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Munkamániás kaméleon

Steven Soderbergh megújulásai

Steven Soderbergh munkássága 
kapcsán legtöbbször a „kaméleon” és a „munkamániás” jel-
zők szoktak felbukkanni a kritikai diskurzusban  Valóban, ke-
vés kortárs amerikai rendezőt lehetne mellé állítani, aki hozzá 
hasonló tempóban és sokszínűséggel ontaná a filmeket  Steven 
Soderbergh munkamániájával legfeljebb a távol-keleti kollégák 
(pl  Takashi Miike vagy Hong Sang-soo) tudják felvenni a ver-
senyt  Ráadásul Soderbergh képes meghazudtolni azt a régi köz-
helyt, miszerint a mennyiség a minőség rovására megy: bár az ő 
több mint harminc játékfilmet számláló életművében is akadnak 
gyengébb darabok, de még a legsilányabb Soderbergh-film is tar-
togat valami meglepő formanyelvi ötletet, dramaturgiai fogást 
vagy technikai innovációt  Arra a kérdésre, hogy mi a rendező 
titka, azt válaszolnám, hogy a folyamatos útkeresés és megúju-
lásra való igény: ki mer lépni a komfort zónájából, hogy (szá-
mára) ismeretlen területekre kalandozzon, vállalva az anyagi (és 
az ennél fontosabb esztétikai) bukás lehetőségét is  Soderbergh 
pályáját ezért gyakorlatilag bukások és sikerszériák ciklikus egy-
másutánjaként is le lehet írni  

„Nem vagyok látnoki rendező  Néha szeretnék az lenni, 
de összeségében még sem tartozom ebbe a kategóriába, mint 
Kubrick, Altman vagy Fellini, nem is beszélve a tehetségükről  
Sokkal inkább azokhoz tartozom, akik bizonyos témákra reagál-
nak és a legmegfelelőbb stílust keresik hozzájuk”1 – nyilatkozta 
Soderbergh egy interjúban a rá jellemző kritikus önreflexióval, 
amivel csak látszólag helyezte életművét vagy karrierjét egy ala-
csonyabb filmtörténeti polcra  Valójában arra világított rá, hogy a 
1 Kaufman, Anthony (ed): Steven Soderbergh: Interviews, University Press of 

Mississippi, Jackson, 2002, 38 
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modernizmus szerzői elméleteinek bűvkörében megfogant nagy 
filmtörténetek megszűnésével az egységes alkotói ars poeticák 
is felolvadtak a posztmodern olvasztótégelyében: ennek a je-
lenségnek az egyik legjellegzetesebb reprezentánsa Soderbergh 
eddigi életműve  Azt azért gyorsan hozzá kell tenni a fentiek-
hez, hogy a posztmodern film „elszerzőtlenedése” persze csak 
látszólagos, hiszen számos olyan rendezősztárt és szerzőióriást 
kitermelt (pl  Peter Greenaway vagy a Coen testvérek), akinek 
életműve nagyon is jól megközelíthető a szerzői elméletek fe-
lől  Arról nem beszélve, hogy a sokműfajúság, illetve a stiláris 
sokszínűség (avagy a kaméleontermészet) is tekinthető egyfaj-
ta szerzői attitűdnek  Ha megnézzük az amerikai függetlenfilm 
nyolcvanas–kilencvenes években befutó rendezőit, szembetűnő, 
hogy számos olyan alkotó lépett ekkor a színre, aki – bár eltérő 
mértékben, de – előszeretettel kalandozik különböző formák és 
műfajok között, fellazítva és megkérdőjelezve a filmkritikusi ka-
tegorizálás módszertanát  

Soderbergh generációtársai közül Richard Linklater az (Mi-
előtt felkel a nap, Visszajátszás, Kamera által homályosan), aki hozzá 
hasonlóan kaméleontermészetű rendező, de ebben a kilencvenes 
években berobbanó függetlenfilmes nemzedékben Kevin Smith 
(Shop-stop, Red State) és Gus Van Sant (Good Will Hunting, Gerry, 
Psycho) is előszeretettel hagyja el az alkotói komfortzónáját, 
mindamellett, hogy mindannyiuknak van egy „biztonsági zóná-
ja”: ez Smith esetében a vígjáték, Van Sant-nél meg leginkább 
a kontemplatív tempójú, melodrámai ízeket is mutató filmek, 
amik a fiatalok bizonytalan világát dolgozzák fel (Paranoid Park)  

