítás. Ezeknek a fi ataloknak katasztrofális konfl iktusokban kell helytállniuk – akcióhősök, 
katasztrófafi lmek hősei és hasonlók. Az idősek kisebbségben vannak. Ők a „láthatatlanok”, akik csak a történetek 
hátterében bukkannak fel, legtöbbször puszta nevek, arc nélküli statiszták. Mellékszereplők, akik az ablakban 
könyökölve bűntények szemtanúivá válnak, egy skatot3 játszó kocsmai társaság tagjai, a gyerekeik hazatérésének 
örvendő nagyszülők. Ritkán kapnak főszerepet, és olykor mégis ez válik motívummá. A Tatort: Herzversagen 
(NSZK/Ausztria, 2004, Th omas Freunder) című fi lmben egy halott öreg nőt találnak, aki tizenegy hónapig ült a 
lakásában, és már mumifi kálódott. A körzeti megbízott azt nyomozza, hogy ki ismerhette a szomszédságban – de 
valójában senki sem emlékszik rá. Egy öreg hölgy azt mondja neki a szupermarketben, hogy egy „titkos társaság” 
tagját keresi, a „láthatatlanok” tagját – ezalatt a szociális kötődések és kapcsolatok nélkül élő, öreg, egyedülálló 
nőket érti. Ők azok, akiket annak ellenére, hogy a közvetlen közelségben élnek, elfelejtettek.

Nem marad más, csupán aktabejegyzések, néhány tárgy – és a legvégén csak az emlékek. Eberhard Fechner 
fi lmjében, a Nachrede auf Klara Heydebreckben (NSZK, 1969) egy olyan nő után nyomoznak, akinek az újságban 
találta meg Fechner a halotti jelentését. A 72 éves, egyedülálló, Berlinben élő Klara Heydebreck 1969. március 10-én 
halt meg altatótabletta-túladagolásban. Indíték: ismeretlen. Fechner interjút készít a rokonokkal, szomszédokkal és 
az egykori kollégákkal. A rokonok bepillantást engednek Fechnernek az elhunyt hagyatékába. Klara Heydebreck 
életének sok dokumentumát két háború zűrzavarán át is megőrizte és megmentette. Fechner megtekinti a lakást, a 
maradványokat, elmélyül az elhunyt bérkönyveiben, emellett rekonstruálja a korszakra jellemző körülményeket és 
mindenekelőtt egy bátor és magányos nő élettörténetét, aki nem akarta és nem tudta magát alávetni az asszonyélet 
konvencionális szabályainak.4 A kutatás megemlékezéssé válik – az asszonyt ismerők emlékeiből kialakul egy kép 
az elhunytról. A gyász pedig fi lmmé válik, amely egyúttal elmélkedés arról is, hogy mi marad utánunk.

 3 A skat a németek nemzeti kártyajátéka, amelyet általában egyforma játékszabállyal, ám különböző kártyatípusokkal játszanak 
az egyes régiókban.
 4 Lásd: http://www.eberhardfechner.de/claraHeydebreck.html.
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A test öregedése

Mit jelent a fi lmben az öregedés? Filmek egész sora meríti hatáspotenciálját abból a tényből, hogy a halál jelét magukon 
hordó színészekkel játszatják a haldokló szerepeket. Ilyen például A mesterlövész (Th e Shootist, USA, 1976, Don Siegel), 
amelyben a rákbeteg John Wayne játssza a főszerepet – a főhős is rákbeteg, és annak a módját keresi, hogy miként 
halhatna meg lehetőleg fájdalommentesen, tisztességben. Ez egy végső párbajban sikerül is neki. Ingrid Bergman pedig 
utolsó játékfi lmjében, A Woman Called Goldában (USA, 1982, Alan Gibson) az izraeli politikusnőt, Golda Meirt 
alakítja. Bergman is rákbeteg volt, akárcsak a főhős, röviddel a fi lm befejezése után halt meg. Sheila Florence pedig az 
Egy asszony meséje (A Woman’s Tale, Ausztrália, 1991, Paul Cox) című fi lmben a gyászban meggörnyedt nyolcvanéves 
nőt alakít, aki mindemellett rákos lesz. Florence két nappal azután halt meg, hogy szerepéért az ausztrál fi lmdíjat odaí-
télték neki. Ilyen esetekben a színészek halálközelsége a színészi teljesítmény hitelességének növeléseként és az előadás 
intenzitásának tanúbizonyságaként mindig a fi lmek marketingjének részévé válik. Ebben az esetben a színészek teste, 
halálközelségük ténye az, ami – legalábbis a paratextusban – a fi ktív szereplő elé nyomul.

