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A CSONTVÁRY-DRÁMA

Nagy a tolongás az idők kikötőjében. Művészek, tudósok, politikusok indítják útnak hajóikat,
és megrakják műveikkel, cselekedeteikkel. De látjuk: egymás után: elmerülnek. Huszárik Zoltán
Csontváry-ja - immár bizonyos - nem merült el. De vajon eljut-e távolabbi korok embereihez?
Most, két évvel a bemutató után már csend van körülötte, nincs nyüzsgés, kiabálás. Jó alkalom
arra, hogy vizsgálódásaink célkeresztjébe hozzuk, eltöprengjünk mindazon, amit eddig megtud
tunk róla.'

ELŐZMÉNYEK

A kor. 1980-ban, amikor a Csontváry a közönség elé került, a II. világháború már csak emlékek
foszlányaiban él, a Rákosi-éra túlhaladott lépcső, de 1956 még nyomasztó teher. A hatvanas
évek látványos gazdasági-szellemi prosperitása a következő évtized küszöbén megtorpan, sez
nem független a nemzetközi eseményektői, de belső okainak meggyőzőelemzésével a történészek
adósak. S·bár a hetvenes évek a konszolidáció időszaka, az alkotói magatartás és a társadalom
viszonya olyan problémákat vet fel, amelyek az elmúlt harmincöt év ellentmondásait is maguk
ban rejtik.

Huszárik Zoltán volt az a filmrendezőnk. akinek agyát mindez nemcsak megérintette, de ins
pirálta is, aki felismerte: szükségszerűvé tette a kor, hogy végre film szülessék a lángészről.

Huszárik. Pályája tüneményesen indul. Az Elégiá-ról Pilinszky János jelenti ki, hogy "csúcsa a
magyar filmnek". Aztán jött a Szindbád, a művészet ünnepélyeként. "Tündérálom... varázslat"
- írják róla a kritikusok, és a film az egész világot bejárja. Rövidfilmjeinek füzérét : az A piaceré-t
Somlyó György Nagy László költészetéhez méri, és úgy üdvözli, mint a "szocialista művészet re
mekét". Mint minden igazi alkotó, ihletettje más művészeteknek is: Hajnóczy Péter regényét lá
tomásos rajzokkal illusztrálja, és ilyen sorokat ír: " ... Néha a test még gondolkodik, megfakult
szóvirágokba öltözteti modelljeit, de a beálló csendben ezek is szétporladnak ... " Tehát a költők

közül is való. Csontváry-jába a filmtörténet különösen kedvező időszakában kezd bele, hisz - Pe
nelope Houston szavaival- "Nagyon sok energia halmozódott már fel a filmgyártásban ... a
gondolatok és hipotézisek ahhoz hasonló felpezsdülése, amelyet húsz évvel ezelőtt tapasztaltunk.
már nagyon esedékes ... "

A vállalkozás. Miközben a kortárs filmrendezőkhitvallásai egyre kisszerűbbek lesznek, és egyre
siralmasabban hirdetik, hogy erény úgy gondolkozni és beszélni, ahogy a piacokon szokás, Hu
szárik készülő Csontváry-filmjéről így nyilatkozik: " ... a lángész nyomvonalán kell elindulni,
elrugaszkodni a földtől, eljutni a kozmoszig, ahol is a tűz, a víz, az energia szemszögéből méretik
meg az ember ... " Csontváry ebben az időben kultusz tárgya, s talán esztétikai köntösbe rejtett
szellemi fegyvere is egy mechanizálódó, meséktől fosztott, szívtelen kultúrából kitörni vágyó
nemzedéknek. Művészek sora hódol előtte, elég ha Decsényi János nagyzenekari vázlataira,
vagy Seregi László A cédrus című balettjére gondolunk. Huszárik Latinovits Zoltánnak, a "szí
nészkirálynak", a Ködszurkáló szerzőjének is emléket kíván állítani. S mindezeken túl, Huszárik
- aki immár egy ország érdeklődésének tárgya- szólni szeretne saját magáról is.

