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Burillák Marcell
A nyolcvanas évek hollywoodi sci-fijének ideológiája
Hollywood a nyolcvanas években
Általánosan elfogadott nézet szerint a nyolcvanas évek Hollywoodja erős konzervatív szemléletet hozott1, minthogy az akkor regnáló republikánus elnök,
Ronald Reagan lett az Egyesült Államok egyik legnagyobb hatású és legnépszerűbb államfője. Az új, neokonzervatív jobboldal megjelenése egyébként is
behálózta az egész nyugati világot. Olyan jellegadó vezetők kerültek ki soraiból Európa magországaiban, mint Thatcher, Kohl vagy Chirac, míg a szélsőbaloldali utópiákat kergető keleti blokk, élén a Szovjetunióval egyik pillanatról a másikra széthullott. A korszak hollywoodi filmjeinek részletesebb
vizsgálata viszont azt mutatja, hogy az a közhelyszerű állítás, miszerint az
Álomgyár szinte kizárólag konzervatív opuszokat kezdett gyártani az utolsó
hidegháborús évtizedben, nem állja meg a helyét. A hatvanas-hetvenes évek
filmnyelvi és szemléletbeli forradalmához képest természetesen sokkal kevesebb ideológiakritikus alkotás készült és az ekkortájt megszülető modern
blockbusterek uralta Hollywood egyértelműen gyökereihez fordult vissza. A
legnépszerűbb filmek2 között azonban jócskán találunk alternatív műveket
is (pl. Acéllövedék; A sebhelyesarcú; Kék bársony) az ideológiailag konform
alkotások mellett (pl. Szellemirtók 2; Beverly Hills-i zsaru; Rocky). A köztudatban valószínűleg a megapicek túlsúlya és a megelőző egy-másfél évtized
„tombolása” miatt, ill. ahhoz képest vált a nyolcvanas évek hollywoodi filmje
konzervatívvá. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy bármennyire is konszolidálódott az amerikai film a nyolcvanas évekre, a klasszikus hollywoodi filmstílushoz és ideológiához sohasem tért vissza. Csupán néhány alkotás próbálta
a húszas-harmincas évek szemléletét színtisztán átemelni (pl. Aki legyőzte Al
Caponét; A jedi visszatér; Tron, avagy a számítógép lázadása), az igazán sikeres és/vagy nagy hatású filmek között alig találunk ilyeneket. A hollywoodi fősodor klasszicizálódott, de fontos korrekciókat hajtott végre két háború közti
hagyományán. Vegyük példának a Die Hard-szériát: John McLane már nem a
Klasszikus Hollywoodban jól ismert, végletesen idealizált és igényes megjelenésű nyomozó hősök (mint például a William Powell alakította Nick Charles
„Our narrative maps the rise and decline of 60sradicalism; the failure of liberalism and rise
of the New Right in the 1970s; and the triumph and hegemony of the Right in the 1980s.”
Douglas Kellner, Film, Politics and Ideology: Reflections on Hollywood Film in the Age of
Reagan = https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/filmpoliticsideology.pdf
2
http://www.imdb.com/search/title/?release_date=1980,1989&sort=boxoffice_gross_
us&title_type=feature
1
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a The Thin Manben vagy a James Cagney által megformált ‚Brick’ Davis a ‚G’
Menben) sorát gyarapítja, stílusa sokkal profánabb. Ugyan a hagyományos értékek mellett teszi le a garast, mégis egy rossz küllemű, kissé megtört, folyamatos családi viszályokkal küzdő férfit látunk. Ráadásul a sorozat harmadik (és
valószínűleg legerősebb) része bátran tárgyalja az amerikai társadalmat megosztó kérdéseket, és néhány ó-hollywoodi opusszal ellentétben nem vádolható semmiféle rasszizmussal sem, mi több, a protestáns angolszászok és az
afroamerikaiak egyenjogúságát, megbékélését szorgalmazza. Van azonban egy
mindenezeknél feltűnőbb változás is, ami a késő harmincas években elképzelhetetlen lett volna: a film végére nem oldódnak meg McLane problémái, családja
nem kerül eszményi újraegyesült állapotba, ahogy azt a konzervatív családmodell és a hagyományos erkölcs megkívánná. Ennek ellenére a Die Hard-széria
egyértelműen a nyolcvanas évek klasszikus szcénájába tartozik. Csakhogy ez
a klasszicizmus már nem azonos a letűnt korok filmjeinek klasszicizmusával.
Szintén fontos megemlíteni, hogy a Reagan-éra – minden konzervatív
törekvése ellenére – egyfajta forradalmat is jelentett a tömegfilmnek. Ez a
filmes forradalom (ahogy Reagan is reformer konzervatívnak tekinthető) a
klasszikus hollywoodi elbeszélés és műfajok reaktiválását, ugyanakkor megváltoztatását3 is jelentette. Az ó-hollywoodi műfaji klisékhez viszonyítva a
hősök átalakulása és a történetek extrémebbé válása a legszembetűnőbb változás. Így az újhullámtól eltérő irányú, de egyértelmű filmnyelvi forradalom
zajlott le az Álomgyárban a nyolcvanas években. Ami persze törvényszerű
volt. Ha végignézünk az amerikai műfajfilm történetén, kisebb periódusokat
látunk, amik évtizedről évtizedre hoztak valami újat a tengerentúli moziba.
Miután a hetvenes évek végére kezdett kiismerhetővé válni és kifáradni a
Hollywoodi Reneszánsz, már 1975 táján új irányok jelentek meg. A változást
érdekes módon a Reneszánsz „élcsapata”, a mozi fenegyerekek4 hozták el. A
hatvanas években megjelenő „movie brats” csoportja az európai művészfilm
és a klasszikus hollywoodi tömegfilm midcult felé terelése után – talán kissé
megunva pályájuk első évtizedének túlságosan formabontó szemléletét – fordult a tiszta tömegfilmek felé. Még ha ez nem is járt szerzőiségük feladásával. A tömegfilm viszont ekkorra már nem hagyhatta figyelmen kívül a modernizmus áldásos újító tevékenységét, amit a filmnyelv terén végrehajtott:
a klasszikus modernista szerzői elemek sorra popularizálódtak5 és létrejött
Király Jenő, A film második gyermekkora, Filmvilág, 1992/3, 4-13.
A movie-brats-nek (vagyis mozi fenegyerekeknek) nevezett csoportba a Hollywoodi Reneszánsz harmadik alkotói generációját sorolják, akiket inkább a közös érdeklődés és a
szoros baráti viszony tartott össze, mintsem a hasonló szerzői jegyek. A társasághoz tartozik Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Paul Schrader, Martin Scorsese, John Milius,
George Lucas és Steven Spielberg.
5
„A mozi fenegyerekei - mint később nevezték őket - a hollywoodi kliséket egyrészt az
európai és az amerikai művészfilm eredményeivel, másrészt az átalakuló tömegkultúra (televízió, képregény stb.) egyes elemeivel frissítették fel.” Pápai Zsolt, Újjászületés és másogyermekkor. Bevezetés Új-Hollywood történetébe = Korszakalkotók. Kortárs amerikai
66 dik
filmrendezők, szerk. Pápai Zsolt, Varga Balázs, Budapest, Prizma Könyvek, 2013, 12.
3
4
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a kereskedelmi szerzőiség is6. Ha Klasszikus Hollywood a tézis, a modernizmus az antitézis, Új-Hollywood pedig a szintézis. Új-Hollywood első korszakában (Hollywoodi Reneszánsz), a hatvanas évek közepe-végétől a művészfilm
irányából kereste a szintézist, míg a hetvenes évek közepe-végétől ugyanezt
folytatta, csak immár a tömegfilm felől közelítve.7
Érdemes kétirányú skálát felállítanunk, és az egyik tengelyen formai,
a másikon ideológiai szempontból vizsgálni a filmeket. Előbbi esetében azt
mondhatjuk, hogy a nyolcvanas években Hollywood inkább a klasszikus formák
felé nyitott, de a hatvanas-hetvenes évek forradalmának populiralizálódott
filmnyelvi elemeit már nem tagadhatta meg, a modernizálódó technikát pedig - jóllehet, a legkevésbé sem formabontó céllal - kifejezetten előszeretettel
használták az alkotók. Mindazonáltal a formai klasszicizmus uralma tagadhatatlan, így a továbbiakban elsősorban ideológiai szempontból fogom elemezni
a különböző filmeket. Ezen a szemüvegen keresztül már sokkal árnyaltabb
képet kapunk. Világosan láthatjuk, hogy a Hollywoodi Reneszánsz filmterméséhez képest a nyolcvanas években messze elmarad a korábban kitüntetett
szerephez jutó dekonstruktív opuszok (pl. Nashville; Keresztapa 2; Mechanikus narancs) száma, a destruktív darabok pedig szinte teljesen eltűntek
(vagy stúdiót döntöttek be8). A legnépszerűbb filmek jelentős hányada azonban kritikus állást foglal el a klasszikus hollywoodi ideológiával szemben. Ös�szességében tehát egy relatív konzervativizmusról beszélhetünk. A korábbi
évtizedekhez képest valóban konszolidálódott a filmművészet, egyértelműen
konzervatívabbá vált a filmek stílusa és szemlélete is, de ahogy a hetvenes
„[...] mára a szerzőiség végletesen kommercializálódott, áruvá vált, ami egyebek között
azt jelenti, hogy az új, „kereskedelmi szerző”-t (,,commercial auteur”) mindenekelőtt a
nevének marketingértéke, és kevésbé a saját filmkészítői stílusa definiálja. Mindazonáltal
természetesen a kettő összefügg, hiszen nem minden alkotó nevének van marketingértéke, illetve gyaníthatóan csak azoknak van, akik valamiképpen - például a stílusuk vagy
