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A történet vége
– avagy paradigmaváltás az ezredforduló tömegfilmjében

A
z 1990-es évek tömegfilmjében
fontos változás ment végbe: az erõ-
szakos jelenetekben kimerülõ

akciómozit a mûvészfilmes narrációból
táplálkozó, új típusú történetmesélés vál-
totta fel. Alternatív világok jelennek meg a
filmekben, amelyek között nem egyszerû a
közlekedés a diákok – de sokszor a tanárok
számára sem. Az alábbiakban igyekszem
rendszerbe foglalni az idetartozó mûveket,
kiegészítve azokkal a mûfajokkal, amelyek

szintén eltávolodtak a valószerûségtõl,
messze, egy távoli galaxisba… 

A határ

Minden a ’90-es évek elején kezdõdött:
két produkció megváltoztatta a tömegfilm-
rõl szóló közbeszédet és az elitista elemzé-
sek hangvételét. 

A ,Született gyilkosok’ (1994) mintegy
a  végpontot jelentette a brutalitásra építõ



akciófilm (nehezen körülírható, éppen
ezért gyûjtõfogalomként használt) mûfajá-
ban. Ezt megelõzõen, a ’60-as évek máso-
dik felének westernjeitõl kezdve (Leone-
trilógia, ,Vad banda’) a film dramaturgiai
feszültségéhez már nem volt elegendõ az
izgalommal, szerelemmel teli történet, a
szimpla lövöldözés. Hangsúlyossá vált az
akció kibontása, a vérbõ gyilok, az egyre
növekvõ hullahegy látványa. Ismét feltûnt
az alvilággal saját szabályai szerint leszá-
moló rendõr karaktere (,Piszkos Harry’,
1971). Megismerhettük a polgárt, aki saját
kezével állt bosszút szerettei haláláért,
majd önkéntes igazságosztóként vívta ki a
közvélemény elismerését (,Bosszúvágy’,
1974). Virágkorát élte a horror is: a ’70-es
években miden almûfaja (sátán- és zombi-
filmek, tini- és kisvárosi horror) óriási si-
kert aratott. A keletrõl importált karate-
filmek (Bruce Lee segítségével) egy telje-
sen új mozgáskultúra koreográfiájával
ámították el a nézõket. A kaland- és sci-fi
filmek mindezt egzotikus világban, forra-
dalmian új technikával produkálták. Fel-
frissült a gengszter- és a háborús film (töb-
bek között Coppola és Oliver Stone jóvol-
tából), megerõsítve a hivatásos gyilkos po-
zícióját. Tucatszám készültek ezt követõen
is az erõszakfilmek: a híresebbeket a ’80-as
évektõl Arnold Schwarzenegger és
Sylvester Stallone jegyezte, míg a B kate-
góriában Chuk Norristól Lorenzo Lamasig
sok „ütõs” figura tûnt fel. E korszak pro-
dukcióinak közös eleme a drasztikus halál
mint a kiábrándult, a társadalmi jogrendtõl
elfordult, szorongó néplélek kivetülése. A
,Született gyilkosok’ zárta le ezt a folyama-
tot, hiszen olyan mennyiségben (és minõ-
ségben) osztotta az irracionális motiváció-
jú halált, hogy a késõbbiekben is felülmúl-
hatatlannak bizonyult. Hiába jelentek meg
a mozikban rövid idõn belül kitûnõ iparos-
munkák (például: ,A szikla’, ,Fegyencjá-
rat’), ezek már hatástalanok maradtak.

A határvonalat meghúzó másik produk-
ció, az ,Elemi ösztön’ (1992) már új irány-
zatot képviselt: az erotikus thriller mûfaját,
és sokak megbotránkoztatására (vagy örö-
mére) meztelen színészeket vitt a vászonra.
Számunkra azonban a film más szempont-

ból is érdekes. Visszatartott információival,
sejtelmes dialógusaival, nyitott befejezésé-
vel több olvasatúvá tette a mesét. Hihetet-
len energiával rúgta szét a klasszikus, holly-
woodi narráció minden szabályát. David
Bordwell ,Elbeszélés a játékfilmben’ címû
könyve szerint (Magyar Filmintézet, 1996)
az amerikai tömegfilm (amely mintát jelent
szerte a világon) hagyományos elbeszélés-
módját a következõk jellemzik: hõsközpon-
tú cselekmény, tiszta kauzalitás és követhe-
tõ idõrend; happy end, amely elvarrja a ma-
gánéleti és a közéleti szálat egyaránt. A né-
zõnek mindenrõl biztos tudása van, semmit
nem érthet félre. A készítõk célja az, hogy a
mû értelmezési tartományát minél kisebbre
szûkítsék, megkönnyítve ezzel a történet
nyomon követését és feldolgozását. Ezzel
szemben az ,Elemi ösztön’ új tételt fogal-
mazott meg: a nézõ nem ostoba, a vetítõter-
men kívül is képes a filmen gondolkodni.
Nem kell mindent a szájába rágni; nem baj,
ha napokig, hetekig tovább él benne a meg-
fejtésre váró történet feszültsége.

