
Közöny 
Alig több minit húszévesen, a nagy 

műveik befogadásóra éhesen olvas-
tam eűiőször a Közönyt, és nem tud-
tam befogadná. Talán mert akkori-
ban eltakarták a teóriák, melyeket 
példáznia, igazolnia kellett volna. 
Talán mert olyan életet éltünk, hogy 
helyűnket a világban, az ember és 
a társadalom kapcsolatának variá-
ciói közül a „vele", a „mellette", 
vagy akár az „ellene", a ,.nélküle" 
határozta meg és semmiképpen sem 
a Cattmis-i ,kívül". Nem volt kul-
csom a Közönyhöz. 

Ez is eszembe jut most arról, hogy 
Viscanh azt mondja él a regényből 
késizüUt filmjével, mivé zsugorítja 
össze az emlbert egy farizeus társa-
dalom, ha az ember már elveszítet-
te a hitét abban, hogy körülötte a 
világ átformálható. 

Szerencsére, mire Visccmti filmjé-
vea találkoztam, már megküzdöttem 
a regényért és tudom, mennyivel 
kevesebb a film híradása Camus 

üzeneténél. Igaz, közben nemcsak én 
lettem húsz évvel idősebb az egy-
kori húszévesnél, sok minden más is 
történt. Helyükre kerülték az „izmu-
sok", és kirakatba-könyvespolc rá-
érték gyűjteményeink közé a nagy 
művek. Megismertük az életét „szik-
ilagörgetésben dltöltő" ember — ne 
restaLjüfc kimondani — Camus meg-
határozta boldogságát. S ma már, ha 
távolról nézem ds, tudom, mi emeli 
a Közönyt a század kiemelkedő al-
kotásai közé, ind különbözteti meg 
azoktól a művektől, amelyek azt 
mondják el, hogyan formálja egy 
társadalom rassz gépezete a maga 
arculatára valamelyik: tagját, hogy 
aztán bűne felett álszent módon ítél-
kezhessen. 

Mert Camus regénye ennél sokkal 
többről szól: a közönyös ember és az 
őt körülvevő közönyös világ egysze-
ri, visszahozhatatlanul tragikus egy-
másra találásáról. Az egymáshoz 
rendeltek mágneses összekapcsolásá-
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ról, a történelem egy kilátástalan-
nak látszó pillanatának — Camus a 
Közönyt 1940-ben írta — kopár dísz-
letében. Az embert i t t a közönyös 
világ keríti körül, s ezt a világot a 
közönyös ember szemléli. Meursault 
előtt kivégzése pillanatában a vi-
lág e „gyengéd közönye" .tárulkozik 
ki: „Most, hogy oly hasonlónak érez-
tem magamhoz, oly testvérinek, 
megtudtam, hogy boldog vo l t am. . . " 
S aimit olyan gyakran idéznek, a 
vizsgálóbíró értetlen szavai s a fele-
let: „Miért — mondja —, miért lőtt 
egy földömfekvő testre? Erre mór 
nem tudtam válaszolni . . . — Miért? 
Meg kell, hogy 'mondja, miért. — De 
én egyre 'hallgattam.. ." — minden-
nek már csak tükörmondatsora. 

Hegy ember és világ ilyen egysze-
ri találkozásának átmentése milyen 
nagy küzdelem Vdscantáoak? De hát 
Camus-vei és Camusért — még az 
olvasó is, nemhogy az alkotótárs — 
mindannyian megküzdöttünk, akár 
bevalljuk ezt, akár nem. Végül is 
egy mű azzal lesz sajátunk, vagy 
lesz ítéletünk tárgya, hogy belekerül 
alkotó tevékenységünk, ítéletrendsze-
rünk vérkeringésébe. Hozzánk elkés-
ve, divatok és ellendivatok formá-
jában jutott el az egzisztencializmus 
híre és Camus hatása. A nemrégi-
ben induló írónemzedék egy részé-
nek már csak a kihűlt farmák jutot-
tak. ö k csak egy létezésforma kere-
teit próbálják átvenni, anélkül, hogy 
szereplőiket valójában létük kérdé-
seivel szembesítenék. Figuráikat ki-
hűlt vulkánok tetején sétáltatják, 
azoknak az emberéknek a rezignált 
tekintetével, akik azt várják, hogy a 
következő pillanatban megindul a 
lávaömlés. 

Fel kellett mindezt idéznem, hogy 
nyomába szegődhessek Visconti 
filmjének. Mi izgatja őt a Közöny-
ből? Mi érintette meg Camus-ből? ' 
Mit akar azonosítani belőle mai, sa-
ját világával? 

