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érték Legeza Kata rovata

Nagyon eredeti és meghökkentő A hely 
(The Place) című 2017-es olasz film 
alapötlete. A rendező, Paolo Genovese 

neve nem ismeretlen a hazai nézőknek, hi-
szen korábbi munkájával, a 2016-os Teljesen 
idegenek című vígjátékával is hatalmas sikert 
aratott a magyar közönség köreiben. Előtte 
nem volt ismert, de a 2016-os év végén berob-
bant a magyar mozikba a kis költségvetésű, 
egyetlen lakásban játszódó, olasz művész-
filmjével. „A Teljesen idegenek sikere még a 
magyar forgalmazót is megdöbbentette: az-
óta is, már lassan másfél éve folyamatosan 
a mozik műsorán van, és 70 ezer nézőjével 
ez volt 2017 legnézettebb (nem magyar) art 
filmje a magyar mozikban” – írja róla az egyik 
neves hírportál. 

Genovese mindig több mondanivalót tarto-
gat a nézőinek, mint ahogy azt azok várják. 
Sosem enged elgondolkodtatás nélkül kilép-
ni a moziteremből. Előző filmjének története 
egyetlen egyszerű ötletre épül: egy gyakran 
együtt vacsorázó baráti társaság egyik ösz-
szejövetelén viccből kitalálja, hogy az este 
folyamán a mobiltelefonjukon minden bejö-
vő telefonhívást hangosítsanak ki, és minden 
üzenetet olvassanak fel egymás előtt. Bár 
nem gondolnánk, de végül mindenkiről kide-
rül, hogy rejteget valamit. A Teljesen idegenek 
nagy sikeréről így nyilatkozik a rendező: „…a 

filmnek sikerült elindítania egy össztársadalmi 
gondolkodást arról a kérdésről, mennyire ural-
kodnak rajtunk az eszközeink. Szerintem ez 
volt a siker kulcsa Olaszországban és a többi 
országban is. Ezen kívül pedig talán az, hogy 

bár komédiaként indul, mégis drámai lesz a 
végkifejlete, és ennyiben épp olyan, mint az 
emberi élet.”

Genovese új alkotása, A hely már egy éve 
megy a hazai művészmozikban, s akárcsak a 
teljesen idegenek – bár a rendező szerint ez a 
véletlen műve –, egyetlen helyszínen, egy ká-
vézóban játszódik. „Ez a tizenkettedik filmem: 
teljesen véletlenül alakult úgy most egymás 
után kétszer is, hogy a cselekmény egy hely-
színen játszódjon. Annyiról van szó, hogy 
most olyan életszakaszban vagyok, amikor 
szeretem górcső alá venni az emberi érzelme-
ket, a vágyakat, a privát történeteket, és ez 
most sokkal jobban foglalkoztat, mint a kü-
lönféle helyszínek kitalálása. (…) Arról akar-
tam beszélni a filmmel, hogy hogyan lehet 
leszámolni a saját démonainkkal, és érdekelt 
az emberi vágy minden aspektusa. és az is, 
hogy ha már annyit ítélkezünk egymás felett 
az élet minden helyzetében, vajon ugyanerre 
magunkkal szemben is képesek vagyunk-e” – 
nyilatkozta Genovese. 

Az amerikai filmekkel ellentétben sok minden 
a néző fantáziájára van bízva: nincs szájbará-
gás, sem az arcunkba tolt tanulság. Nincs több 
információ, mint amennyi feltétlen szükséges. 
A hely nevezetű kávézóban egy név nélküli fér-
fi üldögél nyitástól zárásig. róla az egész film 

során nem lehet többet tudni, mint hogy fel-
keresik idegenek, akik sorra azért járulnak elé, 
hogy valóra váltsa kéréseiket, amelyekkel ha-
landó emberekként mi is azonosulni tudunk. 
Egy apa, akinek halálos beteg a gyermeke; egy 

fiatal lány, aki szebb akar lenni; egy apáca, aki 
jó ideje nem érzi Isten jelenlétét; egy rendőr, 
aki vissza akar találni az eltávolodott, piti bű-
nözővé vált fiához; egy autószerelő, aki egy 
éjszakát együtt akar tölteni egy bomba nővel; 
egy idős asszony, aki Alzheimer-kórban szen-
vedő férjét vissza akarja kapni; egy vak férfi, 
aki újra látni akar; és egy megcsalt feleség, aki 
azt szeretné, hogy férje újra beleszeressen. 
Mind-mind a számukra legeslegfontosabbat 
kérik. 

Nem tisztázódik, honnan tudnak erről a lehe-
tőségről, és az sem, miért épp ezek az emberek 
keresik fel ezt a furcsa személyt. Egy biztos: 
mindennek ára van, semmit nem kapnak in-
gyen. Nincs alku. Az üzlet úgy szól, hogy amint 
teljesítik pontosan azt, amit a férfi kér, azon 
nyomban teljesül a kérésük. Igazából ez vonz 
mindenkit elé, jóllehet többnyire valamilyen 
szörnyű dolgot kér a teljesülésekért cserébe, 
sőt sok esetben személyre szabottan pont azt, 
amit annak az adott embernek a világon a leg-
nehezebb megtennie. „Maga egy szörnyeteg! 
Ugye tudja?” – kérdezi tőle az egyik üzletfele. 