A változások összegzését és az új kor-
szak nyitányát a ,Ponyvaregény’ (1994) je-
lentette, amelyben a fent említett két szál
összefonódott. E film tovább bontotta a
hagyományos narrációt, ezúttal az idõrend
szétszedésével, illetve a véletlenek beépí-
tésével; ugyanakkor parodizálta a profi
bérgyilkosokra épített akciómozit. Meg-
maradt a bûn univerzumában, de iróniájá-
val nevetségessé tette hõseit és hõsei ag-
resszivitását. Tarantino következõ filmjei
ugyanebben a gondolatkörben mozognak:
vértõl tocsogó mûfajparódiák.

A szervezõdni látszó, új típusú tömeg-
filmes elbeszélés kapcsán feltétlenül meg
kell említenünk a ,Közönséges bûnözõk’-
et is. Míg Joe Eszterhas forgatókönyve a
többértelmûséget, Tarantino pedig az idõ-
síkok összekuszálását hozta be a mûfajba,
addig ez a film az utolsó jelenetében kul-
csot ad egy nem létezõ mese kirakásához.
A nézõ egy kis agymunka után ismét kö-
vethetõ történetet kapott, amivel csak az a
gond, hogy a film világához képest is fik-
tív. Mese a mesében. Már látható, mi lesz
az ezredfordulón a tömegfilm meghatáro-
zó problematikája: a történetek befejezése.
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Mi az a mátrix?

A Wachowski-fivérek filmjével
(,Mátrix’, 1999) látványosan nem tudott
mit kezdeni az elit kultúra felõl érkezõ kri-
tikus. Annál inkább hatása alá került az
egyszeri nézõ, aki napok múlva is kóvály-
gó fejjel csak arra gondolt a vasárnapi
ebéd közben: „Nincs kanál!” Nem csupán
a szemkápráztató technikában és az akció-
jelenetekben rejlett a film mágikus ereje.
Elõször kétkedtek a filmhõsök a sztoriban
(a közönség pedig a hétköznapokban) ta-
pasztalt valóság létezésében. A film arra
döbbentett rá, hogy érzékeink becsapásá-
val életünket akár egy manipulált világban
is élhetjük. A ,Mátrix’-ban megfordul az
emberek és gépek kapcsolatának elõjele.
Immár a Mesterséges Intelligencia (MI)
uralkodik a Földön, amely az embert csak
energiaforrásként használja. Lázadását az-
zal elõzi meg, hogy egy kreált valóság im-
pulzusaival, „vetített képpel” köti le agy-
mûködését. 

Természetesen nemcsak a ,Mátrix’ fo-
galmazta meg a film nyelvén az ezredfor-
duló filozófiájának eme nagy kérdését. ,A
kocka’, az ,eXistenZ’, ,A tizenharmadik
szint’ (1998–99) szintén a párhuzamosan
mûködõ valóságok között mozgatták hitet-
lenkedõ szereplõiket. A klasszikus idõuta-
zós filmektõl (például: ,Vissza a jövõbe’,
1984) ezek a mûvek abban térnek el jelen-
tõsen, hogy nincs meg a biztos kiindulási
pont, a kitüntetett jelen. Miközben a hõsök
tudják, hogy ember által teremtetett tér-
idõsíkok között bolyonganak, nem tudják,
hova kellene visszatérniük. Nincs kapasz-
kodó, a valós élet illúziója szertefoszlott,
de nem kaptak helyette semmi más. A pec-
hesebbek ráadásul az eltérõ világokban
megtöbbszörözve élnek – az ego szétesett.
Ennek megfelelõen nincs felszabadító be-
fejezés, a történet nem zárul le, elmarad a
boldogító végjáték.

