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VARGA BALÁZS

Idomítás és elvadítás
A kulturális és társadalmi idegenség kortárs filmes variációi 

Mundruczó Kornél: Fehér Isten

Ismerős, idegen, hazai

Miközben a tizenkilencedik század végén megszületett mozgóképet az akkori világ globálissá 
válásának egyik hírnökeként szokás emlegetni, a mozgóképkultúra kultúrák között közvetítő, egye-
temes jellege természetesen legalább annyira az idő és a tér kötöttségei mentén, a kulturális föld-
rajz koordinátái között tárgyalandó. Ki beszél, honnan beszél, hogyan beszél – a kortárs filmkultú-
rának a populáris és a szerzői vagy művészfilmes alkotásai is úgy cirkulálnak a fesztiválok, mozik, 
tékák és letöltő oldalak globális, nemzetközi intézményi hálózatában, hogy közben lokális kötött-
ségeik és meghatározottságaik sem halványulnak el. Az ezredforduló magyar filmjeivel kapcsolat-
ban nem véletlenül vetődik fel oly gyakran a kérdés, hogy milyen társadalmi térben játszódnak, 
milyen helyszíneket és hősöket választanak maguknak, milyen pozícióból, miről és hogyan beszél-
nek. Az európai filmkultúrák többségére jellemző az a paradoxon, hogy míg a sikeres műfaji dara-
bok (vígjátékok, krimik, horrorfilmek) javarészt csak a hazai piacon népszerűek, addig a nemzetkö-
zi fesztiválok rendszerébe bekerülő, pályájukat onnan indító szerzői vagy művészfilmek nagyobb 
eséllyel jutnak el külföldön is a mozikba. A populáris filmek tehát inkább odahaza, míg a szer-
zői filmek gyakran inkább a nemzetközi forgalmazásban érik el a közönségük, nézőik többségét. 
Egy Cannes-ban vagy Berlinben szereplő, netán díjat is nyert román vagy magyar filmet feltehető-
en többen fognak moziban megnézni (mert egyáltalán van esélye, hogy eljut külföldön is mozik-
ba) Párizsban, mint Bukarestben vagy Budapesten. És lehet, hogy az össznézőszáma egy globáli-
san sikeres művészfilmnek ugyanakkor lesz, mint egy lokálisan sikeres populáris filmnek. Ez tehát 
nem csak a Valami Amerika-filmekre és a Tarr Béla-alkotásokra igaz (és önmagában természete-
sen semmiféle értékkülönbséget sem implikál), de a kortárs lengyel romantikus vígjátékokra és 
művészfilmekre is. Kivételek természetesen bőséggel akadnak, ahogy a tévés forgalmazás, a DVD-
kiadás, és nem utolsósorban a letöltőkultúra radikálisan átalakítja a művekhez való hozzáférés és 
a filmek fogyasztásának, használatának kortárs trendjeit. Az azonban így is elég pontosan látható, 
hogy a szerzői vagy művészfilmek a kortárs kultúra talán legtöbbet utazó termékei közé tartoznak. 
Az európai filmipar egységesülése, a pán-európai támogatási rendszerek erősödése, a nemzetkö-
zi koprodukciók számának és befolyásának növekedése az egyik legfontosabb eleme és gerjesztő-
je ennek a trendnek. És ez a trend nyilvánvalóan összefügg a kulturális idegenség és ismerősség, a 
kultúrák közötti párbeszéd kérdésével. Azzal, hogy milyen közönséghez szólnak, mennyire lokális, 
helyhez kötött vagy univerzális, határokon átlépő témát dolgoznak fel a filmek.

