
Levelek Marusiából 
Miguel  Littin  nevét  a  dél-amerikai  

„újahullám"  idején  kapta  szárnyra  
a  hír.  Indulásakor,  A  sakál  címmel  
1970-ben  rendezett  első  f i lmje  után  
a  fiatal  chilei  rendezőt  a  kritika  a  
latin-amerikai  filmművészetnek  ah-
hoz  a  jelentős  vonalához  sorolta,  
amelyet  a  brazil  Gauber  Rocha,  az  
argentin  Fernando  Solanas  és  Octa-
vio  Getino,  a  bolíviai  Jorge  Sanji-
nes,  a  kubai  Humberto  Solas  és  az  
ugyancsak  chilei  Raul  Ruiz  neve  
fémjelez  ma  a  világ  szemében.  Az  
Allende-kormány  idején  az  ameri-
kanizálódott  chilei  f i lm  megújításá-
ra  létrehozott  Chile  Films  társaság  
élére  az  akkor  még  elsőfilmes  Littint  
nevezték  ki.  A  Népi  Egység  idején  
készítette  a  nálunk  is  bemutatott  
Palmilla  című  f i lmjét;  a  harmadikat,  
a  Levelek  Marusiából-t,  már  az  
emigrációban  forgatta.  A  katonai  
junta  fasiszta  terrorja  elöl  Mexikóba  
menekült.  (Két  munkatársát,  a  Pal-
milla  egyik  női  szereplőjét  és  a  leg-
ismertebb  chilei  operatőrt,  Jorge  
Mullert  a  Pinochet  haláltáborainak  
egyike  nyelte  el  nyomtalanul.)  Littin  
ugyancsak  Mexikóban  készítette  az  
idei  cannes-i  fesztiválon  bemutatott,  
s  nálunk  is  hamarosan  műsorra  ke-
rülő  A  módszer  változatai  című  iro-
nikus  hangvételű  filmjét.  

Littin,  akárcsak  a  Palmillában,  a  
Levelek  Marusiából  című  filmjében  
is  az  e  századi  chilei  történelemhez  
nyúl;  ismét  egy  olyan  megmozdulást  
emelve  művének  középpontjába,  
amely  alkalmas  a  kollektív  hősiesség  
példáját  felmutatni.  Láthatóan  

ugyanis  ez  a  kérdés  érdekli  minde-
nekelőtt.  Számára  a  történelem  mű-
vészi  visszajátszásában  az  elbukott  
ügy  nem  a  bukást  előidéző  össze-
függések  vizsgálatára  és  nem  is  az  
elnyomó  hatalom  működési  mecha-
nizmusának  ábrázolására  szolgáló  
alkalom.  Egyetlen  és  szenvedéllyel  
végigvitt  szándéka  az,  hogy  egy  nép  
hősiességét,  pontosabban  a  kollektív  
hősiesség  természetrajzát  mutassa  
fel  nézőinek.  

A  Levelek  Marusiából  szinte  azo-
nos  dramaturgiai  vázra  épül,  mint  a  
Palmilla;  ábrázolási  módja  azonban  
letisztultabb.  Mentes  a  korábban  
művi  úton  előállított  jelképesség  
mesterkélt  artisztikumától.  Itt  is  ide-
gen  érkezik  a  városkába,  Gregorio;  ő  
hozza  el  a  világtól  elzárt  település  
lakóinak  a  bányászmegmozdulások  
hírét.  Az  angol  érdekeltségű  salét-
rombányákban  éhbéren  tengődő  ma-
rusiai  munkások  sztrájkra  készülőd-
nek.  A  sztrájk  kirobbanását  a  
csendőrség  brutális  önkénye  csak  
sietteti. 

Littin  ezúttal  is  egy  egész  város  
közösségét  emeli  f i lmje  főszereplőjé-
vé:  és  noha  Gregorio  és  a  szakszer-
vezet  helyi  vezetőjének  alakja  vala-
mivel  erőteljesebben  rajzolódik  ki  a  
karakteresen  ábrázolt  tömegből,  a  
történet  kollektív  hőse  mégis  mind-
végig  Marusia  lakossága.  A  cselek-
mény  pedig:  a  kollektív  hősiesség  
lépésről  lépésre  megmutatott  foko-
zatai;  a  veszélyben  összebújó  nyáj  
ösztönös  összetartásától  egészen  az  
őrjöngő  mészárlásba  átcsapó  katonai  

Jelenet  a  filmből  



megtorlás  vérfürdőjében  tudatosan  
vállalt  kollektív  halálig.  

