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Farkas György

 Az én XXI. századom

	 	 Győrffy	Iván:	Az élet kísértése - Filmek könyve

A Gondolat Kiadónál megjelent esszékötet behatárolására sokféle kísérletet 
tehetünk, ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, a legmegfelelőbb skatulya 
mégis a könyv címlapján is olvasható „filmek könyve”. A kötethez hasonló 
összeállításoknál gyakran külön kihívást jelent a szerkesztők, vagy éppen a 
szerzők számára is, hogy az évek során megjelent különálló esszék közé ho-
gyan varázsoljanak bármi kohéziót, annak ellenére, hogy az eredeti szándék, 
a legtöbbször csupán egy-egy elemzés megírására szorítkozott. Ennek lehet 
egyfajta előkészítője, ha a szerző bizonyos kutatási területekkel foglalkozik 
eleve, így a külön-külön készülő anyagok mégis behatároltan néhány csa-
pásirányt követve halmazokba rendeződnek akaratlanul is. A Győrffy-éhez 
mérhető korpusz esetén leginkább azzal lehet kiküszöbölni a különálló anya-
gok között nem létező kapcsolatot, ha egy kreatív megoldással szerkesztjük 
az egész anyagot valami nagyobb szempont szerint egybe, és engedjük el a 
rendszerszemlélet bármiféle késztetését arra, hogy a tartalomjegyzék már 
előre vetítsen elénk valamiféle szerkezetet, ami valójában nem létezik. Mind-
ez persze nem értékteleníti el a könyvben található anyagok értékét, de a 
hétköznapi olvasó számára akár még értetlenkedésre sem ad okot. Azonban a 
recenziót készítő szakírónak észre nem venni hiányosság, miközben az egyen-
súlyozást nehezíti az a tény, hogy olyan időket élünk, amikor még egyáltalán 
örülhetünk, ha egy kiadó vállalkozik olyan kötetek kiadására, ami mással is 
foglalkozik, mint amit globális szinten a mozikban ránk zúdítanak. 
 Túljutva tehát ezen a szerkezeti sajátosságon, mindjárt nyakamba zúdult 
a következő nehézség. Ahogy korábban említettem, általában megvannak az 
embernek azok a kutatási területei - még a filmen belül is - amiken megjele-
nő, vagy amihez tartozó filmeket alaposan ismeri, eligazodik közöttük, és nem 
utolsó sorban kíváncsisággal tekint rájuk. Éppen ezért meglepődve kellett tu-
domásul vennem, hogy a kötetben feldolgozott 56 film, valamint az azt követő 
néhány fejezetben egy-egy kulcsszó (téma) köré csoportosult filmek (pl. Ve-
lence-filmek; Herzog dokumentumfilmjei; stb.) a legkevésbé sem adnak közös 
halmazt még a fejemben lévő legnagyobb dobozzal sem, amiben azok a filmek 
találhatóak, amik szimplán a bennem lakozó filmnézőt érdeklik. Így a könyv ol-
vasása már kevésbé a recenzióra készülő szakember tevékenysége volt, hanem 
annak a kívülállónak a furcsa bekukucskálása, aki egy számára teljesen idegen 
doboz tartalmát kezdi nézegetni, válogatni, hogy abban mi érdekeset találhat.
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Természetesen a recenzió írására készülő kritikus szerepkört sem hagyhat-
tam teljesen magam mögött, hiszen, ahogy itt olvasható is, a recenzió meg-
írása mégis csak feladatom volt, így nem dőlhettem hátra az egyszerű olva-
só naivitásával megelégedve. (Ami naivitás itt nem egyfajta felületességet, 
vagy „komoly” szempontokat észre nem vevő tökéletlenséget, hanem ezek 
felett nagyvonalúan átsikló élvezeti olvasót jelent.) Ezekkel a gondolatokkal 
indultam neki a kötet elolvasásának, illetve annak, hogy találkozzam a szerző 
ezekben az írásokban megfogalmazott meglátásaival, véleményeivel, elemzé-
si eredményeivel sok esetben olyan filmekről, amelyekről vagy már egy pre-