A program tehát hatalmas, joggal kérdezhette az ember: vajon a rendező, mint az ős-eposzok

költői, miféle istenekhez fohászkodott, amikor e roppant feladattal megbirkózni indult?
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A munkálatok. A Csontváry fél évtizednél is hosszabb ideig készült, nem mindennapi nehézségek
közepette. Latinovits, aki eredetileg a főszerepet játszotta volna, meghalt, és kezdődhetett min
den elölről. Az utódjául kiszemelt Szmoktunovszkijnak nem állt módjában elvállalni a szerepet.
A forgatás másfél évig tartott, és ennyi ideig együtt tartani, sőt fanatizálni a stábot, idegőrlő

munka. Ajeleneteket a hazai helyszíneken kívül Bulgáriában, Görögországban, Jugoszláviában,
Olaszországban és a Szovjetunióban vették fel, nem forgathattak viszont - a feszült politikai lég
kör miatt ~ Libanonban. Az operatőr mintegy negyvenezer méter képnegatívot használt fel, tíz
szeresét a mozikba kerülő standard kópia hosszának. A színészek nemegyszer életveszélyes kö
rülmények között dolgoztak, és volt úgy, hogy hetekig kellett várniuk az időjárás kedvező alaku
lására. Huszárik hatalmas apparátust irányított, és az eredeti alkotóközösségbebevonta Dobai
Pétert, Gyurkovits Tibort és Pertorini Rezső pszichiátert is. A film költségvetése kétszerese volt
egy átlagos magyar film költségvetésének. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Huszárik az egyet
len élvonalbeli rendezőnk, aki tíz éve nem. forgatott nagyjátékfilmet.

KRITIKA

A bemutatás. A szűkkörű filmgyári bemutatót egyrészt az őszinte ámulat, másrészt - elégtétel
ként hosszú évek kínzó irigységéért - a hibák felfedezésének boldog ·légköre jellemezte. A pécsi
filmszemlén viszont már egyértelmű a siker. A bolgár Pavlina Zseleva ezt írja: "A Csontváry a
legérdekesebb és legsajátosabb költői mű a szemlén". Egy nyugati vendég.ta holland Pieter van
Lierop pedig így tudósitja hazája olvasóit: "Nem lehetetlen, hogy a Csontváry nemsokára Can
nes-on, Velencén és a Filmlnternacionalon keresztül babérral koszorúzva vonul be a mi film
színházainkba is".

Kulturális életünk irányítói Huszárik művét - mint különösen magas művészi fokon álló alko
tást ~ az úgynevezett "kiemelt A" kategóriába sorolják, biztosítva számára az állam teljes anyagi
és erkölcsi támogatását. Ezzel némileg ellentmondásban van az, hogy a filmből- habár mód volt
rá ~ nem készült annyi kópia, amennyi a legszélesebb körben való elterjedést lehetővé tenné.

A közönség. Meglepő adatot kell közölnöm azokkal az értelmiségi nézőkkel, akik mintha kissé
erőszakosan próbálnák a CsontJ;áry-hoz hasonló filmeket a magukénak kisajátítani. A filmet
1980. október l. és december 31. között közel 200 ezer ember látta Magyarországon, és ez a szám
vetekszik a sikerfilmek nézettségi indexével. Az a felfogás tehát, hogy ami emelkedett és nemes,
annak nincs tömegbázisa - egyszerűen hazugság.

Vajon tniként vélekednek azok, akiket nem kérdez meg senki, de akik mégis meghatározhat
ják egy mű sorsát? Hogyan reagált a Csontváry-ra a nagyközönség?

Beszélgettem iparban, mezőgazdaságbanés a szolgáltató ágazatban dolgozókkal, értelmiségi
ekkel, sőt olyanokkal, akik maguk is alkotók. Faggattam férfit és nőt, öreget és fiatalt. Döbbene
tes volt, hogy a vélemények kavargásából olyan erővonalakrajzolódtak ki, amelyek ~ társadalmi
hovatartozástól függetlenül ~ szinte minden néző gondolatain áthaladtak. Szinte mindenkinél el
hangzottak ezek a szavak: "csodálatos képek", .Játványos", "gyönyörűszínek", "jó volt nézni".
Egy esztergályos szerint: "szép volt. .. mint egy tökéletes munkadarab a műhelyben". Mindez
azt bizonyítja, hogy a szépség demokratikus, és nincs emberi lélek, amelyben ne találna otthon
ra. A harmadik jellemzővéleménycsoport viszont ~ az ösztön szakérteImével - a film formanyel
vének valódi problémáját ragadta meg: "nem értettem teljesen", "zavaros volt", "túl gyorsan
kapkodták a képeket", "nem tudtam követni". Végül észrevehető volt: rákérdezés nélkül keve-

. sen beszéltek a film gondolatairól, eszméj éről. Úgy tűnt számomra, hogy míg a szellemi szférák
tói távolabb élő és dolgozó emberek számára a film világa inkább egzotikus híradó, addig az ér
telmiségiek már jobban magukra ismertek a jelenetekben. Mindent egybevetve: a közönség "tet
szett-nem tetszett" mérlegén a film az első serpenyőbe került.