A  század  első  évtizedében  valósá-
gos  sztrájkhullám  csapott  át  Chilén.  
Egyik  központja  Iquique  volt,  innen  
terjedt tovább  az  országban,  sőt  Chi-
le  határain  túl  is  a  munkások  tilta-
kozása.  Amikor  1907-ben  Marusiá-
ban  kirobban  a  bányászsztrájk,  
Iquiquében  már  elfojtották  a  meg-
mozdulást.  A  kubai  Humberto  Solas  
nálunk  is  bemutatott  Chilei  kantáta  
című  fi lmjébe  emelte  át  a  történe-
lemkönyvekben  Iquique-i  vérengzés  
néven  számon  tartott  kegyetlen  ka-
tonai  megtorlást.  Erre  a  vérfürdőre  
Littin  is  utal.  A  Gian  Maria  Volonte  
által  nagyszerűen  megformált  Gre-
gorio  emlékezetében  elevenedik  meg  
egy  kegyetlen  jelenet  az  Iquique-i  
népirtásról,  mintegy  elővetítéseként  
a  Marusia  lakóira  váró  tragikus  
sorsnak.  Az  utalás  itt  nem  egysze-
rűen  a  történelmi  időjelző  drama-
turgiai  szerepét  tölti  be.  hanem  
olyan  hatásos  háttérként  szolgál,  
amitől  a  bányászvároska  ellenállása  
az  éppen  Iquiquéből  érkező  állig  fel-
fegyverzett  katonaság  terrorjában  
meg  inkább  heroikus  megvilágítást  
kap.  A  tárgyi  világ  nyomorúságának  
szűkszavú,  ám  döbbenetesen  drámai  
hatású  képei  ugyancsak  ezt  a  meg-
világítást  erősítik.  Jorge  Stahl  ope-
ratőr  felvételein  Marusia  Mexikóban  
felépített  mása  az  elvisel he tétlensé-
gig  sivár  látványként  jelenik  meg  a  
kopár  tájban.  Az  állandóan  süvítő  
szél  szakadatlanul  hordja  a  fakó  ho-
mokot  ruhára,  arcra,  hajra.  Vannak  
jelenetek,  amikor  úgy  állnak  előt-
tünk  a  film  hősei,  mintha  egy  ször-
nyű  élmény  hatására  valamennyien  
egyszerre  őszültek  volna  meg.  

A  terror  megnyilvánulásait  sokko-
ló  nyíltsággal  mutatja  be  a  film.  
Nem  egyszerűen  a  piros  festék  
mennyiségéről  van  szó.  A  kínzások  
és  kegyetlenkedések  döbbenetes  in-
fernóját  látjuk.  A  test  megalázását  
Littin  —  ne  szépítsük  —  a  hányin-
gerig  fokozza  annak  érdekében,  hogy  
a  hatalom  fenyegetésének  ellensze-
gülők  erejét,  morális  nagyságát  ki-
emelje. 

Hátborzongató  bizonyítási  módsze-
rével  azt  sugallja,  hogy  az  ösztönös-
ségből  a  közös  küzdelem  során  ki  
kell  bontakoznia  egy  olyan  tudatos  
magatartásnak,  amely  tagadása  a  
fegyverek  hatalmának  kiszolgáltatott  

ember  tehetetlen  áldozat-voltának,  s  
a  tettértékű  halál  vállalásával  felül-
kerekedhet  fizikai  megsemmisítőjén.  
Néhány  jelenetben  ez  a  szenvedélyes  
szuggesztió  a  képi  metaforák  nyelvén  
művészi  erővel  fogalmazódik  meg.  
Ilyen  az  övükben  dinamitrudakkal  
körülrakott  bányászok  halállal  ka-
cérkodó  hetykesége  a  csőre  töltött  
puskák  előtt;  vagy  a  katonai  szerel-
vényt  késleltető  asszonyok  öngyilkos  
vállalkozása;  meg  az  expresszív  lá-
tomáshoz  hasonlatos  és  refrénszerü-
en  visszatérő  jelenet,  amint  a  kopár-
dombokon  a  kivégző  osztagok  sor-
tüzét  a  feketébe  öltözött  bányászfe-
leségek  tapsa  és  vi j jogó  kacagása  kí-
séri.  A  Levelek  Marusiából  nem  be-
szél  a  megtorpanókról,  a  megretten-
tekről,  a  félelemből  árulókról.  A  
rémületes  fizikai  gyötrelmekben  hős-
sé  magasztosul  mindenki.  Gregoriót  
a  kínzások  után  már  nem  is  emberi  
állapotában  végzik  ki,  a  végsőkig  
alázott  testben  azonban  megtörhetet-
len  marad  az  ember.  Az  ő  intelmei-
vel,  leveleiben  örökül  hagyott  felis-
meréseivel  zárul  a  film  

A  filmből  kitetszik,  hogy  a  törté-
nelem  Littin  kezében  némileg  olyan  
példatárrá  egyszerűsödik,  amelyből  
a  tetszés  szerint  kiválasztott  esemé-
nyekkel  egy  és  ugyanazon  tétel  bi-
zonyítható.  A  Levelek  Marusiából  
egyoldalú,  romantizáló,  agitatív  cél-
zatú  szemléletmódját  szóvá  tenni  —  
innen,  s  Európából  tulajdonképpen  
mi  sem  könnyebb,  de  semmiképpen  
nem  hagyhatjuk  számításon  kívül  
azokat  a  történelmi-politikai  körül-
ményeket,  amelyekben,  illetve  ame-
lyek  ellen  ez  a  f i lm  megszületett.  
Egy  olyan  nép  történelmének  véres  
napjairól  van  szó,  amelyet  ma  a  leg-
véresebb  fasiszta  terror  tart  uralma  
alatt.  Ha  ez  a  nép  bukásában  hé-
rosszá  emelkedik  —  mint  ahogyan  
a  filmben  Littin  hérosszá  emeli  —,  
az  a  művész  egyik  lehetséges  vála-
sza  a  valóságra:  tagadása  a  vérfür-
dőkkel  uralkodó  hatalmi  gépezetnek,  
tagadása  egy  nép  megtörhetőségének.  
Meglehet,  a  vadul  kegyetlen  jelene-
tek  láttán  legszívesebben  félrefordí-
atnánk  a  szemünket,  de  az  erőszak  
Littin  fi lmjében  paradox  módon  —  
az  erőszak  tagadása.  Nemcsak  a  tör-
ténelemre  visszatekintve,  hanem  ki-
kerülhetetlen  asszociációval  a  jelen-
re  is  érvényesen.  
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