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FILM BERNADETTE-RŐL

A filmek esztétikai értékelése megállapíthatja, hogy a mai filmek a film muve
szetté fejlődésének útján sok újat nem hoznak. Több mint egy évtized óta inkább ki
teljesül a film, mint előrehalad, területe egy.re zsúfoltabb, egyre gazdagabb lesz és
egyre differenciáltabb. Mit jelent ez? Egyhelyben áll, de témaköre egyre bővül, mű

fajokat teremt: kífejezőkészségét, meglévő technikai adottságait, a képiesség elemeit
elmélyíti, nemesíti. Ez ad értelmet stagnálásának.

A differenciálódás alkalmat adott az esztétíkai imérlegelésnek arra, hogy ne
csupán azt vizsgálja, a film önmagában miért jó, bármiről szóljon is, - mert azt,
hogya filmi lendületet és a vizualitás elemeit jól használja fel, ma már míndén filmtől

megkövetelhetjük -, hanem hogy a film mondanivalóját is vizsgálja. A mondanívaló
és a technikai megoldás szerves összefüggése, egybehangoltsága kel}, hogy megadja
ma már a film művészí jellegét.

Az esztétikai értékitélet súlya ilymódon a film mondanivalója felé kezd át
tolódni. Ma már nyílt követelménynek állíthatjuk fel a film számára, hogy tenge
lyébe éllítsa a való életet, annak egyik szektorát sem zárva ki: hogy az ember sza
mára mondjon valamit az emberről." emberi életeknek, sorsoknak emberközeli 'per~

spektívából ábrázolásával olyan igazságot hirdetve, amelyből az egyén a közösség
javára hasznot meríthet. Kétségtelen, hogy a valóság _ábrázolására olyan módon,
hogy ennek a legszélesebb réteghez is igaz szava legyen, mi sem alkalmasabb, mint
a vizualitásánál fogva internacionális jellegű film.

A témakör differenciálódásával kapcsolatos, hogy lassankint olyan terület is
megnyílik itt, amellyel kezdeti korszakaiban noha kísérletezett is a film, eddig még
töretlen maradt Igy többek között emberközelbe hozta a vallásos nevelést s a lelki
pásztori életet is, pedig ezek egyáltalán nem látszottak filmszerű témának. A legelső

jelentős efajta film a "Fiúk városa" volt, amelynek hőse Pater Flanagan, az amerikai
pap, aki a vásott kölyköket nem börtönnel és rabsággal, de nem is álkenetességgel,
he.nem szociális vállalással, megértéssel, kiegyensúlyozott derűvel neveli emberekké
és lelkekke.

.A kétezeréves viIágnézetnek eddig meg nem jelenített hordozói megjelennek a
film vásznén. A San-Pranciscóban a züllött negyed lelkipásztora reggeli tornaképpen
együtt boxol a bártulajdonossal: a sporton keresztül közeliti meg az embereket. Van
film, amely avallásosságra vidám szeretettel nevelő modern papi alkatot jeleníti meg
(A magam útját járom), van, amely az idegen lelkialkatú emberekkel sorsközösséget
vállaló, küzdelmes misszionárius-sorsot ábrázolja (A mennyország kulcsa). Láttunk
francia filmet, amelyben a plébános közvetlen kedélyességben él együtt (IZ emberek
kel, együtt kuglízík - nem híveivel, hanem éppen a hitetlenekkel, s a templomban
csodát kér, hogy egyszer nyerhessen, mert akkor ezek elhinnék, hogy létezik csoda
(Pipo hét éjszakája). S láttuk az ellenálló-filmek lelkipásztorait, hősi kiállásukat az
igazság mellett a közelmúlt ábrázolásában (Az ezerarcú hős),

