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Az emberiség szolgálatában a 

társadalom iránti felelősségérzettel, 
az emberi egyéniség nemcsak a ki-
bontakozását, hanem a halhatatlan-
ságot is megszerezte. „Emberek, én 
szerettelek benneteket. Legyetek ébe-
rek!" — írta Julius Fuőik röviddel 
a kivégzése előtt. „Ne sírjatok ér-
tem és ne sajnáljatok" — kiáltotta 
Zoja Koszmogyemjanszkaja. 

Természetesen napjainkban sincs 
hiány markáns és erős egyéniségek-
ben. De különös módon ezek a pol-
gári művészek látószögén kívül ma-
radnak. ő k figyelmüket a társada-
lomtól elszakadt egyén tragikus 
konfliktusára összpontosítják. Ezt a 
folyamatot vizsgálják, tükrözik visz-
sza és emelik a művészet szférájába. 
Alkotásaik hőseit — akik a társada-
lomhoz való kapcsolatukat elvesztet-
ték — bánat, magányosság és elke-
rülhetetlen bukásuk sejtelme tölti el. 
Tanácstalanok, menedéket keresnek 
és, ha ezt nem találják meg, kétség-
beesetten könyörögnek istenhez, vagy 
dühödten ledöntik azt. A pusztulás 
megbűvöltjel, összeomlanak mind-
attól, amit maguk körül látnak, vagy 
félnek és világgá kiájtják magányos-
ságukat. A kiváló olasz rendező, 
Michelangelo Antonioni egyik film-
jének éppen ez a címe: „A kiáltás" 
(II Grido). De Antonioni egész alko-
tása nem más, mint a tragikus ma-
gányérzetből eredő kétségbeesett 
kiáltás. 

Chabrol antlheroizmusa 
Amikor a polgári társadalomban 

az egyéniség elszürküléséről beszé-
lünk, folyamatot, tendenciát értünk 
alatta —• s természetesen nem azt, 
hogy a kapitalista országokban min-
den egyéniség elszürkül. Nemrégiben 
alkalmam nyílt arra, hogy a francia 
„új hullám" egyik képviselőjével, 
Claude Chabrol rendezővel találkoz-
zam. Ismertem filmjeit és, bár az 
azokban érintett problémák számom-

ra Idegenek voltak, megértettem, 
hogy őszinte művésszel, az életről 
egyénien gondolkodó és az árnyala-
tok iránt fogékony filmalkotóval ál-
lok szemben. Nagyon örültem, hogy 
megismerhettem. Egy kis párizs-
környéki városkában találkoztunk, 
ahol Chabrol „Ophelia" című új 
filmjét forgatta. Ott alkalmunk nyílt 
arra, hogy alkotói elveinket is meg-
vitassuk. 

Chabrol álláspontja ebben a kér-
désben az antiheroizmus, a hősies-
ség művészi jelentőségének tagadása 
volt. Véleménye szerint nincsenek is 
hősök, csak egyszerűen emberek, 
akik élni akarnak. A hősiességre 
való felhívásban Chabrol csak ál-
szent hazugságot lát. Mint művészt 
nem a hőstettek szelleme, hanem — 
ahogy ő kifejezte — a „mechaniz-
musa" érdekli legfeljebb. 

Én nem értettem vele egyet és el-
mondtam érveimet a heroizmus mel-
lett. Raymond Dien példájára hivat-
koztam, aki a sínekre feküdt, hogy 
a hadianyagokat szállító vonatot fel-
tartóztassa, a tüntetők tömegeire, 
akik életüket kockáztatva mennek ki 
az utcára, hogy jogaikat megvédjék. 

— De mi a garancia arra, hogy 
valóban igazuk volt? Hogy valóban 
szükséges és hasznos volt cselekede-
tük? — kérdezte Chabrol. 

Ellenvetettem, hogy összekever 
két kérdést: a kétség, hogy a hős 
helyesen cselekszik-e, magát a hő-
siesség létezését nem zárja ki. Sze-
mélyes háborús élményeimet fel-
idézve próbáltam meggyőzni. Hi-
szen én, aki részt vettem a háború-
ban, láttam az igazi hősiességet és 
láttam igazi hősöket is. A mai világ 
nekik köszönheti létezését. Emlékük 
szent kell hogy legyen mindnyájunk 
előtt. 

Chabrol gondolkodóba esett. 
— Talán az ellenállás idején volt 

Franciaországban hősiesség. . . . De 
most e z . . . — legyintett. 

Megértettem, hogy az antiheroiz-



mus, amit Chabrol szomorú bizony-
talansággal véd, nem kiérlelt, végle-
ges álláspontja. Tanulmányozza g 
hősiességet, meg szeretné érteni a 
„mechanizmusát" és — ez meggyő-
ződésem — feltétlenül meg is fogja 
érteni! 

Az antihéroizmus igen elterjedt 
és divatos elmélet, amelynek ma 
nyugaton mélyek a gyökerei. A he-
roizmus mindig az emberi szellem 
egyik legmarkánsabb megnyilvánu-
lása volt. Jeanne d'Arc, Zoja Kosz-
mogyemjanszkaja, Savonarola, Gior-
dano Bruno, Frédéric Joliot-Curie, 
Julius Fuéik mind hősök, akiknek 
tette — függetlenül minden egyéb 
körülménytől — mindig értékes esz-
tétikai értelemmel és jelentőséggel 
bír. 

