
Film

Roger nyuszi

A vilag feltételezett val6saga nem múló problé
maja a szemlélődő és beszélő embemek. Az
érzékek által felfogható és a nyelv által kifejezhe
tő vilag kultúránként eltérő módon érintkezik a
valósággal, lehet több és kevesebb. A korlátolt
racionalitás a kettő azonosításának dogmatikus
megoldását választja. A pozitív tudományok em
bert lealacsonyító és elszernélytelenítő korának
tedmicizmusa és szellemtelensége ellen leg
eredményesebben a míivészetek gondolkodás
módja nyújthat be ellenvtleményt. A művészet

saptos gondolkodásmódja megtanít arra, hogy
valóság nincs, mivel semmi mód sincs annak
meghatározására, hol kezdődik és hol végződik.
Afilm ennek a kornak sajátos termékeként képes
előre gyártani a valóságot azáltal, hogy kisza
badítja a fikciót a nyelv közegéból és látvánnyá
alakítja. A sci-fi logik:tja, akár a krimié, a valóság
megalkotás:tra törekszik. Disney-land és Lego
land egy szemléletí átrendeződés készülödé
séról tudósítanak.

Robert Zemeckis filmje rendkívül jellemző

alkotás, valódi szenzacíö, technikailag tökéletes
és teljesen szellemtelen. Ugyanakkor felvet egy
problémát, amit a filmek egyre gyakrabban
kényszerülnek megkerülni: hogy bennük a va
lóság igényével megkonstruált világ nyelvi vagy
képi eredetű-e. Gondolkodást befolyásoló ítél
kezés ez a létezés eredetéről, és következmé
nyeivel egyre inkább szarnot kell vetni. Az első

könyv, az emberek nyelvén beszélő Törvény, a
világ val6ság:tnakalapjáról mint könyvrőlbeszél:
~ ... ha nem, akkor törölj ki engem könyvedból,
amelyet írtál! Az Úr így szölt Mózesnek: csak azt
törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem."
(Kiv 32,32-33) Az ezután következő évezre
dek során a valóság verbális megragadhatósá
g:tnak tekintélye töretlen marad. A művészetek

nek a valóság megalkot:1sára irinyuló szándéka
azonban rendkívüli mödon megnöveli a fikció
tudományos értékét. Mindettől val6színtlleg
nem függetlenül válika jövótervezésben gyakor
lati hat6eróvé a fikció. Ugyanakkor a művészet

kívül kerülve a jöví'jvel kapcsolatos gyakorlati
döntések körén, nem tehet mást, mitikus ma
gyar:tzatokat dolgoz ki erre vonatkozólag. Ezt

variálja tOVl1bb, némi íröníaval, a Roger nyuszi
storyja: A hétköznapian véletlenszerű esemé
nyek mögül lassan előtűnik a valóság igazi arca,
melynek magyará:zatát egy ördögi intelligencia
feltételezett létezése adja meg. A hős, minden
látszat ellenére, nem véletlenül kerül a dolgok
közepébe, A szö legnemesebb értelmében ki
választatott erre a feladatra, hiszen a tét óriási.
Kevés Sl:1mú segítőit az áldozatkész szeretet
vagyszerelem kapcsolja hozzá. Az ellenfél kol
lektív érdekekre hivatkozik, szervezett hatalmi,
látványosan tudom:tnyos-technikai apparátus áll
mögötte, de valójában az önmagáért való go
noszság vezérli. A hős az utolsó pillanatban győz,

és ez a film utolsó előttipillanata. - Afilmmito
lögía kevés elemmel dolgozik, melyben az állan
dókon kívül a változók lényegében képi termé
szetűek. És egyre inkál>b kérdésessé válik, vajon
az állandö elemek sem veszítették-e már el
nyelvi eredetüket.

A képiség eluralkodása a szemléletet kényel
mességre szoktatja. A nyelv közegéból kiszaba
dított fikció a filmben könnyebben emelhető a
valóság rangjára. Az illúzióként működő filmben
a valóság és a fikció olyan mértékben keveredik,
hogy elmosódnak benne a különbségek. A film
immár olyannyira nagykorúnak érzi magát, hogy
szeretne a vászon korlátozásán is túllépni. A
rajzfilmvilág firkáinak a Roger nyuszi címú film
ben mindenesetre sikerül. Ez a filmek által
sugallt gondolkodásmód egyre gyakrabban tesz
arra irányuló kísérletet, hogy Mózes kijelentését
úgy mödosítsa, miszerint a világ alapját képező
mú nem könyv, még csak nem is forgatókönyv,
hanem film. Ennek a törekvésnek a veszélye az,
hogy nélkülözi a szövegbe írt világvalósággá való
áttételének gondolkodást fejlesztő tevékeny
ségét, és hajlamos arra, hogy a képiség által
szervezett tudat lustaságát kihaszn:tlva könnyen
veszélyessé válható uniformizáltságot hozzon
létre. A világ lényegi szerkezetét filmként ér
zékelő gondolkodás a megállíthatatlan és meg
fordíthatatlannak tudott idő illúzióját körülha
tárolt valóságként éli meg. A film idejébe lépót
kezdettőlfogvaa befejezés tartja fogva, szám:tra a
film valamennyi képe csupán atvezetés a jöVŐbe,

amely azonban nem idő, hanem a bevégződött

események Zár6képe. Az így mozdulatlann:t der
medt világhoz nem tartozik értelmes múlt, a
mely megváltoztathatö lenne, emiatt aztán nem
is képes önmagán belül bfint találni. És amilyen
mértékben valósággá teszi önmaga idejét, olyan
mértékben változtatja illúzióv:t a bfint.
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