Idegen idebenn

A kulturális idegenség kérdése a kortárs európai film egyik vezető témája. Kultúraközi talál-
kozások és vándorlások, kalandos és kényszerű utazások, folyamatos határátlépések változékony, 
a hagyományos területiség korlátain túllépő történetei formálják az európai filmkultúra arcula-
tát. Ebbe a hibrid trendbe éppúgy beleférnek a soknemzetiségű koprodukciók könnyű kikapcso-
lódásra készült europudingjai (az Erasmus-promófilmnek is beillő Lakótársat keresünk, vagy a 
multikulturalitást jellemzően kulináris sokszínűségként megragadó Görög saláta, Bon Appétit és 
Csokoládé), illetve a migránsfilmek kemény drámái (Ezen a világon, Gyönyörű mocsokságok, 
Larna csendje). 

Ugyan a kortárs magyar filmtől sem idegen ez a trend (elég csak Hajdu Szabolcs mágikus realis-
ta drámáját, a Bibliothéque Pascalt vagy Miklauzic Bence multikulturális buddy movie-ját, a Zöld 
sárkány gyermekeit említeni), mégis inkább azt mondhatjuk, hogy nem a kulturális, hanem a tár-
sadalmi idegenség áll a mai magyar filmek középpontjában. A magyar és kelet-európai filmek tipi-
kus hősei a hetvenes évektől kezdve jellemzően kívülállók – non-konformista értelmiségiek, művé-
szek vagy kallódó fiatalok. Az uralkodó társadalmi renddel szembeni ellenállás, távolságtartás a 
rendszerváltás előtti értelmiségi melodrámák és nemzedéki közérzetfilmek egyik összekötő eleme 
volt. A társadalmi kívülállás témája az elmúlt évtizedekben a politikai tartalom vagy rendszerkri-
tika nélkül, ám továbbra is meghatározó a magyar filmekben. A kívülálló, szemlélődő, csellengő, 
útkereső hősök identitástörténetei a legkülönfélébb variációkban bukkannak fel a kortárs magyar 
filmben. Fliegauf Bence filmjei a szorongás és félelem egzisztenciális határhelyzeteinek absztrakt-
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univerzális (Rengeteg, Dealer, Womb) vagy épp lokálisan és társadalmilag meghatározott (Csak a 
szél) történeteit vonultatják fel. Kocsis Ágnes minimalista, empatikus filmjei a női tapasztalatok, 
az önmegértés és az útkeresés csendes drámái (Friss levegő, Pál Adrienn). Kocsis filmjeiben a tár-
sadalmi peremhelyzetek, illetve a társadalomba belépést vagy az onnan való kilépést szabályozó 
intézmények gazdag katalógusával találkozunk az öregek otthonától a kórházi elfekvőn át a nyil-
vános illemhelyekig. A társadalmi idegenség azonban nem csak a virtigli művészfilmek sorozatá-
nak központi kérdése, hiszen az ezredforduló egyik emblematikus populáris filmje, Antal Nimród 
Kontrollja elég egyértelműen olvastatja magát a társadalmon kívüliség identitástörténeteként. 

Elidegenülve

A társadalmi idegenség Mundruczó Kornél filmjeinek is visszatérő témája. Korai filmjei a 
középosztály aljáról, illetve a társadalom pereméről választottak hősöket és helyszíneket maguk-
nak (vidéki fiúprostik Budapesten, kallódó fiatalok a kisvárosokban). A Johannától kezdve aztán 
a modellszerű, heterotóp terek és helyszínek (kórház, Duna-delta, filmforgatásra használt lepusz-
tult bérház) lettek a jellemzők. A Fehér Isten az első emblematikus városfilm, sőt, Budapest-film a 
sorozatban, de a sztori itt is erősen modellszerű. 