Nyilván nem véletlen, hogy ezek a fil-
mek egyszerre jelentek meg a mozikban.
A készítõk megérezték az ezredvég halan-
dójának bizonytalanságát. Most nem a tár-
sadalmi rend mûködése, hanem az egyén
léte kérdéses. Ha tájékozódni szeretnénk a

körülöttünk mûködõ világban, ezt vagy túl
kevés, vagy túl sok egymásnak ellentmon-
dó forrásból tehetjük csak meg. „…a poli-
tika rájött, hogy az információ visszatartá-
sánál és a dolgok eltitkolásánál hatásosabb
eszköz a dezinformációs áradat…” (Feke-
te Ibolya, Filmvilág, 2004. 4.) Vegyük bár-
melyik közéleti, politikai vagy bulvárese-
ményt, biztosak lehetünk benne, hogy a
különbözõ médiumok és az érintettek elté-
rõ módon mesélik el õket. Egyenrangú,
párhuzamos történeteket kapunk. Ráadá-
sul az idõ elõrehaladtával újabb fordulatok
következnek, amelyek a teljes káosz felé
veszik az irányt. A híreket követõknek
olyan érzésük van, hogy az objektív igaz-
ságot sohasem fogják megtudni, mert a
szálakat valakik a háttérbõl mozgatják.
Kuroszava ,A vihar kapujában’ címû film-
je legalább bebizonyította, hogy kizárólag
szubjektív, elfogult igazság létezik; ez az
emberek döntésének fõ motivációja. De
mára ez is felszívódott, a dolgok rajtunk
kívül dõlnek el. Nos, ezért kulcsdarab az
,Összeesküvés-elmélet’, amely bebizonyí-
totta, hogy a paranoia nem betegség, ha-
nem a mai ember egészséges szkepticiz-
musa. Mindez a posztmodern kultúra
„minden összefügg mindennel” alaptételé-
nek cinikus, démoni magyarázatokat kere-
sõ kiforgatása.

Változatok nem létezõ történetekre

Ezzel elérkeztünk a közhangulatra érzé-
kenyen reagáló ezredfordulós tömegfilm
legfontosabb jellemzõjéhez: az akció fo-
kozása helyett a hangsúly az extrém törté-
netmesélésre kerül! Félredobva a lineáris,
klasszikus narrációt, a populáris film szá-
mos megoldást átemel a mûvészfilmes el-
beszélésbõl (vö. Bordwell elbeszélés-el-
méletével). A sztori nem az aktív, hanem a
sodródó hõs köré szervezõdik. Már nem az
ok-okozatiság és az idõrend tartja össze az
eseményeket, hanem a véletlen. Megnõ a
jelenetek közötti távolság, sok a kihagyás,
a visszatartott információ, a nyitott cselek-
ményszál, a mû befejezetlen, gyakran el-
sikkad a motiváció. Az értelmezési tarto-
mány kibõvül, a megértés nagyban függ a
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nézõi asszociációktól. Többértelmû olva-
satot vagy minimum bújtatott alternatívá-
kat kapunk. Mindezt a ’40-es évek film
noir-ja, a ’60-as évek európai modern
filmje és a független amerikaiak már felfe-
dezték, tehát az eszközöket nagyon keres-
ni sem kellett. 

A cél ugyanaz: a nézõ félrevezetése, ál-
történetek mesélése, a fikciós világ lelep-
lezése – röviden az elbeszélés bizonytalan-
ságának fenntartása. A filmek, persze, ezt
változó szinten, eltérõ bátorsággal valósít-
ják meg. Nézzünk néhány példát és meg-
oldási stratégiát!

Illõ egy programadó nagy sikerrel, a
,Hatodik érzék’-kel kezdenünk, mert a
film egyszerre két trükköt is bevet. Csak a
legvégén közöl egy olyan információt,
amellyel arra kényszeríti a nézõt, hogy fe-
lülírja az egyértelmûnek tûnõ fabulát. Ki-
derül, hogy amit addig nézett, meg sem
történt, viszont az új sztorit csak a villany
felkapcsolása után, emlékezetbõl rakhatja
össze. Ennek a mintának egyszerûsített
változata a többi Shyamalan-film
(,Sebezhetetlen’, ,Jelek’). Csúcsdarabnak
számít viszont a ,Kémjátszma’, amely
olyan jól elrejtette a kulcsinformációt az
utolsó mondatokban, hogy a nézõk többsé-
gének fel sem tûnt: bizony megvezették.
Ha lecsupaszítjuk ennek megfelelõen a
sztorit, kiderül, semmi sem az, aminek lát-
szik. S ezt el is várjuk egy kémfilmtõl! 