A hazaikritikák.Átlapozva a Csontváry-ról szóló írásokat, az első szembetűnő jel: a kvázi-kriti
kák nagy száma. Olyanok, mintha filmkritikák lennének, de mégsem azok. Szólnak filmtörténet
ről, Csontváry, Latinovits, Huszárik életművéről,pszichiátriáról- csak éppen a bemutatott mű-
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ről nem. Ezzel kétségtelenül eleget tesznek a kritika ismeretterjesztőés magyarázó funkciójának,
de nem járulnak hozzá ahhoz, hogya nézők megtanulják "a látvány logikáját", és esztétikai érzé
kük éppen a látott film értő elemzése révén váljék fejlettebbé. Ami még sajnálatosabb: kritikairá
sunkban polgárjogot nyert egy tiszteletlen, a szakértelem hiányát jópofasággal leplező stílus,
amit Horváthné Maros Etelka, majd Ágh István költő szóvá is tett, és amelynek semmi köze a
fílrnművészethez, előrehaladását inkább gátolja, mintsem segítené.

A szó eredeti értelmében vett filmkritikák szűkebb köre egyrészt összecsengett a közönség vé
leményével annyiban, hogy méltatta a Csontváry filmtörténeti jelentőséget és vizuális bravúrjait :
"Gyönyörű filmet kaptam ... Igaziszenzációk sodortak. Horribilis jelentőségű látványok pano
rámájába szédülve ... a magyar kultúra boldog és eszelős nagy hiedeImét éltem" (Sváby Lajos,
Filmvilág); "Olyan snittek vannak az új magyar filmben, amelyekhez foghatókat eddig legföl
jebb Fellinitől, Bunueltőlkapott a néző" (L. L., Somogyi Néplap); "Valósággal fürdőm a festői

képek megkomponált gyönyörűségében"(L. Gy., Magyar Ifjúság); "lírai melegségű kép" (Bene
dek Miklás, Észak-Magyarország); "expresszíven hatásos képsorai csodálatos szépsegűek" .
(Geszti Pál, Magyar Hírlap).

Másrészt alig akadt kritika, amely fenntartás nélkül dicsérte volna a filmet, és az elmaraszta-
. lások főként azokra a szerkezeti problémákra utaltak, amelyeket a közönség is emlegetett: " ...
a film ténylegesen - néha bántóan - zaklatott, kusza, nehezen követhető" (Gantner Ilona, Nép
szava);" ... parttalan és szertelen, mértéktartás és arányosság nélküli, monstruózus és megma
gyarázhatatlan film, amely egyszerre zseniális és élvezhetetlen ... s amelynek fenséges és pokoli
részletei elvesznek a komponálatlanság rettentő útvesztőiben" (Geszti Pál, Magyar Hírlap);
"Nem tudom, megértheti-e külföldi ember ezt a filmet?" (Sváby Lajos, Filmvilág): "vágáskor
azonban olykor a néző és a film rovására eltévesztette a mértéket, és ez baj, mert .. , két órában
kissé fárasztó" (P. M., Kisalföld); " ... gyakran sajnálatos is szertelerisége, fegyelmezetlensé
ge ... amikor egy vélt poén kedvéért nagylelkűen lemond koncepcióról, logikáról. ' . '.' (Fábián
László, Filmkultúra); " ... a .szövegeket' környezetük rendszerint nem hangsúlyosabbá teszi,
hanem épp hangsúlytalanná" (Zay László, Magyar Nemzet). Igaz, Zalán Vince (Filmvilág) ezt a
kérdést másként látja: " ... előbb csak érezzük, bizonyossá csak később lesz bennünk, hogya
kuszaság csak látszólagos, hisz a képváltások határozott rendet alkotnak ... "

