
2010 nya rán két nagy had se reg ke rült szem be
egy más sal a vá ro si kul tú ra re le váns szo ci a li zá ci ós
fó ru ma in: azok, akik sze re tik az Inceptiont, és
azok, akik nem. Jobb pil la na ta im ban ar ra is ké pes
vol tam, hogy meg ad jam a fil met nem sze re tõk fan -
tom ké pét szo ci a li zá ci ó juk ra, elõ ze tes ta pasz ta la ta -
ik ra vo nat ko zó fi nom spe ku lá ci ók kal. At tól meg
vég képp – és eb ben az eset ben kü lö nö sen – sok
füg gött, hogy az em be rek mit ol vas tak, hal lot tak a
film rõl, mi e lõtt meg néz ték vol na. A nagy lel ke se -
dés annyi ra fel sró fol ta az el vá rá so kat, hogy igen
ne he zen le he tett rá han go lód ni a szto ri ra. (Én ma -
gam ter mé sze te sen – és jó ezt mi e lõbb tisz táz ni –
a ra jon gók se re gé nek va gyok egyik hû sé ges köz ka -
to ná ja.) Az tán vol tak még azok, akik az utol só je -
le net álom vol ta és azok, akik va ló ság vol ta mel lett
ér vel tek. Il let ve még to vább azok, akik ál mok ról
szó ló, de ste ril film ként köny vel ték el, il let ve
azok, akik film né zé si tech ni ká ink me ta fo rá já nak
vél ték a tel jes szto rit. David Edelsteinnak a New
York Magazine-ban jú li us 11-én meg je lent kri ti ká -
ja1 még ar ra is jó volt, hogy a film kri ti kus sze rep -
ér tel me zé se kö rül nyis son vi tát. Fu ra ügy, biz to san
lesz ró la egy rö vi debb fe je zet a 21. szá zad ele jé nek
film kri ti ka-tör té ne té ben, ha egy ál ta lán mû vel ni
fog ják még ezt a mû fajt (már mint a film kri ti ka-tör -
té ne tet). Az Os car-díj kö rü li hu za vo na nyit még
egy fe je ze tet eb ben az ügy ben – min den idõk leg -
ne he zebb hely ze te: Nolan vagy Fincher? Már jó
ide je ez a nagy kér dés. Amennyi ben az Inception
meg kap ná, kez dõd ne elöl rõl az egész: fel áll na a
vé de lem és a szem fény vesz tést ki ál tó vád. S hogy
a tö meg hisz té ria mé re te it ér zé kel tes sem: az IMDB
sta tisz ti ká in a film ha to dik he lyen van a hon lap48
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...az álom mal va ló 
fog lal ko zás 
szak em be rei, 
az álom tech nok ra ták
ve zet nek vé gig min ket
má sok és sa ját ma guk
ter ve zett ál ma in...

KE SZEG AN NA

CRISTOPHER, A PRO FI



250-es rang lis tá ján, a be vé te li lis tán pe dig a hu szon ne gye dik, ne mi bon tás ban a fér -
fi sza va zók nál a ha to dik, a nõk nél a má so dik he lyen áll.2 Ter mé sze te sen két éven be -
lül job ban fog lát sza ni, hogy ki áll ja-e az idõk pró bá ját, mint pél dá ul Frank Da ra bont
The Shawshank Redemptionja, me lyet az én kör nye ze tem meg bíz ha tó film né zõi kö -
zül ke ve sen lát tak, még ke ve seb ben lájkoltak, rej té lyes mó don még is min dig top pon
ma radt. Nyil ván: mi ke let-kö zép-eu ró pa i ak mi ért len nénk rep re zen ta tí vak eb ben az
IMDB-s min tá ban?

