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„a királykisasszony elhatározta,  
hogy megszabadul a palotából,  
és visszatér a mesékbe. az ő meséjét  
csak egyetlen kislány hallgatta…” 
Mona/Török-Illyés orsolya (Hajdu Szabolcs: Bibliothèque Pascal)

Dánél  Mónika

 „asta e un proces verbal.  
ce dumnezeu, nu e o carte de poveşti!”  
(„ez egy jegyzőkönyv. Nem mesekönyv, az isten áldjon meg!”)

Gyám/Ion Sapdaru (Hajdu Szabolcs: Bibliothèque Pascal)

( bel ső)  K éPeK va lóS ága 

      

Hajdu  
Szabolcs 
filmjeiben

Az írás A másság 
terei. Kulturális 
tér-képek, 
érintkezési zónák 
a kortárs magyar 
és román filmben 
és irodalomban 
című nemzetközi 
otka (nn 112700) 
projekt keretében 
készült.

választott két mottó férfi és női valósá-
gok különbözőségét is kitermelhetné, 
és Hajdu Szabolcs méltán sokat értel-
mezett Bibliothèque Pascal (2010) című 
filmje több megfontolásból is elemezhe-

tő gender szempontok felől. Most mégis elmozdulok 
korábbi értelmezésemtől1, és főként a film keretéül 
szolgáló beszédszituációt fogom vizsgálni, amely 
a törvény által kirendelt gyám (és titkárnő), illetve 
Mona, a film főszereplője között létesül.2

Egyrészt olyan példaként elemzem, amely az 
intézményi és interperszonális feltételek (romániai) 
posztszocialista társadalmi és nyelvi/kommuniká-
ciós sajátosságait viszi színre, és amely korántsem 
vált ki egyértelmű viszonyulásokat.3 Másrészt ezen 
beszélgetés-keret a történetmesélés hatásáról, a 
befogadásról is szól, így tágabb értelemben a meg-
jelenítés/alkotás kortárs lehetőségeiről szóló szerzői 
elgondolás nyomaként is érteni vélem. Vagyis a film-
alkotás önreflexív helyzeteként, amelynek alakzatai 
más Hajdu-filmekben is megnyilvánuló elvként mű-
ködnek, és amely elvet legutóbbi filmjének címével 
is jelez. a délibáb mint egyrészt sajátosan magyar 
tájhoz is köthető jelenség, másrészt mint optikai fe-
nomén a vizualitás és hatás/befogadás természetét 
is jelzi – a belső (álom, fantázia, hallucináció stb.) 
képekkel ellentétben „reálisan” látható, megörökít-
hető, sokszorosítható mint érzékcsalódás. 

ahogyan a délibábnak optikai csalódásként 
van valósága, véleményem szerint Hajdu filmjeiben 
azzal a nem kis feladvánnyal kísérletezik, hogy 
miként variálható a posztmodern esztétikákban 
érvényét vesztett valóság-fikció szembenállás, azaz 
ez a viszony milyen alakzatokban, jelenségekben 
tud másképp visszatérni a filmművészetben. Hogy 
a kortárs mediális feltételek között hogyan képes 
a filmművészet valósságot teremteni. És itt az 
elképzelhetetlen valós képek (pl. „amerikai újságíró 
lefejezése”) keringésére is gondolhatunk a kortárs 
mediális közegben (kivált a mai híradásokban), 
amelyben az elképzelhető/hihető és (mediális) 
valós viszonya válik felforgató tapasztalattá. 

belső képek variációi –  
Hajdu-filmpoétika (hipotézis)

Hajdu főként későbbi filmjeiben egyrészt közérdekű 
– és ebben a kortárs román film javához kapcsol-
ható –, kelet-európai társadalmi problémákra, 
jelenségekre (iskolai és szülői nevelés, prostitúció, 
szegénység, bűnözés) fókuszál, másrészt ezeket a 
témákat a rendező el is emeli valóságuktól azzal, 
ahogyan összefonja hatásukban valóságot nyerő, 
valóssá váló mesék teremtésével, színrevitelük 
folyamatával (korai filmjeiben e második sajátosság 
a domináns).4 azzal, ahogyan filmjeiben szubjektív 
(emlék- és vágy)képek, fantáziák, szerelmi álmo-
dozások, kitalált történetek „valósággá” válnak 
interperszonális és közösségi viszonyokban, az 
ún. magánszféra, magánélet, magánügy mások 
(szakmai, köz, társadalmi stb.) zónáival hoz létre 
átjárásokat. 

