
„…EGY MÁSIK VILÁG POKLA”
Moldoványi Ferenc: Másik bolygó
című filmjéről

Moldoványi Ferenc (1960. október 30.) debreceni
születésű, a katonaság elől a Debreceni Tanító-
képző Főiskola rajz–népművelés szakára (1979–
1982) „menekülő” filosz, szerves-gyermeki lel-
kületű képekben álmodó, párizsi filmfőiskolás
(1990–91), riport-, dokumentum, népszerű tudo -
mányos film-, illetve film- és tv-rendező (1986–92),
a kultúrák/nyelvek egyenrangúságában hívő
böl cselő, aki Szőts István, Sára Sándor, Gaál Ist -
ván, Schiffer Pál, Almási Tamás klasszicizmusát
túllépve, újraértelmezte a reflexív-kreatív doku-
mentumfilmezés stilisztikáját (dokumentum és
fikció egybemosása, zenei/képi szekvenciák, ke-
retes nagyszerkezetek, párhuzamok/oppozí-
ciók, archetipikus képasszociációk).

Mindig is egymást ki nem záró, több lehetsé-
ges világ ütközőpontjába állította be a kamerát a
godard-i morális nézőpont értelmében. Hol a
fortélyos, végtelen álarcot viselő hatalom és sza-
bad lelkiismeret, civil szókimondás árnyékzó-
nájában fejtette meg az agonizáló diktatúrák túl-
élési, hétköznapi taktikáit, kezdettől fogva
főiskolai tiltás és nemzetközi elismerés „skizof-
réniájába” szorítva (Leleplezés – 1987, A szamiz-
dat ról – 1988/89, Hotel Quest – 1992, Market De ve -
lopment Foundatoin – 1993, Keresztapa – 1993), hol
a kulturális, etnikai, szociális perifériák (sze-
génység, szubkultúrák) hírnöke volt „fekete do-
bozos” elszántsággal, meglesve/megszenvedve
az első kilakoltatások őrületét, a reménytelen le-
épülések nyelvi szétesését, helyenként szürreális
tónusban (Itt és most – 1989, Ha megeszünk egy
hódot – 1984, Párizsi házfoglaló művésze – 1993).
Egyetlen diploma játékfilmje, a Párizsban forga-
tott háromnyelvű (francia, román, magyar) Hotel
Quest is a Budapesti iskola dokumentarizmusát
idézi az ügynöki (szekus) létforma végtelenített
konfliktusairól, szándékosan kék, hideg tónusú
világot festve a vad (Funtek Frigyes) és vadász
(Szabó László) örök párharcában.

A film száz éves évfordulóján egy 14 részes, a
filmnyelvről és a tematizmusról szóló, személyes,
élményszerű, a teoretikusságot kerülő, sok archív -
val dolgozó magyar–francia tv-sorozat „celebrá-
lója” is volt (A film és… 1994–95). Az egyes ré-
szek (A film és …a mozi, ...a fény, …a tér, …a hang,
…az idő és az emlékezet, …az álom, …a mese,
…a nevetés, …a múlandóság és a halál, …a hős,
…a vonat, …a ló és az autó, …a város, …az ero-
tika, …Hommage à Lumière) tematikusan újra-

értelmezték Moldoványi mozihoz-filmhez való
viszonyát, rövid, karakteres archív mozgóképe-
ket kapcsolva a világ nagy rendezőinek, operatő-
reinek, színészeinek esszészerű vallomásaihoz.

De az igazi fordulat saját produceri-rendezői
önmeghatározása óta (Engram: ’emléknyom’,
’emlékezetbe bevésett tapasztalat’) következett be,
csupa filmes/televíziós koprodukcióban, néha
diplomáciai védelmet élvezve, de gyakran életve-
szélyben, ismeretlen földeken, idegen kultúrák-
ban készült, gyönyörűen-látomásosan és valósá-
gosan fényképezett (Máthé Tibor, Nagy András),
meditatív zenére komponált (Szemző Tibor) spi-
rituális, esszészerű-lírai dokumentum filmjeiben
(Az út – 1997, Gyerekek: Koszovó – 2000, Másik
bolygó – 2007), meghozva 32 magyar és nemzet-
közi díjat, 43 ország 98 fesztiváljának elismerését.