Soderbergh visszatérő megújulásai egyrészt generációs vagy 
filmtörténeti okokra vezethetők vissza: ez a nemzedék volt az 
amerikai film első „videótékás” hulláma, akik a mozgóképkul-
túrával egy teljesen új médiakörnyezetben ismerkedtek  A hetve-
nes–nyolcvanas években kulturálisan magára ébredő, ifjú rende-
zőaspiránsok már nemcsak a nagy művészettörténeti narratívák 
és a filmtörténészek által előre megszűrt kánonok alapján tájé-
kozódtak a mozgókép múltjában, hanem a VHS-kazettákon ke-
resztül elérhetővé vált számukra egy sokkal szélesebb merítés, 
ami nem tett különbséget az „alacsonyabb rendű” szennyfilmek 
és a magasművészet kategóriájába sorolt klasszikusok között  
Ráadásul a VHS-kazetták megkönnyítették a filmek elemzését 
(képkockák kifotózását, jelenetek kikockázását és újra játszását), 
ami a filmkészítés pedagógiáját is újra hangolta  Érdekes mel-
lékkörülmény, hogy amíg a negyvenes években született és a 
modernista szerzői film hőskorszakában szocializálódó „movie 
brat” nemzedék (Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford 
Coppola, Brian De Palma) javarészt akkor induló filmiskolákban 
tanulta a szakmát (az egyik híres kivétel volt Spielberg), addig 
a hatvanas években született „VHS-nemzedék” egyáltalán nem 
járt filmes képzésekre, és többnyire a DIY-filozófia (vagyis: do 
it yourself, csináld magad) bűvkörében kezdett alkotni, egyfajta 
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képzetlen, naiv, ha úgy tetszik brutalista (vagy punk) felfogás-
sal  (Ennek volt az egyik leghíresebb hőse Robert Rodriguez, aki 
a családtagjait és barátait mozgósítva forgatta le a hamar kul-
tikussá váló, garázsesztétikát árasztó filléres akciófilmjét, az El 
Mariachi-t ) 

A generációs okokon túl Soderbergh karriertörései vagy ce-
zúrái is fontos szerepet játszottak a folyamatos megújulásban, 
új utak keresésében, de mielőtt a pályakép hullámvölgyeit kö-
zelebbről is megvizsgálnánk, érdemes vázlatosan áttekinteni a 
debütálás körülményeit, mert a rendező egyedülálló módon lé-
pett a világ filmes színpadára  Soderbergh rögtön első filmjével, 
páratlanul fiatalon, huszonhat évesen elnyerte a kortárs filmkul-
túra egyik legmagasabban jegyzett díját, a cannes-i Arany Pál-
mát  A szex, hazugság, videó sikerét sok filmtörténész egyfajta 
mérföldkőnek tekinti: ez volt az első olyan amerikai független 
film, ami nemcsak széles szakmai elismerést aratott, hanem a 
rafinált forgalmazásnak köszönhetően (a Miramax stúdió ügye-
sen aknázta ki a pikáns címadást), hatalmas kasszasiker is volt  
Ezen talán maga Soderbergh lepődött meg a legjobban, mert a 
film egy meglehetősen „eseménytelen” szerelmi négyszög-tör-
ténet krónikája, ami túlnyomórészt lakásbelsőkben játszódik és 
finomra hangolt beszélgetések mentén épül fel, tehát a maga Eric 
Rohmer-i hangulatával egyáltalán nem követi a közönségsikerek 
receptjét, legfeljebb a bombasztikusra hangolt címadásban érhe-
tő tetten valamiféle közönségcsalógató gesztus  A szex, hazugság, 
videó viszont sok szempontból frissen hatott az amerikai film ak-
kori tájképén: korábban csak John Cassavetes és Mike Nichols 
forgatott hasonló dialóguscentrikus kamaradrámákat (Arcok, 
Nem félünk a farkastól, Testi kapcsolatok), tehát nem volt ez a „mű-
faj” teljesen egyedülálló a tengerentúli mozikban, de Soderbergh 
filmje újszerűen tudta az X-generáció szorongásait és a szexua-
litással, intimitással kapcsolatos averzióit ebbe az erősen lehatá-
rolt és karakterorientált formába becsomagolni  A videókamera 
(és a videókép) okos használata és a film utolsó felvonását struk-
turáló narratív hurok (az ominózus videófelvétel visszanézésé-
vel tárul fel egy fontos flashback) csak hab volt a tortán: a szex, 
hazugság, videó finom formanyelve (például a párbeszédek hang-
sávjainak elegáns keresztbevágása más jelenetek képeivel) és in-
telligens párbeszédei azt szavatolták, hogy a film több legyen, 
mint egy pikáns leskelődéssel kecsegtető „szexkomédia”  