A színészek kora már önmagában is sajátságos előadás- és marketingértéket teremt. Sok Michael Haneke 
Szerelem (2012) című fi lmjéről szóló kritikában nagyobb szerepet kapott a két főszereplő, Jean-Louis Trintignant 
(82) és Emmanuelle Riva (85) színészi játéka, mint a fi lm történetének konfl iktusa, mintha az öreg előadók színészi 
jelenléte már önmagában szenzáció lenne.

A színészeken látszik az öregedés. Ezért játsszák a fi atal színészek olyan rosszul az öregek szerepeit. Önkéntelenül 
is látszik rajtuk a maskara, ezért a nézőktől elvárt átfedésszintézis, tehát az, hogy a szereplőt és a színészt egységként 
érzékeljék, szintén rosszul sikerül. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a törékenység leváltotta a testi fi ttséget (ez 
leginkább a színészre vonatkozik), hanem arról, hogy az értékszemléletek, amelyeket az öregek a fi lmekben magu-
kénak vallanak, összetűzésbe kerülnek azzal, amit manapság értéknek tartunk (ez persze a szerepük része). Vannak 
öregek, akik illuminálják az „élet értelmének” ideálját – a mély azonosulást azzal, amit tesznek. Tehát nem a vágyaikba 
és a kívánságaikba mereven kapaszkodva élnek, amelyekkel az elidegenedés élethosszig tartó megtapasztalásában 
lenne részük, hanem sokkal inkább alapvető önlétezésükben. Ezért az ilyen fi gurák halálának ábrázolása szorosan 
kellene hogy kapcsolódjon a szerzett és a sikeres identitáshoz. A halál így nem lenne öncélú, hanem egy egyenes élet 
konzekvenciája és beteljesülése volna.

Halálvázlatok

Ez a feltételezés azonban semmiképpen sem generalizálható. Az előzőekhez képest teljesen ellentétes irányt vesz 
például a Halál Velencében (Morte a Venezia, Olaszország, 1971, Luchino Visconti). A fi lmben az öregedő kom-
ponista, Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) a kolerajárvány sújtotta Velencében megismerkedik Tadzióval 
(Björn Andrésen), a lengyel fi úval. Teljesen a rabjává válik, mintha egy rég elnyomott szexuális késztetés lenne 
úrrá rajta. Egyre inkább belezavarodik a fi ú iránt táplált érzéseibe, egy nappal a lengyel család elutazása előtt úgy 
viselkedik, mint egy olasz piperkőc. A strandon látja utoljára a barátaival a homokban játszó Tadziót. Kimerül, és 
lógó kezekkel elterül a nyugágyban, úgy látszik, elhagyja minden élet, festett hajának színe lecsordul felforrósodott 
arcán, sminkje megfolyik. A fi ú részt vesz a játékban, elsétál a vízvonalig, tudván, hogy Aschenbach fi gyeli. Miután 
megbizonyosodott afelől, hogy az idős úr tekintete rajta nyugszik, megemeli a kezét, és a távolba mutat. Aschenbach 
megpróbál felkelni, de holtan rogyik össze a nyugágy mellett.
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Látni és látszani – kettős rendezés. A fi ú tisztában van vonzerejével, és úgy viselkedik, hogy magára vonja Aschen-
bach tekintetét. Aschenbach feladja a polgárilag merev, magabiztos udvari művész formális szerepét, korához egészen 
méltatlan fi atalságmaszkot ölt, és belebújik a számára idegen gigolószerepbe. A commedia dell’arte fi guráinak fölöt-
tébb nevetséges stílusában olyanná válik, mintha egy maszkabálra festette volna ki magát. Egyfajta groteszk módon 
„magához tér”, és szembesül a saját maga előtt is erősen titkolt pedofi l-homoerotikus hajlamaival – aztán meghal.