A teljes képhez hozzátartozik az a pár kritika is, amely teljes egészében elutasítja a filmet:
"Nem szeretek kertelni, ezért jobb ezzel kezdeni: számomra a Csontváry a csalódások filmje"
(Bernáth László, Esti Hírlap); sőt N. L. (Békés Megyei Népújság) ekképp vélekedik: " ... hiba a
széles nyilvánosság előtt forgalmazni a Csontváry cimű filmes emlékművet", (Bevallom, képtelen
vagyok megérteni ez utóbbi, a "széles nyilvánosság" ügyét annyira szívén viselő publicista aggá
lyait. Vajon miért zavarhatna bárkit egyfestőről szóló film? .. )

Ami a film által hordozott eszmét illeti, ezzel a bírálatok jóval behatóbban foglalkoztak, mint
a közönség, egyben e reagálások gondolatmenete önmagában véve isjellemzőnek tűnik: "Mit le
het tenni korunk művészetének boldogtalanságával? Tekintve, hogy eliminálhatatlan. aligha
nem csak egyet: kibeszélni ... Huszárik ilyesmire tett kísérletet" (Oravecz Imre, Film Színház
Muzsika); " ... a zsenielmélettel az a baj, hogy -szép, kerek, romantikus hazugság" (Bernáth
László, Esti Hírlap); .Huszárik Zoltán azt érzékelteti, hogy a művészi öntudat miként, milyen
emberi-társadalmi tényezők hatására torzul megalomániává" (Zöldi Lászlo, Népszabadság);
"Csontváry ... megnyilvánulásaiban felfedezhető a skizofrénia. .. személyiségének túlértékelé
sében éppúgy, mint gyermeki őszinteségében" (Gantner Ilona, Népszava); "Az üzenet pedig,
amely e filmből sugárzik, voltaképpen erősen vitatható: az a fajta, bár humanizált, de mégiscsak
sötétségbe burkoló zsenikultusz, amely az extravaganciát, a küldetéstudatot, a kiválasztott meg
világosultak, s az értetlen külvilág kibékithetetlen és minden történelmi korszakban egyforma
erejű konfliktusát tételezi fel, ez a nietzscheiánus-wagneriánus megistenülés voltaképpen nem
tartható semmiféle vitában - ha komolyan beszélünk egymással" (Geszti Pál, Magyar Hírlap).

Huszárik tehát - aki a kivételesen kreatív személyiség vizsgálatát tűzte ki célul, nem tudta el
hitetni a kritikusokkal, hogy a zsenialitás nem hazugság, hogy a művészi öntudat nem megalo
mánia, hogy a gyermeki őszinteség nem skizofrénia, hogy Nietzsche és Wagner nézetei egyelőre

még a magyar újságírókkal szemben is vitaképesek. Az idő majd eldönti, hogy ezért a rendező

szuggesztivitásának gyengesége, vagy a kritikusok hamis tudatának ereje volt-e felelős. S bár Za-
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lán Vince (Filmvilág) szerint: "Sajnos a rnű, a Csontváry nem vet új megvilágító fénycsóvát erre
a kifürkészhetetlennek tetsző határvidékre", ha volt kommentátor, akit ilyen cím választására
ösztőnzött a film: "Megérteni és gondozni a tehetséget!" (P. M., Kisalföld), akkor ez mégiscsak
azt mutatja, hogy Huszárik szellemi kisugárzása hasznosabb, mint kortársaié.

A külföldi kritikák. A Csolltváry-t Cannes-ban, majd a bécsi és a taorminai filmfesztiválokon
már láthatta a külföld, és a reagálásokra elsősorbanegy szokatlan és nem várt élmény döbbenete
volt a jellemző: " ... filozofikus reflexió és költői hitvallás, amely a mai magyar filmművészet leg
eredetibb alkotása" (Umberto Rossi, Cinemasessanta); "meglepően egyéni film, az alkotófolya
mat szokatlan lirai vizsgálatával" (Gene Moskowitz, Variety); "az inspiráció ilyen szabadságát
kelet-európai filmekben még nem tapasztaltuk ... " (Jacques Siclier, Le Monde); "Csodálatos
költemény a Csontváry. , . Sokkoló mű, nehéz mű, zavartan állunk fel utána mikor nyugtalansá
gunk enyhül, vágyunk nő, hogy többet tudjunk róla" (André Russer, Nice-Matin).

