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„A fuck-machine csak ke fél, reg gel, 
dél ben, es te, éj sza ka és dél után, míg 
egy szer egy ilyen Charles Bronson-féle 
motherfucker jól be nem akaszt ja ne ki a 
nagy kárt, s csak bassza, bassza, bassza, 
s a ki ba szott kis fuck-machine-nak meg 
kur vá ra fáj, mint an nak ide jén, ami kor 
még szűz volt.”

Quentin Tarantino a Ku tya szo-
rí tó cí mű film ben el ma gya ráz
za, mi ről szól Ma don na „Like a 
Virgin” cí mű szá ma

Gary Cooper, James Stewart, Hen ry Fonda, 
Kirk Douglas, Burt Lancester, Charles 
Bronson és a töb bi ek év ti ze de ken ke resz tül 
ugya nazt a fi gu rát ala kít ják. A ma gá nyos 
lo vas meg tes te sü lé sei ők, aki a sem mi ből 
ér ke zik, előt te és mö göt te a vég te len ho ri
zont. A tör vény nem vo nat ko zik rá: ne ki sa ját 
tör vé nye van. A tár sa dal mon kí vül él. So ha
sem fél, no ha fo lya ma tos élet ve szély ben lé te-
zik. Ám ő csak eb ben az élet ve szély ben ér zi 

ma gát ott hon. Csa lád ja nincs, mun ká ja nincs, nő nem húz za vissza, nem je lent rá ve szélyt. 
Mél tó part ne re csak a má sik fér fi, a má sik cow boy, az in di án, a se riff, aki szin tén ma gá nyos 
lo vas, aki szin tén a sem mi ből ér ke zik, aki mö gött szin tén ott a vég te len ho ri zont. A cow boy 
ke mény fér fi, aki csak ki vé te le sen szó lal meg, coltját azon ban min den ki nél gyor sab ban ránt ja 
elő tok já ból. Az igaz ügyért ké pes meg hal ni. Vég ső cél ja is ez: fér fi hoz mél tó an meg hal ni az 
igaz ügyért, és ez ál tal hal ha tat lan ná vál ni. Az ar cát bo rí tó rán cok és se bek a fér fi as ság je gyei, 
fér fi be csü le té nek és ki vá ló sá gá nak hi te le sí tő bé lye gei. 

Ez a fér fi egy olyan tár sa da lom vá gyott ön ké pé nek mi ti zált inkorporációja, mely 
nárcisztikus áhí tat tal bá mul ön ma gá ra. Mi, né zők is ve le, az erős fér fi val azo no su lunk, az 
ő né ző pont já ból ítél jük meg a töb bi em bert. Hoz zá ké pest ne vet sé ges, súly ta lan fi gu ra, 
mond juk, a ho mo sze xu á lis (aki, ha föl tű nik oly kor a fil mek ben, ál ta lá ban go nosz, bol dog
ta lan, s csúf ha lál ra ítél te tik) vagy a fe ke te (aki pri mi tív, rom lott, iga zi bű nö ző tí pus, s 
száz szo ro san is meg ér dem li, hogy el pusz tul jon). Az ő po zí ci ó já ból a nő – aki szin te so ha
sem je le nik meg ak tív, önál ló sze mé lyi ség ként – ugyan csak ala cso nyabb ren dű lény nek 
tű nik. A film ren de zők – mon da ni sem kell, ők szin te ki vé tel nél kül fér fi ak – a má sik nem 
kép vi se lő it ál ta lá ban ér ző, ér zé ki lé nyek ként áb rá zol ják. Olyan lé nyek ként, akik nek el ső
sor ban a sze rel mi vi szonnyal kap cso la tos konf lik tu sai mél tók ar ra, hogy a for ga tó köny-
vek be ke rül je nek. A po zi tív nő fi gu ra az öt ve nes éve kig a szű zi es, hű sé ges, oda adó társ, 
hogy az tán a hat va nas évek től kezd ve – a voyeur fér fi te kin te tek leg na gyobb örö mé re – 
mind na gyobb szám ban buk kan ja nak föl a sze xu á li san föl sza ba dult, csá bí tó „femme 
fatale”ok is, Marilyn Monroetól Liz Taylorig. 

A ma gá nyos cow boy eme őstoposza, mely tisz tán él to vább a Marlboro Man rek lám alak-
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já ban, vég ső so ron het vennyolc van éven ke resz tül az ame ri kai film egyik ha tár ese ti fér fi
mo dell je. Kér dés, hogy a libido dominandi ál tal meg ha tá ro zott be ál lí tó dás eme klasszi kus 
meg je le ní té sé nek nagy apai min tá ja nap ja ink ban is to vább él-e a leg si ke re sebb ame ri kai 
fil mek ben, s ha igen, mi lyen mér ték ben, il let ve for má ban. A libido dominandi fo gal ma – 
Pierre Bourdieu nyo mán – egy olyan, bel ső kész te tett sé gen ala pu ló kö te les ség tu da tot, egy 
szin te ösz tö nös ural ko dá si vá gyat je löl, amellyel a fér fi – úgy mond – „ön ma gá nak tar to zik”. 
E bel ső kész te tett ség alap ja a fér fi as ság hang sú lyo zá sá nak kö te le zett sé gé be ve tett hit. E hit 
a fér fi a kat más fér fi ak (va la mint a hoz zá juk tar to zó nők) le győ zé sé re, az az olyan játsz mák 
meg ví vá sá ra ösz tön zi, ame lyek ha tár ese ti for má ja a há bo rú (Bourdieu 1994).

E kér dés föl te vés azért is in do kolt, mert az el múlt év ti zed ben Cannesban dí ja zott fil mek
ben meg je le ní tett fér fi kép vál to zá sa ar ra utal, hogy a fér fi ura lom uni ver za li tá sá ra vo nat ko zó 
bourdieui té zist aján la tos kel lő kri ti kai tá vol ság tar tás sal ke zel ni. A cannesi arany pál mát, 
nagy dí jat és leg jobb fér fi ala kí tás dí ját el nyert fil mek ugya nis azt lát sza nak alá tá masz ta ni, 
hogy a libido dominandin ala pu ló férfitoposz he lyét mint ha mind in kább a sé rü lé keny fér fi 
to po sza fog lal ná el, s mint ha az el ső és a má so dik nem kö zöt ti kü lönb sé gek egy re el mo só
dot tab bak ká vál ná nak.* A fen ti kér dés föl te vés mind amel lett bi zo nyos aka dé mi ai ér vé nyes-
ség gel is bír. Bourdieu ugya nis, idé zett ta nul má nyá nak egyik láb jegy zet ében ép pen az 
Egye sült Ál la mo kat je lö li meg azon hely ként, amely re vo nat ko zó an a fér fi ura lom örök ér
vé nyű sé gé re vo nat ko zó té zis eset leg nem tart ha tó (Bourdieu 1994: 50, 15. jegy zet).