Mivel csak percekre villannak fel a szereplők, 
többet nem tudunk meg róluk, mint amennyit 
maguktól elmesélnek. Minden esemény és fej-
lemény a színen kívül zajlik, és csak a főhős 
„ügyfeleinek” beszámolóiból értesülünk róluk. 

„Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!  
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, 

amire szükségem van!”
(Antoine de Saint-Exupéry: Fohász)

A HElY
(the place)
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értékmozivászon előtt

Egy másodpercre sem mutat mást a kamera, 
mint a kávézó terét. Nem ismerjük meg sem a 
miértjeiket, sem a jellemüket, sem a helyzetük 
körülményeit, sem személyiségüket, sem addi-
gi életútjukat, csakis a hozott problémájukat. 
őket csak ezzel tudjuk azonosítani. 

Miért bíznak meg a filmbeli névtelen férfiban 
az emberek? – kérdezték a történet íróját, 
Paolo Genovesét. „A főszereplőnek még saját 
tulajdonneve sincsen; nem egy valós embert 
jelképez, inkább egy olyan kérdést, amelyet 
mindenki feltesz magának, mielőtt meghozna 
egy nagy döntést. Van, aki számára ez Isten 
hangját szimbolizálhatja, másnak a saját lel-
kiismeretét, megint másnak pedig az ördögöt 
juttathatja az eszébe. A férfi önmagunk része: 
az, amelyiket mindig kérdőre vonjuk egy-egy 
fontos lépésünk előtt.”

A legnehezebb minden egyes ügyfélnek az, 
hogy egyfelől nagyon vágyik valamire, és tel-
jes bizonysággal úgy is érzi, hogy azért meg is 
tenne bármit; ugyanakkor, amikor megtalálja 
őket egy számukra rettentően nehéz feladat, 
elbizonytalanodnak. Mindent megér vágyuk 
beteljesülése? Mindannyiuknak el kell dönte-
ni, hogy ilyen nagy áron is vállalják-e az egyez-
séget, és mérlegelniük kell, meddig képesek 
elmenni azért, hogy elérjék a céljukat. 

Nem szeretném lelőni az egyes megállapo-
dások további történéseit, de nézve az „üzle-
tek” megkötését és az egyes sorsok alakulá-
sát, rádöbbenünk, hogy azonosulni tudunk 
ezekkel az esendő szereplőkkel és az ő nagy 
vágyakozásaikkal, de még a korlátaikkal és a 
határaikkal is. Vágyunk valamire, amiért szinte 
mindent megtennénk. Melyik szülő ne akarná, 
hogy csodával határos módon felépüljön a sú-
lyos beteg gyermeke? ki az a nő, aki ne sze-
retne szebb lenni? Melyikünk ne vágyna arra, 
hogy közelebb érezze magát Istenhez? Ezek 
mind nagyon emberi vágyak. Még az is, hogy 
egy átlagos autószerelő életében legalább 
egyetlen éjszakára meg akar kapni egy számá-
ra elérhetetlen nőt. 

Ezekkel a vágyainkkal kapcsolatban sokszor 
kezünkbe vesszük a gyeplőt, és magunk akar-
juk irányítani a sorsunkat. Ahogy reményik 

Sándor is megfogalmazza ezt a folyamatot a 
Kegyelem című versében:

„Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol.  
Aztán megfeszíted 

Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal – 

S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 

Azután elalélsz.”

Az elalélás után az igazán fontos dolgokban 
mindig Istenre vagyunk hagyatva. Ám ő nem 
ad semmit ingyen. Valami pontosan olyat kér 
tőlünk cserébe, ami számunkra a legnagyobb 
kihívást jelenti. A legnehezebbet, mert kimoz-
dít a komfortzónából, a kényelmi helyzetünk-
ből, és azt kéri: változtasd meg az életed! és a 
Jóisten pontosan ott és úgy ragad grabancon, 
ahol és ahogy nekünk a legmunkásabb. Nincs 
mese: ott kell mozdulni, és ott kell változni, 
ahol elemünkre tapint. De bármilyen nehéz-
nek, sőt akár lehetetlennek tűnik is, bősége-
sen jó üzlet érte az öröklét. Legtöbbször azt 
érezzük a keresztjeinkkel való találkozáskor, 
hogy Isten annyira ismer minket, hogy pont 
azt kéri tőlünk, ami elől a legszívesebben 
térnénk ki. De a Hozzá való közeledésnek 
az egyetlen útja azonban csakis az, ha kezet 
rázunk Vele, és beleállunk az Általa kötött 
egyezségbe.

Azzal sosem járunk rosszul, és végül meg fog-
juk találni azt a helyet, ahova tartozunk:

Isten országát. 


