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Köszönetnyilvánítás 

Az alábbiakban köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak doktori 

dolgozatom létrejöttéhez. Nélkülük ez az írás nem született volna meg. 

Köszönöm Danileszk Ritának és Major Zoltán nak, hogy egy 2009-es pécsi beszélgetésünk 

során felmerült a rendszerváltozás mozgóképes megjelenítése, mely elültette bennem az 

ötletet. Hálával tartozom Ritter Györgynek, Verpeléti Andrásnak és Gyulai Gábornak, 

akik segítettek a filmek beszerzésében. Nem tudom elégszer megköszönni a Lengyel Intézet 

munkatársának, Małgorzata Takácsnak a lengyel filmek megtekintéséhez nyújtott önzetlen 

segítségét. Hasonlóan köszönettel tartozom az MTVA két munkatársának, Mikóné Mezei 

Mártá nak és Suha Péternek, akik lehetővé tették, hogy az archívumban található filmekhez 

hozzáférhessek. Rendkívül hálás vagyok Pörös Gézának, aki beszélgetéseink során mindig 

lelkesen válaszolt a kérdéseimre és osztott meg velem számtalan hasznos tudnivalót a lengyel 

filmművészettel kapcsolatban. Tanulmányaim során ösztöndíjjal fél évig a krakkói Jagelló 

Egyetem Audio és Vizuális Intézet hallgatója lehettem, mely nem valósult volna meg Kilin 

Emőke segítsége nélkül. Neki is köszönettel tartozom, miképpen Małgorzata 

Radkiewicznek is, aki lengyel konzulensemként mindig készségesen állt rendelkezésemre. 

Külön köszönet illeti Kovács Katáng Ferencet, Gelencsér Gábort és Pólya Tamást, akik a 

felvételi folyamat elejétől rendületlenül biztattak és támogattak tanulmányom megírásában. 

Köszönettel tartozom Kuti Edit nek, aki a doktori felvételi óta mindig segített eligazodni az 

adminisztratív teendőkben. Köszönöm dolgozatom bírálóinak, Schulze Évának, Báron 

Györgynek, Szíjártó Imrének és Vecsernyés Jánosnak hasznos, konstruktív tanácsait. Nem 

utolsó sorban pedig nagy köszönettel tartozom konzulensemnek, Stőhr Lóránt nak, akinek 

építő jellegű tanácsaira és fontos észrevételeire a felvételitől kezdve a dolgozat megírásának 

utolsó fázisáig mindig számíthattam.     

A disszertáció nem jött volna létre szüleim, nővérem, valamint feleségem lankadatlan, kitartó 

támogatása és biztatása nélkül. Írásomat nekik ajánlom.  
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Elveszett illúziók. A boldogulás történetei rendszerváltozás utáni magyar és 
lengyel nagyjátékfilmekben 

 

„Nehéz megfogalmazni, mit érez az ember változás közben.” 1  

 

 

Bevezetés 
 

Doktori disszertációm választott témája két közép-kelet-európai ország, Magyarország és 

Lengyelország filmművészetének rendszerváltozást követő éveinek elemzése. Dolgozatom 

célja egy olyan összehasonlító kutatás elvégzése, melyben arra kívánok válaszokat találni, 

hogy a kortárs magyar és lengyel filmművészetben miért nincsenek rendszerváltozás utáni 

sikerekről mesélő, az egyén érvényesülésének diadalát ábrázoló történetek. A szakirodalmak 

feldolgozásával és a témához kapcsolódó művek elemzésével mutatom be azokat a 

hasonlóságokat és eltéréseket, melyek a két ország rendszerváltozás utáni filmjeit jellemezték. 

A cselekmények elemzésére fókuszálok és azt vizsgálom meg részletesen, hogy a választott 

alkotások milyen történettípusokat, karaktereket mutatnak be, hogyan ábrázolják az egyén 

konfliktusait az átalakult rendszerben, miért nem találhatók történetek az egyén becsületes 

felemelkedéséről. Dolgozatomban elsősorban az átmenet idején (1988-1992), illetve a 

kilencvenes években játszódó történetekre koncentrálok, de kitérek néhány, az ezredforduló 

és az utána következő évek rendszerváltozáshoz köthető alkotásaira is.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Idézet a Bolse Vita (Fekete Ibolya, 1995) című filmből 
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A témaválasztás indoklása 
 

Mielőtt a dolgozat részletesebb felépítését ismertetném, fontosnak tartom megindokolni, 

hogy témaválasztásom miért éppen a rendszerváltozásra, azon belül a magyar, illetve lengyel 

filmre esett. A tematika kijelöléséhez személyes és szakmai okok egyaránt hozzájárultak. 

Tanulmányaim során mindig élénk érdeklődéssel figyeltem a közép-kelet-európai régió 

országainak filmtermését, filmművészetének alakulását. Mindemellett roppant módon 

foglalkoztattak és foglalkoztatnak ma is a filmtörténetnek azon korszakai, melyekre kutatók 

és filmes szakírók egyáltalán nem vagy csak nagyon kevés időt fordítottak. Úgy vélem, az 

egyén rendszerváltozás utáni kudarcának történeteit bemutató filmek elemzése olyan terület, 

mellyel érdemes foglalkozni. Dolgozatom célja azonban nem kizárólag egy kevéssé tárgyalt 

terület nagyjátékfilmjeinek elemzése, válaszokat kapjak arra, hogy a rendszerváltozás utáni 

magyar és a lengyel nagyjátékfilmek között miért nem találni sikertörténetekről mesélő 

alkotásokat. 

Felmerülhet a kérdés, hogy dolgozatomhoz a volt szocialista országok közül miért éppen 

Magyarországot és Lengyelországot választottam és mi az oka annak, hogy kizárólag a 

nagyjátékfilmekre összpontosítok. Döntésemet elsősorban nem a két nemzet jelentős szerzői 

filmművészeti hagyományai, valamint az évszázadokra visszanyúló történelmi és napjainkig 

tartó, a régió többi országaihoz képest páratlannak tekinthető baráti kapcsolata és 

együttműködése indokolja, hanem mert kutatásaim során a más volt szocialista nemzetek 

rendszerváltozás utáni filmjeihez képest a magyar és lengyel filmek között több tematikai 

hasonlóságot fedeztem fel. Emellett úgy vélem, más országok 1989 utáni filmművészetének 

beemelése túlságosan terjedelmessé formálná a szöveget.  

Választott témám meglehetősen terjedelmes, hiszen a rendszerváltozás a társadalom 

valamennyi rétegét érintette. Mivel a rendszerváltozás egy hosszú társadalmi, politikai, 

közérzeti, és tapasztalati folyamatnak tekinthető, számos témakör mentén el lehet végezni 

azoknak a filmeknek az elemzését, melyek a rendszerváltozás hatásaival foglalkoznak. 

Kutatásaim során arra kerestem válaszokat, hogy az adott filmek miért az egyén 

rendszerváltozás utáni sikertelenségeire fektették a hangsúlyokat, és jellemzően mely 

társadalmi rétegekre fókuszálnak. Vizsgálódásaim folyamán – melyben más volt szocialista 

országok rendszerváltozás utáni filmjeit is tanulmányoztam – arra a következtetésre jutottam, 
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hogy társadalomábrázolás és az egyén bukásának történetei szempontjából a legtöbb 

hasonlóság a magyar és lengyel filmek között fedezhetők fel. Noha a két ország 

rendszerváltozáshoz vezető politikai-történelmi eseményei, illetve a következmények filmes 

feldolgozásai stílusukban eltérnek, a rendszerváltozást alapvetően kudarcként tematizáló 

történeteik, társadalomábrázolásuk sok lényegi hasonlóságot mutat. Kutatásaim alatt 

igyekeztem összegyűjteni azokat az általam relevánsnak tartott témaköröket, melyek 

hozzájárulhatnak fő téziseim igazolásához, az azonosságok alátámasztásához. Ez képezi 

disszertációm tárgyát. A témaköröket különféle, egymást részben átfedő tematikai fejezetekre 

osztom fel.   

 

Az értekezés fejezetei   
 

Az első fejezetben röviden bemutatom, hogy a rendszerváltozás milyen hatást 

gyakorolt a két ország filmes intézményrendszereire, mennyiben alakult át a filmgyártás az 

1989-1990-es események után.  

 A második fejezet központi témája a bűn fogalma. Itt azt vizsgálom meg, hogy a 

filmek főhősei miért kanyarodnak törvénytelen utakra? Melyik társadalmi réteg, milyen 

okokból követ el a bűntényeket? Tudatosan lesznek bűnözők vagy belesodródnak, illetőleg 

rákényszerülnek arra, hogy illegális eszközökhöz folyamodjanak? A fejezet elején a 

szociológiai és társadalomtudományi szakszövegek segítségével feltérképezem a 

rendszerváltozás utáni bűnözéssel kapcsolatos tényeket, majd a választott filmek elemzésével 

és bemutatásával igyekszem válaszokat találni a fejezet fontosabb kérdéseire. 

Megállapításaimat az alábbi filmekkel igyekszem alátámasztani: Kopók, Gyilkos kedv, Az apa 

joga, Adósság, Pattogatott kukorica, A csalás gyönyöre, Kicsi, de nagyon erős, Gengszterfilm, 

Zuhanórepülés, A rózsa vére. A kiválasztott filmek a rendszerváltozás utáni társadalom szinte 

valamennyi rétegét bemutatják, ugyanakkor a magyar és lengyel bűnfilmek kifejezésmódjai, 

noha történettípusok és karakterek szempontjából felfedezhetők azonosságok, radikálisan 

eltérnek egymástól. 

 A harmadik, egyben utolsó fejezetben azt vizsgálom meg, hogy az 1989 után készült 

magyar és lengyel nagyjátékfilmek miképpen ábrázolják a fiatalabb nemzedékek 

rendszerváltozás utáni helyzetét. Az a célom, hogy a két nemzet filmjeinek egybevetésével 

egyrészt rámutassak azok történeti és motívumrendszerbeli összefüggéseire és különbségeire, 
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másrészt szemléltessem, hogy a választott alkotások miképpen mutatják be a fiatalok 

rendszerváltozás idején, illetve az átmenet utáni jellemző tapasztalatait és konfliktusait. 

Elemzéseim alapjául három fő, gyakran egymást átfedő motívumot emeltem ki, ezek a 

nyugatra utazás motívuma, a főváros-vidék szembenállása, illetve az otthon maradottak 

kilátástalansága, és ide kapcsoltam a szakasz és egyben a teljes fejezet két további fontos 

motívumát, az apátlanságot és a nemzedékek közötti kommunikáció hiányát, melyek jelentős 

mértékben kihatnak a fiatalok rendszerváltozás utáni sorsára. Elemzéseim alapjául az alábbi 

filmeket választottam: Moszkva tér, Zsötem, Itt a szabadság!, Bolse Vita, Örömóda, Fiatal 

farkasok, Yuma, Félálom, Szezon, Fehér tenyér, Szép napok, Lányok, Friss levegő, Szia, 

Tereska!, Enen, A vakond, Nincsen nekem vágyam semmi, I love Budapest, Varsó, Közel a 

szerelemhez, a Plázacicák, és a Kettős portré. 

 

A rendszerváltozás játékfilmes narratívája 

 

Mielőtt dolgozatom fejezeteinek részletesebb kidolgozásába belekezdenék, érdemesnek 

tartom tisztázni, hogy miért éppen a bűn, illetőleg a fiatalok témaköreit (valamint az ahhoz 

kapcsolódó filmeket) választottam téziseim alátámasztásához. Megfigyelhető lesz, hogy a 

magyar és lengyel alkotók általában nem egységesen, hanem sokévnyi eltérésekkel fordultak 

a rendszerváltozás és az esemény következményeinek tematikájához. Ugyanakkor a több éves 

hiányok és a különféle nemzedékek eltérő szemléletmódja ellenére elmondható, hogy hasonló 

rendszerváltozás-narratívát mesélnek el: nem a boldogulás, a siker a társadalom alapélménye, 

nincsenek sikeres önmegvalósításról, érvényesülésről, a kitűzött célok tisztességes eléréséről 

szóló filmek, hanem az illúziók elvesztéséről, a csodavárásról, a szabadság rövid pillanatairól 

és aztán a csalódásról láthatunk történeteket. Mi lehet ennek az oka? Miért nincs olyan 

narratíva, mely a sikerekről szól? 

Mindenekelőtt érdemes megemlíteni, hogy az átmenet idején a magyar gazdaság 

mélyponton volt.2 A tervgazdaságot felváltotta a piacgazdaság, és a piaci viszonyokra történő 

átállás, a külföldi tőke bevonása, illetve az állami vagyon magánosítása egyre emelkedő 

munkanélküliséggel járt,3 mely 1993-ban tetőzött.4 Felértékelődött az iskolázottság, a 

                                                           
2
 Kéri László: A rendszerváltás krónikája 1988-2009 Budapest, Kossuth Kiadó – Népszabadság, 2010. 31. 

3
 Valuch Tibor: Az 1989-1990-es rendszerváltás társadalmi hatásai. Gerhard Péter, Koltai Gábor, Rácz Attila, V. 

László Zsófia (szerk.): In Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Mundus Novus Könyvek Budapest 2010. 191. 
4
 Kéri: A rendszerváltás krónikája 1988-2009 43. 
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szakképzettség és a szaktudás, jelentősen megnövekedett a szimbolikus tőkék – kapcsolatok, 

kreativitás és vállalkozói hajlandóság, az alkalmazkodóképesség – szerepe a társadalmi 

pozícióváltás során.5 Aki nem tudott alkalmazkodni (ez főképp a középkorú és idősebb 

korosztályokat érintette), azok nagy eséllyel tartósan munkanélkülivé váltak. A privatizációs 

folyamatok pedig azoknak kedveztek, akik eleve kedvezőbb társadalmi helyzetben voltak. Az 

egyén képzettsége és a társadalmi-foglalkozási helyzete szorosan összefügg. Az iskolai 

végzettség döntően befolyásolja, hogy az egyén hol tud, egyáltalán képes-e bárhol 

elhelyezkedni.6  Például a magas képzettségű fiatalok, különösen a gazdasági életben, 

cégvezetővé, de legalább az elitcsoportok7 tagjaivá váltak.8 Ehhez szükségük volt már 

meglévő vagy szisztematikusan kialakított kapcsolati tőkére, és nem utolsó sorban biztos 

anyagi háttérre.9 

A régió országai közül a lengyel gazdaság helyzete számított a legrosszabbnak.10 A 

lengyel rendszerváltozás egyik fontos momentuma a kilencvenes évek elején Leszek 

Balcerowicz pénzügyminiszter által bevezetett ún. sokkterápia, melynek célkitűzése a 

katasztrofális állapotban lévő gazdaság stabilizálása és szinte azonnali, radikális átállítása a 

piacgazdaságra.11A hirtelen változást nem véletlenül hívják sokkterápiának, hiszen több olyan 

intézkedést tartalmazott, melyet a lengyel lakosság nagyon nehezen viselt, például a 

drasztikus áremeléseket.12 A nehézségek ellenére Balcerowicz sokkterápiájának köszönhetően 

sikerült a lengyel gazdaságot a szabadpiac felé terelni, 1992-ben az ipari termelés már kisebb 

növekedést könyvelhetett el,13 ezután a gazdaság már képes volt évenként jó eredményeket 

felmutatni, de a társadalmi megítélés meglehetősen negatív volt, az emberek nem érezték ezt a 

                                                                                                                                                                                     
 
5
 Valuch: Az 1989-1990-es rendszerváltás társadalmi hatásai. 197. 

6 Valuch: A jelenkori magyar társadalom  Budapest, Osiris Kiadó, 2015. 115. 
7 A rendszerváltozás után, Valuch Tibor tanulmányára hivatkozva három ilyen csoport, a politikai, gazdasági és 
kulturális elit jött létre.  
8 Valuch: A jelenkori magyar társadalom 131-132. 
9 Valuch: A jelenkori magyar társadalom 138-139. 
10 Burakowski, Adam – Gubrynowicz, Aleksander – Ukielski, Paweł: Lengyelország – Óvatos kerekasztal-
modell, gazdasági sokkterápia in: 1989 – A kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet-Európában Göd, 
Rézbong Kiadó – Aeramentum Könyvek, 2009.  92.  
11 Burakowski, Adam – Gubrynowicz, Aleksander – Ukielski, Paweł: Lengyelország – Óvatos kerekasztal-
modell, gazdasági sokkterápia 94. 
12 Sachs, D. Jeffrey – Lipton, David: A lengyel rendszerváltás neoliberális projektje. Eszmélet 102. sz. 2014. 
nyár (http://epa.oszk.hu/01700/01739/00087/pdf/EPA01739_eszmelet_2014_102_nyar_163-170.pdf) Utolsó 
letöltés: 2016.12.16.  
13 Burakowski, Adam – Gubrynowicz, Aleksander – Ukielski, Paweł: Lengyelország – Óvatos kerekasztal-
modell, gazdasági sokkterápia 94. 



9 

 

mindennapokban.14 Ahogyan a magyaroknak, a lengyeleknek is gyorsan kellett 

alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez, ám ez nem mindegyik társadalmi 

csoportnak sikerült, így a munkanélküliség az idősek, de még a fiatalok és a vidéken dolgozók 

– akik a mezőgazdaságban, vagy nagy ipari területeken dolgoztak – körében tartósnak 

számított. 

Mindezek fényében a válasz arra a kérdésre, hogy miért nincsenek sikerről, 

boldogulásról mesélő filmek az, hogy a piacgazdaságra történő átállás általában nem jár 

együtt tisztességes szabad versennyel, hanem az erősebb kíméletlenül lenyomja a 

becsületesen boldogulni próbáló egyéneket, vállalkozókat. Mindemellett a volt szocialista 

országok lakosai közül – beleértve Magyarországot és Lengyelországot is – sokan remélték, 

hogy a változásokkal mindenhol jobbra fordul az élet és néhány év elteltével elérhetik a 

nyugat-európai országok gazdasági szintjét. A remélt jólét helyett azonban visszaesett vagy 

stagnált az életszínvonal, az országoknak olyan problémákkal kellett szembenézniük 

(növekvő munkanélküliség, erősödő társadalmi feszültségek), melyekkel jó ideje nem 

találkoztak.15 Az illúzióvesztés mellett további gondokat okoztak a társadalmak rossz 

beidegződései, például annak ábrándja, hogy az állam minden problémájukat megoldja.16 A 

boldogulásfilmek hiányának további okai közé sorolható a közvélemény az átmenetről 

kialakított negatív véleménye is. Mivel a rendszerváltozás mindkét országban a legtöbb 

társadalmi csoportnak csalódást okozott, ezért évekkel későbbi megítélése meglehetősen 

ambivalens, különösen Magyarországon, ahol a régió országai közül talán a legtöbben 

tekintenek nosztalgiával a Kádár-korszak hatvanas és hetvenes éveire. „A rendszerváltás 

címszóval jelölt átalakulási folyamat a magyar társadalom többségétől igen nagy áldozatokat 

követelt meg, a munkahelyek tömeges elvesztése, a létbizonytalanság megtapasztalása nagy 

létszámú társadalmi csoportok alapélményévé vált a kilencvenes évek első felében. A 

megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás társadalom-lélektani szempontból új 

szocializációs mechanizmusok elsajátítását is megkövetelte, ami kevesek számára volt mentes 

a megrázkódtatásoktól. A rendszerváltás vesztesei – nagyipari munkások, alacsony 

iskolázottságúak, az agrárszféra fizikai foglalkozású alkalmazottainak többsége, a romák, a 

(kis)nyugdíjasok – számára a kádári konszolidáció időszaka, relatív kiszámíthatóságával, a 

garantált megélhetési minimum „intézményével” a korlátozott szabadságjogok ellenére is 

                                                           
14 Tálas Péter: „…És ez a lengyel dráma történelmi iróniája” – Beszélgetés Bronislaw Geremekkel. Beszélő 

1993/12. 19.  
15 Kéri László: Összeomlás után. Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1991. 138. 
16 Kéri: Összeomlás után. 139. 
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élhetőbbnek látszik, s ezért gyakorlatilag természetes és önkéntelen módon értékelődött, 

illetve értékelődik fel.”17  

A lengyel társadalom viszonya a rendszerváltozáshoz, a piacgazdaságra történő 

áttéréshez szintén ellentmondásos. Egy 1992-es felmérés szerint a lengyeleknek majdnem fele 

úgy véli, hogy a demokrácia csak akkor ideális rendszer, ha jólétet, az életszínvonal 

emelkedését hozza magával. A lengyel társadalom jelentős része nem ellenezné, sőt, bizonyos 

keretek között elfogadná az autoriter kormányzást. Mindez „…a demokratikus hagyomány 

hiányával magyarázható, továbbá azzal, hogy eddig az állampolgárok helyett az autoriter és 

paternalisztikus állam hozta meg a döntéseket, és igyekezett megoldani – jól-rosszul – a 

problémákat.”18 A lengyel társadalom egynegyede, a rendszerváltozás fejleményei okozta 

csalódások miatt, nem teljesen elégedett a demokrácia rendszerével és csupán fenntartásokkal 

fogadja el.19 A rendszerváltozás filmek sikertelenség-narratívájának további oka lehet, hogy a 

szocializmus idején, a két ország súlyos társadalmi egyenlőtlenségei miatt fokozatosan 

kialakult egyfajta elitellenesség, mely a rendszerváltozással csak tovább erősödött és a 

társadalom még inkább kétségbe vonta a gyorsan meggazdagodott egyének becsületességét 

főképp úgy, hogy ezek a vagyonosodások a hétköznapi embertől elzártan, távol történtek.20 

Így a legtöbb emberben olyan kép alakult ki, olyan mintákat láttak, hogy boldogulni csakis a 

törvények áthágásával lehet.  

Mindezen tények figyelembevételével nem meglepő, hogy a két ország társadalmának 

jelentős hányada szkeptikusan tekint a rendszerváltozásra, ami magyarázat lehet arra, hogy 

nagyjátékfilmjeikben miért nem találhatók sikertörténetek. Úgy gondolom, e narratíva 

igazolására ideális táptalajt nyújthatnak a bűnről és a fiatalokról mesélő filmek részletesebb 

bemutatása.  

 

 

                                                           
17

 Valuch: A jelenkori magyar társadalom 197. 
18

 Gorzelak, Gregorz és Jalowiecki, Bohdan: Lengyelország fejlődése 2005-ig. in: Ehrilch Éva – Révész Gábor – 
Tamási Péter (szerk.): Kelet-Közép-Európa: honnan-hová? Budapest, Akadémiai kiadó 225. 
19

 Gorzelak, Gregorz és Jalowiecki, Bohdan: Lengyelország fejlődése 2005-ig. 225. 
20 Stőhr Lóránt: Üzlet a kirakatban. Üzletemberek a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmben. Apertúra, 
2015. ősz.  
(http://uj.apertura.hu/2015/osz/stohr-uzlet-a-kirakatban-uzletemberek-a-rendszervaltas-utani-magyar-
dokumentumfilmben/) Utolsó letöltés: 2017.09.05. 
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I. A rendszerváltozás a magyar és lengyel filmiparban 

 

A két ország filmes intézménytörténeti változásainak összehasonlítását az ötvenes évek 

második felével érdemes kezdeni, mert egyrészt a korábbi események beépítése a dolgozat 

témájának szempontjából elhanyagolható, másrészt az ezt követő időszakban mindkét ország 

filmművészete fontos változásokon ment keresztül. Enyhült a cenzúra szigora, véget ért az 

ideológiát propagáló, központilag készült sematikus filmek korszaka, melyek hatására sokkal 

személyesebb, filmszerűbb alkotások készültek. A folyamat ugyan már mindkét országban 

korábban elindult, mégis az ötvenes évek második felére datálhatók azok a fontos 

momentumok, melyek mindkét ország filmművészetének későbbi évtizedeit meghatározták a 

rendszerváltozás bekövetkeztéig. A következőkben a két ország filmes intézménytörténetének 

rendszerváltozás előtti, valamint az átmenet utáni változásait fogom kifejteni, nemcsak a 

hasonlóságokra, hanem ugyanúgy a különbségekre is rámutatva. 

 

A magyar és lengyel filmintézmények rendszerváltozás előtti helyzete 
 

  Az ötvenes évek második fele és a hatvanas évek eleje a magyar filmkultúra 

fellendülésének példátlan periódusa. 1957 és 1963 között létrejött a Hunnia és a Budapest 

Filmstúdió, rövid időn belül megjelent az első filmes szaklap, a Filmvilág, létrejött a Magyar 

Filmtudományi Intézet és annak folyóirata, a Filmkultúra, megszületett a Filmarchívum, 

valamint 1959-ben, először filmklubként, vitafórumként, majd 1961-től alkotóműhelyként, 

megalakul a Balázs Béla Stúdió. A stúdió működése nemcsak a régió és Európa, hanem talán 

a világ filmművészetében is egyedülálló szerepet töltött be, egyúttal jól példázza a hatalom 

kultúrpolitikája és a filmes alkotók sajátos viszonyát a Kádár-rendszerben. Aczél György, a 

rendszer kulturális életéért felelős vezetője számára a többi művészeti ághoz képest a film 

kiemelten fontosnak számított. Úgy vélte, nem az ideológia sulykolása tekinthető jó 

propagandának, hanem az, ha a filmkészítőket békén hagyják és bizonyos keretek között 

szabadon engedik őket dolgozni. Ennek ékes példája a Balázs Béla Stúdió, melyet a 

kultúrpolitika egy átlagos nagyjátékfilm költségvetésének összegével finanszírozott, 

ugyanakkor az ott elkészült filmek nem voltak bemutatás-kötelesek, vagyis a cenzúrának nem 
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kellett előzetesen megfelelniük. Aczél sokat engedett a filmeseknek, némelyikükkel 

személyes kapcsolatot tartott fent, jellemző volt az állandó párbeszéd a filmesek és a hatalom 

között. Ezen túl az alkotások számos jelentős nyugat-európai filmfesztiválon is részt vehettek. 

Részvételüket a kultúrpolitika nem titkoltan azzal a céllal támogatta, hogy a szovjet blokkon 

kívül eső nagyérdemű pozitív képet kapjon az ország aktuális kulturális és ideológiai 

állapotáról. 

 A filmekre szánt költségvetési keretet a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága 

határozta meg, ezt oszthatták szét a stúdiók.21 A stúdióvezető dönthette el, hogy a 

műhelyvitákon megvitatott forgatókönyvek közül melyeket tartja jónak és terjeszti fel azokat 

a Filmfőigazgatóságra. Ott dőlt el véglegesen, hogy a könyvek közül melyiket fogják 

legyártani.22  A viszonylagos alkotói szabadság ellenére egyes témák, mint a fennálló 

rendszer, a Szovjetunió éles bírálata vagy az 1956-os forradalom említése tiltottak voltak. A 

kor legfontosabb és legismertebb kultúrpolitika-irányító „produktuma” a „három T”23 elve 

volt, ezen kategóriák mentén döntötték el, hogy kik a nemkívánatos és kik a hatalom számára 

megbízható, esetleg bizonytalan alkotók. Maga a cenzúra elsősorban szövegcentrikus volt, 

leginkább a forgatókönyvet ellenőrizték, először a stúdió művészeti tanácsa, majd a 

Filmfőigazgatóság. Ismertebb példa erre a Tízezer nap (Kósa Ferenc, 1967), melynek 

bemutatását évekig nemcsak azért nem engedélyezték, mert a főszereplő földje elvesztése 

után felakasztja magát, hanem mert elhangzik benne a „forradalom” szó.24   

 A magyar film intézményrendszere a rendszerváltozásig számottevő változáson 

nem ment keresztül, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a fordulat közeledtével, 1987-ben 

önálló szerveződések, vállalatok, mint a Budapest, a Dialóg, a Hunnia és az Objektív 

Filmstúdió kiváltak az 1963-ban létrejött MAFILM-ből.25 A rendszerváltozás után viszont 

megszűnt a központosított állami finanszírozás és a cenzúra is.26 Az átmenet évei alatt arra 

kellett megoldást találni, hogy a következő években miképpen történjen a magyar film 

finanszírozása, maradjon a korábbi stúdióalapú, vagy jöjjön létre egy produceri alapú 

                                                           
21 Sárközy Réka: Állami filmfinanszírozás a rendszerváltás után in: uő: Elbeszélt múltjaink – a magyar 

történelmi dokumentumfilm útja. Budapest, 1956-os Intézet, L’Harmattan Kiadó, 2011. 176. 
22 Gervai András: A tanúk. Film – történelem. Budapest, Saxum Kiadó, 2004. 222. 
23 Tiltott, Támogatott, Tűrt 
24 Gervai: A tanúk. Film – történelem. 233. 
25Varga Balázs: Filmrendszerváltások. A magyar játékfilm intézményeinek átalakulása 1990-2010. Budapest, 

L’Harmattan, 2016. 25.  
26 Sárközy: Állami filmfinanszírozás a rendszerváltás után. 176.  
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filmgyártás?27 Végül 1991-ben létrejött a Magyar Mozgókép Alapítvány (MMA), mely a 

filmekre szánt állami források szétosztásáért felelt, kuratóriumi rendszerben.28 Az MMKA 29 

relatíve gyors megszületése jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar filmgyártás 

átvészelje a rendszerváltozás éveit, és a gyártás egyik évben se álljon le. Alapítványi elosztási 

rendszer jött létre, a költségvetési támogatáshoz pályázni lehetett, nemcsak az MMKA-hoz, 

ugyanis az állam más csatornákon keresztül is osztott ki filmkészítésre szánt támogatásokat. 

Ilyenek voltak az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), a Nemzeti Kulturális Alap 

(NKA), illetve a Magyar Történelmi Film Alapítvány (MTFA).30 A magyar film 

rendszerváltozás utáni gyártástörténetének másik fontos mozzanata a gyártástól a terjesztésig 

a szakma egészét átfogó Filmtörvény 2003-as elfogadása volt, mely egyrészt megerősítette az 

MMKA szerepét a filmgyártásban, másrészt az új befektetési és adókedvezményeknek 

köszönhetően fejlődésnek indult a filmipar infrastruktúrája,31 ami nemcsak a hazai filmek 

gyártását segítette elő, hanem a külföldi produkciós cégek a kedvezmények miatt szívesebben 

jöttek Magyarországra forgatni. Ennek köszönhetően jöttek létre az ilyen cégek befogadására 

kialakított stúdiók.32 A kétezres évek második fele tekinthető az MMKA csúcsidőszakának, 

ekkoriban ugyanis több állami támogatást kapott, melynek következménye „30-35 nagyfilm, 

200 körüli dokumentumfilm, 50 rövid animáció, 100-120 kisjátékfilm, 8-10 nemzetközi 

koprodukció volt az évi termés a Filmszemléken, mindez átlagban 4-6 milliárd forint 

támogatás felhasználásával”.33 Az MMKA játékfilmes szakkuratóriumához lehetett 

forgatókönyvvel pályázni, arra vonatkozólag pedig nem volt kialakított stratégia, hogy milyen 

filmeket támogattak, hiszen a finanszírozott filmek között egyaránt találhatunk elsőfilmes 

munkákat, kommerciálisabb darabokat, és szerzőibb műveket egyaránt. Az MMKA 2011-ig 

működött és még ugyanebben az évben, a filmek támogatására egy új intézmény, a Magyar 

Nemzeti Filmalap jött létre, melynek élére Andrew G. Vajna producert nevezte ki az aktuális 

kormány. A Filmalap megalakulása gyökeres változásokat eredményezett a magyar 

filmiparban. 

                                                           
27

 Varga: Filmrendszerváltások 33. 
28

 Varga: Filmrendszerváltások 34.  
29

 A továbbiakban az MMKA rövidítést fogom használni, ugyanis nem sokkal létrejöttét követően, 1997-től 
2010-ig közalapítványként működött. 
30

 Sárközy: Állami filmfinanszírozás a rendszerváltás után. 177. 
31

 Varga: Filmrendszerváltások 47. 
32

 Varga: Filmrendszerváltások 98. 
33

 Muhi Klára: Filmrendszerváltás (Filmesek az új filmgyártási struktúráról) Filmvilág 2011/7 4.  
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Az egyik lényeges átalakulás, hogy a financiális forrásokat nem az állam, hanem a 

lottóbevételek adják, így a finanszírozás a korábbi évekhez képest sokkal több lett.34 A 

Filmalap a nagyjátékfilmek központi és kizárólagos támogatójává vált, minden más, a 

dokumentumfilmek, rövidfilmek és animációs filmek támogatása az ORTT utódjához, a 

Médiatanácshoz, illetve annak Magyar Média Mecenatúra programjához kerültek.35 A 

Filmalap egyik sajátossága, legalábbis az MMKA-hoz képest, hogy nagy hangsúlyt fektet a 

készülő filmek forgatókönyveinek fejlesztésére, csiszolására, valamint a korábbinál kevesebb, 

körülbelül nyolc-tíz film évenkénti bemutatását tűzte ki céljául. Csak összevetésképpen, a 

rendszerváltozás után 1990-ben tizenkilenc,36 1992-ben huszonegy,37 1996-ban tizenhét,38 az 

ezredforduló után 2004-ben tizennyolc,39 2007-ben pedig harminckettő40 magyar 

nagyjátékfilmet mutattak be. A Filmalap működésének harmadik évében, 2014-ben összesen 

hat nagyjátékfilmet mutattak be,41 mely jól illusztrálja, hogy az Alap tartja magát 

célkitűzéséhez, nevezetesen hogy kevesebb filmet mutat be.42  

Noha a kilencvenes évek elején az ország filmtermése, ahogyan a fenti adatokból is 

látható, nem csökkent drámai módon, a nézettségük azonban igencsak alacsonynak számított. 

Magyarország lakossága, a lengyeléhez képest, jelentősen kisebb, így nem piacképes. Az 

amerikai filmek dominanciájával pedig csak ritkán tudta felvenni versenyt, mint például A 

miniszter félrelép (Kern András, Koltai Róbert, 1997), a Csinibaba (Tímár Péter, 1997) vagy 

a Valami Amerika 2. (Herendi Gábor, 2008) esetében.   

 

 

                                                           
34

 Varga: Filmrendszerváltások 60-61. 
35

 Varga: Filmrendszerváltások 60. 
36 Somogyi Gyula – Berkes Ildikó – Gombos Judit – Páldy Tamásné (szerk.): Filmévkönyv 1991 Budapest, 

Magyar Filmintézet, 1991. 109. 
37 Somogyi Lia – Geréb Anna – Gombos Judit – Páldy Tamásné (szerk.): Filmévkönyv 1993 Budapest, Magyar 

Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1993. 111. 
38 Sós B. Péter (szerk.): Filmévkönyv 1997 Budapest, Magyar Filmintézet, 1997. 109. 

39 Löwensohn Enikő (szerk.): Filmévkönyv 2005 Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2005. 16-42. 

40 Löwensohn Enikő (szerk.): Filmévkönyv 2008 Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2009. 17-49. 
41

 Pontosabban kilencet, ugyanis a Fekete Leves (Novák Erik, 2014), a Couch Surf (Dyga Zsombor, 2014) és a 
Szabadesés (Pálfi György, 2014) című filmeket a Filmalap nem támogatta. 
42

 Ha csak a Filmalap által támogatott nagyjátékfilmeket vesszük figyelembe, 2016-ban összesen hetet mutattak 
be, mely még jobban alátámasztja a tendenciát. 
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A lengyel filmintézmény rendszerváltozás előtti fontosabb pillanatai 
 

Lengyelországban, Magyarországhoz hasonlóan nem sokkal Sztálin halála után enyhülés 

következett be a kultúrpolitikában. A párt ideológiájával átitatott ún. termelési-filmek száma 

visszaszorult, mérséklődött a cenzúra, több amerikai és nyugat-európai film juthatott el a 

mozikba43, nagyobb terület jutott az alkotói szabadságnak, egyúttal ekkor jelentkeztek olyan 

rendezők, akik a huszadik század lengyel filmművészetének megkerülhetetlen alakjai, mint 

Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz vagy Andrzej Munk. A lengyel filmet 1955-ben 

decentralizálták,44 a következő évtizedekben pedig a következőképpen alakult a gyártás: az 

évek folyamán nyolc, államilag finanszírozott stúdió jött létre játékfilmek gyártására. 

Mindegyik élén általában egy filmrendező állt egy irodalmi és gazdasági igazgatóval együtt. 

Ilyen stúdió volt például az 1955-ben alapított Kadr, melynek Jerzy Kawalerowicz volt az 

egyik vezetője.45 Ezek a stúdiók46 rendelték meg a forgatókönyveket és vettek részt a 

filmkészítés valamennyi periódusában. Noha a stúdiók viszonylagos függetlenséget 

élvezhettek, az alkotások bemutatását a Művészeti és Kulturális Minisztériumnak, illetve az 

Állami Cenzúra Bizottságnak kellett jóváhagynia.47 A cenzúra kifejezetten a dialógusokat 

ellenőrizte48 és Magyarországhoz hasonlóan bizonyos témák említése tiltottnak számítottak, 

például Sztálin nevét tilos volt kimondani vagy pozitív hangnemben beszélni a lengyelek 

nemzeti hőséről, Józef Piłsudskiról.49  

A következő fontos változás a lengyel filmgyártásban 1987-re datálható. Ekkor egy új, 

korábban évekig alakított és vitatott majd végül elfogadott parlamenti jogszabály tette 

lehetővé a gyártás, forgalmazás és bemutatás decentralizálását, sőt a stúdiók korábbinál 

                                                           
43

 Haltof, Marek: The Polish School Revisited in: uő: Polish National Cinema. New York, Berghahn Books, 
2002. 78. 
44

 Kieślowski, Krzysztof (ford.: Bori Erzsébet), Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 10. 
45

 Haltof: The Polish School Revisited. 77. 
46

 További ismertebb lengyel stúdiók: Tor (alapítva: 1967, elnöke Krzysztof Zanussi), X (alapítva: 1972, elnöke 
Andrzej Wajda)  
47

 Kieślowski, Krzysztof (ford.: Bori Erzsébet), Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 10. 
48
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nagyobb anyagi és művészi függetlenségét.50 Létrejött egy Filmművészeti Bizottság, melynek 

tagjai elsősorban rendezők voltak és a filmkészítés minden területét átfogta a gyártástól a 

forgalmazásig. A stúdiók azelőtt soha nem tapasztalt önállósága, valamint a hadiállapot 

bevezetésekor betiltott alkotások nyilvános bemutatása51 mind örömteli fejleménynek 

számítottak, a Bizottságot azonban így is számos kritika érte. Egyrészt a törvényben 

tisztázatlan maradt az állam szerepe, hogy milyen mértékben szólhat bele a gyártási 

folyamatokba, másrészt nem oldotta meg a film finanszírozási problémáit és így – kitűzött 

céljával ellentétben – még inkább ki volt szolgáltatva az aktuális politikának. Nem 

tisztázódott, hogy mi az állam szerepe a filmkészítésben, nem vette figyelembe a televízió 

térnyerését, a tévécsatornák szaporodását és kapcsolatát a filmiparral.52 A financiális 

nehézségek és a Bizottság hibái ellenére a lengyel film számára létfontosságúnak bizonyult, 

hogy a magyaréhoz hasonlóan a gyártás a rendszerváltozással nem állt le és több stúdiónak 

sikerült átvészelnie az átmenet éveit. Ugyanakkor a lengyel filmnek, miképpen a magyarnak 

is, több problémával szembe kellett néznie a rendszerváltozás után. A politikai nyomást a 

szabad piac nyomása váltotta fel,53 a mozik létszáma lecsökkent (míg a hetvenes években 

kettőezer-ötszáz, addig 1997-ben már csak hétszáz-ötven mozi működött),54 az amerikai 

filmek pedig uralták a vetítőtermeket. 1992-ben százhuszonkettő filmbemutatóból 

nyolcvankilenc amerikai volt. Népszerűségük okai hasonlóak, mint Magyarországon: 

technikailag igényesebbek, korábban nem lehetett látni őket, más világba kalauzoltak, többet 

reklámozták őket.55  

A filmgyártás stabilizálása, valamint a nézők lengyel filmekre irányuló visszacsalogatása 

érdekében a rendszerváltozás után különféle, államilag finanszírozott ügynökségek jöttek 

létre, melyek a filmkészítés három fontos fázisára szakosodtak, a forgatókönyvírásra, a 

                                                           
50 Mazierska, Ewa: The Polish Film Industry after 1989 in: uő: Polish postcommunist cinema: from pavement 

level. Bern, Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2007. 26. 
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(http://www.kinema.uwaterloo.ca/article.php?id=405&feature) Utolsó letöltés: 2016.08.31. 
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gyártásra56 és a forgalmazásra.57 Javarészt ezeknek az ügynökségeknek volt köszönhető, hogy 

a lengyel film, noha a gazdasági helyzet miatt sok pénz nem állt rendelkezésére, átvészelte a 

rendszerváltozás válságos éveit. Az ügynökségek célja a forgatókönyvírás támogatása, a 

filmek hazai és külföldi reklámozása.58 Az alkotók ezekhez az ügynökségekhez pályázhattak. 