Az Ame ri kai Film aka dé mia ál tal 1984 és 1996 kö zött a leg jobb film (ill. leg jobb ren de
ző), va la mint a leg jobb fér fi szí nész dí já val ju tal ma zott al ko tá sok kö zött egyet sem ta lá
lunk, ame lyet nő ren de zett vol na. Mind össze há rom nak van női fő sze rep lő je (Tá vol Af ri-
kától,MissDaisy sofőrje,Abárányokhallgatnak),ám mind há rom ban ta lál ha tók ve lük 
csak nem azo nos sú lyú fér fi hő sök. Rá adá sul a nők sor sá nak leg fon to sabb kér dé se e fil
mek ben az, ho gyan is ala kul vi szo nyuk – az az sze rel mük, ba rát sá guk, il let ve küz del mük 
– a fér fi ak kal. Olyan film te hát nincs a fen ti ek kö zött, amely nek el ső sor ban női prob lé mák, 
ill. a nők kö zöt ti kü lön bö ző vi szo nyok áll ná nak a kö zép pont já ban.

Ezek nek az al ko tá sok nak az esz té ti kai vi lá ga meg le he tő sen ha gyo má nyos: több nyi re a 
ho lly woo di dra ma tur gia jól be vált ké pi és szer ke ze ti szte re o tí pi á i ból épít kez nek (ter mé sze-
te sen a kü lön bö ző altípusok – kri mi, western, tör té nel mi drá ma stb. – el té rő ha gyo má nya
it res pek tál va). A ha gyo má nyok pro fesszi o ná lis al kal ma zá sa (és eset leg mér sé kelt meg újí
tá sa) mind amel lett meg ha tá ro zó a dí jak oda íté lé se kor. Ugya nak kor leg föl jebb ki vé te le sen 
és át té te le sen for dul elő, hogy aktuálpolitikai szem pont ok ját sza ná nak sze re pet a dí ja zás 
so rán (ilyen ki vé tel, ha na gyon akar juk, a két Oliver Stone film, a Sza kasz és a Szü le tett 
július4-én,va la mint a Pókasszonycsókja).

Ezek ben az ame ri kai fil mek ben sze ren csét len sor sú „kis em bert” csak el vét ve ta lál ha
tunk (így pél dá ul a két Stone film né hány alak ját és a LasVegas,végállomásma gát ha lál-
ra ivó al ko ho lis tá ját). A va la mi lyen vo nat ko zás ban de vi áns nak mi nő sü lők szá ma azon ban 
már je len tő sebb. Min de nek előtt a Pókasszonycsókjaés a Philadelphia ho mo sze xu á lis 
fő hő sei em lí ten dők. Az ő bu ká suk ugya nak kor ka tar ti kus, az az ar ra szol gál, hogy a (ko ráb
ban?) ne ga tí van meg ítélt de vi an ci át po zi tív szín ben lát has sák a né zők. (El gon dol kod ta tó 
ugya nak kor, hogy a ho mo sze xu á lis meg hal hat, míg a töb bi de vi áns sal ez jó val rit káb ban 
tör té nik meg. E te kin tet ben te hát, ha na gyon szi go rú an vesszük, e po li ti ka i lag töb béke
vés bé kor rekt fil mek ben is to vább él az ame ri kai fil mek azon ha gyo má nya, mely a „bu zit” 
ha lál ra íté li, leg föl jebb itt a né zők már a sze rep lők bel ső né ző pont já ból is át él he tik, hogy 
„azért ez szá muk ra sem fe né kig tej fel”.)
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Sa já tos ugya nak kor, hogy a deviánsok egy ré sze ki fe je zet ten si ke res nek bi zo nyul. Miss 
Daisy so főr je, aki há rom szo ros ér te lem ben is „más” (öreg, fe ke te és ala csony tár sa dal mi 
szár ma zá sú), pél dá ul nem csu pán a dé li fe ke ték ügyét ké pes meg ér tet ni Miss Daisyvel, 
il let ve a né zők kel, ha nem őszin te ba rát sá got is tud köt ni a fe hér öreg asszonnyal. (Egyéb
ként Miss Daisy, leg aláb bis ho lly woo di film ben, szin tén há rom szo ros ér te lem ben „má sik
nak” te kint he tő, mi vel öreg, zsi dó és nő.) Az Esőember,a Bal lá bam és a Forrest Gump 
fő hő sei is bi zo nyos vo nat ko zás ban rok kant em be rek: az el ső autista, a má so dik tel je sen 
moz gás kép te len, s csak a bal lá bát ké pes hasz nál ni, a har ma dik pe dig retardált. Még is, 
kü lö nös mó don, mind hár man va la mi lyen ér te lem ben rend kí vü li nek, zse ni á lis nak bi zo-
nyul nak. Akár még az is meg koc káz tat ha tó, hogy (fér fi as? fér fi úi?) omnipotenciájuk min
den hát rá nyos adott sá guk el le né re győ ze del mes ke dik. A fil mek ben áb rá zolt fér fi ak egy 
újabb al cso port já nak tag jai pe dig rend kí vü li mivoltukban tér nek el az át lag tól. E fér fi úk 
le het nek kiemel ke dő tör té nel mi sze mé lyi sé gek: Mo zar tok (Amadeus),kí nai csász árok (Az 
utolsó császár),zsi dó kat men tő né me tek a má so dik vi lág há bo rú ban (Schindler listája),
skót sza bad ság har cos ok (Rettenthetetlen)vagy zse ni á lis zon go ra mű vé szek (Ragyogj).

Az Oscarral dí ja zott fil mek csak nem fe lé ben a fő hő sök erős, okos, ke gyet len, ma gá
nyos, si ke res, ön tör vé nyű, hó dí tó, fe hér és he te ro sze xu á lis fér fi ak, akik a nők szá má ra 
el len áll ha tat lan csáb erő vel bír nak. No ha el ső sor ban már nem a vad nyu ga ti pré ri ken buk
kan nak föl (jól le het oly kor még ott is, mint pél dá ul a Far ka sok kal tán co ló ban vagy a Nincs 
bo csá nat ban), ha nem Af ri ka vég te len sza van ná in (TávolAfrikától)vagy si va tag ja i ban (Az 
angolbeteg),eset leg a Wall Stree ten (Tőzsdecápák),egy ele gáns ten ger par ti vil lá ban (A 
szerencseforgandó)vagy az Egye sült Ál la mok bi li árd ter me i ben (Apénzszíne).S még ha 
e fér fi ak kö zül né há nyan kri ti kus tá vol ság tar tás sal áb rá zol tat nak is, in di vi duu muk ti tok za-
tos sá ga, az omnipotencia igé nyét (és vá gyát) ma gá ban rej tő maszkulinitásuk föltétlenül a 
ma gá nyos cow boy nem ze ti őstoposzával ro ko nít ja, ha tet szik, an nak unokáivá te szi őket.

