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The Woods/W głębi lasu2

La u ra Goldsztajn 2019-ben Var só ban él, fi nom ele gan ci á val öl töz kö dõ, eny hén
meg fá radt, de min den pó ru sá ból pro fesszi o na liz must és em pá ti át su gár zó iro da -
lom ta nár. Egye te mi órá in az iro da lom és a kí sér le ti pszi cho ló gia kö zöt ti érint ke zé si
pon to kat ke re si, kre a tív írás gya kor la ta in az a fel adat, hogy a hall ga tók név te len
dol go za ta ik ban ír ják ki ma guk ból traumatikus élet hely ze te i ket. Van egy fi a tal fér fi
sze mi na ris tá ja is, aki asszisz tál az órá in, se gít a szö veg fel dol go zás és traumafel-
dolgozás fo lya ma ta it ke zel ni. Ma gán élet ében a ná la je len tõ sen idõ sebb dé kán 
fe le sé ge, aki vel egy gyö nyö rû, mû tár gyak kal, ek lek ti ku san be ren de zett tár sas há zi
la kás ban él nek, egy Hyundai i20-at ve zet, demens ap ját egy öreg ott hon ban gon -
doz zák, gye re ke nincs. Húsz év vel ko ráb ban éle te el sõ nagy sze rel mé vel, Pawel
Kopinskivel egy tra gi kus ese mény so ro zat mi att meg sza kadt a kap cso la ta, s bár e
sze re lem örök re mér ce ma rad kap cso la ta i ban, ki mért és okos há zas ság ban él idõ -
sebb, be fo lyá sos fér jé vel.

Lucy Gold 2007-ben New Jersey-ben él, sze re tett szak má ját eny hén fá sul tan
gya kor ló egye te mi ok ta tó, an gol iro da lom és pszi cho ló gia tu do má nyok dok to ra cí -
mek kel ren del ke zik, he te it ma gá nyos vod ká zás sal és sok-sok szo mo rú ze ne hall -
ga tá sá val töl ti. „Tar tott egy kur zust az egye te men, amely nek az volt az el ne ve zé se,
hogy Kre a tív ér ve lés, és a pszi cho ló gi ai tra u má kat pró bál ta kom bi nál ni kre a tív
írás sal és pszi cho ló gi á val.” (27–28.) Van egy ve le egy ko rú fér fi sze mi na ris tá ja is,
Lonnie, aki „be le ra gadt az ok ta tá si rend szer csap dá já ba, még egy dip lo ma, még
egy év a campusban, köz ben azon ban egy re több lett a ránc a sze me kö rül. Lonnie-
nak ele ge volt az egye tem po li ti ka i lag kor rekt sze xu á lis rend sza bá lya i ból, és úgy
dön tött, hogy a ma ga mód ján igyek szik alá ás ni a rend szert: min den nõt le fek tet,
akit csak tud.” (27.) Lonnie in ten zív pró bál ko zá sai el le né re Lucyt nem si ke rül
zsák má nyá vá ten ni. Lucy ma gán élet ében szing li, az egye tem ál tal ren del ke zé sé re
bo csá tott la kás ban él, meg le he tõ sen igény te len kö rül mé nyek kö zött, demens ap -
ját egy öreg ott hon ban gon doz zák, gye re ke nincs, au tót al ko ho liz mu sa mi att nem
ve zet. Húsz év vel ko ráb ban éle te el sõ nagy sze rel mé vel, Paul Copelanddel egy tra -
gi kus ese mény so ro zat mi att meg sza kad a kap cso la ta, e sze re lem örök re mér ce ma -
rad sze rel mi vi szo nya i ban, ezért nem lép to vább.