vissza-visszatérő témáik miatt - kitűnnek a hollywoodi tömegből.” Pápai Zsolt, i.m., 45.
7
A legelterjedtebb nézet szerint az Álomgyár történetének első nagy korszaka (amit több
kisebb alkorszak alkot) az Ó-Hollywoodnak vagy Klasszikus Hollywoodnak nevezett időszak,
ami a Hollywoodi Reneszánsz hatvanas évekbeli zászlóbontásával véget ért. A Hollywoodi
Reneszánsz, amit - bár csak egyik irányzatát nevezik általában így - nyugodtan tekinthetünk az amerikai újhullámnak, a hetvenes évek végére fulladt ki. Ekkor egy új korszak
vette kerzdetét. Utóbbit sokszor Új-Hollywoodnak nevezik, ám az elméletek különbözősége
miatt ezen elnevezés alatt más-más tanulmányok és cikkek eltérő dolgokat értenek. Mivel
úgy gondolom, hogy helyesebb az Ó-Hollywood utáni időket egy több alkorszakból álló, de
egységes érának tekinteni, ebben az írásban Új-Hollywood alatt nem csupán a nyolcvanas
évekbeli mainstream amerikai mozit, hanem az egész Hollywoodi Reneszánsszal kezdődő és mindmáig tartó korszakot értem. Ennek második, a Reneszánsz utáni időszakát Új
Új-Hollywoodnak nevezem. Ez többnyire a nyolcvanas éveket fedi, de még a hetvenes
években kezdődött és a kilencvenes években zárult, így ebben a tanulmányban is foglalkozni fogok nem az 1980-as években készült, de ehhez a korszakhoz sorolható, vagyis Új
Új-Hollywoodi filmekkel. Hollywood történeti periodizációjáról bővebb információ itt olvasható: Pápai Zsolt, Reneszánsz és reformáció. Bevezetés az 1960-1970-es évek hollywoodi
filmjébe, Metropolis, 2010/3., 10.
8
A Mennyország kapuja c. film bukása a United Artists bukásához, feldarabolódásához 67
vezetett.
6
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években is jelen volt a klasszikus ideológia, a következő évtizedben sem tűntek el az alternatív alkotások.
A nyolcvanas évek ideológiája
Egy történeti korszakot nem lehet a megelőző korok és hagyományok figyelmen kívül hagyásával vizsgálni. Hollywood általában, de néhány műfajban
különösen (western, thriller, sci-fi), a különböző ideológiák, eszmék és nézetek versengését teszi lehetővé. Ezért kiváltképp alkalmas a történeti-ideológiai elemzésre. A klasszikus hollywoodi ideológia a család egységét, az
amerikai álom nagyszerűségét, ill. a társadalomért felelős és egyszerre autonóm, önmagát kifejezni tudó személy eszményét hirdette. A társadalom
széles rétegeihez szólt, amennyiben együttérzést mutatott és hitet adott a
szegénységből feltörekvő, keményen dolgozó embereknek és a lehetőségeket
kereső tehetségeknek, ill. többnyire megerősítette a (felső-)középosztályos
családok (középkorú tagjainak) hagyományos, XIX. századból hozott értékeit,
világképét. Később, a változó társadalmi közeg a hatvanas években a megmerevedett hierarchikus renddel szemben naiv lázadást mutatott. A hetvenes
évekre azonban az utópisztikus elméletek (pl. a kommúnák mintájára szerveződő kisközösségeken alapuló társadalom) irracionalitását, a korábbi hippik és
köztük egyes prominens generációs mozgalmárok pálfordulását (amit olyan
filmek tárgyalnak, mint pl. a Charles élve vagy halva vagy a Taxisofőr) és
a folyamatos politikai kríziseket (pl. Kennedy-gyilkosságok, Vietnám-szindróma, Watergate-botrány) látva némileg megcsömörlött. Jimmy Carter elnöklése alatt (1977-1981) az amerikai nép a történelem során először érezte úgy,
hogy rosszabbul mennek a dolgai, mint négy évvel korábban9.
Válaszul a folyamatos krízisekre, a nyolcvanas években vette kezdetét a
hatalmas változásokat, elsősorban konszolidációt, stabilitást és hallatlan nagy
arányú társadalmi elégedettséget hozó Reagan-éra10. Az új politikai kurzus a
hatvanas-hetvenes években felnőtt nemzedék számára igyekezett újra biztos
pontot nyújtani, ezért a klasszikus ideológiához nyúlt vissza. Igaz, jelentősen
modernizálta a régi hagyományt és kibővítette a hatvanas évek „forradalmának” az új társadalmi rendbe beilleszthető elemeivel. A korábbi társadalmipolitikai változásokat (pl. 1964-es polgárjogi törvényt) már nem lehetett és
nem is kívánták visszavonni és a beat-nemzedék kulturája is elismertté vált
„The symptoms of this crisis of the American spirit are all around us. For the first time
in the history of our country a majority of our people believe that the next 5 years will be
worse than the past 5 years.” Részlet Jimmy Carter bizalmi válság c. beszédéből.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=32596
10
Ronald Reagan az Egyesült Államok történetének legnagyobb arányú választási győzelmét aratta első kormányzati ciklusa után, 1984-ben. Az elektori szavazatok 97,6%-át (525
voks) szerezte meg demokrata kihívójával, Walter Mondale-lel szemben, aki mindössze
68 2.4%-nyi támogatást (13 voks) tudott bezsebelni. A részletes eredményekről bővebben:
http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=1984
9
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a társadalom valamennyi csoportjában. Ennek a reformkísérletnek tudható
be az egész nyolcvanas évtizedet átható ötvenes évek-nosztalgia (ami csekélyebb mértékben Európában is felfedezhető). A megelőző húsz év némileg
kaotikus állapotát, ill. a vele járó művészi lázadást feledtette az új populáris,
konformista fősodor.
A sci-fi ideológiája
Egy történeti korszak elemzését nem lehet az előzmények minimális ismeretének hiányában elvégezni, a műfajok ideológiája is szervesen alakul. Ezért
egy nagyon rövid és felületes – ideológiai szempontból felvázolt – műfajtörténeti áttekintéssel kell kezdenünk, hogy a nyolcvanas évek sci-fijeinek vizsgálata érthető és viszonyítható legyen.
Pápai Zsolt és Benke Attila rendszerezése alapján11 ideológiai szemontból
öt kategóriát különböztetek meg, amihez az adott filmeket sorolhatjuk. Egyfelől az ó-hollywoodi szcéna domináns paradigmája a klasszikus értékszemlélet,
ami a családra, az egyénre, ill. az egyén és a közösség viszonyára a fentebb
kifejtettek szerint tekint. A klasszikus ideológia, az említett módon, jelentős
átalakuláson esett át Új-Hollywoodban. A klasszikus gondolatokkal nem kritikátlan, de alapvetően pozitív szemléletű vagy a társadalmi- és értékváltozásokkal szemben pesszimista attitűdöt képviselő filmek jelentik a második csoportot. Ezeket a klasszikus elveken korrekciót végrehajtott alkotásokat Benke
Attila után transzformált vagy korrekciós filmeknek nevezem12. A klasszikus
és transzformált ideológiájú scince-fictionök – bár utóbbiak nehezen megkülönböztethetőek rekonstruktív társaiktól – egy döntő különbséget mutatnak
az alternatív műfaji darabokkal szemben: a filmek pozitív jövőképet vizionálnak és jobbára happy enddel végződnek.
Az alternatív opuszok ezzel szemben negatív szemmel tekintenek a jövőre, bár a rekonstruktív filmek helyzete – a transzformáltakéhoz hasonlóan
– némileg problematikus. A de(kon)struktív művek ideológiát roncsoló, lebontó és megszüntető tendenciájához képest a rekonstruktív filmek ideológiát
építenek, csak épp egy alternatív „ellenideológiát”. Míg előbbiek csak ritkán,
A klasszikus és alternatív/revizonista hollywoodi műfajfilmek tendenciáiról sokkal részletesebb elemzés itt olvasható: Pápai Zsolt, Reneszánsz és reformáció, i.m., 10-31.; Benke
Attila, Dühöngő ifjúság, düledék famíliák: család és egyén válsága Új Hollywood revizionista műfajfilmjeiben, Diplomamunka, Budapest, ELTE-BTK, 2012.
12
„Ez persze nem azt jelenti, hogy a klasszikus zsánerfilmek eltűntek volna, csupán transzformáción estek át. A korszak első felének (1965-1971) lázadását, és a hetvenes évek illúzióvesztettségéből, kiábrándultságából fakadó önazonosság-krízist bemutató szubverzív
műfajfilmek mellett olyan művek kívánták rekonstruálni a hagyományos értékeket és optimista módon feloldani a feloldhatatlan identitás/családválságot, mint a Piszkos Harry
(1971), a Cápa (1975), vagy az ortodox konzervatív, az Airporttal (1970) induló katasztrófafilmek.” Benke, i.m., 65.
69
11
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utóbbiak minden esetben elfogadják a klasszikus formát és a régi hollywoodi értékek néhány fontos elemét is (pl. nem vagy csak enyhe mértékben
relativizálják a jó és a rossz fogalmát, moralizálnak, megmarad a hősök és a
dramaturgia célelvűsége, általában happy enddel végződik a történet).
A transzformált és rekonstruktív sci-fik eszmei-ideológiai közelsége indokolja, hogy a műfajtérképet ne hagyományos módon klasszikus és alternatív
(vagy revizionista) részekre osszuk13, hanem a klasszikus és de(kon)struktív