J;.. differenciálódás,. a térnakör kibővülése magával hozta azt is, hogy a film a
természetfölöttihez kapcsolódó témakört is igyekezett megragadni. Láttunk francia
filmet, amely finom szimbolíkával, diabolikus árnyékozottságban jeleníti meg az
ismeretlen erők összefüggéseit az érzelmekkel és a lelkekkel (A sátán küldöttei],
ugyancsak francia filmben az álom és ébrenlét határvilágának komikumba torzított
finom analizálását(Szédült· éjszaka); amerikai filmben primitív módon és babonás
atmoszférával megszemélyesített ördögöt (A sátán hét éve); láttunk félintellektuelek
cinizmusára épített spiritiszta halandzsát (Vidám kísértet) és teljes. értékű, fölényes
ismerettel, a határkérdéseket a kor tudományának, lélektanának művészí szintézisé
vei összeállított ezoterikus témájú filmet (Diadalmas szerelem),

Mintha a film igy ostromolná azokat q kérdéseket, amelyek 'embervcltunknak
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elhatározottan és elhatározóan lényeges,' hozzátartozó sajátosságai. Azonban olyan
témát, amelyben a Vallásos jellegű természetfölötti érintkezik a valósággal, még nem
vetett föl, a nálunk még be nem mutatott, Páli szent Vince életével foglalkozó filmig
és a nálunk bemutatott "Bernddette"~ig. A legérdekesebb, hogy ez a nálunk most futó
vallásos jellegű film nem szimbolikával, nem mísztikummal lép elénk. A "Bernadette"
realista film.. .

Realizmusa az első képsorokbari azonnal megfogja a nézőt. A mélytónusú ké
pek, ahol az öreg Soubirous a fertőző betegek gőzölgő kórházi szemetét dönti ki a
talicskaból. a keserű önérzet, amellyel átadja keresetét az asszonynak; agyerekeket
vallatva vizsgáztató apácanövér, a nővér szigorát enyhítő, megértő pap, az okosnak
egyáltalában nem mondható törékeny kis Bernadette; a nyomorúságos lakásba be
robbanó gyerekek elpusztíthatatlan élénksége, a lánykák indulása rőzseért. Bernadette /
finom érzékenysége, félelme a kötélhídon és a beléhasító rémület, amikor az előre

futó, előle elbúvó lánykák megijesztik, s amely harag nélkül oldódik fel az együtt
kacagásben. beTéneveltség nélküli, ösztönös ítélőképessége a lopásról. míndez alig
néhány perc él, filmen, s az alakok és a miJiő teljes hitellel vannak megjelenítve előt

tünk. Embereket látunk és azok életkörülményeit, jellemzésüket úgy kapjuk meg,
}lOgy személyes ismerőseinkké válnak:

Ismerjük a film idő-sajátosságát: külső, kivülről mérhető idő alatt napokat,
'h eket, egész életszakaszt mutat be. De ha ezt egy jól vagy rosszul összevágott ese
ménysornak csupán csak a folyamatosságával valósítja meg, képei nem válnak mara
-dandóakká bennünk. Csupán figyelmünkre hatnak, érzékelésünknek arra a felső réte
.gére', ahol reagáló figyelmünket találják meg. Viszont az az életrajzi ábrázolás, amely
nél a film egy-egy döntő eseményt emel ki, ezt bontja ki finom részletjelenetekké,
kitűnő.. színészek arcjátékánál időzik el, - ez nemcsak figyelmünkre, értelmünk és
asszociáló képességünk felületére vetít, hanem belső érzékelésünkre, felfogókészsé
günknek az időtő), tértől független belső dimenziójába, a lélekbe. Ez adja meg a film
nél a mély élményt, s ha ezt sikerül elérnie, akkor művészi a film. Ezt oldja meg tel
jes sikerrel a "Bernadette".

