
Száguldás a semmibe 
Az értelmetlen halál romantikus 

szépségét nem egy amerikai — ha-
ladó — film jelenítette meg, még-
hozzá megbabonázó hitélességgel. A 
halál és az élet mezsgyéjén élők sa-
játos kacérkodása a pusztulással a 
Szelíd motorosok óta a tiltakozás, a 
proteszt fény-árnyjátékaként kerül 
vászonra, pedig az életformával 
szembeni valódi tiltakozás egyre ke-
vésbé tud a képek sodrában megka-
paszkodni. Egyre üresebbek ezek a 
proteszt-filmek, mert az őket hordo-
zó társadalmi mozgalom — a diák-
tüntetések, a vietnami háború elleni 
demonstrációk — maguk is elcsen-
desedtek, lassan kihaltak. S más-
részt: a proteszt filmeknek is kiala-
kult a maga sajátos konvenciórend-
je, hőstípusa, dramaturgiája, sőt 
sztori-kliséje is. Ezúttal is ennek a 
halálszerető, majdnem azt monda-
nám nekrofil romantikának láthat-
juk egyik szépen elbeszélt novellá-
ját, s egyúttal e mozgalom talán 
utolsó búcsúintését. A Száguldás a 
semmibe is az önkéntesen vállalt 

halálos játék jegyében fogant, de 
eleve az értelmetlenséget teszi az el-
ső helyre abban a szó-összetételben, 
melyben pár éve még az értelmetlen 
és gyilkos társadalmon volt a hang-
súly. Kowalski, egy autókölcsönző 
vállalat rokonszenves sofőrje foga-
dásból másfél nap alatt akarja át-
szelni fél Amerikát — Denvertől 
San Francisco-ig. A fogadás mögött 
természetesen néhány adag heroin 
és Kowalski bravúros (de sikertelen, 
„frustált" — az első klisé!) autó-
versenyzői múltja álL És természe-
tesen a film főszereplője, a kocsi, 
mely ha megszorítják 250-et is megy. 
Ezzel indul be a kellékek dramatur-
giája, melyben kocsik, motorok, 
rendőrautók, versenyautók, üldözök, 
drukkerek és ellendrukkerek vonul-
nak fel egymást lekörözve, egyre na-
gyobb feszültségívet teremtve — az 
a versenyőrület, melyet már annyi 
autós hajsza filmben láthattunk. Ko-
walski sorsa, fogadása majdhogynem 
másodlagos kelléke ennek a szinte 
önállósuló technológiai drámának. 



Ennyiből áll össze a film — és ter-
mészetesen a halálból, mely az első 
perctől fogva biztos. A gyilkos ha-
lál ugyanis már a főcím alatt lesel-
kedik Kowalskira: a rendőrautók-
ból, a menekülés egyetlen útját el-
záró bulldózerből, a gyűlölettel vil-
landó tekintetekből előre kiolvastat-
ja velünk a film, hogy mi lesz a be-
fejezés. Bár azt is szeretné, hogy rá-
jöjjünk, itt egy társadalom értel-
metlen pusztításvágyát és az ideali-
zált tiltakozók éppúgy értelmétlen 
pusztulni akarását kell majd lát-
nunk — ez azonban többnyire csak 
jószándék marad. 

Elsősorban azért, mert a történet 
dramaturgiája szerint Kowalski sor-
sán kell izgulnunk, vajon sikerül-e 
neki leráznia a rendőröket, akik 
előbb mint gyorshajtót, majd ámok-
futói üldözik. A film mondanivalója 
szerint viszont nem is az ő sorsa az 
érdekes, hanem az a mélyebb társa-
dalmi pszihózis, ahogy Kowalski ne-
ve, a rendőrökkel szembeszálló, 
„szabadságot kivívó" gesztusa egyik 
percről a másikra mítosszá nő, zász-
lóvá válik, reménységgé: a négerek, 
kisemberek, hippik benne látják azt 
a várva várt valakit, akinek sikerült 
a lázadás, aki kihívta a hatalmaso-
kat és most — legalábbis órákra — 
győztesen hagyja őket maga mögött. 
(Kocsijának típusneve is ilyen szim-
bólum: Challenger, „kihívó".) A si-
ker-filmek fonákja ez a logika: míg 
ott a hatalmat, vagyont, szép nőt, 
vagy mások elpusztítását lehet meg-
nyerni a siker pókerjátékán, addig 
itt a hivatalos társadalmi értékek el-
lenében működik a siker-elv. Győzni 
a sikeresek ellenében, a hivatalos 
norma szerint élőkkel, a hatalma-
sokkal szemben. Legalábbis egy or-
szágúti verseny szimbólumrendsze-
rében. S akkor is ha a biztos halál 
lesz a siker csúcsa. 

Miért is üldözik ezt a Kowalskit? 
A film itt majdnem irónikussá vá-
lik. Bár két rendőrt majdnem halál-
baküld — lelöki őket az autópályá-
ról — Kowalski nem követ el ül-
dözendő bűnöket, legalábbis a jog 
betű szerinti értelmében nem. — Ne-
vada államban elnézőek a gyorshaj-
tókkal szemben. Az üldözők nem is 
ezért hajszolják. Egyszerűen azért, 
mert nem tudják miért száguldozik, 
vagy mert gyorsabb a kocsija mint az 