Vajon a halál ebben a fi lmben egy olyan élet végpontja, amely sohasem talált magára, amelynek központja az 
elfojtás és a megtagadás volt? Aschenbach csupán a halálához közel volt olyan biztonságban, hogy a törvény és a 
társadalmi forma börtönéből kiléphessen? Ezt pedig egy maszk gyámoltalanságában kellett előadnia, tehát nem 
hiteles személyként?

Messzebbről kell kezdenünk, főképp azért, mert 
itt az öregség és a halál fi lmbéli összefüggéseivel kell 
foglalkoznunk. Egyes amerikai forrásokban ezt „ge-
rontológiai fi lmnek” (gerontological fi lm)5 nevezik, 
gondolva itt azokra az öregedés folyamatával foglal-
kozó fi lmekre, amelyek majdnem mindig érzelmesen 
és óvatosan kezelik témájukat. Az öregséget a magány, 
az elkülönülés, a szenilitás, az Alzheimer-kór és az ál-
talános testi és szellemi képességek sorvadása jellemzi.

Az öregség azonban nem fi lmes műfaj, hanem 
egy témakör. Emellett nem kifejezetten újkeletű. Az 
Ingmar Bergman rendezte, halálról, emlékekről, bűnről és lemondásról szóló fi lm, A nap vége (Smultronstället, Svéd-
ország, 1957), nem azért tartozik ebbe a kategóriába, mert egy idős színész (Viktor Sjöström) játssza az öreg szerepét. 
Továbbá a Münchhausen (Németország, 1942/43, Josef von Baky) sem azért tartozik ide, mert a Münchhausen-fi gura 
tényleg vén, mint a Mátra, és meg akar halni, hanem azért, mert az élet részeként követeli a halálhoz való jogot.

Értékkonfliktusok a halál árnyékában

Külön fi gyelmet érdemel az a halálra hangolódás részévé váló, fi atalságra és gyermekkorra történő emlékezés, amely 
olyan fi lmekben látható, mint az életrajz egyre távolabbi pontjaira visszatérő A nap vége Ingmar Bergmantól. Úgy 
tűnik, leginkább abban az értelemben korai, mély és beteljesületlen kívánságenergiákhoz társul, hogy a fi lm a halálra 
való hangolódást egy élet tapasztalatainak önterápiás feldolgozásaként jeleníti meg. A nap vége című fi lmet joggal 
sorolták a spirituális fi lmek közé, mivel az életnek értelmet adó keretek átgondolásáról szól.

A bakancslista (Th e Bucket List, USA, 2007, Rob Reiner) című fi lmnek két, a hatvanas évei végén járó férfi  a 
főszereplője. Egyikük milliárdos (Cole/Jack Nicholson), a másik autószerelő (Carter/Morgan Freeman). Mindketten 
rákbetegek. A milliárdos saját kórházában ismerkednek meg. A szobák kétágyasak, mivel alapvetően nincsenek kü-
lönbségek – proklamálta a gazdag a fi lm elején. Az össze nem illő pár lassan összeszokik, a kemoterápiák feloldanak 

 5 Különösképp utalva itt a többször bővített Gerontological Film & Video Collection fi lmográfi ára (University of North Texas, 
Center for Studies in Aging, 1983-tól, lásd http://www.library.unt.edu/collections/media-library/fi lm-aging), illetve a Milam 
1981 recenzióra.

