
apasztja az olvasó bizalmAt. Például ez: "Hogy (a
kereszténység) 1dindul4si. pontja transzceriden
tális: ez ideológiai kérdés, bár talána legdöntőbb
az egészben." (252)

A történeti tanulmányok után, a jelenhez
érkezve, a temetés és a gYáSZ három különbözö,
mai szokás-, illetve szertartásrendjéről olvasha
tunk. Az első két tanulmány jól érzékelteti a
tradídó erejének megfogyatko:zását (budapesti
katolikus temetés), illetve a bármiféle hagyo
mány kétségbeejtő hiányltt, bemutatván az így
előállt szellemi "súlytalansági állapot" különös
görcseít, tétova s morbid gesztusait (Polgári
temetés 1980-ban Budapesten a Farkasréti te
metőben).

Végül a háború és a halál, majd a színház és a
halál kapcsolatát elemző írások után, ismét mű
fajt váltva, esszékkel zárul a kötet - vélemé
nyünk szerint elvétve azt a nagyszeru lehető

séget, melyet Hamvas Béla "Mourez en silence"
című írása színte önkéntelenül kínált föl a szer
kesztőknek. Bölcs és a kellő mértéknél nem
rezígnaltabb gondolatai ugyanisinkább késztet
tek volna a könyv elolvasása utáni elmélkedésre
- s így hűségesebben valósult volna meg a
szerkesztők eredeti szándéka -, mint a kötetet
ténylegesen Iezarö, túlságosan intellektualizáló
három Hermann Nitseh-ícls.

Ama könyveknél, melyek több szerzö
munkáját prezentálják, általában óhatatlanul is
különböző az írások színvonala, Ez a Mauzó-

Film

A halott Ember levelei

Konsztantyin Lopusanszkij zenét tanult, művé

szettudományi doktorátust szerzett, majd rende
zőasszisztens volt Tarkovszkijnál, mielőtt elké
szítette első filmjét. Ez elnyerte az 1986-os
Mannheimí Filmfesztivál fódIját.

A halott Ember levelei egy lehetséges jövőről

szölö, megdöbbentőlátomás. Története aligvan.
Egy műszaki hiba folytán kitört és lezajlott a
végső háború, a földkerekség radioaktív romhal
maz. Az emberek a föld alatt élnek, odafönn, az
állandó viharban csak szkafanderben lehet köz
lekedni és lopva, mert a hullahegyek közt cirkáló
katonai járművek minden mozgásra tüzelnek.
Létezik Központi Bunker, oda azonban ember
nem juthat be, csak a humán faj egészséges,
nemzőképes egyedei. A bunkert Egyedek őrzik

leumra is áll, annális inkább, mert közel hatvan
szerzőtől válogattak a szerkesztők. Szándékuk 
"kísérlet a halál - csak műfajok szerint eltérő 
tudományos és művészeti megközelítéseinek
közzétételére"(?) - tiszteletre méltó ugyan, de
a keZünkben lévő könyvet némileg túlmérete
zettnek érezzük. A három előszóután azt vártuk
volna, hogy a könyv valamiként a segítségünkre
lesz. Nem annyira mitológiai, néprajzi vagy
éppen történelmi ismereteink bővítését remél
tük tőle, hanem - mindezek közvetítésével és
segítségével - a halálr61, halálunkról való
tudásunk tapintatos, okos elmélyítését: non
multum, sed multa. Ehelyett a kötet tartalmi
bonyolultsága, nem mindig üdítőheterogenitása
végül is önnön témája ellenségévé vált: agyon
beszéli, ahelyett, hogy óvatosan, mintegy körbe
beszélve megnevezné, fölmutatná.

1lIlán éppen azért, mert e vállalkozás "Magyar·
országon szinte előzmények nélküli"(?), nagyobb
türelemmel, szigorúbb és koncentráltabb válo
gatással a jelenlegínél fegyelmezettebb művel, lé
lekkel követhetóbb s jóvaláttekinthetóbb munká
val lehettOnk volna gazdagabbak. Olyan olvas
mánynyal, mely higgadtabb s mégis megrendítóbb
módon emlékeztetett volna mindanynyiunkat ar
ra, amit VajdaJános ígyfogalmazott meg: "Ember,
mulandó, koldus vagy király,/Emeld föld és hordd
magasan fejed!/Hősvagy, fenséges, mínd, ki a halál
/ Gondolatát agyadban viseled!"