Hajdut meglátásom szerint a (történeti és 
kortárs) képteremtés és befogadásának feltételei 
foglalkoztatják, kelet-közép-európai társadalmi felté-
telek és mindennapi (egyéni) gyakorlatok között. 
a Macerás ügyekben (2001), miközben színház/
színészi alakítás és magánélet átjárható tereire 
osztja a filmet5 (ennek variációja tér vissza az off-
Hollywoodban, illetve más szinten a bibliothèque 
Pascal végefőcímének képeiben is), és az iskola 
intézményét is felépíti (a Fehér tenyér előzménye-
ként), a próba-jelenetben elhangzó „Mi különböz-
teti meg a színészt a prostituálttól?” kérdéssel a 
bibliothèque Pascal világát is megelőlegezi, illetve 
más fénybe vonja. Mindezzel együtt azt a poétikát is 
megalapozza, amely véleményem szerint a rendező 
sajátja: játékos és komoly kísérletezés azzal, hogy 
egy mozdulat, egy mondat milyen folyamatot tud ge-
nerálni, milyen hatáskörnyezete lesz, hogyan tud – 
Hans ulrich Gumbrecht posztmodern utáni kategó-
riájával szólva – jelenlétet előállítani. Hogy például 
a Macerás ügyek Imijének személyes víziója hogyan 
hat, hogyan ment meg egy fát a kivágástól, vagyis 

1  Más filmekkel együtt vizsgáltam a Kihordó természet, kultúra, nők – belső 
gyarmatok. Kortárs magyar filmek posztkoloniális olvasatai című tanulmányomban 
(Metropolis, 2011/3., 56–65.) A tanulmány hosszabb angol változatát lásd: Surrogate 
Nature, Culture, Women – Inner Colonies. Postcolonial Readings of Contemporary 
Hungarian Films. In Judit Pieldner; Zsuzsanna Ajtony (eds.) Discourses of Space. 
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 255-283.

2  A keret használata ellenére nem beszélhetünk teljes zártságról, hiszen a film  
vége ebből a keretből egy másik szintre lép azzal, ahogyan a Kika-jelenetben  
a nyelvi és vizuális teremtés ironikusan önreflexív képeivel ér véget.

3  Legutóbb például a Debrecenben megrendezett zoom: Tér, hatalom és identitás 
viszonyai a magyar filmben konferencián (modem, 2014. december 12-13.)  
Hajnal Márton A panoptikusság motívuma a Bibliothèque Pascalban című élénk 
beszél getést kiváltó előadása a jelzett keret érthetőségének eltéréseit is szóhoz 
jutatta a vitában. Elgondolásaim a vitában kifejezésre jutott álláspontok  
hatására is árnyalódtak.

4  Filmjeinek geokulturális beágyazottsága is külön kiemelendő, hiszen 
román-magyar viszonylatokat helyez a középpontba, és ezáltal a két szomszéd, 
illetve Erdély esetében együtt élő kultúra valós szövevényeit, kontaktzónáit jelzi,  
a Délibáb konkrétan is a határzónában játszódik. Hajdu tehát nem egyszerűen 
csak nyomor-helyszínként vagy természeti panoráma miatt kapcsol Romániához 
történeteket, hanem ennek a világnak kulturális és szociális összetétele érdekli. 
Hogy ezekben a filmekben a „gonosz” hangsúlyosan inkább a román térfélre kerül 
– román bűnbanda a legutóbbi filmben, lányát eladó (ám meg is mentő) román 
apa a Bibliothèque Pascalban –, az felvethet kérdéseket, főként a Délibáb 
esetében. És az természetesen nem kifogásolható (csupán némi gyerekkori 
televíziós emlékképpel elegyítendő), hogy Răzvan Vasilescu és Gheorghe Dinică 
bravúros színészi teljesítményükkel negatív, kelet-európai férfi szerepkörök  
fő arcaivá válnak Hajdu filmjeiben, az utóbbi brutális edzőként a Fehér tenyérben,  
és prostituáltakat szállító „apaként” a Bibliothèque Pascalban, az előbbi 
bűnbandavezérként a Délibábban.