Mindemellett a rendszeren kívül is készültek filmek, a rendszerváltozás után ugyanis több, az 

államtól független produkciós cég született, melyek közül a Heritage Films számított 

meghatározónak és sikeresnek. A kilencvenes években nemcsak kiemelkedően népszerű hazai 

műveket finanszírozott, mint a Pan Tadeusz (Andrzej Wajda, 1999), hanem olyan nemzetközi 

koprodukciókban is közreműködött, mint Agnieszka Holland Európa, Európája (Europa, 

Europa, 1990), vagy Steven Spielberg Schindler listája (Schindler’s list, 1993).59 

A rendszerváltozás utáni lengyel film kapcsán két kulcsfontosságú tényt feltétlenül ki kell 

emelni. Az egyik, hogy a filmek finanszírozásába (főleg az olcsó reklámlehetőségek miatt) 

frissen privatizált bankok, biztosítási vállalatok, utazási irodák is beszálltak. A másik, talán 

legfontosabb tényező, hogy a televízió (elsősorban az állami és kevésbé a kereskedelmi 

csatornák) vált a rendszerváltozás utáni lengyel film egyik fő szponzorává,60 egyúttal 

lehetőséget nyújtott azoknak a rendezőknek, akik még nem készíthették el első 

nagyjátékfilmjüket, de szakmájukat kívánják gyakorolni, képességeiket fejleszteni. Ez jól 

illusztrálja, hogy Lengyelországban a rendszerváltozás a filmgyártás és a televízió szoros 

kapcsolatát érdemben nem változtatta meg, sőt inkább tovább erősítette.   

Összességében az 1989 utáni lengyel filmről elmondható, hogy a gyártás nem tört meg 

jelentősen, szilárdan megállt a lábán és aránylag sok film született, 1995-ben például 

harminckilenc nagyjátékfilmet mutattak be, ugyanakkor a kilencvenes évek második felére a 

számuk jelentősen lecsökkent (1999-ben összesen tizenhat).61 Ennek okai a filmgyártás 

költségeinek emelkedése, valamint a nagyszabású irodalmi adaptációk és történelmi filmek 

(Andrzej Wajda: Pan Tadeusz; Jerzy Hoffmann: Tűzzel-vassal; Jerzy Kawalerowicz: Quo 

Vadis?) bemutatóiban keresendők, melyek ugyan átütő sikereket és magas nézőszámokat 

eredményeztek, mégis számos feszült vitát generáltak abban a tekintetben, hogy miért kell a 

legidősebb rendezőnemzedék egy-egy filmjére hatalmas összegeket költeni, miközben a 
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fiatalok csak arra várnak, hogy elkészíthessék első alkotásaikat.62 Magyarországon hasonló 

nézeteltérések bontakoztak ki olyan történelmi eposzok bemutatása körül, mint a Hídember 

(Bereményi Géza, 2002) vagy a Sacra Corona (Koltay Gábor, 2001).  

Az ezredfordulóra a történelmi filmek magas költségvetése, az állam és az ügynökségek 

állandó, ugyanakkor limitált és kiszámíthatatlan támogatása és az alkotók körében emiatt 

kialakult feszültség, az amerikai filmek változatlan dominanciája volt jellemző. A lengyel 

filmgyártás reputációját és működését igencsak rossz fényben feltüntető Rywin-féle 

megvesztegetési botrány63 után egyértelművé vált, hogy a lengyel film radikális 

finanszírozási, gyártási és forgalmazási átalakításra szorul. Ennek eredményeképpen, a 

parlament által 2005-ben elfogadott Filmtörvény értelmében jött létre a Lengyel Filmintézet 

(Polski Instytut Sztuki Filmowej), mely a lengyel filmkultúra valamennyi területére kiterjedt 

és biztosította annak szervezeti, pénzügyi stabilitását. Ebbe nemcsak a gyártás, hanem az 

artmozi-hálózat, a szakmai folyóiratok, a terjesztés (DVD) és a filmes oktatás is 

beletartoznak.64 Első elnöke, Agnieszka Odorowicz ígéretet tett arra, hogy szimbolikus hidat 

fog építeni az alkotók és a közönség közé, elsősorban műfaji filmekkel és koprodukciókkal.65 

E célkitűzés sikeresnek mondható, tekintettel arra, hogy 2006-2008, valamint 2011 és 2014 

között legalább egy lengyel film mindig akadt a tíz legnézettebb között.66 A Filmintézet 

napjainkban is az egyetlen olyan filmes intézmény Lengyelországban, mely állami pénzek 

elosztásával foglalkozik, támogatja a nagy-, kis-, dokumentum-, és animációs filmek 

gyártását.67 Az intézetet sokáig bírálták amiatt, hogy a pénzekről kizárólagosan egy, ugyan 

kiváló, de nem a szakmából érkezett igazgató dönthetett,68 ezért 2012-ben, a kritikák hatására 

ez a módszer jóval demokratikusabbá vált. Azóta hat darab, egyenként ötfős, filmes 

szakemberekből álló bizottság dönt a támogatásokról. 
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A rendszerváltozás után és a kilencvenes évek második feléig, akárcsak a magyar, a 

lengyel film esetében is csupán néhány alkotás tudta felvenni a versenyt az amerikai filmek 

nézettségével. Ilyen kivétel volt például Władysłlaw Pasikowski 1992-ben bemutatott Kopók 

(Psy) című alkotása. Később, főleg a Lengyel Filmintézet létrejöttét követően, valamint azon 

kézenfekvő okból kifolyólag, hogy az ország lakossága a magyarénál négyszer nagyobb és 

piacképesebb, sokkal több alkotás került a tíz legnézettebb közé. A közönségfogadtatás és 

nézőszám tekintetében azonban nem csupán a lakosság számának jelentős eltérései miatt 

mutatható ki jelentős különbség. Lengyelországban kiemelten fontos a televízió szerepe, mely 

sugározza a filmeket és felkarolja a fiatalabb alkotókat. Továbbá meghatározó az erős nemzeti 

identitás, a hagyományok tisztelete, valamint nagy hangsúlyt helyeznek a filmképzésre, 

számtalan filmfesztivál színvonalas szervezésére, valamint a filmek DVD formátumú 

terjesztésére.  

Összefoglalva a két nemzet rendszerváltozás utáni, intézménytörténeti változásait 

elmondható, hogy a filmgyártás menetrendje és alakulása között, elsősorban a kilencvenes 

években, számos párhuzam fedezhető fel.69 További hasonlóság a cenzúra megszűnése, az 

amerikai filmek számottevő jelenléte, valamint annak ténye, hogy hatvanas-hetvenes évekhez 

képest a film elveszítette kiemelkedő kulturális szerepét, illetve hogy a saját gyártású 

sikerfilmek közül valamennyi történelmi vagy vígjáték.70 A hasonlóságok mellett 

értelemszerűen jelentős különbségek is felfedezhetők, ezek közül az egyik az állami televízió 

szerepe, mely Lengyelországban a rendszerváltozás után is töretlen és stabil támogatója az 

ország filmgyártásának. A másik pedig a Lengyel Filmintézet létrejötte, mely a mai napig 

szilárd és megbízható intézménye a filmkultúrának a gyártástól kezdve a forgalmazáson át 

egészen a terjesztésig.  
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II. Törvénytelen utakon – a bűn és rendszerváltozás történetei a kortárs 
magyar és lengyel nagyjátékfilmben. 

 

Dolgozatom e fejezetével a célom, hogy a releváns szakszövegek felhasználásával és a 

filmek elemzésével rámutassak, a magyar és a lengyel alkotók miképpen reagálnak a 

rendszerváltozás idején és az után rohamosan terjedő bűnözési jelenségekre. Milyen történeti 

hasonlóságok és eltérések mutathatók ki témaválasztásukban? Kik a jellemző karakterek? 

Nem szándékozom részletesen belemerülni a bűnhöz köthető műfajok (krimi, akció) 

évtizedekre visszanyúló történetébe, valamint kiterjeszteni azt a rendszerváltozás óta elkészült 

összes, a bűn tematikáját érintő alkotásra, hanem kifejezetten olyan művekkel kívánok 

foglalkozni, melyeket 1989 és 2014 között mutattak be és összeköthetők a rendszerváltozás 

idején, illetve az azt követő években kialakult jellegzetes bűnformákkal. Írásomban arra 

kívánok rámutatni, hogy a filmek hősei, az új, demokratikus rendszerben képtelenek 

törvényes úton fenntartani egzisztenciájukat. Reménytelen helyzetük miatt tudatosan 

bűnözőknek készülnek vagy akaratlanul belesodródnak, netán bűntársakká kell válniuk, hogy 

céljaikat elérhessék. Mielőtt erre rátérek, szükségesnek tartom felvázolni a bűnözés gyors 

elterjedésének fontosabb szociológiai és kriminológiai hátterét, egyrészt a filmek könnyebb 

megértése miatt, másrészt hogy rávilágítsak arra, hogy a bűnözés rendszerváltozás során 

kialakult gyors térhódításának gyökerei már évekkel az egypártrendszer összeomlása előtt 

kimutathatók voltak.  

 

A bűnözés elterjedése Magyarországon és Lengyelországban a rendszerváltozás 
idején 
 

 A hetvenes évek második felében Magyarország gazdasága meglehetősen bizonytalan 

lábakon állt. Az 1968-ban bevezetett kádári reformok leállása, az életszínvonal 

növekedésének megszakadása, a válságkezelő intézkedések zsákutcába jutása mind 

előremozdították a szocialista szisztéma gazdaságának és politikájának lassú erózióját. A 

változások döntően befolyásolták a társadalom hangulatát, mely a hatalom által bevezetett ún. 
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közérzetjavító rendelkezések (reálbérek emelkedése, hadkötelezettség időtartamának 

csökkenése)71 ellenére növekvő deviáns viselkedéseket (alkoholizmus, öngyilkosság, 

depresszió) mutatott. Dr. Gönczöl Katalin tanulmánya72 szerint a hatástalan válságkezeléssel 

együtt fokozatosan csökkent a társadalmi összetartozás ereje, ugyanakkor növekedett azoknak 

a száma, akik kiszakadtak belőle vagy képtelenek voltak beilleszkedni. Gönczöl a korszak 

súlyos társadalmi egyenlőtlenségeire is felhívja a figyelmet és rámutat arra, hogy a deviancia 

gyakorisága szorosan összefügg a társadalom perifériáján elhelyezkedők körével.73 Mindez 

jelentősen kedvezett a vagyon ellen elkövetett bűncselekményeknek, melyek növekvő száma 

már a hetvenes években kimutatható volt, gyakoriságuk pedig a nyolcvanas években tovább 

emelkedett. 1980-tól a bűncselekmények száma határozottan kimagaslott: „a bűnözés 

alakulása hűen tükrözte a rendszer eresztékeinek recsegését-ropogását. A permanens 

növekedés eredményeként 1989–91-re az ismertté vált bűncselekmények száma 

megnégyszereződött, és elérte, sőt meg is haladta a félmilliót.”74 

 Lengyelországban a hatvanas évek folyamán kialakuló sorozatos gazdasági válságok, 

vérbefojtott tüntetések és a hetvenes évek munkássztrájkjai gyengítették a regnáló hatalmat, 

melynek betetőzése a Szolidaritás Független Szakszervezet színre lépése, a társadalom 

rendkívül széles összefogása volt. Magyarországhoz hasonlóan, a bűn fogalma nem fért bele 

az egyenlőtlenségeket eltörölni szándékozó és a társadalom minden rétegének biztos 

megélhetést garantáló szocialista eszmébe. Ugyanakkor a valóság Lengyelországban is élesen 

szemben állt az ideológiával, hiszen a társadalom margóján élők – a hetvenes, nyolcvanas 

évektől kezdve már szervezetten – rendszeresen követtek el vagyon elleni 

bűncselekményeket, ám jelentőségük a rendszerváltozásig különösebben nem foglalkoztatta 

sem a szociológusokat, sem a politikát és a közéletet.75  
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  A nyolcvanas években mindkét országban egyre sokasodtak a bűncselekmények, 

szervezett bűnözői csoportok kezdtek kialakulni, a rendszerváltozás idejére pedig az 

elkövetett bűntettek száma a korábbi évekhez képest, különösen a fővárosokban (Budapest, 

Varsó)76 és az országok fejletlenebb területein (például: Északkelet-Magyarország)77 a 

duplájára emelkedett. A rendszerváltozás során nemcsak a vagyon ellen elkövetett 

bűncselekmények (betöréses lopás, gépjárműlopás) nagymértékű emelkedése vált gyakoribbá, 

hanem a tettesek egyre agresszívabb elkövetési módja, illetve, hogy a bűntetteket a 

társadalom szélén élők mellett egyre több fiatal (14-18 éves korosztály) hajtotta végre.78 A 

bűnözés robbanásszerű növekedéséhez emellett nagymértékben hozzájárultak az addig 

ismeretlen, vagy csekély mértékben jelentkező bűnformák létrejötte, melyek elterjedése 

szorosan összefüggött a rendszerváltozással bekövetkező gazdasági, politikai és társadalmi 

változásokkal. A kilencvenes évek folyamán, Magyarország és Lengyelország jellegzetes 

bűncselekményeit számottevő azonosság jellemezte, melyeket érdemesnek tartok röviden, 

külön-külön bemutatni. 

A kilencvenes évek elején, Magyarországon nemcsak a gépjárműlopások és más 

értékes tárgyak eltulajdonítása vált szinte mindennapossá, hanem ugyanúgy a kábítószer-

kereskedelem és a prostitúció. Emelkedett a külföldi, főleg keletről érkező bűnelkövetők 

jelenlétének száma, valamint egyre kiterjedtebbé vált a szervezett bűnözés. A különféle 

bűnözőcsoportok elsősorban szórakoztató-, vendéglátóhelyeket működtettek, melyeket 

prostitúcióra vagy pénzmosásra használtak fel. Ezeket a társaságokat a kilencvenes évek első 

felében a szovjet utódállamokban (orosz, ukrán) kialakult bűnszervezetek határozták meg, 

amelyeknek számos képviseletük, sőt, támaszpontjuk volt Magyarországon.79 A volt 

szocialista országok közül speciálisnak nevezhető az olajszőkítés néven elhíresült, kirívóan 

magas illegális profitot eredményező esetsorozat, melynek részletei napjainkig tisztázatlanok. 

A kilencvenes évek második felére ugyan csökkentek a lopások, de egyre több bűnszervezet 

terjesztette ki befolyását és kapcsolatait a politikai és üzleti életben, gyakoribbá vált a 

korrupció, valamint a különféle alvilági csoportok a nagyobb területek és a piac felosztásáért 

                                                           
76 Hołyst, Brunon: Crime in Poland in 1989-2002. Forecast up to 2008. Warsaw, Warsaw Management 
Academy Publishing House. 2004. 45. 
77 Valuch Tibor: A bűnözés történeti változásainak néhány társadalomstatisztikai jellemzője in: uő: 
Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 362-365. 
78 Dr. Gönczöl Katalin: A bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában 
(http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/gonczol_bunozes_bunmegeleozes.pdf ) Utolsó letöltés: 2016.08.26. 
79 Dr. Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. Budapest, BM Kiadó, 2000. 63. 
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tett lépéseik miatt80 megsokasodtak a bűnözőcsoportok közötti nyílt fegyveres 

leszámolások.81 1996 és 1999 között példátlan mértékű robbantásos merényletek és 

lőfegyverrel elkövetett támadások döbbentették meg a magyar közvéleményt, melyek közül 

az ártatlan áldozatokat is követelő Aranykéz utcai robbantás volt a legismertebb.   

 1989-ben és 1990-ben a korábbi évekhez képest Lengyelországban is rendkívüli 

módon megemelkedtek bűncselekmények, melyek száma további öt évig növekedett, utána 

már változó tendenciát mutatott.82 Az ország földrajzi elhelyezkedése miatt a kilencvenes 

évek idején az emberkereskedelemben és prostituáltak nyugatra csempészésében ideális 

terepnek bizonyult. A rendszerváltozással járó átalakulások más bűnfajtáknak, így a kocsi 

lopásoknak, rablásnak és a drogkereskedelemnek is teret engedtek.83 Emil Pływaczewski 

értekezése84 figyelemre méltónak tartja a szervezett bűnözés rendkívül gyors kibontakozását a 

kilencvenes évek Lengyelországában. Tanulmánya szerint 1990 előtt a politikai és rendőrségi 

hatóságok a szervezett bűnözést ugyan nem tartották számon, mégis létezett, gyökerei pedig 

egészen a hetvenes évekig nyúlnak vissza. Akkortájt ez rablásokban, autólopásokban, illetve 

illegális devizakereskedelemben mutatkozott meg. A rendszerváltozás után, ahogy más 

bűnformák (például: drog- és autókereskedelem) száma, a szervezett bűnözésé is emelkedett, 

a csoportok közötti leszámolások pedig egyre kegyetlenebbé váltak, és számos rendőri 

áldozatot is követeltek. A legismertebb eset 1998 nyarára datálható, mikor a lengyel állami 

rendőrség egykori vezetőjét, Marek Papałát gyilkolták meg, egy évvel később pedig 

hasonlóan sokkolta a közvéleményt öt ember halála, akiket Varsó egyik belvárosi 

kávézójában végeztek ki gépfegyverrel.85  A szervezett bandák közül többen orosz 

anyanyelvűek voltak, de akadtak közöttük fehéroroszok, ukránok és lengyelek is. 

Leggyakoribb tevékenységeik közé tartozott prostituáltak nyugatra utaztatása, 

szórakozóhelyek birtoklása, rablások, pénzhamisítás és az emberrablás. A szervezett 

bűnözéssel együtt egyre nagyobb méreteket öltött a korrupció is, mely nemcsak az alvilági 

                                                           
80 Kovács István: „Olajozás”, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon. 
Nemzetbiztonsági szemle. MMXV. III./I. 
(http://epa.oszk.hu/02500/02538/00008/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2015_01_114-145.pdf)  
Utolsó letöltés: 2016.07.28. 
81 Kovács István: „Olajozás”, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon. 
Nemzetbiztonsági szemle. MMXV. III./I. 
(http://epa.oszk.hu/02500/02538/00008/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2015_01_114-145.pdf)  
Utolsó letöltés: 2016.07.28. 
82 Hołyst: Crime in Poland in 1989-2002. Forecast up to 2008. 7-8. 
83 Hołyst: Crime in Poland in 1989-2002. Forecast up to 2008. 27-28. 
84 Pływaczewski, Emil: Organised Crime in Poland: It’s Development from ’Real Socialism’ to Present Times. 
in: Cyrille Fijnaut és Letizia Paoli (szerk.): Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control 
Policies in the European Union and Beyond, Dordrecht, Springer, 2004. 467-498.  
85 Pływaczewski: Organised Crime in Poland: It’s Development from ’Real Socialism’ to Present Times. 470. 
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kapcsolatokkal rendelkező politikai elitben vált jellemzővé, hanem egyaránt előfordult az 

igazságszolgáltatás köreiben is.  

A kriminalisztikai tényezőket összevetve elmondható, hogy a két ország 

rendszerváltozást megelőző és azt követő éveiben számos hasonló bűnforma ütötte fel a fejét 

és ugyanilyen azonosságok mutathatók ki a bűnüldözés hatástalanságával kapcsolatban is. A 

bűnözés gyors növekedésével szemben a hatóságok több esetben tehetetlennek bizonyultak, 

az igazságszolgáltatásnak pedig „rendkívül alacsony volt a hatásfoka”86 (a fentebb említett 

alvilági leszámolások tetteseinek kilétét és motivációit a mai napig rengeteg megválaszolatlan 

kérdés és homály fedi). Mik lehettek a bűnözés villámgyors terjedésének okai? Miképpen 

lehetséges, hogy a szocialista rendszer összeomlásával drasztikusan megemelkedtek a 

bűnözési mutatók? A rendkívül összetett problémáról annyi bizonyosan állítható, hogy a 

bűntettek sokasodásában mindkét ország társadalmi egyenlőtlenségeinek és az átjárhatóbb 

országhatároknak jelentős szerepe volt.87 További magyarázattal szolgálhatnak a gazdasági 

hanyatlás, a létbizonytalanság, a munkanélküliség, a fokozódó társadalmi igazságtalanságok, 

a szervezett bandák megjelenése és terjedése,88 valamint a hatóságok eredménytelensége, 

melynek okairól Kovács István is kitér tanulmányában: „A kezdeti évek során felbomlott a 

régi jogrend, és a helyébe lépő új rendszer még nem alakult ki megfelelően, ezért nem álltak 

rendelkezésre a szervezett bűnözés kezeléséhez szükséges hagyományok és tapasztalatok, így 

az különösen kedvező táptalajt talált magának a fejlődésre.” Később így folytatja: „A 

rendszerváltás hajnala (leginkább az új berendezkedés ismeretlensége, illetve a teljesen 

idegen, és szokatlan játékszabályok miatt) tele volt bizonytalansággal és ezt számos személy, 

csoport, (átmenet bizonytalanságát a szervezett bűnözés) azonnal ki is használta.”89 

 
 

 
 

                                                           
86 Dr. Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. 77. 
87 Valuch: A bűnözés történeti változásainak néhány társadalomstatisztikai jellemzője. 365. 
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A történettípusok felvázolása 
 

A szociológiai és kriminalisztikai tények áttekintése után dolgozatomban elsősorban 

azokat a magyar és lengyel bűnfilmeket kívánom bemutatni, melyek több meghatározó, 

gyakran visszatérő történettípust vázolnak fel és meglátásom szerint szorosan kapcsolódnak a 

rendszerváltozáshoz. A bűnfilmet, mint kifejezést, gyűjtőszóként fogom használni, melybe a 

krimi, bűnügyi történet vagy az akciófilm egyaránt beletartozik. A különféle történettípusok 

taglalását fejezetcímekkel fogom határolni.  

  Az első történettípusban a főhős vagy főhősök eleinte törvényes eszközökkel 

próbálnak megoldást találni az életüket ért anyagi csapásokra, de miután ez sikertelennek 

bizonyul, kénytelenek illegális utakon biztosítani boldogulásukat (Dögkeselyű, A csalás 

gyönyöre, Pattogatott kukorica, Az adósság). Ide sorolhatók még azok a történetek is, 

melyekben a szereplők számára eleve a törvénytelen cselekedetek jelentik a megélhetést (A 

rózsa vére). A következő alfejezetben a bosszúvágy típusú filmeket elemzem, amikor a főhőst 

nem a biztos egzisztencia kiharcolása, hanem a tehetetlen rendőrség helyett a személyes 

elégtétel motiválja (Gyilkos kedv, Az apa joga). Végül olyan filmeket mutatok be, melyekben 

profi bűnüldözők (Kopók), illetve profi bűnözők (Kicsi, de nagyon erős, Gengszterfilm, 

Zuhanórepülés) rendszerváltozás boldogulási kísérleteit mutatják be. A választott 

történettípusok, illetőleg filmek elemzésével és motívumainak ismertetésével igyekszem arra 

rámutatni, hogy mi motiválja a hősöket illegális cselekedetek végrehajtására, a legális út miért 

bizonyul minden esetben sikertelennek, és miért kényszerülnek, akár saját mesterségeiket is 

feladni annak érdekében, hogy egzisztenciájukat valamiképpen biztosítsák. 

 

Keselyű a nagyvárosban 
 

Az első történettípus elődje nem más, mint az átmenet előtti időszakban készült 

Dögkeselyű (1982). Noha András Ferenc filmje a nyolcvanas évek társadalmi 

igazságtalanságairól fest kritikus képet és nem tartozik bele a dolgozatom által taglalt 

évtizedekbe, kiemelését ennek ellenére fontosnak tartom, mert története és karakterei egy 

átalakulóban lévő társadalmat sejtetnek, emellett lefekteti a kilencvenes évek legtöbb magyar 
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és néhány lengyel bűnfilmjének főbb alapmotívumait. Noha túlzás lenne azt állítani, hogy a 

rendszerváltozás utáni magyar és pláne a lengyel bűnfilm a Dögkeselyű elbeszélésének 

köpönyege alól bújt volna ki, mégis, a társadalomkritikus attitűd, a pesszimista világkép és az 

intézményekkel, főképp az igazságszolgáltatással és a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, 

valamint számos más olyan motívum köszön vissza, melyek már András Ferenc alkotásában 

felbukkannak.  

Simon József értelmiségként, mérnöki diplomával a zsebében képtelen fizetni 

adósságait, ezért eredeti szakmáját a jobban fizető taxis állásra cseréli fel. Egy átlagos 

munkanapján azonban súlyos csapás éri: aktuális kuncsaftjai minden nehezen összeszedett 

vagyonát ellopják. Hiába fordul a rendőrséghez, története valószerűségét kétségbe vonják, és 

a rablás tényének megállapításán kívül többet nem tudnak tenni. Simon így egymaga 

kénytelen megoldani a pénz visszaszerzését, mégpedig illegális módszerekkel. Tettei odáig 

fajulnak, hogy elrabolja az egyik tolvaj lányát, akiért később váltságdíjat követel.  

Simon vállára rengeteg teher nehezedik, ahogy szüleinek röviden összefoglalja, 

„minden összejött”. Hivatását nem végezheti, nem múló megfázás kínozza, elvált, szűkebb 

lakásba kell költöznie, súlyos tartozások terhelik, kifosztják, segítői pedig alig akadnak. 

Érdemes megjegyezni, hogy Simon nem azonnal lép a bűn útjaira, hanem fokozatosan 

sodródik bele. A lopást követően nem cselekszik törvényellenesen, rögtön a rendőrséghez, 

valamint anyagi hozzájárulás reményében szüleihez fordul, de érdemben senki nem tud neki 

segíteni. Nem vagyonának eltulajdonítása tereli az illegalitás útjaira, az csak egy újabb gond. 

A benne apránként felgyülemlett kétségbeesés, feszültség, az igazságszolgáltatással szemben 

erősödő kételyei, a probléma megoldására irányuló cselekedeteinek hiábavalósága adják meg 

a végső lökést a bűn felé, hiszen mindent elkövet annak érdekében, hogy pénzügyi gondjait 

becsülettel rendezze, valamint biztosítsa volt felesége és kisfia jövőjét. Fellázad a sorozatos 

csapások, illetve egy olyan rendszer ellen, melyben az egyén vagy keresheti a kiskapukat 

vagy próbálhat tisztességesen megélni. Simon története nemcsak sajátja, bárkivel ugyanúgy 

megtörténhet. Nem véletlen, hogy a film nyitóképei, a címre utalva, madártávlatból mutatják 

Budapestet, az utcákon haladó autósokat és gyalogosokat. Társadalmi státuszától függetlenül 

bárki belekerülhet az ő helyzetébe.  

A nyitójelenet nemcsak szimbolikus szintje miatt érdekes, hanem mert bemutatja a 

film egyik főszereplőjének tekinthető fővárost is. Simon számos ismert helyszínen megfordul, 

melyek egyszerre jelképezik a történetben ábrázolt társadalmi ellenéteket (az egyhangú pesti 
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utcák éles kontrasztot képeznek a hatalmas, tehetősebb rétegek által lakott rózsadombi 

villákkal) és kreálnak karakterisztikus városképet. A Dögkeselyű mindemellett már érzékelteti 

az évekkel későbbi társadalmi átalakulások jeleit. Ilyen Kowarski Előd figurája, „akinek 

személyén keresztül egy borzongató, de szervezett alvilág képe sejlik fel előttünk”.90 Ő az 

autókereskedéssel foglalkozó vállalkozó, akivel Simon üzletet köt, hogy terveit 

kivitelezhesse. A nyolcvanas évek elején a gazdasági válság hatására a kommunista párt 

lassan enyhíteni kezdte szigorú jogszabályait a kisvállalkozásokkal szemben, bővítette 

azoknak lehetőségeit, mely kecsegtetőbbé alakította a kisipari tevékenységet. Ezek, ahogy 

Valuch Tibor írja, hatással voltak a gazdaság és a társadalom szerkezetére, mert „nemcsak a 

korábbi fekete gazdaságbeli tevékenységek egy részét legalizálták, hanem a kisvállalkozási 

formák törvényesítésével elősegítették a társadalmi átrétegződés folyamatainak 

kibontakozását is.”91  

A Dögkeselyű olyan változó értékvilágról tudósít, mely a nyolcvanas években kezdett 

kialakulni és az 1989 utáni társadalomban különösen jellegzetessé vált. A magyar társadalom 

a nyolcvanas évekre, a régió és a többi európai országhoz képest szembeötlően szolidaritás-és 

bizalomhiányos volt.92 Érzékelhetővé vált, hogy a társadalom túlnyomó többsége az anyagi 

jólétet tartja a legfontosabbnak, ezzel párhuzamosan „jelentősen gyengült a tolerancia, a 

szolidaritás, a másik ember tisztelete, a másság elfogadása”.93 Valuch tanulmánya szerint a 

felettébb lehangoló értékrend változást nem kizárólag az alacsony életszínvonalból fakadó 

bizalmatlanság és a másikkal szembeni ellenségesség, hanem a szocialista rendszer 

mechanizmusa is hozzájárult úgy, hogy „az önkéntes társadalmi együttműködés helyett a 

hatalmi kollaborációt vagy az ettől való távolmaradást preferálta.”94   Dr. Gönczöl Katalin is 

utal tanulmányában95 arra, hogy a nyolcvanas évek egyre inkább átformálódó társadalmában 

az egyén számára a legfontosabb személyes motivációt a gyors anyagi érvényesülés jelentette, 

mely a bűnözés rohamos terjedésének egyik kiváltó oka volt. Hozzá kell tenni, hogy Gönczöl 

                                                           
90 Petsching Mária – Kéri László: Mire van idő? A 80-as évek filmjeinek társadalomképe Filmkultúra 86/9. 6. 
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itt elsősorban a társadalom szélére jutottakra (munkanélküliek, hajléktalanok) gondol. A 

Dögkeselyű pedig éppen azért érdekes, mert a törvénybe ütköző tetteket a tehetősebb réteg és 

az értelmiség követi el. Gönczöl azonban arra is rámutat, és a film kétség kívül ezt sugallja, 

hogy társadalmi helyzettől függetlenül, az összetartás, szolidaritás csak nyomokban fedezhető 

fel, mindenki magára van utalva, és kizárólag a pénz által érvényesülhet. A tisztességes 

boldogulásra tett kísérletek már-már lehetetlen küldetésnek számítanak, hiszen lenéznek, 

meglopnak, vagy, ahogy Simon fogalmazza, a „láthatatlan kezek folyamatosan kiveszik a 

zsebekből nehezen összeszedett pénzeket.”   

A Dögkeselyű hőse számára nincsen választási lehetőség, fokozatosan sodródik a bűn 

irányába egy individualista társadalomban. A következő szakaszokban azt mutatom meg, 

hogy a rendszerváltozás után készült bűnfilmek történeteiben is a kilátástalanság, a bűn útjai 

felé terelődés dominál, vagy nyújtanak-e hőseik számára alternatívákat. Az első ilyen film  A 

csalás gyönyöre (Gyarmathy Lívia, 1992), mely emlékezetes és szimbolikus jelenettel nyit: 

Jutka – feltehetően egy gyár romjai között – bizonytalanul lépked előre,96 mikor észrevesz 

egy guberáló hajléktalant, aki felnéz rá, és hangosan kiabálja: „Vége a bolsevizmusnak!”. A 

felütés nemcsak az előző rendszer, hanem Jutka életének szétesését is jelképezi. A 

rendszerváltozás előtt tanárként dolgozott egy gimnáziumban és élt együtt férjével jó állapotú 

lakásukban, az állampárt összeomlása után azonban állásából kirúgják, férje pedig saját 

magának követeli a közös lakhelyet. Hosszadalmas munkakeresés után végül egy bisztróban 

kap állást, mint pincérnő. A vendéglátó helyiséget egy bűnöző szervezet kívánja megszerezni, 

de a tulajdonosa nem adja be a derekát és megkéri Jutkát, hogy segítsen neki megtartani a 

helyet.  

Miképpen az előző film hőse, Jutka sem végezheti eredeti hivatását, és csakis magára 

számíthat. Diplomás munkanélküliként, mely 1989 előtt elképzelhetetlennek számított, 

megalázó feladatokat kénytelen elvállalni, munkahelyén folyamatosan zaklatják, ám a 

megpróbáltatásokat jól tűri. A csalás gyönyöre hősnője kitűnik környezetéből, jellemző, hogy 

határozottabb, önállóbb és lényegesen erősebb egyéniség férfitársainál, akik valamennyien 

gyengék és meghunyászkodók. Noha számára megszégyenítő munkát kell végeznie, Jutka 

képes elfogadni a változásokat, ugyanakkor megőrizni méltóságát: korábban olyan 

álláslehetőséget utasított vissza, ahol meztelenül kellett volna mutogatnia magát, ellenben 

                                                           
96 Hasonlósága miatt a Roncsfilm (Szomjas György, 1992) néhány jellegzetes, lepukkant helyszínét idézi.  
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férje, Feri senkinek érzi magát és mindenkinek meg akar felelni.97. Jutka igyekszik 

tisztességesen boldogulni, hogy előteremtse a pénzt új, önálló lakásához. Ám ehhez pincérnői 

keresete nem elég, ezért amikor a bisztró tulajdonosát megfenyegetik és feldúlják a mosdót, 

idővel arra kényszerül, hogy csatlakozzon a hely védelméhez és főnöke illegális ügyeihez. 

A csalás gyönyöre a szervezett bűnözés rendszerváltozás utáni térhódításával 

foglalkozik. Gyarmathy filmje, ha olykor csupán pillanatokra is, kiragadja a rendszerváltozás 

utáni társadalom egy-egy jellegzetes alakját, az otthontalanoktól kezdve, az értelmiségen, a 

vállalkozókon át a politikusokig. Gyarmathy sugallata szerint az új rendszerben mindenki, 

akár saját egyéniségét feladva, a maga módján próbál meg elhelyezkedni, vannak, akik 

gátlástalanul, erőszakosan, embertársaikat kihasználva igyekeznek céljaikat elérni. Jutkára 

egyik tulajdonság sem jellemző. A megváltozott körülmények ellenére jelleme, hozzáállása 

nem változik, nem alkuszik meg és kitart amellett, hogy céljait tisztességes úton is elérheti. 

Noha személyiségét nem adja fel, idővel rá kell ébrednie, hogy nincs más választása, 

minthogy alkalmazkodnia kell és bűntársként részt venni a bisztróért folytatott alvilági 

küzdelemben, ellenkező esetben elveszítheti állását, egyúttal minden reményét a saját lakás 

eléréséhez.  

A rendszerváltozást követő évek Magyarországán a bűncselekmények száma 

Budapesten volt a legmagasabb,98 de a szervezett bűnözés és egyéb bűntettek elkövetése 

nemcsak a fővárosban, hanem az ország más területein is sokasodtak. A fővároson kívül Pest 

megyében és az ország észak-keleti, gazdaságilag fejletlenebb területein (Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) voltak kiemelkedően magasak a 

bűnelkövetések,99 emellett a munkanélküliség növekedése leginkább az ebben a régióban 

élőket sújtotta.100 Mindennek tükrében nem véletlen, hogy az eddig tárgyalt filmek a 

fővárosban – mely a Dögkeselyű esetében kimondottan hangsúlyos szerepet kapott –, illetve a 

kilencvenes évek további tipikus bűnfilmje, A rózsa vére (Zsigmond Dezső, 1998) a magyar-

                                                           
97 Hasonló motívumok találhatók az Édes Emma, drága Böbe (Szabó István, 1992) című filmben. Emma, aki 
szintén tanárnő, nem jelentkezik arra a statisztaválogatásra, ahol pucérra kellene vetkőznie, családos szeretőjét 
pedig állandó bizonytalanság gyötri és próbál a környezetében élők kedvében járni.    
98 Dr. Patkós Csaba – Dr. Tóth Antal: A bűnözés néhány térbeli jellemzője a rendszerváltás utáni 

Magyarországon (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2012/03/patkos_toth.pdf) Utolsó letöltés: 2016.08.01. 

 
99  Dr. Patkós Csaba – Dr. Tóth Antal: A bűnözés néhány térbeli jellemzője a rendszerváltás utáni 

Magyarországon (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2012/03/patkos_toth.pdf) Utolsó letöltés: 2016.08.01. 
100 Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): A század-és rendszerváltás társadalma. Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia, 2000. 39. 
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ukrán határhoz közeli kis közösségben játszódik. Zsigmond Dezső filmjének főszereplőnője 

Anita, egyszerű falusi lány egyedül neveli gyermekét, és a helyi kocsmában dolgozik, ám 

jövedelme kevés ahhoz, hogy rendesen megéljenek, ezért esténként a határőrök gördülékeny 

asszisztálásával gázolajat csempészik át Ukrajnából.101 A művelethez csatlakozik Anita 

szeretője, a diplomás vállalkozó András. Miután a rendőrség tudomást szerez az illegális 

tevékenységről, lefoglalják a benzint, elvágva ezzel őket a biztos anyagi forrástól. Így 

mindketten társulni kényszerülnek az alvilági kapcsolatokkal rendelkező helyi 

bártulajdonossal, aki pénzt ígér nekik azért cserébe, hogy egy fontos csomagot átvigyenek 

Ukrajnába.  

A fő cselekményszál mellett Zsigmond Dezső külön hangsúlyt fektet az idősebb 

falusiak, köztük Anita apjának egyszerű, szegényes és évek óta változatlan hétköznapjaira. 

Ebben a mindentől elzárt kis közösségben megállt az idő, a régi tradíciók ugyanúgy 

virágzanak, mintha a rendszerváltozással járó gazdasági-társadalmi felfordulások nagy ívben 

elkerülték volna a falut. Ezek a jelenetek lassúak, idillikusak, csendesek, még a film 

cselekményének folyását is meg-megszakítják, és éles kontrasztot képeznek Anita és András 

feszültségekkel teli mindennapjaival szemben. A falusi harmónia azonban látszólagos, a 

közösség ugyanis minden igyekezete ellenére képtelen kivonni magát a rendszerváltozás 

eseményei alól és önállóan, hagyományaiból fennmaradni. Számos lakója ki van szolgáltatva 

az alkalmazottait rendre megszégyenítő helyi jómódú vezetőnek, a közösség többi tagja pedig 

kizárólag saját érdekeit tartja szem előtt, hiszen csak ily módon képesek boldogulni. Így tesz 

az a rendőr, aki azelőtt András egyik legjobb barátja volt és segített a csempészésben. 

Vélhetően attól félve, hogy felettesei rájönnek törvénytelen tetteire és így elveszítheti állását, 

valamint hogy a gázolaj illegális határátvitele egyre kockázatosabbá válik (egy fiatal, óvatlan 

csempész autója felrobban), leleplezi a műveletet. Mikor már úgy tűnik, hogy Andrásék a 

fontos árut sikeresen át tudják vinni a határon, kiderül, hogy Anita új szeretője, a bár ukrán 

szaxofonosa, Alex kihasználta őt és ellopta azt a csomagot, amit át kellett volna vinnie a 

határon.  