Bár ezen filmek mind esztétikailag, mind film-
nyelvileg, mind szerkezetükben nagyon külön-
böznek, mégis mindhármat egyetlen, jól körülha-
tárolható, szinte tézisszerű gondolat, filozofikus
üzenet vezérel, s a „kizökkent létű” helyszínek,
szereplők dramaturgiája is ezt a keresést értel-
mezi. A kínai nyelvű, magyar feliratú Az út című
filmnek még főhőse van, egy 65 éves irodalom-
tanár (Liu Zhixhian), a 10–15 ezres magyar kínai
diaszpóra komikus-fenséges képviselője. Dikta-
túrák-kijelölt sorsa van mindkét világban és kul-
túrában, de mintha angyali távol ságból (egy-
szerre puritán és érzéki fotografálás) nézné
mindkettőt, anélkül, hogy a taói bölcselet illuszt-
rációja lenne két térben és időzónában (Bu da -
pest–Józsefváros – Kína–Peking, Sanghaj). A sze-
 retettől megfosztott élet két morális-kozmikus
keresése mozgatja a dokumentum-játékfilmet:
újraélni a szerelmet egy ismeretlen világban és
visszatalálni boldogtalan házasságából születe-
tett, megtagadott fiához. A Gyerekek már szakít
a hősportréval, egy paradox-abszurd tézisre
építve e „meditatív fohász”, „világi oratórium”
nagyszerkezetét: etnikai alapon zajló törzsi há-
ború és önelégült-amorális civilizatórikusság
akarja itt megérteni reménytelenül egymást.
Koszovóban (a folyó kettészelte szerb Észak- és
albán Dél-Nitrovica) és Belgrádban hat bűnte-
len, árvává váló albán és szerb gyerek a végzet
ugyanazon Möbius-szalagján lesz túl hamar ka-
taklizmák ártatlan tanújává. E háborús vádirat
(empátia és diszkréció melankolikus és szenvedé-
lyes elegye) egy sajátos párhuzamos szerkezetben
valósul meg: a fekete-fehér, puritán szenvedés-
portrékat és egy rádióbeszélgetést a gyerekek
által, szuper 8-as színes filmre forgatott szép
„szekvenciák” tagolják és oldják.
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A Másik bolygó a hőstelenítés és a bonyolult
nagyszerkezet kettősségében emeli fel az elvisel-
hetetlen dokumentatív konkrétságot az archetipi-
kus-spirituális vigasz, az ima magasságába. Ha-
sonló „vádiratszerű” kísérlettel már találkoztunk
az új magyar dokumentumfilmezés palettáján
(Kocsis Tibor: Új Eldorádó, Fekete Ibolya: Chico).

A film 2005 őszétől 2007 késő őszéig forgott
három kontinens négy országában (Mexikó,
Ecua dor, Kongó, Kambodzsa). Egy plusz hét
egyéni és kollektív gyerektörténet fonja össze és
teszi hasonlatossá ezen lázadás nélküli, irracio-
nális stációkat (az észak-mexikói tarahumara in-
dián törzs kislánya; ecuadori cigarettaárus lány,
kongói boszorkány, a kambodzsai téglagyár gyer-
mekei, kongói gyermekprostituált, ecuadori ci-
pőpucoló fiú, kambodzsai szeméttelep álomlátó
kislánya, kongói gyermekkatonák). Az utazást
meditatívvá (sámán és a beavatott kislány imája,
keresztjárása) tevő nagyszerkezet látszólag keretes,
szimmetrikus, megerősítő ismétléseken alapul,
valójában az elviselhetetlenség fokozásával las-
san eltűnik, beolvad, alig ismerhető fel (imatöre-
dék a sámán hangján), mintha azt sugallná, hogy
semmi racionális nem segít, csak az ima. Alászál-
lás egy boldog gyermek által a „vízben elveszett”
gyermeklelkekért és a földön szétszóratva szen-
vedő gyerekekért hozott önzetlen áldozat. Az ál-
dozathozatal is csak a segítő felnőttek (sámán,
édesanya) cselekvéseivel (keresztállítás, tűzgyúj-
tás, tanácsadás, álomőrzés) és óvó szavaival le-
hetséges („El ne tévedj az úton…”, „Krisztus le-
gyen veled és kísérjen utadon”), tehát a közösség
megtartó és elbocsátó erejével. Később csak az
álmokban feltűnő férfiak azok (Jézus a lángoló
gödörnél, idős bácsi a Szellemek Fájánál), akik
segítenek menekülni a tűz elől vagy az éjszaka
rémeitől, az evilági felnőttek, még szeretteik sem.
Az alászállást a sámán a fogyó holdnál, a barlangi
tűz melegénél elmondott könyörgése indítja el: a
keresztet a négy égtáj felé meg kell erősíteni, így
tűnik el a halott ember (Jézus) a keresztről.

