
Nem lehet, nem is volna érdemes a film
meséjébe fogni. Van története - a Brazil
mégsem fikciós film; van néhány mondatban
összefoglalható "tartalma" (hogy az úgynevezett
modem civilizáció maga alá gyűri az embert;
hogy a belső szabadság kivívása a legfontosabb;
hogy a világ a káoszba tart stb. ), ez azonban nem
mond semmi lényegeset a film jelentéséről (és
jelentőségéről).

Terry Gilliam angol filmje abszurd katalógus.
Katalógus a világ hülyeségeiről. Ebben a század
nagy vívmánya, a modem rabszolgatartó társada
lom kapja a legalaposabb jegyzetet. A totalitárius
szupertársadalom ez, amelyben már nincsenek
emberek, csak alkalmazottak, fogyasztók és főleg

- vissza sosem kódolható - adatok; nincs
hatalmi struktúra, csak valami agyonfejlesztett,
hiperbürokratikus hivatal-komplexum, amely
magát is ellenőrzi, s önmagáért létezik. Az életet
nem a szellem, még csak nem is a logika; nem a
bölcsesség, még csak nem is a tudomány; nem a
hit, még csak nem is az ideológia irányítja 
hanem a merő anyagcsere. Ez a belek világa: a
mennyezeteken, a padlökon, a falakban, minde
nütt vezetékek, csövek, csatornák tekeregnek.
Ezek tartják fönn a Brazil társadalmának, civili
zációjának funkcionáIását. S az első látásra ártal
matlannak, sterilnek, leleményesnek gondolha
tó csövek mozognak, vonaglanak, lélegeznek.
Fölpuffad és elernyed, szuszog és buggyan a sok
célszerű hurka, jelezve, hogy a társadalom-gép
emészt.

Teljesen értelmetlen értelemrőlbeszélni. Még
a kalkuláció is nélkülözi a józan praktikumot.
Ennek a civilizációnak a "szellemisége" az in
formáció-tenyésztés, -zabálás és -okádás kör
forgásának biztosításában merül ki. Cél: a társa
dalom teljes ellenőrzése.

A polgár erről vagynem vesz tudomást (csil
logás és szépségszalon és tévé: lótusz minden
mennyiségben), vagyterroristává lesz, robbant
gat és lövöldöz, igazolva ezzel a fennálló "ren
det" (hiszen a fenyegetett társadalomnak szük
sége van állam atyuska gyárnolítására).

Kisebb idiotizmusok (környezetpusztítás, a
butaság eszmévé emelése, az emberi kapcsola
tok kiüresedése, a halállal, öregedésset való
szembenézni-képtelenség stb.) kisebb jegyzete
ket kapnak, de a lista igazán alapos.

A katalógus benyomását kelti ez a film más
tekintetben is. Mivel a filmbéli kósza létezésen a
kultúra is lötyög, a művészet muzeális unalom és
kifosztott formák szemétdombja Gilliamnél. Ip
nen a tudatos, következetes eklekticizmus. Akár
valamely modem, mások mondataiból össze
montírozott regény - a Brazil is idézetek,

utalások, plagizálások tömkelegébőláll. Megjele
nik és kifordul magából mindaz, amire az embe
riség ma némíleg álszent tisztelettel tekint: a
görög mítoszoktól Franz Kafkán és Ray Bradbu
ryn át James Orwellig; Fritz Langtól Eizensteinen
és Undsay Andersonon át az új-hollywoodi szu
perfikcionizmusig itt van és kavarog a magas
művészet a giccsel, a látomás a blődlivel bizarr
boszorkányszombaton. Éppen csak minden ko
szosabb, ragadósabb, nyikorgósabb, mint az ere
detiben. Ez nyomatékosítja, hogy itt (már) min
den csak másolat, a szellem tovarünt, marad a
látványosság: koszlott kópiák mutogatása, szel
lemvasút. Az operatőr libazöld, cementszürke és
piszkosbarna felületeket fényképez. Még lehan
golóbb azonban, mikor a csiricsáré dominál:
rózsaszín, lila és tulipiros. Mindent túlfeszít,
mindent megkérdőjelez ez a meghökkentő.

magával ragadó, fantasztikus profizmussal meg
csinált film.
Ördögűző aktus ez. Hiszen a világ, amelyben

már ma élünk, egyre jobban hasonlít a filmbélire
( olvasható is egy mocskos falon: REAUlY). S az
állam-Lucifer, butaság-Belzebub, üresség-Ásta
röt ellen nem tud jobb ellenszert Gilliam: ki kell
nevetni. Ám ez a nevetés morbid és hátborzon
gató: nem felold - pofon ver. Beleillene Gilliam
filmjébe az eszmei összefoglalásul is alkalmazha
tó pesti szlogen: "A vilIamoskerekek alól hallat
szó gúnyos kacaj nem mindig őszinte."

Tóth Péter Pál

Lenz

A film Georg Büchner azonos című novellája
alapján készült, ám míg az írásműben a XVIII.
századi költőről és betegségéről kaptunk tu
dósítást, addig a filmben Lenz XX. századi
atomrnérnökröl, egyben XVIII. századi költőről.

Az igazi, irodalomtörténeti Lenz ténylegesen
skizofrén volt, igaz, atomfizikusnak nem érezte
magát soha. A mi Lenzünk idegfáradt, meghason
lott ember, mindazonáltal megkettőződése

inkább afféle irodalmias szeszély, Egymás ha
sonmásai ők, Doppelgangerek, mint oly sokan
mások már előttük a világirodalomban.