A rózsa vére hősei nem sodródnak, avagy lépnek a bűn irányába, ugyanis már benne 

élnek. Számukra természetesnek tetszik, hogy a megfelelő anyagi biztonságot csak így lehet 

megteremteni, ezért nem meglepő, hogy a csempészés leállása után nem tisztességes, hanem 

újfent illegális eszközökkel kívánnak jövedelemhez jutni. Anita számára egy jobb életbe 

                                                           
101 Hasonlóképpen igyekszik boldogulni a kilencvenes évek második felében játszódó Utolsó idők (Mátyássy 
Áron, 2009) főszereplője is.  
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fektetett remény az elsődleges motivációja. Egyszerű, puritán környezetben él, ám úgy érzi, 

többre hivatott annál, minthogy egy pult mögött csapolja az italokat. Anita naiv vágyainak 

rabja és bízik abban, hogy András otthagyja érte feleségét és gyerekeit, idővel pedig közös 

házuk lesz. Ugyanígy megbízik Alexben is. András pedig abban hisz, hogy ha kiáll 

önmagáért, emberi méltóságáért, akkor elnyerheti mások tekintélyét, ám ez nem következik 

be. Rá kell jönniük, hogy nem lehet másokban megbízni, előrelépni, netán kitörni ebből a 

mindentől elzárt kis közösségből csakis illegális tevékenységekkel lehet. Más választás 

nincsen, legalábbis a film sugallata szerint.    

Nem létezik más választás az azonos évben bemutatott és egyaránt valós eseményeken 

alapuló Pattogatott kukorica (Gábor Péter, 1999) és Az adósság (Dług, Krzysztof Krauze, 

1999) című filmek hősei számára sem. Gábor Péter alkotásának főszereplője a társadalom 

margójára szorult, de onnan felkapaszkodni kívánó Cérna, aki munka nélkül töltött hónapok 

után szert tesz egy pattogtató gépre, a kukoricát pedig feleségével együtt legálisan árulja 

Budapest egyik forgalmas főterén. Egyik nap alkalmazottjuk, Sutyi összes, nehezen 

összekapart vagyonukat ellopja. Cérna első lépésként a rendőrséghez fordul, ám ők arra 

hivatkozva, hogy sok más ügyük van, negligálják esetét és nem emelhetnek ki közülük senkit. 

Cérna ezért felbérel két elszánt verőembert, hogy találják meg Sutyit és szerezzék vissza 

pénzt. Terminátor és Penge, akik a futball, prostituáltak, autók és az edzőterem négyszögében 

élik életüket, kíméletlenül kiszednek minden információt áldozataikból. Sutyit ugyan 

megtalálják, de ő az ellopott pénz jelentős részét már elköltötte. A teljes összeg sosem kerül 

elő, Cérnának és feleségének ezért le kell mondaniuk régóta dédelgetett álmukról, hogy a 

félretett pénzből örökbe fogadjanak egy csecsemőt, mivel sajátjuk nem lehet. Számukra nem a 

pénz, a gyors meggazdagodás, hanem egy saját gyermek felnevelése képezi a legfőbb 

motivációt.    

 Dr. Katona Géza írja könyvében, hogy habár a kilencvenes évek második felében 

megállt a bűnözések számának emelkedése, azoknak erőszakossága súlyosbodott, valamint 

csökkent a hivatalos szervek hatékonysága. Ahogy fogalmazza:„…az igazságszolgáltatás 

(ideértve mind a büntető, mind a polgári vagy államigazgatási jogviták intézésének területét) 

alacsony hatékonyságú és nehézkes működése előtérbe helyezte az önkényes 

érdekérvényesítési módszereket, növelte az erőszak szerepét.”102 Ebből következik, hogy 

„…az állampolgárok – olykor nem csak a bűnözők – a tényleges vagy vélt sérelmeiket a 

                                                           
102 Dr. Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon.  98. 
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törvényes út igénybevétele helyett bűnszervezeteknek adott megbízással próbálják 

megtorolni.”103 Cérna voltaképpen így cselekszik, miután a rendőrség elutasítja 

problémájának megoldását. Hiába próbál törvényesen eljárni, nem sikerül neki. Ráébred, 

hogy csak ököllel lehet érvényt szolgáltatni, ám idővel kiderül, a verőemberek felbérlésével 

rossz döntést hozott, ugyanis a pénz nem kerül elő, viszont szörnyű erőszakhullámot indított 

el. Az igazságszolgáltatás pedig tökéletesen hatástalan, ráadásul méltánytalan is, tudniillik az 

események kinyomozását követően Sutyit csak kettő, miközben Cérnát nyolc évre ítélik el. 

Gábor Péter filmje egy budapesti kerület mikroközösségének hétköznapjairól tudósít 

sajátos stílusban, mely „egyszerre dokumentumfilm és áldokumentum, riport, rekonstrukció, 

amatőr film és tévés műsor.”104 A téma rendhagyó formanyelvi megközelítése és a különféle 

műfajok keverése ellenére kíméletlenül realisztikus. A film eredeti helyszíneken forgott, 

bevezet a főváros legmocskosabb aluljáróiba. Szinte érezni a levegőben az étteremláncok, a 

kosz és az alkohol szagának sajátos keverékét. A sötét presszók nyugtalanító atmoszférája, az 

utcákat ellepő hajléktalanok és prostituáltak látványa pedig mind rendkívül lehangoló képet 

festenek. A film szereplői amatőrök, alakításaik roppant módon hitelesek, akikkel a városban 

bárhol találkozhatunk, utcán, kocsmában vagy a szomszédban. A lopást és a pénz keresését 

egy filmes stáb próbálja rekonstruálni, mindenhová követi szereplőit, beszélgetnek velük, ám 

gyakran falakba ütköznek, ugyanis állításaik, különösen Terminátor és Penge szövegei, 

szöges ellentétben állnak a felvételeken látottakkal.  

Cérna egyszerű hétköznapi ember, aki miután felismerte, hogy permanens 

munkanélkülisége és alkoholizmusa tarthatatlan, lelkesen belefog a pattogatott kukorica 

árulásába. Sutyi lopása után, mint becsületes állampolgár, a rendőrségtől kér segítséget. 

Mikor kiderül, hogy nem kap, és a pénz hiánya is egyre nyomasztóbbá válik, nem marad más 

döntése, minthogy felbérelje Terminátort és Pengét. A hatóságok, a törvény képviselői nem 

nyújtanak érdemi segítséget, ezért nincs más választása, minthogy radikálisabb eszközökhöz 

folyamodjon. A Pattogatott kukoricában súlyos és lehangoló dráma zajlik a néző szeme előtt. 

Nemcsak azért, mert Cérnát és feleségét nem önző, hanem nagyon is emberi vágy motiválja, 

mely végül nem valósul meg, hanem mert rávilágít arra, hogy a rendszerváltozás után a 

kitűzött személyes célokat lelkiismeretes cselekedetekkel (szabályos vállalkozás, rendőri 

segítség kérése) képtelenség megvalósítani.    

                                                           
103 Dr. Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. 98. 
104 Varga Balázs: Fekete mese (Pattogatott kukorica) Filmvilág 1999/7. 56. 
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Vajon a lengyel filmben is felvetődik hasonló probléma? És miképpen ábrázolja a 

kialakult szituációt? A következőkben ezt fogom szemléltetni Az adósság című film példáján. 

A fiatal, viszonylagos jólétben élő Adam és babakocsi boltban dolgozó barátja Stefan úgy 

döntenek, hogy a gyors pénzszerzés reményében közös vállalkozást indítanak, melyben olasz 

robogókat terveznek eladni. Szükségük lenne kezdő tőkére, ám a bank ebben nem támogatja 

őket, viszont felbukkan Stefan egykori szomszédja, az orosz származású Gerard, aki 

érdeklődést tanúsít a robogó projekt iránt. Ajánlatot tesz nekik, ám Stefanék azt elutasítják, 

Gerard azonban követeli a létre nem jött egyezség kirívóan magas költségkiadásait, amit a 

fiúk nem tudnak kifizetni. Különféle fondorlatos trükkökkel, napról napra több pénzt követel 

tőlük, megfenyegeti őket, és amikor már családtagjaikat is zaklatni kezdi, Stefan és Adam 

haragtól és bosszútól fűtve megölik Gerardot és társát, úgy beállítva, mintha az orosz maffia 

követte volna el a gyilkosságokat. Adam azonban nem bírja lelkiismeretét elfojtani és feladja 

magát a rendőrségen. Stefannal együtt évtizedekre börtönbe kerülnek.  

Az adósság az ezredforduló egyik legjelentősebb és legsikeresebb lengyel 

bűnfilmje,105 mely csupán néhány szereplő drámai sorsának ábrázolásával felettébb kritikus és 

nyugtalanító képet fest a kapitalista Lengyelországról. Ahogy a magyar alkotásokban, úgy 

Krauze munkájában is hangsúlyos motívum az új intézményrendszerrel és a hatóságokkal 

szembeni bizalom hiánya.106 Adamék nem részesülnek a várva várt banki hitelben, később 

pedig védelmet szeretnének kérni a rendőrségtől Gerard zsarolásai ellen, de nem kapják 

meg.107 Az állam, a törvény nem nyújt nekik segítséget, ezért a problémákat a maguk módján, 

a saját „törvényeik” szerint kell megoldaniuk. Krauze filmjének egyik figyelemre méltó 

erénye részrehajlás nélküli ábrázolásmódja. Nem különíti el élesen a hősöket és a velük 

szemben állókat Jókra és Rosszakra. A Gerardról kialakult képet árnyalja, hogy nemcsak 

könyörtelen zsaroló, hanem családos ember, szerető édesapa. A fiúk tragédiáját sem kizárólag 

Gerard kegyetlensége és a hatóságok megbízhatatlansága okozza, hanem ugyanúgy saját 

óvatlanságuk, türelmetlenségük és rossz döntésük is.108 Adam és Stefan vakon bíznak abban, 

hogy tervezett vállalkozásuk hamar beindul, és napról napra gazdagabbak lesznek. Nem 

tudnak várni, gyorsan akarnak sok pénzhez jutni, önfejűségükben pedig még Adam üzleti 

életben tapasztaltabb és megfontoltabb édesapjára sem hallgatnak, pedig, mint később kiderül, 

                                                           
105 Kovács István: Az adósságtól a gyilkosságig. Lengyel bűnfilmek.  Filmvilág 2000/10. 29.  
106 Mazierska, Ewa: The New Cinema of Moral Concern in: uő: Polish postcommunist cinema: from pavement 
level. Bern, Peter Lang Ltd., International Academic Publishers 2007. 154-155. 
107 A rendőrség további inkompetenciájára utal, hogy Gerard halálát az orosz maffia újabb leszámolásai közé 
sorolja, és az ügyet le is zárták volna, ha Adam nem adja fel magát.   
108 Mazierska: The New Cinema of Moral Concern. 156. 
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egyik ismerőse közbenjárásával tudtak volna segíteni a fiúkon, ha ők nem döntöttek volna 

elhamarkodottan. Makacsságukban ugyanolyan hajthatatlanok, mint Gerard követeléseiben, 

sőt egyformán (talán még inkább) kegyetlenek, amikor a Visztula partján brutálisan megölik 

őt és társát.  

Krauze elegendő időt szentel a generációs különbségeket kihangsúlyozására is,109 

melyet jól illusztrál a családi ebédjelenet, melyben Adam szülei, élettársa és unokaöccse 

ülnek egy asztalnál. Az édesapa megkérdezi unokájától, hogy ismeri-e a lengyel irodalom 

klasszikusát, a Pan Tadeuszt. A fiatal fiú nemmel válaszol, mire nagyapja hangzatosan 

felidézi a mű első sorait. A türelmes, hagyománytisztelő nagypapa hibátlanul eleveníti fel a 

szöveget, a család többi tagja azonban vagy visszatartja nevetését, vagy, ahogy Adam anyja, 

gúnyos hanglejtéssel csatlakozik hozzá. Krauze sugallata szerint a tradíciók tisztelete, a 

tudatosság, sőt a nemzeti identitás (nem véletlen a Pan Tadeusz110 idézete) a fiatalabb 

generációknál nem számítanak. Elszakadtak tőle, hiszen számukra az üzlet, a pénz és a gyors 

vagyonszerzés élveznek prioritást. 

Miképpen a magyar filmek főszereplőinek zöme, úgy Adam és Stefan is arról 

álmodoznak, hogy idővel jólétben, gondtalanul fognak élni barátnőikkel, akikkel családot 

alapíthatnak. Adam állapotos élettársa és Stefan barátnője, aki szintén gyereket szeretne, 

hasonló ábrándokba ringatják magukat. Ahogy Gábor Péter filmjében, úgy Az adósságban is 

kardinális szerepet tölt be a gyerekvállalás az elbeszélésben, hiszen a hősök motivációjának e 

cél elérése nyújt táptalajt. Adam és Steafan számára a gyors meggazdagodás mellett a 

gyermeknevelés a másik legfontosabb ösztönző erő, valamint az egyetlen biztos, értékkel 

telített cél. 

Az adósságot abból a szempontból is érdemes megközelíteni, amit az ún. morális 

nyugtalanság időszaka fémjelez. A hetvenes évek második felétől egészen a hadiállapot 

bevezetéséig tartó periódus filmjeinek zöme eltekintett a lengyel filmre korábban oly jellemző 

irodalmi művek adaptálásától. Helyette a mindennapok társadalmi igazságtalanságaira 

kívánták felhívni a figyelmet, hogy az egyén nem válhat függetlenné, nem lehet szabad, 

hiszen mindig ki van szolgáltatva a hatalom embertelen és cinikus mechanizmusainak. Krauze 

alkotása arra mutat rá, hogy a pártállam összeomlása után a társadalom és az 

                                                           
109 Stevenson, Michael: A Bitter Failure on the Road to Polish Capitalism: Krzysztof Krauze’s The Debt (Dług). 

Kinokultura 2005. (http://www.kinokultura.com/specials/2/dlug.shtml) Utolsó letöltés: 2016.08.30. 
110 Az epikus költemény filmfeldolgozását (rendezte: Andrzej Wajda) éppen Az adóssággal egy évben mutatták 
be Lengyelországban, melynek nem titkolt szándéka a lengyel identitás megerősítése volt.  
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intézményrendszerek ugyan megváltoztak, de az egyén egzisztenciálisan ugyanúgy ki van 

szolgáltatva, ezúttal nem a politikai elnyomásnak, hanem a kapitalizmus farkastörvényeinek. 

Krauze filmje dokumentarista stílusban elmesélt feszült történet, mely kiválóan 

érzékelteti annak a fiatalabb generációnak egyik lehetséges sorsát, akik az új, kapitalista 

rendszerben szocializálódtak.111 Merészek, kockázatvállalók, vehemensek, de senki nincsen, 

aki irányt mutatna nekik, akik segíthetnének a helyes döntések meghozatalában, útba 

igazíthatnák őket ebben a kaotikus világban. A hivatalos intézményekre nem számíthatnak, a 

szülők által képviselt tradíciók és értékek érvényüket vesztik, helyüket átvette a pénz 

dominanciája, mely a személyes tragédiákkal párosulva vezet a szomorú végkifejlethez.  

 

A rendőröket lelövik, ugye? 
 

A következőkben Władysław Pasikowski 1992-ben bemutatott Kopók112 című 

alkotására térek ki részletesebben, mivel, rendhagyó módon, ez az alkotás az eddig 

mellékszereplőként felbukkanó, szakmaiatlannak és megalkuvónak ábrázolt hatóságok 

szemszögéből szemlélteti a politikai-társadalmi átmenetet. Bemutatója utáni nézettsége 

egyedüliként volt képes felvenni a versenyt az amerikai produkciókkal,113 mely már 

önmagában figyelemre méltó teljesítmény, évek elteltével pedig valóságos kultuszfilmmé 

nőtte ki magát Lengyelországban.114  

A film egy tárgyalással kezdődik, ahol az egykori belbiztonsági hivatal (UB) 

ügynökét, Franz Maurert faggatják múltjáról és vizsgálják annak alkalmasságát, hogy el tud-e 

helyezkedni a polgári rendőrség köreiben. A beszélgetések során kiderül, hogy Maurer, noha 

nehéz természetű és olykor fegyelmetlen, 1989 előtt az egyik legjobb volt a szakmájában. 

Családos ember, többszörösen kitűntetett, folyamatosan jelentett, és a politikailag gyanús 

személyeket profi módon megfigyelte, üldözte, ha kellett, hidegvérrel „kiiktatta”. Büszkén 

                                                           
111 Az adósság a következő, fiatal nemzedékek rendszerváltozás utáni sorsáról mesélő fejezetbe is beillik, ám 
elbeszélésmódja és motívumai miatt ebben a fejezetben tárgyalom.  
112 Egyes források Hekusok, mások Kutyák címmel tüntetik fel a filmet, írásomban azonban maradok a Kopóknál.  
113 Szíjártó Imre: A vaskor emberei. A lengyel film a rendszerváltozás után. Kelet-európai film a rendszerváltás 

után. Metropolis 2002/3-4. 29. 

114 Haltof, Marek: Polish Films with an American Accent in: uő: Polish National Cinema  New York, Berghahn 

Books, 2002. 249.  
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emlegeti fel, hogy kétszáz méterről képes volt lelőni a Szolidaritás egyik aktivistáját. Mivel 

más választása nincsen, ambivalens háttere ellenére Maurer a polgári rendőrség tagja lesz, 

előtte azonban egykori kollégáival minden múltjukhoz köthető iratot és dokumentumot 

elégetnek. Úgy tűnik, Maurer viszonylag könnyen átvészeli az átmenet napjait, ám a helyzet 

ennél sokkal bonyolultabb. Kollégái nemhogy hasonló, de semmilyen munkát nem szereznek 

maguknak, a korábban számos előnnyel és viszonylagos jóléttel járó hivatali állás kiváltságai 

(például ingyen lakhatás) megszűnnek, családja pedig elhagyja. Maurer végleg le akar 

számolni múltjával, meg nem történtté kívánja változtatni, és új életet akar kezdeni. Nagy 

lendülettel veti bele magát első rendőrségi ügyébe, melyben egy nemzetközi autó tolvaj 

csoportot kell lelepleznie. Hamar rá kell ébrednie, hogy új munkája az új rendszerben cseppet 

sem könnyebb, mint a korábbi, kiderül ugyanis, hogy a lopások mögött egykori társai, 

valamint volt STASI ügynökök és KGB-sek állnak, akik nemcsak autólopásokkal, hanem 

kábítószer-kereskedelemmel is foglalkoznak. Maurer egykori ismerősei, barátai mostanra 

mind ellenséggé váltak, és lelkiismeret nélkül lövik le új kollégáit. A főhős döbbenten 

konstatálja a fejleményeket, hiszen azelőtt elképzelhetetlennek számított, hogy bűnelkövetők 

ilyen erőszakosan lépjenek fel a hatóságokkal szemben.  

A Kopók nemcsak kimagasló nézettsége, a lengyel filmes hagyományokkal történt 

szakítása, és az amerikai sablonok sikeres átemelése – mely radikális változást jelentett az 

eddig alapvetően szerzői stílusú lengyel filmművészetben – miatt figyelemre méltó mű, 

hanem mert az elsők között sugallja a Szolidaritás ideológiájának halálát, ráadásul gúnyt űz 

annak eszméjéből és erkölcsi világképéből, mellyel igencsak megosztotta a lengyel 

közönséget és a kritikusokat.115 A film egyik jelenetében a volt belbiztonsági tisztek részegen 

cipelik vállukon kollégájukat, miközben az ellenállás híres, ’Janek Wiśniewski elesett’ című 

dalát éneklik, mely korábban Andrzej Wajda Vasemberében (Człowiek z zelaza, 1981) volt 

hallható. A lengyel rendezőóriás így nyilatkozott a látottakról: „Amikor megnéztem 

Pasikowski Kopók (Psy) című filmjét, és benne azt a jelenetet, amelyben részeg, röhögő 

belügyesek egy ajtón viszik ki az ugyancsak részeg újságírót, „a szerkesztő csicskását” – akit 

Marian Opania, a Vasember egyik szereplője alakított –, megdöbbentem, de azt hiszem, 

Pasikowski a lényegre tapintott; ez a jelenet a jövő előhírnöke volt. Sajnos nemcsak a filmbeli 

                                                           
115 Mazierska: Police/gangster film 48-49. / Haltof: Polish Films with an American Accent 250. 
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belügyesek röhögtek, nagyon jól szórakoztak a nézők is. Ekkor megértettem, hogy valami 

alapvető változás ment végbe társadalmunk lelkületében.”116            

Ahogy Mazierska írja, a Kopókban szinte kézzel foghatóvá válik a kilátástalanság és 

kiábrándultság atmoszférája.117 Az egykor hangoztatott értékek, mint a szolidaritás, a 

rendszerváltozás után semmivé válnak, a politikai rendszer pedig csak külsőleg változott meg, 

annak mechanizmusai nem. „Ez nagyvonalakban így foglalható össze: tegnap a vörösök 

voltak a főnökök, helyettük most a feketébe öltözött keményfiúk jöttek, de különben minden 

ugyanaz marad, mert az emberi viszonylatokat úgyis az öklök határozzák meg.”118 Maurer 

számára nem maradt más döntés, minthogy csatlakozzon a polgári rendőrséghez, ellenkező 

esetben börtönbe került volna múltbéli tettei miatt. A szürke, általában esős jelenetek, a rideg 

környezet, az erőszak térnyerése, a gyors, már-már követhetetlen társadalmi-politikai 

változások, a barátokból egyik napról a másikra történő ellenséggé válása, a fentebb említett 

jelenet gunyorossága, illetve a zárójelenet, melyben Maurer börtönbe kerül, együttesen 

mutatnak rá arra a kollektív csalódásra, mely a lengyel társadalmat jellemezte a kilencvenes 

évek elején. Sem a Szolidaritás, sem a kommunista rendszer összeomlása nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket. Nyomasztó hangulata és sebes ritmusa jól illik a változások utáni 

káoszhoz és kiszámíthatatlansághoz. Mindezek ismeretében talán nem véletlen, hogy a 

főszerepet az a Bogusław Linda alakítja, akire tehetségén túl a lengyel nézők úgy tekintettek, 

mint a hadiállapot bevezetése után betiltott filmek (Véletlen; Magányos nő; Királyék anyja)119 

sztárjára, kinek karaktere általában fiatal, naiv, áldozattá váló politikai lázadót testesített meg. 

Ehhez képest a Kopókban egy mindenből kiábrándult, cinikus, erőszakos, ugyanakkor éles 

eszű, stílusos hőst alakít, melyre lengyel filmben korábban nem volt példa. Talán nem túlzás 

azt állítani, hogy a Kopók félreérthetetlenül felhívta a figyelmet arra, hogy a lengyel 

filmművészet és társadalom jelentős változásokon esik át. 

A kilencvenes évek eleji lengyel filmművészetben radikális újításnak számítottak az 

amerikai sémákat lengyel környezetbe átültető, lendületes tempójú, gyors vágásokkal operáló 

bűnfilmek, mint amilyen a Kopók is. A rendszerváltozás utáni években ennek a tendenciának 

a népszerűsége azonban drasztikusan csökkent és megközelítőleg 1996-97-re teljesen 

                                                           
116 Wajda, Andrzej: A film és más hívságok (ford.: Éles Márta), Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 226. 
117 Mazierska: Police/gangster film 45. 
118 Szíjártó Imre: A vaskor emberei. A lengyel film a rendszerváltozás után. In Kelet-európai film a 
rendszerváltás után. Metropolis 2002/3-4. 31. 
119 Przypadek, Krzysztof Kieślowski, 1981; Kobieta samotna, Agnieszka Holland, 1981; Matka Królów, Janusz 
Zaorski, 1982 
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kimerült,120mivel bizonyos művek túlságosan direkt módon imitáltak korábban sikeres 

filmeket vagy történeteket.121 Habár a magyar filmben akadtak kísérletek profi bűnüldözők 

bemutatására, mint az Európa Expressz (Horváth Csaba, 1999) esetében, mely a fejezet 

filmjeivel ellentétben igyekszik visszaállítani a hatóságokba vetett bizalmat, ám a korabeli 

magyar társadalom hiteltelen ábrázolásmódja és a sémák másolása miatt semmit relevánsat 

nem közöl a magyar rendszerváltozásról, ezért elemzésétől eltekintek.  

A kilencvenes években készült magyar és lengyel bűnfilmek a hősök rendszerváltozás 

utáni sorsát ugyan eltérő stílusban közelítik meg, következtetéseik azonban hasonlóak: a 

korábban fontosnak tartott értékek erodálódtak, a hősöknek pedig nem a szakmai tudása, 

kitartása és becsületessége, hanem kizárólag alkalmazkodási képessége számítanak. Csak így 

tudnak túlélni. Ennek lehetünk szemtanúi A rózsa vérében és A csalás gyönyörében. A 

fejezetben elemzett filmek közül néhány (A csalás gyönyöre, A rózsa vére) ugyan megkísérli 

a rendszerváltozás utáni társadalom átfogó feltérképezését, mégis túlnyomóan egyéni sorsokat 

láthatunk (Pattogatott kukorica), kiknek történeteiben rendre visszatérő motívum, hogy nem 

tudnak hosszabb távra tervezni, hanem napról napra kell boldogulniuk. Mindezen túl a 

kiválasztott filmekben annak lehetünk szemtanúi, hogy a fennmaradásért már nem minden 

esetben elegendő az alkalmazkodás, hanem csakis illegális utakra kanyarodva lehetséges az 

érvényesülés. Ugyanez a helyzet Az adósság esetében, a Kopók pedig már markáns példája 

annak, hogy az új rendszer kialakulásával együtt miképpen fokozódik az erőszak és halnak el 

az egykoron kiemelkedő értékek, mint a másik támogatása, a megértés, vagy a szolidaritás. 

 

Bosszúhadjáratok 
 

A következőkben két olyan filmet fogok bemutatni, melyek hőseit nem a pénz, a gyors 

meggazdagodás, hanem a személyes bosszú motiválja. A fejezet elején már több esetben 

említettem a rendszerváltozás utáni magyar és lengyel társadalomban kialakult, elsősorban az 

igazságszolgáltatás intézményrendszerével szembeni bizonytalanságot és ennek filmbéli 

megvalósulását. Erre lehetett példákat látni a Dögkeselyű, A rózsa vére, a Pattogatott 

kukorica, Az adósság esetében, mikor az egyén (vagy egyének) nem számíthat(nak) a 
                                                           
120 Miczka, Tadeusz: Cinema in the Labyrinth of Freedom: Polish Feature Film After 1989 

(http://www.kinema.uwaterloo.ca/article.php?id=405&feature) Utolsó letöltés: 2016.08.31. 
121

 Ilyen Maciej Slesicki Sara (1997) című filmje Bogusław Lindával főszerepben, mely félreérthetetlenül Luc 
Besson  Léon, a profi (Léon, 1994) klasszikusát kopírozza.    
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hatóságok segítségére konfliktusaik megoldásában. A volt szocialista országok közül 

Lengyelországban relatíve alacsony az intézményi bizalom, Magyarországon azonban 

különösen.122 Ennek oka lehet, a tanulmány szerint, hogy a Kádár-rendszer rászoktatta az 

embereket arra, hogy az állam mindenben kisegíti őket. A társadalom elvárta, hogy az állam 

törődjön velük, ám mivel ez a rendszerváltozás után nem így történt, így jelentős 

bizalmatlanság alakult ki. A bizalom hiánya pedig összekapcsolható azzal, hogy az 

egyén/egyének saját maguk veszik kézbe sorsukat, illetve hogy a tanulmány felmérései 

alapján „Magyarországon a kilencvenes évek folyamán is, meg azóta is nagyon sokan vallják 

azt, hogy ebben az országban tisztességes módon nem lehet meggazdagodni, az 

érvényesüléshez szükség van a normák és a szabályok áthágására. A magyarok négyötöde 

szerint ebben az országban becsületesen nem lehet meggazdagodni, háromnegyedük szerint 

pedig aki vinni akarja valamire, annak egyes szabályokat át kell hágnia.”123 A szabályok 

áthágására akkor is sor kerülhet, mikor az egyént nem a létbizonytalanság vagy a gyors 

vagyonszerzés motiválja, hanem a bosszú és az igazságtétel. Ez látható Az apa joga (Prawo 

ojca, Marek Kondrat, 1999) és a Gyilkos kedv (Erdőss Pál, 1996) című filmekben, melyek 

megvalósítását (míg Kondratra inkább akciódúsabb, addig Erdőss stílusára a lassabb 

cselekményvezetés jellemző) és lezárását tekintve ugyan eltérnek egymástól (Kondrat 

filmjében megoldódnak a konfliktusok, Erdőssében nyitott marad), azonban így számottevő 

hasonlóság fedezhető fel.  

A Gyilkos kedv középosztálybeli főhősének lányát megtámadják, megerőszakolják és 

elrabolják. A felfoghatatlan borzalom közepette feleségével a rendőrséghez fordulnak, akik 

azonban néhány bíztató mondaton és tévés bejelentésen kívül többet nem tudnak segíteni. 

Sándor ezért, alternatív lehetőségek híján, személyesen kíván elégtételt tenni, ami rendkívül 

nehéz feladatnak bizonyul. Nemcsak azért, mert lánya hollétéről nincsenek információi, 

hanem mert keresése során egy morálisan és érzelmileg lezüllött, anyagias és önző 

társadalommal szembesül. A rendőrök cinikusak, egy férfi saját lányát alkalmazza 

bordélyházában, szomszédja pedig lánya táskájának megtalálásakor csupán annyit tud 

közölni, hogy milyen jó, hogy pénz nem volt benne. Maga Sándor sem kivétel ebben a 

romlott társadalomban: hatalmas pénzösszeggel tartozik egy vállalkozónak és sokszor 

fegyverrel próbál kicsikarni információkat bárkiből, akinek tudomása lehet lányáról. Hasonló 

                                                           
122 Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságérzet és paternalizmus a magyar társadalom 
értékszerkezetében. A gazdasági felemelkedés, a társadalmi felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei című 
kutatás zárójelentése. Budapest: Tárki 19-20. 
(http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_elemzeszaro_toth.pdf) Utolsó letöltés: 2017.02.15. 
123 Tóth István György: Bizalomhiány…. 48. 



40 

 

helyzetben látható Az apa joga főhőse, Michal is, aki egykor autóversenyző volt, most 

kamionsofőr. Lányát három drogdíler egy diszkóban megtámadja és megerőszakolja. 

Miképpen Sándor, Michal is először a rendőrséghez fordul segítségért sőt, még ügyvédet is 

fogad, de egyikük sem tud segíteni, ezért apránként, egyedül lép a bosszú mezejére. Az 

elkövetők keresése során Michal előtt is hamar világossá válik környezetének züllöttsége és 

megbízhatatlansága. A rendőrök soraiban beépített emberek rejtőznek, a szórakozóhely, ahol 

Michal lányát megtámadták egy tehetősebb, alvilági kapcsolatokkal rendelkező üzletember 

tulajdona, aki mindent megtesz annak érdekében (például megzsarolja az ügyvédet), hogy 

kétes viszonyai ne derüljenek ki. Michal azonban nem hagyja magát, szerez magának egy 

versenyautót és irgalmatlanul leszámol az elkövetőkkel.    

Jól látható, hogy mindkét filmben a kétségbeesett és indulatos szülők hiába kérik a 

rendőrség segítségét, nem kapják meg, ezért nincs más választásuk, személyesen kívánnak 

bosszút állni. Emellett abban is megegyeznek, hogy mindkettő kihangsúlyozza az 

igazságszolgáltatás működési mechanizmusainak hiányosságait és eredménytelenségét. Az 

apa joga hőse ki is mondja, a rendőrségnek kifogásolva, hogy hol vannak, mikor gyilkosság 

és erőszak történik, illetve hogy a törvény az egyszerű emberekért van és nem a bűnözőkért. E 

két film egyértelműen szemlélteti, hogy a rendszerváltozás után az egyénnek egyedül kell 

igazságot szolgáltatnia, mivel sem a hatóságok, sem a környezetében élők nem segítenek 

neki.  

 

A felszínre törő erőszak 
 

Az eddig taglalt filmek több esetben visszatérő és talán leginkább lehangoló motívuma 

azok erőszakossága, a főhősök kétségbeesésből és reménytelenségből táplálkozó 

kegyetlensége. Már a Dögkeselyűben is látható, hogy Simon céljai elérésének érdekében 

egyre szélsőségesebb eszközökhöz folyamodik, először még fenyegeti a pénzét eltulajdonító 

hölgyet, végül annak elrabolt és fogva tartott lányával zsarol. Terminátor és Penge fizikai 

bántalmazással, késsel fenyegetve próbálnak információkat kipréselni áldozataikból, Az 

adósságban Adam és Stefan fölöttébb kegyetlenül bánnak el zsarolójukkal, a Kopókban pedig 

csak úgy záporoznak a golyók. Ebben a szakaszban olyan alkotásokat fogok bemutatni, 

melyek rámutatnak arra, hogy a rendszerváltozás alatt és az utána következő években az 

egyén sokszor kizárólag az erőszak révén érheti el céljait. Jóllehet Az adósság és a Kopók 
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esetében is fellelhető az agresszivitás motívuma, a továbbiakban javarészt magyar alkotásokat 

fogok elemezni, ugyanis a lengyelekhez képest itt az erőszak sokkal hangsúlyosabb, már-már 

sokkoló. 

Dr. Gönczöl Katalin tanulmányára hivatkozva124 korábban említettem, hogy a 

nyolcvanas évek második felére nemcsak az elkövetett bűncselekmények száma emelkedett 

drasztikusan, hanem felerősödött azok agresszivitása. A tanulmány szerint a 

bűncselekményeket elsősorban az elszegényedett réteg, társadalom margójára szorultak 

követik el, olyanok, akik a munkásosztályból kerültek ki. „Azok az emberek, akik korábban a 

„munkásosztály” tagjai voltak, alapvetően két irányba indulhattak el a tönkrement állami 

vállalatokból kilépve: a magánvállalkozások kegyetlen, bizonytalan világába, és a teljes 

lecsúszás, a lumpenizálódás, az alkoholizmus felé” – írja Nagy Réka Sára tanulmányában, 

példaként pedig Grunwalsky Ferenc Egy teljes nap (1988) című filmjét említi, melyben „ezt a 

réteget a legelemibb indulatok kormányozzák: az agresszió, a testi ösztönök, a 

szerzésvágy.”125 Mi válthatja ki a szereplők határtalannak tűnő agresszivitását? Miért érzik 

úgy, hogy csak az erőszak révén érvényesülhetnek? Az Egy teljes napban ennek okai 

tisztázatlanok, itt még azt lehet látni, hogy a szereplőknek nincsenek motivációik, nem 

kívánnak érvényesülni, és kizárólag az indulataik vezérlik őket. Grunwalsky következő, a 

Kicsi, de nagyon erős (1989) című filmje – mely lehangoló miliője és vizuális, kísérletező 

stílusa miatt az Egy teljes nap párdarabjának is tekinthető – azonban már egyértelműbben 

fogalmaz az agressziót kiváltó okokat és a főhős motivációit illetően. Ennek részletezése előtt 

azonban lényegesnek tartom két, a nyolcvanas években végbemenő, a film értelmezése 

szempontjából fontos társadalmi és értékrendbeli változás kifejtését. Az egyik a fizikai 

munkások helyzete, a másik pedig a társadalom gyors ütemben fokozódó igénye különféle 

tárgyak vásárlására a nyolcvanas években.   

 Az első fejezetben már utaltam Valuch tanulmányára,126 melyben kifejti, hogy 

a szocialista ideológia kiemelt társadalmi csoportja, a munkásosztály életkörülményeinek 

helyzete jelentősen romlott a nyolcvanas-kilencvenes évekre. Tömegesen váltak tartósan 

munkanélkülivé olyan emberek, akik azelőtt „jól fizetett réteghez tartoztak (például a 

                                                           
124 Dr. Gönczöl Katalin: A bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában. 
(http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/gonczol_bunozes_bunmegeleozes.pdf) Utolsó letöltés: 2016.08.26. 
125 Nagy Réka Sára: Körkörös romok – A magyar film és a rendszerváltás.  Magyar film az 1980-as években 

Metropolis 2010/4. 56. 
126 Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom 159-160. 
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bányászok, a munkásság legjobban fizetett rétege).”127Az ipar leépülésének következtében 

komplett szakmák szűntek meg, a rendszerváltozás alatt voltaképpen eltűnt a hagyományos 

munkásság csoportja, ezzel együtt a fizikai munka tekintélye is megkopott.128 A magyar 

társadalom fogyasztói magatartása, melyet értelemszerűen jelentősen befolyásoltak az adott 

társadalmi csoport életkörülményei, a Kádár-rendszerben folyamatosan változott, a hatvanas 

években például a különféle elektromos háztartási cikkek (mosógép, televízió), a hetvenes 

években pedig a személygépkocsi váltak népszerűvé.129 1988-ban, egy évvel Grunwalsky 

filmjének bemutatója előtt, egy hirtelen ötlet nyomán vezették be a világútlevelet,130 mellyel a 

korábbi évekhez képest már könnyebben lehetett nyugatra utazni. Az útlevélnek és a 

rugalmasabb valutaárfolyamnak köszönhetően magyarok tömegei utaztak Bécsbe és 

vásároltak, majd hoztak haza különféle háztartási eszközöket. A legnépszerűbb a videomagnó 

volt, de a hazahozott tárgyak között bőven akadtak mosógépek és hiánycikknek számító 

hűtőszekrények is. Ez volt az ún. Gorenje-láz. A filmben erre az eseményre nincsen konkrét 

utalás, mégis a történet és a főszereplő motivációi szempontjából fontosnak tartom említését. 

 A Kicsi, de nagyon erős főszereplője Bogár Pál, akit 1988-ban lopásért előzetes 

letartóztatásba helyeznek, majd egy év elteltével bizonyítékok hiányában szabadon engednek. 

Munkába áll egy gyárban, albérletet vesz ki, igyekszik tisztességesen boldogulni, amit elvár 

nővérétől és annak férjétől is. Ám sem ő, sem a családtagok nem tudnak fizetésükből megélni, 

ezért folytatja korábban elkezdett „szakmáját”: pénzt és ékszereket lop. Bogár határozott, 

életerős férfi, rablásait akkurátusan kiterveli, a családot pedig gyakorlatilag ő tartja fenn, 

mivel puhány sógora, aki szórja a pénzt, és állandó tartozásokat halmoz fel, erre képtelen. A 

látszólag fegyelmezett Bogárban azonban apránként rengeteg indulat és harag kavarog, 

melyek egyre kegyetlenebbé váló betörésekben manifesztálódnak. Az idősek vagyonát késsel 

és testi épségük veszélyeztetésével zsarolja ki, az egykori cellatársakkal történő leszámolás 

során pedig csak úgy ropognak a verekedés közben összetört csontok.  

Mik okozhatják a benne fokozódó feszültségeket? Apró utalások találhatók arra 

vonatkozólag, hogy Bogár egyik motivációját családi háttere adja meg. Szülei nem 

                                                           
127Rádai Eszter: „Tartalmi szempontból igenis forradalom” – Romsics Ignáccal beszélget Rádai Eszter Mozgó 

Világ 2004/2. (http://www.epa.oszk.hu/01300/01326/00048/03radai.htm) Utolsó letöltés: 2016.08.31. 
128 Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom 160. 
129 Valuch Tibor: A hétköznapi élet. in: uő: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 293. 
130 Gorenje-turizmus 1988-ban. Múlt-kor online 2013. január 9. (http://mult-
kor.hu/20130109_gorenjeturizmus_1988ban) Utolsó letöltés: 2017.01.08. 
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foglalkoztak vele, apja, akit kifejezetten megvetett, alkoholista volt. Bogár nem szeretné, ha 

nővére és annak gyermeke a férj, Béla gyengesége miatt hasonló sorsra jutna, ezért igyekszik 

biztosítani anyagi hátterüket és sógorából magabiztos férfit faragni. A másik, lényegesebb oka 

Bogár indulatainak szociális helyzete, anyagi kilátástalansága, melyről Grunwalsky így 

nyilatkozik: „Ez a fiatalember megígéri családjának, nővérének, hogy bármi áron megszerzi 

azt, ami – szerinte – nekik is jár az élet javaiból. S ez önmagában véve reális, 

Magyarországon ma sokakban feszülő vágy és indulat. Lehet, hogy a többség különböző 

vállalkozásokkal, egyebekkel próbálja ezt a vágyát kielégíteni, de az elszegényedés egyre 

több emberből vált ki ordas indulatokat. Az elmúlt 25–30 évben elhitették itt az emberekkel, 

hogy mindenkinek kijár valamiféle szerény jólét és biztonság; most viszont, amikor kevesen 

látványosan meggazdagodnak, sokan aggasztóan elszegényednek, elementáris feszültségek 

támadnak az utóbbiakban: legszívesebben akár erőszakkal is elvennék másoktól azt, amiből 

nekik nem jutott.”131 Bogárnak – bár a film elején még gyors meggazdagodásban 

reménykedik – nem azonnali vagyonbővítés az elsődleges célja, hanem hogy családját 

kisegítse, illetve véget vessen annak a frusztráló állapotnak, hogy ők nem élhetnek úgy, ahogy 

mások, hiszen nekik is joguk van húsvéti sonkához, hűtőszekrényhez, vagy mosógéphez.  