Ez az a mon dén kör nye zet, amely ben a ko lozs vá ri õs be mu ta tó után el he lyez tem
a fil met. Ezek nek a kér dé sek nek a vo nat ko zá sá ban kezd tem el gon dol kod ni ró la – il -
let ve a ko lozs vá ri kö zön ség lel ke se dé sé nek ha tá sa alatt is. Má so dik né zés re már
szur kol tam a film nek, hogy ne okoz zon ki áb rán du lást a kö zön ség nek, il let ve azon
kezd tem el iz gul ni, ne hogy a más faj ta se bes ség hez és in ge rek hez szo kott Z-generá-
ciónak ke vés le gyen, hogy ne hogy ne tud ja át lép ni az in ger kü szö böt. Mert a má sik,
ami ben tel je sen biz tos va gyok, hogy ez a film meg oszt ja a kö zön sé get a szo ci a li zá ci -
ós min ták és kul tú ra fo gyasz tá si szo ká sok men tén, de ugyan ilyen erõ sen po la ri zál ja
azt a ge ne rá ci ók men tén is. Úgy érint ko moly nak ti tu lált kér dé se ket a si ker fil mek tel -
jes szak mai hoz zá ér tés sel ke zelt ar ze nál já val, hogy egy adott film nyel ven fel nõtt kö -
zön ség fri vol nak ér zi a meg kö ze lí tést, meg pró bál ja le lep lez ni az át ve rést, s fél an nak
a stra té gi á nak a tu dat át mo só jel le gé tõl, mely na gyon is an tik mo dell sze rint ve gyí ti
a hasz no sat a kel le mes sel. Fel vál lal egy ak ció fil mes se bes sé get, mi a latt olyan pszi -
chés di ag nó zi so kat ke res gél, me lyek hez rend ha gyó és min den kép pen az em ber élet
út já nak fe lé nél be kö vet ke zõ ta pasz ta la tok ra van szük ség. (Szá mom ra ez a re cept
még min dig min den ed di gi nél re le ván sabb. Rá gód ni leg fel jebb azon szok tam, hogy
az egye sült ál la mok be li inf rast ruk tú ra és kép zé si mo del lek hi á nyá ban le het-e ilyen
tí pu sú tel je sít ményt és ered mé nye ket el vár ni.) A ge ne rá ci ós konf lik tus és az aszim -
met ri kus ta pasz ta la tok kér dé sét tematizálja is a film a Cobb (Le o nar do DiCaprio) és
Ariadne (El len Page) kö zöt ti vi szony ban: ké pes le het-e Ariadne ko moly ér zel mi ta -
pasz ta la tok hi á nyá ban meg ér te ni egy tö ké le tes há zas ság ép pen tö ké le tes össze te võ i -
nek túl ten gé se mi att be kö vet ke zõ ku dar cát? A film sze rint igen. (A zár lat ér tel me zé -
se szem pont já ból ter mé sze te sen kér dé ses, hogy mek ko ra ha tállyal.) En nek a vá lasz -
nak min den kép pen örül ni le het, mert Fincher The Social Networkja va la mi egé szen
más ér zel mi kul tú ra meg szü le té sét jö ven döl te pél dá ul, ahol a ge ne rá ci ó kat ép pen az
ér zel mi vi szo nyu lás mód juk más sá ga, in ten zi tás be li kü lönb sé ge, az ér zel mi koc ká za -
tok vál la lá sa vagy el ve té se vá laszt ja el meg fel leb bez he tet le nül.

De ves sük csak fel az ál mok hoz va ló vi szony kér dé sét. Mert alig ha nem en nek a
kér dés nek is kö ze van az ér zel mi kul tú ra ér tel me zé sé hez. Má so dik ként pe dig tar ta -
lé kol juk a nõ-fér fi vi szo nyét. A töb bit pe dig bíz zuk a ked ves ol va só ra. Mi a latt
Nolantõl min den ki a nem túl álom sze rû álom je le ne te ket kér te szá mon, a fil men igen
jól ér zõ dik a kor társ neurobiológiai álom ku ta tá sok ha tá sa. Michel Jouvet hat va nas
évek be li, macs ká kon vég zett kí sér le tei óta Eugen Aserinsky, W. C. Dement és
Nathaniel Kleitman álom ku ta tá sai ré vén tisz tá zó dott az öt álom szint kér dé se, az
álom be li ta pasz ta la tok idõ be li sé ge és az éb ren lét idõ ta pasz ta la ta kö zöt ti össze füg -
gés, s úgy tû nik, Nolan for ga tó köny ve va ló ban ezek hez iga zí tot ta a cse lek mény ala -
kí tást. Ilyen ér te lem ben pe dig az álom ér tel me zés ha gyo má nyá nak igen fon tos for du -
la tát mu tat ta be – ha úgy tet szik, po pu la ri zál ta. Ho gyan lesz az álom nem csak a tra -
u ma ke ze lé sé nek esz kö ze az álom fej tés ben, ha nem neurobiológiai fo lya mat ként is
meg is mer he tõ és ilyen ér te lem ben ter vez he tõ, meg is mer he tõ, ki ak náz ha tó? In nen
pe dig mind járt két vá laszt is ad ni le het azok nak, akik az álom sze rû sé get ké rik szá -
mon a fil men: az álom mal va ló fog lal ko zás szak em be rei, az álom tech nok ra ták ve zet -
nek vé gig min ket má sok és sa ját ma guk ter ve zett ál ma in, ilyen ér te lem ben az álom -
sze rû ség el vá rá sa ba dar ság (1), má sod szor pe dig a kor társ kog ni tív álom ér tel me zés -
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hez film nem ke rült még ennyi re kö zel, mint Nolané – akár azt is mond hat nánk,
hogy a film el mé let (mely az ál mot na gyon gyak ran tet te meg szim bo li kus másikjává)
el hagy hat ja vég re a Freud–Jung-paradigmát (2).