5   „Teljesen átveszi a szerepemet.” – mondja Imi barátja, Tibi, Brigi térnyeréséről.
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azt követhetjük végig, ahogyan az itt még csupán 
nyelvileg előadott/előállított hiedelem „létezőként” 
meggyőző erővel képes befolyásolni és eltéríteni 
akaratokat. Ebben a filmben a szerelem is belső 
képek, privát víziók/magántörténetek átadásában, 
átvételében és továbbadásának körforgásában nyer 
kifejeződést.

a Tamarában (2004) már egyértelműbben je-
lenik meg a mesélés/kitalálás performativitása, az 
egyéni vízió elmesélése nem pusztán nyelvi szinten 
zajlik, hanem eljátszással is társul, például játékos 
demeter kullancsról szóló képzelgésének színrevite-
lében. a tanmese azok számára válik létezővé, akik 
értik a belső/magántörténet kódrendszerét, vagyis 
létrejötte közös tudást, intimitás feltételez és hoz 
létre, hiszen első körben csupán a feleség, bori érti 
egyértelműen a történet elképzelt valóságát, inten-
cióját. És ha fogalmazhatok így, a szerelem szintén 
egy belső kép keletkezésével nyer kifejeződést, 
amelyet egy fotó hosszú nézése vált ki Tamarában, 
akit játékos demeter buszmegállóról készített 
fényképének szemlélése vezet el majdani romanti-
kus találkozásának „reális” helyszínére. Vagyis azon 
nézői képességgel kapcsolódik össze, hogy olyat 
látni egy fényképen, ami konkrétan nincs rajta.  

a Fehér tenyér (2006) az emlékképek valós ha-
tását viszi színre, ahogyan a felnőtt edző gyerekkori 
tapasztalatai vágásszerűen beékelődnek, (a pofon-
nal konkrétan) hatást gyakorolnak a térben máshol 
lévő, és pedagógiailag is más elveket valló kanadai 
nevelési rendszer mechanizmusára. a film végén 
zajló verseny történései és az emlékek örvénye 
keresztezik egymást, így a szubjektív képek vizuális 
valósága a néző számára is eldönthetetlenné teszi, 
hogy az emlékképek „nem hagyják” a versenyt 
megnyerni, vagy éppen „hordozójuk” hagyja, hogy 
kanadai tanítványa nyerjen. Ha ez utóbbi, akkor a 
szocializmusbeli nevelési módszer (emlékképek-
ben visszajáró) fantom-jelenlétét is familiarizálja, 
átfordítja a film. bármelyik változat is legyen, a 
második helyezés a (poszt)szocialista család intéz-
ményrendszerének kisajátító igényét nem teljesíti 
be. (a kivonult szülők kamerázása felnőtt gyerekük 
versenyén hasonlít egykori szülői pozíciójukhoz, 
amikor is fiukat kisgyerekként mászatták falra 
a vendég számára, gyerekük így családon belüli 
mutatványosból lett intézményes mutatványos, azaz 
cirkuszi alkalmazott.) 

az off-Hollywood (2007) a filmkészítés intézmé-
nyi feltételeit egyrészt sajátosan magyar vonzatokba 
rendezi, olyan értelemben is, hogy szerb állampol-
gárságú magyar – színészt ki nem fizető – producer 

szerepel benne, akit Kovács lehel alakít, és aki 
ténylegesen Szerbiában született. Magánélet és 
szakma érintkezési pontjait jeleníti meg – sztereo-
tip nemi szerepeket némiképp dinamizáló módon 
– aktív női rendező és kiégett férfialakok (rádiós/
egykori felvételiző társ, színész/férj) találkozásai-
ban, együttéléseiben. Másrészt a magántörténés, 
a belső hangok kihangosítása (a néző is hallja a 
hangokat, amelyek feltehetőleg a rohanó rendezőnő 
fejében süvítenek) és a (klinikai) test külső látványa 
szintén a film médiumában színre vihető belső 
történés (valósága) és intézményi (kórházi) kezelés 
közötti feszültséget jelzi, a rángatózó test erősza-
kos/tanácstalan (de)kódolásának folyamatát. 

