
Szerkesztőségünk hónapok óta készül arra, hogy összeállításban méltassa Huszárik Zoltán film
rendező életművét, a nemzetközileg elismert Szindbád és A piacere cimű filmek alkotóját. Szep
temberben még vele együtt terveztük, szerkesztettük a számot, melynek már csak nyomdai elő

készitése volt hátra, amikor megtudtuk a hírt: Huszárik Zoltán SO esztendős korában, 1981. ok
tóber IS~én váratlanul elhunyt. "V életlenül éppen egyedűl volt írja a jó barát, szerzőtárs Csá
szár István nekrológjában _o, véletlenül látogatóban járt nála a halál, megszerette, mint annyian,
és magával vitte."

Szindbád (1971) cimű filmjével szinte az egész világ műértő közönsége előtt jelesre vizsgázott.
1972-ben megkapta a XXI. Mannheimi Nemzetközi Filmtárlat evangélikus filmközpontjának
Joseph von Sternberg-díját, 1973.-ban a Milánói Filmszemle nagydíját, az Aucklandi Fesztivál
rendezési díját és az Atlantai Filmverseny zsürijének arany különdiját, Kisfilmjei közül az Elégia
(196S) Oberhausenban akiemelt fődijat, Melbourne-ben az Ezüst Bumerángot, a Tisztelet az
öregasszonyoknak (1972) a Berlinben és Barcelonában rendezett filmfesztiválon egyaránt a nagy
díjat nyerte el. Az A piacere (1977) Oberhausenban a Nemzetközi Rövidfilmfesztivál különdiját
és a Katolikus Filmszövetség díját érdemelte ki, s még ugyanebben az évben elhóditotta a Barce
lonai Rövidfilmfesztivál nagydíját is.

Az A piacere oberhauseni sikere után Huszárik Zoltán az alábbi interjút adta .'

- A nyugat-németországi Oberhausenban évente megrendezett Nemzetkiizi Riividfihnfesztiválon
az idén tavasszal hét zsűri - köztük kettő egyházi adott ki díjakat.' 2] filmet ( 14 k ülfo ldit ) ::6 díj
jaljutalmaztak . 4 Katolikus Filmszővetségkétezer márkával járó díját Huszárik Zoltán A piacere
(Tetszés szerint cimű dokumentumfilmje - .esszéisztikus mű a halál problémájáról"- nyerte. Az
indoklás kiemeli afilm .briliánsfényképezéset és afilmvágás mesteri alkalmazását".' egy-egy moti
vum többszöri ismét!ésével- szinte a zenei szekvenciához hasonlóan - más-más hatástokot ér el, s
ezzel olyan képi cisszefiíggéseket teremt, amelyek a nézőtfilozófiaifelismerésekhez és személyes ta
nulságokhoz juttatják.

- Nagyon örülök a katolikus zsüri döntésének. Megtisztelőnek érzem, hogy egyházi intéz
mény ilyen elismerően reagált filmemre. Nem először szerepeltem Oberhausenban. I96S-ben az
Elégiá-ért az összetett zsüri fődíját kaptam meg. A mostani díj valószínűleg előző filmjeimnek.
eddigi munkássagomnak is szól. A magyar közönség ezeket - Elégia, Capriccio, Tisztelet az
öregasszonyoknak - az A piaceré-ves egy műsorban tekintheti majd meg a mozikban az ősz

folyamán.
A kúliiildi katolikus sajto .rtovemberifilmnck:" nevezi: hivatkozva a zsűri ajánlására, hogy .kű

liinásen alkalmas vetitésre a halottak napja körüli időszakban, mert oldja az ember idegenkedéset
az elmúlás gondolatátol , azt a félelmet és gútlást , melvet a halál ténye a halandónak okoz". Hor
doz-e spirituális tartalmat?

-- Feltétlenül. A halált szeretném kivédeni azzal, hogy megértetem. A tényt, hogy meghalok
meghalunk, egyetemes összefüggésekbe kell helyeznünk. A személyes lét és a történelem kapcso
latát, kis és nagy sorsok egybefonódását, életek és tragédiák találkozását a végtelen vetületében
kell vizsgálnunk. A kiutat, egy meghosszabbított élet lehetőségét próbálom szuggerálni, kínálni a
nézőknek. Ez pedig spirituális következtetések nélkül aligha lehetséges. A filmet Magyarorszá
gon kívül többek kőzt Romániában. a prágai zsidótemetőbenés a római kapucinus altemplom
ban forgattuk.

l LJj Ernber. 1977. június 19.
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- A film voltaképpen magas érzelmi töltéssel megalkotott "tanulmány" a halálról, melynek
"elemzése" szavakkal elmondhatatlan. annyira a látvány, a képek 1l)'1!/\ÚI jogl1/I11I1:':'11 meg
mondanivalóját.