pólus között felhúzzunk egy harmadik, köztes kategóriát is. A korszak uralkodó szemléletének megtestesülése is ebben a köztes kategóriában érhető
tetten. A nyolcvanas (és később a kilencvenes) éveket nem kifejezetten a két
háború közti gondolkodásmód vagy a hírhedt mccarthysta boszorkányüldözés
jellemzi14, hanem egy alapvetően idealista, de pragmatikus15 és főleg a harmincas-negyvenes évtizedhez képest szabadabb szemlélet. Reagan és Bush
elnök a XIX. századi politika folytatói, neokonzervatívok, de a demokraták
sem a keynesiánus paradigmát képviselték, inkább Rawls szellemi bázisán politizáltak. A következőkben tehát ezen ismertetett struktúra mentén kísérlem
meg a nyolcvanas évek science fiction filmjeinek ideológiai feltérképezését.
A konzervatív nyolcvanas évek
Először az ideológiához hűséges műveket veszem sorra. A pozitív jövőképet
felvázoló filmek egy része szinte teljesen vagy teljesen kritikamentes a klas�szikus hollywoodi ideológiával szemben, másik része viszont próbára teszi
azt, komoly morális kérdéseket tesz fel, de végső soron a rendszer hibáinak
korrekcióját, javíthatóságát kínálja. Bár nem minden esetben a jövőt látjuk,
Robert B. Ray például a hollywoodi filmeket két fő kategóriába osztja, így „jobbos” és
„balos ciklusról” beszél a A Certain Tendency of the Hollywood Cinema, 1930-1980 c. könyvében. (Princeton University Press, 1985., 296-325.)
14
„A hagyományosan liberális orientációjú szórakoztató-ipar baloldali munkatársai között
a gyanú szerint – amelyet a KGB-irattárak egyik-másik esetben visszaigazoltak – számos
társutas (kommunista párttag, szovjet-szimpatizáns) és akár a másik oldalnak dolgozó hírszerző akadt. Reagan – aki az FBI megbízottja volt – nem vett részt a „vörös veszedelem”
körüli paranoid félelemkeltésben, de hazafias kötelességének tekintette a kommunizmus
elleni harcot. Egész SAG-elnöki mandátumát végigkísérte, hogy az 1947 őszén összeállított
feketelistán szereplő filmipari dolgozók közül többeket (Hollywood-i Tízek) végül bebörtönöztek. Reagan – antikommunista liberálisként – mindvégig együttműködött a hatóságokkal, a szervezetet pedig megvédte a felesleges vádaskodásoktól.” Békés Márton, Ronald
Reagan Superstar. Elnökszerep., Filmvilág, 2013/10., 24-29.
15
A hétköznapi pragmatizmust jól szimbolizálja egy a népszerű Vissza a jövőbe c. filmmel
és Reagannel kapcsolatos történet. „Nem véletlen, ha a Vissza a jövőbe-trilógiában, miután
az őrült professzor megkérdezi az 1985-ből visszaérkező időutazó fiút, hogy ki az elnök,
és választ kap a kérdésére, így reagál: „Micsoda, Ronald Reagan?! A színész!? És akkor ki
az elnök-helyettes? Talán Jerry Lewis?” (Utalva ezzel a színész–humoristára.) Ugyanakkor
az is jellemző, hogy Reagan nem sértődött meg ezen, sőt egyik politikai beszédében nagy
70 örömmel használta fel a film időutazásos kontextusát.” Békés, i.m.
13
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a sci-fi csak az esetek döntő többségében mutat későbbi korokat. Az évtized két talán legikonikusabb tudományos fantasztikus filmje ráadásul pont a
múltban játszódik. A Vissza a jövőbe idealizálja a múltat, mi több, a múlton
keresztül megjavítja a jelent, míg a Csillagok háborúja az archaikus múltba
nyúl vissza és hősi mítoszt teremt a modern embernek.
A legkonformistább alkotások közé tartozik a Tron, avagy a számítógép lázadása c. 1982-es Lisberger film is, ami iskolapéldája az ideológiailag
klasszikus, formanyelvileg forradalmi alkotásnak. Bár nem ez az első számítógépes animációval készült film (Bódy Gábor Pszichokozmoszok c. kísérleti
munkája is megelőzi e tekintetben), a CGI-animáció ilyen mértékű alkalmazására játékfilmben addig még nem volt példa. A mesterséges intelligencia és
az ember viszonyának bogozgatása ugyanakkor nem új gondolat. Ez az egyik
legfontosabb sci-fi tematika, amit a Metropolis, a 2001: Űrodüsszeia, a Feltámad a Vadnyugat! vagy a Hármas számú űrbázis is tárgyalt már korábban,
de a mindössze egy hónappal korábban mozikba kerülő Szárnyas fejvadász
is pont az MI lázadását mutatja be. A Tron esetében azonban nem a gép kebelezi be az emberi világot, ez a célja legalábbis puszta vágy marad, hanem
a saját rendszerében győzi le őt feltalálója, miután az digitalizálja saját rendszerébe. A film nagy része így ebben a virtuális világban, a játékban történik.
Ennek megjelenítésére a maihoz képest ekkor még kezdetlegesnek mondható
technikát alkalmaztak, gyorsfényképezési eljárással vették fel a filmet feketefehéren, majd utólag színezték16. Mérföldkő ez a filmtörténetben, egyes képi
megoldásai (pl. a motoros menekülés) ma is helytállnak. És ez akkor is igaz,
ha ez a 1982-ben még nagyon korszerű látványvilág mára néhol avíttá vált
és a filmben mindennemű irónia hiányában történnek irracionális dolgok (az
egybites program érti a komplex beszédet, a hősnő program több férfit csókol
egymás után, a gép csak úgy digitalizál egy húsvér emberi testet). Gazdaságtörténeti szempontból úgyszintén forradalminak tekinthető a Tron, hiszen
az azonos évben azonos néven piacra kerülő játéknak a film tulajdonképpen
megágyazott. A „márka” hatalmas sikere17 arra ösztönözte Hollywoodot, hogy
a filmekhez kapcsolódó játékforgalmazást tegyék rendszeressé.
A saját korában lenyűgözőnek ható látványvilág megmutatta, hogy
milyen lehetőségek vannak az informatikában és megelőlegezte a személyi számítógép elterjedését. A Tron a technika csodáját ünnepli, igaz, ez
csak abban az esetben csoda, ha jó kezekben van. Hősünk tolvaj kollégája
Lásd: Fuchs Péter, hanganyag = https://youtu.be/fpAru7fm79o?t=25m24s
„A film így lényegében rafkós promóciós eszköze lett a bemutatásával azonos évben kihozott számítógépes játéknak, amely kaszált a piacon. Az árukapcsolás efféle bravúrjára
korábban nemigen volt példa, és ez egy további érv ahhoz, hogy Steven Lisberger moziját
mérföldkőnek tekintsük a szórakoztatóiparban.” Tosoki Gyula, Tron, avagy a számítógép
lázadása, Filmvilág, 2011/5., 60.
„Amerikában kultusz burjánzott körötte (elég a játékokra és képregényekre, valamint
a South Park-idézetekre gondolni)” Csiger Ádám, Nincs kanál, http://www.filmtett.ro/
cikk/2098/joseph-kosinski-tron-legacy-tron-orokseg
16
17
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(neve talán nem véletlenül Dillinger) a cég létrehozóinak csináld magad-eszméjét és közösségi elkötelezettségét (ennél fontosabb amerikai értékek aligha vannak) elárulja, miközben szégyenszemre a hitvány középszerként vezeti
birodalmát, az Encomot, aminek igazi agya a számítógép. Addigra már nem az
informatikus eszköze a gép, hanem a gép eszköze az informatikus, folyamatosan zsarolja bűne nyilvánosságra hozatalának lehetőségével. A Tron üzenete
egyértelmű: a rátermett, eleinte passzív, de idővel aktivizálódó hős legyőzi a
tehetségtelen és alattomos vetélytársát és egy idilli világot hoz. A film zárlata
szinte mesébe illő yuppie idill. A hős győzelme a közösség győzelme is.
A hősábrázolás tekintetében azonban némileg rendhagyó megoldással
találkozunk: a főhős és egy általa írt program ereje együtt kell a gonosz gép
legyőzéséhez. Utóbbi mint Megváltó jelenik meg a végső párharcban. Míg az
alkotó élvezi a játékot, amibe került, „az ember csak csinálja azt, amit úgy
gondol, hogy valamire jó lesz, még akkor is, ha marhaság is lesz a végén”,
mondja a filmben, a megmentő programot inkább a tudatosság és az alázat
jellemzi. Megkapja a számára transzcendenstől, a programozójától a tudást,
hogy elvégezze feladatát, és így ő lesz a Megváltó. A kreatív hős tehát elengedhetetlen eleme a sikernek, de a közösségbe integrálódás, a közös fellépés
ugyanúgy alapvető feltételként jelenik meg a filmben. Akárcsak a klasszikus
amerikai ideológiában.
A Star Wars- és Vissza a jövőbe-trilógia utolsó, konzervatív darabjai kevésbé újító hatásúak, mint a Tron. Ugyanakkor fontos állításokat is tesznek.
Érdekes és nagyon hasonló az az ív, amit a két trilógia bemutat. Marty és
Luke többre hivatottak, mint amire környezetük lehetőséget ad számukra.
Családjuk előli menekülés folytán találkoznak mesterükkel (Ben és a doki),
aki először kalandot kínál nekik, haláluk pedig önálló cselekvésre sarkallja
őket. A második részek az elsőnél sötétebb képet festenek, a végső pillanatokban úgy érezzük, hogy hőseink vereséget szenvedtek, amikor is egy újabb
reménysugár villan fel. És itt kezdődik a harmadik epizód, ami nem csupán a
szériákban rejlő pénzügyi lehetőségek kiaknázására készült, hanem a trilógia
lezárása is. Az első rész ártatlan főhőse még csak felfedezi a fantasztikumot