az off-Hollywood azon kérdés körül is forog,  
teljesen más társadalmi és technikai feltételek 
között, amelyről mintaszerűen alain Robbe-Grillet  
a szép fogolynő (la belle captive, 1983) című filmje 
is szól, és amelynek izgalmát máig az ún. mentális/
imaginárius képek és a reális szint elkülöníthetősé-
ge és egymásra hatása biztosítja. a filmművészet e 
két sík egymás mellé helyezésének tereként, illetve 
a szintek közötti átjárás (metalepszis) és (időrendi) 
felcserélések lehetőségeként jelenik meg. a szép 
fogolynő szintén az intimitás közege felől hozza létre 
az átjárható síkokat, amennyiben a szubjektív (vágy- 
vagy álom)képek fölötti birtokviszony már nem föl-
tétlenül őrizhető meg, (technikailag) dekódolhatóvá, 
mások által is láthatóvá válhat. Ennyiben a film zá-
rójelenetei akár a férj titkos (el nem mondott) álmait 
látó/követő feleség „bosszújaként” is érthető.6 

Hajdu filmjei közül a legösszetettebb módon 
a bibliothèque Pascal viszi színre a belső képek 
láthatóságának kérdéskörét. az egyéni álomképek 
külső materialitása, láthatósága egyben a szerelem 
vizuális hordozójaként, előállítójaként is szolgál 
(hasonlóan játékos demeter fotóihoz a Tamará-
ban), hiszen Viorel látható álma, a képek varázsa 
maradásra bírja Monát. Viorel kivégzési jelenete 
pedig vizuális utalás a szép fogolynő kivégzési jele-
netére, amely  pedig Édouard Manet II. Maximilian 
kivégzése (1867) című festményére (René Magritte 

6  Alain Robbe-Grillet filmjének mint a mozi „egyszerre valóságos és ugyanakkor 
tökéletesen irreális (ismételten egyik reprezentációból a másikba átléptető) 
világát” színre vivő önreflexív alkotásnak az értelmezéséhez vö. „A film az 
élőhalottság ősi motívumát feldolgozó, az ábrázolás három közegében 
megfogalmazott (irodalmi, festészeti, zenei) idézetekkel-játékokkal teli allegóriává 
áll össze, mégpedig nemcsak a halál mint valami foucault-i »eltérő tér« 
allegóriájává, hanem általában a műalkotások, legfőképpen pedig a mozi 
létmódjának megjelenítésévé is (az egyszerre élő és halott, a művészetek között 
szabadon »közlekedő« és köztük közvetítő lány így talán nem más, mint a mitikus 
Mnemoszüné mozgóképi mása. A festményekbe átlépő filmábrázolás 
szemfényvesztő, trompe l’oeil megoldásai, amelyben a Magritte festmények már 
nem fölváltják a filmképeket, hanem maguk alakulnak filmjelenetekké, nemcsak 
a festészet és a filmben teremtett valóság, hanem általában a fikció és realitás,  
a Művészet és az Élet, a reprezentáló és a reprezentátum feloldhatatlan elleni 
lázadás metaforájává válnak.” Pethő Ágnes: Múzsák tükre. Az intermedialitás  
és az önreflexió poétikája a filmben. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 207.  

megsokszorozással, elkeretezéssel is) utal. És ezzel 
közvetve a film mint a kultúra (belső) képeinek 
utalásrendszere, megidézhetősége, továbbadható-
sága is meghatározódik, azaz mint ami (kollektív) 
kulturális emlékképeket képes előhívni kinek-kinek 
privát archívumából. Intimitást állít elő. Ezzel a film-
nézést folyamatos képteremtésként is tételezi, azaz 
nem csak azt látjuk, ami a vásznon van, hanem az 
utalások révén párhuzamosan belső kulturális (film, 
festmény stb.) emlékképeinket is vizionáljuk.

autoritás és szolidaritás –  
a posztszocialista intézmény intimitása
a kép- és történetteremtést viszi 
színre a bibliothèque Pascal a be-
szélgetés keret-jelenete révén is, 
hiszen a kereten belüli filmképe-
ket, -történéseket magántörténet-
ként, magánfilmként láttatja, és a 
keret „ítélete” ennek a privátnak 
mint filmnek a hatásáról is dönt. 

a nyitóképen, még mielőtt 
a hivatali környezetet látnánk, a 
keretezés révén érzékeljük a ki-
szolgáltatottságot. Valakinek az ülő 
pozíciójából látunk egy fegyelme-
zetten szemben álló testtöredéket.