Halál Velencében, 1971
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közöttük minden érzékelhető távolságot. A közeledést a hányinger, a kimerülés és a fáradtság fázisaiban a két főszereplő 
kényszerű közelsége, a test törékenysége teszi lehetővé. Akkor azonosulnak, amikor mindkettejük számára biztos, 
hogy a leleteik rosszak, és csupán fél, maximum egy év van hátra számukra az életből. Carter listát kezd írni azokról 
a dolgokról, amelyeket még meg kell tennie életében. Annyira nevetni, hogy sírjon a boldogságtól; valami fennköltet 
látni. Az ötlet abból a félévnyi fi lozófi astúdiumból származik, amelynek során hallgatóként össze kellett állítania 
egy ilyen listát. A rossz leleteit látva összegyűri és kidobja a listát, azonban Cole, a milliárdos megtalálja és folytatja. 

A bakancslista az a lista, amelyet azelőtt kell megírni, „mielőtt feldobnánk a bakancsot”. A cinikus elnevezés 
arra a távolságtartásra utal, amellyel a két halálraítélt az élethelyzetét megéli. Világ körüli útra mennek, amelynek 
során tételesen végigveszik a listát. Utazásszcenáriók sorozatába bonyolódnak, amit időnként a különböző kultú-
rákban előforduló halálelképzelésekről folytatott beszélgetések egészítenek ki. Utazásuk végén hazatérnek. Carter 
összeesik, újra beviszik, majd meghal. Cole tartja sorstársa halotti beszédét. Az utolsó pontot, azaz egy idegen 
embert jobb emberré tenni – kihúzza a listáról. Ő maga az az ember, hiszen Cartertől megtanulta meglátni az élet 
lényeges dolgait. Így a fi lm a történet hátterében értékdiskurzust folytat. A két fő alak sokdimenziós kontrasztja 
az amerikai realitás mély értékkonfl iktusának közepébe vezet. Konzumizmus, amit cinikus módon „Fogyasztok, 
tehát vagyok” felfogásként foglalhatnánk össze, a fundamentális értékek egész univerzuma ellen, amely a család 
összetartását a morális világ központjának tekinti. Carter halála megváltoztatta Cole-t. A fi lm Carter hangjával 
kezdődik és végződik, aki narrátorként meséli el, hogy Cole 81 évesen egy napos májusi napon távozott az élők 
sorából: „A szemei lecsukódtak, de a szíve megnyílt.”