koncepcióval vagy elutasító idegenkedéssel rendelkeztem. Mindezek azonban 
nem zárták ki automatikusan annak a lehetőségét, hogy olyan gondolatokkal 
találkozzam, amelyek ugyan eltérőek az enyémtől, mégis megalapozottak, 
meggyőzőek vagy helytállóak az adott filmes kontextus tekintetében. Így va-
lójában pont annak a kíváncsiságával kezdtem a szövegekkel való ismerke-
désemet, hogy vajon találok-e olyan szempontokat, érveket, amelyek mégis 
érdekessé tudják tenni a korábban említettek miatt egyébként számomra leg-
alábbis legtöbbször semleges terepet.
 A könyv három nagyobb részében elosztott kilenc fejezet közül vegyük 
az elsőt - és elsősorban nem azért, mert ezzel kezdődik a könyv, sokkal 
inkább azért, mert ez az egyetlen olyan fejezet, ami egyetlen rendezőhöz 
kapcsolódik, így az írások összetartozása alapvető. A rendező Woody Allen, 
akinek legalább három alkotói korszakát mindenképpen meg lehet különböz-
tetni: az elsőbe téve a legnagyobb filmjeit (pl. Szerelem és halál, Annie Hall, 
Manhattan, stb.) a másodikba a másodvirágzását valahol a kilencvenes évek-
től kezdve, majd pedig a legújabb korszakát, amibe a legutóbbi évek darabjai 
(de mindenképpen a 2000-es évekbeli filmek második adagja) kerül. Ez utóbbi 
korszakot a kritika elég vegyesen kezeli, sok esetben inkább írnak arról, hogy 
Allen már csak megszokásból alkot, vagy valamiféle fóbiától vezérelve (inkább 
készít filmet, mint hogy abba hagyja), de semmiképpen sem mondható igazi 
csúcsra menetelésnek. Ezek felől nézve érdekes volt azokat az esszéket ol-
vasni, amik pontosan ezekről a késői - kortárs Allen - filmeket hozza elénk, és 
próbálja megmutatni, hogy ezekben az alkotásokban mire érdemes fókuszálni, 
és miért nem érdemes egyszerűen lemondani Allenről,  még akkor sem, ha 
időnként nem találjuk azokat az elnyűhetetlen poénokat vagy megoldásokat, 
amik miatt a klasszikus Woody Allen képes újra és újra leültetni a filmjei elé. 
Így ezekben az írásokban is legalább arra fény derül, hogy mivel indokolható, 
hogy az ember beüljön egy új Allen darabra a moziba, még akkor is, ha már 
korábban akár többször is kiábrándult belőle. 
 A további fejezeteket is ezzel a megközelítéssel végig olvasva számtalan 
esetben találtam olyan megközelítési szempontot, vagy érdekes részletet, ami 
alapján, ha nem is revideáltam a korábbi megállapításaimat az adott filmmel 
kapcsolatban, de sikerült árnyalni, amiért már megérte ezeket a szövegeket
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elolvasnom. A fenti sorokból bármiféle következtetéseket le lehet vonni, at-
tól függően, hogy az olvasó éppen milyen meggyőződéssel fordul e recenzió, 
vagy eleve a kötet felé. Az én végkövetkeztetésem összefoglalásul leginkább 
az, hogy azok számára, akik egyébként rendszeresen néznek filmeket, jár-
nak moziba és még a filmes irodalom iránt is érdeklődnek, tehát szívesen 
olvasnak filmekről - legyen az olyan, amit már láttak, vagy pont olyan, amit 
még nem ismernek - szóval az ilyen olvasóközönség számára mindenképpen 
izgalmas olvasmány Győrffy Iván írásainak gyűjteményes kötete. Ezzel még 
az sem állítható szembe, ha valakinek néha-néha olyan kategorikus meggyő-
ződése van bizonyos filmek, vagy alkotók kapcsán, amilyenekkel rendelke-
zem, sőt, azoknak talán még inkább ajánlott megismerkedni a saját gondo-
lataikon kívüli szempontokkal is, hiszen abból csak jó dolgok születhetnek.

(Győrffy Iván: Az élet kísértése - Filmek könyve, Budapest, Gondolat Kiadó, 2017) 