Ezek ben az al ko tá sok ban ál ta lá ban nem el len szen ves a ha tal mi hely ze tű fér fi. Az per sze 
el kép zel he tő, hogy a ha ta lom bi zo nyos tí pu sa (az, ha va la ki a sa ját aka ra tát fi zi kai kény
szer, ill. má sok meg sem mi sí té se ré vén pró bál ja ér vé nye sí te ni) ne ga tív szín ben áb rá zol ta tik 
(pl. a Far ka sok kal tán co ló ban, ahol az erő sza kos, fe hér gyar ma to sí tó at ti tűd el íté len dő nek 
mi nő sül). A fő hő sök szin te is te ni ere de tű fér fi tö ké lye (mely ké pes sé te szi őket ar ra, hogy 
ka riz ma ti kus te kin tély re tegyenek szert) majd hogy nem kö te le ző ér vé nyű kö zép pon ti ele
me az Oscarral dí ja zott fil mek hor doz ta fér fi iden ti tás nak. Ezek a fér fi ak va la mi ben rend
kí vü li ek, zse ni á li sak. Ez a rend kí vü li ség akár ör dö gi go nosz ság (Abárányokhallgatnak),
ke gyet len ér zé ket len ség (Tőzsdecápák)vagy ön pusz tí tó ag resszi vi tás (LasVegas,végállo-
más)is le het. Nem vé let len ezért, hogy a leg jobb fér fi ala kí tás dí ját négy eset ben is ne ga tív 
hő sö ket ala kí tó szí nész kap ja (a ne gye dik, az imént em lí tett há rom mel lett, az Amadeus 
cí mű film, ahol nem a Mo zar tot, ha nem az ár mány ko dó Salierit ját szó szí nész kap ja a 
dí jat). Mind ez egyéb ként egy szer sem for dul elő a Cannesban ki tün te tett fér fi szí né szek 
ese té ben: ők, ki vé tel nél kül, „po zi tív sze re pet” ala kí ta nak.

Az Oscarral ki tün te tett fil mek ben jó eséllyel a leg von zóbb(nak tar tott) ame ri kai fér fi 
szt árok kü lön bö ző ge ne rá ci ó i nak tag jai ala kít ják a fő sze re pet, Paul Newmantól és Clint 
Eastwoodtól kezd ve Robert Redfordon, Kevin Costneren és Mel Gibsonon át Tom Cruise
ig és Tom Hanksig. E férficharme sze xe pil jé vel ren del ke ző hő sök min den gond nél kül 
ke ve red nek sze rel mi bo nyo dal mak ba, jól le het a (he te ro sze xu á lis) sze re le mi szál (ab ban a 
tíz film ben, mely ben egyál ta lán elő for dul), több nyi re je len ték te len a köz pon ti fér fi alak 
nagy ra tö rő kül de té sé hez ké pest.

A sze rel mi szál „alul rep re zen tált sá gá nak” per sze mind ig meg van nak a konk rét okai. A leg
egy sze rűbb a te ma ti kai (mond juk, pél dá ul a fér fi fő sze rep lő nem he te ro sze xu á lis: Pók-
asszonycsókja,Philadelphia). Elő for dul, hogy az áb rá zolt (tör té nel mi) élet hely zet nem 
te szi ezt in do kolt tá, hi szen a vi et na mi há bo rú vagy a má so dik vi lág há bo rú bor zal ma i nak 
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meg fil me sí té se kor (Szakasz,Schindlerlistája)akad hat fon to sabb tét is a ren de ző szá má ra 
egy eset le ges sze rel mi szál be mu ta tá sá nál. El kép zel he tő, hogy a fér fi va la mi lyen ér te lem
ben de vi áns, és ezért nem vá lik női sze re lem tár gyá vá. Akár azért, mert öreg (Apénzszíne,
MissDaisysofőrje,Nincsbocsánat),akár azért, mert sé rült, rok kant, s így al kal mat lan a 
sze re lem re (Esőember),akár pe dig azért, mert egy kri mi dra ma tur gi á ja szem pont já ból a 
sze rel mi szál ir re le váns (Aszerencseforgandó,Abárányokhallgatnak).

Ta lán meg le pő nek tűn het, hogy az öreg sé get de vi an ci a ként ha tá ro zom meg. Pe dig, úgy 
vé lem, a tö meg kul tú ra lo gi ká ja alap ján gon dol kod va, az az a „köz íz lés” ál tal to le rált más
ság mér té két res pek tál va be kell lát nunk: öreg em be re ket sze xu á lis vágy tár gya ként áb rá
zol ni na gyobb ta bu sze gés, mint ha azo nos ne mű vagy kü lön bö ző bőr szí nű fi a ta lok sze rel
mét mu tat nák be. Nem vé let len, hogy sok kal ke ve sebb pél da is van er re a fil mek ben. 
Tö meg fil mek ben pe dig, mint ami lye nek az Oscarral ki tün te tett al ko tá sok, szin te so ha! 
Ugyan ak kor igen ér de kes, hogy a Bal lá bam tel je sen bé na hő se, az egy ügyű Forrest Gump 
és a LasVegas,végállomásal ko ho lis tá ja is sze rel mi ügy let be ke ve re dik – ha son ló kép pen 
a tör té ne lem nagy szín te re in te vé keny ke dő ki vá ló fér fi ak hoz (mint pél dá ul a Far ka sok kal 
tán co ló, a Ret tent he tet len és az An gol be teg cí mű al ko tá sok ban). Rá adá sul a fér fi ak te he
tet len sé ge és a he te ro sze xu á lis vi szony prob le ma ti kus sá ga alig áb rá zol ta tik. E fil mek ben a 
fér fi ak nak nin cse nek sem sze xu á lis komp le xu sa ik, sem per ver zi ó ik. Ha a sze rel mi szál, ill. 
a sze xu a li tás föl buk kan, még a ha lá lán lé vő al ko ho lis ta roncs is (LasVegas,végállomás)
po tens nek bi zo nyul.

Azért per sze ne le gyünk igaz ság ta la nok! Né hány film ben meg tör té nik az erő sza kos, 
ke gyet len fér fi vi lág és az ame ri kai tör té nel mi mí to szok – a vad nyu gat el fog la lá sa, a vi et
na mi há bo rú, a Wall street – dekonstrukciója is. Per sze öt ből há rom eset ben egy al ko tót, 
Oliver Stonet kell ren de ző ként és író ként (Szakasz,Tőzsdecápák),il let ve egy eset ben még 
pro du cer ként is (Születettjúlius4-én)ke res nünk. De a nem ze ti mitémák dekonstrukciója 
köz pon ti je len tő ség gel bír még két má sik dí ja zott film ben is. A Nincs bo csá nat pél dá ul 
meg le pő kö vet ke ze tes ség gel igyek szik le rom bol ni a ma gá nyos cow boy, il let ve a ro man ti
kus vad nyu gat szé les kör ben el ter jedt mí to szát. A film dra ma tur gi ai ma si né ri á ját az in dít ja 
be, hogy egy pros ti tu ált ki csi nek ta lál ja az egyik cow boy ne mi szer vét, s ezen gú nyo ló dik. 
A film fő hő se egy öreg és im po tens cow boy, aki a lo vá ra is alig ké pes már fö lül ni. Má sik 
hő se egy rö vid lá tó és ban dzsa cow boy, aki csak köz vet len kö zel ről ké pes le lő ni el len fe lét, 
és azt is csak ak kor, ami kor az ép pen a vé cén ül. Ám gyil kos tet té től olyannyi ra meg ri ad, 
hogy az em ber ölés ért szá má ra ki lá tás ba he lye zett pénz ről is meg fe led ke zik (ami vi szont 
vég képp ér tel met len né te szi a gyil kos sá got, hi szen az el kö ve tés ere de ti mo tí vu ma az lett 
vol na, hogy a ka pott pénz ből szem üve get vá sá rol has son ma gá nak!). A film ben el kö ve tett, 
il let ve el me sélt va la mennyi egyéb gyil kos ság is eh hez ha son ló an bru tá lis, ke gyet len és 
ér tel met len. A vad nyu gat mí to szá nak le rom bo lá sa mel lett te hát a film a he ro i kus erő szak 
ele me i ből meg al ko tott fér fi mí tosz dekonstrukciójára is vál lal ko zik – még pe dig fi gye lem re 
mél tó ered ménnyel.