övék — vagy esetleg éppen unatkoz-
nak és a hajtóvadászat felfrissít. 
Bármily találó is ez az irónikus zá-
rójel, mely az egész rohanást magá-
ba foglalja— végül is csak újabb mí-
toszt bontakoztat ki — a proteszt 
hőseit. Pedig Kowalski már beteg 
ember, megtámadta a heroin, mely-
nek rabja lett, s még előbb az em-
berek iránti közöny, melyet beléne-
veltek — Vietnamban, ahol katona 
volt, a rendőrségen ahol dolgozott. 
S ő maga legfeljebb ezt a közönyt 
akarja kifüstölni magából a roha-
nással, az életre-halálra kötött foga-
dás magasfeszültségével. A rizikó 
nagyvonalúságával, ö maga, ha be-
lülről nézzük — nem proteszt-hős, 
nem akar tiltakozni: önmaga elől 
akar menekülni csupán. Csak a film 
közegében, a mítosz árnyékában vá-
lik proteszt hőssé. Abban a közeg-
ben, melyben alakja zászlóvá lehet. 
Abban a társadalomban, melyből 
már kihalt a valóságos tiltakozás, s 
melyben a legkisebb, tiltakozásnak 
értelmezhető gesztus is rokonszen-
vet tud csiholni. 

Mondottuk már, hogy ez a film a 
haladó mozgalmak hanyatlásának 
atmoszférájában született, a diák-
mozgalmak letűnésének tanújaként. 
Ezért nem is akar semmiféle illú-
ziót, ideológiát, társadalmi tanulsá-
got elmondani. A Szelíd motorosok 
még egy illúziórendszer patetikus 
hirdetése volt — mégis az illúziók 
mögött ott lehetett érezni a fiatalok 
tényleges társadalmi mozgalmát. Itt 
már nincs se illúzió, se ideológia, 
egy pesszimista kor konvencióit hor-
dozza. Csakhogy ezt a lehangolt, ha-
lállal kacérkodó magatartást és 
helyzetképet egy romantizált válto-
zatban viszi vászonra: hőse nem csi-
nál semmit — csak rokonszenves. 
Az isten tudja mitől, talán attól, 
hogy olyan elgondolkozó mosoly ül 
a szája szögletében. S ebből a rokon-
szenvből teremti meg a figurát, 
helyzeteit, s innen enged kitekintést 
is az amerikai köznapok kiürültsé-
gére. Csakhogy ez is sematizmus, 
mert az a néhány szűkszavú jellem-
zés, amit egy rendőri priuszról ol-
vasnak fel — itt tudjuk meg, hogy 
Vietnamban sebesült meg, s hogy 
rendőr is volt — valamint az a né-
hány visszapillantás, melyben Ko-
walskit látjuk előéletében — csak a 



rokonszenv alátámasztásához szük-
séges. (Ezekben az emlékképekben 
is versenyez, megsebesül a pályán, 
egy lányt ment meg a rendőrök ke-
zéből, szeret és boldogtalan ...) Ró-
la az emberről, vagy arról a világ-
ról, mely az országútra dobta — 
alig valamivel többet. 

Mégis, igazságtalan lennék, ha 
csak ezt a sematizmust venném ész-
re a filmből. A rendező, Richárd C. 
Serafian mesterien tudja folytatni 
azt az amerikai tradíciót, melyben a 
hősökkel akkor is együtt 'kell érez-
nünk, ha tudjuk róluk, hogy bűneik 
is vannak. (A mi filmjeinkben az át-
lagnál valamivel pozitívebb film-
alaknak nem lehetnek bűnei, nem 
rendelkezhet sötét foltokkal — azon-
nal elvesztené hitelét (Az új hullám 
„vitafilmjei" nem utolsósorban 
azért keltettek olyan széles körű vi-
tákat mert ezt a dialektikusabb 
bűnt és értéket együtt felmutató áb-
rázolásmódot próbálta meghonosí-
tani.) 

Természetesen ezúttal csupán az 
ábrázolási trükk technikájáról be-
szélek, mivel feltételezem, hogy ezt 
a fogást nemcsak egy ilyen piile-
könnyű proteszt megjelenítésre le-
het felhasználni. 

A film még valamit tud. Egy 

arc elbeszélő erejének felnagyításáét. 
Ez az arc ezúttal Barry Newmané, ő 
Kowalski, az a hős, aki alig szólal 
meg, alig látni tetőtői talpig, — csak 
a volánnál ül és a szélvédőn keresz-
tül iátjuk távolba fúródó tekintetét. 
Mégis beszédes lesz ez az arc, ahogy 
előrehalad a történet, ahogy megboj-
dtrl a világ körülötte, ahogy feltárul 
a múltja. Ha csak sejtjük is, mégis 
érezzük, hogy ez a keserű, kiégett 
arc már nem a diákmozgalmak hu-
szonéveseinek maszkját, a hosszú ha-
jat és pofacsontra feszülő fiatalos 
bőrt viseli, mint Peter Fondáé. Érez-
zük, hogy Kowalsűri a másik oldalon 
állt, onnan érkezett ide, az értelmet-
len halálhoz. Sejtjük, hogy ő volt az 
az FBI nyomozó, aki a Berkeley-i 
egyetem szervezőit kutatta, az a ka-
tona, aki [büntetőexpedíciókat veze-
tett a kis nádkunykók ellen. S most 
vezekel: a bártat, a hiábavaló elet, a 
becsapoétság ül ezen az arcon. Kár, 
hogy nem tudjuk igazán sajnálni — 
hiszen izgulnunk kell, hogy vasárnap 
11 óra 55 percre megérkezzék Cisco-
ba, a halálos karambol színhelyére, 
oda, ahol a film elején egyszer már 
majdnem meghalt. Ez is egy fogás: 
a hős már visszafelé él — időben is, 
a filmvásznon is. 
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