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VOLT VAGY NEM VOLT?

Gorácz Anikó: Forradalmárok. Az új évezred román filmművészete, Mozinet-
könyvek, Budapest, 2010, 170 oldal

Míg Eu ró pá ban már ré ges-ré gen le zaj lot tak a ki sebb-na gyobb fil mes zen dü -
lé sek, Ro má ni á nak a po li ti kai ér te lem ben vett for ra da lom ra, sőt még azon túl
is hos  szú évek re volt szük sé ge, hogy a vi lág fil mes saj tó ja és kö zön sé ge vi -
gyá zó te kin te tét Bu ka rest re ves se. Er ről a las san tíz éve tar tó és az óta jobb hí -
ján ro mán új hul lám nak ne ve zett je len ség ről szól Gorácz Ani kó köny vecs ké -
je, amely a Mozinet-füzetek so ro za tá ból im már a ne gye dik a kép re gé nyes, az
exploitation- és a zsá ner fil mes ki ad vány után.

Tu dó sí ta ni is ne héz, nem hogy ta nul mányt vagy köny vet ír ni egy olyan je -
len ség ről, amely ép pen most zaj lik: meg győ ző dé sünk, hogy a ro mán új hul -
lám nak még nem lát szik a vé ge – ha bár ezt csak meg fe le lő tör té nel mi di men -
zió bir to ká ban, évek múl va le het ne ki je len te ni. Min den est re e könyv is le zá -
rat lan, még épp ja vá ban tar tó fo lya mat ként pró bál ja meg ra gad ni ezt a fil mes
kö ze get, s an nak el le né re, hogy egyes ren de zők film ter ve i ről vagy a mo zi ban
a ki ad vány meg je le né se után de bü tá ló fil mek fo gad ta tá sá ról csak ta lál gat ni
tud, ügyes ös  szeg ző mun kát vé gez.

A ro mán új hul lám tör té ne té nek be fe je zet len, nyüzs gő mi vol ta mi att vi -
szont le he tet len tel je sen át fo gó ké pet ad ni e pár év film ter mé sé ről, ilyen for -
mán Gorácz Ani kó is in kább ré sze i re sze di szét a té mát, úgy tár gyal ja: az el -
ső pár ol da lon ezen új hul lám szel le mi-esz té ti kai előz mé nye it, a ro mán film -
tör té ne ti ha gyo mányt, vagy in kább an nak hi á nyát; az olasz neo re a liz must
tár gyal ja. Az új hul lám nul la dik évé nek a ké tez res esz ten dőt je lö li meg,
amely év ben egyet len ro mán nagy já ték film sem ke rült a mo zik ba – in nen
csak fel fe le ível he tett a hely zet, és Puiu, Mitulescu, Porumboiu, Mungiu fel -
buk ka ná sá val így is tör tént. Ez a pont amúgy az, ahol azért hagy né mi tá -
ma dá si a fe lü le tet a könyv: az egész ad di gi ro mán film tör té net ből egye dül
Pintilie és Ciulei egy-egy alap film jét em lí ti meg, a töb bit egy toll vo nás sal ér -
ték te len nek dek la rál ja. Pe dig azért pél dá ul a Dan Piţa, Mircea Veroiu,
Mircea Săucan, Alexandru Ta tos és má sok ne ve i vel fém jel zett ge ne rá ció ren -
de zői-ope ra tő rei pá lyá juk ele jén (mi e lőtt „be ad ták vol na a de re ku kat”, vagy
el le he tet le ní tet ték vol na mun ká ju kat) le tet tek az asz tal ra igé nyes, eu ró pai
mű vész fil mes ká non ba il leszt he tő fil me ket is – csak nem szer ve ződ tek moz -
ga lom má, nem ma rad hat tak kö vet ke ze te sek, és rit kán ju tot tak az or szág ha -
tá ron kí vül re.
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A könyv cí me ol vas ha tó iro ni ku san is. A For ra da lom árok az egyik leg fon to -
sabb ro mán új hul lá mos film, a 2006-os A fost sau n-a fost? ma gyar for gal ma -
zá si cí me. Az ere de ti cím for dí tá sa vi szont úgy hang za na, hogy volt vagy nem
volt? Ez an nak a fé nyé ben le het ér de kes, hogy ép pen az új hul lám egyes ren -
de zői kér dő je le zik meg az új hul lám meg lét ét – ugyan is a kül föl di szak saj tó
má ra már el fo ga dot tá vált vé le mé nyén kí vül ki ált vá nyok, prog ra mok vagy
kö zös hit val lás ok nem iga zán kö tik ös  sze az al ko tó kat és film je i ket. Ilyen ki -
ált vá nyok hí ján Gorácz Ani kó is a kö zös tar tal mi és for mai vo ná so kat ke re si
a fil mek ben. En nek ér de ké ben szé pen sor já ban ki ve sé zi eze ket, ki tér ve olyan
egé szen ap ró dol gok ra is, mint a snit tek hos  szú sá ga, vagy egy-egy be ál lí tás
gya ko ri sá ga, de köz ben a mű vek ál tal fel ve tett leg fon to sabb eti kai és esz té ti -
kai kér dé se ket vizs gál ja. Min den eset re a könyv al cí me már óva to sabb, ami az
új hul lá mot il le ti: Az új év ez red ro mán film mű vé sze te – hang zik át fo gób ban. Így
vi szont ki csit csa ló ka lesz az össz kép, hi szen pél dá ul a szin tén kor társ (de
azért pi cit öre gebb), ki tű nő Nae Caranfil film je i ről csak ke vés szó esik, a ro -
mán film ma is élő, 2000 után is dol go zó „nagy fosszíliáinak” job bá ra fe lejt -
he tő al ko tá sa i ról vi szont ke vés – vagy sem mi.