- Úgy hiszem, itt a korábbiakhoz képest más esztétikai je1rendszer is érvényesül. De ahhoz,
hogy bővebben beszélgessünk róla, újból meg kellene néznem. Bevallom, engem már az új mun
kám foglalkoztat, és a régiről, a befejezettről nem szívesen nyilatkozom.

- A Szindbád óta nem rendezett játékfilmet.
- Most a Csolltváry-ra készülök. Együtt terveztük, álmodtuk Latinovits Zoltánnal. Nehezen

fogok hozzá nélküle. Csontváry életében bizonyos értelemben az ő sorsvonalát is látom, az ő

vesszőfuttatására ismerek. A filmet mindenképpen neki ajánlom.

Huszárik festői tehetsége, képalkotóiképessége lehetővé tette, hogy olyan különleges filmnyelvet
kísérletezzen ki, melyben a szó helyett - tartalmi sűrítettsége révén - a kép beszél. Nem az elbe
szélő mozi érdekelte, hanem a moziköltészet. A filmpoétika vonzotta, nem annyira pasolinis ér
telemben _. véli a neves olasz kritikus, Elena Matachena -, mint inkább abban, hogy a képek
egymásutánisága pontosan a költői alkotás szerkezetét építse újjá a filmvásznon. A képek segít
ségével, amint azok egymást követik és egymáshoz csatlakoznak, felhasználva a vágás eizensteini
eszközeit, Huszárik valódi, vizuális költeményeket teremtett, amelyekben a verssorokat és vers
szakaszokat film-képsorok, illetve művészi snittek helyettesítik. Filmjeiben, akárcsak a lírában, az
alkotói folyamat, az ihlet hangsúlyai a jelképekre és asszóciációkra tevődnek.? Ezek a szimbó
lumok azonban többet és mást mutatnak, mint rendezőtársai - például Jancsó Miklós vagy
Gyöngyössy Imre .- műveiben: a tudat és a lélek mélységeit jelölik, az eszmélet, élet és enyé
szet összefüggéseit mérik fel Isten, ember és természet sz~ros, kimeríthetetlen kapcsolatában.

Giacomo Gambetti olasz filmkritikus a magyar filmművészetről írt cikksorozatában többek
közt megállapítja, hogy Huszárik "Szindbád-ja, amelynek alapja egy híres múlt századi regény,
eléggé ködösnek tűnik, főleg annak a nézőnek, aki nem ismeri jól a múlt századi magyar kulturá
lis és művészeti .életet (Magyarországon a filmnek nagy közönség- és kritikai sikere volt) - én,
őszintén szólva, inkább öncélú stilisztikai gyakorlatnak éreztem, amelynek metaforái mindvégig
rejtve maradnak. A Csontváry cimű film viszont elmeséli a tehetséges és szerencsétlen sorsú szá
zad eleji magyar festő életét. A rendező képes arra, hogy behatoljon a művész belső világába,
amely tele víziókkal és a realitástól való menekülés kényszerével, betéved a tudatnak és a fantázi
ának legtitkosabb, csodálatos régióiba. A néző legjobb esetben csak sejtheti a film jellegét és érte
két, talán úgy véli, kirekesztődik abból a kapcsolatból, amely a rendező és filmjének főhőse kő

zött fennáll. Mindezek ellenére a Csontváry niűvészi, megszenvedett és bensőségesen átélt film
marad.'?

A Csontváry - Huszárik Zoltán szerint - elsősorban az alkotó és istenkereső ember drámája.
Azé az emberé, aki a lét és az alkotás felelősségét, magatartásának és tevékenységének következ
ményét hordozza. Ember és világ, technika és szellem, egyén és társadalom, tekintély és szabad
ság dialektikus feszültségeben. ellentmondásai közt a helyes egyensúly megtalálására törekszik, a
lét belső igazságából eredő rend megértésére és harmóniájára vágyik. Aki választ vár arra a kér
désre: hol, kinél van a dolgok hiteles mértéke, valódi értelme és célja összegezve? Az alkotó em
ber _. éppen az alkotásába vetett ereje és meggyőződése révén - születés és szenvedés, hit és katar
zis olyan útját járja végig mondanivalója érdekében, amelyre csak Istennél lel magyarázatra.