A főhőseök) élményei egyszerre az atomfizi
kus és a költő élményei. Rácsodálkozni egy virág
szírmára, közben a bozon nevezetű elemi
részecskéről tűnődni, a Goethéhez átpártolt
leány cmlékét megidézni és párizsi bordélyban
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néger lánnyal szeretkezni, Caspar David Fried
rich kortárs festővel vonaton találkozni, aki egy
furcsa fonnájú felhő képét mutatja neki, semmi
különösebb erőfeszítésébe sem kerül - így
nekünk, nézöknek sem. Hogy mégis inkább egy
mai atomfizikusról van szö, az a film végén
bízonyosabbá válik. A házi atommáglyáját éppen
bejezett Lenz, mintegykezében tartva saját törté
nete és sorsa fonalát, fiának kezdi el mesélní
Georg Büchner novelláját: Január huszadikán
Lenz a hegységen haladt át. A csúcsokat és
fennsíkokat hó borította, alant a völgyekben
szürke kömezök, zöld lapályok, s sziklák és
fenyők."

Itt fontos tudni, hogy az atommáglya építése
előtt Lenz önfejtő gépet készít, hogy választ
kapjon az őt legjobban érdeklő kérdésére: ki ő
voltaképpen. A gép azonban nem ad választ,
habár a technika minden eszköze Lenz rendel
kezésére áll: kábelek, elektromos csövek, chi
pek, kompjuterek. más egyéb szerkezetek ára
moltatják az információkat Lenzről egymáson
keresztül egymásba, Talán éppen ez a hiba. Arégi
közhely, hogy emberi lényt, lelket gép nem
érthet - és ami itt ironikus-abszurd ötletek
során mutattatik be -, Lenz atomfizikus
számára, úgy látszik, nem ismeretes. Ez komo
lyan frusztrálja - hiszen ráadásul az .önfejtés'
végén a Sátán is megjelenik műhelyében, majd
gúnyos nevetéssel a tévémonitoron át távozik,
mintegy feltéve a költői kérdést: talán Lenz a
Rossztól, nem pedig a Jótól származik? És így
kerül sor az atommáglya építésére.

Hogy kicsoda Lenz, számunkra itt kinn nem is
olyan fontos. Adva van egy Én (lélek, szemé
lyiség, individuum, Valaki), aki a világot meg
próbálja egyszerre intuitíve és racionálisan
megérezni, megérteni. Láthatjuk őt XVIII.
századi viseletben havas bércek között, vonaton,
nagyvárosban, faodúból előmászva, atomreak
torban Mahlert vezényelve, régi templomban
angyalok énekét hallgatva. Az ő tekintetével
láthatjuk felhők szelíd játékát vagy éppen vad
rohanását, városi fények villódzását, kristályok
ozmözísát, barna női hajzuhatag fakéreggé
változását, lobogó gyertyákat egy sötét fenyöer
döben bolyongó öregasszony kezében. Hallha
tunk nemes veretű szövegeket Goethétól, más
irodalmi nagyságoktól is, szép versek hangzanak
el, Mahler r. szim(óniájából hosszú részleteket
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élvezhetünk, mintegy a már említett, a világot és
önmagát kereső, úton levő Én hallöszerveí
segítségével. Részesei lehetünk még társadalmi
politikai retlexióinak is: a rakpart alsókövén ülve
úszó dinnyehéjakkal találkozhatunk, melyeket az
Alkotmány-napi víziparádé folyamőr-roesői ál
tal felvert hullámok táncoltatnak. BepiIlantha
tunk a vámszervek működésébe, találkozhatunk
néhány fura pesti figurával. Lassított és gyorsított
képek peregnek előttünk, napkelték és nap
nyugták olykor elszínezett színorgiája pompázik,
néhány perc alatt végigutazzuk az országot
kelettől nyugatig (Záhony és Hegyeshalom). No
és persze hegyek, hegyek - Lenz atommérnök
és költő magashegyi túrával tölti szabadságát.

A film végeztével aztán már azt is tudjuk, ki az
az Én, aki mindezt velünk láttatja. Természetesen
Szirtes Andrásról van szö, az ő életérzései,
gondolatai és látomásai örökíttetnek meg. Eb
ben persze míben sem különbözik más alkotó
tól, ám ő mindezt egyes szám első személyben
teszi, oly szubjektív múfajokban, mint a napló, az
énvers, vagy az esszé, miként eddigi filmjei
kapcsán szembetűnik.Ezekben a művekben egy
olykor már morbidan viccelődő,ám ugyanakkor
romantikus, ellágyuló személyiséget szemlélhe
tünk egészen közelről. A Lenz is egyetlen nagy
naplórészletnek tekinthető.

Hogy mégis a közvetlen találkozás élménye
nélkül távozunk a mozíböl, annak oka viszont
éppen itt keresendő. Úgy tűnik, Szirtes ebben a
filmjében míntha éppen elementáris szubjekti
vitását hígítaná föl. Mintha a naplóját fölütve azt
játszaná, hogy naplót ír, saját magát azonban a
sorok és gondolatok között eltünteti. Talán ha
nem bújt volna Lenz költő és atornmérnök
szerepébe, akkor nem maradt volna rejtve Ő

maga. Akkor bízonyára a cselekmény .bo
nyolításával" sem kellett volna annyit bajlódnia.
A dolog kicsit őszintétlen lett, bujkálás, hami
sított én-törmelékek elrendezett sora.

Hogy a Lenz Szirtes András pályáján pillanatnyi
zavar, hosszan tartó válság, vagyvalami egészen
új szakasz kezdete, az természetesen most még a
jövő titka. (Úgy hírlik, amerikai tartózkodása
alatt .filmleveleket" forgatott.) Akárhogy is van,
filmje az igazat megragadni próbáló művekközé
tartozik, (BRS)

Büki Mátyás