Grunwalsky műve határfilmként értelmezhető abból a szempontból, hogy egyszerre 

nyújt betekintést, miképpen végződik egy korszak, melynek változásairól a háttérben 

permanensen szóló rádió tudósít, és hová jutott a munkásosztály, illetve mi lesz/lehet a jövője 

a fogyasztói, kapitalista társadalomban. „Hűtőszekrényre, mosógépre kell a pénz, a 

fridzsiderszocializmusból így jutottunk körbe-körbe járva a fridzsiderkapitalizmusba: a tisztes 

léthez csak a bűnbeesésen át juthatunk el, ha az ember nem akar koldusként tengődni, 

jobbágyként robotolni, akkor csalni, rabolni, vagy akár gyilkolnia kell.”132 A film szereplői 

testesítik meg annak a folyamatnak a végeredményét, amely a munkásságban végbement az 

előző évtizedek alatt. Béla lezüllött, passzív, kevés pénzét pedig kártyázásra és italozásra 

költi, Bogárt pedig az indulatok, és a lopás kényszere hajtja. A névválasztás nem véletlen: 

hiába fáradhatatlan küzdelme és sziklaszilárd ereje, ahogy az éppen múló rendszer is 

folyamatosan eltaposta, kizsigerelte, úgy feltehetően az elkövetkező is a társadalom szélére 

fogja sodorni. 

                                                           
131 Zsugán István: A bűntett: szenvedélyes műalkotás (Beszélgetés Grunwalsky Ferenccel) Filmvilág 1990/2. 18. 
132 Schubert: Rejtőzködő évtized. A magyar rendszerváltás filmjei. Metropolis 2002/3-4. 21. 
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Bogárhoz hasonlóan H. Gábor, a Gengszterfilm (Szomjas György, 1998) szereplője is 

leginkább akkor válik agresszívvá, mikor éppen rabol. Szomjas hőse 1989-ben szintén 

börtönből szabadul (bankrablásért ítélték el), és társaival – kik egyéb stiklik miatt ültek – 

ugyan találnak munkát, de H. Gábor rábeszéli őket, hogy álljanak össze és folytassák a 

bűnözést. Hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a csoportból ő a legkegyetlenebb, mivel csak 

fegyverekkel hajlandó rabolni, melyeket nem fél használni. Társai sohasem vetemednének 

gyilkosságra, ellenben ő minden ok nélkül halomra lövi kirabolt áldozatait. Kegyetlensége 

nemcsak azért sokkoló, mert válogatás nélkül lövöldöz, gyakran a teljes tárat beleeresztve 

áldozataiba, hanem mert láthatóan élvezi. Hasonlóan meghökkentő, hogy a véres rablásokat 

követően H. Gábor és csapata zavartalanul folytatják egyszerű, kispolgári életüket, a 

környezetükben élőket pedig különösebben nem foglalkoztatja, hogy bevételeiket 

törvénytelenül szerzik. A fényes nappal történő lopások és utcai lövöldözések hétköznapivá 

válnak, és noha konkrét utalás a filmben erre nem található, mégis fontosnak tartom 

megemlíteni, hogy az események láttán nemcsak a valódi bűnözőpáros tettei derenghetnek fel, 

133 hanem az a néhány év is, főképp az 1996 és 1998 közötti időszak, mikor Budapest utcáin 

szinte minden hétre jutott fegyveres leszámolás. Kéri László így fogalmaz az 1996-os év 

második felének bűnözési hullámáról: „…szeptembertől karácsonyig nem volt ugyanis olyan 

hét, amikor az újságok ne adtak volna hírt kézigránátos robbantásokról, köztéri 

lövöldözésekről, erőszakos leszámolásokról. De az igazán nyugtalanító hír az volt, hogy a 

rendőrség rendre nem tudta megtalálni a tetteseket.”134 A Gengszterfilmben is látható, hogy 

noha a rendőrség folyamatosan ellenőriz és nyomoz, nem jutnak semmire, H. Gábort és társát, 

Sanyit csak úgy tudják elkapni, hogy a csapat harmadik tagja, Karesz, elárulja őket. 

 Miképpen Bogár Pál esetében, a Gengszterfilm hőse kapcsán is felmerülhet a kérdés, 

hogy mi motiválja? Mi okozhatja rettentő agresszivitását és enyhülni nem akaró, 

megszállottságig fokozódó rablásvágyát? Mindenekelőtt a gyors vagyonszerzést lehetne 

említeni, hiszen hiába indít el társaival több vállalkozást, először virágboltot, majd 

játéktermet, később vegyesboltot, egyik sem jelent biztos és számottevő bevételi forrást. A 

tisztességes életmód nem illeszkedik H. Gábor természetéhez, közömbösen viszonyul hozzá, 

amit alátámaszt, hogy egy jelenetben aggályok nélkül megengedi két tolvajnak, hogy 

boltjából cigarettát és italt lopjanak. A gyors vagyonszerzés vágya azonban csak kis 

                                                           
133 Szomjas filmje Tábori Zoltán: Nagyvadak című tényregénye alapján készült, mely Bene László és Donászi 
Aladár tetteit dolgozza fel. Bene és Donászi a rendszerváltozás utáni időszak legkegyetlenebb bűnözőpárosaként 
vált ismertté a sajtóban, akik 1989 és 1994 között lopásaik és fegyveres bankrablásaik során hidegvérrel 
gyilkoltak meg több ártatlan embert.  
134 Kéri László: A rendszerváltás krónikája 1988-2009. Budapest, Kossuth Kiadó – Népszabadság, 2010. 65. 



45 

 

mértékben igazolja H. Gábor állandó rablási rögeszméjét, sokkal inkább szolgálhat 

magyarázatul a fegyverek iránti fanatizmusa, mely nagyobb izgalmat okoz neki, mint egy 

csinos hölgy látványa. Noha Szomjas csupán homályosan, néhány pillanat erejéig utal rá, 

érdemes megemlíteni H. Gábor apjához fűződő viszonyát. Egy jelenetben H. Gábor 

meglátogatja kedvetlen, vaskalapos édesapját, akivel csupán pár mondatot váltanak, 

viszonyuk láthatóan elhidegült, csak közhelyekről beszélnek. A film korábbi párbeszédeiből 

kiderül, hogy az apa rendkívül szigorú főügyész volt a Rákosi-rendszerben, és vélhetően több 

figyelmet fordított szakmájára, mint fiára, akit kíméletlen katonai fegyelemmel, odafigyelés 

nélkül nevelt, ami egész életére, tetteire és jellemére kihatott. A felmenők kilétét már csak 

abból a szempontból is érdemes megemlíteni, hogy az édesapa, évtizedekkel korábban H. 

Gábor állandó bűntársának, Sanyinak apját ítélte el. Ennek ténye azonban különösebben nem 

foglalkoztatja a bűnözőpárost, miképpen a rendszerváltozás sem, melynek eseményei a 

háttérben, a televízió képernyőjén zajlanak. Ugyanakkor beszédes, hogy a két ellentétes 

múlttal rendelkező főhős, akik az előző rendszer résztvevői és elszenvedői, a rendszerváltozás 

után, múltbéli sérelmeiket zárójelezve, kizárólag a bűnözés révén tudnak érvényesülni. 

 Hasonló történetmotívumok fedezhetők fel a szűk tíz évvel később készült 

Zuhanórepülésben (Novák Erik, 2007) is. A film hőse, Theo a börtönből szabadulva tesz 

kísérletet egy új élet elkezdéséhez, de valójában ott folytatja, ahonnan korábban abbahagyta: 

az alvilág szolgálatában. Hiába próbálja nagybátyja és barátnője felhívni arra a figyelmét, 

hogy szálljon ki a gengszterek életéből, fejezze be a drogcsempészést és próbáljon 

tisztességes munkát találni, beilleszkedni a társadalomba, Theo erre képtelen magát rávenni. 

Volna lehetősége választani, letérni a bűn útjáról, mégis kecsegtetőbb a gyors vagyonszerzés, 

melyet csak a maffiavezér, Igor biztosíthat neki. Hozzá kell tenni, hogy Theo eredendően 

visszaeső, nem először került börtönbe és számára sokkal vonzóbb és kényelmesebb ismét 

együtt lenni a régi bandatagokkal, mint állást keresni. A csapat biztos pontot jelent számára, 

tartozhat valahová, így tud érvényesülni, egy új állás keresése viszont időigényes, rengeteg 

kockázattal és bizonytalansággal jár. A Zuhanórepülés az előző filmekhez hasonlóan 

kifejezetten kegyetlen, hangosan törnek a csontok, csattannak az ütések és ropognak a 

fegyverek, emellett a rendőrség itt is tehetetlen, ráadásul korrupt. Noha a film ábrázolásmódja 

merőben eltér Szomjas és Grunwalsky filmjeitől – kísérletező stílusukhoz képest Novák a 

budapesti bárok mélyéről és az alvilág miliőjéről sokkal realistább képet fest –, sugallata 

azonos: a rendszerváltozás utáni években csak a bűn révén, erőszakkal lehet érvényesülni és 

biztosítani az anyagi hátteret. 
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Összefoglalás 
 

Ebben a fejezetben azt vizsgáltam meg, hogy a rendszerváltozás után készült magyar 

és lengyel bűnfilmek hősei miért kanyarodnak törvénytelen utakra. Mi motiválja a szereplőket 

bűntettek elkövetésére? A filmek elemzéséhez, értelmezéséhez főképp a rendszerváltozás 

kriminológiai hátterét taglaló szociológiai és társadalomtudományi szövegeket használtam fel, 

melyek, ha nem teljességükben, de bizonyos hasonlóságokat mutatnak a tárgyalt alkotásokkal. 

A filmek elemzésével és közös motívumaik kihangsúlyozásával arra a konklúzióra jutottam, 

hogy a hősök hiába próbálnak tisztességesen boldogulni, érvényt szerezni, céljaikat 

becsületességgel nem tudják elérni, csak ha az illegalitás útját választják. A magyar és lengyel 

filmek a hősök motivációt tekintve nem tesznek különbséget a bemutatott társadalmi rétegek 

között, vagyis vannak munkások, értelmiségiek, középosztálybeliek, ám gazdagok nincsenek. 

Létbizonytalanság, a gyors meggazdagodás vágya, a jobb életbe fektetett remény és az 

intézményekkel szembeni csalódás főképp ezeket a rétegeket érintik. Karakterek és 

történettípusok szintjén tehát számos azonosság fedezhető fel, kifejezésmódban azonban 

radikálisan eltérnek egymástól.  

Mindkét ország filmművészete jelentős szerzői hagyományokkal rendelkezik és 

egyaránt készültek populárisabb művek a kilencvenes években és természetesen előtte is. Ám 

alapvető különbség, hogy ebből az időszakból a magyar film túlnyomóan vígjátékokat 

produkált (Koltai Lajos: Sose halunk meg, 1993), ellenben a lengyelekkel, ahol a Kopók és 

más, a rendszerváltozás tematikájához nem kapcsolódó populáris bűnfilmek135 átütő sikerének 

köszönhetően – melyek bevallottan az amerikai filmek hatására és a nézők szórakoztatása 

céljából készült – a lengyel film hamarabb megtalálta a stratégiát ahhoz, hogy a 

bűntörténeteket kommerciálisabb keretek között ábrázolja.  

A lengyel filmben manapság rendszerváltozásra reflektáló bűnfilmek nincsenek jelen 

(az amerikai történetsablonokat imitáló – főképp akció és gengszterfilm műfajú – alkotások 

korszaka a kilencvenes évek második felére kimerült és fokozatosan egybeolvadt a 

vígjátékkal),136 de a magyarban még fel-felbukkannak olyan művek, melyekben 

                                                           
135 Mint Pasikowski további munkái, például a Kroll  (Kroll, 1991) és a Kopók 2. – utolsó vér (Psy 2. – ostatnia 
krew, 1994).  
136 Miczka, Tadeusz: Cinema in the Labyrinth of Freedom: Polish Feature Film After 1989 

(http://www.kinema.uwaterloo.ca/article.php?id=405&feature) Utolsó letöltés: 2016.08.31. 
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visszaköszönnek az átmenet utáni bűnfilmek motívumai. Noha nem nagyjátékfilmként, 

hanem tévésorozatként vált népszerűvé, ide sorolható az Aranyélet (Dyga Zsombor, Mátyássy 

Áron, 2015-2016), melynek története több ponton kapcsolódik a rendszerváltozáshoz és céloz 

arra, hogy a jólétet csak illegális eszközökkel (csalás, lopás) lehet elérni. Ugyan e dolgozat 

írásakor még nem mutatták be és nem is tartozik a tárgyalt periódusba, meg kell említeni 

Antal Nimród A Viszkis (várható bemutató: 2017 ősze) című készülő filmjét, mely a „viszkis 

rabló” néven elhíresült Ambrus Attiláról mesél. Noha a film nem képezi dolgozatom tárgyát, 

mégis árulkodó, hogy olyan személyről készül film, akit a kilencvenes években a 

közvélemény, a rendőrség leleményes kijátszása miatt valóságos hősként tisztelt, mely jól 

tükrözi a rendvédelmi hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot. A sorozat és e film készülése 

meglátásom szerint jól illusztrálja, hogy a rendszerváltozás és annak következményei több 

mint két évtized elteltével is számos bűnfilmnek stabil történetmesélési táptalajt nyújthat, 

különösen annak tükrében, hogy olyan témák nagyjátékfilmes feldolgozásai, mint az 

olajszőkítés, az Aranykéz utcai merénylet, vagy a kilencvenes évek Lengyelországának 

alvilági leszámolásai, még mindig nem történtek meg.   
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III. Kísérletek a boldogulásra – fiatal nemzedékek tapasztalatai és 
konfliktusai a rendszerváltozás utáni magyar és lengyel filmben 

 

Dolgozatom harmadik fejezetében az a célom, hogy az 1989 után készült magyar és 

lengyel nagyjátékfilmeket összehasonlítva rámutassak a fiatalabb generációk rendszerváltozás 

utáni helyzetére, hogy a pártállami diktatúrából demokráciába történő átalakulás lehetőséget 

adott-e nekik a boldoguláshoz. Noha mind a kortárs magyar és lengyel filmkorpusz 

évtizedekre visszamenőleg számos, fiatalokra összpontosító művet tud felmutatni, 

dolgozatomban nem szándékozom az összes alkotást feltérképezni, hanem csak azokra a 

művekre koncentrálok, melyek a rendszerváltozás idején, illetve az utána következő évek 

fiatalabb nemzedékeire jellemző társadalmi, családi és egzisztenciális szembenállásait 

ábrázolja.  A fejezetet három nagyobb szakaszra építem fel, melyekben a kapcsolódó 

társadalomtudományi és szociológiai szakszövegek felhasználásával, valamint a filmek 

elemzésével a fiatalok rendszerváltozás utáni helyzetének lehetséges variációit kívánom 

bemutatni, kihangsúlyozva a magyar és a lengyel filmeknek az adott témához fűződő 

feldolgozási hasonlóságait, illetve különbségeit. A három szakasz választott filmjeit három 

markáns, visszatérő – és gyakran egymást átfedő – motívumrendszer szempontjai alapján 

vizsgáltam meg. Ezek a nyugatra utazás motívuma, a főváros-vidék szembenállása, illetve az 

otthon maradottak kilátástalansága. A feltérképezett magyar és lengyel filmek alapján úgy 

vélem, hogy ezek a motívumok egyrészt rávilágíthatnak a témához egyébként sokféleképpen 

közelítő alkotások összefüggéseire, másrészt optimális táptalajt nyújthatnak a fiatalok 

rendszerváltozás idején, illetve az után jellemző konfliktusok illusztrálásához. A szakaszok 

elején felteszem a tárgyalt motívumhoz kapcsolódó lényegi kérdéseket, majd kifejtem, hogy 

az adott társadalomtudományi, illetve szociológiai szövegek, valamint az elemzett filmek 

miképpen „válaszolnak” rájuk. A fejezet során azokkal a filmekkel szándékozom foglalkozni, 

melyeknek a készítői életkoruktól függetlenül foglalkoznak a fiatalok rendszerváltozás utáni 

problémáival. Ebbe nemzedéki-önéletrajzi (Moszkva tér, Fehér tenyér, Nincsen nekem 

vágyam semmi) alkotások is beletartoznak.  
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Irány a nyugat, avagy tényleg itt a szabadság? 
 

Az első szakasz azt vizsgálja meg, hogy a határok megszűnésével, mely a 

rendszerváltozás egyik legfontosabb folyománya volt, miképpen élik meg a fiatal 

nemzedékek a szabadságot, a nyugatra utazást? A határok könnyebb átjárhatóságával milyen 

lehetőségek kínálkoznak előttük, hogyan tudnak kibontakozni? Be tudnak-e illeszkedni? Az 

alábbiakban olyan műveket fogok bemutatni, melyek jellegzetes dramaturgiája, hogy a hősök 

életében a nyugatra utazás, a határok átlépése először a felszabadultság, idővel azonban a 

kudarc és illúzióvesztés tapasztalatával párosul.  

Elvitathatatlan tény, hogy az országhatárok megnyílása a rendszerváltozás talán 

legjelentősebb és legörömtelibb következménye volt. Szinte az egész világot bejárták azok a 

felvételek, melyeken a Magyarországon tartózkodó kelet-németek hangos éljenzések és 

örömittas könnyek közepette léphették át a magyar-osztrák határt, majd indulhattak tovább a 

Német Szövetségi Köztársaság irányába. Ugyanilyen jelentőségteljesnek számítottak a berlini 

fal leomlásának képei is, melyek azóta a kelet-európai rendszerváltozások és a szocializmus 

összeomlásának jelképévé váltak. A nyugati határok a régió országainak lakói, így a 

magyarok és lengyelek számára is megnyíltak, így különösebb akadályok nélkül lehetett 

olyan országokba eljutni, ahová korábban csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem. Noha a 

határokon olykor hosszú órákat kellett várakozni, a nyugati országok immár nem egy távoli, 

elérhetetlen területnek, hanem kézzel fogható valóságnak számítottak. 

A nyugattal kapcsolatos elképzelések, vágyak, az emigrálás nem új témák a magyar és 

lengyel filmben. Gothár Péter két művében is (Megáll az idő, 1981; Tiszta Amerika, 1987) 

markáns szerepet kap a kivándorlás tematikája,137 miképpen Agnieszka Holland Magányos nő 

(Kobieta samotna, 1981), illetve Maciej Dejczer 300 mérföld az égig (300 mil do nieba, 1989) 

című művében is. Ezekben a filmekben az elvándorlás kiváltó oka magától értetődő: 

elnyomás alatt élünk, nem vagyunk szabadok, de azok szeretnénk lenni. Nem lehet előre látni, 

hogy az önkényuralom tartóoszlopai mikor fognak leomlani, ezért minél hamarabb nyugatra 

kell menekülni. Mi történik viszont akkor, ha egyszer csak véget ér a zsarnokság és beköszönt 

a szabad világ? Örülhetünk-e végre a szabadságnak? 

                                                           
137

 A magyar filmek nyugatról alkotott képéről részletesebben Sághy Miklós értekezik a Filmvilág hasábjain. 
Sághy Miklós: A képzelet vasfüggönye. A magyar filmek Nyugat-képe Filmvilág 2015/4. 4-7. 
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A rendszerváltozáshoz kapcsolódó kutatások közül számos írás tanúskodik arról, hogy 

a magyar fiatalok túlnyomó többsége, különösen a fővárosban élők, kifejezetten derűlátóan 

vélekedtek az átmenetről. Ez összefüggésbe hozható a szabadság érzésével, a határok 

megnyílásával. 1994 körül azonban már inkább a borúlátás vált jellemzővé, főleg az 

életszínvonal alakulását illetően, mely erőteljes hatást gyakorolt a fiatalok mindennapjaira.138 

A fiatal nemzedékek rendszerváltozás körüli és utáni helyzetével foglalkozó szakszövegek 

kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a kilencvenes évek első éveiben drasztikusan 

megemelkedett a fiatal munkanélküliek létszáma. Új jelenségnek számított, hogy számukra a 

pályakezdés egyre gyakrabban a munkanélküliség élményével indult.139 A gyorsan terjedő és 

permanens állástalanság, valamint az átalakuló munkaerő piaci viszonyok mellett tovább 

nehezítette a fiatalok helyzetét, hogy a rendszerváltozással együtt az oktatás színvonala sokat 

romlott, így többeknek nem nyílt lehetőségük arra, hogy a szükséges képzésben 

részesüljenek.140 A társadalmi státuszok korábban is meghatározott iskolai végzettséghez és 

szakképzettséghez kötődtek,141 ám a rendszerváltozással mindezek felértékelődtek. A fiatalok 

emigráció iránti vágyát tehát nem csupán a kíváncsiság, a kaland –és szabadságvágy 

motiválták, hanem a jobb és kiszámíthatóbb élet reménye, ami gyakran párosult a nyugatról 

kialakított, a valóságtól nagymértékben elrugaszkodó idealisztikus elképzelésekkel, mint 

például a jólét és a gyors meggazdagodás. 

Schubert Gusztáv úgy fogalmaz, hogy nem az eufória adja a rendszerváltozás körüli 

alkotások alaphangulatát.142 Állításának valamennyire ellentmond, hogy a rendszerváltozás 

körüli felszabadultság mámoros érzésére rögtön két magyar film is reagált, ezek pedig az Itt a 

szabadság! (Vajda Péter, 1990) és a Zsötem (Salamon András, 1992). Noha Vajda Péter 

művében a fiatalabb korosztály szerepe még némiképp háttérbe szorul, néhány momentumát 

mégis érdemesnek tartom kiemelni, mivel egyrészt érzékletesen tükrözi vissza a pártállami 

rendszer összeomlása utáni szabadságvágyat, másrészt, amolyan libikóka módjára, 

szakadatlanul billeg a nyugatra utazás realista és ironikus, már-már groteszkbe hajló 

ábrázolási stílusai között. Mi sem példázza ezt jobban, mint a film első néhány perce, 
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 Gazsó Ferenc – Laki László: Esélyek és orientációk (Fiatalok az ezredfordulón) Budapest, OKKER Oktatási 
Kereskedelmi és Szervezési Iskola, 1999. 138. 
139 Gazsó Ferenc: Rendszerváltás és ifjúság in: Gazsó Ferenc és Stumpf István (szerk.): Rendszerváltozás és 

ifjúság Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992. 13-23. 
140 Gazsó: Rendszerváltás és ifjúság 13-23. 
141 Gazsó – Laki: Esélyek és orientációk (Fiatalok az ezredfordulón) 81. 
142

 Schubert Gusztáv: Rejtőzködő évtized. A magyar rendszerváltás filmjei. Metropolis 2002/3-4. 11. 
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melyben a főszereplő, szobafestő tanár Kopa Imre egy lepukkant, elhagyatott arénában éppen 

fiatal szakmunkás növendékeket oktat arra, hogyan kell a létrával együtt lépni és közben falat 

festeni. Az ötvenes évek amerikai jazz zenéjére lépegető fiatalok a demokrácia újjáépítését 

jelképezik, vastag ecseteiket magasba tartva mintha a New York-i Szabadság-szobrot, a 

szabadság és újrakezdés félreérthetetlen szimbólumát imitálnák. Ennek kicsúcsosodása a 

főcím, ahol a képernyő felét egy vörös festékkel átitatott ecset teszi ki. 

Az Itt a szabadság! egyszerre szemléli realisztikusan és maró gúnnyal a határok 

szabad, ugyanakkor félelemmel párosuló átlépését. Kopa, negyven év körüli festést oktató 

tanárként, otthon szinte csak permanens anyagi gondokra és nélkülözésre számíthat, ezért 

ideiglenes útitársaival sok pénzt ígérő munkát vállal. Karácsony előtt Bécsbe mennek, hogy 

illegálisan beválthassák (kenyérbe rejtve) csempészett forintjaikat és megvegyék az „árut”, 

ami kizárólag elektronikai felszereléseket takar. Mialatt Kopa útitársai Bécsbe menet 

szüntelenül vitatkoznak az egykori és jelenlegi rendszerről, a belügyesekről, ideológiákról, 

aközben előtte csak egy dolog lebeg: gond nélkül átlépni a határon és eljutni Bécsbe. Kopát 

nem érdekli társai személyeskedésektől sem mentes eszmefuttatása, ő a nyugati jólétről 

álmodozik, folyton reménykedik, de közben fél, ideges és aggódik, hogy mi fog történni. 

Mindez egyáltalán nem meglepő, hiszen az ő generációjának, a fiatalabbakkal ellentétben, 

még egyáltalán nem természetes a határon történő akadálytalan átkelés, még úgy sem, hogy 

nem először éli át. Vajon átengedik a határon és eljut Bécsbe? Nem fogják átvizsgálni az 

autót? Mi lesz, ha megtalálják a pénzt? Mi történik, ha valami probléma adódik az útlevéllel? 

Pánikszerű reflexiók, melyek Kopa nemzedékébe bevésődtek és sokaknál évekkel később is 

megmaradtak. Aggodalma nem alaptalan, hiszen a határon egyrészt végeláthatatlan sorok 

állnak, másrészt valóban félreállítják őket, Kopa pedig idegességében eleinte nem is találja az 

útlevelét, ami újabb szorongásokat generál. Az utazás, majd várakozás és a csomagtartó 

átvizsgálásának feszült jeleneteit számos gunyoros pillanat oldja. Közülük talán 

legemlékezetesebb annak a turistabusznak143 a jelenete, melynek utasai vásárolni mennek 

Bécsbe. Tivornyáznak, kolbászt esznek, míg végezetül az egyikük kijelenti, hogy „el kell 

adnom a libát, videót kell vennem!”. A jelenet abszurditását egyrészt hatásosan 

kihangsúlyozzák Kardos Sándor korábbi műveiben (ld. Jeles András: Álombrigád vagy 

Bereményi Géza: Eldorádó) már tökélyre fejlesztett, szokatlan perspektívákból felvett 

groteszk, torz képei, másrészt Vajda itt egyszerre utal a hétköznapi emberek már-már őrületté 
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 A jelenet külön epizódként ékelődik az elbeszélésbe, nem szerves része annak. 
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fokozódó szabadságvágyára és csillapíthatatlan fogyasztási igényeire.144 Utóbbit igazolják 

azok a jelenetek, mikor Kopa a vásárlástól megrészegült tömeg közepén próbál árut 

beszerezni egy számítástechnikai szakboltban, vagy amikor a szereplők csillogó szemekkel, a 

pazar árucikkek látványától szinte megrészegülve úgy járnak-kelnek egy nagy bevásárló 

csarnokban, mint gyerekek a játéküzletben. Mindenre rácsodálkoznak, mindent megérintenek, 

mindent látni akarnak.   

 Míg Vajda Péter filmjében a határátkelés feszültsége szinte kézzel fogható, addig 

ennek már nyoma sincsen a Zsötemben. Laci, a fennhéjázó, nagymenő vagány strici egy 

lehajtható tetejű, nagy amerikai metálkék autóval viszi a két, nála jócskán fiatalabb 

dunaújvárosi lányt, Szilvit és Anitát Bécsbe, hogy ott jó pénzért meztelenül kéjelegjenek egy 

bárban. Laci és Szilvi közösen „szervezik be” Anitát, aki őrülten szerelmes a férfiba és 

viszont. Nem árulják el, hogy mit fognak Bécsben csinálni, helyette azzal hitegetik Anitát, 

hogy elviszik nyugatra, ahol lakásuk, pénzük, egyszóval aranyéletük lesz. Útjuk első napjai 

valóban gondtalanul és vidáman telnek, nagy reményeket fűzve útjukhoz, önfeledten 

mulatnak egy diszkóban, érkezés után pedig boldogan úszkálnak egy hatalmas 

medencekomplexumban, melyre olyan csodálkozással tekintenek, mint az Itt a szabadság! 

hősei a bevásárlóközpont termékeire.  

Megfigyelhető tehát, hogy mind Vajda és Salamon filmjében hangsúlyos a határok 

megszűnésével párosuló mámoros derűlátás és boldogságvágy. Amellett mindkét film 

esetében elmondható, hogy hősei nem elsősorban kalandvágyból, merészségből 

(természetesen abból is, ez különösen a Zsötem történetének elején figyelhető meg), hanem 

egy jobb élet reményében kelnek útra. E tekintetben a filmek pontosan visszatükrözik a 

társadalomtudományi vizsgálatokban leírtakat, ugyanakkor tovább is gondolják őket, 

mivelhogy az idézett szociológiai szövegek nem térnek ki arra, hogy a fiatalok be tudtak-e 

illeszkedni a „nyugati” világba vagy sem. A filmek viszont azt is bemutatják, hogy a 

határátlépés eufóriája után mi történik a hősökkel, és ha az eddigi két film interpretációját 

vesszük alapul, akkor a szabadság és siker helyett kudarc és keserű hazatérés vár az emigráló 

hősökre. Kopa bécsi kiruccanása hamar rémálommá válik, a megvásárolt árukat ugyanis 

ellopják, autójukat elszállítják, Kopát ’társai’ egy jobb üzleti ajánlat miatt aljas módon 

átverik. A magára maradt férfi elveszíti önkontrollját, kétségbeesésében valamennyi maradék 
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 Vajda itt az ún. Gorenje-lázra is céloz, mikor az 1988-ban bevezetett világútlevélnek és az enyhébb 
valutaszabályoknak köszönhetően magyarok tömegei utaztak Bécsbe és vásároltak, majd hoztak haza különféle 
háztartási eszközöket (mosógép, video, hűtőszekrény, stb).  
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vagyonát elkölti és fokozatosan lezülleszti magát. Prostituáltaknál próbál vigasztalódni, 

gyilkosságtól sem riad vissza, míg végül földönfutóként, pénz és áru, de leginkább remény 

nélkül érkezik haza kocsmában vigadozó magyarok közé, abba a környezetbe, amit mindig is 

a háta mögött kívánt hagyni. Elesettségének kifejező jelképe a hátára fordult csótány, melyet 

asztaláról szomorúan figyel, illetve hatalmasra tátott szája és kiáltása, mely elnémul a kocsma 

zajai közepette. A Zsötemben pedig hiába Anita szenvedélyes, elvakult szerelme Laci iránt, 

csak kihasználták őt, az ígért álmokból semmi nem valósult meg, vágyai zsákutcába futottak, 

és tulajdonképpen ugyanoda került vissza, ahonnan elindult. Salamon ezt egyértelmű vizuális 

utalásokkal hangsúlyozza: a film eleji világosabb a színek (így a kiutazásnál vagy a medencés 

jelenetnél) idővel egyre szürkébbre váltanak, a történet előrehaladtával a terek pedig 

fokozatosan szűkebbek lesznek. Különösen beszédes, hogy míg kezdetben Anita Laci 

nyakában ülve utazott, a végén egyedül vezet valamerre komor arccal egy alagútban. A filmet 

keretbe foglaló sötét országút pedig kitörési kísérletének lehetetlenségét, jövőjének 

bizonytalanságát jelképezi.  

Mindkét mű végkifejlete jól illusztrálja, hogy a hősök hiába jutnak el az oly régóta 

áhítozott nyugatra, képtelenek beilleszkedni, ugyanakkor Vajda és Salamon nem kizárólag 

ennek tényét, hanem, és itt még tovább gondolva a szociológiai munkák állításait, az 

integrálódás lehetetlenségének számba vehető okait is felvetik. Mindenekelőtt fontos 

leszögezni, hogy Kopa és Anita is egyaránt törvénytelen úton próbál boldogulni, előbbi 

illegális pénzbeváltással, utóbbi hivatalos papírok nélkül. Mindketten hiszékenységük, 

álmaik, Anita esetében túlfűtött érzelmeik áldozata. Mindkét alkotás hőse reménykedik 

abban, hogy az előző rendszer végével leszámolhatnak szegényes életükkel és az oly régóta 

áhított nyugati jólét és anyagi bőség hamarosan bekövetkezik. Nem kell alkalmazkodni és 

elfogadni az „új világ” szabályait, elég ugyanúgy élni és cselekedni, mint otthon, becsapni a 

másikat, ahogy Kopával tették útitársai vagy folytatni a nagymenő életet, ahogy Laci tette. De 

a naivitás és a túlzott sóvárgás a gondtalan élet iránt, valamint az otthonról hozott és rögzült 

beidegződések predesztinálják sorsukat.  

A határok átlépése a témája Fekete Ibolya Bolse Vita (1996) című alkotásának is, ám ő 

nemcsak az eddig tárgyalt, hanem általánosságban a rendszerváltozás éveiről mesélő filmek 

közül is sajátos módon közelít 1989 felé, ugyanis az átmenet zaklatott napjait 
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Magyarországon tartózkodó külföldi fiatalok szemszögéből mutatja be,145 akik a megnyílt 

határokon át kívánnak keletről nyugatra, illetve nyugatról keletre eljutni. „A Bolse vita a 

történelmi eufória filmje” – írja Fekete Ibolyáról szóló portréjában146 Vincze Teréz. Valóban, 

a rendszerváltozás néhány éve a szabadság és derű rövid periódusa, amikor minden 

lehetségesnek tűnt. Ahogy a narrátor egy ponton megjegyzi, „volt egy rövid időszak, amikor 

Kelet-Európa boldog volt.” Jura és Vagyim, mindketten zenészek, kalandos úton sodródnak a 

Szovjetunióból Magyarországra, mely számukra ismeretlen, ugyanakkor ideális állomásnak 

bizonyul ahhoz, hogy továbbhaladhassanak Nyugat-Európába. Szintúgy nyugatra igyekszik a 

mérnöknek tanult Szergej, akinek honfitársaival ellentétben konkrét céljai vannak: karriert 

akar csinálni, de pénz hiányában nem engedték át a Jugoszláv határon, ezért Magyarországon 

maradt és a KGST-piacon próbál néhány cuccot eladni, hogy elegendő bevételhez jusson. 

Mindannyian egy orosz-tanárnőnél laknak, aki azért adja ki nekik lakását, mert a szaktudására 

már nincsen igény.147 Annál nagyobb szükség van viszont az angol nyelvtudásra, melyre egy 

walesi lány, Maggie tanítja, aki amerikai lakótársával, Susannal él a fővárosban. Noha a 

fiatalok egy szót nem értenek egymás nyelvéből, ez egyáltalán nem akadály, együtt élvezik 

1990 nyarát a városban, valamint a Bolse Vita nevű szórakozóhelyen. A határok és falak 

nemcsak fizikailag, de átvitt értelemben is leomlottak. A nemzetek között nincsenek 

előítéletek, verbális korlátok, nem emlegetik fel a múltbéli sérelmeket, csak a szabadság 

gondtalan pillanatainak élnek. Budapest multikulturális, eleven, pezsgő metropoliszként 

jelenik meg a filmben. Maggie egy ponton meg is jegyzi, hogy itt valóban élnek az emberek. 

A főváros valóságos gócpontja a világ nemzeteinek, ahol oroszokon és amerikaiakon kívül, 

leginkább a piacon, felbukkannak románok, kínaiak és vietnámiak is. A nyugatról érkezők, 

mint Maggie és Susan kíváncsiságból és kalandvágytól fűtve keresztül-kasul bejárják a volt 

szocialista országokat és városokat, melyek egyfajta egzotikumot, terra incognitát jelentenek 

számukra, ahová aggályok nélkül lehet utazni, noha a drámai változásokkal aligha vannak 

tisztában. Susanne éppen a forradalom kitörése alatt utazott el Romániába, mert úgy gondolta, 

hogy „vicces” lesz. A kelet felől jövők viszont éppen Kelet-Európát kívánják maguk mögött 

hagyni, habár Szergej szerint az „oroszoknak Magyarország tiszta nyugat.”  

A film egyik lényeges visszatérő eleme a zene. Amikor Szergej megérkezik a 

pályaudvarra, egy csapat fiatal, feltehetően utazni készülő osztálykirándulók, táncolnak és 
                                                           
145 Vincze Teréz: Játékfilmes dokumentátor in: Zalán Vince (szerk.): Magyar filmrendezőportrék Budapest, 

Osiris kiadó, 2004. 256. 
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éneklik a KFT Afrika című slágerét. A zene nem véletlenül (Jura akusztikus gitáron, Vagyim 

szaxofonon játszik dalokat) kíséri végig a filmet, hiszen könnyedén kapcsolódik a szabadság 

érzéséhez és az egyik leghatásosabb közösségteremtő erő, mely képes minden határt átlépni. 

Ám miképpen az előző filmekben megfigyelhető volt, kis idő elteltével a szabadság itt is 

megmutatja kevéssé örömteli oldalát. Jura nagyon jól érzi magát Maggie-vel, de valójában 

nem csinál semmit, csupán barátnője és a zenélés között ténfereg. A lány szemre hányja neki, 

hogy kezdjen valamit az életével, mert ami eddig volt, azt nem lehet tovább folytatni. Vagyim 

pedig tovább akar menni, hiába érzi úgy, hogy bármit megtehet, számára, ahogy fogalmaz, „a 

szabadság mintha már nem is lenne szabadság.” Mindemellett a határátkelés még mindig 

problematikus. Szergejt nem engedik át az osztrák határon, Vagyimnak pedig csak szovjet 

belföldi útlevele van, amivel nem mehet tovább. Jura és Maggie összeházasodnak, így tudnak 

Angliába menni, ám a többiek nem ennyire szerencsések, mert Szergejt lelövik, Vagyim 

pedig magára marad. 

A Bolse vita az eddigi filmekhez képest sokkal nyíltabban teszi fel annak kérdését, 

hogy mit lehet kezdeni a szabadsággal, kinek mit jelent, milyen érzéssel tölti el. Vajon a 

gondtalan és céltalan utazást ismeretlen helyekre, ahogyan Jura és Vagyim teszik? Vajon a 

megállapodás jelentheti a szabadságot, amit Maggie szeretne Jurával? Talán a szabad 

munkavállalás lehetősége, melyre Szergej vágyakozik? Nincsenek utalások arra, hogy a 

szereplőket saját beidegződéseik vagy hiszékeny vágyaik akadályoznák továbblépésükben, de 

miképpen a Moszkva tér érettségit maguk mögött tudó diákok, képtelenek eligazodni a 

szabadság adta lehetőségek között,148 és ez gyötrő bizonytalanságot, elhúzódó 

döntésképtelenséget eredményezhet. 