Gáspár csaba László

és Egyedek vizsgáljákmeg a bejutni szándékozó
kat. A film hőse a Professzor, ő az Ember (az
Egyedekkel szemben), aki magához veszi a bun
kerből "kiselejtezett", beszédképtelen, sérült,
csaknem kataton gyerekeket, s abban a szürküle
ti periódusban, amelyre a még működő óra
szerint valaha Karácsony napja esett - fát állít
nekik. A .fa"valójában elszenesedett gally, díszei
rozsdás rugók, vasdarabok. ilgyerekek a Profesz
szor halála után elhagyják a pincét, s a radioaktív
viharban indulnak új hazát keresni.

Amit ebben a filmben látunk, az nem egysze
ruen katasztrófa - bármilyen szörnyű -, ha
nem az emberi világ szö szerint vett vége. A
remény legcsekélyebb szikrája sem pattan elő az
elsötétült romok közül és az elsötétült elmék
ből.Atúlélőkpótcselekvésekbe menekülnek ( az
{ró a nagy szönok modorosságával értekezést
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diktál feleségének; a feleség meztelenül jArlClI a
fagyos 6vóhelyen, hogy testében eddze magát, s
a majd belőle fakad6 új emberiséget a megválto
zott éghajlathoz), öngyilkosok lesznek (mint a
Professzor tud6s-kollégája, akiben végleg össze
omlik minden, s ezért saj1t sírj1t megássa),
megörülnek (mint az öngyilkos tudós fia, aki a
gyúlöletról pröfétal), elbújnak (az emberi nem
megmentésének je1szavával, a túlélés érdekében
legelőszöris azt a szellemi-lelki-érzelmi kondíci
6t téve félre, amely az ember ember-voltát
valöságosan jelenti); véglény-szinten folytatj1k
hosszabbítgatjak életüket (a seftelőkfelbukkan
nak a törmeléken. konzervet könyvre cserélnek,
rulettet játszik a sok arctalan szkafander). A
Professzor eltúnt fiának fogalmaz sehova sem
címezhető leveleket. Nem vítas, ő is az őrültek

közé sorolhat6. Meghat6, amit tesz, de raciona
litásnak benne nyoma sincs, éppúgy hiábaval6,
mint főbe lőni magát, .akklimatiúl6dni· vagy
konzervekkel üzletelni, A pusztaban elindul6
gyerekek képe pedig olyan szimbólum, amelyet
megkönnyezni lehet esetleg, komolyan venni
azonban nem.

Lehetséges azonban a filmet egy más szem
szögből is nézni. Egyetlen hangsúlyon múlik az
egész, miképp Tarkovszkij filmjeiben is. S az is a
mcsterre rimel, amiképp ez a hangsúly(val6ban
bang-súly) nyomatékot nyer. A Professzor előtt

halálakor egy fresk6 (ikon? szentkép? Jézus
arca?) ragyog fel. Odafönn, a romok között, a
szétrombolt templom falán. S amikor utolsó
levelénekvégére érve hangja elhal, egygyermek
bang sz6lal meg. Szöveget mond, kifejezetten
biblikus tönusű sorokat. Egy Szentírást. És ez a
hangsúly tökéletesen más értelmet ad a di6héjjal
és konzervdoboz-tetőkkel fölékesitett Fának, a
Professzor-Ember halálának és annak a gesztus
nak, amellyel a kietlen Föld-sivatagba indulnak.
Ez a m6zesi, keserű gyerekhang nem a vég,
banem a kezdet felől sz61. Ha úgy tetszik: az
újrakezdés felől. A mú kontextusában semmi
sem értelmetlenebb, mint az örök szürkületnek,
a radioaktív semminek nekivágni. A film kontex
tusa mégis azt az egyetlen megoldast kínálja:
csakis a gyerekeké, ezeké a gyerekeké az újra
kezdés esélye, mert ők veszik magukra a sem
mivé tett világ kínját. Gesztusukkal felelősséget
vállalnak. Az Ember létéért, aki elsc1sorlJan
képmása valami nála nagyobbnak.