Ta lán még messzebb re megy a Far ka sok kal tán co ló a nem ze ti ere det mí tosz le rom bo lá-
sá ban. Jól le het a kü lön bö ző kul tú rák egyen lő sé gé nek mo tí vu ma – igaz, még kis sé pe ri fé
ri ku san – föl buk kan már ko ráb ban dí ja zott fil mek ben (pél dá ul Tá vol Af ri ká tól) is, Kevin 
Costner egy ér tel mű vé te szi, hogy a sziú in di á nok kul tú rá ját kí vá na to sabb nak, tisz tább nak, 
hu má nu sabb nak te kin ti a kö nyör te le nül gyil ko ló, ag resszív mó don ter jesz ke dőgyar ma to
sí tó fe hér ci vi li zá ci ó nál. Az az: a má sik kal va ló azo no su lás a sa ját kul tú ra kri ti ká ját, a nem
ze ti ere det mí tosz dekonstrukcióját szol gál ja.

Csak ép pen ne fe led jük: bár mennyi re igyek szik is Clint Eastwood, hogy film jé ben le  
lep lez ze a fér fi ak gyön ge sé gét és ke gyet len sé gét, ami kor a film je vé gén, öreg cow boy ként 
vé gül is meg tál to so dik, s ké pes egye dül vé gez ni va la mennyi el len sé gé vel, ő is be áll azon 
film hő sök so rá ba (Esőember,Ballábamstb.), akik azt il luszt rál ják, hogy is ten ad ta fér fi úi 
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(omni)po ten ci á juk ké pes handicapjük fö lé ke re ked ni. Te hát, vég ső so ron, min den fé le lát
szó la gos dekonstrukció el le né re, a Nincs bo csá nat is azt su gall ja, hogy a fér fi mí tosz örök 
ér vé nyű. Két ség te len az is, hogy Kevin Costner egy el vont, kol lek tív és ide o lo gi kus szin
ten le lep le zi a go nosz (ám arc ta lan!) fe hér gyar ma to sí tó kat. Csak hogy a né zők, ér zé ki 
szin ten, a sze mük kel még is csak azt lát ják, hogy van egy sze ret ni va ló, von zó, bá tor, erős, 
ügyes, ki vá ló (stb.) fe hér fér fi, egy iga zi hős, aki – ép pen az ál tal, hogy ha kell, krisz tu si 
mó don ön ma ga föl ál do zá sá ra is haj lan dó – a ma ga konk rét, fi zi kai mi vol tá ban al kal mas a 
jó és igaz ügy kép vi se le té re.

Ez zel töb béke vés bé össz hang ban az is meg ál la pít ha tó, hogy az Os cardí jas fil mek 
férfiai igen csak rit kán je len nek meg a ma gán szfé rá ban. Jel lem ző, hogy az apa mo tí vum csak 
egy szer me rül föl az összes film ben, ak kor is iro ni kus tol da lék ként a Forrest Gump leg vé-
gén. A mes ter–ta nít vány, te hát a kvá zi apa–fiú vi szony több ször föl buk kan ugyan (Apénz
színe,Tőzsdecápák,Nincsbocsánat),de so ha sem úgy, hogy a do mi náns hely ze tű mes ter 
ön fel ál do zó an gon dos kod nék az alá ren delt hely ze tű ta nít vány ról, ha nem oly mó don, hogy 
a fi a tal és az idős fér fi ver seng egy más sal. És fi gye lem re mél tó, hogy e ver sen gés ben az 
idő sebb so ha sem ma rad alul: ere jét mind vé gig ké pes meg őriz ni. És tény ugyan, hogy a 
gon dos ko dó ba rát (vagy test vér) fi gu rá ja több ször is föl buk kan, mond juk, Oliver Stone 
film je i ben vagy az Esőemberben (ez egyéb ként nem meg le pő, hi szen a fér fi vi lág ha gyo má
nyos meg je le ní té se kor szin te mind ig je len van a kö zös ügyért har co ló, tár sá val szo li dá ris, 
mel lé ren delt, kvázikortárs jó ba rát), alap ve tő en még is az a jel lem ző, hogy a par excellence 
gon dos ko dó sze re pek ben mind ig nő ket ta lá lunk (LasVegas,végállomás,Angolbeteg).

Föl tű nő, hogy e fil mek kö zött vi szony lag je len tős azon al ko tá sok ará nya, ame lyek nem 
elé ged nek meg az zal, hogy egy élet, egy kap cso lat, egy sors rész le te i vel fog lal koz za nak. 
E fil mek ál ta lá ban az egé szet, a to ta li tást akar ják be mu tat ni: egy tel jes élet út áb rá zo lá sá ra 
vál lal koz nak (Amadeus, Az utol só csá szár, Bal lá bam, Forrest Gump, Ret tent he tet len, 
Ragyogj).(Azon is ér de mes vol na el gon dol kod ni, va jon mi lyen ké pi sa já tos sá gok kal ren-
del ke zik az ope ra tő ri mun ka, a par excellence fil mes áb rá zo lás mód leg fon to sabb össze te-
vő je. Szá mos ta nul ság gal szol gál hat na pél dá ul, ha mennyi sé gi leg ele mez nénk: mi az ará
nya, mond juk, a mo nu men tá lis totáloknak, ill. az ap ró lé kos kidolgozottságú, mikrorész le
te zett sé gű ké pek nek a fil mek ben!) 

Ám e min dent át fo gó en cik lo pé di kus ságigény nél is na gyobb a sú lya an nak a ren de zői
pro du ce ri szán dék nak, mely a fil met a va ló ság hű ség már ka véd je gye alap ján is igyek szik 
hi te le sí te ni, ill. el ad ni. Szá mot te vő ugya nis az Os cardí ja sok kö zött azon mun kák ará nya, 
ame lyek – úgy mond – „igaz tör té ne ten ala pul nak” (Amadeus, Tá vol Af ri ká tól, Sza kasz, Az 
utolsócsászár,Ballábam,Aszerencseforgandó,SchindlerListája,Rettenthetetlen,Angol
beteg,Ragyogj).Amint azt a gyár tók sugallni kí ván ják, a film „igaz”, az az nem „fik ció”. 
Meg tör tént, kö vet ke zés kép pen bár ki vel meg tör tén het. Kvá zi reality-show. De mi vel „tör-
té net”, az az már meg tör tént, le zá rult, az utó kor tu dá sa ré vén be ke be lez he tő, áb rá zo lás
mód já ban a je len igé nye i nek meg fe le lő en át ala kít ha tó. Ha tet szik – Jamesonnal szól va – 
„kannibalizálható”.