Fekete, Salamon és Vajda valamennyien az ötvenes években születtek majd élték át a 

Kádár-korszak évtizedeit. A rendszerváltozás eseményeit fiatalként tapasztalták meg, műveik 

pedig értelemszerűen a felszabadulás érzésének hevében készültek, hiszen beleszülettek egy 

évtizedekig tartó diktatúrába, mely egyszer csak véget ért. Török Ferenc Moszkva tér (2001) 

című filmje ezzel szemben már egy Salamonéknál fiatalabb generációra fókuszál, akik 

kamaszként tapasztalhatták meg az átmenet éveit. Míg Fekete, Vajda és Salamon művei a 

rendszerváltozáshoz időben közelebb készültek, addig Török nagyjából tíz év távlatából tekint 

vissza. Az ő nemzedéke a hetvenes évek elején született, és habár élénk emlékeik vannak a 

kádárizmus utolsó éveiről és annak fokozatos eróziójáról, kevesebbet éltek benne, így a 
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határok megnyílása már nem párosult azzal az eufóriával, mint Fekete, Salamon és Vajda 

esetében. A Moszkva térben, mely Török Ferenc első nagyjátékfilmje, jól látható, hogy az 

érettségit követően a fiatalok lelkesen vásárolják az illegálisan kiállított vonatjegyeket és alig 

várják, hogy nyugatra utazhassanak. A film második fele a két főhős, Kigler és Petya utazását 

követi nyomon, kiknek első útja Bécsbe vezet. A fiúk viselkedésére azonban nem a 

felszabadultság, a végtelen eufória érzése jellemző, hanem inkább a rácsodálkozás a különféle 

boltok kirakataira, termékeire, vagy színes cégérekre. Mindemellett Török filmje egy másik 

fontos dologra is rámutat: noha a fiatalok többsége nem viszi tovább szülei, nagyszülei 

történelmi érzékenységét és negligálják az aktuális társadalom-politikai eseményeket, az ő 

generációjukban megjelenő vállalkozói szemléletet és a fogyasztásorientáltságot tovább 

öröklődik. Petya osztálytársa, Kigler édesapja tehetős autókereskedő, és mint az epilógusból 

kiderül, az érettségi után folytatta a vállalkozást. A hősök és a társadalom fogyasztás iránti 

vágya149 pedig apró, mégis sokatmondó jelenetekben figyelhető meg, például mikor Petyáék 

Bécsben egy családnak köszönnek, akik frissen vásárolt hűtőszekrényüket pakolják fel 

autójuk tetejére,150 vagy amikor Kigler csokoládékat lop a helyi közértből. Utóbbi emiatt nem 

is utazik tovább, Petya viszont egészen Párizsig eljut, ahol ugyan vágya beteljesül (eltölthet 

egy éjszakát a számára régóta vonzó osztálytársnőjével, Zsófival), de utána beteg 

nagymamájához azonnal haza kell mennie.  

„Nyugatra menj, de sose feledd, hogy keletről jöttél!” – idéz Anita egy újságcikket a 

Zsötemben, mire Laci azonnal rávágja, hogy „pont azt akarom elfelejteni.” De vajon el lehet 

felejteni? Le tudjuk vetkőzni identitásunkat, beidegződéseinket, ha nyugatra kerülünk? Hajdu 

Szabolcs Fehér tenyér (2006) című filmje ezeket a kérdéseket járja körül. A kezdő 

képsorokban a kamera másodpercekig zaklatottan mozog, ám ezúttal nem a rácsodálkozás 

érzésének kifejezője, mint a Zsötem vagy a Moszkva tér esetében, hanem a teljes (orientációs) 

zűrzavaré. A főhős Dongó Calgaryba érkezik, ahol egy hivatali épület előtt akar rágyújtani, de 

azonnal rászólnak, hogy itt nem cigizhet. Ezt követően a film visszakanyarodik Dongó 

gyermekkorára és követi végig életének sorsfordító állomásait. A nyolcvanas évek elején egy 

spártai szigorral és a gyerekek testi épségét veszélyeztető módszerekkel tanító tornatanár 

szárnyai alatt képzik tornásszá, ahol agyonhajtják őket és rendszeresek a megaláztatások. A 

szigor légköre nemcsak a tornatermet, hanem az otthoni szűk szobákat is átjárja, ugyanis 

Dongó szülei egyfajta idomított cirkuszi állatként mutatják be ismerősüknek fiúkat, akiből 
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szisztematikusan tornászzsenit szándékoznak nevelni. Azzal viszont már nem foglalkoznak, 

hogy gyermekük valójában mire vágyik (tudniillik egy kis szabadságot szeretne, egy 

alkalommal ellógja a tornaórát). Dongó életét így a szigorúság, büntetés és a fegyelem 

határozza meg, ezek ivódnak belé. 

A fejezet filmjei közül a Fehér tenyér fejezi ki talán a legérzékletesebben a fiatalok 

identitáskeresését. Dongó magányosan, minduntalan útját keresi, mert amit szülei kijelöltek 

számára, azt nem kívánja követni. Nem is kérdezik meg tőle, hogy tulajdonképpen mit 

szeretne. A szülők és gyermekük közötti kommunikáció hiányát Murai151 is kiemeli: nincs 

kinek elmondania, hogy mi történik vele, nincs senki, aki meghallgatná, szüleihez pedig nem 

fordul. Szadista tanárát és a tornászképzést otthagyja, helyette cirkuszi akrobatákhoz áll be, 

akiknél egy bemutató alkalmával azonban olyan súlyos sérülést szenved, mely után tornász 

karrierről aligha álmodhat. Így lesz edző Calgaryban, ahonnan egy tornászverseny idejére 

hazajön, de az újabb kudarc (tanítványa első helyezést ér el) után ismét a tengerentúlra 

távozik, ahol csatlakozik a Cirque du Soleil csapatához. Dongó, mint egy asztalitenisz 

labdája, ide-oda pattog a földrészek között és képtelen beilleszkedni. Hazájától nem bír 

elszakadni, a külföld pedig izgalmas és változatos, de a kinti léthez képtelen alkalmazkodni. 

Egy végtelen körnek része, melyből sehogyan nem tud kiszabadulni.  

Gyermekkora gyakorlatilag nem volt, mintha a felnőtté válása „elmaradt” volna, nem 

látni együtt barátokkal, szülei alig foglalkoznak vele, nem csoda tehát, hogy életét az 

önmagába vetett és a sorsa iránti bizonytalanság határozza meg. Jól jelzik ezt a filmet 

végigkísérő kusza, általában alsó kameraállásból (gyerek perspektívából) felvett jelenetek, 

legyen szó felhőkarcolókról, tornaterem bordásfaláról vagy panelépületekről, illetve a záró 

képsorok, melyeken Dongó az akrobatákkal közösen gyakorlatozik, a beállítások 

félreérthetetlenül megidézik a film eleji tornatermi snitteket. Ennél nyomatékosabban aligha 

lehet kifejezni Dongó helyzetét: az akrobata csoport tagjai – akik közül Dongó semmivel nem 

tűnik ki, ugyanolyan felszerelést visel, mint társai – tetszetős koreográfiákat formálva, erős 

kábelekhez rögzítve másznak egy falon felfelé, lefelé, balra és jobbra. Miképpen Angéla a 

Friss levegőben, úgy Dongó is megveti szüleit, ám látszólag képtelen elszakadni azoktól a 

beidegződésektől, melyek gyermekkorát meghatározták, magával viszi azokat, bárhova is 
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kerüljön a világban. Ennek lehetünk szemtanúi, mikor edzőként egy szabadabb felfogású, más 

kultúrájú országba kerül, és az általa megtapasztalt módszerek nem működnek: egyik 

tanítványát, aki nem fogad neki szót, hirtelen felindulásból megüti. Erre a jelenetre Strausz 

László is kitér tanulmányában: „Ezzel tökéletesen reprodukálja edzője viselkedését, mely 

ellen korábban önmaga is lázadt, és amely beindította Kanadába távozásának 

eseményláncolatát. Dongó nem reflektál erre az ismétlésre, nem érti, hogy főnöke miért van 

kiakadva a pofonon, hiszen tanítvány veszélyeztetett egy másik gyereket is. Ugyanakkor a 

jelenet arra utal: Dongó nem tud szabadulni az eredeti, saját hajdani edzője által megtestesített 

beidegződésektől, attól az identitástól, mely elől másik kontinensre költözött.” 152 Noha 

Dongó idővel mégis ráébred arra, hogy módszerein változtatni kell, és tanítványát másképpen 

kezdi edzeni – ezzel igazolja, hogy képes változni, fejlődni és leszakítani a berögzült reakciók 

láncait –, a film zárlata szerint ennek ellenére is képtelen kikerülni a belföld-külföld végtelen 

köréből és további sorsát változatlanul a bizonytalanság homálya fedi.  

 

Farkasok napjai 

 

A magyar alkotások után vizsgáljuk meg, miképpen jelenik meg a nyugatra utazás 

motívuma a fiatalokról mesélő lengyel filmben? Miképpen Magyarországon, úgy 1990 és 

1994 között Lengyelországban is erőteljesen megemelkedett a munkanélküliek létszáma.153 

Ez különösen olyan vidéki területeken mutatkozott meg (mint például Felső-Szilézia), 

melynek lakói elsősorban gyári munkából tartották fenn magukat, és az üzemek bezárásával 

ezeket az állásokat tömegével veszítették el. A munkanélküliség a fiatalokat is érintette. 

Nagyon sokat számított, hogy ki hová született. Ha valaki például a fővárosba, vagy más 

nagyobb településre, annak sokkal több lehetősége nyílt elhelyezkedni, mint azoknak, akik 

vidéken próbáltak szerencsét. Akik egyáltalán nem találtak munkát, azok, a határok 

megnyílásának köszönhetően, a szomszédos Németországban kerestek állást. 1989 után 

jelentősen emelkedett azok száma, akik így kívántak munkát találni, még ha gyakran csak 

rövidtávra.154 A felmérések szerint a szerencsét próbálók fele, a határ közelsége miatt, a már 

említett Felső-Sziléziai városokból származott (Opole, Katowice), többségük huszonöt év 
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alatti fiatal. Az azonban bizonytalan, hogy melyikük tervezett hosszabb, vagy rövidebb 

távra.155 Marek Okólski, a lengyel migráció egyik jelentős kutatója a fiatalok kiáramlását, 

mely tetőpontját 1991 és 1992 között érte el, fontos társadalmi jelenségként jellemzi, mégsem 

tartja drámainak. Ahogy fogalmaz, sokan csupán a szárnyaikat próbálgatták, előfordult, hogy 

külföldön se találtak munkát, vagy ha mégis, a munkaszerződéseik lejártával azonnal 

visszatértek Lengyelországba,156 ahol 1994 és 1998 között némileg mérséklődött a 

munkanélküliség.157 

A rendszerváltozást követően Lengyelországban jelentős különbségek alakultak ki a 

keresetek között, mely az ezredforduló után sem változott sokat. Azok, akik például a 

pénzügyi területeken helyezkedtek el, ráadásul a fővárosban, sokkal magasabb jövedelemben 

részesültek, mint a tanárok vagy az egészségügyben dolgozók.158 Az alacsony fizetések 

állandósulása, a gazdasági, társadalmi körülmények változatlansága és az ezekkel való 

elégedetlenség leginkább tüntetésekben nyilvánultak meg. Az igazi drámai változást a 

lengyelek 2004-es Európa Uniós csatlakozása eredményezte, aminek következtében (egy 

2009-es felmérés alapján) csaknem kétmillió, főképp fiatal lengyel hagyta el végleg az 

országot. Fő célpontjaik Dublin és London voltak.159 Habár nem mindenki tudott 

elhelyezkedni – főleg mert a munkásokat gyakran kihasználták a magas fizetéseket ígérő 

ügynökségek, nem kaptak szerződést, gondok akadtak a fizetésekkel, stb.160 –, az elvándorlás 

a lengyel társadalom egyik mai napig tartó kardinális problémája.161      

A magyarhoz hasonlóan a lengyel lakosság jelentős hányada is csalódott a 

rendszerváltozásban, leginkább a Szolidaritásban. A lengyel nép nagy reményeket fűzött az 

első szabad parlamenti választásokhoz, nem hiába, hiszen a Szolidaritás „megsemmisítő 

vereséget mért a hatalom táborára”,162 Tadeusz Mazowiecki személyében hivatalba léphetett 
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az első nem kommunista miniszterelnök, a mozgalom ikonja, Lech Wałesa pedig köztársasági 

elnök lett. A sikert azonban hamar beárnyékolták a párton belüli éles ellentétek és viták, 

illetve hogy a Szolidaritás a rendszerváltozás idejére képtelennek bizonyult olyan erővel 

fellépni, mint a hadiállapot bevezetése előtt. A lakosság mélyen kiábrándult, köztük olyan 

rendezők is, mint Andrzej Wajda, aki két évig tartó képviselői pályafutása során első kézből 

tapasztalta meg, hogy az egykoron közösen létrehozott, országos méretű mozgalom miképpen 

oszlik szét és válik egymással acsarkodó, korábban együttműködő képviselők színterévé és 

határozza meg hosszú évekre a lengyelek életét.163 A rendszerváltozással keletkező problémák 

közül nemcsak a politikai megosztottság, hanem más társadalmi gondok is a mai napig 

aktuálisak, mint a fiatalok elvándorlása, a gazdagok és szegények közötti szakadék mélyülése, 

a nagyobb városok és a vidék, de leginkább a szegényesebb keleti és a fejlettebb nyugati 

országrész közötti különbségek.  

A rendszerváltozás utáni sokkból magához térő lengyel filmművészet a magyarral 

szemben nem volt képes oly gyorsan válaszolni a szabadságvágyra, a külföldre utazás okozta 

örömökre és a fiatalok konfliktusaira. Ennek okai leginkább a rendszerváltozás körüli, 

hosszan elhúzódó egzisztenciális és gazdasági bizonytalanságban keresendők, mely kihatott a 

filmiparra is. Mivel a cenzúra megszűnt, ezért a legidősebb nemzedék képviselői a múlt164 

felé fordultak és dolgoztak fel korábban tiltott témákat, amelyekben igyekeztek saját 

stílusukat továbbvinni. Fiatalabb és idősebb alkotók főképp vígjátékokat forgattak, a hatvanas 

évek elején felnőtt generáció több képviselője pedig (mint amilyen a Kopók rendezője, 

Władysław Pasikowski), nem titkoltan azzal a szándékkal készítették filmjeiket, hogy a 

közönséget szórakoztassák és visszacsalogassák az amerikai filmek dominanciája miatt 

eltávolodott lengyel nézőket. Az újságírók és filmes szakemberek „Fiatal Farkasok” 

elnevezéssel165 illették az ötvenes évek vége és a hetvenes évek eleje között született és a 

rendszerváltozás idején első, kizárólag bűnügyi nagyjátékfilmjeikkel jelentkező generációt, 

melybe Pasikowski, valamint Maciej Ślesicki és Maciej Dutkiewicz is beletartoznak. Úgy 

vélték, hogy a rendszerváltozás idején felnövő fiatal nemzedékhez már nem a hagyományos, 

szerzői, hanem az ő ízlésvilágukhoz közelebb álló stílusban kell szólniuk, melynek lényege, 
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hogy hollywoodi típusú hősöket és fogalmazásmódot kell a lengyel valóságba átültetni. „Ez a 

generáció elutasítja annak ideáját, hogy a filmnek nemzeti célokat kell szolgálnia és egy jobb 

társadalmat kell építenie. Számukra a filmkészítés pusztán szórakoztatás, ahol a film értékét 

az eladott jegyek mennyisége adja.”166 Pasikowski nemzedéke számára éppen ezért – és ez 

jelentős eltérés a magyar filmekhez képest – nem saját, rendszerváltozáshoz kapcsolódó 

benyomásait ülteti át a mozgókép nyelvére, hanem szórakoztatni kívánja közönségét, amihez, 

ahogyan az előző, bűnfilm fejezetben (Kopók) bemutattam, az átmenettel együtt járó 

változások ideális táptalajt nyújtottak.  

A rendszerváltozás óta valahányszor egy újabb nemzedék jelentkezik a lengyel 

filmművészetben, akik, noha nem reformálják meg azt, mégis vagy témaválasztásukban, vagy 

formanyelvi szempontból a korábbiakhoz képest szokatlanabb, radikálisabb utat követnek, 

rendre a „fiatal farkasok” jelzővel látják el őket.167 Az elnevezés Jarosław Żamojda debütáló 

alkotásából (Fiatal farkasok, Młode wilki, 1995) ered, aki Pasikowskiék nemzedékének 

képviselője, és az elsők között reflektált a fiatal lengyel generációk rendszerváltozás utáni 

felszabadultság örömteli pillanataira, ám a magyar filmekhez képest másfajta aspektusból. 

Alkotása egyrészt nem személyes történet arról, miképpen tapasztalta meg a 

rendszerváltozást, mivel hősei korosztályánál lényegesen fiatalabbak, másrészt szereplői a 

könnyebb utat választják abból a szempontból, hogy rabolnak, autókat csempésznek, 

megvesztegetik a határőröket, mindezt annak céljából, hogy minél hamarabb, akár egy 

éjszaka alatt, meggazdagodjanak. A film tehát kapcsolódik az előző bűnfilm fejezethez, ahol 

Emil Pływaczewski tanulmányára hivatkozva168 már említettem, hogy Lengyelország 

földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a rendszerváltozás után a drog- és 

autókereskedelem optimális helyszínének bizonyult, ahonnan az „árut” könnyedén ki lehet 

csempészni keletről nyugatra és ugyanúgy vissza. Erre világít rá az európai tagállamok 

szervezett bűnözés helyzetéről szóló 1999-es jelentése169 is, mely szerint a volt szocialista 

nemzetek közül Lengyelország az egyik legideálisabb terület a keletről érkező „áruk” 
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(gépkocsik, drog, alkohol, cigaretta) nyugatra csempészésében és ugyanúgy nyugati termékek 

keleti országokba történő (Ukrajna, Fehéroroszország) illegális szállításában. A Fiatal 

farkasokra azért térek ki most, mert Żamojda a hangsúlyokat nem a bűntettek elkövetésére, 

hanem a fiatalok életérzésére, a szabadságvágyra fekteti.170 A rendező több ponton utal arra, 

hogy a fiatalabb, rendszerváltozás után felnövő nemzedékek számára a temérdek alternatív 

lehetőség ellenére az új demokratikus rendszerben csak a bűn által tudnak kibontakozni, 

ebben látják az egyetlen kiutat, hogy önmagukat kiteljesítsék. Robert, a film főhőse, egy 

varsói gimnázium éltanulója. Apja közbenjárásának köszönhetően egy építkezésen kezd 

dolgozni, barátnője is van, minden adott ahhoz, hogy rendes életet élhessen. Egyik barátja 

azonban a tisztességesen megkeresett fizetésénél jelentősen nagyobb összeget ajánl neki és 

így sikerül rávennie Robertet, hogy csatlakozzon csempészbandájához és lopjanak kocsikat 

Németországból. Robert a banda tagjaként hamar vagyonos fiatallá válik, motorja lesz, sok 

pénze és a társakkal együtt közösen élvezik az életet, a szabadságot.  

Żamojda címválasztása nem véletlen. Saját nemzedékének, a hagyományos, szerzői 

filmekkel szembeni kommerciálisabb fellépését, valamint az uralkodó, vadkapitalista 

körülmények között tengődő hőseinek csillapíthatatlan pénzszerzési vágyát jelképezi. Robert 

és még inkább a csempész csapat többi tagja a társadalmi elvárások, a konformizmus ellen 

lázonganak. Miért kellene hosszú évekig dolgozniuk minimális fizetésért úgy, hogy bármikor 

elveszíthetik állásukat, mikor egy este leforgása annak többszörösét megkereshetik, melyből 

aztán hónapokig jól élnek? Ráadásul fiatalok, övék a világ. Miért kövessék annak az idősebb 

generációnak a példáját, mely életen át tartó munka ellenére képtelen volt jólétet teremteni? 

Roberték akcióival párhuzamosan a város vezetői, köztük Robert barátnőjének apja, maffia 

kapcsolatainak köszönhetően és a korrupcióból befolyt összegekkel építik ki hatalmukat, 

miközben az igazságszolgáltatás velük, vagy bárkivel szemben tökéletesen kétbalkezes és 

tehetetlen, ráadásul szintén megvesztegethető. Mindez már a film elején nyilvánvalóvá válik, 

mikor a rendőrség elpróbálja, hogy bankrablás esetében miképpen kell fellépni a támadók 

ellen. Nem sokkal a próba után kiderül, nem színjáték történt, valóban kirabolták a bankot. 

Egy ilyen eset tükrében nem meglepő, hogy Roberték csak magukra számíthatnak a 

farkastörvények uralta fiatal, demokratikus Lengyelországban.  
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Miképpen a magyar filmeknél, a Fiatal farkasok esetében is a szabadság, a derű, a 

jólét állapota, melyet néhány lopással értek el, nem tart sokáig. Roberték egy alkalommal 

végül lebuknak és búcsút mondhatnak a csempészéletmódnak. Nem vonhatják ki többé 

magukat a társadalmi életből, be kell állniuk a sorba.  Bemutatásának évében a Fiatal 

farkasok az egyik legsikeresebb lengyel filmnek bizonyult, jellegzetes, könnyen idézhető 

mondatai („Amíg fiatal vagy, gyorsan és keményen kell élned!”; „Nincs tegnap vagy holnap, 

csak ma van!”) hamar megtalálták a közös hangot a fiatal nézőkkel.171 Három évvel később, a 

nagy sikerre való tekintettel ugyan elkészült a film folytatása,172 mely az első rész 

előzményeit mutatja be, ám az alkotók ebben az epizódban teljes egészében negligálták a 

rendszerváltozás után felnövő fiatalok egzisztenciális helyzetét, kizárólag az előző részt 

túlszárnyaló cselekménydúsabb elbeszélésre és látványosabb akciójelenetekre 

összpontosítottak.   

Sok évet kellett várni, mire a lengyel film ismét a fiatalabb nemzedékek szemszögéből 

ábrázolta az átmenet éveit. A Yuma (Piotr Mularuk, 2012), egy kicsiny lengyel-NDK határ 

menti település fiataljainak rendszerváltás utáni éveit mutatja be. 1987-ben a tinédzser Zyga 

és barátja egy NDK menekültnek segít bejutni az NSZK nagykövetségre. Így keresnek pénzt 

és teszik változatosabbá életük egyhangú hétköznapjait. Egy csíny miatt azonban szörnyű 

bajba kerülnek és szovjet katonák szexuálisan megalázzák őket. Pár évvel később, a 

kilencvenes évek elején, amikorra már a nyugati zene elárasztja a rádiócsatornákat, a helyi 

mozit bezárják és az utolsó szovjet katona is távozik, Zygának munkát kell keresnie. Legális 

munkalehetőségek híján, valamint mert kevés idő alatt kíván sok pénzhez jutni, az illegalitás 

útjára lép és cigarettákat kezd Németországba csempészni. Az üzlet hamar beindul, Zygához 

csatlakoznak barátai és rövidesen olyan sok pénzre tesznek szert, hogy ők lesznek a közösség 

nagyhatalmú üzletemberei, akik mindent megszereznek, amit kérnek tőlük. Zyga és társai 

szinte lekopírozzák a Fiatal farkasok hőseinek életmódját és motivációit: csempészésből 

élnek, rövid időn belül tesznek szert nagy összegekre, nem akarnak beállni a munkakeresők 

vagy a látástól vakulásig robotolók és a fizetésükből éppen csak megélő polgárok sorába. 

Nem kívánnak, ahogyan fogalmazzák, „átlagosak” lenni egy ingerszegény közösségben, vagy 

szüleikhez hasonlítani, akiknek évekbe tellett, míg sikerült viszonylag tisztességes 
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életkörülményeket teremteniük maguknak. A fiatalok otthonukban pillanatok alatt kívánják 

megteremteni a filmben éles iróniával ábrázolt nyugati jólétet. A cigaretták csempészésén 

kívül ruhákat, samponokat és egyéb kellékeket vesznek (vagy lopnak), melyekkel elárasztják 

a közösséget. Zyga sikerei azonban csak átmenetiek, mert a faluba visszatér az őt egykor 

megalázó katona, aki átveszi az irányítást és szabályos maffiahálózatot épít ki. Az egyszerű 

lopásokból fegyveres rablások lesznek (ékszerboltokat fosztanak ki) és az egyik bevetésnél 

Zyga barátai elbuknak, mások elárulják őt. Végül belekerül abba a számára átlagos 

élethelyzetbe (feleség, gyerek, egyszerű hétköznapok), mely ellen mindig lázadt, és amelyet 

soha nem kívánt magának. A Yuma egy fiatal társaság rövid ideig tartó, gondtalan periódusát 

emeli ki. Utaznak, mulatnak, lopnak és ámulattal nézik a német bevásárlóközpontok 

kínálatait. Szülőfalujukat pillanatok alatt ellepik a határ túloldaláról átcsempészett nyugati 

termékek. Zygáék csapata úgy véli, elhozták közösségükbe azt a jólétet, melyre oly régóta 

vágytak. Zyga, a csapat vezetője, legyen bármilyen a rendszer, sosem akar alkalmazkodni a 

szabályokhoz. Távol tartja magát a régi, illetve az új társadalmi normáktól és naivan úgy véli, 

ez az állapot sokáig fenntartható. Ám hiába tesz bármit, csupán rövid időre tud kitörni. Az új 

rendszer, miképpen az előző, ugyanúgy megalázza, ennek jelképe az orosz katona, aki egyik 

nap még egyenruhában, másnap maffiavezérként parancsolgat. Mindig az erősebb és a több 

hatalommal rendelkező irányít, Zyga pedig kénytelen behódolni. Mularuk Żamojdáék 

nemzedékénél pár évvel fiatalabb és húszas évei elején szerezhette első benyomásait a 

rendszerváltozásról. Noha alkotása nem saját nemzedékének rendszerváltozás kori közérzetét 

kívánja pontosan visszatükrözni, a tekintetben viszont összeegyeztethető az eddig tárgyalt 

filmekkel, hogy kihangsúlyozza a fiatalok felszabadultságának érzését, a nyugatról kialakult 

vágyálmokat, a gyors és tartós meggazdagodás hiú ábrándját.  

Az eddig tárgyalt magyar és lengyel filmekről megállapítható, hogy a fejezet elején 

feltett kérdésekre hasonló válaszokat adnak. Valamennyi filmben megfigyelhető, hogy hőseik 

általában eufórikus állapotban fogadják a határok megszűnését, mely gyakran a nyugatról 

kialakított, valóságtól elrugaszkodott képzelgésekkel, túlzott hiszékenységgel, a felfokozott 

szabadság és meggazdagodás vágyával párosul. A kezdeti örömteli pillanatokat azonban 

idővel a bizonytalanság vagy tragikus események váltják. Emellett figyelemre méltó, hogy a 

filmek sugallata szerint a hősök sok esetben csak akkor tudnak érvényesülni, anyagilag 

kibontakozni, ha az illegalitás útjára térnek. Ezen a ponton lényeges különbség figyelhető 

meg a magyar és lengyel alkotások között. Míg az előbbiekben kisebb-nagyobb csínytevések 

jellemzők, addig utóbbi alkotásokban komoly, nem ritkán erőszakos rablások láthatók. Mi 
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lehet ennek az oka? Az egyik válasz a műfaji különbségekből ered, illetve árulkodó lehet, 

hogy a magyar filmekkel ellentétben, mind a Fiatal farkasokban, mind a Yumában hangsúlyos 

a szülők és az idősebb generációk elleni lázadás. Egyik film fiatalja sem kíván felmenői 

sorsára jutni, akik hosszú évek munkája ellenére képtelenek voltak jólétet biztosítani 

családjuknak. Egyrészt el akarnak szakadni a szülőktől, hiszen úgy érzik, már felnőttek, 

másrészt ég bennük egyfajta bizonyítási vágy, hogy ami a szülőknek nem sikerült 

(nevezetesen biztos megélhetést teremteni), nekik majd igen, méghozzá pillanatok alatt, és 

ezért bármire képesek lennének. Ugyanakkor hiába gondolják magukat érettnek, változatlanul 

naivak és hamar világossá válik, hogy az illegális életmódot nem tarthatják fent sokáig. Így 

végül, ahogy a Yuma zárójelenete is sugallja – melyben Zyga kisgyermekével látogatja meg 

cukrászdában dolgozó barátnőjét –, végeredményben olyanokká válnak, mint szüleik és élik 

átlagos mindennapjaikat, ami ellen mindig is tiltakoztak. 

Strausz László három magyar film kapcsán (Moszkva tér, Delta, Fehér tenyér) írja 

tanulmányában,173 hogy a nyugatra kijutó és az ottani légkört megtapasztaló fiatalok egyrészt 

rendre elveszítik orientációjukat és szinte azonnal hazatérnek, másrészt az otthon szerzett 

beidegződések miatt képtelenek magukévá tenni a nyugati szabályrendszereket. Ez a 

megállapítás helytálló a Fiatal farkasok és a Yuma esetében is, ahol a főszereplők szinte csak 

lopni járnak külföldre. Odahaza ők a nagymenők, bármit megtehetnek, de amint átlépik a 

nyugati határt, képtelenek beilleszkedni és elfogadni a szabályokat.  

A tárgyalt filmekben nincsenek utalások a fiatalok külföldi sorsára, valamennyi film 

azt sugallja, hogy a hősök alaptalan képzelgéseik, a gyors vagyonszerzés vágya, a kelet-

európai államszocialista társadalomban szerzett beidegződéseik, a rendszerváltozással járó 

orientáció elvesztése, a nyugaton használható valós tudás és kompetenciák hiánya és a 

hirtelen jött szabadság okozta bizonytalanság miatt képtelenek beilleszkedni az „új világba” 

és ezért kizárólag illegális utakon tudnak érvényesülni.  

Noha e dolgozat 2014-ig bezárólag vizsgálja a rendszerváltozás magyar és lengyel 

alkotásait, érdemesnek tartom megemlíteni, hogy az elvándorlás tematikája az átmenet után 

több mint huszonöt év elteltével is a két ország aktuális társadalmi problémái közé tartoznak 

és foglalkoztatják az alkotókat, akik közül néhányan új szemszögből közelítenek a témához. 

Korábban kevés alkotás szólt mind a magyaroknál és a lengyeleknél arról, hogy a fiatalabb 

nemzedékek miképpen boldogulnak külföldön. Ken Loach Szabad világ (It’s a free world…, 
                                                           
173 Strausz László: Vissza a múltba – Az emlékezés tematikája fiatal magyar rendezőknél Metropolis 2011/3. 23. 
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2007) című filmje néhány hosszabb jelenet erejéig kitér az Angliában szerencsét próbáló 

lengyel fiatalokra, a magyarok esetében pedig Hajdu Szabolcs Fehér tenyér, illetve 

Bibliothéque Pascal (2010) című filmje összpontosít a témára. Utóbbi azt mutatja meg, mi 

történik erdélyi főhősnőjével, akit apja prostituáltként ad el és kerül egy angliai 

luxusbordélyházba, ám ezen kívül más alkotások nem koncentráltak a külföldön élő 

magyarokra.174 Ugyanakkor, noha nem a rendszerváltozáshoz köthetők és messzemenő 

következtetéseket még korai lenne levonni, érdemes megemlíteni, hogy 2014-ben már 

elkezdődött e hiány „nagyjátékfilmes” betöltése. Dariusz Gajewski, kinek korábbi, Varsó 

című alkotását a fejezet végén elemzem, Idegen égbolt (Obce niebo, 2015) című filmjében 

egy Svédországba emigrált lengyel család mindennapjait mutatja be. Ide lehet még sorolni 

Kincses Réka, egy Németországban élő magyar pár házasságának krízisét bemutató Szülőföld, 

szex és más kellemetlenségek (2015) című alkotását, valamint Reisz Gábor Van valami furcsa 

és megmagyarázhatatlan (2014) című debütáló művét is, melynek hőse Portugáliában próbál 

boldogulni. Utóbbi alkotás már csak azért is figyelemre méltó, mert Reisz 1980-ban született, 

majdnem egy évtizeddel később, mint Török Ferencék generációja, így kevesebb emlékkel és 

tapasztalattal rendelkezik a késő Kádár-korról. Ez megmagyarázhatja, hogy a főhős számára a 

határok átlépése, a külföldön történő elhelyezkedés az állandó görcsök és feszültségek helyett 

a legtermészetesebb dolognak számít.175 

 

Az ígéret földjei – fiatalok a fővárosokban 
 

A fejezet következő szakaszában annak kérdését vizsgálom meg tüzetesebben, hogy a 

választott filmek miképpen mutatják be a kisebb településekről érkező és a fővárosokban 

szerencsét próbáló fiatalok kihívásait. Milyen értékkonfliktusok jellemzők a vidéki és a 

fővárosi lakosok között? A szakasz során, a szövegekre és filmekre hivatkozva kifejtem, hogy 

a rendszerváltozás utáni elhelyezkedési, egyéni kibontakozás és nem utolsó sorban a külföldre 

történő továbblépés szempontjából miért az országok fővárosai bizonyultak a legideálisabb 

helyszínnek. A nyugatra utazás motívumához hasonlóan több alkotásban a főváros úgy jelenik 

meg, mint az ígéret földje, ahol korlátlanok a lehetőségek, de a beilleszkedés és elhelyezkedés 

                                                           
174

 Kivételnek tekinthető a Menjek/Maradjak című dokumentumfilm sorozat, melynek eddig elkészült epizódjai 
a New Yorkban, Londonban és Hollandiában szerencsét próbáló magyarokról mesélnek.  
175

 Sághy Miklós: A képzelet vasfüggönye. A magyar filmek Nyugat-képe Filmvilág 2015/4. 4-7. 
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csak akkor lehetséges az egyén számára, ha feladja elveit és identitását. Látható lesz tehát, 

hogy a két szakasz dramaturgiája és motívumai (nyugatra és fővárosba utazás) alig térnek el 

egymástól.   

A fejezetben korábban (a Fehér tenyér elemzésekor) utaltam arra, hogy a 

rendszerváltozás után mennyire fontosnak számítottak családi kapcsolatok. Mindemellett 

további lényeges tényezőnek számított, hogy a fiatalok hova születtek, illetve merre próbáltak 

elhelyezkedni. A rendszerváltozás után Budapesten jobbnak számítottak a családok anyagi 

viszonyai, a drasztikusan emelkedő szegénység a fővárost sújtotta a legkevésbé, emellett 

kedvezőbben alakultak a munkaerő-piaci és iskolázottsági perspektívák a többi magyarországi 

várossal, megyeszékhellyel, és különösen a falvakkal szemben, ám mindez egyáltalán nem 

garantálta a fiatalok biztos elhelyezkedésének lehetőségét.176 Míg más városokban közepesen, 

addig a falvakban jelentős mértékben emelkedett a szegények száma, ezzel együtt nőttek a 

regionális különbségek is: az alföldi, illetve az észak-keleti régióban élők jövedelmi helyzete 

jelentősen romlott.177 A jövedelmek, ahogy a munkanélküliség, egyenlőtlenül oszlottak meg, 

viszont magas szintű oktatással, jobb jövedelemmel és elhelyezkedési lehetőséggel egyedül a 

főváros kecsegtetett, ami erősítette a Budapest-vidék különbséget.178 Sági Matild 

tanulmánya179 arra is kitér, hogy már a nyolcvanas évek elején növekvő regionális 

különbségek a rendszerváltozás után még inkább fokozódtak. A fővárosban és a vidéken élők 

jövedelme erősen differenciálódtak a kilencvenes évek elején,180 az ország a magasabb 

fizetések, változatosabb lehetőségek és az elhelyezkedés szempontjából Budapest központúvá 

vált. Ez az állapot a rendszerváltás óta eltelt évtizedek során nem sokat változott, a főváros 

mai napig számos fiatal célpontjának számít.  

Lengyelország esetében a fiatalok későbbi sorsának szintén kardinális tényezője 

születésük helyszíne, hiszen nagyobb eséllyel képesek boldogulni nagyvárosokban, mint 

vidéken. Jelentős különbségnek számít azonban a két nemzet között, hogy míg Magyarország 

lényegesen főváros centrikus, addig Lengyelország esetében inkább nagyváros-vidék 

                                                           
176 Gazsó Ferenc – Laki László: Esélyek és orientációk (Fiatalok az ezredfordulón) Budapest, OKKER Oktatási 
Kereskedelmi és Szervezési Iroda, 1999. 92-139. 
177 Sági Matild (2009): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után (http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-

magyar/tarsadalmi-folyamatok) Utolsó letöltés: 2016.08.18. 
178

 Sági Matild (2009): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után 
179 Sági Matild (2009): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után 

180 Valuch Tibor: Területi egyenlőtlenségek és a településfejlesztési politika in: uő: Magyarország 

társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 61.  
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ellentétről lehet beszélni. Ennek elsődleges oka, hogy noha a rendszerváltozás után sokan 

próbáltak ott szerencsét, Varsónak nincsen látványosan kiemelkedő gazdasági és kulturális 

szerepe. Az ország földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően még mindig elsőbbséget 

élveznek a nyugat-európai (elsősorban Németország) és a skandináv országok, emellett a 

belvárosban tornyosuló rideg felhőkarcolók látványa, túlzott modernsége és területi nagysága 

miatt sokan ellenszenvvel tekintenek a fővárosra.181 Ugyanakkor számos más olyan nagyobb 

lengyel vajdasági székhely létezik, melyek fejlett és egyben prosperáló gazdasági, 

felsőoktatási és kulturális központnak számítanak. Ilyenek, a teljesség igénye nélkül Gdańsk, 

Krakkó, Poznań, Łódź, Wrocław. E városokban mindig adódhatnak munkák, illetve tanulási 

lehetőségek, viszont a legjobban jövedelmező állásokat és legkönnyebb elhelyezkedési 

alternatívákat változatlanul Varsó nyújtja.  

A kisebb városokból vagy településekről érkező fiatalok szárnypróbálgatásai a 

nagyvárosban gyakran felbukkanó témája illúziójukat vesztett fiatal nemzedékek mozgóképes 

ábrázolásának. Noha Török Ferenc második nagyjátékfilmjének, a Szezonnak csak néhány 

rövid jelenete játszódik a fővárosban, a tekintetben releváns része a fejezetnek, hogy az 

emberi méltóságot kiszipolyozó, vadkapitalista körülménynek között identitásukat, helyüket 

kereső, tengődő fiatalok mindennapi kálváriáit mutatja be. Három húsz év körüli karcagi fiú 

(Guli, Virág és Peti) egy helyi diszkóban dolgozik, ám az igazgató sorozatos megaláztatásai 

után felmondanak és egy Balaton-parti vendéglőben kapnak munkát, ahová leginkább 

tehetősebb vendégek térnek be. A vendéglő főnöke nem győzi emlékeztetni a fiúkat, hogy hol 

helyezkednek el a vendéglátósok hierarchikus rendszerében, emellett katonai szigorral 

fegyelmezi és oktatja ki alkalmazottait, akiknek rengeteg munkát, viszont megalázóan kevés 

jövedelmet biztosít. Míg a Moszkva tér hősei csak sodródtak az eseményekkel és ide-oda 

lődörögtek, addig a Szezon szereplői, még ha olykor gyerekesen is viselkednek, felnőtt 

emberek módjára képesek kiállni önmagukért. Öntörvényűek, hiúak és nem félnek felemelni 

hangjukat kiszolgáltatott helyzetük ellen. Ez leginkább Guli karakterére jellemző, aki minden 

helyzetben képes reálisan, hideg fejjel gondolkodni, noha olykor kénytelen megalkudni. 

Akárcsak a forrófejű Virág, aki néha beadja a derekát, de ha valami nem tetszik neki, ő is 

fellázad. Hármójuk közül Peti a legvisszafogottabb, ő az egyetlen, akinek a többiek rövidtávú 

ambícióival ellentétben komoly céljai vannak: családapa kíván lenni. 

                                                           
181

 Személyes, néhány Krakkóban élő lengyel fiatallal történt beszélgetésem alapján az rajzolódik ki, hogy 
huszonöt évvel az átmenet után a fiatalabb nemzedékek közül már kevesebben próbálnak szerencsét Varsóban, 
mint a rendszerváltozás éveiben. 
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A Szezon fiataljai igyekeznek mindent elkövetni, hogy hátrahagyják ingerszegény, 

sivár életüket, ám a lengyel filmek hőseivel ellentétben erőszakos bűncselekményekre soha 

nem vetemednének. Ennek oka, hogy nem kívánnak hamar és viszonylag kevés befektetéssel 

sok pénzhez jutni, hanem csak annyit keresni, amennyiből boldogulni és szórakozni tudnak. 