E filmek hősei szinte mindig mozgásban vannak: megérkeznek valahová, vagy éppen el akar-
nak mozdulni valahonnan, de bizonyosan nem illeszkednek, nem is akarnak illeszkedni ahhoz a 
helyhez, ahol és abba a környezetbe, amelyben éppen vannak. Területen és birtokon kívüli figurák. 
Nincs múltjuk, kérdéses a jövőjük, drámákkal és vétkekkel teli a jelenük. A Nincsen nekem vágyam 
semmi házaspárja excentrikus tornamutatványt gyakorol a puszta kellős közepén, a fiú sárkányre-
pülővel, Batman-maszkban ragadná magával a gerendagyakorlatot bemutató leányt. Az attrakció 
sosem jön össze, a vágyott külföldi sikersztori helyett szerelmi féltékenységi dráma vár a szerep-
lőkre. A Szép napok főhőse a javítóintézetből frissen szabadulva útlevelet akar szerezni magának, 
de mivel erre pár napot vagy hetet várnia kell, visszakerül a kisvárosba, ahol felnőtt. A tehetetlen-
ség, unalom, féltékenység és erőszak spirálja ezalatt a néhány nap alatt is magával ragadja a sze-
replőket. A Delta nyitójelenetében egy szótlan férfi érkezik egy köteg euróval valahonnan mesz-
sziről vissza a szülőfalujába, de nemsokára innen is kivonulva próbál új otthont teremteni magá-
nak. A Szelíd teremtés – Frankenstein terv hőse szintén a nevelőintézetből jön, és keresi fel a csa-
ládját. Gyökértelenség, otthontalanság, a származás és a hovatartozás bizonytalansága, az identitás 
problematikussága és az újrakezdés vágya, illetve lehetetlensége – Mundruczó filmjei rendre eze-
ket a toposzokat variálják. 

Non-konformista hősei a domináns társadalmi renddel összeütközésbe kerülő, a normalitás és 
konformitás többség által hozott szabályait átlépő, azokat figyelembe nem vevő figurák. Nem láza-
dók, hiszen nem harcosan, valamilyen ideát hirdetve támadnak a társadalmi rend ellen, ám tetteik, 
viselkedésük, működésük szinte mindig a család, a kisközösség, a heteronormatív szexualitás sza-
bályait sérti. A Nincsen nekem vágyam semmi Brúnója a feleségén kívül a lány testvérével, illetve 
egy jól szituált, családos férfival is viszonyt folytat. A Szép napok hősének nővére háromezer euró-
ért vásárol magának egy újszülöttet. A Johanna címszereplője a testét is odaadja a férfiosztály idős, 
magatehetetlen betegeinek. A Delta egymást korábban nem ismerő testvérei kivonulnak a közös-
ségből, szerelmüknek és együtt felépített házuknak a tömeg bosszúja vet véget. A Szelíd teremtés 
boldogságot kereső gyermeke szüleit és szerelmét pusztítja el. 

A Fehér Isten Lilije és Hagenje, leány és kutya szintén a társadalmi kötelmekkel kerül szem-
be. A korábbiakkal ellentétben ezúttal nem a heteronormatív szexualitástól való eltérés a központi 
konfliktus (és ennyiben ez a film a Mundruczót ért queer-feminista kritikák tükrében is fordulatot 
jelenthet), hanem a társadalmi idegenség, idomítás és elvadítás igen sajátos perspektívából meg-
mutatott története.