A hazai fogadtatáshoz hasonlóan a film látványossága itt is mindenkit megragad: "Huszárik
filmje látványos és ellentmondó, valóságos vizuális delirium jellemzi" (Marcel Martin, Cinema
Image et Son-Ecran): .Szép és látványos film. , . valójában egyáltalán nem olyan idegen és távo
li. mint első látásra tűnhet" (Lothar Strater, Wiener Zeitung). Szigorú, de lelkiismeretes elemzés
Freddy Busche-e (Tribune Lausanne), aki rámutat ii.A bonyolult forgatókönyv, amelyben két
életút keveredik össze, a filmet nehezen olvashatóvá teszi ... és túlterheltsége oda vezeti a rende
zőt, hogy vizuális képzelete fölött elveszítse a kontrollt. Így aztán maradnak a csodálatos képso
rok". A legtalálóbbnak talán David Robinson (The Times) kritikája látszik, szavait érdemes meg
szivlelni : "Egy ilyen nagyszabású műnél, mint a Csontváry, elkerülhetetlenek a hibák, sajnálatos
félrecsúszások. De mindezek mellett a Csontváry rendkívüli látvány, kiemelkedő esemény,"

Üzleti sikert mégsem hozott a film, A szocialista országok közül Bulgária, Csehszlovákia,
Lengyelország és az NDK is megvette a filmet, de a nyugati érdeklődés e tekintetben elmaradt a
várakozástól. Ortega szerint ha a művészi alkotás virágoskert, amelyet üvegablakon keresztül
szemlélünk, akkor Európa barbárságba süllyedt, mert a XX. század embere immár csak az üveg
re összpontosít ... Bár az is igaz: a Szindbád annak idején a filmforgalmazók szívét is megnyerte.

Az analízis hiánya. A kritikaírásnak meg kell változnia. A jelzőkből és kifejezésekből nem masz
szát, hanem egyenleteket kellene alkotnia, mert csak ezek képesek a mű törvényeinek mélyét föl
tárni. "Zseniális és élvezhetetlen." De miért? Miért szenzációs, gyönyörű, eredeti, bonyolult,
zaklatott, komponálatlan, lírai, fárasztó? Miért "nem vet új fénycsóvát" a problémakörre?
Ezekre a miértekre annak, ,;aki nem akarja a világosság szelleme ellen elkövetett halálos bűnnel

terhelni lelkiismeretét", válaszolnia kell. Már csak azért is, mert éppen Csontváry vetette az esz
téták szernére, hogy "megdermedve állnak, az energiát csodálják. de a kizsigereléshez nincs mél
tó tudásuk - mert ha volna, meg is tudnák csinálni".

A forma. A művésznek joga, hogy azt csináljon a formával, amit akar. A művésznek kötelessége,
hogy ne azt csináljon a formával, amit akar, hanem azt, ami által a lehető legtökéletesebben ölt
testet az eszme, amelyet közölni óhajt. Ha a forma úgy viszonyul a tartalomhoz, mint az anyag
az energiához. akkor felmerül a kérdés: vajon a forma, amellyel a Csantváry rendelkezik, megfe
lel-e az energiáknak. amelyeket Huszárik e műben felszabadítani szándékozott?

A forgatókönyv. Császár István ötlete nagyszerű, mert azzal, hogy két, egy múltban és egy jelen
ben élő művész útját futtatja párhuzamosan, a nézőt kiemeli a jelen idő rabságából, ami pedig a
múltban játszódik, azt érvényesíteni tudja a jelenre. Másrészt azáltal, hogy a festő szerepének
alakításába a szinész beleroppan, egyszerre minősíti az előbbi nagyságát és az utóbbi elhivatott
ságát, De Császár István nem tudta megoldani azt, amit a kapillárisok megoldanak az emberi
szervezetbcn : kapcsolatot létesíteni két független pálya, artéria és véna között. Csontváry és La
tinovits pályája nem fonódik egymásba. Ennek aztán- ördögi kört alkotva - további következ
ményei vannak. Például az eseménysíkok váltásainál rendszeresen kizökkenünk azokból a vilá
gokból, amelyekbe a jelenetek éppen belevonnak, így a film veszít hipnotikus hatásából, egyben
a felfogott közlések - mint a rossz ütemben kibocsátott elektromágneses hullámok - gyengítik
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egymást. Továbbá: két, önmaga törvényeivel a másik kölcsönhatása nélkül viaskodó zsenit lá
tunk a vásznon. Ám ismerünk-e bolygórendszert. amely két nap körül kering? Két géniuszról
egy filmben szólni, nos, ez magasabb rendű törvényekkel ellenkezik, ennélfogva diszharmóniába
kell torkollnia.