Szabó Ferenc Csontváry, a 'magányos cédrus' című tanulmányában4 így ír a filmről : "A rende
ző régóta dédelgetett álmát valósította meg ezzel az alkotással. A tragikus sorsú Latinovits Zol
tán emlékének ajánlotta, akit még korábban a főszerepre szánt. Végül is Csontváry-Latinovits
Huszárik sorsa és művészete tárul elénk a »három sikú«, illetve jórészt egymásba olvadó ese
mény- és képsorok játékában. A film nagy vitákat váltott ki: a szenvedélyes pró és kontra véle
mények minden bizonnyal elfogultak. A »szürrealista« és »egzisztencialista« film engem lenyű

gözött. Mindenekelőtt a »Csontváry-titokra« irányította a figyelmemet.

2 Filmkultúra. 1981/5. sz.
3 L'Osservatore Romano, 1981. március 28.
4 Katolikus Szernle, 1981/1. sz.
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Világos, hogy Huszárik nem annyira a festő kész műalkotásait,képeit akarta elemezni - foly
tatja gondolatmenetét Szabó Ferenc -, mint például Tarkovszkij Rubljov-filmje tette (bár ez
utóbbi remekmű rányit a művész belső világára is), hanem- hogy úgy mondjuk - Csontváry te
remtő személyiségének anatómiáját kívánta megvilágítani : a gyógyszerészből lett festő, az ős

zseni, akit nem lehet az izmusok és az iskolák szokványos kereteibe beszoritani, a művészi látás
és az in fieri alkotás kiváltságos pillanataiban villan fel szemünk előtt. Az a »megszállott«, aki a
Tátrától Taormináig,Görögországig és Libanonig kalandozva I880-as sugallatát akarja megva
lósitani - be1emerülve a teremtő fejlődésbe, mintegy azonosulva a teremtésben műkődő isteni
energiával -: újrateremteni a természetet, »Isten segitségével« ellesni a »napút-távlat« titkát, a
megvilágítás szürrealisztikus kezelésével kifejezni a »természetfelettit«. E »kifejezés« új teremtés:
a valóság így átalakul annak égi másává ; a majdnem naturalisztikus látvány az átváltoztatás
után az eidosz örök eszményiségébe magasodik. A Jajcei vtllanyvilágitouafák, az Athéni sétako
csikázás és a Tengerparti sétalovaglás szinte szupernaturális sugárzása tanúsítja azt. hogy ebben
az »átváltozásban« »a természet valóságfelettivé emelkedik«, Marcel Brion mély meglátása
szerint.

A Magányos cédrus - ugyancsak M. Brion szép jellemzésével - »elragadóan érzékelteti a fa
magányosságát. Ez a művész egyéniségét fejezi ki, utal élete magányosságára. Ma is érezzűk be
lőle fájdalmát; pedig rendületlenül hitt magában és zsenijének művészi teremtőerejében. Ez a
festmény egy hatezer éves cédrus képének majdnem szürrealista ábrázolása, amint valószerűtlen

magasságból tekint le a föld és a vizek végtelenségére.« (Csontváry-emlékkönyv, Bp. 1976)"

SZABÓ FERENC VERSEI

Vincent
Hiába tett a nap korongja
gloriát a Magvető fejére,
nyárvégre rászakadt bomolva
a sárga tűzvihar a földre.
A mindenségben meglazult
minden ereszték,
részeg táncba kezdett
a szélmqlom s a szék,
örvénylő ciprusok,
aran}' napraforgók
s búzaföld felett
szállongtak a hollok ;
távoli csillagok
földközelbe jöttek
s a Nap, a tűzgolyó

perzselte a földet . . .

Ez még csak a kezdet;
mi lesz, ha a lángot
nem tartja vissza már
tűzvulkán szemed.

Csontváry
Tajtékzó vízesés
zuhog a mélybe:
a sziklán sistereg,
alkonyi fénybe
szivárványt szitál.

Egymagában áll,
naputat nézve.

Hirtelen felriad:
most elhúz felette
egy angyal-csapat.
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