A ,Hatodik érzék’ másik nagy csele,
hogy az alternatív valóságot a túlvilág je-
lenti, így a párhuzamos síkokat az élõk és
holtak birodalma képviseli. Ezt az eszközt
alkalmazza horrorisztikus módon a
,Másvilág’ és ,A 13. szellem’ is.

A történet sokszorozódása lehet egy tu-
dat játéka is, ahogyan azt az ,Egy csodála-
tos elmé’-ben láthattuk. Hasonlóan mûkö-
dött a ,Harcosok klubja’ és az ,Identity’.
Mindegyikben az nyújt izgalmat a nézõ
számára (utólag), hogy vajon mikor vette
észre a fõhõs tudathasadását. Mikortól
gyanús az, hogy két vagy több szereplõ
ugyanannak az elmének a lakója. Itt is el-
lenõriznünk kell magunkban az újraírt tör-
ténet logikai helyességét, hiszen egyetlen
többlet-információval máris új dimenziót

kaphatunk. Ezt használja fel a ,Külön-
vélemény’, melynek hõsei ráadásul szaba-
don mozoghatnak az idõben. Képesek be-
avatkozni a bûncselekmények megtörténte
elõtt, a jövõbelátók jelzései alapján. De
megbízhatók-e a médiumok? Mi van, ha
õk sem értenek egymással egyet?

A hibernált tudat szórakoztatása is meg-
oldható. A ,Vanília égbolt’ hõsei, jegelt ál-
lapotukban, az általuk kiválasztott pozitív
élettörténetüket élik meg – persze csak fej-
ben. Természetesen errõl mi sem az elsõ
percekben értesülünk.

Párhuzamos lehetõséget nyit a
földönkívüliek bevonása a ,K-Pax’-ben.
Hõsérõl az utolsó pillanatban sem tudjuk
eldönteni, vajon skizofrén-e, vagy egy tá-
voli bolygó lakója. Nyitott, kétértelmû be-
fejezés, melyet a nézõ mindenáron szeret-
ne feloldani. Bizonyítékokat keres az
egyik változat mellett – de szerencsére
ugyanennyi érvet talál a cáfolatára is.

Találkozunk ennél egyszerûbb megol-
dásokkal is. ,A nõ kétszer’ tulajdonképpen
kísérlet arra, mi történhet velünk, ha éle-
tünk egy jelentéktelennek tûnõ epizódja
másként alakul. Egymás mellett fut a két
változat, hasonlóság csak a befejezésben
van közöttük. Vagyis a nekünk rendelt cé-
lokhoz több úton is eljuthatunk. Ezt fokoz-
za a végletekig ,A lé meg a Lola’ (igaz,
Németországból), amelyben egy meg nem
történt esetet látunk három verzióban. Mi-
vel ezek a filmek demonstráltan játszadoz-
nak a variánsokkal, egyúttal le is leplezik
magukat. A nézõ tudomására hozzák: „Kí-
sérlet vagyunk; azt vizsgáljuk, mi lenne,
ha…” Olyannak tûnik az egész, mintha
egy erõsen hiányos puzzle-t alkotnának a
történetelemek, amelyek több módon is
összeilleszthetõk. A film talán nem is so-
rolja fel valamennyit, így magunk is gyárt-
hatunk néhányat. 

A megkettõzõdés mûködik az egyén
szintjén is, a magabiztos akcióhõsök mel-
lett így teret kaphatnak az identitásukkal
küszködõ hétköznapi emberek is. Egyszer-
re szeretnének igazodni környezetük elvá-
rásaihoz, és beteljesíteni saját, jól leplezett
életcéljaikat. Persze az elõbbi mindig erõ-
sebb, így törvényszerû a szorongás. Ezt
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példázza az ,Amerikai szépség’ összes sze-
replõje. Csak a Kevin Spacey alakította fõ-
hõs lép ki az ördögi körbõl, rúgja fel a
„mindenki hazudik mindenkinek” alapsza-
bályt. Megbontja a bomlottságában ki-
egyensúlyozott kispolgári élet harmóniá-
ját. Nem csoda, hogy valamennyien a
vesztét akarják. Büntetlenül nem kerülhet
a felszínre a rejtõzködõ én az ,Egy sorozat-
gyilkos nyará’-ban sem.