Fentről lefelé:

Bibliothèque Pascal

A szép fogolynő

Édouard Manet: II. Maximilian kivégzése
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Ez a hatalmi felállás, amely az ülő valaki/valami 
láthatatlan jelenlétéből is fakad, részben enyhül, 
amikor a még mindig láthatatlan asztal másik 
oldalán ülő férfihang hellyel kínálja románul („luaţi 
loc!”) az immár arccal is rendelkező női alakot, és 
előbb magyarul pogácsával („Pogácsát?”), majd 
románul kávéval („cafea?”) is megkínálja. aztán 
egy fényképalbumból kikeres egy 
számmal rendszerezett kislányt 
ábrázoló fotót. Mindvégig csupán 
a kezét látjuk, és a hangját 
halljuk. Mindkét fél (a vér szerinti 
anya és a törvény által kirendelt 
gyám) jelenlétét a kezek látható-
sága alapozza meg. Ebben máris 
van valami kölcsönösség, mint 
ahogyan abban is van (kulturális) 
gesztus, hogy valaki akcentussal, 
de helyes tárgyraggal kínál ma-
gyarul pogácsát, és román igenlő 
választ kap rá. („da.”) 

Ez a párbeszéd tehát geokul-
tu rálisan is elhelyezi a történetet. 
ugyanakkor a kezdeti láthatatlan 
hatalmi pozíció személyre szabott 
előzékenységgel válik familiárissá. 
a néző később ismeri meg Mona 
kettős/hibrid nemzetiségét („jumi-
juma”, fele-fele öndefinícióját). Ez 
a hatalmi többlettudás ugyanak-
kor kísértetiesen emlékeztet a 
kihallgatások mechanizmusára, 
ám éppen a kéz gesztusai írják át 
a kihallgatás szerkezetét.

 Miközben a törvény képviselője felolvassa az 
előzmények összefoglalójának írott dokumentumát, 
a gyám funkcióját/felelősségét valóban megtes-
tesítve (nem-)nyelvi eszközökkel jelzi személyes 
véleményét: rosszallóan szünetet tart a pálinka 
(ţuică) itatáshoz érve, majd 
később írószerével az asztalon 
kopogtatva hangsúlyozza a mon-
datok monoton hivatalosságát 
a 2004. évi törvény ismertetése 
alatt. Ezzel időben is elhelyezi 
a történetet. (Később a filmben 
konkrét időmegjelölés is szerepel, 
Románia Európai unióhoz való 
csatlakozásának ünnepi/vásári 
szilveszterén hangzik el a kiáltás: 
„Intrăm în Europa!/belépünk 
Európába!”) a vér szerinti anya 

kérelméhez csatolandó okiratok számát ujjaival jel-
zi, miközben felsorolja, és önmagára is mutat mint 
kirendelt gyámra, miközben felolvas. Végül aláírást, 
beleegyezést kér a beszélgetés jegyzőkönyvben 
történő rögzítéséhez.

Itt kezdődik Mona története, a film belső (fantázia-
dús) képei: kelet-európai vásári mulatságtól nyu-
gat-európai bordélyig, álmait kivetítő apától lányát 
eladó másik apáig. Egyszerre reális és irreális, Kelet 
és Nyugat köztes zónájában keletkező női törté-
net, ahol a női test mint diskurzusok, ideológiák, 
szociális, kulturális praxisok által keretezett, teleírt 
felület jelenik meg, úgy, hogy e kisajátító gyakorlat 
működését maga a film reflexív-kritikai szempontok 
mentén is láttatja.7