Idomítás és elvadítás

Ugyan a rendezői nyilatkozatokban és az azokhoz szorosan tapadó kritikai értelmezésekben a 
Fehér Isten rendre a kirekesztésről szóló társadalmi allegóriaként jelent meg, ez a nyilvánvaló, és 
nyilvánvalóan aktuális olvasat csak az egyik, és talán nem is a legizgalmasabb értelmezési lehető-
ség. Hagen és Lili kettős történetében nem nehéz felfedezni az ignorancia és az intolerancia klasz-
szikus drámai mintázatát. Ez a mintázat azonban túlságosan általános. Konkrét helyzetrajz nélkül 
ezen a szinten ez a történet pusztán egy újabb intolerancia-allegóriát mutat fel. Aminek a társadal-
mi szükségessége sajnos egyértelmű, csak önmagában a hatóereje limitált. A kirekesztés lélekta-
na és dinamikája, a társadalmi rend szabályozó és korlátozó mechanizmusainak felmutatása azon-
ban ebben az esetben inkább csak a kiindulópontot, avagy kevés vonallal felvázolt hátteret jelen-
tik. Mundruczó filmje csavar egyet az akár a rendező korábbi munkáiból is ismert sémán, de leg-
alábbis ritkábban használt irányból mutatja meg a témát. A Fehér Isten ugyanis elsősorban az elva-
dítás és az elidegenítés természetrajzaként érdekes. 
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Ami tehát a kirekesztés kérdését illeti, az egyrészt elnagyolt, másrészt dramaturgiailag nem is 
problémátlan. A filmben számtalanszor elhangzik, hogy a nem fajtatiszta ebek után büntetőadót 
kell fizetni, vagy kötelezően le kell adni ezeket a kutyákat. A gazdátlan korcsokat pedig összegyűj-
tik, majd elaltatják (bár a legszebbeket és legkedvesebbeket előtte jó pénzért eladják örökbe foga-
dó családoknak). Ezeknek a megbélyegző, elkülönítő és pusztító szabályoknak az okát vagy bár-
mifajta egyéb kontextusát illetően azonban nem tájékoztat minket a film. Nem mintha a mechaniz-
mus nem lenne tragikusan ismerős bármiféle eligazító háttérinformáció nélkül is. Egyfajta rossz 
közérzet, társadalmi frusztráció hangulata végig érezhető, és tulajdonképpen ez éppen elég magya-
rázat lehet a megbélyegző és kirekesztő mechanizmusok életbe léptetésére. Magát a központi konf-
liktust, Lili és Hagen kapcsolatát illetően azonban teljességgel lényegtelen, hogy a kutyát miért, 

milyen általános és többség vagy hatalom által hozott szabály miatt szakították el a gazdájától. Azt 
sem könnyű eldönteni, hogy az elvált apa, aki pár hétre vette magához leányát, miért ilyen erő-
szakosan szabadult meg a kutyától. (Ezzel akarta büntetni dacos leányát? Nem volt kedve és ereje 
érvelni? Megunta a besúgó szomszédasszony és a hatóságok vegzatúráját?) A kiinduló szituáció 
árnyalt ábrázolása helyett itt és most csak az az érdekes, hogy Lilit és Hagent, a kiskamasz lányt 
és kutyáját elszakították egymástól. Tehát hogy mindez erőszakkal történt – és hogy a lány ott volt, 
de nem tudott mit tenni ez ellen. 

A differenciáltabb háttérmagyarázat és társadalmi közegleírás hiánya azért is inkább csak zavaró, 
de nem nélkülözhetetlen, mert a film nem a klasszikus természet bosszúja vagy az állatvilág bosz-
szúja narratíva mentén olvastatja magát. Hiszen Hagen bosszúhadjárata mindazokkal szemben, akik 
ártottak neki, megint csak elsősorban személyes bosszú (melyhez a történet szerint társként használ-
ja a menhely / sintértelep többi kutyáját), de magát a véres leszámolást csak nehezen lehet a kutyák 
emberek elleni általános bosszúhadjáratának tekinteni. Ennyiben azok a párhuzamok, amelyeket 
a Fehér Isten és más, elsősorban műfaji filmek (állat- vagy ökohorrorok) között lehet meghúzni, 
csak részlegesen pontosak. A vonatkozó horrorfilmek, testesüljön meg bennük a fenyegetés a pusz-
tító kutyák, óriásszörnyek, hangyák vagy akár csigák, nyulak formájában, általában a civilizáció és 
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a technika hübrisze okán a társadalomra zúduló pusztítást, és az ettől való félelmet jelenítik meg. 
A Fehér Isten középpontjában azonban nem a leigázott természet vagy a leigázott állatvilág áll. A 
társadalmi hübrisz és frusztráció azonban hangsúlyosan jelen van, miközben a fő figyelem a kutya 
és a lány párhuzamosan futó megtörésének, idomításának, elvadításának történetére helyeződik. 