E két pár hu za mos pro fil Harlan Coben 2007-es Az er dõ cí mû re gé nyé nek és an -
nak 2020-as len gyel, netflixes adap tá ci ó já nak hõs nõ it mu tat ja be. Harlan Coben az
ame ri kai kri mi nagy mes te re i nek egyi ke, aki New Jersey-i zsi dó csa lád ban nõtt fel,
majd po li ti ka tu do mányt ta nult, egye te mi évei alatt dön tött az írás mel lett, és elõ -
sze re tet tel hi vat ko zik rá, hogy Dan Brownnal együtt a Psi Upsilon test vé ri ség tag -
ja. Mi köz ben vá ra ko zás sal kö vet jük, hogy a Netflix eu ró pai és ke let-eu ró pai ter -
jesz ke dé se mi lyen tar tal mak meg je le né sét fog ja elõ se gí te ni, ho gyan hoz za hely zet -
be a lo ká lis film- és so ro zat gyár tást, igen csak ér de kes, hogy a streamingszolgáltató
és tar ta lom gyár tó má so dik len gyel so ro za ta egy Coben-adaptáció.3 Az el sõ az 1983
cí met vi se lõ 2018-as so ro zat, mely a kö vet ke zõk ben majd önál ló an is sor ra ke rül.
Pro duk ci ós szem pont ból a Cobenre esõ vá lasz tás nem meg le põ: a Netflix 2018 au - világablak
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gusztusában öt évre szerzõdött Harlan Cobennel könyvei megfilmesítési jogára, a
szerzõdés angol és más nyelvû feldolgozásokra egyaránt vonatkozott. A kulturális
kontextus megváltoztatása sem ritka a Coben-adaptációk esetében: a legelsõ film-
re vitt Coben-munkát, a Tell No One-t 2006-ban Guillaume Canet rendezte. A fran-
ciák a sorozatfeldolgozásokban is elõszeretettel veszik elõ Coben regényeit: a No
Second Chance 2015-ben lett minisorozat, 2016-ban ugyanez történt a Just One
Lookkal. 2016-ban a Sky1 Nagy-Britanniában tévéképernyõre adaptálta a The Five-
ot, majd francia–brit koprodukcióban 2018-ban elkészült a Safe, mely szintén el-
érhetõ a Netflix kínálatában. Ugyancsak 2020-ban, ugyanúgy a Netflixen debütált
a The Stranger címû Coben-regénybõl készült brit minisorozat. A kelet-európai pi-
acokon fogódzót és tájékozódási pontokat keresõ Netflix a már európai érdeklõ-
dést kiváltott Coben-sztorikban garanciát lát arra, hogy a drámai történetmesélés
bravúrjait a helyi produkciós hálózatokban sikerrel viheti színre.

A The Woods történetmesélése valóban a storytelling mesterfogásait gyûjti
össze: a történet két síkon játszódik (Coben gyakori technikája), a múltbeli törté-
netet sûrû titok övezi, a szereplõk elfojtással védekeznek rendszeresen visszatérõ
pszichés hatásai ellen, a jelenbeli történet pedig egy olyan bonyodalom szerint
kezd el szervezõdni, melyet csak a múltbeli rejtély megoldása árán lehet felfejte-
ni. Adaptációs szempontból a két idõsíkban zajló történetmondás dramaturgiailag
mindig hálás, hiszen a két világ vizuális felépítése önmagáért beszél, ráadásul 
a múlt mesteri rekonstrukciója a nosztalgikus nézõt is képernyõ elé ülteti. Ugyan-
akkor ahhoz, hogy a történetszálak megfelelõen variálhatók legyenek, Coben be-
vezet egy másik, jelenbeli konfliktust is, melynek közvetlenül nincs ugyan köze 
a múltbeli eseményekhez, de a szereplõk pszichés terhelése szempontjából kulcs-
fontosságú. 

A múltbeli történet a sorozatban és a regényben is egy húsz évvel korábbi nyá-
ri táborban történt kettõs vagy négyes gyilkosság. A férfi fõszereplõ a jelenben
ügyész, aki egykor egy nyári tábor gyerekfelügyelõjeként az utolsó éjszaka barát-
nõjével elhagyta õrhelyét, s ezalatt a tábor öt résztvevõje (a másik felügyelõ, a leg-
népszerûbb lány, a fõhõs lánytestvére és a fõhõs két közeli haverja) kiment a kö-
zeli erdõbe, és közülük csak a másik felügyelõ tért vissza élve. A legnépszerûbb
lány és az egyik haver holttestét megtalálják a helyszínen, a fõhõs testvérének, il-
letve másik barátjának csak a véres ruhadarabjai utalnak arra, hogy õk is részesei
voltak az eseményeknek, és feltételezhetõen szintén halottak. Mint tudjuk, míg
nincs holttest, nincs bûntény, így a két szereplõ életben maradása még húsz év
után is valószínûsíthetõ. Ez a tragédia a táborlakók nagy részének életét s e kis
mikrokozmosz társadalmi dinamikáit erõteljesen megváltoztatja: Pawel/Paul csa-
ládjában az apa és az anya közötti viszony annyira megromlik, hogy az utóbbi el-
hagyja családját, Laura/Lucy táborvezetõ apja pedig a közösségi bosszú célpontja
lesz. Mindkét történetvariánsban nagy jelentõsége lesz a ténynek, hogy a lány csa-
ládja zsidó, így kiközösítésükben korábbi közösségi konfliktuskezelési mintázatok
is szerepet játszanak. Bár a bûntények elkövetését nem tudják kétséget kizáróan
rábizonyítani, a balhét végül a másik tábori felügyelõ viszi el, aki a késõbbiekben
más táborokban is gyilkol, így valószínûsíthetõ, hogy gyilkos ösztöneinek itt enge-
delmeskedik elõször. Coben regényében finoman belengeti az amerikai sorozat-
gyilkos mediatizálódott alakját: „A legtöbb bûncselekmény valami aprósággal kez-
dõdik. A feleség veszekedni kezd a férjével valami apróságon – hol a távirányító,
kihûlt a vacsora stb. –, aztán egyszer csak elszabadulnak az indulatok. Itt azonban
épp az ellenkezõjérõl van szó. Valami nagy volt mindennek a kiváltó oka. Egy
õrült sorozatgyilkos, Wayne Steubens vérszomja hozta mozgásba az eseménye-
ket.” (391.)