Legfeljebb Virágnak vannak nagy ambíciói: hogy híressé váljon, és jobban keressen, arra 

vállalkozik, hogy a pornó-filmiparban helyezkedjen el, de már az első próbajelenet után 

otthagyja a stábot. A fiúk joggal gondolhatják azt, hogy céljaik elérése nem lehetetlen, hiszen 

mit látnak maguk körül? A karcagi szórakozóhely főnöke parancsosztogatáson kívül nem 

csinál semmit és remekül elboldogul, ugyanez a helyzet a balatoni vendéglő vezetőjével, a 

tévéből (ezúttal történelmi események helyett) áradnak az álomhajókról és lopásról szóló 

dalok, valamint a vetélkedők és valóságshow-k, ahol pillanatok alatt bárki híres és gazdag 

lehet. Ha másoknak sikerülhet, akkor nekik miért nem? Török fiatal szereplői, akárcsak Petya 

a Moszkva térből, nélkülözik szüleiket. Virág és Peti felmenői nem tűnnek fel, csak Guli 

édesanyja, aki férje halála után egyedül él fiával. Így a Szezon hősei is magukra vannak 

utalva, nem számíthatnak útmutatásra, segítségre. Nem véletlen, hogy szabadidejük nagy 

részét, a strandolás mellett, egy helyi lebujban töltik, ahol a kocsmáros, mint apafigura, 

jelenik meg, aki készségesen kiszolgálja és meghallgatja őket. A fiúk, ha éppen nem 

dolgoznak, javarészt a lézengés, a semmittevés tölti ki az idejüket, ami nem meglepő, a 

Szezon ugyanis pontosan és kifejezően utal arra, hogy ez a Balaton már nem az az üdülőhely, 

mint az előző évtizedekben, amikor ki lehetett kapcsolódni, lángost vagy főtt kukoricát enni a 

strandon és éjjel-nappal szórakozni. Ez a Balaton már elkeserítő, kihalt, egykor szebb napokat 

látott környék, ahol a szórakozás Siófok központúvá vált és a vendéglátósoknak még egy 

bárba sem lehet beülni, miképpen az a jelenet is mutatja, mikor a fiúkat egy díszes italozóban 

nem akarják kiszolgálni.  

Török filmje akkurátusan és hitelesen ragadja meg azt az érzelmi és környezeti űrt, 

mely hősei mindennapjait jellemzi. Élethű karaktereket, párbeszédeket és szituációkat visz 

filmre, melyek jól tükrözik annak a generációnak a sorsát, mely, a gimnáziumból kikerülve, 

első kézből tapasztalta meg a rendszerváltozás utáni önző, profitorientált, rabszolgamunkára 

kényszerítő rendszert. Hősei nyugtalanok, elveszettek és bizonytalanok, Török pedig a 

tartalom mellett a formanyelvi elemeket is ennek az állapotnak a tükrözésére rendelte alá, 

hiszen a Moszkva tér lineáris történetvezetésével szemben a Szezoné inkább epizodikus, mely 

az egyensúlyukat és orientációjukat vesztett fiatalok állapotát sugallják, akik arra 
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kárhoztattak, hogy álmaikat csak távolról, a tévéből, vagy mint Guli – aki végül visszamegy 

Karcagra – távcsőből figyelhetik.     

Török filmje mellett fellelhetők olyan alkotások is, melyek nem külön jelenetet, 

hanem teljes filmet szentelnek a fővárosban szerencsét próbáló fiataloknak. Ezekről 

általánosságban elmondható, hogy célállomásukat nem úgy szemléltetik, mint az ígéret 

földjét, álmaik beteljesülésének helyszínét, hanem csupán életüknek egy újabb állomását, 

ahonnan nem lehet továbblépni. A fiatal hősök pedig rendre naivan és optimistán tekintenek a 

fővárosba költözésre, mint kibontakozásuk egyetlen lehetőségére. Ebben visszatérően 

csalódniuk kell, segítséget alig kapnak, és szinte kizárólag magukra számíthatnak.  

A fővárosban boldogulni kívánó fiatalokról provokatív, naturális képet fest az akkor 

még mindössze huszonhárom éves Mundruczó Kornél első nagyjátékfilmje, a Nincsen nekem 

vágyam semmi (2000). Mint az ezt követő filmjében, a Szép napokban, itt is három főszereplő 

sorsát követhetjük nyomon. Brúnó, barátnője, Mari és annak bátyja, Ringó valahol vidéken 

élnek, ahonnan mindenképpen el akarnak menni. Az ehhez szükséges pénzt Brúnónak és 

Ringónak kell előteremtenie, mégpedig úgy, hogy minden héten a fővárosba utaznak, mint 

férfi prostituáltak, ahol, akinek csak lehet, felajánlják szolgálataikat. Mundruczó debütáló 

alkotásával lényeges témákat érint. Egyrészt elsők között ábrázol olyan szubkultúrát és 

tematizálja a prostitúciót, a homoszexuális identitást,182 mellyel azelőtt magyar filmben 

nemigen lehetett találkozni, másrészt félreérthetetlenül sugallja, Brúnó csak úgy tud 

fennmaradni, ha rendszeresen hazudik (Marinak nem árulja el, miért utazik a fővárosba) és 

eladja magát. Másképpen nem tud érvényesülni abban a városban, amely, noha a felszínen 

vonzónak mutatja magát a Dunakorzóval vagy a tarka fényekben úszó játéktermekkel, 

valójában a visszataszító arcát mutatja neki. Vidéken Brúnóék egy kicsi, rendetlen lakásban 

laknak és a fővárosi helyszínek jellemzően, leszámítva néhány külső jelenetet, lényegében 

ugyanolyan klausztrofób atmoszférát teremtenek: szűk, alig bevilágított lakások, lehangoló 

játékterem, rideg bevásárlóközpont Brúnó pedig még magányosabban és elszigeteltebben érzi 

magát benne. Erre utalnak azok a jellegzetes beállítások, melyekben Brúnó a kép bal vagy 

jobb oldalán áll vagy fekszik, mellette pedig sok üres tér marad, valamint mikor a plázában 

egy üvegburában fetreng. A képszerkesztés mellett, ahogyan a Szép napokban, Mundruczó 

már itt is gyakorta alkalmaz olyan szimbólumokat, melyek jól tükrözik karakterei helyzetét. A 

                                                           
182 A prostitúció és homoszexualitás kortárs magyar filmes ábrázolásairól részletesebben lásd: Kis Kata: Az 

identitásszörny, a szent mártír és az ellenálló. Metropolis 2011/3. 42-56.  
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Brúnó által megnyúzott nyúl testi és lelki állapotának metaforája, a Marival gyakorolt 

mutatvány, mely tulajdonképpen az egyetlen jelenet, melyben nem négy fal között 

tartózkodnak, hanem tágas mezőn, elvágyódásuk, szabadság iránti sóvárgásuk jelképe. Brúnó 

csak magára számíthat, szülei nincsenek és az egyre jobban elmélyülő kilátástalanság, 

valamint nemi és egzisztenciális hovatartozásának válsága csak fokozza indulatait. „Brúnó 

sorsát a társadalmi mobilitás hiánya pecsételi meg: szülei korai elvesztése után a 

szegénységből nem tud kitörni másként csak művészi ambíciói háttérbe szorításával és 

önmaga prostituálásával.”183 Személyében nemcsak az orientációját és identitását vesztett 

nemzedék testesül meg, ahogyan Schubert Gusztáv fogalmazza, „a kilencvenes évek fiatalja 

nehezen képes megfogalmazni a helyzetét”,184hanem az egyéni kibontakozás lehetetlensége. 

A fiatalok vagy hazudnak és eladják személyiségüket (Brúnó esetében még nemiségüket is), 

hogy érvényesüljenek, mert ha nem tesznek így, de akkor végleg az út szélére kerülnek.          

  Mundruczó hősei nagy reményekkel érkeznek a fővárosba, ugyanígy tesz Anikó, az I 

love Budapest (Incze Ágnes, 2001) főszereplőnője, aki, mint az a film elején is látható, 

ragyogó tekintettel, tele optimizmussal sétál anyukájával kézen fogva a buszállomásra. Ő 

valóban úgy tekint a fővárosra, mint álmai beteljesülésének helyszínére. Egy gyárban kap 

munkát, barátnőjével pedig, aki Budapestre hívta, ambiciózus terveket dédelgetnek: egyszer 

sok pénzük lesz és továbbmehetnek, valamint abban bíznak, hogy gazdag férfiakkal fognak 

összeállni. Még cinikus, kiégett és keserű kolléganője sem tudja terveitől eltántorítani. Anikó 

érzelmileg sokkal intelligensebb a környezetében élőknél, mindenben és mindenkiben a jót 

akarja meglátni, másokhoz nyitottan hozzáállni, ám a fővárosban nem érzi otthon magát, 

emellett tisztességes szemléletmódjával és értékrendjével nem fog tudni érvényesülni. 

Barátnője, Móni szó szerint megmondja neki, hogy el kell adnia magát ahhoz, hogy Pesten 

fenn tudjon maradni, mert az őszinteséggel nem megy sokra. Ahogyan fogalmazza: „El kell 

felejteni önmagad, hogy meg tudj itt élni.” E kijelentés Mundruczó filmjére is könnyedén 

ráilleszthető, és noha a két alkotás sok tekintetben különbözik, a fővárosba utazás mellett 

további hasonló motívum, ahogyan azt láttatja. A film budapesti jelenetei kezdetben – Anikó 

rendíthetetlen optimizmusát tükrözve – színesek, változatosak, élénkek, ám idővel egyre 

sivárabbá válnak és ugyanúgy a bezártság hangulatát keltik, mint Mundruczó képei. A film 
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talán legszebb beállítása ezt remekül hangsúlyozza, mikor Anikó és Móni egy bevásárló 

központ kávézójában ülnek és a háttérben látható ablakkeretek visszatükröződnek a kép 

előterében elhelyezkedő tükörsima asztalokon, olyan benyomást keltve így, mintha rácsok 

mögött ülnének. Éppúgy kifejező az a jelenet is, mikor Anikó és barátja, a biztonsági őr Miki 

egy híd alatt parkolnak, melynek alja szintén rácsokra emlékeztetnek. Incze hősnője annyiban 

viszont eltér Mundruczó szereplőitől, hogy nem adja el magát, sőt, még segíteni is akar 

Mikinek. A jószívű, de ügyefogyott fiú az alvilági kapcsolatokkal rendelkező és ennek 

köszönhetően gyorsan pénzhez jutó, jól szituált Krisztián köreiben kíván érvényesülni. 

Anikónak hamar megteszik Miki, nem véletlenül, hiszen hasonló cipőben járnak: mindketten 

naivak, könnyedén átverhetők és próbálnak beilleszkedni.   

Az I love Budapest-nek Incze nemcsak rendezője, hanem írója és egyben vágója. 

Számos jelenetben és karakterei természetes viselkedésében, improvizált dialógusaiban 

visszaköszön dokumentumfilmes háttere, ugyanakkor Mundruczó nyersességével ellentétben 

némiképp elrugaszkodik a durva, kegyetlen valóságtól és művét többször vegyíti fikciós, 

meseszerű, mágikus jelenetekkel, mint amilyen a záró jelenet, melyben Anikó és Miki a 

rendőrök elől menekülve autójukkal hirtelen Budapest fölé repülnek. Míg a Nincsen nekem 

vágyam semmiben az indulatok és ösztönök, addig az I love Budapestben az értékrendek 

ütköznek. Anikó kitart önmaga mellett és őszinte érzelmeket táplál Miki iránt, míg Móni csak 

azért van együtt Krisztiánnal, mert sok pénzt biztosít neki, nem zavarják gyanús kapcsolatai, 

agresszivitása, vagy az, hogy másik nővel is együtt él. Incze társadalomképe az eddig tárgyalt 

alkotásokkal könnyen összeegyeztethető, valamint abból a szempontból is, hogy a korábbi 

filmek sugallata szerint, akik becsületesek maradnak, és nem veszik magukra a 

rendszerváltozás utáni individualista attitűdöt, azok eleve bukásra vannak ítélve, sorsuk pedig 

tragédiával végződik. A hősök, miképpen a film zárlatában látható, csak a mesei elemek által 

menekülhetnek meg a bukástól. 

Hasonlóképpen meseszerű Salamon András Közel a szerelemhez (1998) filmje is. A 

vidéki kis településről érkező és a budapesti rendőrségen elhelyezkedő Karcsi legalább olyan 

lelkes, jóságos és naiv, mint Anikó karaktere. A hallgatag, szemlélődő fiú becsületessége és 

lelkiismerete rögvest bizonyítást nyer, mikor vagányabb kollégái egy morbid tréfával, ha úgy 

tetszik, beavatják: rendőrautójukkal száguldva elgázolnak valakit az utcán és Karcsi a társak 

noszogatása ellenére megáll, hogy megnézze, kit ütött el. A földön fekvő testről hamar 

kiderül, hogy csak bábu. Karcsi, akárcsak Anikó, távolról sem illik bele abba a miliőbe, ahová 

került. Környezetében szinte mindenki érzéketlen, gyanakvó, ezért fogad be egy kutyát, aki az 
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egyetlen barátja lesz. Karcsi feddhetetlen viselkedése bizalmatlanságot és ellenszenvet vált ki 

másokból, még saját családja köreiben is, különösen akkor, mikor beleszeret egy kínai lányba. 

Ám bármi is történjék, mindig eléri, amit akar, túléli a megpróbáltatásokat és együtt marad 

szerelmével.  

A Közel a szerelemhez főhősének világlátása és rendíthetetlensége Incze (aki eme 

alkotás vágója) Anikójával könnyen rokonítható, a szerelemtől elvakított, hiszékeny karaktere 

viszont inkább emlékeztet a Zsötem Anitájára, de a két film dramaturgiája között más 

párhuzamokat is fel lehet fedezni. A vidékről nagyvárosba történő utazás motívuma, az egyes 

szám első személyben elmesélt történet (Anita és Karcsi is visszatekintenek és kommentálják 

a velük történt eseményeket), valamint a multikulturális környezet. A Zsötem esetében Bécs, a 

Közel a szerelemhez kapcsán pedig Budapest (vö. Bolse Vita), annak is a nyolcadik kerülete, 

mely eme alkotásban különösen hangsúlyos szerepet kap. A kerület épületeinek és 

atmoszférájának romlása, vagy ahogyan Salamon fogalmazza,185 „gettósodása” már a 

hetvenes évek végén, nyolcvanas években elindult és a rendszerváltozás után, a kilencvenes 

évek közepére csúcsosodott ki. Deprimáló arculata ellenére ugyanakkor kulturálisan az egyik 

legszínesebb kerület, melyet Salamon kiválóan ismer, jól igazolja ezt 1997-ben készített 

Városlakók című dokumentumfilmje, melyben éppen annak kulturális sokoldalúságát emeli 

ki. Nem véletlen, hogy a Közel a szerelemhez zöme ennek a kerületnek az utcáin játszódik, 

ahogy kínai lány karakterének beemelése sem, melynek kiindulópontja szintén Salamon egyik 

korábban forgatott dokumentumfilmjéhez köthető. A rendező erről így nyilatkozik: „Az a 

film, a Miről álmodnak a kínaiak? (1991) külföldi tévés megrendelésre készült, nagyon sok 

ország meg is vette. '91-ben volt az első komolyabb kínai beözönlés és ez megint olyan dolog 

volt, amit nem lehetett nem észrevenni. Szerencsére találtunk jó figurákat, akik vitték előre az 

eseményeket.”186 

Incze, de leginkább Salamon műveiben alig fedezhető fel bármi abból a kilátástalan 

hangulatból, melyet az előzőleg vizsgált filmek érzékeltettek. A korábbi alkotások gyökeres 

ellentétét sugallják azzal, és ezt különösen a Közel a szerelemhez igazolja, hogy a kezdetben 

magányos, idealista főhős elveihez hűen, az illegalitás vagy egyéniségének feladása helyett, 

tisztességes módszerekkel érheti el céljait. Ez a szemléletmód tehát a valóságnak egy 
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meglehetősen optimista verzióját közvetíti, melyet megmagyarázhat, hogy Incze és Salamon 

alkotásaikkal a közönséget kívánják meghódítani. Míg a lengyelek a bűnfilmes darabjaikkal 

próbálták visszacsábítani nézőit, addig Incze és Salamon a romantika, valamint a meseszerű 

elemek beemelésével igyekeztek ugyanezt elérni. Noha a helyszín és a miliő könnyen 

összeegyeztethető a valósággal, a szereplők az eddig, általában tragédiába, vagy még 

reménytelenebb helyzetbe sodródó hőseivel szemben pozitív fordulatot vesz, de ehhez – 

ahogy az I love Budapest zárlata, vagy a Közel a szerelemhez utolsó snittjében egyre 

magasabbra emelkedő kameramozgása is utal – el kell rugaszkodni a valóságtól. Salamon 

megfogalmazása szerint egy nem létező figuráról akart történetet mesélni,187 mely még inkább 

alátámasztja annak tényét, hogy Karcsi egyáltalán nem illik a környezetébe.  

Dariusz Gajewski Varsó (Warszawa, 2003) filmje több, vidékről érkezett fiatal és egy 

idős férfi történetét meséli el párhuzamosan, akik eltérő célokkal, különféle úton-módon 

találkoznak a lengyel fővárosban. Klara erőszakos férje elől menekül, hogy az új életet 

ígérgető szeretőjével legyen együtt. Pawel munkát szeretne egy luxusautókat áruló cégnél, 

melyhez egyetlen barátja segítségét kéri. Wiktoria Varsón keresztül Andalúziába akar eljutni, 

egy édesapa pedig lányát kívánja meglátogatni, aki elmondása szerint gondtalanul és jól él a 

fővárosban. Mindannyian pozitív attitűddel, nagy reményekkel érkeznek, ambiciózus terveket 

szövögetnek, ám hamar csalódniuk kell. Klara szeretőjéről kiderül, hogy nős, Pawel nem 

szerez munkát, Wiktoria sofőrje, aki útja során felvette, gyanús kapcsolatokat ápol egy német 

üzletemberrel, az édesapa pedig szomorúan veszi tudomásul, hogy lánya, Ela valójában 

prostituált. A négy történetből, melyek a film végén egy baleset során találkoznak, az első 

kettőt tartom fontosnak kiemelni, ugyanis a rendező egyrészt lényegesen több időt fordít 

Klara és Pawel sorsának bemutatására, mint a többiekére, másrészt történetük érzékletesebben 

szemlélteti a fővárosban szerencsét próbáló fiatalok nehéz helyzetét. Klara, miután tudomást 

szerez arról, hogy szeretője házas ember, kedvetlenül bolyongani kezd a városban. Szürkeség, 

köd, sűrű pelyhekben esik a hó, csontig hatoló hideg, zord épületek és nagy sivár terek 

jellemzik reményei beteljesülésének helyszínét. Az árvaházban nevelkedett Pawelnek égető 

szüksége lenne a munkára, főképp mert barátján kívül nincsen senki, aki segíthetne neki. Ám 

az autókereskedő cég vezetője még a téli időjárásnál is ridegebb, nem kívánja Pawelt felvenni 

és megparancsolja barátjának, hogy dobja ki, különben az állását teszi kockára. A barát eleget 

tesz és szó szerint az utcára hajítja társát. Pawel reményei kártyavárként omlanak össze. 
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Története jól illusztrálja, hogy a nehezen megszerzett munka fenntartása elsőbbséget élvez a 

barátsággal szemben. Önerőből nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, ezért ilyenkor jól jön 

egy barát, aki segíthet, de, ahogy a filmben Pawel barátjának viselkedésén is látható, a 

megszerzett állás elvesztése iránti félelme felülírja a barátságot. Ha mégis sikerül állást 

találniuk, akkor rendre ki vannak téve főnökeik spártai szigorának. Ez jól megfigyelhető a 

Szezonban is, ahol főszereplő fiúk egy elegáns Balaton-parti étteremben vállalnak munkát, 

ahol a vezérigazgató katonai szigorral igyekszik fegyelmezni őket.  

A sorozatos csalódások következtében Pawel, hogy életben tartsa reményeit, saját 

képzelgéseibe menekül. Másnak adja ki magát, és noha az ábrándozások helyzetén nem 

javítanak, minduntalan hangoztatja, hogy ő jól él és tehetősebb család sarja. Csakis Klara – 

akivel azt utcán találkozik és együtt kószálnak céltalanul a városban – képes visszarántani őt a 

földre. Míg Pawel előszeretettel, kamaszos hévvel álmodozik, addig Klara természete – noha 

tőle sem áll távol a fantáziák világa, tudniillik képregényeket rajzol – inkább realistább és 

képes józanabbul gondolkodni. Ellentétes jellemüknek köszönhetően remekül kiegészítik 

egymást és barátok lesznek. Ez a kettősség nem csupán a fiatalok egyéniségére, hanem, az I 

love Budapesthez némiképp hasonlóan, a film mágikus-realisztikus stílusára is jellemző, 

ugyanis miközben Varsót a maga rideg valóságában láthatjuk, itt-ott oda nem illő, álomszerű 

jelenetek is beékelődnek, éppen a realisztikusabb gondolkodásmódot képviselő, ám 

képregény rajzolóként a fantáziára hajlamosabb Klara látószögébe, mint a film egyik utolsó 

jelenetében, ahol az egyik utcán elballag egy zsiráf. Klara megfontolt és őszinte karaktere 

kivételesnek számít Varsó lélektelen miliőjében. Magabiztos és tisztában van saját 

értékrendjével, képes rendezni kapcsolatát szeretőjével, az ő utána utazó volt férjével, 

valamint segít Pawelnek józanul gondolkodni. Higgadt, céltudatos mentalitása testesíti meg 

generációja számára az arany középutat a szegénység, margóra szorulás, elkallódás és a bűn 

világába történő elcsábulás között.188  

A kiteljesedés, önmegvalósítás felé vezető út mindig nehéz próbatételek elé állítja a 

fiatalokat és nemcsak akkor, mikor munkát keresnek, hanem ha művészi beállítottságúak. Ezt 

illusztrálja Mariusz Front Kettős portré (Portret podwójny, 2001) filmjében, mely egyszerre 

jelentés a lengyel fővárosban, művészeti területeken boldogulni igyekvő fiatalokról, 

ugyanakkor őszinte és önreflexív kritika a filmipar alkotói kiteljesedést korlátozó 
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működéséről. Ewa és Michal Szilézia ipari városából, Katowicéből érkeznek Varsóba. A lány 

színésznőként, a fiú filmrendezőként kíván elhelyezkedni, de céljaikat nem tudják valóra 

váltani, ezért képességeiknél sokkal alacsonyabb rangú és megalázóbb munkát kell vállalniuk, 

hogy boldogulni tudjanak. Ewa egy nagyobb áruházban lesz eladó, Michal raktárban kap 

munkát. Szabadidejükben céltalanul csatangolnak Varsó utcáin, melyet egy apró kézi 

kamerával rögzítenek, aminek kaotikus felvételei hűen tükrözik készítőik jövőjükkel 

kapcsolatos bizonytalanságát.  

Ewa számos színészmeghallgatásra is ellátogat, de egyiken se jut tovább, Michal pedig 

több stúdióhoz adja be saját forgatókönyvét, hogy támogassák tervét, ám sehol sem jár 

sikerrel, leginkább azért, mert az idősebb filmesek nem értik meg az egyébként 

filmkészítésről szóló történetét. Az egyik vezető a történet műfaját kéri számon rajta és szó 

szerint kijelenti, hogy nem művészkedő, intellektuális alkotásra van szükségük, hanem 

olyanra, ami kasszát robbant. Egy másik producer pedig azt kifogásolja, hogy Michal könyve 

nem fest pontos képet a lengyel társadalomról. Michal így egyaránt szembesül a lengyel film 

rohamos kommercializálódásával és a nála idősebb rendező nemzedék társadalmi témák iránti 

elvárásával. Utóbbit Ewa Mazierska is említi tanulmányában,189 és kiemeli, hogy a 

producereket valamennyien az erkölcsi nyugtalanság irányzatának alkotói alakítják,190 kiknek 

művei történetesen a hetvenes évek második felének súlyos társadalmi problémáiról meséltek. 

Front itt nem kizárólag a generációk közötti mély szakadékra, a kommunikáció hiányára és a 

kölcsönös meg nem értésre hívja fel a figyelmet, hanem egyúttal saját rendező generációját is 

bírálja, akik közül többen, kevés kivétellel, szembenézés helyett hátat fordítanak az aktuális 

társadalmi problémáknak, a hiányt pedig javarészt az idősebbeknek kell kitölteniük. 

A Kettős portré Michal történetében nemcsak a lengyel, hanem általánosságban a 

közép-kelet-európai filmkészítés és azon belül a rendező önkifejezésének háttérbe kerülésére, 

a kompromisszumok elfogadására is utal. A rendszerváltozás előtt a cenzúra korlátozta az 

alkotói szabadságot, melyet néhány rendező különféle úton-módon ki tudott játszani. 1989 

után viszont már nem az állam, hanem a piaci feltételek gátolták a filmkészítést. Michal ezzel 

szembesül, mikor számon kérik rajta, hogy miért nem zsánerfilmet akar készíteni. A 

megfelelés súlya is ránehezedik, hiszen a nála idősebb direktorok nem valami újat, hanem 

olyan alkotásokat kívánnak látni, mint amelyet ők készítettek fiatalabb korukban. Front 
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filmkészítés felé intézett reflektív stílusa tehát egyrészt univerzális, de egyszerre egyedi is, 

hiszen Michal végig kamerára veszi mindennapjait, mellyel éppen olyan alkotást készít, 

amelyet korábban számon kértek tőle, ugyanis szüntelenül rója az utcákat és tér be egy 

kocsmába, ahol, talán csak a felső tízezer kivételével, a lengyel társadalom valamennyi tagja 

jelen van és panaszolja el neki problémáit. Így jön létre a címben jelzett kettős portré, melyet 

Front még azzal tetéz, hogy a prológusban Michal a nézők felé intézi monológját, melyben 

kifejti, hogy nem generációs filmet fognak látni. Front alkotása elszomorító képet rajzol olyan 

fiatalokról, akik művészeti területeken kívánnak elhelyezkedni, különösen, ha az a 

filmkészítés, mely talán a legköltségesebb ága az önkifejezésnek.  Nehéz támogatókat 

szerezni, még nehezebb elhelyezkedni, továbblépni, miközben valahogy fenn kell maradni. 

Nem véletlenül mutatja Front filmje vége felé hosszasan egy faágba ragadt galamb agóniáját, 

a rajta segíteni próbáló Ewát és a később kiérkező tűzoltókat. A jelenet ráérőssége látszólag 

indokolatlan, mégis kifejezi kötöttségektől szabadulni és alkotni vágyó fiatalok nehéz 

helyzetét.  

Nem kevésbé lehangoló Katarzyna Roslaniec Plázacicák (Galerianki, 2009) című 

debütáló alkotása, mely kendőzetlenül ábrázolja, hogy a fogyasztói társadalom miképpen 

deformálja el az önkereső fiatalokat. A kilencvenes évek második felében191 és az 

ezredforduló környékén számtalan közép-kelet-európai városban, így Magyarországon és 

Lengyelországban is, villámgyorsan épültek és terjedtek el ún. bevásárlóközpont-

komplexumok, hétköznapibb nevén a plázák. Ez a rendszerváltozás utáni új jelenség a 

fogyasztói társadalom látványos, kézzel fogható manifesztuma, mely számos tradicionális 

áruház és bolt csődjéhez vezetett. Lehet bennük vásárolni, mozizni, lézengeni, elütni az 

időt,192 vagy egyszerűen csak ismerkedni. Egy sajátos társadalmi tér, melynek stílustalan 

arculata, steril belseje és fogyasztásra ösztönző légköre közösségteremtés helyett éppen 

ellenkező hatást vált ki: elidegenít, eltávolít. A plázákban a társadalom számos rétege, főképp 

fiatalok fordulnak meg, hogy mindennapjaik eseménytelenségét valahogyan kitöltsék. 

Roslaniec már első dokumentumfilmjében (Galerianki, 2006)193 a plázákban csellengő 

fiatalokról mesélt194 és ezt alapul véve készítette el első, azonos című nagyjátékfilmjét. 

                                                           
191

 Mivel Roslaniec 1980-ban született, fiatalként már megtapasztalhatta a bevásárló-komplexumok rohamos 
terjedését. 
192

 Erre a Nincsen nekem vágyam semmiben is láthatunk példát, amikor a szereplők a frissen megnyitott pláza 
játéktermében tartózkodnak.  
193

 A filmet Magyarországon nem forgalmazták, ezért tüntettem fel az eredeti címet.  
194

 Magyarországon Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmje, a Plázák népe (2002) foglalkozik hasonló 
témakörrel 
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Főhősnője Alicja, egy visszahúzódó, becsületes tinédzser lány, aki családjával együtt egy kis 

lengyel településről érkezett Varsóba, hogy valamiképpen boldoguljanak. Élete meglehetősen 

üres és eseménytelen, ezért igyekszik hamar barátokat szerezni, de azok gyakorlatilag minden 

napjukat vásárlással töltik az egyik helyi plázában és „vadásznak” érettebb férfiakra. Alicját 

jóindulata, egyszerű ruházata és ódivatú telefonja miatt mélységesen lenézik, ahol, és amikor 

csak tudják, megszégyenítik és rombolják le önbecsülését. A lány rájön, csak úgy 

érvényesülhet, ha „beáll a sorba” és olyanná válik, mint a többiek, ezért szépen lassan elkezd 

hozzájuk hasonlóan viselkedni és öltözködni egészen addig, míg a film elején megismert 

Alicjára szinte alig lehet ráismerni. Apatikussá, rideggé, sőt erőszakossá válik.  

Roslaniec felnőtté válásról mesélő műve a rendszerváltozás utáni fogyasztói 

társadalom kegyetlen személyiség deformáló hatásaira reflektál. A tiszteletet és figyelmet 

nem egyéniségükkel és tetteikkel, hanem egymással versengve, az éppen divatos öltözettel 

vagy mobiltelefonnal, esetleg alkalmi partnerek magas létszámával vívják ki a fiatalok. Csak 

a megfeleléssel, alkalmazkodással képes az egyén elkerülni a kiközösítés veszélyét. Fontos 

megjegyezni, hogy a Plázacicák hangsúlyosan, de nem kizárólagosan a kapitalizmus 

fiatalokra mért hatásának egy szeletét emeli ki, hanem – és itt visszaköszönnek a magyar 

filmekből ismert motívumok – identitás zavarukat és a szülők lelki támogatásának hiányát is 

hangsúlyozza. Alicjának barátok híján nincsen más választása, a plázákban ténfergő 

lányokhoz csatlakozik, akikkel a viszonya felszínes. Mégis társul a többiekhez, hiszen tartozni 

kíván valahova, és úgy véli, hogy amit tesz az normális és természetes. Nincsen senki, aki 

megmondaná neki, hogy mit tegyen, nincsenek az életében mintaképek, akiket követni tudna. 

Szülei és nővére kizárólag saját magukkal foglalkoznak (anyja Alicja szeme láttára csalja meg 

férjét) ezért zömében nem is beszélnek egymással. Így a nevelést, a felvilágosítást barátnőitől 

kapja, érzelmi támogatást azonban senkitől. Hozzá kell tenni, hogy nem kizárólag Alicja jár 

ebben a cipőben. Roslaniec több jelenetet szán a lány egyik barátnőjére, aki meggondolatlan 

életvitele miatt terhes lett. Mikor ennek ténye a nőgyógyásznál a lány szülei számára kiderül, 

egyúttal világossá válik, hogy nemcsak a kommunikáció és odafigyelés hiánya, hanem a 

szülők sok munkával járó elfoglaltsága, alacsony keresete, létbizonytalansága és az ebből 

fakadó dühük (melyet lányukon vezetnek le) okozza Alicja barátnőjének elkallódását.  

A Plázacicák, miképpen a magyar filmek, köztük leginkább a Nincsen nekem vágyam 

semmi és az I love Budapest, ugyanúgy rámutat arra, hogy ha nincsen stabil háttér, akkor az 

egyénnek, különösen, ha fiatal, nagyon nehéz becsületesnek maradnia egy velejéig romlott 

környezetben anélkül, hogy testüket-lelküket eladnák. Ha nincsen segítség, kommunikáció és 
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törődés, valamint egy követhető, mintaként szolgáló értékrend, a fiatalok könnyedén 

elveszíthetik orientációjukat és/vagy identitásukat, ráadásul továbbörökölhetik azokat a 

mintákat, melyeket szüleik képviseltek. 

 

„Velem mi van? Semmi.”195– Végtelen körök 
 

 A fejezet eddig ismertetett filmjeinek jellegzetes dramaturgiája a nyugatra utazás 

mámoros átélése, illetőleg a fővárosba érkezés reményekkel teli ábrándja, a szabadság 

közvetlen megélése, valamint az azt követő illúzióvesztés megtapasztalása volt. A következő 

szakaszban azt vizsgálom meg, hogy milyen lehetőségek maradnak a fiatalok számára a 

rendszerváltozás alatti, illetve azt követő években. Képesek-e beilleszkedni a rendszerváltozás 

utáni társadalomba vagy permanensen annak margójára kényszerülnek, esetleg emigrálni 

kényszerülnek? Az előző szakaszokhoz hasonlóan itt is kiemelem a szociológia releváns 

állításait, és hogy a választott filmek mennyiben igazolják vissza a tanulmányokban leírt 

tényeket. A fő állításom az, hogy a rendszerváltozás és a határnyitás időszakában játszódó, 

zömében optimizmussal, a felszabadulás érzésével átitatott filmek, valamint a fővárosokba 

különféle képzelgésekkel érkező fiatalok után az eredendő reménytelenség válik 

hangsúlyossá, jellemző lesz a kiábrándultság, a tanácstalanság és a keserűség is. Jelen szakasz 

kiválasztott filmjeinek gyakori motívuma a tájékozódás elvesztése, az üresség, a társadalom 

szélére sodródás és az ebből fakadó kilátástalanság és frusztráltság elburjánzása. Mindemellett 

ide kapcsolom a szakasz és egyben a teljes fejezet egyik fontos motívumát, az apátlanságot, 

illetve a generációk közötti jellemző konfliktusokat, melyek, noha a magyar és lengyel 

filmtörténet más korszakaiban is meghatározók voltak,196 a rendszerváltozáshoz kapcsolódó 

alkotásokban különösen hangsúlyosak, ezért érdemes velük foglalkozni. Végezetül fontosnak 

tartom beemelni az Enen és A vakond című lengyel filmeket, melynek fiatal hősei kísérletet 

tesznek a nemzedékek közötti ellentétek feloldására, a közelmúlt megértésére.  

 A rendszerváltozás után új jelenségnek számított, főképp a döbbenetes méreteket öltött 

munkanélküliség miatt, hogy a korábbi évekhez képest a fiatalok pályára állítása még több, 

leginkább financiális családi támogatást igényelt, mely tovább növelte a szülők szerepét és 

                                                           
195

 Idézet a Moszkva tér című filmből.  
196

 Ld. Szabó István: Apa- Egy hit naplója (1966), Gothár Péter: Megáll az idő (1981); Andrzej Wajda: A mi 
nemzedékünk (Pokolenie, 1955); Hamu és gyémánt (Popiół i diament, 1958) 
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egyúttal mindennapi terheit.197  Kiemelt fontosságúvá vált, hogy a felmenők milyen iskolai 

végzettség birtokában álltak,198 emellett minél jobb kapcsolati tőkével rendelkeztek a szülők, 

annál könnyebben tudtak gyermekeik számára megfelelő állást találni, különösen akkor, ha az 

utódok nyelveket ismertek – legalább egy világnyelv ismeretének elsajátítása a 

rendszerváltozás után elengedhetetlenné vált a munkaerő-piacon – és szaktudásukat 

alkalmazni tudták.199 Az alacsony iskolázottságú és rossz egzisztenciális helyzetű szülők 

gyermekei viszont nagy valószínűséggel versenyképtelenné váltak a munkaerő-piacon. A 

gazdasági rendszerváltozás keményen sújtotta ezt a réteget, mely permanensen kiszorult a 

munkaerő-piacról.200 Hasonló helyzet figyelhető meg Lengyelország esetében is. A fiatalok 

rendelkezhettek érettségivel vagy akár diplomával, a rendszerváltozás után többségük így sem 

tudott tisztességes állást szerezni, nem tudták magukat fenntartani, ezért sokan függtek a 

családjuktól.201 

Az eddigi, fiatalokról mesélő magyar és lengyel filmek egyik, már említett 

jellegzetessége, hogy a hősök rendszerint szülők, de leginkább apa nélkül nőnek fel. A 

Moszkva térből Petya nagyanyjával él együtt, mert apja disszidált, anyja pedig elhunyt. A 

Bolse Vitában a szülők fel sem bukkannak, a Zsötem hősnői alig, vagy egyáltalán nem 

találkoznak szüleikkel, a többi lengyel alkotásra (Fiatal farkasok és a Yuma) pedig a 

nemzedékek kölcsönös meg nem értése, a kommunikáció hiánya, valamint a fiatalok lázadása 

jellemző. Harcsa István tanulmányára202 hivatkozva korábban említettem a család kiemelt 

szerepét, mint az egyetlen lehetséges támasztékot a fiatalok számára, akik tömegével 

szembesülnek a rendszerváltozás utáni munkanélküliséggel. Hasonló következtetésre jut 

tanulmányában Valuch Tibor is, ahol azt írja, hogy a hatvanas-hetvenes éveket követően 

elsősorban azoknak volt esélye felsőfokú képzettség megszerzésére, kiknek számára a család 

kulturális és/vagy anyagi helyzete ezt lehetővé tette és a „rendszerváltozással együtt járó 

társadalmi átrendeződések pedig ezeket a tendenciákat még jobban megerősítették és 
                                                           
197 Harcsa István: Család és ifjúság in: Gazsó Ferenc és Stumpf István (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság  
Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992. 53-54. 
198 Nagy Péter Tibor: Fiatal diplomások a rendszerváltás előtt és után in: Társas szociológus Budapest, ELTE 

Társadalomtudományi Kar és az ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 222-237. 
199 Bokor Attila – Radácsi László: ’Jó időben, jó helyen.’ in: Aranykalitkában: Fiatal vállalkozók a 

rendszerváltás utáni Magyarországon, Budapest, Alinea Kiadó, 2006. 15-41. 
200 Laki László: Fiatalok a margón in: Gazsó Ferenc és Stumpf István (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság 
Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992. 140-141. 
201

 Hardy, Jane: Everyday life under neoliberalism: work and welfare. in: uő: Poland’s New Capitalism. London 
Pluto Press, 2009. 121. 
202Harcsa István: Család és ifjúság in: Gazsó Ferenc és Stumpf István (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság 
Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992. 53-66.  
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felgyorsították.”203 A fiatalok előtt nincsenek példaképek, akiket követni lehetne, akik utat 

mutathatnának. Hiányzik a segítség, ami helyrebillenthetné azt a zűrzavart és 

bizonytalanságot, mely a rendszerváltozás utáni fiatalság mindennapjait jellemzi. A szülő 

biztos pontot jelent, mely anyagi, szellemi és talán elhelyezkedési segítséget is nyújthat a 

jövőben. Éppen ez a biztos pont az, ami hiányzik Petyánál, és ami megmagyarázhatja 

motivációi bizonytalanságát.204 Vele ellentétben Kiglernek nem adódnak nehézségei, mert 

mint ahogy az epilógusból kiderül, apja segítségével továbbviszi a családi autókereskedést. 

Látható tehát, hogy a szülők jelenléte és támogatása (nem utolsó sorban társadalmi helyzete), 

illetve annak hiánya döntően meghatározzák gyermekeik későbbi sorsát.  