Egy regényből, vagy más műíajból átköltött film az eredeti élmény lényegét
kell, hogy érvényesítse. A lourdesi jelenés esetében az eredeti élmény megfogha
ta tlan. Werfel munkájában, az elbeszélésben, leírásban inkább megközelíthető az,
aminek maga Werfel is megihletett krónikása csupán. Sa film, hogy az eredeti
éln.ény lényegéhez közel kerüljön, riem tehet egyebet, mint hogy Werfel rnűvét a
maga nyelvére - nem átírja, hanem átéli, átkölti. lefordít ja. Ezt maradéktalanul teszi,
s ez adja meg realizmusát is.

Ebből a ~ealizmusból adódnak a film legjobb erényei. Arn elmondani lehet egy
jelenést, ahogy Bernadette látta, s ahogyan Werfel elmondja: De filmre vinni: film
rendező aligha lehet kényesebb helyzetben. Amit a csoda jelent, amit ábrázolni csak
kivetüléseiben lehet, belső és külső következményeiben, azt nagyon szepen oldja
meg a film is. A jelenés színhelye, a rideg tér, a szélzúgás, a leány arca a realista
kifejezés eszközeivel pontosabban megadják a jelenés tényét, mint maga az ábrázolt
jelenés. A csoda meseszerűségét, a kissé édes szentkép-megjelenítést szívesen ma
gyarázzuk a filmrendező gyengédségének, amellyel a megjeleníthetetlent mégis meg
közeliteni próbálta. Az érzékeltetéshez éppen elég a törékeny leány csodálatosan élő,

beszédes szeme, belülről átvilágított mcsolya. amellyel, mint az igazán nagy müvé
szek, meg tud jeleníteni valami nem evilágit.

Az egész film a maga lehetőségeinek és eszközeinek pontos mértéktudásával
egyszer sem távolodík el attól a felfogástól, hogy megtörtént tényekről szóló króníkát
kell :a film nyelvén elbeszélnie.. Ezért marad meg a filmi realizmusnál, s a legegysze
rűbb kifejező eszközöknél. Inkább egyszerűségre törekszik, mint arra, hogy. impo
záns, nagy jelenetekkel, törnegekkel ragadjon meg. Egy-egy ilyen képsor, mint a falu
házai, az út, a gyérszámú hivők éléről előrefutó Bernadette, átlényegülő alakjának
kedvessége és arcának mosolva, s aki ezt az arcot látja: az első térdreereszkedő, 
ezek az események a film nyelvén szinte tőmondatokban beszélik el a krónikát.
A racíonalista orvos - a kisvárosi tanácsban az első pozitív vonzássa! kételkedő 
és a kérdéseikkel küzködő férfiak magárahagyott csoportképe után a felvevőgép a
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keresztre,' toronyra, templomra vetít,ebben az egyszer alkalmazott képszimbolikájá
ban szinte elnéző, gyengéd humorral. A csodavárók nemo. arca, amikor Bernadette a'
földet túrja és a füvet eszi a későbbi forrás-helyén - az, hogy egyszerre látjuk ennek
a miértjét és az értelmetlenül megdöbbent arcokat, Bernadette-et egyedül a terráé
szetfölötti szándék és az emberi értetlenség e 'küzdőterén, majd ismét a csodavárók
hatalmas félkörét: a tér ekkor, ahol míndez történik, szinte arénává szélesedik ki
előttünk, A beteg kisgyermekkel rohanó asszony a forráshoz vezetö' út mély képies
ségében: a felvevőgép panorámázása itt a, drámai sűrítést fejezi kl. Bernadette új hely
zetének íümí jellemzésére elég, amikor másnap reggel apja meglátva őt, gondtalan,
természetes gyermeki mosolyát, önkénytelenűl majdnem keresztet vet. Az egyházi
vizsgálat kínzóan szigorú kérdései. Bernadette .türelme, azújabb csoda, amely után
a császár felnyittatja az elzárt forrást, az emberek kicsinyeskedő hazugságai Bema
dettebúcsújánál, á szerelmes fiúval való találkozás gyengéd jelenete: a kiválasztot
taknak földi szemmel tragikus sorsvállalását éreztetik.