Clint Eastwood Gran Torino (USA, 2008) című fi lmjében is teljesen más emberré válik a főszereplő. Walt Kowalski 
(Eastwood alakításában) a koreai háború veteránja, 25 évet dolgozott a Detroiti Autógyártók Szövetségénél, magányos 
és megkeseredett – és reakciós rasszista. A szomszéd házba egy ázsiai család költözik, akik a Th aiföld, Laosz és Vietnam 
közötti hegyvidékről származnak. Kowalski bizalmatlanul és rosszallón nézi, ami a szomszédságban történik. Ez egészen 
addig így megy, amíg véletlenül meg nem menti az ázsiaiakat egy szorult helyzetből. Ezt követően elárasztják hálaajándé-
kokkal. A család lányának sikerül őt meghívnia egy családi ünnepségre, amelyen nem csupán az ázsiai konyhaművészetet 
ismeri és szereti meg, hanem a számára annyira idegen világ melegségét, közvetlenségét és mindenekelőtt a generációk 
közötti tiszteletet és udvariasságot. A városban élő fi atalok6 már mindkettőt elfelejtették, csak az utcák uralásáért (és a 
drogkereskedelemért) harcolnak bandákba verődve, rendkívül erőszakosan. Kowalski vonakodva ugyan, de a szárnyai 
alá veszi a szomszéd fi út, akit addig túrónak hív, sőt puhapöcsnek7 csúfol. Felismeri, hogy jó természetű és szófogadó 
tinédzser. A fi lm vége felé a fi út gengszterek8 fenyegetik – Kowalski azzal menti meg, hogy provokálja a gengsztereket, 
azok pedig felbőszülve lelövik. Olyan tartásban terül el az utcán, mintha keresztre feszítették volna. A halál keresztény 
szimbolikája jelenik itt meg, amely a fi lmben először a jogosnak tartott rasszizmus kereteit képezte, és aztán a rasszista 
erőszak elleni kétségbeesett ellenállás szimbólumává vált. A halál mint visszatérés a vallás alapvető rendeltetéséhez? 
A befejezés meglepő és egyben rejtélyes is.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy a fi lm forgatásának idején a 78 éves Eastwood teste öregedését nagyon is tuda-
tosan állítja közszemlére, és a főszereplő mogorvaságát annak életútja részeként mutatja be, hanem arról is, hogy a végén 
véletlenül felszínre kerül a képesség, hogy az életén átívelő viselkedésmódokat relativizálja és alapjaiban változtassa meg, 

 6 A szerző kifejezetten „fehér fi atalokat” ír. Állítása, ha bőrszín alapján kategorizálunk, nem állja meg a helyét. Ezért a szövegből 
a fehér jelzőt kivettem.– A ford.
 7 A fi lmben puss-cake szerepel, a szerző pussyboy-t ír. Lényegében mindkettőnek ’férfi atlan, töketlen’ a jelentése. – A ford.
 8 A szerző „fehér gengsztereket” ír, a fi lmben viszont ázsiai gengszterek szerepelnek. – A ford.
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ami így elfogadhatóvá teszi az áldozati halált. Azon fehérek ellen foglal állást, akik a fehér kultúra értékeit, amelyekben 
Kowalski feltétel nélkül hitt, feladták, és az erőszak, materializmus és rasszizmus által meghatározott életforma rémsé-
geivé alakultak. Így a kezdetben gyűlölt szomszédok mellé áll, 
mert olyan életet élnek, ami a rend, a halandóság és a szociális 
összetartás azon horizontjait realizálja, amelyek számára nagyon 
sokat jelentenek. Állásfoglalása még a saját gyermekeit is érinti, 
akik csak arra vártak, hogy meghaljon, és végre megörökölhes-
sék a házat. Kowalski a házat az egyházra hagyja, félreérthetet-
len jelzésként azzal az árulással szemben, amelyet gyermekei 
követtek el saját egoisztikus és anyagias törekvéseik hajhászása 
során belső családi kötelességeik elhanyagolásával.

Kowalski rasszizmusa bizonyos tekintetben álcázott, 
csupán olyan jelentések és értékek maszkja volt, amelyeknek 
a származáshoz, bőrszínhez és valláshoz semmi köze.

A felhozott példák közelítenek ahhoz a feltételezéshez, 
hogy az élet vége az életút – az annak során követett értelmi 
vázlatok – kifejtéséből és mérlegeléséből áll. A legtöbb történet 
során a haldoklók tisztázzák saját magukat annyira, hogy élettörténetüket lezárhassák anélkül, hogy diszharmóniát 
kellene elszenvedniük. Teljesen más jellegű példa erre a Toto, a hős (Belgium/NSZK/Franciaország, 1991, Jaco van 
Dormael) című fekete komédia. A komplex fl ashbackekkel és fl ashforwardokkal előadott történet átíveli a főhős (Mi-
chael Bouquet) teljes életét, aki már nyolcévesen azt hiszi, hogy születése után véletlenül elcserélték – mivel mindig a 
másiknak van szerencséje, Toto meg nézhet. Amikor szerelmes lesz, kiderül, hogy a nő egy gazdag férfi  felesége. Semmi 
kalandos élet, földmérőként csak kispolgári egzisztencia – ezt az árat fi zeti Toto, a vesztes, a hasznot a gazdag zsebeli be. 
Majd önelégült nyolcvanéves aggként, az öregek otthonában kezd el alattomos terveket szőni a gazdag meggyilkolásá-
ról – ezzel próbálva félresikerült életéért nyíltan kiegyenlíteni a számlát. Úgy tűnik, hogy nem billen helyre a mérleg, a 
remények, blokkok, vágyak és csalódások szövevénye negatív marad. Itt már nem értékekről van szó, hanem a boldogság 
igényéről, amely nem teljesül, azonban kivetíthető másokra (mintha az ego és az öregkori ego állna egymással szemben).