Va ló szí nű sít he tő, hogy az ame ri kai mo zi hét köz na pi, nem ki tün te tett tu cat ter mé ke i ben 
a ma gá nyos cow boy fi gu rá ja sok kal bru tá li sabb re in kar ná ci ók ban él to vább. A dí jak ra 
as pi rá ló s ilyen ér te lem ben „elit” ka te gó ri á ba tar to zó fil mek az el múlt tízti zen öt év ben 
ugya nis fo ko zot tan kö te le sek meg fe lel ni a po li ti kai kor rekt ség el vá rá sa i nak (mond juk, a 
rasszis ta szö ve gek ki ik ta tá sá val, a kü lön bö ző bőr szí nű em be rek összpopulációbeli sú lyuk
nak meg fe le lő ará nyú sze re pel te té sé vel vagy a ko ráb ban ne ga tív szín ben föl tün te tett cso
por tok – pl. fe ke ték és ho mo sze xu á li sok – po zi tív meg je le ní té sé vel). Két ség te len az is, 
hogy – egy faj ta destigmatizációs kész te tett ség nek en ge del mes ked ve – az elő írt to le ran cia 
kö te le zett sé ge újabb és újabb ki sebb sé ge ket (AIDSes, ká bí tó sze res, al ko ho lis ta stb.) von 
be a meg ér tő en meg je le ní tett má sok kö ré be. Ugya nak kor az ér ző és be csü le té re ké nyes, 



* Ta lán eb ben az össze füg gés rend szer ben nem szá mít de ma gó gi á nak, ha azok ra a so kat idé zett ada tok ra is 
hi vat ko zunk, mi sze rint szom bat dé le lőt tön ként, ami kor a leg több gye rek a te le ví zió előtt ül ÉszakAme ri ká
ban, órán ként át la go san 25 gyil kos sá got lát hat (az az 14 éves ko rá ig kb. százezret!). És ne fe lejt sük el azt se, 
hogy az el múlt év ti zed ame ri kai elit film jé nek egyik leg is mer tebb gyön ge fér fi je, a (fér fi)komp le xu sa it le lep
le ző Woody Allen ki csi, ko pasz, csú nya, szem üve ges, li be rá lis zsi dó ér tel mi sé gi fi gu rá ja ko mi kus alak, aki 
kontextuálisan csak föl erő sí ti a ha gyo má nyos ame ri kai fér fi hős mi ti zált kva li tá sa it.

166 replika

meg ölt el len fe lé nek a vég tisz tes sé get meg adó cow boy vagy a bá tor James Bond fi gu rá ja 
ma már lég pus kás ki rán du ló nak tű nik a fil men ként szá zas nagy ság ren dű hul la he gye ket 
ter me lő, ér ze lem men tes gyilkolómasinákhoz, a Terminátorokhoz és Rambókhoz ké pest.*

Vegyük pél dá ul az 1996os év leg na gyobb ame ri kai kassza si ker ét, a Függetlenségnapját, 
mely a kö zépeu ró pai ér tel mi sé gi né ző szá má ra ki me rí ti a po li ti ka i lag kor rekt giccs ka te gó ri
á ját. E science fictionként le gi ti mált pcrealizmus – mi kép pen a fa sisz ta vagy a szo ci a lis ta 
re a liz mus – kö ve ten dő mo dell ként sű rí ti ma gá ba egy adott tár sa da lom ér ték vi lá gá nak va la
mennyi fon tos je len tés tar tal mát. Ezek az al ko tá sok több nyi re az el len ség gel szem be ni össze
füg gés rend szer ben je le ní tik meg a kí vá na tos nak tar tott ér té ke ket és vi sel ke dé si min tá kat. Je len 
eset ben egy zse ni á lis out si der fi a tal zsi dó szá mí tás tech ni kus (!!) az egyik fő hős, aki lap top já
tól egy pil la nat ra sem vá lik meg, min den ak ci ó ját an nak se gít sé gé vel vég zi, emel lett nem csak 
hogy nem do hány zik, ha nem ki fe je zet ten el íté li a do há nyo so kat, s a kólásdobozt több íz ben is 
a meg fe le lő, új ra hasz no sí tást le he tő vé te vő ku ká ba dob ja, s er re kol lé gá it is fi gyel mez te ti, még 
ak kor is – nem vicc! –, ami kor a go nosz földönkívüliek ép pen New Yor kot (Los An ge lest, 
Wa shing tont) igye kez nek meg sem mi sí te ni. 

A film má sik fő hő se egy ha son ló kép pen fi a tal, a ha zá já ért és fel jebb va ló i ért min den re 
kész, űr ha jós as pi rá ci ók kal bí ró, bril li áns fi zi kai adott sá gok kal ren del ke ző fe ke te be re pü
lő pi ló ta, aki meg va ló sít ja a nagy sza bá sú ter ve ket, és meg vé di az em be ri fajt a go nosz 
földönkívüliek tá ma dá sá tól. A film iga zi, köz pon ti hő se a fi a tal, szép, sármos ame ri kai 
el nök, aki „jó em ber” s egyút tal a ha ta lom bir to ko sa. Ő dönt és ő ve ze ti azt az össze han golt 
nem zet kö zi ak ci ót, amely ben va la mennyi nem zet részt vesz. Az el nök, aki haj da ni va dász
pi ló ta, ma ga is re pü lő gép be ül, ami kor en nek el jön az ide je, és sze mé lye sen har col az 
em be ri ség üd vé ért. Emel lett min ta apa (kis lá nya foly ton a nya kán lóg), fe le sé gét sze re tő 
gon dos férj, gyors, ha tá ro zott, erős, ru gal mas, mun ká ra, harc ra kész, me rész em ber, nem 
do hány zik, a sze me tet ő is a meg fe le lő ku ká ba dob ja, és mel les leg omnipotens is, mi vel 
ha úgy adó dik, a go nosz földönkívüliekkel parakommunikációt is ké pes foly tat ni. 

A fil met olyan gát lás ta la nul hat ja át a nagy nem ze ti na ci o na lis ta re to ri ka és iko nog rá fia 
(az el ső ké pe ken az ame ri kai zász lót lát juk a Hol don!), ami sok eu ró pai né ző ben ment he
tet le nül bal jós em lé kek re mi nisz cen ci á it is föl éb reszt he ti. És e na ci o na liz mus cent ru má ban 
lé nye gé ben ugya naz a fér fi ura lom és fér fi mí tosz áll, amely a ko ráb bi fil mek ben is meg ta-
lál ha tó volt, csak ép pen itt a há rom fér fi fő sze rep lő – az okos zsi dó, a bá tor fe ke te és a 
ha ta lom mal bí ró fe hér (majd nem azt mond tam: ár ja) – egy mást ki egé szít ve hor doz za. E 
fér fi kép pon to san meg fe lel tet he tő azon mo der ni zá ci ós esz mé nek, amely nek kö zép pont já
ban az ész (plusz tech ni kai fej lő dés), a bá tor ság (plusz fi zi kai erő) és a ha ta lom (plusz 
ra ci o na li tás) áll. E mo der ni zá ci ós fo lya mat maszkulin rep re zen tá ci ó jú, a sa ját tár sa dal mat 
ma ta lán még in kább az uni ver zum kö zép pont já nak tart ja, mint ko ráb ban, s eb ből az ott
ho no san be élt né ző pont ból íté li meg a vi lág fo lyá sát.