Keleti álom (az álmodó kislány kimasírozó 
figurái) és nyugati való (irodalmi alakokat megtes-
tesítő prostituáltak, akik így olvasmány-fantáziák 
megvalósulásai is egyben) összeérésével ér véget 
Mona története, és érkezünk vissza a hivatali 
keretbe, ahol ezúttal Mona ül, és a gyám lép be az 
ajtón. Majd miután helyére ül, kezével betapasztja 
a száját.

 
aztán megszólal: „ascultă Mona, eu nu cred 

povestea asta.” (Nos, Mona… Nem hiszem el 
ezt a történetet/mesét.) Mona: „adică nu spun 
adevărul?” (Úgy érti, nem mondok igazat?) 

az igaz(ság) és megjelenítése, elmesélésének 
hihetősége kerül itt feszültségbe. Innentől kezdve 
többszörösen is tolmácsként, fordítóként lép fel a 
Ion Sapdaru által alakított gyám. Miközben váltakoz-
va tegezi (a családias korholás módjában románul 
egyértelműen: „Pe cine vrei s-o prosteşti, fetiţo?/ Ne 
nézzük egymást hülyének, kislány!”, vagy Mona cél-
jára egyértelműsítve/lefordítva: „Tu vrei fetiţa, sau 
nu?/ akarod a gyereket, vagy nem?”), illetve hivatali 
stílusban, semlegesebb magázásban felvilágosítja 
a másik oldal nézőpontjáról (hogy ti. a hivatal felől 

Mona története minek látszik), mindvégig tapasz-
taljuk felindultságát. Nyelvileg redukáltan a valótlan 
irányába sarkítva foglalja össze Mona történetét, 
azonban gesztusai a történet hatását érzékeltetik, 
ahogyan ezt a magánbeszélgetés és a hivatali nyelv 
közötti csapongása is jelzi.

És miközben érzelmi zsarolással is (hogy ti. a 
kislány titkos örökbefogadással öt perc alatt olasz 
nevelőszülőkhöz kerülhet) átíratja az elhangzottakat 
jellegzetesen kelet-európai, romániai női sorsra, a 
hivatal nyelvére fordíttatja le a felfoghatatlant, tehát 
erőszakot követ el a (női) másságon. azonban ezzel 
az erőszakkal túllép hivatalos munkakörén, illetve 
saját hivatala ellen cselekszik, hiszen meghagy-
hatná a történetet „hülyeségnek” („tâmpenie”/
„prostie”), és lezárhatná így a jegyzőkönyvet. Mégis, 
valamilyen ok/hatás miatt személyesen dönt az 
újramesélés szükségességéről, a korábbi történet 
nem-létéről.8 Ezzel a gyámságot mint a törvény és a 
család intim köztesében keletkező, tehát intézmény 
és személyesség között lévő szerepkört teremti 
meg. autoritás és szolidaritás olyan ambiguus 
köztességeként, amit mindvégig jelzett a törvény 
szövegének felolvasásakor, kezének egyéni (testi) 
jelenlétével.

7  Ennek részletes elemzéséhez lásd Sándor Katalin: Corporeality and Otherness in 
the Cinematic Heterotopias of Szabolcs Hajdu’s Bibliothèque Pascal (2010). 
Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media. Vol. 12, Issue 2/2014. 79–92.

8  Vö. – Aţi mai povestit cuiva? – Nu. Nu încă. – Nici să nu mai spuneţi nimănui. Eu 
mă fac, ca n-am auzit./Mesélte már valakinek? – Nem, még nem. – Ne is mondja. 
Én úgy veszem, mintha nem is hallottam volna.
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Ez specifikusan romániai intéz-
mény és (magán)emberi jelenlét 
együttesét hozza létre: ugyanis 
miközben egyértelműen állítható, 
hogy intézményi, (férfi) erőszak-
kal átírat egy női szólamot, és 
ezzel a történet hallgatójából a 
történet szerzőjévé/felettesévé 
válik (és mint jó tanuló kislányt 
megdicséri az alávetettet: „Foarte 
bine. acuma cred ca e bine. cred, 
ca putem face ceva cu asta./ 
Nagyon jó, azt hiszem, most már 
jó. azt hiszem, ezzel lehet már 
mit kezdeni.”), aközben ez az 
átíratási kényszer sem hivatali, 
sem magán férfi nézőpontból 
nem indokolható. Egyszerűen 
valami rábírja, hogy segítsen az 
előtte ülő nőnek. („Eu te ajut să 
formulăm, bine?/Segítek össze-
foglalni, jó?”) Nem az a kérdés, 
hogy elhiszi-e Mona történetét 
vagy sem, hiszen kimondja, hogy 
nem hiszi el, hanem hogy ennek 
ellenére a megjelenített történet 
hatással van rá. Nem tud úgy 
tenni, mintha nem hallgatta volna 
végig. Mint hihetetlen befolyá-
solja a döntését. délibábként ott 
marad az érzékeiben.

