
Elméleteket sokféle meggondolásból

gyárt az ember. Naponta kreálunk

elméleteket a kognitív disszonancia

redukciója céljából. Gyártunk össze-

esküvés-elméleteket, hogy egyszerű

magyarázatot leljünk bonyolult jelen-

ségekre, némelyek meg azért barká-

csolnak elméleteket, hogy minden-

kinek rossz legyen – saját magukat, a

tettestársaikat, a retyerutyájukat stb.

leszámítva. Ha sorolnám, nem lenne

vége. (Egyébként sem áll szándékom-

ban elmélet-elméleti dolgozatot írni.) 

Vannak azonban olyan elméletek,

amelyek az elme tornatermei, ahol a

gondolatok felemás korlátján mutat-

nak be gyakorlatokat. Bokor Pál is erre

vállalkozott, amikor megalkotta ezt a

kötetet. Gyorsan leszögezem: aki film-

elméletet ír, azt nem az olcsó nép-

szerűség vagy a gyors meggazdagodás

vágya sarkallja. És még csak nem is az,

hogy lájkok százezreivel gyarapodjék.

Mert a mozgókép elméleteket nem

lehet ráhúzni a létező mozgóképekre.

Hogy is mondja Gilles Deleuze, a szerző

legfontosabb szellemi ihletője? „A

filmelmélet nem a filmről szól, hanem
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a film által felvetett fogalmakról, ame-

lyek maguk is más fogalmakhoz kap-

csolódnak, más gyakorlatoknak felelnek

meg. [...] A filmelmélet nem a filmre

támaszkodik, hanem a film fogalmaira,

amelyek nem kevésbé praktikusak,

hatásosak vagy aktuálisak, mint a film

maga”. Amiből az is következik, hogy

egy filmelméleti gondolatot alap-

vetően azzal mérünk, hogy az elme

nyújtóján vagy gerendáján bemutatott

gyakorlatát mennyire találjuk tet-

szetősnek, továbbgondolandónak,

vitára érdemesnek. 

Ezen hosszú bevezetés mindazon

nyájas olvasóknak szól, akik azzal az

elszánással ragadják kezükbe a kötetet,

hogy választ kapjanak a filmekkel kap-

csolatos kétségeikre, kérdéseikre, az

életre, a világmindenségre meg min-

denre. Bár ki tudja… A szerző ugyanis

nem hardcore filmelméleti kutató, aki

vasfegyelemmel vezetné végig okfejté-

seit. Abban maradéktalanul követke-

zetes, hogy alapgondolatát – a film

mozgás – minden fejezetben és a film

minden vetületében szilárdan képvi-

seli. Néhány oldalon keresztül. Ami

ezután következik, az tökéletesen

megfelel a kötet alcímének: Gondo-

latok a film szépségéről és szabad-

ságáról. És ezek azok a pontok, amikor

a mozibolondok igazán be tudnak

kapcsolódni az elmélkedésbe. A film

mint mozgás egyes fejezeteiben ugya-

nis a szerző az elméleti/eszté-

tikai/filmelmélet-történeti felvetések

után kritikusként, filmelemzőként

szólal meg. És ez már a filmről szól. Az

élményről, a film keltette asszociá-

ciókról, párhuzamokról, kapcsola-

tokról. Ezek azok a fejtegetések, ame-

lyekben a szerző leleplezi önmagát, az

értékeit, a személyes kötődéseit. 

Ez a személyesség teszi lehetővé,

hogy azoknak is legyen bejárása ebbe a

világba, akiket – a szerzőhöz hasonlóan

– szüntelenül bizgetnek a kérdések:

hogyan építkezik, hogyan hat a film,

hogyan változott és változik. Egy film-

művelt közép-európai értelmiségi oszt-

ja meg gondolatait azokkal, akikkel

közös élményei vannak, lehetnek.

Bokor Pál vizsgálódásai alapvetően a

20. századi mozgókép szépségére és

szabadságára irányulnak. Leggyakrab-
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a technológia, a piac, a kultúra felől fejt

fel bizonyos mozgóképi jelentéseket.