*

A leg jobb film Os cardí já val ju tal ma zott al ko tá sok szin te ki vé tel nél kül nagy kassza si ke
rek is. Min de nek előtt az Egye sült Ál la mok ban, de nem csak ott: az egész vi lá gon. Ha nem 
így vol na, és be mu ta tá su kat nem előz né meg több hó na pos rek lám kam pány, ha nem ját
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sza nák őket si ker rel he te ken ke resz tül több ezer mo zi ban, s mind ezt nem kö vet nék (elő re 
össze han golt) te le ví zi ós adá sok, nem is ke rül het ne sor je lö lé sük re, hi szen nem vol ná nak 
ké pe sek át lép ni az ér té ke lést vég ző kol lé gá ik fi gyel mé nek kü szö bét. Az az: az Egye sült 
Ál la mok ban a film ipar szer ke ze te ga ran tál ja, hogy el mo sód ja nak a gaz da sá gi és kul tu rá lis 
szfé ra, il let ve az elit és a nép sze rű kul tú ra kö zöt ti hat árok. Os cardíjj al ju tal ma zott, te hát 
esz té ti ka i lag is ma gas ra ér té kelt fil met csak olyan al ko tó ké szít het, aki a pi a con is si ke res-
nek bi zo nyul. Egy ame ri kai film sor sa el ső sor ban nem a kri ti kus elit és a mérv adó ér tel
mi ség, ha nem a mi nél na gyobb szá mú fo gyasz tó pénz tár cá já nak íté le té től függ: a pi a ci 
ke res let és kí ná lat tör vé nyei vo nat koz nak rá. Más szó val: az ame ri kai film gyár tás ban a 
gaz da sá gi szfé ra tét jei ma guk alá gyű rik az esz té ti kai té te ket. 

Kér dés ezek után, mi lyen ér té ke ken, nor má kon és (disz)pozicionális struk tú rá kon ala
pul e do mi náns gaz da sá gi szfé ra mű kö dé se. Hát min de nekelőtt a sza bad ver seny, a ra ci o
ná lis kal ku lá ció, a ha la dás, a hó dí tás, az ex pan zió le he tő sé gé nek el fo ga dá sán, va la mint az 
in di vi duum nak a sa ját győ zel mé be (ez ál tal pe dig a jö vő be és a kor lá to zot tan ren del ke zé
sé re ál ló idő be) ve tett hi tén – hogy csak uta lás sze rű en em lít sük a leg fon to sab ba kat. Olyan 
nor má kon és (disz)pozicionális struk tú rá kon te hát, ame lyek a mo dern tár sa da lom in téz mé
nyes mű kö dé sé nek is a föl té te le it je len tik. Az az: nyil ván va ló, hogy a mo der ni tás és a sza
bad pi a ci ver seny egy mást föl té te le zi, je len tős mér ték ben egy más ba ha tol nak, a má sik 
de fi ní ci ó já nak ré szét ké pe zik.

De en nél to vább is lép he tünk! Hi szen ami kor a fér fi ura lom kap csán a libido dominandi 
meg ha tá roz ta be ál lí tó dás ról be szé lünk, ak kor szá mos vo nat ko zás ban ugyan azon (disz)
pozicionális struk tú rák más kon tex tus ban tör té nő föl buk ka ná sá val van dol gunk, ame lyek
ről a sza bad pi a ci ver seny és a mo der ni tás kap csán is em lí tés tétetett. Nem csak azt ál lí tom 
te hát, hogy a sza bad pi ac és a mo dern tár sa da lom in téz mé nyei rész ben le fe dik egy mást 
(egy ilyen té zis amúgy sem sok új ele met tar tal maz na), ha nem min de nek előtt azt, hogy ez 
az interpenetráció a fér fi ura lom (disz)pozicionális struk tú rái te kin te té ben is meg va ló sul
hat.

Ugya nak kor eszem ágá ban sincs azt sugallni, hogy fér fi ura lom nem lé tez het a mo der
ni tás és a sza bad pi ac el vén mű kö dő gaz da ság in téz mé nyei nél kül. Nyil ván va ló ugya nis, 
hogy a libido dominandi struk tú rái év ez re de ken ke resz tül fönn áll hat nak, s – eb ben iga zat 
ad ha tunk a fe mi nis ta dekonstrukcionistáknak! – a leg kü lön bö zőbb he lyen és idő ben 
ké pez he tik a tár sa da lom új ra ter me lő dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó nak te kint he tő ural
mi vi szony la tok lé nye gét (amennyi ben per sze el fo gad juk azt a mar xis ta és/vagy struk tu ra-
lis ta föl té te le zést, hogy ilyen lé nye gi vi szony egyál ta lán lé tez het). Ha tet szik, a premodern 
tár sa dal mak je len tős há nya dát ép pen az ha tá rol hat ja el a mo dern tár sa dal mak tól, hogy 
ben nük a fér fi ura lom hó dí tás ra és ver sen gés re haj la mo sí tó cse lek vé si kész te tett sé ge i re 
rá épül neke vagy sem az idő be li vé ges ség gel (az az a ha la dás esé lyé vel) is szá mo ló, ra ci o
ná lis kal ku lá ci ót va ló szí nű sí tő disz po zí ci ós min ták, va la mint az ezek ből ere dez tet he tő 
in téz mé nyek és struk tú rák. Ha igen, jó esély van a pi a ci el ven (is) szer ve ző dő mo dern 
tár sa da lom ki ala ku lá sá ra.

Azt ál lí tom te hát, hogy az elem zett, Os cardí jjal ki tün te tett ame ri kai fil mek, akarva
akaratlanul, a mo der ni tás egy olyan kü lö nös tör té nel mi pil la na tá nak dis tink ci ó it és disz po-
zi cio nális struk tú rá it tük rö zik, amely ben a fér fi ura lom tra di ci o ná lis for má i ra (még?!) vi 
szony lag har mo ni kus mó don és töb bé-ke vés bé ész re vét le nül épül tek rá a sza bad pi ac gaz-
da ság és a mo dern tár sa da lom in téz mé nyei. A tár sa da lom ugya nis oly mér té kig át van hat  
va a ref lek tá lat lan, na iv omnipotencia-hiten ala pu ló maszkulin nor mák kal, hogy a fér fi ura-
lom ar cha i kus vi sel ke dé si min tái mind a gyár tók, mind a fo gyasz tók előtt lé nye gé ben ész  
re vét le nek ma rad nak. Alap ve tő en ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a fér fi ura lom bel ső de konst
ruk ciója lé nye gé ben nem tör té nik meg e fil mek ben. A gyár tók ugya nis pon to san tisz tá ban 
van nak ve le: ter mé kü ket min de nek előtt az ame ri kai pi a con kell ér té ke sí te ni ük, ahol egy 
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eset le ge sen szél ső sé ges fér fi úi ön kri ti ka sem mi kép pen sem ta lál koz na a fo gyasz tók szük
ség le te i vel.