Csak Bernadette kolostorbeli megpróbáltatásainál találjuk túlméretezettnek ezt
a realizmust - legalább. Az ellenségesen szigorú öreg apáca kissé lnkvízícíós jelen
ség Bernadette gyengéd légkörében, keménységének indítékai nincsenek időben ki
bontva, Túlmarkáns ahhoz a jelenethez, amelynek azt kellene közérthetővé tennie,
hogy nem ez az erénygazdag, ez az aszkétikus keménységű apácajellemaz, aki éi
csodála rnéltó, hanem a jelentéktelen kis parasztlány a kiválasztott. Ugyancsak túl-
méretezett a végső bizonyságszerzésnél az Egyház komor pátosza. ,

Jennifer Jones a nagy művésznek is kivételes és megpróbáló feladatot .fölemer
kedetten és felemelően oldotta meg. Az epízódalakok, az orvos, a pap, az ügyész, a
család, az anya, művészetükkel a maguk helyén emelik az életszerűséget,

A végső jelenet, a barlangtemplom, a ..hitetlen, gégerákos ügyész elfogódott
arca -- "aki nem szeretett senkit, még önmagát sem", - a kis gyertyafényektől be
világított nagy, sötét aréna küzdőterébemegrázóan vetíti bele az ember elfogódott
ságát a kis lourdesi parasztlány emléke előtt, aki látta a Jelenést. Soós László

I{ÉPZÖMŰVÉSZET
A MAGY AR GRAFIKA SZÁZ ÉVE.

A Fővárosi' Képtár grafikai kiállítása a
"Dési Huber István-kor" rendezésében, ei
méi yedő megértéshez segítő, összefoglaló
áttekintésre törekszik. Három, sőt négy
festőnemzedék együttesen szemlélhető raj
zaíban, a felötlő technikai különbözőse
geken túl, tanulságos érdeklődéssel figyel
hetjük meg - a visszaverődő korszellem
felismerése mellett - az ábrázolás mód
ját, a mondanivaló sulyát. a hatáskeltésl:
a puszta g1önyörködtetés, vagy szórakoz
tatás békés nyugalmától a felrázás és meg
győzés tzgalmáíg, szinte a prófétai- külde
tés döbbenetes átéléséig.

A 80-100 év előtti, választékos elren
dezésű tájrajzokat valószerűtlen csend és
mozdulatlanság üli meg, a finom aprólé
kossággal részletező arcokból pedig, gon
dolattársulás híján, a távolság lehűtő rész
vétlensége mered. Idillikus nyugalmuk el
pihentet, bár kissé meg is mosolyogtat. És
Inert a szenvedélyes őszinteség hiányzik

sukban is, közelebb állanak hozzánk. Ezért
közvetlenebbül hatnak, ha mondanivaló
jukkal nem szükségképen elégítenek lski.

A kortérsművészekhez sajátosan szemé
lyes" bizalmasan számonkérő, viszonosan

'kölcsönös, ellenőrző kapcsolat fűzi a mű

élvezőt, A hamis, vagy nem eléggé pontos,
éber és Jellemző ábrázolásról hamar .lesik
lik a píllantésunk.zde azonnal helyeslő

megértésünkre számíthatnak az érzékeny
szemmel, őszinte szociális részvéttel Jelep
Iezett pillanatfelvételek.

Tüzes szellemek, erőteljes, egyéniségek,
egy Zichy., Munkácsy, Rippl-Rónai, még
hevenyészett vázlataikban is, eljegyzik
magukat a halhatatlansággal, egyaránt
szólnak mínden kor szemlelőjéhez.

Nem titkolt megilletődéssel kerestük a
hit lüktető hullámvonalát. Láttuk meg
törni a közöny falán (Benczur, Csók,
Vaszary), elveszni a' kétely örvényében
(Székely Bertalan, Aba Novák Vilmos,
Réti István, Ámos Imre), szeliden ragyogni
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