Erre láthatunk példát Rózsa János Félálom (1990) című filmjében is. Hősei, a 

tizenéves Zoli, Attila és a kis Csoma vagány suhancok, akik egész nap a főváros utcáin 

lődörögnek, autókat törnek fel vagy boltból lopnak. Sági Matild205 és Valuch Tibor206 is 

említik tanulmányaikban, hogy a rendszerváltozást közvetlenül követő években ugrásszerűen 

megnövekedett a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma. Többségük vagyon 

elleni bűncselekményt (betörés, lopás, rablás) követett el, melyek hátterében Sági szerint 

„gyakran a reménytelen anyagi helyzetet – a tartós szegénységben élést –, valamint a munka 

nélkül csellengő fiatalok ’pillanatnyi jó ötletét’ is indítékként hozhatjuk fel.”207 A Félálom 

kezdő képsorai egy autó feltörésével kezdődnek, melyet Zoliék követnek el. Ha éppen nem 

lopnak, vagy Csoma nem egy kereszteződésnél szerez társaival aprópénzt ablakpucolással, 

akkor többnyire az utcákon csavarognak. Párbeszédeik zömét főképp az elvágyódás és a 

meggazdagodás iránti vágyakozás teszi ki, a rendszerváltozás eseményei, melyeket Zoli 

anyjának nemzedéke a tévé képernyőjére tapadva követ, a Moszkva tér fiataljaihoz hasonlóan, 

tökéletesen hidegen hagyják őket. Mindennapjaik rutinját az erdélyi rokonok érkezése töri 

meg, akik a romániai forradalom elől menekülnek és húzzák meg magukat Zoliéknál, mielőtt, 

                                                           
203 Valuch Tibor: Értelmiségiek, közalkalmazottak, tisztviselők, szellemi foglalkozásúak in: uő: Magyarország 

társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 168. 
204 A nagymama, amennyire csak tőle telik, gondoskodik unokájáról, ugyanakkor alig kommunikálnak 
egymással, mégis éppen az ő betegsége lesz az a kiváltó ok, amiért Petya hazamegy külföldről. 
205 Sági Matild (2009): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után (http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-

magyar/tarsadalmi-folyamatok) Utolsó letöltés: 2016.08.18.  

206 Valuch Tibor: A bűnözés történeti változásainak néhány társadalomstatisztikai jellemzője in: uő: 

Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 364.  
207  Sági Matild (2009): Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után (http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-

magyar/tarsadalmi-folyamatok) Utolsó letöltés: 2016.08.18. 
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terveik szerint, továbbmennének Ausztriába. Velük érkezik Rita, a fiatal kamaszlány, akibe 

Zoli és a csapathoz csatlakozni próbáló, együgyű Laci is beleszeret. Ez a csapat későbbi 

konfliktusainak alapja.  

Noha a Félálom fiataljai, főleg Attila, vakmerőek, merészek, lezser rongyokban és 

bőrcuccokban járnak-kelnek, valójában érző, segítőkész emberek, akik közösen jól érzik 

magukat, ám valójában mind magányosak és hiányzik nekik valaki, aki odafigyelne rájuk, 

törődne velük. Zoli apja kórházban fekszik, édesanyjának pedig fontosabb a legújabb hírek 

állandó követése, mint fia érzései, gondolatai. Ennek tükrében nem meglepő, hogy Zoli 

legbelsőbb gondolatait és a vele történő eseményeket egy kis diktafonra mondja fel, hiszen 

senki mással nem képes őket megosztani. Egyedül Ritával tud őszintén beszélni, aki Zolival 

osztozik abban, hogy apa nélkül nőtt fel. Gondoskodásra vágyik, és próbál beilleszkedni, de 

ugyanúgy nem találja a helyét, mint a többiek. Rita eleinte saját, egyszerű és tiszta ruháiban 

megy a többiekkel a diszkóba, később már rövidebb lesz a haja és fiúkhoz hasonló göncöket 

kezd viselni. Noha külsőleg azonosul a csapat tagjaival, a legbelül változatlanul bizonytalan. 

Attilának, szülők híján, egyedül börtönviselt bátyja számít, az egyetlen olyan ember 

környezetében, aki törődött vele, éppen ezért rajongva méltatja, és minden áron ki akarja 

hozni a rácsok mögül.208 Ahhoz képest, hogy a fiatalok törődésre (is) vágynak, gyakorlatilag 

ők látják el azokat a feladatokat, melyeket a szülőknek kellene elvégezniük. A kis Csoma az 

autólopások során szerzett cuccokat apjának viszi, aki azoknak eladásából szebb lakást és 

nagy fürdőszobát kíván építeni. Ő csak kiosztja a feladatot, de a ’piszkos’ munkát fiának kell 

elvégeznie. Zolinak Ritára kell vigyáznia, Attila pedig bátyja feleségéről és annak 

gyermekéről gondoskodik.  

A Félálom a Moszkva térhez hasonló a tekintetben, hogy hősei figyelmen kívül 

hagyják az átmenet politikai-történelmi eseményeit, illetve tanácstalannak bizonyulnak a 

rájuk szakadt szabadsággal szemben. Rózsa és Török nemzedékét azonban évtizedek és 

jelentős történelemformáló események választják el, ám kettejük rendszerváltozás utáni 

fiatalképében nemcsak ez a különbség. Az eddigi filmekhez képest a Félálomra már 

egyáltalán nem jellemző felszabadultság érzése. Nincsenek humoros párbeszédek, stílusából 

hiányoznak a szokatlan nézőpontok vagy könnyed kameramozgások, mindazok a 

megoldások, amik Török stílusát eredményezték. Rózsa filmje szigorúan a földhöz ragadva, 

                                                           
208

 Attila elmondásából gyanítható, hogy bátyja tisztességes úton nem tudta eltartani családját, ezért mindig 
rabolt, hogy pillanatok alatt jusson nagyobb összegekhez. „Az embernek nincsen más választása. A bátyám 
nagyon jól tudja, mit kockáztat, amikor beugrik egy nyitott ablakon. Azt szokta mondani: ’Öcsém! Vagy ott van  
bent három millió vagy három év’.”   
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egész alakos beállításokban, mondhatni konzervatív stílusban209 követi hősei minden lépését a 

keskeny, szürke utcákon keresztül egészen a szűk lakásokig. Ez a megközelítés filmje 

erényévé válik, hiszen olyannak mutatja be a fiatalokat, mint akikkel bármikor találkozhatunk 

az utcákon. Letisztult képei, halvány színei már-már dokumentumfilmszerűek, és noha 

nincsenek kihangsúlyozva, apró pillanatképek jól tükrözik, hogy hőseink milyen 

környezetben nevelkednek. Ilyen az a jelenet, melyben Laci egy mozi előtt várja Ritát. 

Miközben tekintetével a lányt keresi, körülötte hajléktalanok fekszenek a padokon, 

oldószereket szippantó fiatalok járnak-kelnek, egy férfi pedig vörös csillagot cipel. A 

moziban pedig nem mást vetítenek, mint Truffaut Négyszáz csapását (Les quatre cents coups, 

1959), mely egyszerre tisztelgés rendezője előtt, másrészt utalás a rendszerváltozás idején, 

Antione-hoz hasonló, szülők nélkül csellengő fiatalokra. A Félálom hősei elvágyódnak, 

kalandosabb, ingergazdagabb életet szeretnének maguknak, le akarnak szakadni szüleiktől és 

élni saját életüket, de álmaikat nem tudják valóra váltani.  

Rózsa nemzedékéhez hasonlóan kortársa, Szabó István is meglehetősen lesújtó képet 

fest a rendszerváltozásról Édes Emma, Drága Böbe (1992) című filmjében. Szabó 

életművének egyik markáns motívuma, hogy hősei rendre az aktuális politikai-hatalmi 

változások kiszolgáltatottjai, áldozatai, akiket mindig a biztonság elérése, a folyamatos 

társadalmi és kapcsolati megfelelés vágya motivál. Éppen ezért a rendszerváltozás körüli 

kardinális politikai-társadalmi átalakulások és azok hatásai a hétköznapi emberekre jól 

illeszkednek alkotói szemléletmódjához. Az Édes Emma, drága Böbe Szabó pályafutásának 

talán legkomorabb és legpesszimistább darabja. Emma és Böbe vidékről érkezett fiatal 

tanárok, akik egy budapesti általános iskolában oktatják az orosz nyelvet. A rendszerváltozás 

idején azonban megszűnt a kötelező orosz nyelvtanítás, így munkájuk szükségtelenné vált. 

Annak érdekében, hogy pályájukon maradhassanak, esténként angolul kell tanulniuk, majd 

tanítaniuk. Fizetségükből nem telik saját lakásra, ezért pedagógusszállóban laknak. Emma 

jómódú családoknál takarít, Böbe pedig külföldiekkel ismerkedik, hogy jövedelmüket 

némiképp kiegészítsék. Igyekezeteik ellenére bizonytalan helyzetük szemernyit sem változik, 

mindemellett Emma viszonyt folytat az iskola kétségbeesett, kapcsolati elkötelezettségében 

döntésképtelen igazgatójával, kinek egzisztenciája szintén instabil lábakon áll. Ám nemcsak 

az övé, hanem valamennyi pedagógus helyzete kétségbeejtőnek tűnik, amit a film egy 

fölöttébb hatásos jelenettel érzékeltet. A tanárnők, ápolónők egy statisztaválogatásra 
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 Ennek okát megmagyarázhatja, hogy Rózsa az eddigi filmek rendezőinél lényegesen idősebb. 1937-ben 
született, osztálytársai közé olyan rendezők tartoztak, mint Szabó István, Elek Judit, Gábor Pál vagy Kézdi-
Kovács Zsolt. 
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jelentkeznek, ahol anyaszült meztelenül, sorszámaikat felmutatva és foglalkozásukat 

bemondva állnak a fényképezőgép elé. A pucérra vetkőztetett nők jelenetsora megrázóan 

szemlélteti megalázottságukat, kiszolgáltatottságukat, valamint elkeseredett, méltóságukat is 

feladni kényszerülő próbálkozásaikat.  Szabó filmjében semmi nem biztos, a társadalmi 

helyzet, a munkahelyi elhivatottság, a kapcsolatok, a bizalom, a barátság mind-mind 

megkérdőjeleződnek. Vajon Emmának érdemes-e továbbra is szigorú tanárnak maradnia, ha a 

kollégáknak nem számít, hogy néhány diákja megbukik vagy sem? Megéri-e foglalkozni egy 

hezitáló, és sorsával állandóan elégedetlenkedő férfival? Meg lehet-e bízni a legjobb 

barátnőben, akiről később kiderül, hogy mindvégig hazudott? Emma drámája abban rejlik, 

hogy naivan kitart elvei, érzései mellett, és sokáig úgy hiszi, az igazgató iránti vonzalma 

kölcsönös. Mindeközben elvakultan igyekszik mindennek és mindenkinek megfelelni, 

ugyanakkor nem tudja, vagy talán nem is akarja észrevenni, miképpen válik élete napról napra 

bizonytalanabbá, hogyan férkőzik be a kétségbeesésből fakadó félelem saját és környezete 

hétköznapjaiba. Csak akkor képes helyzetét átlátni, amikor már minden késő. Ennek 

felismeréséhez kapcsolódóan érdemes még egy emlékezetes jelenetet kiemelni. Ebben a 

rendőrtiszt szembesíti Emmát Böbe prostitúciójával és titkos valuta ügyeivel. Szigorúan, 

rezzenéstelen arccal faggatja az ijedt lányt, akinek tekintetén döbbenetesen tükröződik vissza 

Böbe és a körülötte élők álságosságának, helyzete teljes reménytelenségének tudatosulása. 

Nem véletlenül villan be a jelenet közepén egy pillanatra Emma visszatérő, sorsát 

szimbolizáló álma, melyben csak sodródik lefelé egy sötét, köves domboldalon, és semmibe 

nem tud kapaszkodni.  

Emma és Böbe hiába törik magukat, feleslegessé válnak az átalakult rendszerben, 

aminek következményeiről a film lesújtó képet nyújt: Böbe öngyilkosságot kísérel meg, 

Emma pedig egyedül árul újságot egy aluljáróban. Szabó társadalomkritikája és 

pesszimizmusa azonban nem csupán a hősnők tragikus sorsának kimenetelében mutatkozik 

meg. A film számos pontján található utalás arra (például az igazgató tanári kar előtti 

kifakadásánál, vagy a már említett rendőrségi jelenetnél), hogy életük már az előző 

rendszerben sem volt egyszerű. Akkor is küzdeniük kellett, mert vidéken nem 

érvényesülhettek, saját albérletre vagy lakásra pedig nem tellett a fizetésükből, de legalább 

akadt egy stabil pont, a munkájuk. Az új társadalmi-politikai felállásban ez megszűnik, ezért 

minden, így a hősök céljai is még bizonytalanabbá váltak, ami a rendőr mérhetetlen cinikus 

kérdéseivel válik nyilvánvalóvá. „Mi a célja az életben?”. „Jól élni.” – mondja Emma. „Mit 

jelent jól élni?” – kérdi a rendőr. „Nem tudom.” – válaszolja Emma szomorúan. Szabó 
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állandó létbizonytalanságban élő hősei számára, éljenek akármelyik rendszerben, csupán egy 

dolog változatlan, az örökös, létezésért és megfelelésért folytatott küzdelem, melynek 

kimenetele mindig kétséges.  

. A Moszkva tér zárlata a dolgozat szempontjából a film egyik legfontosabb jelenete, 

ugyanis Petya epilógusából valamennyi szereplő rendszerváltozás utáni sorsa kirajzolódik. 

Kiderül, hogy többen az emigrálásban látták a megoldást. Hasonló a helyzet az Örömóda 

(Oda do radosci, 2005) című filmben is. Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa és Maciej Migas 

rendezőtrió művében három szerencsét próbáló fiatal főhős képtelen saját hazájában 

eligazodni és megtalálni helyét. Számukra csupán a nyugatra emigrálás marad az egyetlen 

lehetőség. A film egy évvel Lengyelország Európa Uniós csatlakozása210 után játszódik, 

melynek a tömeges külföldre vándorlás egyik lényeges társadalmi folyománya volt.211 A 

három rendező három történetet mesél el, melyek helyszínei a szocialista Lengyelország 

emblematikus térsége, Szilézia, ahol a kétezres évek elején a legmagasabb volt a 

munkanélküliség,212 a főváros, Varsó és a lengyel tengerpart.213 

Az első történetben Aga jön haza Angliából, hogy az ottani takarításból félretett pénze 

segítségével beindítsa édesanyja fodrászüzletét és összeköltözzön barátjával, aki közben a 

lány édesapjával együtt egy bányában dolgozik és hevesen tiltakozik annak bezárása ellen. 

Aga megpróbál otthon boldogulni, de a rendőrök és a sztrájkolók között olyannyira 

elmérgesedik a helyzet, hogy utcai harcok alakulnak ki, melynek a frissen felújított fodrász-

szalon is áldozatául esik. A második részben egy varsói rapper csapat frontembere, Michal 

zenéjével és szókimondó, társadalomkritikus szövegeivel próbál befutni a zeneiparban, 

sikertelenül. Társai nem eléggé elszántak, megbízhatatlanok, nem járnak el a próbákra, így az 

együttes feloszlik. Noha nincsen ínyére, Michal barátnője rábírja a fiút, hogy dolgozzon 

édesapja multinacionális cégénél, ahol azonban már az első nap átverik és megalázzák, 

főképp mivel az apa ellenzi kapcsolatát lányával. Úgy tűnik, Michal rapper karrierje végül 

mégis beindul, ám megszégyenítése és barátnőjével történő szakítása miatt csillapíthatatlan a 

dühe és jobbnak látja elmenekülni. A harmadik szakasz főszereplője Wiktor, aki egyetemi 
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 A cím ironikusan az Unió himnuszára utal. 
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 Ld. a korábban hivatkozott tanulmányok 
212 Páger Balázs: Lengyelország in: Horváth Gyula (szerk.): Kelet- és Közép Európa régióinak portréi Budapest, 

Kossuth kiadó, 2015. 182-184.  
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 Az első és harmadik történet esetében a helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Szilézia az ország egyik 
legszegényebb területének számít, 2004 után innen emigráltak a legtöbben külföldre, a tengerpart pedig könnyen 
asszociálható a gdanski hajógyárral, mely a Szolidaritás kialakulásának bázisa volt.   
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végzettsége ellenére csak egy halfeldolgozó üzemben képes elhelyezkedni. Hamar megelégeli 

a pénztelenséget és a sorozatos munkahelyi megaláztatásokat, ezért mindent maga mögött 

hagyva felmond, és London felé veszi az irányt.  

A fiatalok történetei ugyan eltérő helyszíneken játszódnak, időben azonban 

összekapcsolódnak és történeteik hasonló motívumokkal operálnak. Aga és barátnője a 

második epizód rap dalát hallgatják, a harmadikban pedig Wiktor szülei a sztrájkoló 

bányászokról szóló híreket figyelik a tévében. Az Örömóda fiataljai nem találják otthon a 

helyüket, képtelenek kibontakozni, próbálkozásaik bizonytalan kimenetelűek, miképpen ezt a 

harmadik epizód egyik jelenete jelképezi, melyben Wiktor a tengerparton kiálló instabil 

farönkökön lépked előre. Csak magukra számíthatnak, a társadalom folyamatos 

megaláztatásokkal és megvetéssel szembesíti őket, mely iszonyatos dühöt és frusztrációt 

generál bennük, különösen Michalban, aki egészen addig merészkedik, hogy barátnője apját, 

bosszúból a munkahelyi megszégyenítésekért nyakához tartott késsel fenyegeti meg. Ennek a 

nemzedéknek már semmit nem jelent a Szolidaritás eszméje, a bajtársiasság vagy az empátia. 

Mindegyik epizód ezt hangsúlyozza. Wiktor barátjával együtt, az egykori munkahelyéről 

lopott pénzzel Varsón keresztül Londonba utazik. Ám önző módon társát magára hagyja a 

lengyel fővárosban, akit később megvernek és elveszik a pénzét. Michalt előbb zenekarja 

tagjai, később barátnője és más barátai magára hagyják. Aga pedig, mikor apját látogatja meg 

a bányában, aggályok nélkül ráül a Szolidaritás zászlójára, amin apja mélységesen 

felháborodik. Ez a kis epizód nemcsak remekül illusztrálja a fiatalabb generációk múlthoz 

fűződő viszonyát, hanem egyben nemzedéki ellentéteket is jelképez, mely az Örömóda másik 

hangsúlyos motívuma. Hiába zárul végül sikerrel a sztrájk, az Aga és édesapja között 

megromlott viszonyt a siker nem orvosolja. Szülő és gyermeke nem értik meg egymást: az 

édesapa még hisz abban, hogy közös fellépéssel változtatni lehet a sorsán, ezért éjjel-nappal 

tüntet, miközben lányával nem törődött eleget, ennél fogva aligha van rálátása arra, hogy 

milyen körülmények között kell élnie. Aga pedig nem érti apja makacsságát. Ahelyett, hogy 

segítene neki, támogatná őt vagy őszintén beszélne vele, egy olyan bányát védelmez, melyet 

később bármikor újra bezárhatnak. A kommunikáció és a másik meg nem értése Wiktor és 

szülei kapcsolatára is jellemző. A tengerparti lakóházak kiadásából tengődő szülők ugyanúgy 

nem értik gyermekük és vele együtt az új lengyel társadalom kiábrándító működését. Ha fiúk 

egyetemre járt és sikeresen elvégezte, miért nem tud jobb helyen elhelyezkedni? Ő ennél 

sokkal többre hivatott. Wiktor apjától kérne tanácsot, aki ugyan segíteni szeretne neki, de ezt 

úgy kívánja elérni, hogy a sikeres szereplés reményében jelentkezik egy műveltségi 
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vetélkedőre, ám az utolsó pillanatban ijedség miatt lemondja a részvételt. A szülők, ha 

megkérdőjelezhető módon, de próbálnak gyermeküknek segíteni. A probléma azonban 

nemcsak abból ered, hogy a szülők nem tudják a megoldásokat gyermekeik számára, hanem a 

fiatalok nemzedéke sem tudja, hogyan kaphatna segítséget. Wiktor se tudja, hogy mihez 

kezdjen magával, lépései bizonytalanok, mint abban a jelenetben, ahol tengerből kiálló 

cölöpökön egyensúlyozik. Ami biztos, hogy a munkahelyét el akarja hagyni, ugyanakkor 

barátnőjét nem, miközben azt sem tudja még, hogy Angliában mivel fogja keresni a kenyerét. 

Michal helyzete a többiekéhez képest még elkeserítőbb, hiszen nincsenek szülei, a 

nagymamájával él együtt, aki éppen akkor lesz rosszul, mikor unokája karrierje beindul. A 

sikereket már nem éri meg.  

Az Örömóda fiataljait saját otthonuk taszítja el magától. Nem tudják, mi lesz velük, 

miképpen fognak boldogulni, csak abban biztosak, hogy el kell menniük. A film záró 

képsoraiban, nem véletlenül, mindhárman ugyanazon a London felé haladó buszon ülnek. 

Különféle helyekről jönnek, más és más teherrel a vállukon, de mindannyian egy irányba 

mennek: a bizonytalanságéba.  

Mi történik akkor, ha a fiatalok ugyan elvágyódnak, de nem mennek külföldre? Mit 

tudnak itthon kezdeni magukkal? Léteznek-e más lehetőségek? A hetvenes években született 

rendező nemzedék is ezekre a kérdésekre igyekezett válaszokat találni Ilyen Kocsis Ágnes 

debütáló alkotása, a Friss levegő (2006). Angéla, a fiatal tinédzserlány varró iskolába jár és 

anyjával, Violával él együtt egy szűk lakásban – apjuk feltehetően elhagyta őket, noha erre 

konkrét utalás nem található a filmben. Mindennapjaik során ugyanazok az események és 

pótcselekvések ismétlődnek, mely a film egyik legjellemzőbb vonása.214 Viola szinte 

mániákusan ügyel munkahelye, a földalatti vécé környezete és saját tisztaságára, emellett 

megpróbál rátalálni a tökéletes társra – sikertelenül. Mikor hazaérkezik, Angéla előbújik 

szobájából, kinyitja az ablakokat, majd visszaszalad és magára zárja szobájának ajtaját. Egy 

vagy két szónál többet („Ettél?” – kérdi Viola) nem beszélnek egymással. Egyetlen közös 

programjuk az esti sorozatnézés. Életük monotonitását semmi és senki nem tudja 

kizökkenteni. Hiába jönnek Viola hódolói sőt, még Angélának is akad kitartó udvarlója, a 

helyzetük lényegében semmit sem változik. Nem kommunikálnak egymással, a másik 

életmódját mélységesen megvetik, eseménytelen napjaikat pótcselekvésekkel és álmodozással 

próbálják kitölteni. Angéla ruhaterveket készít, Viola pedig többet foglalkozik a tökéletes illat 

                                                           
214
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megtalálásával, mint lánya sorsával. Elhidegült kapcsolatukat egyedül egy tragikus esemény 

tudja felhevíteni, mikor Violát munkahelyén megtámadják és súlyos sérülésekkel kórházba 

kerül. Angéla nem tehet más, minthogy folytatja anyja munkáját. Angéla és Viola nemcsak 

egymással, másokkal se tudnak mélyebb kapcsolatot kialakítani, csak felszínesen csevegnek 

velük, ráadásul szinte mindegyikükről kiderül, hogy hátsó szándékaik vannak. Viola részéről 

egyik ismerőse, aki a hosszas udvariaskodások és saját nyomorúságáról szóló monológja után 

végre elárulja, hogy pénzt akar kölcsönkérni, Angéla hódolója pedig le akar feküdni a lánnyal.       

A Friss levegő sivár kapcsolatait nemcsak a kommunikáció teljes hiánya, hanem a 

hideg téli, egyhangú miliő is pontosan jelképezi. Kocsis filmjének jellegzetes helyszínei a 

magas, bezártság érzését keltő panelházak, elhagyott épületegyüttesek, szürke parkok, kihalt 

utcák és aluljárók, valamint a kis szobák, klausztrofób belső terek. A lehangoló környezet 

nem csupán a kapcsolatok állapotát szimbolizálják, hanem – miképpen a bútorok, tárgyak, 

ruhák, épületek – megidézik a hetvenes, nyolcvanas éveket. Mintha az eltelt évtizedek alatt 

semmi nem változott volna. Csupán a tárgyi világ néhány kelléke (mobiltelefon) és egy-két 

gépkocsi emlékeztet arra, hogy a jelenben járunk. A közeg szimbolikája mellett legalább ilyen 

fontos a tudatos színhasználat. Viola rendre élénkpiros ruhákat visel, Angélánál pedig a zöld 

szín dominál, ezzel is utalva a közöttük lévő távolságra. Nem véletlen a környezetükben élők 

viselete sem. Viola hódolói mind unalmasan öltözködnek, nem érnek fel erőteljes piros 

színeihez, Angéla barátnője pedig tetőtől talpig rózsaszín ruházatot visel, mely nem mellesleg 

az életvitelére is jellemző. Mobilja van, divatos cuccai, Angéla ruhaterveit meg sem nézi, a 

legnagyobb problémát pedig az jelenti számára, hogy apja rendkívül szigorú és rövid pórázon 

tartja. Egyedül Angéla lovagja, Emil öltözködik a lányhoz hasonlóan, ezért is tud hozzá picit 

közelebb férkőzni. A színek fontossága a film végén csúcsosodik ki, mikor Angéla, anyja 

munkahelyére beállva, felveszi annak vörös köpenyét, egyesítve így a színeket és utalva 

kapcsolatuk elhidegült állapotának első enyhülésére.  

  A színek látványos kontrasztja mellett fontosak még a geometrikus precizitással 

kimért jelenetek és a körkörösség váltakozása, melyek kiválóan jelképezik Angéla és Viola 

helyzetét. A hosszú, statikusan beállított snittek a bezártságot, monotonitást, a kör 

szimbóluma pedig Angéla kitörésének lehetetlenségét sugallják. Aligha véletlen, hogy a 

parkban, ahol barátnőjével találkozik, kör alakú köveken bizonytalanul egyensúlyozik,215 

illetve mikor elindul otthonról és az autósztráda mentén egy nagy körforgalmi útszakasz előtt 
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stoppol, ahová, félreértés miatt, hamarosan visszakerül, mert a „Róma” rendszámú autóról azt 

hitte, hogy külföldre viszi, ám annak utasai az olasz főváros helyett a magyarba utaztak. 

Angéla, anyja kórházba kerülése után nem tehet mást, folytatnia kell azt az életet, melyet 

korábban annyira megvetett, el kell fogadnia és meg kell értenie saját és anyja helyzetét.216 

Nem tud a sorsán változtatni, kénytelen beállni a szülő helyére.  

 Angéla történetét két szempontból is lehet értelmezni. A Friss levegő egyrészt 

összemossa a jelent a múlttal, és ahogy Murai András fogalmazza, „bár direkt módon nem a 

két rendszer közötti folytonosságra irányítja a figyelmet, az egzisztenciális kilátástalanság 

állapotának szempontjából nem mutat különbséget.”217 Másrészt Angéla történetét akár a 

rendszerváltozás után felnőtt fiatalok drámájának metaforájaként is lehet interpretálni. A lány 

megveti anyja életmódját, a háta mögött akarja hagyni a múltat és tovább lépni, friss levegőt 

szívni, ám képtelen bármin is változtatni. Nem azért, mert ügyetlen lenne, hanem mert nem 

tudja, mit kellene tennie. Hiányzik az apja, ruhatervező ambícióit támogató felnőttek 

nincsenek a környezetében, anyjával nem beszél, és nem változik semmi körülötte. Ezért 

hiába minden kísérlet, végül ugyanazokat az utakat járja végig, és ugyanoda kerül, mint anyja. 

A szülők sorsa nemzedékről nemzedékre tevődik át, a fiatalok pedig képtelenek magunkból 

kiszakítani a múltat, de talán, miképpen a film vége sugallja, ha már szabadulni nem tudnak 

tőle, talán elkezdhetik azt megérteni.        

Amíg a Friss levegő hősei valamiképpen igyekeztek megoldást találni a problémáikra, 

addig a Szép napok (2002) szereplői szinte csak a vulkánként feltörő indulataik révén képesek 

céljaikat elérni. Mundruczó a Friss levegőhöz képes sokkal nyersebb, távolságtartóbb és 

naturálisabb stílusban közelíti meg a rendszerváltozás utáni fiatalok sivár, kilátástalan 

helyzetét, akik valamennyien a társadalom legszélén tengődnek – szemben Török 

szereplőivel, akik vendéglátó-ipari végzettségüknek köszönhetően nagyobb eséllyel 

tudnak/tudnának boldogulni. A fiatal Maja világra hozza idősebb szeretőjével folytatott 

viszonyából született gyermekét, akit nem kíván megtartani, ezért eladja Máriának, aki régóta 

utódra vágyik. Mindennek szem- és fültanúja lesz Mária öccse Péter, aki éppen kikerült a 

javítóintézetből és várja, hogy kipostázzák útlevelét, hogy elmehessen külföldre. Addig 

autószerelőként dolgozik szadista főnökénél, aki, mint később kiderül, Maja kitartója. A Szép 

napok egy olyan álmos kis településen játszódik, mely bárhol lehet az országban. Mindenki 

ismeri egymást vagy valamilyen kapcsolatban áll a másikkal. A kapcsolatokat a közöny, az 
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üresség jellemzi, mindenki csak önmagára gondol, a szolidaritás fogalmát még csak hírből 

sem ismerik. Mundruczó fiataljai önfejűek, makacsok és képtelenek dühmentesen 

kommunikálni egymással. Dúl bennük a feszültség és emiatt gyakran csak az erőszak révén 

képesek megnyilvánulni. E tekintetben a Szép napok egyenes ágú folytatása Grunwalsky 

Ferenc előző fejezetekben tárgyalt, indulatoktól dominált filmjeinek (Egy teljes nap; Kicsi, de 

nagyon erős), amik nemcsak egy évek óta fokozatosan romló, a rendszerváltozás idejére 

mélypontját elérő társadalmi állapotot, hanem az értékrendek és az érzelmek kihalását is 

tükrözte, melyek az új rendszer bekövetkeztével árnyalatnyit sem mozdultak el jobb irányba, 

mindemellett továbbszálltak a fiatalabb generációkra.  

Mi indokolhatja a fiatalok elállatiasodott viselkedését? Ennek a súlyos és összetett 

problémának a forrása lehet az ingerszegény környezet, a reménytelenség, vágyaik 

elérhetetlensége, az egocentrikusság dominanciája, de talán legfőképp a szülők hiánya. 

Mundruczó filmjében egyáltalán nem mutatkoznak meg (legfeljebb Mária törődik Maja 

gyermekével és öccsével úgy, mintha az anyjuk lenne), nem akad senki, aki a fiatalokat 

nevelné és törődéssel, odafigyeléssel visszaszorítani a bennük dúló agressziót. Péter 

karakterében fokozatosan gyűlik a feszültség, nem kapja meg az útlevelet, Maját, akibe 

szerelmes, pedig nem szerezheti meg. Mindent megtesz azért, hogy elhagyja a települést, még 

autólopástól sem riad vissza, hogy kitörjön a kilátástalanság végtelen köréből. „A hetvenesek 

nemzedékének tagjai menekülési utakat azonban nem egy ellenvilág megteremtésében, hanem 

apolitikus társadalmi kívülállásban, a felnőtt lét elkerülésében, és végső esetben az 

elviselhetetlennek és szűkösnek érzett ország elhagyásában keresnek.”218 Akárcsak Kocsis 

filmjében, Mundruczónál is megtalálható a kör szimbóluma, mely főhősei állapotának 

kifejezője: Péter egyik jelenetben egyedül frizbizik egy mezőn és a játékszer mindig 

visszakanyarodik hozzá, de ugyanilyen sokatmondóak a Mária munkahelyén szüntelenül 

működő mosógépek forgásai is. Péternek ugyan sikerül kitörnie a körből, de ezt csak Maja 

életének és lelkének tönkretételével (megerőszakolja a lányt) képes megvalósítani. A film 

utolsó jelentében egymaga halad az oly régóta áhítozott tengerpart felé, útjának kimenetele 

azonban a korábbi életénél is bizonytalanabbá válik.219    
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A Szép napokhoz hasonlóan a heves indulatok dominanciája és a morális értékrendek 

totális szétesése látható Faur Anna Lányok (2007) című filmjében, ám a rendezőnő fiatal 

generációkról alkotott szemléletmódja még Mundruczóénál is reménytelenebb és 

lehangolóbb. Bármiféle ambíciónak még csak szikrája sem fedezhető fel a két főszereplő 

lányban,220 érzelmeik mérhetetlenül sivárak, szinte kizárólag permanens düh és szexuális 

ösztönök jellemzik őket. Rövidtávú céljaik pusztán unaloműzésre szolgálnak: röpke korzózás 

a helyi plázában, állandó szórakozás, idegenek meglopása, vagy némi időtöltés a taxisokkal. 

Ahogyan az eddigi filmekben, a szülők csak futólag vannak jelen, nem törődnek velük, teljes 

egészében ki vannak zárva a lányok személyes teréből. Megfigyelhető a filmben, hogy rendre 

a képkivágaton kívülre szorulnak, ha egy pillanatra mégis feltűnnek, nem kommunikálnak 

gyermekeikkel, legfeljebb ha az egyikük pénzt kér. Faur szemléletmódja nemcsak hősei 

korosztályáról rajzol elszomorító képet, hanem az idősebb és a legkisebb nemzedékek 

tagjairól is. A taxisok közül többen családos emberek, folyamatosan káromkodnak, egyik veri 

és fenyegeti gyermekét, másik (Zsótér Sándor karaktere) puhány, felelőtlenül szórja a pénzt és 

nem törődik egy szem lányával, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a film valamennyi 

szereplője közül ő az egyetlen, aki végül képes változni és a sarkára állni, mikor oly sok 

verbális megaláztatás után visszaszól kollégájának. A legkisebbek azonban főképp elkeserítő 

viselkedésmintákat látnak szüleiktől, így nem meglepő, mikor egy jelenetben az egyik 

kisgyerek száját durva káromkodások hagyják el.  

Bárhova is csatangoljanak a lányok, a miliő, a főváros, nyomasztóan szürke és 

reménytelenül kihalt. Kis túlzással, mintha tájképet látnánk csata után, bokáig érő sárral, 

elhagyott telepekkel, szétmálló épületekkel. „Budapest még egyetlen filmben sem látszott 

ennyire szürkének, ennyire elviselhetetlennek, még a legvadabb témákkal előhozakodó 

rendezőknél sem látszik ennyire ócska és szakadt helynek.”221 A lányok ugyan nehezen 

kezelhetők, állandó dühüket és nihilizmusukat azonban döntően befolyásolja a lehangoló, 

ingerszegény környezet, valamint a szülői gondoskodás, figyelem és a kölcsönös párbeszéd 

teljes csődje. Nincsenek előttük célok222 és szülői mintaképek, akiket követni lehetne. 

Útmutatás és törődés hiányában kilátásaik több mint bizonytalanok: ennek visszatérő vizuális 

szimbóluma az ismeretlen, a taxi fényszórói által bevilágított sötét utak, illetve az a filmvégi 

jelenet, melyben a lányok az ellopott taxival tétován haladnak előre, miközben ironikusan 
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felcsendül a „Vigyél el!” című dal. A permanens kilátástalanság, számkivetettség és a 

felgyülemlett harag erősen frusztrálttá változtatja a lányokat, mérgüket pedig az egyik taxison 

vezetik le, akit hosszan és kegyetlenül halálra vernek. „…ezeket a bármire képes kamaszokat 

mélyen meghatározza a neveltetésük, pontosabban annak teljes hiánya. A taxisok családján 

látjuk, hogy milyen szülők között nőttek fel ezek a lányok – a filmvégi gyilkosság így a 

gyerekek bosszújának is tekinthető a bukott szülőkön.”223 

A fiatalok elfojtott frusztrációira és mérhetetlen dühük kitörésére a lengyel filmben is 

akad példa. Ilyen Robert Gliński Szia, Tereska! (Cześć, Tereska!, 2001) című alkotása, mely a 

rendszerváltozás utáni kaptalista Lengyelország fiataljainak egy csoportjáról fest felkavaró és 

elkeserítő képet. A tinédzser Tereska Varsó paneldzsungelében él anyjával és alkoholista, 

rendőr apjával, akik, főleg pénzzel, igyekeznek lányukat támogatni. Divattervező szeretne 

lenni, de az általa kívánt intézménybe helyek szűkössége miatt nem kerül be, ezért 

varróiskolában kell folytatnia, ahol magának állítja elő az anyagokat. Tereska kötelességtudó, 

becsületes, ambiciózus és felelősségteljes lány. Feddhetetlen természete miatt azonban a vele 

egykorúakkal nem találja a közös hangot. Osztálytársa, Renata rossz indulatú vele szemben, 

álmai és vágyai hallatán ki is neveti őt, mondván soha nem lehet belőle divattervező. Renata 

és a többiek csak úgy fogadják el a naiv és ártatlan Tereskát, ha részt vesz a csínytevéseikben, 

lopásaikban, ha velük együtt iszik és cigizik. Az új „barátok” miatt, akik csak kihasználják 

ártatlanságát és naivitását, Tereska rendre későn ér haza és egyre gyakrabban hiányzik a 

kóruspróbákról, ahová korábban mindig lelkiismerettel járt. Ígéretesnek tűnő sorsa egyre 

kilátástalanabbá válik, ami sok feszültséget generál benne. Felgyülemlett dühét, szadista 

hajlamait rendre egy kerekes székes portáson, Edeken vezeti le, akit végül addig ütlegel, amíg 

az meg nem hal.  

Glińksi filmje Kocsis Ágnes alkotásának inverze abból a szempontból, hogy míg a 

Friss levegőben az anya és lánya kapcsolata, ha csak parányi mértékben, de fejlődést mutatott, 

addig a Szia, Tereskában mindez fordítva történik, mert az eleinte rendezett kapcsolatok 

fokozatosan szétesnek. Tereska jó viszonyt ápol szüleivel, még szigorúbb apjával is, ám a 

rendszeressé váló késői hazaérkezések, valamint lánynak kölcsönadott pénz ellopása miatt 

kapcsolatuk veszélyesen elmérgesedik. Egy alkalommal apja ittasan szabályos rombolást 

rendez lakásukban és baltával fenyegeti lányát, míg végül már nem is beszélnek egymással. 

Igazi barátai nincsenek, kapcsolatai a többiekkel meglehetősen felszínesek, egyedül Edekkel 

                                                           
223

 Kránicz Bence: Passzív ellenállás – Nemzedéki közérzetfilmek Filmvilág 2013/9. 7. 