A szépség megtapasztalása

Ismételten új fordulatot vesz a Beszélgetés a kertészemmel (Dialogue avec mon jardinier, Franciaország, 2007, Jean 
Becker): ebben az esetben a művészettel való találkozás egyúttal a halál előkészülete is. A fi lm egy naiv dolgozóról, egy 
nyugdíjas vasutasról szól, aki a fi lm során egy festővel – akinek a kertészeként dolgozik – folytatott hosszú beszélgetés 
alatt megismeri Mozartot. A fi lm (nondiegetikus) fi lmzenétől mentes. A kertész megtanulja, hogyan foglalkozzon 
a „szépséggel”. Figyelembe véve közelgő halálát és korát, enged a számára nagyon is idegen hangzásvilágnak. A fi lm 
legvégén láthatjuk a férfi t, aki már járni sem tud, amint a kertben a virágai előtt fekszik egy tranzisztoros rádióval. 
A rádióból Mozart egyik klarinétkoncertje szól. A zene leválik a rádió recsegő hangjáról, dominálni kezd a jelenetben, 
aztán teljes 5.1-es hangzásban teljesedik ki. A diegetikusból „elmozdul” nondiegetikusba (egy zenementes fi lmben 
ez mindenképpen kiemelten fontos). A kertész halála fölé tornyosul, talán szublimálja is azt. Egy giccs-stratégia, de 
minden bizonnyal utalás arra is, hogy a halál megtapasztalását a szépség megtapasztalásához is társítják.

Szerelem, 2012
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Megtagadás és titok

A halál és a haldoklás dramaturgiailag mindig beágyazódik a fi lmbe, legyen az akár a statiszták halála (amely a 
megjelenített világ brutalitását mutatja, mint a háborús fi lmekben), akár a gonosztevők halála (ami azt mutatja be, 
hogy létezik egy mély narratív megalapozottságú igazságosság), akár a szerető halála (ami megengedi a nézőnek, 
hogy belopakodjon abba a megrázkódtatásba és gyászba, amit az életben maradtak elszenvednek) vagy a főszereplő 
halála (majdnem mindig azzal a törekvéssel párosítva, hogy a megélt élet értelemhorizontjait kijelölje), esetleg hősi 
halál (ebben az esetben propagandisztikus horizontok vagy a haldoklók radikális döntéseinek, mások megmenté-
sének érdekében véghezvitt önfeláldozásának etikai alapjai bukkannak elő).

A valóságos halál a dokumentáció előjoga, mivel szenzációvá 
tett és voyeurisztikus tárgyként ott is megrendezhető a halál (mint 
az úgynevezett snuff -fi lmekben, amelyekben úgy tesznek, mintha 
valós kivégzéseket, kínzásokat és kéjgyilkosságokat mutatnának be). 
Nem a fi lmek, hanem a képsorok azok, amelyek bevésődnek a szem-
lélőbe. Ezek többé nem eresztik, és emlékikonokként kísérik – mint 
a spanyol forradalomból Robert Capa (1936) lelőtt katonát ábrázoló 
képe, vagy az a kép, amelyet Eddie Adams 1968-ban az Associated 
Pressnek készített, amelyen egy állítólagos vietkongot lő agyon egy 
dél-vietnami tábornok. A kamera előtt lejátszódó valóságos halál 
morális és episztemikus sokkot vált ki, és nagy valószínűséggel az idő 