A teljes értelmetlenség és az egyetlen lehe
tőség ugyanabban a kép-gondolat-sorban jelenik
meg Lopusanszkijnál. A kettő dinamikus egyen
súlyatölti meg feszültséggel a filmet és dúlja fel a
néző lelkét, hogy kikövetelje a személyes rádöb
benést.
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A nfDdb61~ VaIÚ Tarkovszkij
nak is egyik k07ponti motívuma. S ez az aktus
nála is a m<:gtaWt énazonosségot (vagyis a meg
vagy visszaszerzett hitet) jeíentí., Lopusansz
kijml hasonl6 értelmet nyer a gyerekek megsz6
Ialása, amely egyben megsz6lít1s is: a filmbéli
utókor, a filmen kfvOl: a nézók mégSZ6lí~

A baJottEmber. . . rokonsága Tarkovszkijfilm
jeivel nyi1v:\nval6. KOlönösen a Sta/kerre gondol
hatunk: bizonyos motivwnai konkrét utalás
fo~ is megjelennek; Borisz Sztrugackij,
neves író, a forgat6könyvek egyikszerzője pedig
személyében is összeköti a két filmet. Nem
kevésbé lényeges azonban az, ami A baJott
Ember. . . -t elvalasztja a tarkovszkiji viügt61.

A StaJekr-t egyik méltat6ja mint ikon-t ele
mezte. Márpedig "az ikon teret belső (fordított)
perspektíva~zza.Az ikon belsejében van
a fókusz.· OA Stalker nézőpontja és a mienk
megegyezik. • - írja Seweryn Kw!mierczyk.
ToWbb1: .az ikon a transzcendentálís világ pu
rítán eszközökkel megjelenített víziója.. A Sta/
ker beavatésí szertartas, A rítust a stalker ce
lebri1ja. A Z6na a hely, amely lehetőségetnyújt,
hogy a .felső ~.-ba vezető utat magunkban
megj4rjuk. Ami pedig ezenkfVOl van, az profán és
hiMny, szennyes és sötét. Ezt a Zónán kfVOl
j1tsz6d6 képsorok - az ikon színszimbolikajával
megegyező - fekete-fehér volta is hangsúlyoz
za. A kfVOl az a hely - szemben a Zórutval -,
amely tart6zkodik a világ~~e érinté
séről.

A baJott Ember. .. végig fekete-fehér, vagyis
éppen az a virazsírozott, barnás, alvadtvér-árnya
latú, amelyben a Sta/ker EviJJga megjelenik.
Lopusanszkij művében az egész világ visszavon
hatatlanul a profanítás, a hitWn}'S4g, a szennyés a
teljes elsötétülés mapo~ hullott. A Sta/ker
béli Z6na magamegmagyadzhatatlan, de a Zóna
az, ami mindent .megmagyaráz·. A zóna transz
cendentalís, azazisteni, azazvalösagos, ASta/ker
értelme, hogy a néző a Zóna val~osságát

megtapasztalja. A baJott Ember... -ben csak
Kívülvan.Szellem-nélkOli, ördögi és értelmetlen
Kívül. Belehelyezkedni veszélyes és tilos. Lopu
sanszkij tehát úgy komponálja meg a filmet,
hogy a müalkotás lltal1bráZolt világ és a befo
gad6 helyzetkOlönbsége meghatarozö erejű le
gyen.

A baJott Ember... akkor válik világoss1
számunkra, ha azt szellemi rokona, inspWl6ja és
mestere, Tarkovszkij felől nézzük. Befogad6ja a
Sta/ker Zón1j1ban kell illjon. A Zóna pedig
transzcendentálís, azaz isteni, azazvalösagos,

Tótb Péter pál