A forgatókönyv Dobai Péter által írt részei szuverén irodalmi remeklések, inspiráló képei kü
lönösen alkalmasak filmes asszociációkra. Ám a művészi alkotásoknak, úgy tűnik, van egy olyan
sajátosságuk, hogy kibontakozásuk dinamikája ~ különös módon a szerelem rítusához hasonló
an - engedelmeskedik egy törvénynek, amely az előkészületeket, a konfliktusok. küzdelmek utá
ni tetőpontot és az azt követő megnyugvást láncolatba szervezi. Nem tudjuk, miért van így, de
így van. A Csontváry-ban ez a fokozás, a mű kinyílásának-föltárulkozásának ez a sajátossága
nem kidolgozott. A film a festő képeinek és szavainak olyan hőfokán indul, amelyhez képest fel
jebb lépés nincs, nem is nagyon lehet. És még alig láttunk belőle valamit, amikor a színházban Z.
már a zsenik teljes fegyverzetében jelenik meg. A Doktor Faustus hatszáz oldalból áll, de a száz
ötvenediken Leverkühn még csak improvizálni merészel. Időbe telik, harcba, bizonyitásba, míg
valaki a "zseni" szót - "isten nevét" - a szájára veheti.

A fényképezés. Jankura Pétert feltétlen és egyértelmű rajongással illette a kritika és a közönség,
és ennek jogossága kétségbevonhatatlan. Ám abban, hogy a film "szép, gyönyörű, festői lát
vány", elsősorbana forgatókönyvnek és a rendezésnek van szerepe. Mert a szépség: a sóvárgás,
és a Csontváry kompozíciója az egyik legerősebb emberi sóvárgást elégíti ki: a kiszabadulni vá
gyást az egyéni élet tér-korlátai közül. A budapesti vagy kaposvári polgár, aki a Vezúvot látja a
vásznon, mérhetetlenül szebbnek ítéli, mint az a földműves, akinek ablaka a tűzhányóra nyílik.
Vulkán, sivatag, tenger, keleti városok, bércek, vízesés - megannyi messzeség, amelyek között
madárként száll a néző, a lélek orvosát pedig, aki erre - még ha illúzió is - képessé tette i áhítatá
val jutalmazza. Jankura tehetsége abban áll, hogy rendre eltalálja azt a képkivágást, amelyben
egy vízesés "vízesés volta", vagy egy vulkán .vulkánséga" a legtökéletesebben érvényesül.

A főszereplő. Jchak Finci abszolút főszereplő, s mint ilyen, alkotásában, mozgásában, mimikájá
ban, gesztusaiban hordozza a film esztétikumának nagy részét. Sajnos - a kritika minden dicsé
rete ellenére - nem tudott felnőni a feladathoz. József Attilát nem játszhatja el egy arisztokrata,
Széchenyit nem játszhatja el az, akinek arcára a proletárnegyedek füstje rakódott. A lángészt
sem játszhatja el az, aki nem közülük való. Ichak Finci európai rangú szinész, de csak sejtése és
nem megélt tudása van a Csontváryk személyiségéről.Hogy tudna hát egy ilyen embert megjele
níteni? Nagyszerűtnyújt viszont az alkotóerejében meggyengült, öreg Csontváry ábrázolásában.

A rendezés. Huszárik Zoltán mint rendező elsősorban abban zseniális, amiben Kolumbusz vagy
Kőrösi Csoma Sándor. Világokat fedez fel, amelyek addig is megvoltak, de nem volt róluk tudo
másunk. Gondolkodásunkban mostantól fogva új látványok munkálkodnak: égből ömlő víz
esés, ókori kapuk, medencében úszó festmények, szegény viaszbábuk, levegő-húrokonjátszó el
mebeteg, elromlott iránytű, halott színház, fortyogó kráterek és megannyi más kép áll rendelke
zésünkre ahhoz, hogy életünk eseményeit hozzájuk hasonlítva körülírjuk. Huszárik gazdag feje
zetet irt e művével a vizuális kifejezésmód lexikonába, egyben tágította életterünk horizontját is,
hiszen Wittgensteinnek igaza van: "Nyelvünk határa világunk határa is",

Azzal, hogy a látomások, képzelődések, hallucinációk világát egyenrangú mondatokként szer
vezi be képi nyelvtanába, megtanít bennünket arra, hogy felismerjük: az ellenőrzött, a tudatos
gondolkozás kútjának mélyén olyan villódzó-kavargó lények lakoznak, amelyek gyakran iga
zabb tükrei a világnak, mint a felszín sztereotípiái. A Csontváry talán a következő század művé

szi gondolkodásmódjának egy újabb, nagyszerű előhírnöke, a közönség számára pedig edzés,
hogy élvezze és ne gyűlölje a sajátos logikát, amelyet a kor rákényszerít.