A jelenbeli szálon e történet úgy folytatódik, hogy a rendõrséget egy gyilkossá-
gi ügy Pawelhez vezeti, s a holttestrõl kiderül, hogy az erdõbeli gyilkosság során84
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eltûnt fiatal fiúé, aki húsz évet töltött inkognitóban. Pawel ezek után kezd el test-
vére életben maradásában reménykedni. A nyomozás során Pawel, aki boldog há-
zasságot kötött, gyereke lett, és viszonylag hatékonyan volt képes a családi tragé-
dia romjain új életet építeni, randizni kezd Laurával, így az egykori szerelmi tör-
ténet elkezd visszaszivárogni jelenükbe. S bár a két felnõtt egymásra való rezoná-
lása a szentimentális kánon kliséihez hasonlóan tökéletes, Coben mégsem ír
happyendet szereplõi számára. Ugyanakkor interjúkban nyilatkozott arról, hogy
kedvenc sorozatbeli jelenete éppen az, ahol a két fõhõs az újrakezdõdõ, de hama-
rosan ismét eltemetett szerelem pillanataiban visszatér a tábor helyszínére – nyo-
mozni, de az elsõ közös élményeket felidézni is. A storytelling másik mesterfogá-
sa tehát ismét jól azonosítható: a thriller és a romance cselekményszálait érdemes
alaposan összebogozni egymással. Mindeközben ott van a cselekmény jelenbeli
szála: Pawel ügyészként egy szenzitív eseten dolgozik éppen. Befolyásos,
felsõközéposztály-beli családok fiai egy egyetemi partin meglehetõsen brutálisan
megerõszakolnak egy lányt: Coben regényében egy fekete bõrû sztriptíztáncosnõt,
a sorozatban egy szintén egyetemista lányt, akit a közösségi oldalak kompromittá-
ló pózokban mutatnak. Paul/Pawel a lány védtelenségét, az áldozathibáztatás gé-
pezetének beindulását érzékelve alaposan beleáll a konfliktusba, a lány védelme
fõ céljává válik, s még családja és saját biztonságát is kockára teszi, amikor a fiúk
családjai elkezdenek zsarolható pontjai után kutatni. 