Ha Steven Soderbergh pályáját egy hullámgörbe segítségével 
modelleznénk, akkor azt látnánk, hogy „sikeresség” szempont-
jából a kilencvenes évek második feléig tartó első pályaszakasz 
egy szinte egyenes vonalú, lefelé tartó vonalat rajzol ki  A de-
bütáló film után Soderbergh minden soron következő munkája 
egészen más volt, mint az előző: akkoriban a filmkritikusoknak 
úgy tűnhetett, hogy a rendező szinte kényszeresen váltogat-
ja a műfaji és stiláris „jelmezeit”, s pályája teljesen kiszámítha-
tatlanul cikázik a filmtörténet különböző hagyományai között  



Soderbergh második filmje gyakorlatilag a szex, hazugság, videó 
antitézise volt: a Kafka egy kosztümös, közép-európai gyökerű 
thriller, ami formanyelvét tekintve a német expresszionizmus 
látványos stilizációját működtette, és hamisítatlan posztmodern 
formajátékként számos utalást felvillantott a karakterek nevei-
től a fény-árnyék hatásokig  De a Jeremy Irons főszereplésével 
(és teljesen európai színészgárdával) leforgatott film nem felelt 
meg teljesen a műfaji elvárásoknak (a feszültségre építő thriller-
dramaturgia feloldódik a posztmodern önreflexióban), életrajzi 
filmnek túlontúl elemelt, ellenben az európai modernizmus ér-
zékenységéhez vagy a nyolcvanas évek „újérzékeny” művész-
filmjeihez pedig (Európa, Az én XX. századom, A rajzoló szerződése 
stb ) túlontúl „hollywoodi” volt  Vagyis Soderbergh, eltávolodva 
az első film tiszta intellektualizmusától, jellegzetes midcult fil-
met forgatott, ami a két szék között a pad alatt találta magát: a 
kritikusoknak túlságosan kommersz, a közönségnek túlságosan 
művészi volt  De a rendezőnek nem ez az anyagi (és kritikai) bu-
kás jelentette a vég közeledtét: a karrierjének első (és igazi) mély-
pontjáig még két filmet forgatott  Soderbergh soron következő 
munkájával, a Hegyek urával gyakorlatilag azt bizonyította, hogy 
képes egy jól fésült, szinte a spielbergi érzelmességig „közön-
ségbarát” filmet forgatni: a végeredmény csak mérsékelt sikert 
aratott, a filmes emlékezet is kissé megfeledkezett róla, és még 
azt sem mondanám, hogy megérdemelten, mert a film minden 
kiszámíthatósága ellenére szerethető maradt  

Soderbergh karrierjének első (és talán egyetlen) igazi buká-
sát negyedik játékfilmje jelentette, ami után a rendező „újjászü-
letése” nemcsak posztmodern hóbort volt, hanem elkerülhetet-
len szükségszerűséggé vált  Pedig a Pusztító szenvedélyek nem 
volt teljesen érdektelen munka: a Robert Siodmak félig-med-
dig elfeledett film noirjából, a Keresztül-kasul-ból forgatott film 
összetett időkezelése és expresszív színvilága számos későbbi 
Soderbergh-alkotás (Amerikai vérbosszú, Traffic) stílusát és dra-
maturgiai eszköztárát megelőlegezte  Csak az volt talán a prob-
léma vele, hogy a bűnügyi szálat (egy balul sikerült páncélau-
tó-rablást) a rendező annyira a háttérbe szorította, hogy egész 
egyszerűen a zsáner mozgatórugója, a feszültség lassanként 
elpárolgott belőle  A Pusztító szenvedélyek annak ellenére lett 
anyagi és kritikai bukás, hogy nem egy légüres térbe érkezett: 
a kilencvenes években az innovatív szemléletű amerikai függet-
len filmesek új energiát csatornáztak a kissé áporodott bűnügyi 
filmbe  Peter Biskind is megjegyzi, a nyolcvanas évek végén még 
úgy tűnhetett, hogy a Sundance Filmfesztivált a beszélgetős mű-
vészfilmek és személyesebb, „így jöttem-filmek” fogják később 
is meghatározni, de Quentin Tarantino Kutyaszorítóban című kor-
szakos debütálása után, 1992-ben átszakadt a gát és a bűnügyi 
filmek cunamija árasztotta el a független filmesek Mekkáját 2 Lé-