Visconti ú t ja annak a turistának 
az útjához hasonló, aki biztos nyo-
mon indul el és csak később, mikor 
már olyan terepre ér, ahol áttekint -
hetetléwebbefc, nehezebben olvasha-
tóak a jelzések, tér le a csapásról, 
hogy a maga ösztöneitől vezetve ha-
ladjon tovább. De ezek az ösztönök 
másfélék rmnt Caonus-éL Visconti 
egy töprengő, magányba merült em-

ber csődjét mutatja, aki a maga re-
zignáltsága, még a körülmények ha-
tására szakadt ki a világbői, és bár 
értelmetlennek tar t ja a küzdelmet, 
mikor kutyaszorítóba kerül, mégis 
megpróbál féllázadni. 

De nem mondhatom így „Visconti 
Meureault-ja", mert i t t már Vis-
conti és Marcello Mastrodanni közös 
figurájáról van szó. Aki látatlanban 
is elképzelhetetlennek tartja, hogy 
Mastrodanni Meursault-ja Camus-é 
lehessen, nem téved. Mastrodanni 
puhább, töprengőbb alkat. Tekintete 
tiszta, gyanútlan. A körülmények 
szorításában, a külvilágra oda nem 
figyelő embert játssza, aki sokáig 
egyáltalán nem törődik azzal, ami 
körülötte végbemegy. Nem ösztön-
szerűen éli át, hanem tudatossá 
emeli a cselekvésen váló kívülállá-
sát. Aztán miikor élete veszélybe ke-
rül, végiggondol mindent, s még az 
önsajnáLaUg is eljut, egy utolsó 
gesztussal pedig megpróbál szembe-
fordulni a világgal 

Ehhez 'képest átrajzolódott a 
filmben a külvilág is. A képek va-
rázsában nytüzsgőbb, érzékelhetőbb, 
gazdagabb lett. S éhben a dinamikus 
világban legfeljebb unatkozni lehet, 
később pedig szembefordulni vele. 

Keresem az analógiákat. Mintha 
Bemard Buffet szálkás vonalait va-
laki puhább ecsettel húzná ót. Mint-
ha Vincent Van Gogh sokfelől ösz-
szefutó, határozottá duzzadó erővo-
naladnak centrumát valaki a képsí-
kon máshová helyezné át. 

Mivel nem tudott Visconti meg-
küzdeni? Camus végül is mindent 
önmagából Meursault-jából láttat. A 
kopár stílus egy hatalmas kép. Az 
irodalom egyik legkülönösebb, leg-
nagyobb metaforája, amiben benne 
foglaltatik maga a camus-i világ. 
Hogy ebből a világból minden ki-
marad, ami Meursault tekintetéből 
is kimarad? Hogy a falmutatott kép 
önkényes? Ez már a nagy művek 
szuverenitása. Az „Iván Iljics" is 
csak annyit mond ed a világról, 
amennyit Ivan Iljics végnapjai lát-
tatnak belőle. 

Visoanti, amíg Camus tékiratetével 
néz körül, megdöbbentő, nagyszerű 
részleteket teremt. Blyen a film első 
része, és ebből is kiemelkedik az út 
a menhely és a temető között. Jól 



sikerültek a Meursaukt lakása körüli 
jelenetek is ós tiszta, hatásos annak 
bemutatása, hogy Meursaulit az után 
a bizonyos öt pisztolylövés után ho-
gyan kezd kapcsolatba kerülni az 
élő világgal, az emberekkel. De ké-
sőbb és főképpen a film utolsó har-
madálban már más nyelven, más 
gondolatrendszerben zajlik minden. 
A tárgyalás, a oelila-jelanetsor és a 
vég már nem közönyös ember ós 
közönyös világ találkozása. A re-
gényben összemosódó arcok határo-
zott, a Camus-ótól távold vonásokat 

kapnak, a kitűnő Georges Wilson és 
Bemard Pfier játéka nyomán. 

Tartozok még valaminek az el-
mondásával. Viscomtit még nem lát-
tam ilyen puritánul, ilyen határozott 
egyszerű eszközökkel dolgozni Hal 
van ez a film a Halál Velencében 
felduzzasztott, túlszínezett képedtől, 
nosztalgikus költészetiétől. S ahol hí-
ven követi a regényt, ott szinte már 
csak jelekkél ír. 

De Camus műve miég ennél is szi-
kárabb. 
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