megdermesztése az, ami a fotón látható eseményhez jelentést társít.
Azt, hogy az a mély sokk jelentkezik-e, ha egy fi lm kontextusában megölnek egy állatot, amelyről Vivian Sob-

chack azt írja, hogy az indexikális betörése a környező fi lm szimbolikus reprezentációjába, mint egy darab hirtelen 
dokumentáris reprezentáció a fi kcionális realitásban,9 kétségbe kell vonni – mivel a trükklehetőségek változásai épp-
úgy, mint a test pusztítását bemutató felvételek halmozása a kortársak látásmódjának megváltozásához vezethetett.

Nézőpontok

Abban azonban a mai napig igazat kell adnunk Sobchacknak, hogy a halott vagy a haldokló dokumentumfi lmes 
szemszögből történő ábrázolása különleges megalapozottságot kíván, hiszen ezekben az esetekben azonnal egy etikai 
tér (képe) rajzolódik ki, amely az ábrázolás magától értetődését mint a fi lm szemiotikai alapmóduszát vonja kétségbe. 
Sobchack öt „nézőpontot” (gazes) különböztet meg, amelyeket kivétel nélkül a felelősség elve alapján mérlegelhetünk. 
1. A „tehetetlen nézőpont” (helpless gaze) a dokumentumfi lmest az események puszta szemlélőjévé teszi, aki nem 
avatkozik be, a fi lmkészítés programjának része, a néző egy hallatlan esemény kukkolójává válik. Ezt a tényt Susan 
Sontag (2003) erősen támadja, mert szerinte a néző mások szenvedésében és halálában örömét lelő jelenetfüggővé, 
image junkie-vá válik. 2. A „veszélyeztetett nézőpont” (endangered gaze) során a kameraman is veszélyben van, ez jól 
látható a kamerabiztosításhoz – framinghez vagy képkompozícióhoz azonban nem – szükséges felvételeken, kép-
mozgásokon. 3. A „beavatkozó nézőpont” (interventionist gaze) nagyon szokatlan, mert szereplőként jeleníti meg a 

 9 Sobchack 1984, 293. o. A tézist A játékszabály (Franciaország, 1939, Jean Renoir) segítségével illusztrálja.

Gran Torino, 2008
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kamerát a halál, illetve az öldöklés folyamatában; néha a kameraman is meghal közben (mint azt néhány játékfi lmben 
láthattuk). 4. A „professzionális nézőpontot” (professional gaze) azoknak a fotóriportereknek és hivatásos fi lme-
seknek kell felvállalniuk, akiknek általában dönteniük kell róla, hogy egy életet mentenek meg, vagy gyarapítják a 
nyilvánosságot egy storyval. A fi lmkészítés intézményi gyakorlattá válik, így más jellegű etikai nézeteltérések mezejébe 
integrálódik. 5. Végül az „emberséges nézőpont” (humane stare) – a „beavatkozó nézőponttal” szemben – a kame-
raman emocionális, morális részvételét, nézőpontja részrehajlását 
empátiaként és nem beavatkozásként valósítja meg. A kép, amelyen 
Loan tábornok lelövi a vietkongot, ebben a leírásban elnyeri tartós 
hatását, mivel etikailag nem létezik olyan hely, amely a halál ilyen 
jellegű ábrázolását tolerálhatóvá tenné.