Cserbenhagyva

Önmagában mind Hagen, mind Lili kiszolgáltatottságának és kihasználásának története ismerős 
mintázatokat követ. A Fehér Isten azonban ügyesen és sikerrel fonja egymásba ezt a két szálat. A 
párhuzamos cselekményvezetés egyfelől arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kétfajta kitaszítottság 
összehasonlítható, miközben fokozatokban, brutalitásban természetesen lényegileg eltér egymástól 
a hormoninjekciókkal és veréssel agresszív ketrecharcossá tett Hagen, illetve a szülei, tanárai, osz-
tálytársai által meg nem értett, magányos Lili története. Mundruczó filmje cserbenhagyások vég-
telen krónikája. Az anya három hónapra lelép új partnerével Ausztráliába, az apa nem figyel oda a 
lányra, de elvárja, hogy Lili idomuljon az ő életének és környezetének rendjéhez, szabályaihoz. A 
karmester-zenetanár a művelt elit frusztrált gőgjét és drilljét képviseli. Csak az egyik osztálytársa, 
és ő is csak pillanatokra képes odafigyelni a lányra, de aztán ő is inkább csak felhasználja, kihasz-
nálja Lilit. A forgalmas úttestre kidobott, otthagyott Hagen menedéket és segítséget keres, de stáci-
ói során csak azt tanulja meg, hogy az emberekben semmiképp sem bízhat. A hajléktalan elbújtatja 
ugyan a sintérek elől, de csak azért, hogy túladjon rajta. A gyroszos és az idomár szintén csak pilla-
natnyi, tünékeny védettséget jelent – mintegy elő-variációját annak a jelenetnek, amit egy résen át, 
véletlenül pillant meg, hogy a kutyatelepen az asszony nyugtató szavak kíséretében küldi a halál-
ba injekciókkal a gazdátlan korcs kutyákat.

Nemcsak a kutyát és a lányt hagyják cserben azok a szereplők, akikben rövid ideig megpróbál-
nak megbízni, tulajdonképpen Lili és Hagen közös történetét is egy akár cserbenhagyásként érthető 
elszakadás terheli. Ahogy Lilit cserben hagyja az anyja, az apja, az osztálytársai, és végső soron a 
teljes környezete, úgy hagyja cserben Lili Hagent, amikor kényszerűen, de engedi, hogy apja kirak-
ja a kutyát a kocsiból. Ezzel a sokkal indul Hagen kitaszítástörténete, és ezzel a teherrel kezdődik 
Lili nevelődése a társadalom és az intézmények hálójában. 

A Fehér Isten már csak azért sem szimpla tézisfilm a kirekesztésről, mert elsősorban nem a 
hatalmon levők és a hatalom alatt lévők kettőssége, szembenállása, ez a klasszikus kétpólusú struk-
túra érdekli. A kitaszítás absztrakt leírása helyett a cserbenhagyás mikrodinamikájára koncentrál. 
Megpróbálja azokat a finomabb, kettős dinamikákat vagy helyzeteket is megmutatni, amikor egy 
kiszolgáltatott szereplő egy nála is nehezebb helyzetben lévő társa felé fordul – ám egy követke-
ző pillanatban máris kihasználja a helyzeti előnyét és / vagy a másik szereplőben felébredő bizal-
mat. Ahogy az osztálytárs srác szinte egyedüliként fordul oda Lilihez és próbál neki segíteni, majd 
nem sokkal később vele csempészteti be a drogot a buliba, ahol aztán faképnél is hagyja a másik 
lány kedvéért. Ahogy a hajléktalan férfi elbújtatja Hagent a sintérek elől, de csak azért, hogy aztán 
ő adja tovább a kutyakiképzőnek. A másik, a gyengébb kihasználásának és cserbenhagyásának ter-
mészetrajza és dinamikája a Fehér Isten egyik legfontosabb témája. 

Érdekes, ám nem kidolgozott eleme a történetnek a kutyák közötti szolidaritás kérdése. Mert 
amíg az emberi közösségben, illetve az emberek és a kutyák közötti kapcsolatokban a kiszolgálta-
tottság és a cserbenhagyás variációit látjuk, a kutyavilágban mintha az összetartás lenne a jellem-
ző. Ez a mozzanat azonban nincs túlhangsúlyozva, a film korántsem a romlatlan, természeti-álla-
ti közösség és szolidaritás versus a hazug társadalmi rend által megrontott emberi világ romanti-
kus kliséjét forgatja. Már csak azért sem, mert a vadságot, a pusztító ösztönöket éppúgy és éppen 
hogy természetinek mutatja.