és az abban rejlő lehetőségeket, második részben viszont már ügyesebbnek
gondolja magát valódi erejénél és önhibájából kerül nehéz helyzetbe. Luke
éretlen fejjel, kalandvágyból néz szembe az akkor nála még bőven nagyobb
hatalmú Darth Vaederrel, míg Marty haszonszerzési vágyával sodor bajba
mindenkit. A harmadik részre viszont igazi bölccsé válnak, lépéseik megfontoltak, tapasztalatuk kreatívvá teszi őket, higgadt tettrekészség és csekély
pacifizmus árad belőlük. Luke és Marty is elveti a végső párbaj lehetőségét,
csak kényszerből állnak ki ellenfelükkel szemben, támadásuk csak védekezés.
Egyikük sem öl, egyikük sem lesz agresszív, nem válik a gonosszal hasonlatossá. (Ahogy a kezdetben kiéleződő fegyverkezési verseny lezárásaként Reagan
sem indított háborút, békésen, szerződéses úton győzte le a Szovjetuniót.)
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És ez az, ami lehetővé teszi, hogy megmeneküljenek, hogy a sors megsegítse őket. Luke teremti a helyzetet, amiben Vader bűneiért bocsánatot nyerve
áldozza fel magát és hozza helyre a békét. És így éri el célját Marty is, így
lesz egyszerre a párbaj győztese, jut haza és higgadtsága révén nem szenved
autóbalesetet sem. Bizonyos értelemben Reagan integrálja a kalandor hőst,
teszi a társadalom tehetséges és felelős tagjává, aki tehetségét a közösség
védelmére használja, sosem önzésre. És így győzi le a gonosz ellenhatalmat
(ahogy az a valóságban is történt a Reagan-i ideológia szerint18).
Hasonlóan pacifista szemlélet jelent meg az Alien és A testrablók támadása után az idegenekkel szemben is. Miután „a nyolcvanas évek elején […]
a nézők inkább E.T.-re, a kifejezetten kedves és bájos űrlényre szavaztak”19,
„Spielberg, szemben Scottal és Cameronnal, nem az idegen elpusztítását,
hanem megértését ajánlja. Revolver helyett szavakat.”20 Az E.T. sikere ugyanakkor Új-Hollywood optimista szemléletváltását is jelzi, második korszakának
kezdetét. Közben pedig megteremti a mára Hollywooddal gyakran azonosított képet: itt minden szenzáció (ezt hirdeti a félig még a Hollywoodi Reneszánszhoz, félig Új Új-Hollywoodhoz tartozó Harmadik típusú találkozások is),
mindenki kedves és aranyos, legalábbis a jók, legyenek akár idegenek, nem
veszíthetnek. Fontos továbbá megemlíteni, hogy Új Új-Hollywood nemcsak
ifjúsági mozivá válik, hanem a nyolcvanas évektől kezdve egyre nagyobb szerepet kap a kisgyerekeknek szóló mozi. Az E.T. vitathatatlan sarokkő ebben
a tekintetben, a családi, sokszor állatokat is a család tagjaként szerepeltető
filmek egyik kiindulópontjává válik. Spielberg ismét újít (!) és trendet teremt.
A közép: korrekció és rekonstrukció
Vékony határ választja el a rendszer megjavítását és korrekcióját szorgalmazó, ill. az ellenmítoszt, ellenpólust felépítő filmeket. Mindkettő felülírja a
klasszikus ideológiát és mindkettő hisz egy rendszerben. Mindkettő megjelenít pozitív és negatív elemeket is a jelennel kapcsolatban, ill. a jövőre nézve.
A különbség a filmek zárlatában ragadható meg, hogy mennyire optimista a
befejezés. Egyes filmek egyértelművé teszik, hogy bár küzdelem árán, de a
rendszer a jövőben megjavul (pl. Terminátor), „reformok” végrehajtásával
győzedelmeskedik a régi világ (pl. Vissza a jövőbe). Mások nem jósolják a világ, az emberiség valószínű vagy biztos elpusztulását, ahogy azt a Szárnyas
fejvadász teszi, de győzelmét sem teszik egyértelművé. Sokszor mindös�sze lehetőséget, gyakran csak vékony reménysugarat hagynak a győzelemre
(pl. A Birodalom visszavág). A korrekciós és rekonstruktív kategóriák közötti
„[A jedi visszatér] szörnyfigurái nem látomások egy idegen világról, hanem földi lények
undorító mutációi.” Lajta Gábor, Kép és képzelet, Filmvilág, 1984/9., 28-29.
19
Orosdy Dániel, Figyeld az eget!, Filmvilág, 2011/4.
20
György Péter, Az erőszak mint stílus (izommozi), Filmvilág, 1988/7., 2-7.
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papírvékonyságú határ viszont nem jelenti azt, hogy a határon ne helyezkedhetnének el filmek. Olyan népszerű alkotások, mint a Szarvasvadász, a Taxisofőr, az Ördögűző vagy a Hair, nem adnak egyértelmű befejezést vagy már a
történet korábbi pontjain is számtalan különböző állásfoglalást tesznek, ezzel
elbizonytalanítva a nézőt. Tárgyalt filmjeink közül ilyen a Star Trek 2: Khan haragja. Ugyanakkor többnyire körvonalazható a korszak opuszainak ideológiája.
Ha az ebben a korszakban készült transzformált filmek nagy arányát
vesszük, mondhatjuk, hogy a Reagan-i politika éreztette hatását a filmművészeten, főleg a hetvenes évek határátlépései után. Érdemes rögtön a tudományos fantasztikumot a fősodorba visszaemelő művel, minden idők talán
legsikeresebb és legismertebb filmjével kezdeni. A mítoszteremtő Csillagok
háborúja (és a még inkább a Hollywoodi Reneszánszhoz tartozó parodisztikus Harmadik típusú találkozások) elsöprő sikerének alaposan megágyazott
az újonnan felkapott űrhajós-téma és a földönkívüli élet utáni vágy (1977-ig
tizenöt millió amerikai állampolgár, a felnőtt lakosság 11%-a közölte a hatóságokkal, hogy UFO-t látott, köztük Jimmy Carter kétszer is21). Spielberg A
cápa után ismét utat mutatott: a jövő a klasszikus alapokon nyugvó, de a
modernista jegyeket is felhasználó (talán nem véletlenül lett Francois Truffaut
a Harmadik típusú találkozások egyik főszereplője) műfajfilmeké. Zsigmond
Vilmos, Kovács László és Douglas Trumbull pedig tett arról, hogy a látványorientált filmekben rejlő lehetőségeket mások is felismerjék. A Csillagok háborúja azóta is tartó töretlen sikere az ősi archetípusok, sémák, karakterek,
eszmék nagyon kifinomult összeillesztésének, mágikus meseiségbe burkolásának köszönhető. „A trilógia mitikus archetípusokból építkezik: felhasználja,
de egyben futurizálja is azokat. A lézerkard: bűvös erejű Excalibur, minden
fegyverek legnemesebbike, melyet csak pár kiválasztott kelthet életre. A Jedi
lovagok: a Grál hősei, vagy szamurájok, felsőbbrendű, magasztos célok bajnokai. Obi-Wan Kenobi és Darth Vader: varázslók, a „fehér” és a „fekete”
mágia ellentétes pólusának képviselői. A Császár: a Gonosz megtestesülése.
Az Erő: titkos, misztikus tudás, mindent magába rejtő princípium. Az „Erő
legyen veled” egyfajta felsőbbrendű lény áldását invokáló jelmondat. Yoda:
a fizikailag törékeny, valójában azonban hatalmas mentális erővel rendelkező
öreg, bölcs tanítómester megtestesülése. Jabba: mindent elnyelő, élősködő
despota. A birodalmi lépegetők: ősi, tüzet lehelő kő és vasgigászok. A csillagközi ugrások: teleportációk. A Halálcsillag: maga a Pokol, melyet Cerberusok
helyett radarok, gyilkos lézert kilövellő ágyúk védenek.”22 A Csillagok háborúja trilógia tulajdonképpen science-fantasy. Ugyanis sosem az űrhajók, a fegyverek, az űrállomások és a robotok technikai felépítése kapja a hangsúlyt,
hanem tipikusan a pozitivista szemmel lényegében megfoghatatlan érzelmek,
filozófiák, az erő és a mágikus lézerkard. A karakterek valójában az „elhúzódó
Erről bővebben: Matos Lajos, Mozi az ördög tornyánál (Harmadik típusú találkozások),
Filmvilág, 1981/4., 22-23.
22
74 Beregi Tamás, Csillagok mágiája, Filmvilág, 1999/9., 54-55.
21
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hippi-korszak”23 ártatlan hőse, Luke és a hetvenes évek „szennye” (ez lenne
az univerzum söpredéke, aminek gyűjtőpontja Mos Eisley). Az értékválságban
szenvedő fiatalok zsinórmértéket, igazságokat, ügyeket kerestek24, ahogy a
film egyes szereplői is. Ezt végül a Birodalom elleni harcban találják meg.
Azon birodalom ellen, amely különböző módokon, különböző erősséggel vonja
hatalma vagy ellenőrzése alá az univerzum bolygóit (nehéz nem belelátni a
Szovjetuniót) és robbant ki háborút bármelyik (harmadik világbeli) planétán,
mondjuk jégbolygón. A filmtörténet egyik legcsodálatosabb jelenetében Ben
Kenobi felemelt karddal erkölcsi győztessé válik, egyesül az erővel, amikor
már látja, hogy a fiatalok (elsősorban Luke) megtalálják útjukat. Integrátorként összehozza a naiv hippit (Luke), a magányos yuppie-t (Han Solo) és a
régi világért küzdő közösséget (élén Leiaval), hogy aztán közös erővel léphessenek fel a Gonosz Birodalma ellen. Az Új remény megalapozza Reagan
politikáját, credóját összefoglalja a vásznon. George Lucas „a múltba ásott le
azért, hogy aztán a jövőben alkossa meg nagy mítoszát”, írja Beregi Tamás25.
A Vissza a jövőbe, hasonlóan a Csillagok háborújához, egy kallódó fiatal
és bölcs mesterének története. Komplex műről beszélünk: miközben hollywoodi sémáktól hemzsegő filmet látunk, komoly kérdéseket vet fel („Egy esemény, egy találkozás, sőt még egy gesztus is mily meghatározó lehet!”26).