Ami a heroizmus természetét illeti, 
kétségtelenül az a legfontosabb 
benne, hogy az egyén felismeri a 
társadalomhoz, az emberiséghez, 
vagy akár az egyes emberek szű-
kebb közösségéhez való tartozását, 
és minden erejével, tudatosan har-
col boldogulásukért. 

Ha azonban az egyén a társada-
lomhoz való kapcsolatát elveszti, a 
hősiesség érthetetlen és megmagya-
rázhatatlan lesz számára. A modern 
individualisták számára is tévedést 
vagy csalódást jelentenek a társa-
dalmi eszmények, az embereket 
pedig értéktelennek és egymással 
ellenségesnek tekintik. A hősiesség-
re képes emberek egyszerűen fana-
tikusoknak tűnnek számunkra, a 
hősiesség pedig értelmetlen agyrém-
nek. Pedig az emberiség szolgálata 
az emberi egyéniség természetes 
igénye és megnyilvánulása. Ha el-
vesszük az embertől a lehetőséget, 
hogy a közösséget szolgálja, ez szá-
mára súlyos megpróbáltatást és tra-
gédiát jelent. 

Resnais álomvilága 
Nem találván menedéket és nem 

látva bármilyen értéket maga körül, 
az ellaposodott individualista egyé-
niség az álmok világában próbál 
vigaszra találni élete nyomasztó 
szürkeségéért. E törekvés egyik 
legmarkánsabb megnyilvánulása a 
francia rendező, Alain Resnais 
„Tavaly Marienbadban" (L'année 
derniére á Marienbad) című filmje, 
amely nagy izgalmat keltett és sok 
egymással ellentmondó véleményt 
váltott ki. Mivel keltette fel ez a 
film a figyelmet? 

Először is formájában szokatlan. 
Valami különös és kimondhatatlan 
van benne, ami meghökkenti a né-
zőt. Alain Resnais hősei nem élnek 
reális életet. A reális élet nyomasztó. 
Ebben nem maradt meg más, csak 
pózok, megszokott mozdulatok és rí-
tusok. A Hotel „Marienbad" lakói 
csak unatkozó bábuk. Nincs elfog-
laltságuk, nem érdeklődnek semmi 
iránt, csak kínlódva hordják kereszt-
jüket — a halálos unalmat. Életük 
tartalma csak gallérokkal, szalagok-
kal és frizurákkal álcázott nagy ür. 
De létezik egy álomvilág — ide 
menekülnek az unalmas élet elől. 
Ezek az álmok zavarosak és érthe-
tetlenek. Vannak benne utalások, 
valami kifejezésre jut bennük, amit 
sem a szerző, sem a közreműködő 
személyek nem tudnak megmagya-
rázni. Ebben a különös és érthetet-
len formában megpróbál és szeretne 
a közönség valamilyen tartalmat 
találni, de a valóságban nincs a 
filmnek tartalma. 

Sok kritikus szerint ez a film újat 
hoz a művészetbe. Különösen el 
vannak bűvölve a realitás világá-
ból az álomvilágba átvezető, való-
ban tehetséges és hatásos momen-
tumoktól. 



Tarkovszkíj hősei 
Ha erre a módszerre gondolok, 

amely nyugaton annyi kritikust el-
bűvölj büszkeséggel és szívesen em-
lékezem meg a fiatal szovjet ren-
dező, Andrej Tarkovszkíj „Iván 
gyermekkora" című költői és bátor 
filmjéről, amelyet a legutóbbi ve-
lencei fesztiválon a nagydíjjal tün-
tettek ki. Az „Iván gyermekkora" 
egy gyermekről szól, aki a második 
világháború forgatagában eltéved, 
egy fiúról, akitől elrabolták a gyer-
mekkort . .V 

. . . Úgy kezdődött a gyermekkora, 
mint mindenki másnál: az örömmel 
és a békével, napsütéssel és mosoly-
gó mamával. És egyszerre — egy 
kiáltás, egy robbanás és . . . és nincs 
többé semmi. . . Csak háború, grá-
náttölcsérek torzította föld és egy 
kisfiú, aki árván maradt. 

Ez a film is két szinten épült fel: 
a reális életben, ahol borzalmas és 
dicsőséges harc folyik és az álmok 
világában, amelyben emléktöredékek 

utalnak csak arra, amit elvettek és 
összetapostak, atvégtelenül drága és 
távoli gyermekkorra. Ez a módszer 
jelentős ideológiai követelményeket 
támaszt és talán ezért gyakorol 
olyan mély és erős hatást a nézőkre. 
A film hősei nem unatkoznak, nem 
kínozza őket a saját értéktelenségük 
tudata. Tudatuk világos és tiszta. 
A háború szennye nem változtatja 
őket állattá. Ellenkezőleg, az embe-
rek iránti kötelességérzet a hősök 
egyéniségét széppé és energikussá 
teszi. 

A rombolás, szenny és halál köze-
pette is egészségesnek láthatjuk 
egyéniségüket, amely nem vesztette 
el emberi melegségét és — nyugod-
tan mondhatjuk — nagyságát. Ezek-
ben az emberekben minden embe-
rien egyszerű. Ismerik a szeretet, a 
barátság értékét. Számukra a he-
roizmus csupán bölcseleti nézet. 
Nem beszélnek a heroizmusról, egy-
szerűen hősökként élnek. 

Kolja Burljajev, Andrej Tarkovszkíj 
•Iván gyermekkora^ cimű filmjében 