2 Biskind, Peter: Down and Dirty Pictures, Simon & Schuster, New York, 2004, 78 
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nyegében az ekkor (és néhány évvel később) induló indie hullám 
minden tagja rendezett bűnügyi filmet legalább egyszer, vagy 
kitartóan visszatért a műfajhoz: Tarantino (Ponyvaregény, Jackie 
Brown), Robert Rodriguez (El Mariachi, Sin City), Brian Singer 
(Közönséges bűnözők), a fiatalabbak közül pedig Paul Thomas An-
derson (A szerencse zsoldosai), Wes Anderson (Petárda), Harmony 
Korine (Spring Breakers) vagy David Gordon Green (Áramlat) és 
Jeff Nichols (Fegyverek és emberek, Mud)  Ennek a látványos bűn-
filmes vonzalomnak több oka is lehet: a zsáner egyrészt remek 
narratív sémákat biztosít, amiket könnyedén lehet akár erősen 
stilizált, akár realista forma felé vinni  Vagyis a műfaj – amellett, 
hogy jóval olcsóbb, mint a kosztümös vagy tudományos-fantasz-
tikus filmek – egyaránt jól passzol a kísérletező(bb) szerzői ér-
zékenységhez és a szabálykövető(bb) rendezői attitűdhöz  Úgy 
tűnhet, eljött Soderbergh ideje: de a Pusztító szenvedélyek talán 
túlságosan is merészen dekonstruálta a zsánert, ezért sem szá-
míthatott a közönség rajongására  

Mihez kezd egy elkeseredett rendező egy kellemetlen kudarc-
sorozat mélypontján? Talán kivár, vagy inkább a kiszámíthatóbb, 
biztonságosabb utat választja  Soderbergh ellenben a legkülö-
nösebb, legkiszámíthatatlanabb irányba lépett: töredékpénzből 
forgatott egy dadaista kísérleti játékfilmet, saját magát megtéve 
főszereplőnek  Ebből a terápiás, (ön)dekonstrukciós kamikaze 
akcióból született meg a Schizopolis. Először is, egyáltalán kísér-
leti filmnek tekinthető-e Soderbergh zabolátlan alkotása? Nem 
könnyű erre a kérdésre válaszolni  Ha a domináns (hollywoodi 
vagy független) filmipar felől pillantunk rá, akkor egyértelmű-
en igen a válasz  Ha a kísérleti filmek radikális tradíciója felől, 
akkor már nem vagyok ilyen magabiztos: de hajlok afelé, hogy 
ebben az esetben is illik rá a kísérleti jelző  A bizonytalanságom-
nak az az oka, hogy a Schizopolisnak van valamiféle elbeszélői 
gerince, vannak hősei és visszatérő szereplői, illetve még jelleg-
zetes hollywoodi műfajokat (vígjáték, melodráma) is megidéz  
De mindezt egy rendkívül kusza, végtelenül fragmentált és ösz-
szességében brutálisan széteső szerkezetbe rendezi, ami sok-
kal inkább hat szabadasszociációs tudatáramlásnak, mint az 
elbeszélést szem előtt tartó filmkészítésnek  A Schizopolis tehát 
izgalmas határterületre pozícionálható, ahol a szerzői filmké-
szítés alapvetően elbeszélői módszere szép lassan feloldódik a 
kísérleti filmkészítés alapvetően nem-elbeszélői gyakorlatában  
Soderbergh egy bizarr hibridet alkotott, ami lerázza magáról a 
béklyókat, ebből adódóan sehová sem tartozik igazán: mintha a 
film a higanyszerűen megfoghatatlan Soderbergh-életmű totem-
oszlopa lenne  