Miközben a klasszikus hollywoodi narráció érvényesül, a karakterek jelleme
felszínes (Martyt leszámítva valamennyi család különböző generációinak tagjai pont ugyanolyanok, ugyanazokat a hibákat követik el és kalandokat élik át),
különös részletességgel kidolgozott történettel állunk szemben. A különböző
idősíkok bonyolult (de egyszerűen megérthető) rendszere már-már a posztklasszikus Nolan-filmekre emlékeztet. Marty bebocsátást nyer az időutazás
kalandjába, a múlt hibáit kijavítja és egy jobb jelent alkot. A második részben
saját hibáját javítja ki, és mikor már minden veszni látszik, amikor egy A Birodalom visszavág fináléját idéző negatív zárlat következne, végül megérkezik a levél és megszületik a megoldás is. Többek közt ez az, amiért a Vissza
a jövőbe optimista sci-fi. A második epizód egyébként néhol elég pontosan
jövendöli meg korunkat, a műanyag ruhák, az ügyintézés felgyorsulása, gépiessé válása, a plasztikai beavatkozások sűrűsödése, a megapic-szériák megszületése (erre utal a 2015-ös idősík háttérben megbúvó Cápa 19 reklámja)
maradéktalanul megvalósult. Még Reagan is feltűnik, ráadásul mindkét részben. Először vicc tárgyává válik a színész-politikus, második alkalommal pedig
a nyolcvanas éveket idéző bár marketingjének tévébábujaként jelenik meg.
Réz András, hanganyag = https://www.youtube.com/watch?v=LerBQ3mq-zc
„A hetvenes évek visszabújnak az értékmelegbe, s ugyanez a vágyakozás más filmi műfajokban is felbukkant a Harmadik típusú találkozások „Everyman”-jében, a Csillagok háborújának Luke Skywalkerében vagy akár A birodalom visszavág Yodájában. És még Altman
Nashville-jében vagy akár Coppola Apokalipszis mostjában is, s ott bujkál az értékvágy.”
Réz András, Lehet-e katasztrófa az élet után?, Filmvilág, 1986/6., 42-46.
25
Beregi Tamás, Csillagok mágiája, i.m.
26
75
Sulykos Ilona, Vissza a jövőbe, Filmvilág, 1987/10., 61.
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Ugyanakkor a kritika nem igazán frontális, inkább csipkelődő, az egész film
könnyed. A jövő megváltoztatható, jóra formálható, eszközei pedig (pl. a légdeszka) csak jó kezekbe kell, hogy kerüljenek.
Ugyancsak transzformált alkotások a Terminátor-filmek. A képlet hasonló a Csillagok háborújáéhoz. „A szuperhős a jövő a jelenben. A még meg sem
született nemzedék reménybeli sikere, szépsége és derekassága. A bizakodó
nekigyürkőzésekben fogant lehetőségek megszemélyesítése. A Vissza a jövőbe és a Terminátor (James Cameron, 1984) fiatalemberei a jövőből jönnek
el megcsinálni a jelent.”27 Cameron a gépiesedés veszélyét a Vissza a jövőbe
második részéhez hasonlóan veti fel, rátapintva a kor emberének félelmére is
(főleg a Terminátor 2-vel)28. A második rész viszont azt is megmutatja, hogy
a robot lehet jó kezekben is, ahogy a Vissza a jövőbe harmadik része is egy
csodálatos lehetőségként mutatja be a technikát (vasút) és a második Alien is
revideálja a robotokról korábban alkotott képét. A normális életét élő Sarah
Connor kényszerből válik katonává. Igazi hősnővé alakul, miközben megmarad anyának, a Nőnek is. A fináléban már tudjuk, hogy háború közeleg, de azt
is tudjuk, hogy a háborút ki nyeri meg. Igaz, ehhez kell Sarah változása, a
militáns pozíció felvétele is.
A Terminátor 1-nél a Terminátor 2 jóval filozofikusabb. A folytatások királya, James Cameron igazán nagyot csavar a történeten. A gonoszból jó lesz,
csak épp már nem ő a legerősebb, a rendőrség és a jelen társadalmának közönye és értetlensége a jövőre nézve semmit sem változik, a jövőbeli pusztító háborúnak pedig már a jelenben véget vethetünk. Ám ehhez szükséges a
vétkes hibájának korrekciója is. „A Robotzsaru mellett az olyan filmek, mint a
Terminátor vagy A bolygó neve: Halál, melynek arctalan vállalata saját civil kolóniáját is leírható veszteségnek könyveli el a biofegyver-részleg prioritásaival
szemben, a vállalati kapitalizmus és az erőpolitika mellett specifikusabban a
katonai-ipari komplexum jelenségének kritikájaként is olvashatóak.”29 „James
Cameron Terminátor-filmjei, vagy a holland származású Paul Verhoeven Robotzsaruja az elgépiesedés és a fasizálódás közé tesz kopottas egyenlőségjelet”30 „De vajon ez az új embertípus mennyiben tér el a Terminátor II vagy
a Robocop agresszív, öldöklő cyborgjaitól?”, kérdezi Kömlődi Ferenc31 teljes
Király Jenő, Erotikus ideálok, Filmvilág, 1992/9., 4-9.
„[A] Terminátor – A halálosztó a profetikus 1984-es évben került bemutatásra, a Terminátor 2 – Az ítélet napja (1991) pedig maga a korszellemre való rémült rácsodálkozás, praktikus hivatkozások sokaságával megtámogatva. Az 1990-es évek első fele az arcade-termek,
a személyi számítógépek és az internet aranykora, az FBI kiberbűnözés elleni különleges
csoportját virgonc jókedvvel froclizó Kevin Mitnick virtuóz ámokfutásának időszaka; az
a periódus, amikor az amerikai főszerkesztők körében hirtelen megnőtt az informatikai
szakértők iránti kereslet, és a digitális new age fenyegető árnyéka átlopózott a kertvárosi háziasszonyok ingerküszöbén.” Géczi Zoltán, Genezis V2.0, Filmvilág, 2014/5., 30-32.
29
Andorka György, Végjáték, Filmvilág, 2013/10., 20-23.
30
Varró Attila, A sci-fi története 4/4. (1977–1999) = http://www.filmtett.ro/cikk/1343/asci-fi-tortenete-4-4-1977-1999
76 31 Kömlődi Ferenc, Fém és hús, Filmvilág, 1996/11., 20-22.
27
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joggal. Úgy hiszem, a hősök végső szituációkban hozott döntései adják meg erre
a választ, a Terminátor hősei pedig vállalják a harcot egy jobb világért, és ha
kell, megkövetik magukat korábbi kegyetlenségükért (pl. Mr. Dyson és Sarah).
Külön szót érdemel az új hősnő és annak változása. A Terminátor 1 fentebb már említett Sarahja eltér a második részben látott önmagától. Ő maga
is egy jellemfejlődési folyamaton megy át, kezdetben még nem a később
megismert védelmező, erős és fáradhatatlan anyát látjuk. Ugyanakkor fiának
apja cseppet sem csalódik benne. Sarah felelős ember, ráadásul gyengéd
is. A második részre viszont némileg megváltozik, egyenesen puritán lesz
és agresszivitása túl is nő egy határon, amire saját fia hívja fel figyelmét. A
Terminátor jól szemlélteti, ahogy a korszak szuperhősfilmjeiben új nő jelenik
meg. Király Jenő szerint Kim Basinger „nem tud kibontakozni, a modern világ
haldokló szeméttelepén nincs dramaturgiai funkciója a nőnek. A nő mint anya
egy világ kezdete lenne, itt pedig csak a végnapokat foldozzák. Az amerikai nő
prototípusa a pionír-szabadságszobor-proto-asszony. A Superman-filmekben
nem sikerül újjáteremteni őt. Az Alien- és Terminátor-filmekben nagy igyekezettel szeretnék összeeszkábálni a nagy kezdet asszonyát a kor fanyar, erotikusan kevéssé attraktív, nemileg nem elég kontrasztos anyagából. Évára, egy
új emberiség első asszonyára várunk.”32 A Terminátor felforgatta Hollywood
jól ismert nőképét. Talán kritika is ez. A világot egyre kevésbé férfiak mentik
meg, a klasszikus hősök sokszor giccses filmek egyszerű izomgépezeteivé
válnak vagy tudathasadással, identitásválsággal küzdenek (pl. Rocky IV; Emlékmás). Persze nem mindegyik.
Érdekes színfoltot jelent a sci-fik ideológiai térképén a második Star Trek
film és az Emlékmás. Ezek a korrekciós és a rekonstruktív filmek határán
mozognak, egyértelmű állásfoglalás hiányában eldönthetetlen, hogy hova is
tartoznak. A Khan haragja az eredeti Star Trek sorozat egyik epizódjának folytatása. Kirk kapitány, a doktor, Spock, Scotty, Chekov és a többiek visszatérnek, de kadétokat is visznek próbautazásra az űrbe, akik közül többen rögtön
meghalnak. Ráadásul a nagyhírű Kirk kapitány gondatlanságán múlik életük
(ti. nem húzza fel a pajzsot). Kirk hamar elismeri a doktornak, hogy szerencse híján már nem lennének életben. De nemcsak ezért terheli őt felelősség,
hanem Khan és csapata sorsáért is. Vagy mégsem? Ez az a pont, ahol a film
nem ad egyértelmű választ. Khan semmiképp sem pozitív, amikor 1967-ben
feltűnik. Sőt, maga Kirk ad esélyt neki és csapatának, hogy életét újrakezdje.
Azzal azonban nem számol, hogy az akkor még békés és lehetőségekkel teli
bolygó, ahová Khanék kerülnek, hamar elátkozott hellyé válik, az emberfeletti emberek egy része meghal. Hasonló kérdéseket feszeget ez a film, mint a
Szárnyas fejvadász. A teremtésről és az életről beszél. Önmagában Kirk kapitány csak egy tehetséges, de nem túl felelős és elbizakodott katona, ennyiben
erősen kritikusnak ekinthető a film. Jóllehet van igazság Spock álláspontjában
32

