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Mi jutott eszébe a nézőnek a cím-

ről negyven évvel ezelőtt? 
Kedélyes Jágertruppen. Reggeli 

papramorgó. Havas dombhát. Vad-
disznóölés. Bájos bajor békeidill. Vé-
gül sörözés, csecsemőnagyságú kor-
sókból. 

Hát harminc évvel ezelőtt? 
UFA kultúrfilm. Derűs bariton-

hangú bemondószöveg. Szép termé-
szeti képek. Szélcserzette, kipirult 
arcok. Olajos lőfegyverek csillogása a 
fölkelő nap sugarainál. Végül sörö-
zés. csecsemőnagyságú korsókból. 

Húsz évvel ezelőtt a címről már 
semmi idillit nem sejtett volna a né-
ző. Tudta volna, hogy München va-
dászainak megszervezéséről és bar-
na inggel ellátásáról lesz benne szó. 
S úgy kezdődik a film, hogy söröz-
nek, csecsemőnagyságú korsókból. 

Tíz évvel ezelőtt pedig a Petelski-
házaspár megcsinálta az Embervadá-
szat című filmet, ahol már nem vol-
tak sem vaddisznók, sem szarvasok 
sem nyuszikák a német puskacsövek 
előtt csak lágerből szököttek, akiket 
hajtók kerítenek a vadászok puska-
csövei elé. 

És mielőtt rátérnénk Peter Fleisch-
mann filmjére, nem hagyhatjuk 
említés nélkül Jan Nemec híres mun-
káját, az Éjszaka gyémántjai-t, ahol 
békés német polgárok fegyverkeznek 
föl és egy fényektől csillogó erdőben 
kitartóan kergetnek két háftlinget, 
akik artisztikusan menekülnek. A 
f i lm értéke nem a visszapillantó 
álombetétek, nem a kafkaizált kép-
zettársítások voltak, hanem a malí-
ciával és gúnnyal lefényképezett haj-
tóvadászat: öregek és féllábúak. ma-
gatehetetlenek és mangalicává hízot-
tak törtettek áldozataik után kedé-
lyes kurjantgatásokkal, egymást biz-
tató vadászrikkantásokkal, majd 
mindinkább átérezve hazafias köte-
lességüket, állampolgári rendszerete-
tük kényszerét, lihegve és fujtatva 
futottak, botorkáltak, másztak a két 
ártatlan nyomába. 

Semmi ilyent nem találunk ebben 
az NSZK-fi lmben. Találunk viszont 
egy komótos nyugalommal kiterege-
tett, hagyományosan elkészített tör-
ténetet, amely a főszereplő Martin 
Sperr színdarabja alapján készült el. 
A harmincas évek francia realizmu-



sának eszközeivel festődik meg egy 
kis bajor falu mindennapos élete, az 
emberek szorgalma és egy-egy ke-
ményen s takarékosan megrajzolt 
portré: a mészárosnérói, a falu bo-
londjáról, a helyi prostituáltról, a 
nagygazda polgármesterről, a külföl-
di vendégmunkásokról, a jóléti ál-
lam parasztjairól és egy hazatérő 
fiatalemberről, aki homoszekszuali-
tásért börtönbüntetését töltötte a vá-
rosban. 

Aprólékos realizmussal teregetődik 
ki egy nyárspolgári egyházközség 
külső és belső képe: kívül a gazdasá-
gi csoda jólfelszereltségével és ké-
nyelmével, belül pedig ridegséggel, 
durva tréfákkal és nyersességgel. 
Szárazság foglalja el az emberi kap-
csolatok helyét. Itt az anyák gyen-
gédtelenek gyermekeikhez, Abram-
nak, a börtönből jött fiúnak ostoba 
és rettegő anyjáról már nem is be-
szélve: gyermekeiket nem emberré 
akarják nevelni, hanem tisztes pol-
gárrá pofozni. A szerelmi kapcsola-
tok fiziológiás tárgyiasságra szorít-
koznak. A pletyka és az egymás le-
vesét vizslató rosszindulatú kíván-
csiság, a meghunyászkodás és a gőg. 
az irigység és az ostobaság pontos 
és hideg rajzát kapjuk ebből a f i lm-



bői: egy aprólékosan kibontakozó ön-
törvényű drámát, ahol tetten érhető 
a közvéleményből kialakuló közhan-
gulat, a közvéleményből kibomló tö-
meghisztéria. 