Mindezeken kívül még számos módszer
létezik az alternatív dimenzió beépítésére
vagy a történet felszámolására. A ,Femme
Fatale’-ban kiderül, hogy az akció nagy
részét a hõsünk csak álmodta, a ,Frekqen-
cy’-ben és a ,Donnie Darkó’-ban egy ter-
mészeti jelenség kapcsolja össze a párhu-
zamos idõsíkokat, a ,Truman Show’-ban
mindenki azon szó-
rakozik, hogy van
egy balek, aki terem-
tett világát igaznak
hiszi, az ,Ideglelés’
azt hiteti el magáról,
hogy doku, miköz-
ben fikció, a ,Sejt’ a
testen belülre helyezi
a cselekményvilágot.
S a példatár tetszõle-
gesen bõvíthetõ.

Mi van a
többiekkel?

A hagyományos akciómoziban a brutális
halál már kevés. Új típusú hõsökre van
szükség az acélos izmú, sebezhetetlen
Rambó helyett. Legyen ez a megmentõ sé-
rülékeny, kitagadott, mint Bruce Willis a
,Die Hard’-sorozatban, vagy nagy dumás,
poénszóró, mint Mel Gibson a ,Halálos
fegyver’ darabjaiban. Ez utóbbi elõképe
Eddie Murphy, akinek a nyomában jár az-
óta több afro-amerikai színész. De nagy si-
kere van akciósztárként a kispolgári, hét-
köznapi külsõvel megáldott negyvenesek-
nek, Kevin Spaceynek és Tom Hanksnek is.

A számítógépes animáció további távla-
tokat nyitott az akciók minõségében. Pa-
naszkodnak is a színészek, hiszen legin-
kább egy zöld háttér elõtt, partnerek és

díszletek nélkül forgatják ezeket a filme-
ket. Ami számukra rettentõen unalmas, az
a nézõt lenyûgözi. Azért nem árt, ha a ko-
reográfia – akár extrém módon – igényes
(lásd: John Woo mûveit és a Bond-filme-
ket). Mostanában úgy tûnik, a száguldás-
ban látnak fantáziát az ügyeletes stúdióve-
zetõk. Egymás után, hihetetlen gyorsaság-
gal jönnek az autós, motoros filmek, ame-
lyekben a téma változhat (lopás, verseny,
nyomozás, leszámolás), de a sebességfo-
kozat nem – ahogy ezt már az agyunkba
véste a ,Féktelenül’.

A nagy mûfajok közül a horrornak volt
néhány jó éve a ’90-es évek második felé-
ben. A ,Sikoly’ elindította a tinihorror má-
sodik hullámát, egyben kapocsként szol-
gált a ’70-es évek nagy filmjeihez. Szerep-

lõi végig tesztelték
egymást az elõzõ
korszak produkciói-
ból, saját túlélési
esélyeiket pedig a
korábbi filmekbõl
felidézett szabályok
alapján próbálták
megítélni. Így a szo-
rongató feszültség
mellett az irónia
hangulata járta át a
történetet. Ezt sike-
rült tovább fokozni a
,Sikoly 2’ nyitó jele-
netsorában, amely a

tömegfilmben eddig ismeretlen önreflexi-
vitást közvetítette, méghozzá mindjárt óri-
ási dózisban. (Megpróbálom érthetõen el-
mesélni: hõsnõnk, a ,Sikoly’ túlélõje
könyvben írta meg a sorozatgyilkosságot.
Ebbõl filmet készítettek, és mi épp a pre-
mieren csöppenünk bele a film fikciós vi-
lágába: itt kezdõdik a ,Sikoly 2’. A filmbé-
li mozi vásznán azt a nyitó képsort látjuk,
amivel a ,Sikoly’ (is) kezdõdött. Vagyis
Drew Barrymore tíz perces jelenetének a
filmben újraforgatott változatát!)

Az eddig a szerzõi filmnek fenntartott
önreflexivitást is benyelte tehát a populáris
mozi: az idézõjel nemcsak epizodikus ele-
me, hanem legfõbb szervezõ elve lett több
produkciónak. A ,15 perc hírnév’ gengsz-
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Mivel ezek a filmek demonstrál-
tan játszadoznak a variánsok-
kal, egyúttal le is leplezik magu-
kat. A néző tudomására hozzák:
“Kísérlet vagyunk; azt vizsgáljuk,
mi lenne, ha…” Olyannak tűnik
az egész, mintha egy erősen hiá-
nyos puzzle-t alkotnának a törté-
netelemek, amelyek több módon
is összeilleszthetők. A film talán
nem is sorolja fel valamennyit,

így magunk is gyárthatunk 
néhányat. 