Ter mé sze te sen ba dar ság vol na azt ál lí ta ni, hogy az eu ró pai film gyár tók nem ven né nek 
fi gye lem be gaz da sá gi szem pon to kat egyegy al ko tás el ké szí té se kor. Az azon ban egye lő re 
meg kér dő je lez he tet len nek tű nik, hogy az esz té ti kai ja vak ter me lé sé nek szfé rá ja Eu ró pa 
csak nem va la mennyi or szá gá ban na gyobb au to nó mi á val ren del ke zik a gaz da sá gi szfé rá val 
szem ben, mint ÉszakAme ri ká ban. És ez még ab ban az eset ben is igaz, ha e na gyobb au to
nó mia rész ben az ál la mi be avat ko zás nak is kö szön he tő. Ám ma ga a tény, hogy Eu ró pá ban 
az ál la mi be avat ko zás nem csak hogy le het sé ges, ha nem ál ta lá no san el fo ga dott és igé nyelt 
je len ség, ar ra utal, hogy a po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis szfé ra tör té nel mi leg kon di ci o nált 
vi szo nya más az öreg kon ti nen sen, mint ÉszakAm eri ká ban. (A film gyár tás ban az esz té ti kai 
és gaz da sá gi szfé ra sú lya jól mér he tő a ren de ző és a pro du cer kö zöt ti aláfölé ren delt sé gi 
vi szony ré vén. Jel zés ér té kű eb ből a szem pont ból, hogy a leg jobb film Os cardí ját a pro du
cer, a pro duk tum pi a ci ér té ke sí té sé ért fe le lős szak em ber kap ja, míg az arany pál mát a ren
de ző nek, az esz té ti kai ki vi te le zés ért fe le lős szak em ber nek ad ják. Az is fi gye lem re mél tó, 
hogy a vizs gált idő szak ban mind össze egy szer for dult elő, hogy a leg jobb film és a leg jobb 
ren de zés Os cardíj ait ne ugya nan nak az al ko tás nak ad ták vol na (1989ben a Miss Daisy 
so főr je kap ta a leg jobb film, a Születettjúlius4-énpe dig a leg jobb ren de zés dí ját).

Vegyük ész re: míg az Oscarokkal ju tal ma zott fil mek a fér fi azo nos ság hír ho zói, ad dig az 
Eu ró pá ban dí ja zott al ko tá sok kö zép pont já ban a fér fi más ság áll. Míg az el ső eset ben az 
ön ma gát szem lé lő fér fi a vá gyott da li át pil lant ja meg a filmtü kör ben, ad dig a má so dik ban 
egy tö ré keny, sé rü lé keny lény kör vo na lai bon ta koz nak ki a mind bi zony ta la nab bá vá ló Nár
cisz előtt. Az az, bi zo nyos ér te lem ben egy erős, ön elé gült és győ ze del mes mo dern fér fi áll 
szem ben egy gyön ge, el bi zony ta la no dott poszt mo dern fér fi val. Hi szen tud juk: a poszt mo
dern szub jek tu mot nem csu pán a fej lő dés, a ra ci o na li tás és az ob jek ti vi tás esz me meg kér
dő je le zé se kü lön böz te ti meg a mo dern szub jek tum tól, ha nem az is, hogy míg a mo dern 
EGO ha tal mi hely zet ben van, az időt res pek tál ja, s a vi lág át ala kí tá sá ra tö rek szik, ad dig a 
poszt mo dern EGO ha tal mát el ve szí tet te, időt len vi lág ban lé te zik, és ezért leg föl jebb a szel
le mi (ön)dekonstruktőr (jobb eset ben a tol mács) sze re pé ben tet sze leg het. (Tet sze leg het, 
igen, hi szen gyer mek ko rá nak mo dern disz po zí ci ói – Don Quijoteeffektus! – ge ne rá ci ók ra 
ele gen dő nárcisztikus libidinózus kész te tett sé get ül tet nek be lé.) Ha mind ezt el fo gad juk, úgy 
fo gal maz ha tunk, hogy a ha tal mi hely zet ben lé vő (fi a tal) ame ri kai fér fi mo dern maszkulinitása 
áll szem ben a ha tal mát vesz tett (érett) eu ró pai fér fi poszt mo dern androgünitásával.

És itt akár be is fe jez het nénk. Per sze, ha já té kos ked vünk ben vol nánk (és mi ért ne vol
nánk), a nárcisztikus fér fi rep re zen tá ció e két faj tá ját más kép pen is be il leszt het nénk a mo der
nitásposztmodernitás dis kur zus ba. Ér vel het nénk pél dá ul úgy is (és ez zel csu pán fi no man 
mó do sí ta nánk fen ti po zí ci ón kon), hogy a maszkulinitás eu ró pai rep re zen tá ci ó ja, egy faj ta 
or ga ni kus poszt mo dern stra té gi át ér vé nye sít ve, a nő (az az a tör té ne lmi ta pasz ta lat ból meg
konst ru ál ha tó má sik nem) (disz)pozicionális sa já tos sá ga it hasz nál ja föl a fér fi ego re konst
ruk ci ó ja kor. Mind ez zel szem be ál lít hat nánk az ame ri kai dí ja zott fil mek re jel lem ző, s mond
juk, vir tu á lis poszt mo dern nek ne vez he tő stra té gi át, mely a fér fi as ság tör té nel mi fik ci ó i nak 
kannibalizációja ré vén a (disz)pozicionális sa já tos sá gok szimu lak ru ma it ál lít ja elő. Mi kép
pen az zal a gon do lat tal is el ját sza doz hat nánk, hogy a szimulakrumok hal ma zá ból konst ru ált 
Oscaros rep re zen tá ci ó kat te kint sük poszt mo dern nek, szem be ál lít va őket a va ló ság elv és 
fe le lős ség eti ka alap ján meg al ko tott mo dern, eu ró pai fér fi to posszal. És így to vább…

Ám bi zo nyos szem pont ból ta lán még sem fö lös le ges az ilyen ver bá lis ját sza do zás. Mo  
der ni tás és poszt mo der ni tás, és kü lö nös kép pen későmodernitás és poszt mo der ni tás ha tá rai 
ugya nis nem je löl he tők ki egy ér tel mű en, mi vel kö zöt tük egy fo gal mi lag ne he zen meg ra
gad ha tó (ha tet szik: fuzzy) zó na te rül el. Más részt az egyes tár sa da lom tu dó sok modernitás, 
ill. posztmodernitásfelfogása, pa ra dig má baágya zott sá ga és né ző pont ja ál tal meg ha tá ro
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zot tan a vizs gált tárgy el té rő sa já tos sá gai ke rül het nek a fi gye lem kö zép pont já ba. Az az: 
at tól füg gő en, hon nan és ho gyan néz zük, va la mint mi lyen össze füg gés rend szer be he lyez
zük, ugya nazt a tár gyat igen csak el té rő mó don ér tel mez het jük.