A Vadász jelenetek.. ,-nek nem a 
homoszekszuális fiú a hőse — akit 
belehergelnek a néma, védekezés nél-
küli védekezésbe, a menekülési kí-
sérletekbe, végül egy gyilkosságba —, 
hanem a tömeg, a butaságban tartott 
tömeg, aminek minden tagja saját 
egyéniségét kibontakoztatandó veszti 
el arcát és olvad brutális masszává, 
hogy majd a f i lm végén idilli nép-
ünnepélyen vedelje az agyat tompí-
tó sört, az egész cselekményt végig-
kísérő landler hangjaira. Bármeny-
nyire is divat a nemi aberrációk 
színpadi, regénybeli és fi lmi földol-
gozása (hogy most már kommerszia-
lizálódott és vígjátéki szférában je-
lentkezik a téma), a f i lm nem erről 
szól. 

Fölcserélhetnénk Abramot. A haj-
sza más ellen is megindulhatna. A 
durva kapcsolatok ennek a válasz-
hatóságnak a véletlenjét is megmu-
tatják. Amilyen szeszélyesen fordul 
ellene a falu, ugyanolyan erővel for-
dulhatna a páriaként kezelt Hanne-

lore ellen, akit a falu prostituáltja-
ként tartanak számon és kiszolgálta-
tottságában megalázó tréfákat űznek 
vele vagy megalázó kényszerkapcso-
latokba hajtják. Fordulhatna a köz-
hangulat ae özvegyasszony ellen, aki 
félkegyelmű fiával és béna szerető-
jével él együtt és szemet szúrón más, 
mint a többiek. Megindulhatna haj-
tóvadászat a török vendégmunkások 
ellen is, akiket szintén nem tekinte-
nek embernek. És még sok más le-
hetőséget mutat a film, hogy kik fe-
nyegettek egy ilyen önelégült tömeg 
hisztériás indulatától. Lehetne pro-
testáns, zsidó, néger, értelmiségi. 
Mindegy. Csak annyi szükséges, hogy 
más legyen, idegen legyen. Elég any-
nvi, hogy különbözik tőlük: és máris 
kész a pogrom-hangulat. 

Elia Kazan Téboly-a a negyvenes 
évek közepén ugyanezen modell sze-
rint építette föl az amerikai lincs-
hangulat, a tömegtéboly vizsgálatát. 
Húsz év múlva a Bonnie és Clyde-ot 
készítő Arthur Penn A vadászat cí-
mű fi lmjében ismétli meg egy kis-
város fölgerjedt nyárspolgárainak 
beteges hajszáját, de már hiányzik a 
filmből a roosewelti Amerika illú-
zióiból fakadó dramaturgiai megol-
dás, a saját karrierjét is veszélyez-
tető, bátor demokrata ügyész, aki a 
politikai nyomás ellenére is kiáll az 
ártatlan védelmében és végül diadalt 
arat. 

S bármennyire igyekszik Alain De-
robe kamerája döglött képekben el-
beszélni ezt a történetet, hogy le-
kopott híradófelvételek dokumen-
tumtárgyilagosságát sugallja a nézők-
nek, bármennyire is „német f i lm" 
Peter Fleischmann munkája, típu-
saiban, hangsúlyaiban, színészi gesz-
tusaiban. kemény durvaságában, 
szívszorító kedélyeskedésében: még-
sem tekinteném kizárólag Német-
ország önkritikájának. Máshol is ér-
vényesekké válhatnak ezek a vadász-
jelenetek, ahol a tömeg ártatlanok 
ellen uszulni hajlandó, ahol az em-
bervadászat népi sporttá válhat. 
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