tertörténetnek indul, de az orosz maffiózót
a pénznél sokkal jobban érdekli saját ka-
merája és az események rögzítése. Rende-
zõ szeretne lenni, ha már úgyis Ameriká-
ban van. A felvétel kedvéért mielõtt végleg
elhunyna, eljátssza saját halálát. A ,Végsõ
vágás’-ban Jude Law önmagát alakítja,
miközben filmet készít, így keveredik a
valóság a fikcióval (lásd még: ,John
Malkovich menet’). Egyszerre szórako-
zunk a filmen – meg ugyanannak a film-
nek a karikatúráján. Ebbe a vonulatba tar-
toznak a Coen-testvérek rendkívüli preci-
zitással elkészített mûfajparódiái; így mû-
ködik a ,Kill Bill’, de ez tartja életben a
Bond-sorozatot is. 

A valószerûségtõl való menekülés leg-
ékesebb bizonyítéka, hogy trilógiákban
gyártják az elvont, teremtett univerzu-
mokban játszódó meséket. Feléledt a
,Csillagok háborúja’, megelevenedett
,Harry Potter’, ,A gyûrûk ura’, a ,Jurassic
Park’ és a ,Mátrix’ világa, de sorra filme-
sítik meg a nagysikerû képregényeket is a
Batmantõl a Pókemberig. Közös bennük,
hogy a végtelenségig hömpölyöghet a tör-
ténet, hiszen saját földrajzuk, idõszámítá-
suk, lényeik vannak. Nem állnak távol a
gyerekmeséktõl, csakhogy ezeket a mozi
törzsközönsé-gét alkotó tizenéveseknek
és az idõsebbeknek készítik. (A családi
mozinak továbbra is ott van Walt Disney.)
Mi sem jobb bizonyíték erre, mint ,A gyû-
rûk ura’ hármas Oscar-sikere, arról nem is
szólva, hogy ,A Karib-tenger kalózai’ is
kapott jelölést. Infantilizálódás vagy me-
nekülés? Szerintem ez utóbbi, mert a
helyzet az ’50-es évekre emlékeztet, ami-
kor a valóság, a korhangulat ismerete hiá-
nyában a stúdiók a Római Birodalom tör-
téneteit idézték meg. Most is érzõdik a ta-
nácstalanság. Ha sorra jelennek meg a ko-
rábbi kultfilmek rendezõi változatai, az
nemcsak az alkotók pénzhiányára utalhat.

De egymás után készültek az óriási költ-
ségvetésû és sikerû mûfajfilmek is (,Tita-
nic’, ,Godzilla’, ,Gladiátor’, ,Resident
Evil’, ,Penge’), amelyeknek igazából
nincs folytatása. Egyik sem formálta át a
tömegfilmek arculatát. 

A botladozó mûfajok mellett kivételt je-
lentenek az esküvõkre, rigolyás apósra, il-
letve saját szexualitásukat felfedezõ tizen-
évesekre építõ vígjátékok, valamint a há-
borús filmek. Ez utóbbiban már változott a
helyszín: Vietnam és Európa helyett Afri-
kában harcolnak a tengerészgyalogosok.
Nem kell sokat várnunk a szeptember 11-e
traumáját feldolgozó filmekre sem.

A ’90-es évek közepén tehát jelentõs for-
dulatot vett az amerikai tömegfilm: az ez-
redvég emberének alapélményét, az õt kö-
rülvevõ valóság megismerhetõségébe ve-
tett hitének elpárolgását jeleníti meg, még-
hozzá igen különbözõ módon. Új és meg-
határozó elem a filmek megváltozott elbe-
szélõ szerkezete. A linearitást és az egyér-
telmûséget párhuzamos dimenziók, alter-
natív vagy éppen nem létezõ történetek
váltják fel. A narráció maximális figyel-
met, gazdag asszociációs tevékenységet
vár el a nézõtõl, sokszor nehezen megold-
ható, többértelmû rejtvények megfejtésére
hívja. Más filmek a fikciós világtól való el-
távolodás érdekében az önirónia vagy ép-
pen a paródia eszközével élnek, de bátran
használják a korábban csak a modern szer-
zõi filmben élõ önreflexivitást is. Fontos
momentum még az elvont univerzumok
térnyerése. Ezek a filmek nem csupán új
vagy több téridõ-dimenziót teremtenek, ha-
nem kiragadják a nézõt a hétköznapjaiból,
hogy elrepítsék egy másik világba.

H. Papp Zsolt
középiskolai tanár, szaktanácsadó, 

Bocskai István Gimnázium,
Hajdúböszörmény
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