A helyszínek megválasztásában Huszárik nagystílű, abszolút pontos, és ért a "hely szellemé
nek" megszólaltatásához. Színészvezetése ezúttal is magas színvonalú, bár például a hegedülőL
körül táncoló oligofrének jelenetében nem sikerült teljesen elhitetnie a spontaneitást. A "Te le
szel a világ legnagyobb festője... " - mondat pedig - noha ezek a szavak egy átlagemberi és egy
zseniális emberi lét .világtengelyét" alkották - túlságosan is beleolvad az audiovizuális környe-
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zetbe. A filmből tökéletesen érződik, hogy Huszárik lírai alkat, művészete metaforák felismeré
sén alapul. Ezek közül az egyik, a barlang vizében vergődő galamb képsora egyedülálló. Ugyan
akkor ő sem tudta magát kivonni ama felfogás befolyása alól, amely korunk kollektivizálási má
morától megittasulva azt hirdeti, hogyannál jobb egy mű, minél tőbben bábáskodnak körülötte.
Holott a Földnek csak egy centruma van, és azt hiszem, egy centruma van a kreatív tettnek is.
A rendezőtől ~ eddigi művei alapján - idegennek érzem a transzparensekre írt forradalmi jel
mondatok használatát. Örök titok marad, hogy néhány ehhez hasonló, a film stílusától elütő kép
a túlságosan is népes-alkotógárda éppen melyik, rendezői hatáskörbe merészkedő tagjától szár
mazott. Noha ez csak részben esztétikai kérdés, érdemes eltűnődni azon, hogya filmben gyakran
egyidejűleghalljuk az önmagukban is nehéz szövegidézeteket, a bonyolult zenét és a képek kon
centrátumát. Kevés emberi antenna létezik, amelynek csövei nem bizonyulnának szűknek a felé
je áramló közlések ilyen mérvű torlódásakor. Bár lehet, hogy utódaink, akik sokszorosan fejlet
tebb percepciós készséggel rendelkeznek majd, mint mi, ezen a megál1apításon mosolyogni
fognak.

Az eszme. I. Minden kornak kétféle szívdobogása van. Az egyik a valódi, a másik pedig az, amit
érdektől és ostobaságtól vezérelt emberek mímelnek mások előtt. A Csontváry-ból - amint azt
dolgozatom elején már említettem ~ az előbbi hallatszik; kőszönet érte Huszáriknak.
2. Magyarországon ma már felnagyított gyufaszálakat lehet kiállítani a Műcsarnokban, félper
ces művekkellehet előlépnia Zeneakadémián, és a butaság "blődli" néven bevonulhat a színhá
zakba. De Huszárik visszatér a művészet eredeti értékrendjéhez, ahol "a költő szeme földről az
égre, égből földre villan".
3. A filmből nagyratörés, roppant erőfeszítéssugárzik. Ez kigyógyítja a nemzeti kisebbségi érzés
ből azokat, akik hivatottak, de addig nem "mertek nagynak lenni". Azokat pedig messzire távo
lítja a filmkészítéstől, akik csak a passzió és öntetszelgés óráit keresik benne.
4. Ha már korunk a Szépség trónfosztásának ideje, ám legyen! De legalább az egyensúly érdeké
ben üdvözöljük kétszeres szeretettel a Csontváry-t, amely képes volt szépérzést kiváltani.
5. Huszárik a személyes alkotókészség problémáját járja körül e filmben. Azon keveseket, akiket
e kérdés izgat, talán Bohrhoz, Rutherfordhoz tudnám hasonlítani: félelmetes erők felé tapoga
tóznak, s bár munkájukból- mint minden felfedezésből-jó és rossz egyaránt születhet, nem két
séges: a jövő kulcsait tartják kezükben.
6. Az élettelen dolgok, az elemek, a táj mintha élők lennének, úgy részei az emberi létezésnek.
Nagyszabású, rejtélyes keret - mondja Huszárik. De ha a képeket a komponálás nagyobb szigo
rúságával fűzte volna fel a mű intel1ektuális hálózatára, akkor az is világossá vált volna: szükség
szerü volt, hogy éppen ezek a helyek állították meg Csontváryt vándorlása közben, és nem
mások.
7. Az emberi lélek kútjába Huszárik nem meríti mélyebbre vödrét, mint tanítómesterei : Dante,
Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Van Gogh, Ady, József Attila. Ebben a vonatkozásban a ren
dező inkább bizonyult zseniális interpretátornak, mint szerzőnek. Igaz, ez az interpretálás hatá
rainkon túlra tekintve is egyedülállónak tűnik. De a mű, amely a zseniális személyek különleges
szerepét kijelöli a "túlsó partra" menekülő emberiség sorsában - még várat magára. Így büntet
bennünket Latinovits: a meg-nem-született mű hiányával.
8. A társadalom, amely Z.-t körülvette - tehát amelyik végignézte mások mellett Latinovits
pusztulását - alig tűnik fel a filmben. Én érzem: Huszárikot más relációk vonzzák, mint amelyek
láthatóvá teszik a társadalom igazságait vagy igazságtalanságait, mindazonáltal az efféle kérdé
sekbe belebonyolódni sosem volt veszélytelen. De azért azok, akiknek nevei és szavai elhangoz
nak a filmben, az ördögöt, akivel szerződést kötöttek, erre a vidékre is követték.
9. A történelem fel-felvillan a filmben, de az okok, amelyek egy kor - jelen esetben a monarchia
- társadalmát a pusztulás szürrealista gőzfürdőjébe vezették, nem nyerték el azt a .Jevegőtávla