Más részt pe dig – és az Inception ép pen et tõl okos szer ke zet – a neurobiológiai
álom mû kö dés Cobb ese té ben ta lál ko zik a traumafeldolgozó álom fej tés tan nal. Ezért
iz gal mas az a kis film tör té ne ti egy be esés, hogy ugyan az a szí nész (Le o nar do
DiCaprio) ugyan ab ban az év ben két ha son ló jel le gû tra u ma tör té net fõ sze rep lõ je
(Scorsese Shutter Islandje a má sik) – ho gyan le het fel dol goz ni a fe le ség ön gyil kos sá -
gát –, s míg az egyik film ben mû köd ni lát szik a prob lé ma, a má sik tel je sen célt té -
veszt. És ben ne is va gyunk a má so dik kér dé sünk ben: ho gyan ke ze li ez a film a nõ és
fér fi vi szo nyát? Ez a kér dés se gít het ab ban is, hogy a zár lat je len té sét el he lyez zem.
Az Inception má so dik je le ne te el sõ né zés re Mal (Ma ri on Cotillard) ka rak te ré ben fel -
mu tat ja a femme fatale-t – ki csit Guy Ritchie Irene Adler-értelmezése min tá já ra –,
aki ra vasz ság ban, fel ké szült ség ben, rá ter mett ség ben sok ban fe lül múl ja pár ja tel je sí -
tõ ké pes ség ét. Fil mes kli sé – Mr. and Mrs. Smith min tá já ra. Mal ka rak te re azon ban
ezt a meg kö ze lít he tet len nõ i sé get ha mar le vált ja a nõ i ség egy ugyan annyi ra szte re o -
tip mo dell jé re, a gyen ge, pszi chi ka i lag ma ni pu lál ha tó nõ mo dell jé re. Gon dol junk
akár a ru há i ra a kez dõ, va la mint a kö zös álom ta pasz ta la tot kö ve tõ éb re dés je le net -
ben. A fej lõ dés ter mé sze te sen ép pen azért ér de kes, mert ugyan an nak a sze mély nek
a csá bí tás, il let ve a ben sõ sé ges meg is me rés elõt ti és utá ni ké pé rõl van szó, ami vel
Nolan már a Me men tó ban is el ját szott Teddy Gammel ka rak te ré ben. Mal ese té ben
akár úgy is fo gal maz hat nánk, hogy ez a film ép pen ar ról be szél, hogy a kor társ fér fi
leg na gyobb fé lel me a ne u ro ti kus nõ (leg na gyobb vágy ál ma még min dig a femme
fatale), s ezt a ne u ró zist nem adott sze mé lyek re jel lem zõ tü net ként, ha nem a meg is -
mert nõ ál ta lá nos jel lem zõ je ként ke ze li. Min den femme fatale ne u ro ti kus nõ vé vá lik
ko mo lyabb is me ret ség után. Még az egyen ran gú játsz mák ban tö ké le te sen helyt ál ló
nõ is. A film ép pen ami att cse les – és ne kem itt van je len té se a zár lat nak –, hogy ab -
szo lút nin cse nek nyo mai an nak, hogy Mal meg õrült vol na, és va ló ban ön gyil kos sá -
got kö ve tett vol na el – Cobb ál mán kí vül. In kább olyan az egész, mint ha a ne u ró zis -
tól ret te gõ fér fi meg te rem te né a ne u ro ti kus nõt, a be teg ség ere de te mi att ma gát okol -
ná, és a lel ki is me ret-fur da lást va la mi fé le el sem várt hû ség jel ként vi sel né. Mal né zõ -
pont ját egyet len per cig sem lát juk.

Ti pi ku san kor társ és nagy vá ro si ér zel mi kul tú rá nak a tü ne te it lá tom eb ben a film -
ben, s et tõl va rá zsol el annyi ra. Hogy a lát szó lag prob lé mát la nul tö ké le tes hely ze tek -
ben van ott leg in kább az õrü let le he tõ sé ge. Hogy a nõ kép ár nya lá sa, a nõ mo del lek
át ala ku lá sa a fé le lem mi lyen mo dell je it vált ja ki a fér fi ak ból, hogy az egyen lõ sé get a
két nem kö zül ki vi se li el ne he zeb ben. De ar ról is, hogy ezek a prob lé mák a ge ne rá -
ci ók kö zött kom mu ni kál ha tók és akár még meg is old ha tók. Ele gáns prof iz mus sal.
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