(Keményen visszafogta magát, ugyanis

pl. az amerikai film gazdasági-kul-

turális közegéről tudna mit mesélni.)

Kinek szól A film mint mozgás? Itt

elvileg a mindentudó marketológus

bullshitelése következhetne, de nem

szeretnék élni ezzel a csábító lehető-

séggel. Meg aztán nem is tudom. Az a

helyzet ugyanis, hogy az utóbbi évek-

ben, évtizedekben a magyar piacon

nem hemzsegtek az elméleti művek.

Jelentek meg kötetek sztárokról,

„bakancslisták” (100, 200, 500, 1000

film, amelyet látnod kell, mielőtt

meghalsz), „visszaírt” filmregények,

forgatókönyvíróknak szánt recept-

könyvek stb. Filmelméletet többnyire

csak azok olvastak, akik ezt tanul-

mányaik elidegeníthetetlen részeként

tették. Nincsenek többé olyan televí-

ziós műsorok, amelyek a főszereplő

válásának/villantásának bonyodal-

mainál mélyebben kívánnának mozgó-

képes művekkel matatni. Esetleg

ismert arcok személyesen, megindí-

tóan, életük bensőségeit kiteregetve

vallanak arról, tetszett-e nekik a film. A

blogoszférában is a lájkolós-csilla-

gozós tartalmak dominálnak.  Guru

vagy focivébén sokat próbált polip

legyen az, aki jóslatokat mer tenni a

közönség várható érdeklődését ille-

tően. Bizonyos értelemben véve Bokor

Pál műve maga a teszt, amely kimu-

tathatja, vannak-e még olyan olvasó-

nézők, akiket a mozgókép mibenléte

foglalkoztat, s akik szívesen vennék

kezükbe ezt a nyelvileg ápolt, tipográ-

fiájában igényesen megmunkált

kötetet. 
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ban idézett szerzői: Werner Herzog,

Antonioni, Fellini, Andrzej Wajda,

Godard, Kuroszava, Jancsó, Bergman,

Tarr Béla, Tarkovszkij, Sidney Lumet,

Visconti – a teljesség igénye nélkül. A

szerző érdeme ugyanakkor, hogy

folyamatosan felvet olyan kérdéseket,

amelyek a mozgókép 21. századi

állapotát, változásait érintik: mi a 3D

jelentősége, mit hoz a digitális tech-

nológia, hogyan változtatta meg befo-

gadásunkat a kis képernyő, hogyan

alakul a sebesség és a ritmus a tisztán

akcióra épülő filmekben, miként lép-

nek be életünkbe a sorozatok? Nem

nagyképűsködik, nem tesz úgy, mintha

mindenre lenne válasza. Helyesen gon-

dolja, hogy ezeket a kérdéseket akkor is

fel kell tenni, ha egyelőre nincs válasz.

Pontosabban fogalmazva: megosztja

ezeket a kérdéseket az olvasóival, hogy

ők is bekapcsolódhassanak a válaszok

keresésébe.

Vaskos kötet, ennek ellenére sok-

szor éreztem úgy, hogy egyes fejezetek

kurtára sikeredtek. Szívesen olvastam

volna még a filmtrükk és a filmvalóság

bonyodalmairól. Az Újabb kinematikus

mozgások fejezet (harc, sport, erotika)

vagy a film és a zene kapcsolatát

elemző passzusok is bátran lehettek

volna terjedelmesebbek – az én

ízlésem szerint. Talán egy keményebb

kezű szakmai szerkesztő rábeszélhette

volna a szerzőt, hogy a filmelmélet-

történeti fejtegetések kárára erősítse

meg az elemző részeket. Sebaj, majd a

következő kötetben… És azt is

megértem, hogy Bokor Pál alapvetően

az immanens elemzéseken keresztül

kíván eljutni következtetéseihez. Szó-

val a film mint mű struktúrájából pró-

bálja levezetni az értéket. Ezért aztán

nagyon kevés alkalommal él a transz-

gresszív elemzés eszközeivel, amikor is