Király Jenő, Erotikus ideálok, Filmvilág, 1992/9., 4-9.
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is, miszerint Kirk tisztességesen járt el a lázadó übermenschekkel szemben.
Igaz, végül Spock áldozza életét mások fegyelmezetlenségéért és felelőtlenségéért.
A Teremtés nevű program viszont csodálatos dolgokra képes, amit
az eleinte szkeptikus doktor is kénytelen elismerni. „A Lucasfilm Computer Development Division első sikeres komputergrafikai kiugrási kísérlete az
1982-es Star Trek 2.: Khan haragja volt, amely a filmtörténet addigi legizgalmasabb, teljes színben pompázó, hatvan másodperc hosszúságú komputeranimált jelenetsorát vonultatta fel.”33 Ha jó kezekbe kerül, csoda, ha rossz
kezekbe, abba érdemes inkább bele se gondolni34.
Hasonlóan nehéz eldönteni az Emlékmás c. Paul Verhoeven filmről, hogy
hová tartozik. A szürke hétköznapokból kiugrani kívánó férfi álmait látjuk megvalósulni a Memóriánál vagy a valóságban járunk és Douglas Quade nem hiába álmodott olyan sokat Melináról és a Marsról? Vajon csak véletlenül történik
minden pont úgy, ahogy azt az álomcégnél előre megtervezték (mégis miért
izzad Cohaagen embere?) vagy valóban Quade álmában járunk? Nem tudni.
A két szerelmes egymásé lesz, megmentik a Marsot, a világ igazságossá és
széppé válik és rossz lenne arra gondolni, hogy mindez csak álom, mondja
Quade. Mindenesetre értelmezhető paródiaként az Emlékmás, de legalább
ennyire vehető komolyan is. Az emberi javakat birtokló vállalatvezető nem
kér az igazságos elosztásból, a sugárfertőzött mutánsokat pedig kirekeszti.
„A robotzsaruval azért volt nehéz azonosulni, mert meghalt és feltámadt, Az
Emlékmás hőse viszont ráébred, hogy vállalati titkosügynök volt, a rossz csapatban játszott”35. Quade győzelme az elfogadás és a humánum győzelme is.
(Megjegyzem, a klasszikus nőkarakter, Lori a rossz, míg a sokkal harciasabb
és puritánabb Melanie a jó.)
Már a rekonstruktív filmek táborát tarkítja a Star Wars-univerzum ös�szes darabja közül a legsötétebb A Birodalom visszavág. A fentebb említett
értékvágy kíséri végig a filmet. Ez az a rész, ahol a felszínes kalandvágy mély
érzelmekké érik. Elég csak Leia és Han Solo kiviruló szerelmére vagy Luke
lelki elmélyülésére gondolni. A filmtörténet egyik legkiválóbban megírt mester-tanítvány viszonyát láthatjuk, ami egyben Luke alászállása, pokoljárása is.
A barlang-jelenet csak a legmélyebb bugyra a Pokolnak. Itt ismerjük meg az
erőt, itt érezzük át, hogy mit is jelent a Birodalom hatalma, miért kell harcolni
ellene, itt látjuk, hogy a kegyetlen környezet ellenére igenis kell az embernek éreznie, szeretnie és itt derül ki, hogy van jó. Tudni fogod, hogy melyik
a jó erő, állítja Yoda. És hogy teljes legyen a kép, az ellenpólus is megjelenik. Ha azt hittük, nincs Vadernél sötétebb erő, hamar megtudjuk, hogy van.
Csillag Márton, Rajzold újra, gép!, Filmvilág, 2005/1., 8-11.
„A helyzet szokás szerint reménytelen, de nem súlyos – ahogyan azt a Star Trek sorozat
szarkasztikus McCoy doktora a megfeneklett nukleáris leszerelési tárgyalásokról szóló korabeli szalagcímre pillantva megjegyezte A hazatérés című 1986-os mozifilmben, voltaképpen az is csoda, hogy az emberiség túlélte a huszadik századot.” Andorka, i.m.
78 35 Csiger Ádám, Hús+vér, Filmvilág, 2014/2., 34-37.
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De az ő ereje nem a lézerkardban vagy mások fojtogatásában keresendő,
hanem titokzatos tudásában. „Itt meg van osztva a hatalom. Tehát itt igazából két vezető, egy szakrális vezető és egy politikai vezető azok, akik ezt
az oldalt irányítják.”36 A filmkészítők egyik legkiválóbb gondolata volt, hogy
Yoda és az uralkodó is csak ebben az epizódban jelennek meg (ráadásul az
uralkodót mindössze hologramon láthatjuk). A nagyon sötét vég azonban nem
teljesen sötét, immár nem csak szövetségesként, hanem barátként indulnak
Solo megmentésére.
Az Alien esetében is megfigyelhető az első rész korrekciója a második
epizódban, itt azonban egy ellenkező irányú változásról van szó, mint A Birodalom visszavág esetében. A vállalat ugyanolyan szennyes marad, a kezdetben rokonszenves vállalati beosztott lesz a legvisszataszítóbb szereplő,
a film világképe viszont megváltozik. A mesterséges intelligencia áldozatot
hoz a többiekért, szerethető figura lesz. Bár bizonyos szempontból ő maga a
kritika: „nem rossz egy embertől”, mondja, miután a macska helyett ezúttal
a hihetetlenül erős életösztönnel bíró kislányt ment meg Ripley. És a sorozat
itt le is záródhatna, a gonoszt végleg kiirtották. A bolygó neve: Halál inkább
rekonstruktív alkotás, mint dekonstruktív.
Az összes rekonstruktív mű közül a legkritikusabb Vörös hajnal c. John
Milius filmben a sci-fi ritkán megmutatkozó kisformáját37 láthatjuk. A politikailag elkötelezett rendező saját világképének megfelelő mozit forgat: a szovjet
befolyás egyre nagyobb lesz, az európai zöldek nyernek és a fegyverkezést
csökkentik, az Egyesült Államok egyedül marad a kommunizmus elleni harcban. Bár a szovjet veszélyt a kor embere tényleg magáénak érezhette (nyilván
nem ok nélkül), Milius látomása a valóságtól azért messze áll. Ráadásul nehéz is eldönteni, hogy hidegháborús antiutópiáról beszélünk vagy inkább egy
amerikai utópiát látunk (legalábbis Milius nézőpontjából szemlélve). A rendező
egyébként kisebb képzavarral küszködik, amikor jobboldali anarchistának nevezi magát38, az általa megálmodott kisközösségeken alapuló – tehát nem piaci – anarchizmus ugyanis baloldali szocialista irányzat39. Érdemes ezért nem
Puzsér Róbert hanganyag = https://www.youtube.com/watch?v=NwHQKTB3FPg
„A sci-fi kisformája a technikai prognosztika és technikai utópia között mozog, technikai
lehetőségeket mutat be vagy a szociális problémák megoldására példát mutató új társadalmat akar alapozni a technikára.[…] A futurológiai kaland a fantasztikum prózája. A sci-fi
kisformájában, a racionálisan levezetett technikai és jövőfantasztikum világában a valószínűbb alkatrész fékezi a valószínűtlenebbet, a fogalom a képet, a gondolkodás a képzeletet.” Király Jenő, A film szimbolikája. II/2. A fantasztikus film formái, Kaposvár–Budapest,
Kaposvári Egyetem – Magyar Televízió Zrt., 2010, II/2, 467-468.
38
„I’m not a reactionary — I’m just a right-wing extremist, so far beyond the Christian Identity
people like that and stuff that they can’t even imagine. I’m so far beyond that I’m a Maoist.
I’m an anarchist. I’ve always been an anarchist. Any true, real right-winger, if he goes far
enough, hates all form of government, because government should be done to cattle and