A fentebbiek jól érzékeltették, hogy a sorozat Coben regényének meglehetõsen
szoros adaptációja: a történet szálai, a konfliktusok eredõi, a karakterek közötti vi-
szonyok könnyen megfeleltethetõk egymásnak. Éppen ezért érdekesek a meg nem
felelés pontjai, mert ezeken a pontokon történik kulturális átfordítás. A kilencve-
nes évek mozgóképes koprodukciós viszonyai között elõszeretettel használták a
euro-pudding terminust olyan munkák jellemzésére, melyek a gyártásban részt ve-
võ országokat pozitív színben, a sztereotípiákra ráerõsítve, a kulturális realitások
iránt érzéketlenül mutatták meg. A kortárs filmes kultúrában a banális jelzõt szok-
tuk odabiggyeszteni azok elé az alkotások elé, melyek egy-egy kultúra profilozását
aprópénzre váltott ötletekbõl oldják meg. A euro-pudding és a banális európaiság
annyiban azért különbözik egymástól, hogy mára a kulturális profilozással szem-
beni elvárásokban az ingerküszöb sokkal magasabban van, mint a kilencvenes
években. Gondoljunk csak arra, hogy a skandináv krimi sikersztoriját követõen
mennyire alapelvárás lett a lokális kultúra értõ megmutatása a bûnügyi történe-
tekben. A The Woods esetében joggal merül fel a kérdés: mennyire képes a Netflix
arra, hogy elkerülje a lengyelség banalizálását (banal polishness)? Az európai
Coben-adaptációk esetében már a Netflix-szerzõdés megkötése pillanatában fel-
merült az a kritikai érv, hogy az amerikai mûgondú mûfaji történet nem garancia
arra, hogy lokálisan mûködõképes, a helyi produkciós viszonyok között igényesen
elõállítható mûfaji sorozat fog létrejönni. A The Woods azonban mégis mintha in-
kább amellett szólna, hogy ez lehetséges. Idõnként nyilván könnyû azonosítani a
mesterfogások tudatosságát, de a sorozat helyi színe mégsem hatásvadász, és déjà
vu jellege sincsen. Bár erre vonatkozó adatot nem találtam, mégis az az érzésem,
hogy Coben regényei közül azért esett a lengyel gyártók választása éppen Az erdõ-
re, mert a regénybeli szereplõk kelet-európai, pontosabban orosz emigránsok. Így
a banális kelet-európaiság mintázatai adottak voltak a regényben (KGB-hez kap-
csolódó szálak a fõszereplõ szüleinél), az adaptáció pedig ezt a szálat erõsítette fel
azzal, hogy a történetet lengyel kontextusba hozta át. A történetalakítás szempont-
jából az osztályharcnak mind a regényben, mind a sorozatban jelentõs szerepe
van: az amerikai társadalomban a hetvenes években jelentõs hátránnyal induló re-
génybeli kelet-európai emigránsok megfelelõje a sorozatban a kilencvenes évekbe-
li varsói leszakadó alsó középosztály, mely e tragédiából anyagi hasznot remél
húzni. A jelenbeli történetszálon pedig az amerikai történetben feltûnõ rasszkér- világablak
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dést a lengyelesíttett verzióban a közösségi oldalak által lehetõvé vált énreprezen-
tációk és a hagyományos nemi szerepelvárások közötti konfliktus kérdéskörére
cserélik. Kifejezetten jó megoldásnak tartom azt, hogy a fõszereplõ lányt a lengyel
változatban „férjhez adták”: a társadalmi biztonságot adó házasság meglehetõsen
régiókonform, s az amerikai változat nõi értelmiségi alkoholizmusát viszonylag
nehéz lett volna hitelessé tenni a lengyel viszonyok között. 

A sorozat legfõbb hibája ugyanaz, ami a regényé is: a fõszereplõ feddhetetlen-
sége. A rutinos sorozatszereplõ, Grzegorz Damiecki profin uralja ugyan a képer-
nyõt, azonban emberi hitelességét az idõnként becsúszó káromkodásai sem tudják
biztosítani. A morálisan feddhetetlen, elveiben következetes, megtörhetetlen férfi
úgy csinálja végig élete legnagyobb krízishelyzetét, hogy mindeközben egyetlen
hibát sem vét. Olyan, mintha személyisége azt a tökéletes prototípust váltaná va-
lóra, amilyennek Laura látta õt az elsõ nagy szerelem idején. S mint a Coben-
regényekben általában, a múlt lehengerlõ traumáit cselekvésmámorban dolgozza
fel. A Pawelt körülvevõ szereplõk megértéséhez szintén van egy-egy algoritmus.
Éppen ezért emeltem ki a legelején a Lucy/Laura alakját, mert az õ kontextuális át-
írása javára válik a szereplõ komplexitásának. Mintha valami olyasmit sugallna,
hogy ennek a kelet-európai nõkarakternek már alkoholra sincs szüksége ahhoz,
hogy alkoholista legyen. 

A sorozat fõ erõsségét a dekor és a dizájn jelenti. Az HBO-s sorozatgyártásban
is nevet szerzett rendezõk, Bartosz Konopka (30 fölötti filmes díjjal és 30 televízi-
ós társaságtól érkezõ megbízatással), illetve Leszek Dawid (a Paktum – 2015 – len-
gyel sorozat egyik rendezõje) a lengyel kilencvenes évek tárgyi világát, globalizá-
lódó ifjúsági kultúráját hitelesen építik fel. A kortárs lakásbelsõk pedig a lengyel
sorozatokkal kapcsolatos magas elvárásaim szintjére emelkedtek. A fiatal Pawel a
Halál Velencében Tadziójának lengyel változata.

A The Woods mûfaji kódokat vegyítõ sorozatként vizuálisan abban a legerõ-
sebb, hogy felmutat valamit a kilencvenes évek kelet-európai coming-of-age szto-
rijaiból. S bár kétségkívül van benne némi banális kelet-európaiság, nagyon meg-
nyugtató, hogy a régió sorozatgyártása ilyen ujjgyakorlatokra is képes már.
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