a gyám a hivatalos (férfi?) 
érvek közé a benyomás megfog-
hatatlan kategóriáját emeli be 
végső nyomatékként a jegyző-
könyvbe. (Vö. „având în vedere şi 
impresia lăsată în urma discuţiei 
cu mama copilului…/ benyomás-
nak… alapján, amelyet a gyermek 
anyjával való személyes találko-
zás során szereztem.”) a szobá-
ban mindeddig gépíró kézként és 
hallgató fülként jelen (nem) lévő 
másik nő elégedett mosolya is a 
megtestesített, megszemélyesí-
tett történet és döntés hatását 
tanúsítja.

a döntés ugyanolyan irreális/szeszélyes, ha 
szigorúan betartjuk a hihető és valótlan ellenté-
tét, hiszen egy „valótlan” (Mona története) és egy 
„valós” (gyám átirata) narratíva egymásmelletti-
sége megfertőzi a kicsikart „valóst”. az intézmény 
mindkét képviselője valami olyannak a hatása alatt 
dönt önkényesen, amit nem hisznek el, a hihetetlen 
válik a döntés előidézőjévé. a hivatalos okmány 
szabványa és a kezek egyénisége (illetve összefonó-
dásuk) egy román hivatal valóságát a leghihetőbben 
teremti meg ezzel a szituációval. Ennek érzékelhe-
tősége, felfoghatósága a mozdulatok nyelve által 
a hivatalosságból kilépő közvetlen (testi) jelenlét 
révén keletkezik, a testrészek közelijének filmes 

láthatósága által. a gesztusok 
emocionális töltete pedig intimi-
tást teremt. Nem véletlen, hogy 
a pogácsát bekapó gyám képét 
anya–lánya étkezési játéka követi 
egy másik térben.

a néző pedig Michelangelo 
antonioni Nagyítás (blow-up, 
1966) pantomim tenisz-jele-
netének szellemében olyat lát, 
ami nincs materiálisan a képen 
a bevásárlóközpont vacsora-
szimulákrumában, és a gyerekné-
zőponthoz közeledve hinnie kell a 
hihetetlen női változatában.

És ahogyan egy másik 
asztalhoz a rendező / valós 
apa / férj is beül színészkedő 
családtagjai közegébe, azzal a 
film ismételten a filmbeli és a 
filmen kívüli összekapcsolását 
végzi. családiassá változtatja 
a vizuális képzelet (konzum) 
valóságát, a szerep és magánélet 
közötti átjárást pedig a film egyik 
metalepszisévé. 

Hajdu Szabolcs rendezői 
víziójában olyat „láttat”, ami a 
filmben mozdulatok, gesztusok 
révén keletkezik (hiányzóként 
vagy a hihetetlen hatásaként, 
benyomásként). Másfelől a belső 
képek láthatóvá tételével kísérle-
tezik (a bibliothèque Pascalban 
olvasmányok képzeleti képeinek 
instrumentalizált megtestesíté-
se révén, illetve az álomképek 
láthatósága által), és ezzel a film 
médiumát materiális és immate-
riális képek intimitást létrehozó 
közegeként alkotja meg – elkép-
zelhetőként. És itt hangsúlyos, 
hogy a film a képzelet, a belső 
képek előállítójaként (is) kezd 
látszani, és ezzel a megjelení-
tő és elképzelhető oppozíciót 
felülírva az irodalom, a mesék 
olvasói/hallgatói tapasztalatának 
közelségébe kerül. n