not human beings.” http://www.radixjournal.com/journal/2015/6/9/the-riddle-of-conan
39
„Szélsőbaloldali szocializmusok az anarchista és az anarcho-szindikalista szocializmusok és
a kommunizmuselméletek- és ideológiák.” Bihari Mihály, Politológia - A politika és a modern
állam. Pártok és ideológiák, Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013, 168. 79
36
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az értelmezhetetlennek tűnő kategóriák alapján vizsgálni a filmet, hanem a
rendszerellenes amerikai „hagyományőrzésére” koncentrálni. A self-mademan kultuszát éltető hazafias film fiataljai hősök lesznek és erővel legyőzik a
Gonosz Birodalmát. Közben komoly kérdéseket is felvet a film: először a fegyverhasználat jogossága, a társunk (legyen ő bármilyen is) megölése és alapvetően a gyilkosság az, ami terítékre kerül. A film válasza igen szélsőséges. A
záró képsorok alternatív jövőt vázolnak: a kommunista katona leteszi a fegyvert, amikor fegyvertelenekkel áll szemben, a „hősök” neveit őrző emlékmű
pedig valamiféle új rend megszületéséről árulkodik. Nehéz csupán egy eszme
hatását megállapítani a filmen, Milius szemezget a különböző ideológiák és
eszmék közül. Annyi azonban bizonyos, hogy egyszerre élteti a hagyományt
és akarja lebontani a klasszikus rendet. Rendkívül komplex műről van szó.
A „negatív sci-fik”
Talán nem véletlen, hogy az egyre negatívabb jövőképű science fictionök felé
haladva leginkább sci-fi-horrorokkal találkozunk. David Cronenberg úttörője
ennek a műfaji hibridizációnak (ld. A légy; Videodrome). Az negatív sci-fik
között ráadásul kevéssé ígérnek happy endet. Milius Vörös hajnal c. filmje
bár minden rekonstruktív film közül a legnegatívabb, mégis pátosszal teli. A
szerző egy vízió elkötelezett éltetője. Az A nyolcadik utas: a Halálban ellenben nem látunk igazán jövőt, csak hiú reményt. Pátosszal meg végképp nem
találkozunk. A dekonstruktív sci-fik hősei legyőzhetik a szörnyet (pl. A légy;
A nyolcadik utas: a Halál), megmenekülhetnek, az élet megy tovább, mégis a
jövő zordságát látjuk, az emberiség napjai meg vannak számlálva, az alienről
nehezen hisszük el, hogy nem látjuk többé.
Ennél negatívabb állítást csak a Reagan-korszakot megelőző A testrablók
támadása c. 1978-as Philip Kaufman film tesz. Mint sok másik inváziós sci-fiben (pl. Dolog egy másik világból; Triffidek napja), az üzenet itt is kétértelmű.
Ennél keményebb kommunista diktatúrát, mint ami a filmben megjelenik, nem
találunk. Az uniformizáltság, az érzelem- és egyéniségnélküliség mint a fejlődés alapeleme jelenik meg, de ehhez újjá kell születni. Virágozzék hát minden virág (vörösen), így születik meg az új test és lélek. Különösen undorító
világ bontakozik ki. De a film „haza” is üzen. A paranoia thrillerrel (pl. Keselyű
három napja) rokon az inváziós sci-fi műfaja. A Fahrenheit 451°-ben Truffaut
bemutatja a kapitalizmus „zöldséglétét” és társadalmunk vélt kapitalista uniformizálódását. Ezt a nyomasztó világot veszi át Kaufman filmje is, aminek
egyik nyomasztó jelenete, amikor a mosott agyú orvos teljes higgadtsággal
bizonygatja, hogy így jobb lesz, mintha valamilyen reklámszöveget mondana.
Itt nem az alien frontális támadását látjuk, nem „előre tisztázott szándékkal”
kezdik használni az idegenek az emberek testét. És ez a nyugodt titokzatosság
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a legriasztóbb. A néha fel-felvillanó remény hamar letűnik, a hajóról szóló
zene nem a kiutat jelzi és hamar elhal, az emberlétet legtovább álló hősnő
pedig utolsó szalmaszálba kapaszkodna, amikor az a társa árulja el, akivel a
néző mindaddig azonosult. A republikánus-kritikus film megmutatja az emberi társadalom hanyatlásának utolsó pillanatait is. Tulajdonképpen az emberi
viszonyok elhidegülése (egyik hősnőnk barátja csak fejhallgatóval a fején képes elviselni mások társaságát, a házaspárok rendre elhidegülnek egymástól,
a Donald Sutherland alakította karakter pedig eleve magányos, egyedül él)
és az emberi nem igénytelensége (ld. az érdekes, de leginkább visszataszító
szerves alapanyagokból főző szakácsok) miatt meg is érdemli a világ sorsát,
állítja a film. Persze az eleve halálra ítélt világ látványánál kelthet kellemetlenebb érzéseket néhány rekonstruktív film a maga bizonytalan zárlatával. Az
említett A nyolcadik utas: a Halál vége csak féligmeddig pozitív, a szörnyek
nem haltak ki.
Egy mad scientist-sci-fi, A légy főszereplője, hogy minden néző megértse, saját testén (és lelkén) keresztül mutatja be, mivel jár a technika40. Más
szemmel nézve pedig a modernkori ember átalakulását látjuk. Feltalálónk
ugyan küzd átalakulása ellen, a világ azonban újabb és újabb csapásokkal
(test és lélek elvesztése) tudatosítja benne, hogy nem is érdemes próbálkoznia. Végül már nemhogy volt barátnője, saját számítógépe sem érti meg
kezelőjét. Ezek után saját maga kéri kivégzését, amit Veronica talán nehezen,
de végrehajt. Indokolt lehet tragikus románcként is értelmezni a filmet. Amiről
azt hittük, hogy egy nagy szerelem kezdete, hamar kiderül, hogy tragédiába
torkollik. Az ember hamar egyedül marad és szánalmassá válik. „Az emberarcúvá váló rovar története az egyéniség megtalálásáról, a rovararcúvá váló
emberé az individum elvesztéséről szól. A lelkét megismerő rovar története
felemelő, a lelkét elvesztő emberé szánalmas és felkavaró. Az emberarcúvá
alakuló rovar társakat talál; a rovararcúvá váló ember elveszti minden emberi
kapcsolatát.”41 Cronenberg filmje egyszerre vált ki sajnálatot és rettenetes
undort, valamint félelmet hőse iránt. Már maga a rovar külseje, ami az ember
legősibb undorainak egyike, olyan erős hatást kelt a nézőben, amit nem sok
másik igazán félelmetes horror képes elérni. A kortárs mozi egyik slágertémájának, az identitásvesztésnek és a tudathasadásnak horrorfilmbe való formálása különösen fájdalmas. A test-horror egyik legádázabb alkotásával állunk
szemben, aki megnézi, hamar nem felejti.
Témájában is hasonló alkotás az Alien első része. A hidegháborús ellenfél szörnnyé, vírussá alakul és kétség kívül veszedelmes. Viszont még
nála is undorítóbb Ridley Scott szerint az idegen szenzációlényre, a lelketlen tudomány csodájára kíváncsi, az embereket tárgyként kezelő vállalat.
„Cronenberg előszeretettel fogalmaz képi metaforákban, a CH-felhőkhöz hasonlítja épületeit. Teszik mindezt úgy, hogy közben a realitás, a hétköznapiság, a megérinthető valóság
szintjén maradnak meg alkotásaik.” Bun Zoltán, Szörnytest, Filmvilág, 2005/12., 37-38.
41
Beregi Tamás, Rovarszív, Filmvilág, 1999/2., 26-29.
40