1..0t", amelyekre éppen Csontváry életpályája nyújtott ragyogó és tragikus kilátást.
10. Az előbbi fokozatokon nyugszik az a teleszkóp, amel1yel Huszárik a kozmoszt fürkészi. Te
vékenysége annyira jár eredménnyel, amilyen magasra az előbbiekben felhágott.

Hogyan? - kérdezhetné bárki, talán éppen a magyar filmművészetegyik legnagyobb alkotója
ne lett volna képes arra, hogy hősét s a nézőket a remekművek aranyliftjébe ültetve az élettelen
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dolgok, az emberi lélek, a társadalom, a történelem, az univerzum közös folyosóján vezesse
végig?

Igen, ez már a ..Csontváry"-dráma. Az alkotóé, aki többre becsülte az önpusztitás mítoszát,
mint saját teremtő tehetségét, egy nemzeté, amely egyik legnagyobbját sem tudta megóvni attól,
hogy ez bekövetkezzék. .

*

Elgondolkodom azon - szerény figyelője a dolgoknak -, amit eddig leirtam. Hogy jövök én eh
hez? Érzéketlenségemmel nem vezetem-e félre az Olvasót? Nem manipulálok-e önkéntelenül?
Kitűnt-e, hogy Huszárikért haragszom, nem ellene? Igazam van-e? Mentségemre szolgál: az esz
tétikának nincs meg a maga Lorentz-transzformációja. Csupán viszonyítási rendszerek léteznek:
az alkotóé, barátaié, kritikusoké, politikusoké, vájtfülűeké, a tömegé, a betegeké és egészségese
ké, a gazdagoké és szegényeké, magyaroké és nem magyaroké, és néha-néha: a magasabb rendű

ideáké. De ami értékes az egyiknek, mennyire értékes a másiknak?, egyáltalán: az egyes érték
rendszerek relatívak-e, vagy létezik-e egy abszolút viszonyítási rendszer - mindmáig nem tudjuk.

Mást nem tehetünk, mint figyelemmel és szeretettel fogadjuk az igazi műveket, amelyek ér
tünk ~ egyelőre ismeretlen cél szolgálatában - megszülettek. A Csontváry ezek közé tartozik.

Az Olajfák hegye Jeruzsálemben
(Egy Csontváry-képhez)

Mikor itt járt, verejtékét
az aszott füvek beitták.
Majd áldás harmatozott rája,
ettől lett szép olajzöld
a cédrus koronája,
tőle vakítanak
látón a házsorok
izzik a tájék,
aranylik a homok -

Bár örökre elment, mindvégre
itt maradt.
Belőle isznak, lám, mind a
madarak.

BALÁZS KATAL/N
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