A kislány feladata tehát, hogy a négy égtáj felé
(észak: a keret hófúvása, dél: Kongó, kelet: Kam -
bod zsa, nyugat: Mexikó, Ecuador) forduló láto-
má saiban, révülő bolyongásaiban, azaz a hét
konk rét történetben/monológokban/álmokban
megmentse és a reménynek adja (sárga ruha) az
elveszettnek látszó gyermeklelkeket. A struktúra a
következőképpen segíti e bölcseleti szál formai
testet öltését: 1. a fenyőfák kékes hóviharban; 2.
a tarahumara sámán imája és reggeli szertartása;
a beavatott, de már felnőtt kislány beszélget az
édesanyjával; a hegyoldalban haladó sámánt a
lány követei a tópartig; 3. fekete, felhős táj; 4. egy
ecuadori cigarettaárus kislány monológja éjsza-
kától hajnalig, tüzes lázálom ; 5. két kislány álma

a ház tűzhelynél, a sámán követ gyűjt és nézi a
naplementét; 6. afrikai boszorkány kisfiú mono-
lógja, piaci munkák, evés, vonatutazás és birkó-
zás; 7. kambodzsai téglakészítés és áldó eső ; 8.
a beavatott indián kislány mondatai, bolyongás a
vízben álló fák között; 9. egy kongói kis prostitu-
ált monológja, fésülés, éjszakai élet, bódéban be-
szélgetés; 10. cipőpucolás, galambhipnózis, neve-
tés (Ecuador); 11. a sziklás partról — ahol a
mexikói kislány áll — benyúlik a fa a vízbe; 12.
kam bodzsai kislány monológja, guberálás éjsza-
kától nappalig, gyermekek alvása a függőágyakon
és hajmosás a dézsából, éjszakai lázálom sírással;
13. kongói gyermekkatona monológja, pa lántázás,
kiképzés, ének/tánc; 14. porhót terít a hóvihar a
puszta domboldalra, ahol egyetlen farkas áll.

A narráció fő vonalát a képekhez analóg,
kont raposztós vagy asszociációs módon rendelt,
a megalázottságról tanúskodó monológok, illetve
a kibeszélt, apokaliptikus, bűntető, nem felol-
dozó álmok adják. Az álmok esetében a cselekvés
és beszéd szintjén azonban fokozatosan megje-
lennek az oldódás, a remény elemei, sőt a csak a
galambok „nyelvén beszélő” cipőpucoló kisfiút
nemcsak mindig galambok veszik körül szelí-
den, hanem az egyik madár ölbe vevésénél már
ő uralkodik az álom felett. Néhány szegmen-
tum ban semmifajta vagy minimális narrációs
elemet találunk, ezért ellensúlyként felerősöd-
nek a zenei nyomatékok, a képasszociációs plán
struktúrák és a metakommunikációs jelzések a ne-
vetésben és a dalban. A nagyon erős, intenzív ér-
zelmek felidézésénél a kétségbeesett, zaklatott
sírás is hitelesíti a feloldhatatlan krízist, vagy a
hevült dal/tánc erősíti a férfiközösséghez tarto-
zást a halál közönyében. Klasszikus kozmikus
archetípusok (4 ősanyag, nappal-éjszaka, állatok)
mozgatják az alineáris történetek mélyrétegeit,
így emelve el a puszta társadalmi-morális sors-
vázlatokat a tisztább, létfilozófikus síkba, hisz
mind a 7 szenvedéstörténet az embertől meg-
szabadított táj oltalmában zajlik. Domináns a női
karakterű víz: az iszony mélysége ellen küzde-
nek a kislányok (sírás), de a nedvesség, bármi-
lyen nemű gyerekre is terül, mindig óvja, védi a
gyengét (szomj, munka, mosdás), ha már az
anyák újra férjhez mentek, megbetegedtek, meg-
haltak, a pokolba kerültek, de ha élnek is, ki-
fosztják vagy megverik szülötteiket. A tűz szin-
tén feminin, az élet keletkezésének pozitív
attribútuma (szertartás, álomőrzés, a mexikói
kislány sárga és az édesanya piros ruhája, a sá -
mán narancs diadémja, Jézus piros ruhája a ci-
ga rettaárus kislány második álmában, ételkészí-
tés a kongói piacon), de a pusztulás vészjósló
figyelmeztetése is (cigarettaárulás, álombeli for-
tyogó föld, dzsoint sodrása).
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Az ég (fák, hegy, nap) férfias magasba törésé-
vel tagadja a földi rosszat (fenyőfa a viharban,
templom fölötti esőfelhők, fák ágai között fel-
kelő nap, a vonatról látszó horizont az alábukó
nappal, madarak a téren, hegyek fölött elrepülő
madár). A föld a stabilitás eleme, ami megköt és
kijózanít (a sámán köveket hord kerítésnek, a
fiúk birkózása a földön, sár az arcra/lábra szá-
radva, palántázás). Nappalok és éjszakák nem vál-
nak szét, szinte mindig összekeverednek, vagy
túlsúlyban vannak (éjszakai autofarht), de néha
bizonyosságot ígérnek (a sámán napfelkeltéje).
Az állatok elbújtak a pusztító ember elől vagy
magányosan a közelében vannak (cica, farkas a
hegyen), de néha a vigasztalás őrangyalaiként
élnek a gyermekek társaiként (a hegygerincen
haladó patások, galambok a téren, kutya a roncs
lakókocsi mellett, fekete kutya ül a szeméttele-
pen, két kecske élelmet keresgél a guberálók kö-
zött, 4 kecske a faluban felejtett tanktetőn sziesz-
tázik). Ha nyüzsögve ellepnek mindent (legyek a
szeméttelep egy-egy növényének levelein), ak -
kor az enyészet, a kárhozat hírnökei.