81

Burillák Marcell: A nyolcvanas évek hollywoodi sci-fijének ideológiája

Az a vállalat, amely direkt embereket küld a halálos lénnyel és a beépített
mesterséges intelligenciával szemben. Jellemző, hogy az MI „vére” ugyanolyan sárga, mint a szörnyé, „a néző nagyobb undort érez Ash iránt, mintha
egy Alien által megfertőzött embert látna”42. A film vége elég kétértelmű.
Az emberi kreativitás és életösztön végül is győz, a szörnytől megmenekül
Ripley hadnagy. Emberségét jelzi, hogy még kismacskáját is elhozza, az életet
értéknek tekinti. Az idegenben technikai-biológiai értelemben ugyan fejlett
lényt látunk, de ahogy a robotember is mondja, a szörny valójában lelketlen,
gyorsan alkalmazkodik és csak pusztítani tud, elég primitív élőlény. A befejezés kétértelműsége ott kezdődik, amikor a megmenekülés pillanatnyi megnyugvása után a nézőben ott lappang a félelem érzése, hogy valójában nem
szabadultak meg a szörnytől.
Az évek haladtával azonban szembetűnő, ahogy az újabb filmekben a
gépek és a szörnyek egyre inkább humanizálódnak, megvillan emberi oldaluk.
A Star Trek 1 hőse még a mesterséges intelligenciával küzd, a második részben viszont már a sajnálatra méltó antagonista emberrel. A Star Trek újszerűségének sikere43 lavinát indított. A légy átmeneti állapotot mutat a szörny
és az ember között, a Szárnyas fejvadász replikánsai viszont már éreznek is.
Arról nem beszélve, hogy ha van erkölcsi győztes a filmben, akkor az csakis
replikáns lehet. Egyes replikánsok pedig egyenesen pacifisták (akárcsak a
Star Trek megálmodója, Gene Roddenberry).
Ridley Scott filmje néhol majdhogynem a hetvenes évek destruktív műveit idézi, ill. olyan mérföldkövet jelent a műfaj történetében, amihez azóta is
a legnagyobbak igazodnak (pl. Luc Besson Az ötödik eleme). Mélységét teológiai-filozófiai gondolatai adják. A Szárnyas fejvadász azonban nem a keleti vallások, filozófiák bűvkörébe varázsol minket, hanem az európai kultúra hideg
oldalát veszi elő (a magyarra eléggé hasonlító űrgalaktikus nyelv mellett44).
Elképesztő mennyiségű utalással (pl. a nevek) és erős szimbolikával (pl. a
Hauer vállán ülő galamb) dolgozik a rendező. A noir-hatást keltő film (ezzel
nincs egyedül a korszakban45) deista eszméket vall magáénak. Vagyis Isten
megteremtette, aztán magára hagyta a világot. „A Szárnyas fejvadász hőse
irgalmatlan teremtővel, okos, de közönyös technokratával vitázik.”46 Közben
az egyik melegszívű replikáns maga teremt új világot otthonában. A bábuk
között társaságra lel és az alkotás nagyszerű csodájára, ill. a teremtő felelősségére hívja fel a figyelmet. Hauer karaktere pedig emberségre tanítja a fejvadászt. „A folyton visszatérő kérdés – android-e Deckard? – ezért nem igazán érdekes. Nem a származás, nem a hovatartozás, hanem a cselekedetek
Herpai Gergely, Géplélek, Filmvilág, 2004/1., 17-20.
Rudolf Dániel, A Star Trek-franchise története I. = http://www.filmtett.ro/cikk/3349/astar-trek-franchise-tortenete-i
44
A filmben beszélt űrgalaktikus nyelvben felcsendül néhány magyar szó is.
45
Hahner Péter, Az ismeretlen hős, Filmvilág, 2004/10., 32-41.
46
Király Jenő, Szép remények, elveszett illúziók, Filmvilág, 2000/3., 24-31.
42
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a perdöntőek. Deckard mindvégig olyan gépies, akár egy gépember, míg az
androidok meg nem tanítják arra, hogyan lehet emberré válni.”47 (Persze
nem lehet elfeledkezni arról sem, hogy csak a rendezői változat állítja, hogy
Deckard replikáns, hiszen ismerjük az álmait, ha Harrison Ford karakterét
emberként tételezzük, más értelmezést nyer a film.) A film kegyetlen kritikája
a lelketlen emberiségnek, amelyik saját kényelméért képes bármilyen élőlényt feláldozni, akár még szánt szándékkal kegyetlen is vele. Tulajdonképpen
csak megerősíti az emberséget semmibe vevő vállalatok, pl. a filmbeli Tyrell
vállalatának attitűdjével szembeni félelmet.
Egy magasabb szintű értelmezés alapján a talán befejezetlen teremtést
látjuk, az ember keservét, hogy nincs elég ideje rá, hogy éljen. Más szemmel nézve, az eredeti moziverziót szemlélve viszont egy a bűnre is alkalmas
emberi fajt látunk, ami ugyanakkor csak így tud szabad lenni, így rendelkezik
szabad akarattal. Ez az olvasata a filmnek már kevésbé negatív, kevésbé deista, sokkal inkább közelít a hagyományos keresztény felfogáshoz (vö.: „mindeközben Isten valamilyen szinten drukkol”48).
Összességében tehát elmondható, hogy Új Új-Hollywood tudományos
fantasztikus filmjei között feltűntek ideológiailag klasszikus alkotások (pl. Tron,
avagy a számítógép lázadása; A Jedi visszatér), ill. azzal konform, ám kritikus
művek is (pl. Vissza a jövőbe; Egy új remény). Utóbbiak korrekciót hajtottak
végre a klasszikus paradigmán, ahogy – ugyan más műfajban, de hasonló tendencia mentén – „Eastwood személyisége azon a felfedezésen alapult, hogy az
elveszett fehér maszkulin identitás masszív rekonstrukciójára és újrajátszására van szükség […]”.49 Ám a közhiedelemmel ellentétben nem ez a két csoport
tette ki a korabeli hollywoodi sci-fik túlnyomó többségét. Szép számmal képviseltették magukat a klasszikus ideológiával nem kifejezetten ellenséges, de
valamiféle alternatív mítoszt felépítő rekonstruktív (pl. A birodalom visszavág;
Vörös hajnal) és dekonstruktív (pl. Szárnyas fejvadász; A légy) filmek is. Ami
szinte eltűnt, az a klasszikus ideológia teljes destruálása, a Kaufman-féle A
testrablók támadásán kívül a fősodorban nem készült több ilyen opusz. Annál
szembetűnőbb azonban, hogy a Hollywoodi Reneszánsz filmterméséhez hasonlóan, a nyolcvanas években is jó pár alkotás hagyott nyitott kérdéseket,
mutatott ideológiai szinten különböző irányú gondolatokat, jelzéseket. Az Emlékmás és a Star Trek 2: Khan haragja esetében éppoly erős a mítosz transzformálásának gondolata, mint a re- és deheroizáló rekonstrukcióé. A korszak
legtöbb sci-fijében megjelenő eszmeiség tehát a korrekció-transzformáció és
a rekonstrukció útján halad, de akadnak a klasszikus ideológiát és annak dekonstrukcióját végző filmek is. A Hollywoodi Reneszánsz – számszerűleg a
nyolcvanas éveknél lényegesen kevesebb – fősodratú sci-fictionjének nagy
része hasonló gondolatiságot képviselt, többnyire a transzformáció és még
Schubert Gusztáv, Ha, Filmvilág, 2007/6., 4-9.
Vida Viktor hanganyag = https://www.youtube.com/watch?v=4P84JI6VxrM
49
Mia Mask, 1971: Movies and the Exploitation of Excess = Benke, i.m., 65.
47
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inkább a rekonstrukció eszközével élt. Ám a Reneszánszot általánosan átható destrukció a következő évtizedre majdnem kihalt, míg a hatvanas-hetvenes években szinte ismeretlen klasszikus ideák újra feltűntek az Álomgyárban. Ezt az erőteljes változást csak látványosabbá tette a közgondolkodásban
élő sztereotípiáknál csekélyebb mértékű, de tényleges formai konszolidáció (ez alól csupán a Szárnyas fejvadász képez kivételt). Mégis, a nyolcvanas évek a sci-fi virágzását hozta, a kortárs szcéna gyér termését szemlélve a műfaj paradicsomi állapotaként tekintünk új új-hollywoodi korszakára.

Negatív jövőkép

Pozitív jövőkép

Destruktív

Dekonstruktív

Rekonstruktív

Korrekciós

Klasszikus

A testrablók
támadása

A nyolcadik utas:
a Halál

A bolygó neve:
a Halál

Terminátor 1-2.

Tron, avagy a gép
lázadása

Szárnyas fejvadász

A Birodalom
visszavág

Egy új remény

A Jedi visszatér

A légy

Vörös hajnal

Vissza a jövőbe 1-2.

Vissza a jövőbe 3.

Videodrome

Emlékmás
Star Trek 2.: Khan dühe
Robotzsaru
Harmadik
típusú
találkozások

84

E.T.

2016/4 - TÉL

85