Míg pél dá ul a fér fi ura lom in téz mé nyé ben egy fe mi nis ta min de nek előtt egy meg szün te
ten dő tár sa dal mi je len sé get lát hat, ad dig a male studyt kép vi se lő férfiológusok ugya nezt a 
je len sé get a par ti ku lá ris és kü lö nös fér fi sors egyik vál to zó, tör té ne ti meg nyil vá nu lá sa ként 
fog hat ják föl. Az az: a tárgy kül ső (fe mi nis ták ál ta li) vagy bel ső (maszkulinisták ál ta li) 
dekonstrukciójából szár ma zó tu do má nyos és tár sa dal mi té tek, cél ki tű zé sek alap ve tő en 
kü lön böz het nek egy más tól. Vagy – hogy be fe je zé sül egy té mánk ele ve né be vá gó má sik 
pél dát is hoz zak – a Ve szett a vi lág vagy a Ponyvaregénymás kép pen ér tel mez he tő, ha a 
cannesi dí ja zot tak, és megint más kép pen, ha az Oscarral ki tün te tett fil mek kon tex tu sá ban 
em lít tet nek. Cannesi dí ja zott ként az vá lik ben nük hang sú lyos sá, hogy Lynch és Tarantino 
– poszt mo dern gesz tus sal – idé ze tet idé zet re hal moz va, úgy mond a „szimulakrumok szi
mu lakrumait” új ra ter mel ve, az erő sza kot is átesztetizálják ben nük, s az al ko tá so kat ra fi nált 
fik ci ó ként is de kó dol ha tó vá te szik. Ra jon ga nak is ér tük a benn fen tes cinéfilek, mi vel szá-
muk ra, in tel lek tu á lis be fo ga dók szá má ra, ko moly csáb erő vel bír e bo nyo lult mó don meg
kom po nált, a film al ko tó és film al ko tás ön mí to szát új ra ter me lő, ill. új ra ér tel me ző hiper rea
lis ta esz té ti kum. Ugya nak kor, ha mond juk, a Ponyvaregényt az Oscarral ki tün te tet tek 
so rá ba illesztjük (amit meg is te he tünk, mi vel 1994ben hat Oscarra – köz tük a leg jobb 
film és a leg jobb ren de ző dí já ra – is je löl ték, me lyek kö zül vé gül is egyet ka pott, a leg jobb 
for ga tó könyv dí ját), nem le het nem ész re ven nünk, hogy a film esz té ti kai bra vúr jai a hét
köz na pi virilitás ag resszív disz po zí ci ós struk tú rá i ból épít kez nek, s hogy kö zép pont já ban 
nem áll más, mint a töb bi ame ri kai film re is olyannyi ra jel lem ző, erő sza kos és ke gyet len 
fér fi vi lág. Te hát ami az egyik né ző pont ból ra fi nált, poszt mo dern esz té ti kum, az a má sik ból 
bru tá lis, mo dern iden ti tás ál lí tás.

Kér dés per sze, mek ko ra esé lyünk van ar ra, hogy e fil me ket az ex po nen ci á lis se bes ség-
gel glo ba li zá ló dó vi lág ban is ér tel me sen el té rő kon tex tus ba tud juk il lesz te ni. Az utób bi 
évek ben ugya nis mind erő tel je sebb az át fe dés a Cannesban dí ja zott és az Oscarral ki tün
te tett fil mek kö zött. Ez a tény is ar ra utal, hogy az ez red vég kör nyé kén az Egye sült Ál la
mok vá lik (pon to sab ban: vált) a vi lág kö zép pont já vá. Még pe dig nem csu pán (ka to na)
po li ti kai és gaz da sá gi, ha nem kul tu rá lis ér te lem ben is. A popzeneipar megasztárjait és a 
si ker fil mek szu per sztár ja it mil li ár dok is me rik, az ál ta luk hor do zott ér té kek, je len tés tar tal-
mak, ide o ló gi ák a vi lág leg kü lön bö zőbb pont ja in élő száz mil li ók (mil li ár dok?) szá má ra 
szol gál hat nak meg ha tá ro zó iden ti tásre fe ren ci a ként. Az az: a homogenizálódó vi lág ban 
egy re in kább csök ken an nak az esé lye, hogy a glo bá lis tö meg kul tú ra je len tés tar tal mai el té
rő kontextuális je len tés tar tal ma kat hor doz has sa nak. 

Ez pe dig so ka kat ag go da lom mal tölt het el Eu ró pá ban. Bár, ha job ban be le gon do lunk, e 
glo bá lis kul tu rá lis do mi nan cia, mond juk, a Fü löpszi ge tek ről vagy La tinAme ri ká ból néz
ve ta lán még ag gasz tóbb nak tűn het. Az ot ta ni ak ugya nis az eu ró pa i ak nál sok kal véd te le
neb bek az ame ri kai min ták kal és ér té kek kel szem ben, egy részt az önál ló magaskultúra 
tra dí ci ó i nak hi á nya, más részt a sa ját tár sa da lom ban föl hal mo zó dott meg ha tá ro zó je len tő
sé gű diszpozicionális tra dí ció, a premodern ere de tű machizmo és az ame ri kai mo der ni zá-
ci ós min ta maszkulinitása kö zöt ti in ter fe ren cia mi att.

Iro da lom

Bourdieu, Pierre (1994): Fér fi ura lom. In Férfiuralom. Írásoknőkről, férfiakról, feminizmusról.Ha das Mik lós 
szerk. Rep li ka Kör. Bu da pest.

Internet Movie database. http. www. IMdB.us.com.
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Melléklet

A legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb férfi színész Oscardíjával kitüntetett al ko
tá sok 1984 és 1996 között (a zárójelben a díjazott rendező és legjobb férfi színész neve 
ta lál ha tó) 

Legjobb film Legjobb rendező Legjobb színész
1984: Amadeus Amadeus Amadeus 
  (Milos Forman) (Murray Abraham)

1985: Távol Afrikától Távol Afrikától Pókasszony csókja
  (Sydney Pollack) (William Hurt)

1986: A szakasz A szakasz A pénz színe 
  (Oliver Stone) (Paul Newman) 

1987: Az utolsó császár Az utolsó császár Tőzsdecápák
  (Bernardo Bertolucci) (Michael Douglas)

1988: Esőember Esőember Esőember
  (Barry Levinson) (Dustin Hoffmann)

1989: Miss Daisy sofőrje Született július 4én A bal lábam
  (Oliver Stone) (Daniel DayLewis)

1990: Farkasokkal táncoló Farkasokkal táncoló A szerencse forgandó
  (Kevin Costner) (Jeremy Irons)

1991: A bárányok hallgatnak A bárányok hallgatnak A bárányok hallgatnak
  (Jonathan Demme) (Anthony Hopkins)

1992: Nincs bocsánat Nincs bocsánat A nő illata
  (Clint Eastwood) (Al Pacino)

1993: Schindler listája Schindler listája Philadelphia
  (Steven Spielberg) (Tom Hanks)

1994: Forrest Gump Forrest Gump Forrest Gump
  (Robert Zemeckis) (Tom Hanks)

1995: Rettenthetetlen Rettenthetetlen Las Vegas, végállomás
  (Mel Gibson) (Nicolas Cage)

1996: Az angol beteg Az angol beteg Ragyogj
  (Anthony Minghella) (Geoffrey Rush)