A kihasználás és a cserbenhagyás kérdése mindezen túl a Fehér Isten társadalomképének is 
megágyaz. Még akkor is, ha, ahogy erről szó volt, ez a társadalomkép vagy háttérrajz erősen elna-
gyolt. Mundruczó filmjének világa ideges, frusztrált, védekező-támadó világ. A szabályok (úgy a 
közösség által hozott regulák, mint az egyének szabályai) a hatalom gyakorlásának eszközei, de 
ezen kívül nem közvetítenek semmilyen értéket vagy szubsztanciát – legyen szó a korcsokra kive-
tett ebadóról, a kötelező operalátogatásról vagy a konyhai viselkedés és a normális étkezés szabá-
lyairól. Az általános frusztráció és agresszió a legtöbb szereplő esetében feltételezhetően a talaj-
vesztettségre vagy a lecsúszástól való félelemre vezethető vissza. Itt tehát nem az utcára vetett haj-
léktalan, a börtönből szabadult, de még a titkos kutyaviadalok közegében is megbélyegzett idomár, 
vagy a gyorsétterem mellett kutyákkal üzérkedő és viadalokat szervező migráns vállalkozó félel-
me, bizonytalansága és otthontalansága a kérdéses vagy a jellemző. Hanem az egykori kutatóból 
vágóhídi állatorvossá, egyszerű húsipari minőségellenőrré lett apa deklasszált ingerültsége, ami 
nem az anyagi bizonytalansággal, inkább a társadalmi presztízs elvesztésével magyarázható. Vagy 
a valaha tán neves karmesterként tevékenykedő zeneiskolai dirigens frusztrált dühe, amellyel szin-
tén az egykori vagy csak képzeletbeli világot és társadalmi rangot sírja vissza, miközben tinédzser 
gyerekeket terrorizálva, üres pátosszal próbál közvetíteni valamifajta értékrendet. 
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A Fehér Isten tehát a kirakatképek, a társadalmilag elfogadott látszatok mögötti agresszió, vad-
ság és elvadítás mechanizmusait vizsgálja. Nem pusztán a hazug látszatokat mutatja meg (a gyors-
étterem tulajának éjszakai, titkos praxisa, a kutyamenhely, ami valójában sintértelep, a zeneisko-
la, mint a társadalmi beiskolázás vagy épp leiskolázás terepe), de párba is állítja a társadalom felső 
rétegeinek, illetve kitaszítottjainak életében a nyilvánosság és a titkosság praxisait. Lili nevelé-
sének, társadalmi idomításának története a felső-középosztály fals miliőjében zajlik. Művészet, 
kultúra, jólét. Ünnepi hangverseny, díszes ruhákban felvonuló családokkal és elegáns termekkel. 
Másfelől ott van Hagen története, az elvadítás és a kutyaviadalok nyers agressziójához való idomí-
tás története, amely pedig a társadalom peremvidékén zajlik. Nem díszes termekben, hanem hátsó 
udvarokban, pajtákban, reflektorokkal megvilágított ketrecekben. Íme, a társadalmilag támogatott, 
elismert, és a társadalmilag elutasított kalandok, élmények, szenzációk párhuzama és különbsége. 
A normalitás, a határhúzás és a normaszegés hatalmi dinamikája. Itt és így válik motiválttá Lili és 
Hagen párhuzamosan futó, majd egybekapcsolódó története.