A valós haldoklás és halál még a dokumentumfi lmekben 
is az ábrázolás tabujába burkolózik, mivel – Sobchack tézisét 
követve – egy most kezdődő etikai diskurzus része. A tárgy-
választás átfogó morális megfontolást kíván, ilyenkor is a téma 
kontextualizálásáról van szó. Tulajdonképpen csak kevés fi lm 
próbált meg közel férkőzni ehhez a félig nyilvános eseményhez, 
és nekifutni annak a játékfi lmben annyira magától értetődő és 
megkerülhetetlen körforgásnak, amelyben a szubjektumok fi -
gurákká alakulnak. Megemlítendő Allan King két és fél órás 
fi lmje, a Dying at Grace (Kanada, 2003) is, amely tizennégy hé-
ten keresztül kíséri fi gyelemmel öt páciens haldoklását a torontói Grace Kórház elfekvő osztályán. A fi lm minden 
kommentártól tartózkodik, kizárólag főszereplőit engedi szóhoz jutni. Gyakran a halál közelségéről és arról van 
szó, hogy a főszereplők mennyire vannak tudatában a halál elkerülhetetlenségének. Ide sorolható Elfi  Mikersch 
Was soll’n wir denn machen ohne den Tod (NSZK, 1980) alkotása, amely ridegen közelít két hamburgi öregott-
honban élő öreg hölgy életéhez, vagy a Zeit zu gehen (Ausztria, 2006, Anita Natmeßnig), amely egy menedékház 
hétköznapjairól szól. Továbbá Frederick Wiseman egy bostoni kórház tüdőgondozójában játszódó hatórás fi lmje, 
a Near Death (USA, 1989). A fi lm mindhárom része a címadó halálközelséget próbálja bemutatni, az első részben 
a betegekkel, a második részben az ápolószemélyzettel és a harmadik részben a hozzátartozókon keresztül.

Más fi lmek önéletrajzilag szállnak vitába a halállal. Ezek közé tartozik Johan van der Keuken De grote vakan-
tie (Hollandia, 2000) című fi lmje, amelyben a fi lmkészítő – tudván, hogy halálos rákbeteg – újra felkeresi fi lmjei 
forgatási helyszíneit, eközben pedig újra és újra saját betegségén elmélkedik.

Teljesen máshogy végződik Rolf Schübel dokumentumfi lmje, Az indián (NSZK, 1987). Itt a boldogság képei 
zárják a történetet, először egy szülinapi parti, amelyre összejönnek a barátok és a család, aztán a történet halálo-
san beteg főszereplőjének tandemkerékpározása, majd a voice-over mesél a főszereplőről, és felolvas egy szöveget, 
amelyet a főszereplő írt, de felolvasni már nem tudott. A fi lm vége olyan hatást kelt, mintha nem szeretné, hogy 
a történet szimbolikusan végződjön, és visszavonul az eseményektől. Ezzel mintha az lenne a célja, hogy a halált 
megtartsa a haldokló magántulajdonának. „Az indián” egy fi lm főszereplőjeként nyilvános alak volt, és ahogyan a 
halálos betegséggel megküzdött, az minden bizonnyal példaértékű törekvés arra, hogy az életet és annak értékirá-
nyultságait újraértékeljük. Ez megalapozza a halálához kapcsolódó dokumentáris érdeklődést. Ám az élete végén 
történt esemény már nem tartozik a fi lmhez, ezért a kamera elfordul, főszereplőjét megvédi a néző emóciójától, és 
így a lényegi dolgokat a befejezés segítségével megmenti.

Bakancslista, 2007
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A dokumentumfi lmben a halál és a haldoklás magánügy marad. Amennyiben át akarjuk őket emelni a nyilvános-
ságba, szükségünk lesz szimbolikus keretekre és diskurzív intézkedésekre, amelyek az individuális halált átalakítják 
és lényegiségében megváltoztatják. A halottra (és különösképp a haldoklásra) vetülő nem világos indíttatásból for-
málódott nézőpont rejtélyes és titokzatos marad. A valós halál és valós haldoklás bemutatása továbbra is skandalum.
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