Minden gyermeksors e földi létben, de még
az álmok egy részében is circulus vitiosus, re-
ménytelen aláhullás. A fény világra akar jönni e
szenvedő angyalok minden pillantásában, lefoj-
tott éneklésében, kétnapos éhségében, a fajtalan
erőszak és az ölés utáni ébredésben. Pokol és
mennyország határzónáján, élőhalottként járják
néma passiójukat. Jézus megerősítve (nevetés,
játék, állatok, társak, álmok) őrzi őket a Terem-
tővel való találkozásig, mert akikre rá vannak
bízva, megbecstelenítik és kifosztják őket, belő-
lük élnek, elveszik az életüket.

Az ecuadori cigarettaárus kislány első álmában
a felrobbant földön fut egy menedéket nyújtó

hegy felé, de öccse a földbe akar bújni: „és akkor
egy férfi, Jézus, aki ott állt, az is azt mondta: Ne
néz zetek hátra… Ne nézzetek, csak előre, és ak -
kor majd találtok egy helyet, ami nem ég.” Má-
so dik álmában már hatéves: „Jézus körül ott
ültek a tanítványai. Beszélt hozzájuk. Egy nagy
piros ruha volt rajta. Oda akartam menni hozzá,
hogy halljam, mit mond, de ő egyre messzebb és
messzebb került. Még közelebb menetem, és még
távolabb lett.”

A kongói boszorkány kisfiú földönfutóként,
egész életében Istenre vár: „Lelkész vagy pap
akartam lenni, igehirdető, aki az utcán hirdeti az
Evangéliumot.” A kambodzsai szeméttelep füs-
tölgő romjain esznek összebújva felnőttek és
gyerekek, hallgatva az éneket az egyetlen vi-
gasztalóról: „Jézus, aki bűneinket megbocsátja,
békét ad annak, aki követi. / Hallgass meg, Szent-
 lélek, oltalmazd hitemet, őrizd hűségemet.” Még
a halálba menetelő gyerekkatonák egyike is hisz
az élet szent, magasabb törvényei ben: „Az öl-
döklésen, nők megerőszakolásán kí vül nincs
semmi rossz. Az rossz volt. De mert hiszek Is-
tenben, a varázsrontóban, hiába lősz rám, nem
találhatsz el.” A tarahumara sámán a kereszt kö-
rüli tűztánccal űzi el a gonosz lelkeket, melyek a
bemutatott gyermek körül ólálkodnak, de a ha-
lál maszkot öltő afrikai katonafiúk is egy pilla-
natra még élni tanulnak a békét ígérő énekben
és táncban. Nincs más reményük, mint Krisztust
életre hívni e kataklizmák legfáradtabb, legsöté-
tebb óráiban, mert „ez a világ egy másik világ
pokla” (A. Huxley).

SZŰK BALÁZS
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

JEAN-LOUIS CHRÉTIEN

1952-ben született Párizsban, költő, eszme történész és filo-
zófus, jelenleg a Sor bonne filozófia tanszékének professzo ra.
A Do mi   nique Janicaud által be vezetett terminológiával élve —
Jean-Luc Marion és Michel Henry mellett — Chrétient is a
„fran cia fenomenológia te o ló giai fordulatának” meghatározó
képviselői kö zé sorolhatjuk. A filozófus 1980-ban pub likálta
első könyvét, azóta mintegy huszonnégy könyve jelent meg,
melyek a metafizikai-teológiai hagyomány alap vető fo galmait
és a bennük levő még feltáratlan lehetőségeket, összefüggé-
seket vizsgálják.
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