A cserbenhagyás variációi, illetve a hazug társadalmi látszatok, elvárások és kényszerek miatt, a 
megannyi aszimmetrikus, mert eleve alárendelt vagy kihasználásba átforduló kapcsolat között lesz 
fontos, hogy Lili és Hagen kapcsolata az egyetlen, amely, legalább kezdetben, kölcsönösségen és 
elfogadáson alapul. Ez borul meg a kutya kihajításával, az elszakadással. Ezért húsbavágó a kér-
dés, hogy egy ilyen veszteség után mi következhet. Van-e visszaút, akad-e visszatérés? Miközben 
elég egyértelmű, hogy társadalmi értelemben nincsen – az elnyomottak bosszúja és lázadása vagy 
lerombolja a birodalmat, elpusztítja a fennálló rendet, vagy a lázadók totális pusztulásával ér véget. 
Csakhogy a Fehér Isten nem Spartacus vagy Dózsa György történetét akarja elmesélni. Hanem a 
nevelődés és elvadítás kettős történetét, amelynek a visszafordíthatóság a kulcsa.

Hagen átnevelése sikeres: háziállatból győzelmes harci eb lett. Lili átnevelése sikertelen: a szu-
verén, magányos lány nem áll be a társadalmi elit szabályrendszerébe, nem fogadja el a követen-
dőként felkínált viselkedésmintákat. És itt természetesen látszik, hogy a Hagen–Lili analógia nem 
pontos, mert ez a két történet nem egymás tükörképe. Ahogy Hagen magával tudja vinni kiszolgál-
tatott kutyatársait, úgy Lili egyedül marad, pontosabban kezdettől egyedül járja végig a maga útját. 
A trombita a kezében nem a felsőbb osztályba való belépésre szolgál (zene, művészet, zeneiskola), 
a lány másra, például Hagennel való kommunikációra használja hangszerét.

Lili trombitaszólója első alkalommal, amikor a kutya és gazdája az apa rideg lakásában első 
éjszakáját töltötte el, a megnyugtatás dallama volt. A zárlatban pillanatnyi békét vagy nyugalmat 
hoz – de lehet, hogy csak visszaidézi az egykor volt nyugalmat. 

Miután Lili, még ha kényszerűségből is, de hagyja, hogy apja kitegye az autóból a kutyáját, a 
film végén újra szemtől szembe kerül Hagennel. Nem Lili lelkifurdalása itt a kérdés. Nem is az, 
hogy mindketten bejártak egy utat pár nap alatt, és a két út közül Hagen útja volt a pusztítóbb. A 
kérdés az, hogy vajon van-e esély a megértésre és az összhang újrateremtésére a kitaszítás és az 
elvadítás után? Van-e visszaút, van-e bármilyen esély ezt követően az együttélésre? A film szándé-
kosan nyitva hagyja ezt a kérdést. 

A zárlatban, a nagyszabású, teátrális nagyjelenetben nyugalom uralkodik. Lili trombitaszólója 
után csendben hasalnak a gyárudvaron a kutyák és a leány. Csak azt nem könnyű eldönteni, hogy 
mivel folytatódik majd ez a jelenet. Ha pesszimisták vagyunk, a Fehér Isten zárlata az időleges 
nyugalom és béke pillanata. Lili drámai vétséget követett el, cserbenhagyta a kutyáját, és a bosszú 
most őt is utoléri. Ezt az értelmezést kevés kommentelő és kritikus osztja. Majd mindenki optimis-
tának gondolja a zárlatot. Ilyen értelemben a film az egykor volt közösség újbóli megélésének pil-
lanataival ér véget. A zenének bizonyosan van ereje a Fehér Istenben, a művészetnek nem feltétle-
nül. Hasonlóan ahhoz, hogy az autoriter zenetanár rosszul és rosszra, míg a csendes és magányos 
Lili jól és jóra használta a zenét. Másként fogalmazva: a zárlatban a trombitaszó biztosan a zene 
erejét mutatja, de nem biztos, hogy a megszólaló zene egyben a művészet hatását, erejét is szimbo-
lizálja. Ha van ereje a zenének, akkor az a kommunikációban, az összhangteremtésben, a megér-
tés lehetőségének fenntartásában rejlik. Talán ilyen értelemben használja a Fehér Isten is, és ebben 
rejlik a film zárlatának optimizmusa.