Di csé re tes, hogy a könyv egyik ré sze kü lön fog lal ko zik a kis já ték fil mek -
kel, hi szen a film tör té net eme mos to ha, de an nál ter mé ke nyebb haj tá sai ál ta -
lá ban ki ma rad nak a mél ta tá sok ból. A For ra dal má rok vi szont ép pen ség gel ez -
zel kez di az elem zé se ket, ami vel lo gi ka i lag hi e rar chi át is fel ál lít, ugyan is az
ös  szes ren de ző kis fil mek kel kezd te (egy elő re rö vid) út ját, ezek is me re te nél -
kül pe dig nem mű köd ne pá lyá juk fel vá zo lá sa. Gorácz Ani kó jól is me ri a
szer ző ket és a fil me ket, ott ho no san mo zog eb ben a for ron gó, épp tör té nő vi -
lág ban, né ha a gyár tá si fo lya mat ban tör tén tek re is re a gál: ki ki nek volt társ-
for ga tó könyv író ja vagy pro du ce re. Az igé nyes ki ál lí tá sú, 170 ol da las köny -
vecs ke elem zé se it en nek ér de ké ben rö vid ren de ző port rék egé szí tik ki.

A ro mán film je len ko rá ról lé vén szó, ke vés fel dol goz ha tó bib li og rá fia
akad még a té má ban – a szer ző ezt úgy told ja meg, hogy az egyes fil mek ről
(jó ér te lem ben vett) kri ti kus hang nem ben ír elem zést, ami a fü ze tet mű fa ji lag
egy faj ta ol vas má nyos, gör dü lé keny film kri ti ka-fü zér hez vi szi kö ze lebb, mint -
sem el mé lyült ös  sze füg gé se ket ke re ső, iz zadt ság sza gú an aka dé mi kus ta nul -
mány kö tet hez. A té ma pe dig vas ta gabb köny vért, át fo góbb fel dol go zá sért
kiált – de ez majd csak évek kel ké sőbb lesz idő sze rű, ami kor az új hul lám
utol só fod rai is el csi tul nak, a TIFF* öreg fesz ti vál lesz, új film tör té ne ti fe je zet
nyí lik, s a vi lág film esz té tái, el mé le ti szak em be rei ká non ná szer ve zik mon da -
ni va ló ju kat er ről a pezs gő, iz gal mas kor ról, amely elő ször he lyez te fel a nem -
zet kö zi fil mes tér kép re Ro má ni át, le va kar ha tat la nul. Ez a kis könyv nagy sze -
rű ígé re te a maj da ni, im már le zárt té má val fog lal ko zó át fo góbb kö tet nek.
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* A kolozsvári Transilvania International Film Festival (a Szerk. megj.).
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