A Schizopolis a dadaizmus öniróniáját, szarkazmusát és de-
konstrukciós eljárásait vonultatja fel, de a rendező leginkább sa-
ját magát állítja pellengérre  Soderbergh tökéletlen filmje egysze-
rűen „pofonüti a közízlést” – hogy egy másik avantgárd csoport, 
a futuristák manifesztumát idézzem –, de közben a saját szerzői 
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képét is jól felképeli, szinte mazochista módjára tobzódik a mű-
vészi „önbántalmazásban”: nemcsak hogy egy direkt „rossz fil-
met” forgat, hanem többszörösen reflektált módon, az arcát is 
adja hozzá – nem vonja ki magát a pofozásból  A film egyik leg-
viccesebb részlete épp a nyitánya: a rendező egy láthatóan telje-
sen üres moziteremben kilép a vásznat eltakaró, régimódi pom-
pát árasztó vörös függöny elé, hogy a filmjét mint az év egyik 
legfontosabb mozgóképét prezentálja  Egészen gyomorszorítóan 
vicces, ahogy Soderbergh a felkonferálás után az üres vászonra 
mutat, de a teltház izgatott tapsa helyett a kongóan üres terem 
közönyös csöndje fogadja  Egy másik, hasonlóan önreflektív, 
de jóval mazochisztikusabb jelenetben Soderbergh, Fletcher 
Munsonként az irodai WC-tükör előtt grimaszol magának (és a 
közönségnek), miután görcsösen maszturbálni próbált  (Sok kri-
tikus e jelenet és a film „öncélú esztétikai maszturbálása” között 
szoros kapcsolatot látott, talán nem is feltétlenül alaptalanul ) 

Soderbergh tehát a Schizopolis esztétikai ámokfutásával meg-
nyomta karrierjén a „reset” gombot – ehhez pedig nem kevés 
bátorságra és öntudatosságra volt szükség  Az ilyen jellegű ön-
felszámoló kiszámíthatatlanság a hagyományos filmpiachoz ha-
sonlóan a skatulyázásra és a jól felismerhető (és emiatt eladható) 
„brandekre” építő művészfilmes közegben is komoly kockázati 
tényezőt jelent, hiszen szerencsétlen esetben felmorzsolhatja egy 
rendező „imázsát” vagy „művészi hitelét”  Soderbergh esetében 
valami más történt: a kiszámíthatatlanság és a zabolátlanság vált 
a szerzői védjegyévé, ehhez pedig a Schizopolis adta a muníciót  

A film mintha megtisztította volna Soderberghet a művészi 
szorongásaitól: a Schizopolis bemutatója után – ami amúgy szin-
tén egy anyagi katasztrófa volt, de a rendező legalább nem is 
számított másra – következett Soderbergh pályafutásának „hét 
bő esztendője”  Bármibe is fogott, sikeres lett: ráérzett arra, hogy 
a bűnügyi filmet mennyi művészfilmes eleganciával és kiszá-
míthatatlansággal kell felfegyverezni, hogy a közönség még ne 
érezze a végeredményt elidegenítőnek (Amerikai vérbosszú, Mint 
a kámfor), illetve azt is bebizonyította, hogy képes klasszikus vo-
nalvezetésű, a stilizált formanyelvet ökonomikusan használó 
hollywoodi sikerfilmeket forgatni (Erin Brokovich, Ocean’s Eleven, 
Traffic)  De a rendező a sikeresség és megbecsültség révébe érve 
sem adta fel az esztétikai aknamezőkön való táncolást, később 
is előszeretettel játszott a formanyelvvel (A jó német), az önref-
lexióval (Szemből telibe), a dramaturgiával (Mellékhatások), illet-
ve a színészvezetésben (Buborék) és a kameratechnikában (Tébo-
lyult, Szárnyaló madár) rejlő újabb és újabb lehetőségekkel: vagyis 
Soderbergh számára minden egyes alkotás egy személyes újjá-
születést jelent, amivel fenn tudja tartani a filmkészítés izgalmát 
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