93 

 

tud őszintén szót váltani. Ő az egyetlen, aki meghallgatja, miközben a lány álmai lépésről 

lépésre omlanak össze, és idővel minden társadalmi alappillér (egyház, iskola, család) 

értelmetlenné válik számára, a feszültség pedig egyre gyűlik benne. „Tereska eltaszítottnak, 

frusztráltnak érzi magát, ez váltja ki belőle az agressziót, a gyűlöletet. Talán nem tanulta meg 

kezelni a frusztrációt, mivel ez a folyamat szoros összefüggésben van az életkorral és a 

kulturáltsággal. Minél idősebb, minél kulturáltabb valaki, annál erősebbek az agresszivitást 

fékező erők. Egyes amerikai pszichológiai irányzatok szerint minden emberben kódolva van 

az agresszió, ám ezt a kultúra, a nevelés, az erkölcsi normák elfojtják.” – fogalmazza meg 

Gliński.224 Az eddig tárgyalt magyar filmekkel ellentétben itt jelen vannak a szülők, mégis, 

mintha elmulasztották volna lányukat megismertetni a felnőtt élettel. Noha anyagi segítséget 

eleinte tudnak biztosítani, a lelki, érzelmi támogatás elmaradt. Pedig Tereskának éppen erre 

lenne a legnagyobb szüksége, hogy érezze a törődést, de ezt egyedül Edektől kapja meg. „A 

film főhőse magányos, nem tudja megélni az érzelmeit, mert egy olyan világban, 

környezetben él, ahol egy érzékeny, sérülékeny embernek nehéz dolga van. Szeretne mély, 

őszinte érzelmi kapcsolatokat kialakítani a családján belül, az iskolában, a templomi 

közösségben – de ezek mind felszínes kapcsolatoknak bizonyulnak. Végül úgy érzi, mindenki 

becsapta, csalódik a barátnőjében, a fiúban, akit a szerelmének hisz. Mindaz, amit szépnek 

képzelt el, valahogy szürkévé, mocskossá válik. Érzelmeiben frusztrálódva végül gyilkosságot 

követ el.”225      

Robert Gliński ahhoz a rendezőgenerációhoz tartozik, akik a hetvenes években még 

nem jelentkeztek filmekkel, de az erkölcsi nyugtalanság alkotásai mély benyomást 

gyakoroltak rá, mely jól megfigyelhető a Szia, Tereska! formai megoldásain. Miképpen a 

hetvenes években Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland és Krzysztof Kieślowski művei 

szakítottak a lengyel film régmúlt orientációjával, az irodalmi adaptációkkal és kameráikat a 

valóság, a mindennapi társadalmi problémák felé fordították, ugyanígy tett Gliński is. Ezt jól 

mutatja, hogy alig két évvel Andrzej Wajda Pan Tadeusz (1999) és Jerzy Hoffman Tűzzel-

vassal (Ogniem i mieczem, 1999) elsöprő hazai sikerű filmjei után jelentkezett Tereska 

történetével. A fekete-fehér, szemcsés képek, a non-diegetikus zene nélkülözése, a 

kézikamerás felvételek hamisítatlan dokumentumfilmes hatást keltenek. A realitás minél 

hitelesebb visszatükrözése érdekében Gliński Tereska és Renata szerepére a 
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javítóintézetben226 élő Aleksandra Gietnert és Karolina Sobczakot választotta, kiknek 

természetes viselkedése, gyakran improvizált, szleng kifejezésekkel tarkított dialógusai 

kiválóan testesítik meg karaktereiket. Gliński formanyelvi stílusa, a klausztrofób, 

reménytelenséget sugárzó panelházak és a szűk lakások sokasága olyan benyomást keltenek, 

mintha nem is az ezredfordulón, hanem az erkölcsi nyugtalanság, a hetvenes évek második 

felében járnánk. Csupán néhány tárgy és ruha emlékeztet arra, hogy időben hol vagyunk, 

valamint a bevásárlóközpont épülete, ahol Tereskáék megfordulnak.  

Ewa Mazierska tanulmányában227 a film két fontos szegmensét emel ki. Az egyik a 

Tereska mindennapjait és az őt körülölelő miliő látványos kontrasztja. Amikor barátaival a 

bevásárlóközpontban csavarognak, az ott látható hatalmas reklámok egytől-egyig 

gazdagságot, csillogást és jobb életet hirdetnek, lényegében a teljes ellentétét annak a 

környezetnek, ahol ők élnek, egy olyan világot, melyet feltehetőleg ők soha nem fognak elérni 

(vö. a Szezon fiataljait a tévében látottakkal).  A másik, és meglátásom szerint helyesen 

hangsúlyozza ki, hogy Tereska nem a rendszer igazságtalansága miatt válik frusztrálttá és 

követ el brutális gyilkosságot. Gliński nem a hatalmat bírálja, a kapitalizmus farkastörvényeit, 

ugyanakkor a felmérhetetlen dühön kívül mással nem indokolja Tereska tettét, azokat 

mindvégig homályban hagyja. Témája ugyan egyetemes, ám meglátásom szerint a miliőn 

kívül abban is sajátos, hogy dokumentarista arculatával elegánsan utal arra, hogy a fiatalok 

évekkel a rendszerváltozás után, az ezredfordulón is legalább olyan kiszolgáltatott és 

reménytelen egzisztenciális helyzetben vannak, mint az előző rendszerben. Szüleikkel nem 

kommunikálnak őszintén, kitaszítottnak, feleslegesnek érzik magukat és képtelenek kitörni 

abból a körből, melybe beleszülettek, és amibe minduntalan visszajutnak. Mi sem támasztja 

alá ezt érzékletesebben, mint a film zárójelenete, melyben Tereska a gyilkosság után 

hazaballag, a környéken lakó gyerekek vidáman játszadoznak az udvaron, egyikük ráköszön 

(„Szia, Tereska”), belép a magas panelházba, elindul felfelé, és csak a lépteit hallani, miután 

eltűnik a kivilágítatlan lépcsőházban. Minden ugyanúgy folytatódik. 
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level. Bern, Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2007. 143-150.  
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A jelenlévő múlt – Enen és A vakond 
 

Az eddig tárgyalt filmek arról szóltak, miképpen boldogulnak a fiatalok a 

rendszerváltás utáni gazdasági-társadalmi körülmények között. A következőkben két olyan 

lengyel filmet fogok elemezni, melyek ugyan a kommunista múlt megismeréséről mesélnek, 

de megtalálhatók bennük a fejezet eddigi filmjeinek gyakori visszatérő motívuma, mégpedig 

az idősebb és a fiatalabb generációk közötti kommunikációképtelenség. A filmek hőseinek 

minden esetben a feltáratlan múlttal kell szembenézniük. Akár sikerül a fiataloknak 

integrálódniuk a társadalomba vagy annak szélére kerülnek, a kulcsszó minden esetben a 

nemzedékek közötti kommunikáció lesz. 

A rendszerváltozás óta közel húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az alkotók 

kísérletet tegyenek ennek feloldására. A szülőktől történő leválás és önállósodás helyett a 

fiatalok apáik nemzedékének múltbéli tetteire összpontosítottak. Ily módon nemcsak 

enyhíthetik a kommunikációs gátakat, de a múlt megismerésével talán önmaguk sorsát, 

jövőjét is képesek lesznek jobban megérteni. Míg a magyaroknál erre jellemzően a fiatalabb 

rendezők vállalkoztak,228 addig a lengyeleknél az idősebb, már az erkölcsi nyugtalanság 

idején jelentkező rendezők is, mint Feliks Falk Enen (2009)229 című filmjével. Történetének 

egyik főhőse a fiatal, idealista és ambiciózus, disszertációján munkálkodó orvostanhallgató 

Konstanty, kinek élete tökéletesen kiegyensúlyozott, hiszen munkája van és szerető családja. 

Mentálisan sérült betegekkel foglalkozik, és miután egyik idősebb pácienséről, Pawelről 

semmilyen adatot nem találnak, és senki nem tud róla semmit, Konstanty elvállalja esetének 

kivizsgálását, mert egyrészt izgalmas téma lehet doktori dolgozatához, másrészt, ahogy 

később megfogalmazza, évekkel korábban elhunyt édesapjára emlékezteti. Ám Pawel esete 

korántsem tűnik egyszerűnek, ugyanis noha békés természetű, alig beszél, a szavakat szinte 

harapófogóval kell kiszedni belőle, ezért Konstanty a kiléte után kezd nyomozni. Eközben 

megpróbál beszélni vele, gondoskodni róla, sőt még haza is viszi magával, melynek nemhogy 

felesége nem örül, de még szabálytalan is, ezzel kockára teszi családja biztonságát és 

karrierjét. Meggyőződése, hogy Pawel nem veszélyes senkire és az otthoni terápia segíthet 

neki megnyilatkozni. Hátteréről a hivatali hatóságok nem tudnak, vagy nem akarnak 

információkat szolgáltatni Konstanty számára, aki az igazság kiderítése érdekében még 

zsarolástól sem riad vissza. A hosszadalmas nyomozási folyamat során rátalál Pawel fivérére, 
                                                           
228

 Ld. Török Ferenc: Apacsok (2010) és Cserhalmi Sára: Drága besúgott barátaim (2012) 
229

 A filmet Magyarországon nem forgalmazták, Lengyelországban Enen, nemzetközi forgalmazásban „Case 
Unknown”, vagyis „Ismeretlen ügy” címmel vetítették.  
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aki korábban mindent letagadott az üggyel kapcsolatban. Elmondásából kiderül, hogy Pawel 

tüntetéseket szervezett a nyolcvanas évek elején, külföldi újságíróknak nyilatkozott, 

ugyanakkor hajlamos volt az agresszióra és ittasan embert is ölt, ezért fivére minden adatot 

megsemmisített róla és bedugta egy intézetbe.  

Pawel karaktere nem egyszerűen egy mentálisan sérült ember, akire Konstanty 

apafiguraként tekint, hanem a homályos,230 kibeszéletlen múlt egyszemélyes megtestesítője, 

függetlenül attól, hogy milyen súlyos tetteket követett el. Bárhová keveredik, legyen szó 

Konstanty családjáról, a rettegő szomszédokról, hivatalról vagy kórházról, nem kívánatos 

személynek számít, és mindenhonnan kitagadják. Mindenkinek jobb, ha nem foglalkoznak 

vele, vagy ha úgy tekintenek rá, mintha nem is létezne – akárcsak a múlt, mellyel nem 

kívánnak foglalkozni. Egyedül Konstanty gondolkodik ellenkezőleg, kíváncsisága határtalan, 

ő mindenáron megpróbál kommunikálni az idősebb generáció képviselőjével és Falk 

alkotásának éppen ez a legfontosabb összetevője. Nem véletlen, hogy Pawel a film első 

felében szinte egyáltalán nem szólal meg, elvégre a múlttal foglalkozni kell, magától nem fog 

feltárulni. Míg a hivatali szervek és a fivér, aki hangosan kijelenti, hogy a fiatalabbak nem 

érthetik az ő nemzedékét, és igyekeznek eltussolni Pawel múltját, addig Konstanty éppen azt 

kívánja feltárni. Ő az egyetlen, aki környezetében ki akarja deríteni az igazságot Pawelről és a 

múltról, cselekedete azonban áldozatokkal jár és akaratlanul is régi sebeket szakít fel vele. 

Emellett nyomozása során úton-útfélen akadályokba ütközik, ha úgy tetszik, a természet is 

ellene fordul: a film mindent elmosó árvízzel kezdődik és szakadó esőben (mikor fény derül 

Pawel kilétére) végződik, mely egy újabb árhullám lehetőségét veti fel, mintha az elemi erők 

is a régmúlt elhallgatására törekednének. Konstanty a fejezet eddig vizsgált lengyel filmek 

fiataljaival szemben nem eltávolodni kíván a múltjától, hanem éppen ellenkezőleg, 

megismerni azt. A múlt feltárása iránti elszántságát indokolhatja, hogy az eddigi filmek fiatal 

szereplői alsóbb osztályokba tartoztak, Konstanty viszont az értelmiség képviselője és több 

érdeklődést mutat a közelmúlt iránt. Kérdés azonban, hogy vajon meg lehet-e érteni a szülők 

nemzedékét? Lehet-e hidat építeni a generációk között?        

A közelmúlt vizsgálata, feldolgozása nem kizárólag az idősebb rendező nemzedéket 

foglalkoztatja, hanem a fiatalabbat is. Miképpen az Enen, úgy Rafael Lewandowski első, A 
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 Beszédes a film DVD borítója, melyen kizárólag Pawel elmosódott arcát lehet látni.  
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vakond (Kret, 2011) című filmje231 is egy harmincas évei elején járó fiatal férfi (akit itt is az 

Enen főszereplője, az ártatlan tekintetű, gyerekképű Borys Szyc alakít) perspektívájából 

mutatja meg, hogyan képes a múlt betörni és feszültségeket generálni a legszűkebb családi 

körökben is. Pawel és édesapja Zygmunt, ruhákat importálnak Franciaországból, hogy otthon 

eladják. Így keresik mindennapi kenyerüket. Harmonikus és kölcsönös tiszteleten alapuló 

kapcsolatukat azonban beárnyékolja, hogy a sajtóban olyan pletykák terjengnek, miszerint 

Zygmunt – aki a hadiállapot bevezetése előtt egy sziléziai bányászsztrájk vezetője volt – 

valójában beépített ember és „vakond” álnéven folyamatosan jelentett a hatalomnak a sztrájk 

és a Szolidaritás működéséről. Zygmunt mindent hevesen tagad, mellyel csak erősíti a gyanút 

családja és barátai körében, ráadásul fia kiegyensúlyozott házasságát is veszélyezteti, 

tudniillik menye apja éppen annak az árulásnak volt áldozata, mellyel őt vádolják. 

Pawel határozott, jó erőben lévő férfi, aki hamar kíván sok pénzhez jutni a 

ruhakereskedésből, hogy feleségével és gyermekével elköltözhessenek apjától. Csakis előre 

tekint, nem hátra, a múlt eseményei hidegen hagyják. Mikor az első híreket látja a tévében a 

bányászsztrájk tárgyalásának újrakezdéséről, nem is maga a konkrét ügy, hanem annak ténye 

csigázza fel, hogy a képernyőn feleségét láthatja. Elege van a múlt feltárásból és nem érti, 

hogy apja nemzedéke, akik politikai összeesküvést sejtenek Zygmunt lejáratásának háttérben, 

harminc évvel az események után miért beszél még vörösökről. Csak amikor már olyannyira 

elviselhetetlen a sajtó nyomása és a környezetében élők, köztük a felesége bizonytalansága 

apja ártatlanságát illetően, akkor dönt úgy, hogy komolyabban foglalkozik az esettel. 

Időközben apját ugyan rehabilitálják, de az egykori belügyes, ki a bíróságon tagadta a vakond 

létezését, felkeresi Pawelt és azzal zsarolja, hogy ha nem fizet neki, nyilvánosságra hozza apja 

beszervezésének dokumentumait. 

Lewandowski nem kizárólag a fiatal, hanem az idősebb generációnak is hangot ad 

filmjében. Ebből a szempontból fontos a tengerparti jelenet, melyben Zygmunt elárulja, 

miképpen szervezték be. A hatalom kényszerítette arra, hogy belépjen, ugyanis ha ezt nem 

tette volna meg és nem írta volna alá az erről szóló papírt, súlyosan beteg felesége nem került 

volna a legjobb varsói kórházba. A rendező a múlt mellett, röpke pillanatok erejéig, saját 

korára is utal, melynek társadalma politikailag mélyen megosztott, érinti az elvándorlást és 

                                                           
231 Figyelemre méltó a két alkotás, valamint a hasonló tematikájú magyar filmek bemutatásának időbeli 

közelsége. 
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léteznek a fiatalok körében olyanok, különösen a nők, akik rendkívül ambiciózusak és 

mindenképpen tisztázni kívánják a múltat – ilyen Pawel újságíró felesége és a tárgyalás új, 

lelkes bírónője is. Mikor Zygmunt bevallja tettét, fia nem rendül meg különösebben, már-már 

kezd együtt érezni vele. A múlt és a tettek nem foglalkoztatják, de megdöbbenti, hogy apja 

soha nem volt vele őszinte. Miképpen a fejezet legtöbb filmjének esetében, nem a jelenlegi 

vagy múltbéli tettek mélyítik a generációk közötti szakadékot, hanem leginkább a 

kommunikáció és a megértés hiánya. Pawel igyekszik apja nemzedékét megérteni, de 

képtelen rá, mivel az idősebbek ebben nem is segítenek neki, helyette lekezelően bánnak vele, 

mondván ő akkor még nem élt és honnan tudhatná, hogy akkoriban milyen idők jártak. Ha a 

lelkiismeretesség és az őszinteség hiányzik az idősebbekből, akkor azt a fiatalok könnyedén 

örökölhetik. Erre utal Lewandowski akkor, mikor Pawel a film végén egy kővel leüti az őt 

zsaroló egykori belügyest, majd autójával és az összes, apját leleplező dokumentummal 

együtt elégeti. Tettével olyanná válik, mint akik ellen apja nemzedéke harcolt a hadiállapot 

bevezetése előtt, akik el akarják tüntetni a múltat és szőnyeg alá söpörni a tényeket.232 Így 

Pawelnek is lesz egy súlyos titka, amit senkinek nem fog elárulni, még apjának sem, akivel 

szemben már sosem lesz olyan közeli, szeretetteljes a viszonya, mint korábban. Ezt mutatja be 

az utolsó jelenet, mikor a család örömmel üdvözli Zygmuntot az idősotthonban, de Pawel 

nem így tesz, hanem kellő távolságtartással figyeli az eseményeket.  A vakond kétségkívül 

érzékelteti, hogy minden nemzedékek közötti konfliktus – legyen szó jelenről vagy múltról – 

kiinduló problémáját a kommunikáció hiánya jelenti. Amíg ez nem történik meg, addig a 

fiatalabb generációk is nagy eséllyel fogják elkövetni ugyanazokat a hibás lépéseket, mint 

elődeik. 

A második szakasz elején több szakszövegre hivatkozva kiemeltem, hogy a szülők 

jelenléte és segítsége nélkül a rendszerváltozás után felnövekvő fiatal generációk nagy 

nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek boldogulni. Úgy érezték, a rendszerváltozás 

után felmerülő problémák megoldásában – mint az elhelyezkedési esélyek kedvezőtlen 

alakulása, a munkaerő piaci kiszolgáltatottság, a megfelelő képzettség hiánya, az életfeltételek 

terén mutatkozó kedvezőtlen fordulatok – legfeljebb a család segíthet, már amennyiben tud 

segíteni.233 „Az ifjúság felismerte, hogy az egyén csak magában és legfeljebb családjában 

bízhat. Ez a befelé forduló magatartás határozza meg a fiatal nemzedék látásmódját és 
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 A lángoló gépkocsi és a papírok égése megidézi a Kopóknak (Psy, Władysław Pasikowski, 1992) egyik fontos 
jelenetét, melyben az egykori belügyesek égetnek el több perdöntő jelentést és bizonyítékot. 
233

 Gazsó Ferenc – Laki László: Esélyek és orientációk (Fiatalok az ezredfordulón) Budapest, OKKER Oktatási 
Kereskedelmi és Szervezési Iskola, 1999. 143-153. 
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társadalmi cselekvését.”234 Az elhelyezkedés nehézségei, a tartós munkanélküliség, az 

életfeltételek előnytelen alakulása jelentős hatást gyakoroltak a fiatalságra, mely sok esetben 

okozta és okozza mind a mai napig bennük a kilátástalanság, kiszolgáltatottság és elvágyódás 

érzését. Ezek a problémák a fejezet és egyúttal a második szakasz elemzett filmjeiben is 

megjelennek, miképpen a szülők jelenlétének vagy támogatásának hiánya. Jól látható a 

filmekben, hogy ha a szülők nincsenek jelen, illetve ha semmiféle anyagi vagy lelki-érzelmi 

segítséget nem nyújtanak, a fiatalok ide-oda sodródnak és próbálkozásaik ellenére képtelenek 

beilleszkedni a társadalomba. Kommunikáció nélkül a különféle generációk nem érthetik meg 

a másikat és így nem is léphetnek tovább. Csakis a kölcsönös párbeszéd, az egymás, illetve a 

másik helyzetének felismerése, a tisztán látás vezethet el oda, hogy saját, velünk élő 

múltunkat és jelenünket könnyebben megérthessük.  

     

Összefoglalás 
 

Tanulmányom harmadik fejezetében igyekeztem rámutatni azokra a történeti 

hasonlóságokra és különbségekre, melyek az 1989 után készült magyar és lengyel 

nagyjátékfilmek között fedezhetők fel a tekintetben, hogy miképpen ábrázolják a fiatalabb 

nemzedékek rendszerváltozás utáni helyzetét. A fejezethez választott alkotásokat három 

fontos, egymást átfedő téma köré csoportosítottam (nyugatra utazás, főváros/nagyváros-vidék 

ellentét, az otthon maradók lehetőségei), melyek meglátásom szerint érzékletesen tükrözik 

vissza a rendszerváltozás idején és az utána felnövő fiatal nemzedékek sorsát. Valamennyi 

film elemzése során igyekeztem kiemelni a fiatalok rendszerváltozás utáni helyzetéről 

kialakult, általában lesújtó és bizonytalan világképet, mely független attól, hogy az adott 

alkotás rendezője az idősebb vagy fiatalabb generáció képviselője. Itt érdemes megvizsgálni 

annak kérdését, hogy létezik-e különbség fiatalabb és idősebb rendezők hangneme, 

fogalmazásmódja között, illetve történt-e jelentős változás a fiatalabb alkotók színrelépésével, 

ugyanis a választott filmek rendezői között egyaránt megtalálhatók a rendszerváltozás előtt tíz 

vagy tizenöt évvel született fiatal, az ún. középnemzedék tagjai és Rózsa János és Szabó 

István személyében a legidősebb generációhoz tartozó rendező is.   
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 Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben in: Gazsó Ferenc és Stumpf István 
(szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Budapest, Ezredforduló Alapítvány, 1995. 93-94. 
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Az ezredforduló után készült alkotások rendezői (Kocsis Ágnes, Hajdu Szabolcs, 

Mundruczó Kornél, Török Ferenc) mind a hetvenes években születtek, tehát bőven vannak 

emlékeik, tapasztalataik a szocializmusról és a rendszerváltozás utáni kapitalista 

berendezkedésről is. Velük szemben Rózsa és Szabó sokkal idősebb, a harmincas években 

született nemzedéket képviseli. Jelentősen eltérő impulzusok és alkotások – például a francia 

új hullám remekművei – hatottak munkásságára,235 ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, 

hogy műveiknek döntő többsége (Álmodozások kora, 1965; Vasárnapi szülők, 1979) 

szeretetre és kitörésre vágyó, helyüket kereső fiatalokról mesélnek, így a Félálom, illetve az 

Édes Emma, Drága Böbe nemcsak a rendszerváltozás tematikájának, hanem a két rendező 

életműve szerves tartozékának is tekinthető, mindemellett olyan motívumok hordozói, melyek 

náluk évtizedekkel fiatalabb nemzedékek filmjeiben is megtalálhatók. A különbség abban 

érhető tetten, hogy Salamon András, Fekete Ibolya, Vajda Péter és Incze Ágnes nemzedéke az 

ötvenes években született, és filmjeikben a rendszerváltozás jellemzően szédítő örömmel 

párosul. Ezzel szemben a hetvenes években született nemzedék számára a falak leomlása 

éppen az ellenkezőjét jelentette. „A rendszerváltás ugyanakkor nem sokként és nem mámoros 

felszabadulásként érte ezt a nemzedéket, hanem fokozatosan belenevelkedett a szabad 

versenyes kapitalizmus uralkodó értékeibe.” 236A lengyelek esetében a legidősebb nemzedék 

tagjai (Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz) javarészt a rendszerváltozást megelőző kardinális 

történelmi eseményeket dolgozták fel, a középnemzedék (Feliks Falk, Robert Glinski), pedig 

makacsul kitartott saját stílusa mellett és koncentrált az átmenet utáni lengyel társadalom 

igazságtalanságaira. Közös a két ország 1989 utáni filmművészetében, hogy a fiatalabbak 

színre lépésével (Török Ferenc, Pálfi György Hajdú Szabolcs, Mundruczó Kornél, Fliegauf 

Bence) új, frissebb, lendületesebb, kísérletezőbb szemléletmód váltásról beszélhetünk. 

Mindez igaz a lengyelekre is, ahol a különféle generációk gyakran egymásra torlódnak. 

Jellemző, hogy az évente megrendezett gdyniai filmfesztiválon, mely az éppen aktuális évben 

elkészült lengyel alkotások mustrája, gyakran felbukkan egy-egy tehetség, akibe újságírók, 

kritikusok, filmszakemberek sok bizalmat fektetnek, ám munkáik kis idő elteltével feledésbe 

merülnek. Nem ritkán fordul elő, hogy más területeken helyezkednek el és nem térnek vissza 

a nagyvászonra. „Néhányukat felszívja a televíziózás és a reklám, sokuk többéves várakozás 
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 Hozzá kell tenni, hogy Török filmjeiben ugyanúgy fellelhetők új hullámos hatások. Erről részletesebben lásd: 
Erdélyi Z. Ágnes: Az új hullám édes könnyűsége (Beszélgetés Török Ferenccel) Filmvilág 2014/10. 20-22.  
236 Stőhr Lóránt: Csapatfotó (Fiatal filmesek) Filmvilág 2007/1. 12-16.  
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után jut el a következő egészestés projekt megvalósításáig.”237 A fejezetben tárgyalt alkotók 

közül például Mariusz Frontról (Kettős portré) és Rafal Lewandowskiról (A vakond) 

mondható el, akik debütáló alkotásuk óta nem jelentkeztek újabb nagyjátékfilmmel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
237 Szíjártó Imre: Így jönnek (Elsőfilmesek Kelet-Közép-Európában) Filmvilág 2008/2. 49. 
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Összefoglaló 

 

Doktori disszertációm választott témája két közép-kelet-európai ország, Magyarország és 

Lengyelország rendszerváltozást követő filmművészetének vizsgálata. A magyar és a lengyel 

filmek összehasonlító elemzésével rávilágítottam arra, hogy a két ország filmművészetében 

miért nem találhatók a rendszerváltozás utáni sikerekről mesélő történeteket. Értekezésem fő 

megállapításait különféle háttértanulmányok, szakszövegek, illetőleg a választott filmek 

elemzésével támasztottam alá. Konklúzióm az, hogy noha a két ország filmgyártásának 

alakulása, valamint az adott téma megközelítési stílusa között találhatók eltérések, a 

társadalom tagjainak a rendszerváltozást követő kudarcairól, érvényesülésének és tisztességes 

boldogulásának lehetetlenségéről hasonló történeteket mesélnek el és azonos 

következtetéseket vonnak le.  

A témaköröket három nagyobb fejezetre bontottam. Az elsőben a két ország 

rendszerváltozás utáni filmgyártásuk lényeges átalakulásait tekintettem át, és rámutattam 

azokra az intézménytörténeti változásokra, melyek a két nemzet 1989-1990 utáni 

filmgyártását meghatározták. A második fejezetben a magyar és lengyel bűnfilmeket 

vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy hősei miért fordulnak törvénytelen utakra, mi 

motiválja őket bűntetteik elkövetésére. Itt arra a megállapításra jutottam, hogy a hősök a 

rendszerváltozás után csak illegális úton boldogulhatnak és érhetik el kitűzött céljaikat, mert 

tisztességes módon képtelenek egzisztenciájukat biztosítani. A következő fejezetben annak 

jártam utána, hogy az 1989 után készült magyar és lengyel nagyjátékfilmek, rendezőik 

életkorától függetlenül, hogyan jelenítik meg a fiatalabb nemzedékek rendszerváltozás utáni 

helyzetét. Elemzésemhez több motívumot (nyugatra utazás, főváros-vidék szembenállása, 

otthon maradottak kilátástalansága, apátlanság, kommunikáció hiánya) emeltem ki és arra a 

következtetésre jutottam, hogy a filmek a fiatalok rendszerváltozás utáni helyzetéről kialakult 

világképe, legyen szó bármelyik motívumról, meglehetősen lesújtó és bizonytalan. A fiatalok 

nem találják helyüket a rendszerváltozás utáni új világban, képtelenek megérteni azt és 

beilleszkedni az átalakuló társadalomba, ezért alternatívaként vagy az emigrálást, vagy a 

társadalmon kívüli életet választják.  

Mint minden dolgozat, jelen írás sem lehet teljes, a közelmúlttól egyik nemzet sem 

volt képest teljes mértékben elszakadni. Schubert Gusztáv találó szavai másfél évtized 

elteltével is aktuálisak: „a múlt valahogy nem tud véget érni, a jövő pedig nem tud 
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elkezdődni.”238 Változatlanul akadnak tisztázatlan, lezáratlan témák, melyek az alkotókat, 

nemzedéktől függetlenül, foglalkoztatja. Ennek tükrében érdemes lesz kivárni azon 

generációk nagyjátékfilmjeit, akik 1989-ben vagy utána születtek, akik nem az előző 

rendszerben szocializálódtak. Alkotásaikból talán ki fog rajzolódni, hogy vajon sikerült-e 

levetkőzniük szüleik nemzedékének beidegződéseit, és ha igen, akkor merre tudnak 

továbblépni. Vajon le tudnak-e szakadni a múlttól, esetleg megérteni azt? Vajon a fővárosok 

továbbra is a töméntelen lehetőségek helyszínei maradnak? Sok kérdés maradt, melyre az 

újabb generációk remélhetőleg nem mulasztanak el válaszokat adni.  
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 Schubert Gusztáv: Rejtőzködő évtized. A magyar rendszerváltás filmjei. Metropolis 2002/3-4. 12. 
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Doktori disszertációmban két közép-kelet-európai ország, Magyarország és Lengyelország 

filmművészetének rendszerváltozást követő éveit vizsgáltam. A két nemzet nagyjátékfilmjeit 

abból a szempontból tanulmányoztam, hogy az 1989 utáni magyar és lengyel 

filmművészetben miért nincsenek a rendszerváltozás utáni sikerekről mesélő, az egyén 

érvényesülésének diadalát ábrázoló történetek. A releváns háttértanulmányok és 

szakirodalmak feldolgozásával, valamint a választott művek cselekményeinek elemzésével 

mutatom be azokat a hasonlóságokat és eltéréseket, melyek a két ország rendszerváltozás 

utáni filmjeit jellemezték. Azt vizsgálom meg részletesen, hogy a választott alkotások milyen 

történettípusokat, karaktereket mutatnak be, hogyan ábrázolják az egyén konfliktusait az 

átalakult rendszerben, illetve mik az okai annak, hogy az egyén becsületes felemelkedéséről 

alig találhatók történetek. Dolgozatomban elsősorban az átmenet idején (1988-1992), illetve a 

kilencvenes években játszódó történetekre koncentrálok, de kitérek néhány, az ezredforduló 

és az utána következő évek rendszerváltozáshoz köthető alkotásaira is.  

 Disszertációm bevezetőjében személyes és szakmai indokok ismertetésével 

szemléltetem, hogy miért a rendszerváltozás mozgóképes megjelenítését választottam 

dolgozatom témájául, illetve a közép-kelet-európai régió volt szocialista országai közül miért 

éppen a magyart és a lengyelt választottam. Ezt követően ismertetem doktori értekezésem 

fejezeteit, melyek az alábbiak: 

I. A rendszerváltozás a magyar és lengyel filmiparban 

II.  Törvénytelen utakon – A bűn és rendszerváltozás történetei a kortárs magyar és 

lengyel nagyjátékfilmben 

III.  Kísérletek a boldogulásra – fiatal nemzedékek tapasztalatai és konfliktusai a 

rendszerváltozás utáni magyar és lengyel filmben 

 

Mindezek után megindokolom, hogy miért bűn, illetőleg a fiatalok témaköreit 

(valamint az ahhoz kapcsolódó filmeket) választottam téziseim alátámasztásához. Ezek után 

térek rá a fejezetek részletesebb bemutatására. 

Az első fejezetben a magyar és lengyel filmgyártás lényeges átalakulásait vizsgáltam 

meg azzal a céllal, hogy rávilágítsak azokra az intézménytörténeti változásokra, melyek a két 

nemzet 1989-1990 utáni filmgyártását meghatározták. Ilyenek Magyarországon az MMA 

(később MMKA), a Magyar Nemzeti Filmalap, illetve Lengyelországban a Lengyel 
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Filmintézet létrejötte. Vizsgálódásaim rámutattak arra, hogy a filmgyártás tekintetében 

számos azonosság mutatható ki, mint például a cenzúra megszűnése, az amerikai filmek 

dominanciája, a mozik létszámának csökkenése, vagy a film kiemelt kulturális szerepének 

drasztikus csökkenése. 

A második fejezetben a magyar és a lengyel bűnfilmeket vizsgáltam. A műveket abból 

az aspektusból közelítettem meg, hogy mi motiválja a hősöket bűntetteik elkövetésére, miért 

gondolják úgy, hogy a törvénytelenség az egyetlen boldogulásukhoz vezető út. Az alkotások 

vizsgálata előtt felvázoltam a bűnfilmek jellegzetes történettípusait, majd az elemzésekkel 

arra a megállapításra jutottam, hogy mind a magyar és a lengyel filmek hősei a 

rendszerváltozás után képtelenek tisztességes módon biztosítani egzisztenciájukat, ezért 

csakis illegális utakra térve garantálhatják boldogulásukat és céljaik elérését. A hősök tetteit 

hasonló motivációk váltják ki, mint például csalódás az intézményrendszerekben, a 

hatóságokban, valamint az állandó létbizonytalanság, a kilátástalan jövő, a gyors 

meggazdagodás lehetősége, illetve a jobb életbe fektetett remény. A magyar és lengyel 

bűnfilmek kifejezésmódjai radikálisan eltérnek egymástól, ugyanis a magyarokra inkább 

szerzőibb, addig a lengyelekre szinte kizárólag műfaji megközelítés jellemző. Ennek ellenére, 

és a fejezetnek ez az egyik fő megállapítása, hogy történettípusok és karakterek 

szempontjából számtalan azonosság fedezhető fel. A fejezetben az alábbi filmeket vizsgálom: 

Dögkeselyű, Kopók, Gyilkos kedv, Az apa joga, Az adósság, Pattogatott kukorica, A csalás 

gyönyöre, Kicsi, de nagyon erős, Gengszterfilm, Zuhanórepülés, A rózsa vére. 

A harmadik fejezetben azt vizsgáltam meg, hogy az átmenet után készült magyar és 

lengyel nagyjátékfilmek miképpen szemléltetik a fiatalabb nemzedékek rendszerváltozás 

utáni boldogulási kísérleteit. A témakör meglehetősen terjedelmes, ezért olyan közös 

motívumokat emeltem ki, melyekre fel lehet fűzni a rendszerváltozás után helyüket kereső 

fiatal generációk mozgóképes megjelenítését. Ezek a nyugatra utazás motívuma, a főváros-

vidék szembenállása, illetve az otthon maradottak kilátástalansága, valamint az apátlanság, 

és a kommunikáció hiánya. Vizsgálódásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

filmek egyértelműen érzékeltetik a fiatalokra szakadt szabadság euforikus érzését, 

ugyanakkor hangsúlyozzák annak árnyoldalait is, mégpedig úgy, hogy a fiatalok nem tudnak 

mit kezdeni a szabadsággal és hamar elveszítik orientációjukat. A fiatalok nem találják 

helyüket a rendszerváltozás utáni új világban, képtelenek megérteni azt és beilleszkedni az 

átalakuló társadalomba, ezért alternatívaként vagy az emigrálást, vagy a társadalmon kívüli 

életet választják. A fejezet konklúziója az, hogy a filmek a fiatalok rendszerváltozás utáni 
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helyzetéről mindhárom témakörben lesújtó képet alkotnak. A filmek jellemző motívumai a 

kiábrándultság, a tanácstalanság, a keserűség, a kilátástalanság valamint a frusztráltság 

elburjánzása. Ugyanakkor akadnak olyan alkotások is, melynek hősei a múltat kutatva 

igyekeznek megérteni saját jelenüket, erről a fejezet végén értekezem.  A fejezetben az alábbi 

filmeket vizsgálom: Moszkva tér, Zsötem, Bolse Vita, Fiatal farkasok, Yuma, Itt a szabadság!, 

Félálom, Szezon, Nincsen nekem vágyam semmi, Fehér tenyér, I love Budapest, Friss levegő, 

Szia, Tereska!, Örömóda, Varsó, Közel a szerelemhez, Plázacicák, Kettős portré, Enen, A 

vakond. 

  Disszertációm konklúziója az, hogy ugyan a két ország filmművészete egymáshoz 

képest több éves eltéréssel más rendezőgenerációk értelmezésében közelített a 

rendszerváltozás fejleményeihez, ám megegyeznek abban, hogy egyrészt meglehetősen 

kritikus és kiábrándult képet festenek a fordulat társadalmi következményeiről, másrészt a 

társadalom tagjainak a rendszerváltozást követő kudarcairól, érvényesülésének és tisztességes 

boldogulásának lehetetlenségéről hasonló történeteket mesélnek el és azonos 

következtetéseket vonnak le.  
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In my doctoral dissertation I analysed the cinema of two Central and Eastern European 

countries, Hungary and Poland after the fall of communism. I examined the feature films of 

the two nations regarding why are no stories of success, about the individual’s triumph after 

the post-communist transformation in Hungarian and Polish cinema. I present the similarities 

and differences that characterize the two countries post-communist movies by elaborating the 

relevant backround studies and analysing the plots of the movies. I examine the types of 

stories, characters in detail, how they depict the individual’s conflicts with the changing 

system, also, looking for the reasons of why are so few stories about the individual’s honest 

uprise. In my doctoral thesis, I mainly concentrate on the stories happening during the 

transition (1988-1992) and in the nineties, but I will pan to some movies related to the fall of 

the comminsm made during the millenium and in the following years.   

In the introductory part of my dissertation, I demonstrate what are the personal and 

professional reasons of choosing Hungarian and Polish cinema particularly from the post-

communist Central and Eastern European countries. After this I present the following 

chapters of my doctoral thesis:  

IV.  Post-communist Hungarian and Polish film industry 

V. On illegal roads – stories of crime in post-communist Hungarian and Polish feature 

films.  

VI.  Attempts to prosperity – experiences and conflicts of young generations in post-

communist Hungarian and Polish feature films.  

After all this I explain why I have choosen the topics of sin and youth (and the related 

films) in support of my thesis. After that I introduce the chapters of my thesis in more detail.   

In the first chapter my aim was to show the essential transformations of post-communist 

Hungarian and Polish film industry along with the institutional changes that determined the 

two nations film production after 1989-1990. These include the MMA (later MMKA, the 

Motion Picture Public Foundation of Hungary), the Hungarian National Film Fund and the 

Polish Film Institute. My examinations have shown that there are many similarities in film 

production, such as the end of censorship, the dominance of American films, the decline in 

the number of cinemas or the dramatic decline of cinema’s cultural role.  

In the second chapter I analysed the Hungarian and Polish crime movies. I approached the 

movies from the aspect of what motivates the characters to commit their crimes, why they 
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think that lawlessness is the only path to prosperity. Before analysing the moives, I have 

outlined the typical story types of crime. With my analysis I came to the conclusion that both 

of the characters of Hungarian and Polish movies are unable to guarantee their prosperity 

fairly, therefore they have to turn to illegal roads to gain their happiness and goals. The 

characters actions are triggered with similar motives, such as dissapointment in institutional 

systems, authorities, constant insecurity, also the hopeless future, the possibility of rapid 

enrichment and a hope for a better life. The styles of Hungarian and Polish crime movies are 

radically different from each other, as Hungarian movies are more auteuric, whereas the 

Polish movies are almost exclusively genre-type approaches. Nevertheless, and this is one of 

the chapters main conclusion, that there are lot of similarities regarding story types and 

characters. In the chapter I analyse the following movies: The Vulture, Pigs, Last seen 

Wearing a Blue Skirt, The Father’s Right, The Debt, Popcorn, Rapture of Deceit, Small, but 

very strong, Gangstermovie, Nosedive, The Blood of the Rose.  

In the third chapter I analysed how post-communist Hungarian and Polish movies illustrate 

the attempts of prosperity of younger generations. The topic is rather extensive so I have 

outlined the common motives that can be enfiled to the representation of younger generations 

trying to find their place after the fall of communism. These are the motive of travelling to the 

West, the opposition of the capital city and the countyside, the hopelessness of those who 

stayed at home, the missing of parents and the lack of communication. My conclusion is that 

some of the films clearly show the euphoric feeling of young people, but also emphasize the 

seamy side of it by showing that young generations can’t do nothing with freedom and their 

soon loose their orientation. Young people can’t find their place in post-communist 

circumstances, they are incapable of understanding it and integrate to the changing society, so 

as an alternative they chose to emigrate or having a life outside society.  My conclusion is that 

the movies depiction of young generations after the fall of communism, regarding any of the 

motives, is rather disruptive and uncertain. Other characteristic motives are disillusion, 

perplexity, bitterness, hopelessness and frustration.  At the same time there are movies whose 

characters are trying to understand their present through the past, I discourse that topic at the 

end of the chapter.  In the chapter I analyse the following movies: Moscow Square, J’taime, 

Bolse Vita, Young Wolves, Yuma, Here is freedom!, Brats, Eastern Sugar, This I wish and 

Nothing More, White Palms, I love Budapest, Fresh Air, Hi, Tereska!, Ode to joy, Warsaw, 

Close to Love, Mall Girls, Double Portrait, Case: Unknown, The Mole.     
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 The final conclusion of my doctoral thesis is that although the cinema of the two 

countries have approached the consequences of the fall of the communism in differnet years 

and through different generation of directors, they are similar in showing a rather critical and 

disillusioned view of it, and they tell stories and draw conclusions of the members of the 

society’s post-communist failure, the impossibility of fair success and prosperity very much 

alike. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


