
Ha a történeten
végiggurul egy
kristálygolyó...
Gondolatok Mispál Attila A fény ösvényei című film-
jének margójára

„Az embert leginkább az teszi emberré,
amit elhallgat, s nem az, amit kimond.”

(Albert Camus: Sziszüphosz mítosza)

Vannak történetek, amelyek lemondanak önmagukról: ezekből szü-
letik meg aztán a költészet, a dráma vagy a film. Lemondanak a ki-
bontakozásról, az emberi sors hétköznapi áttűnéséről, hogy érzé-
keléssé váljanak, az élet vigasztalanságának, az összeomlásnak
érzékelésévé. A történet ilyenkor megmerevedik, de ez olyan, akár
egy hajnalhasadás. Főszereplőjét melankólia tölti el, de a csüggedés
egyben öntudatra ébreszti. A sors elnehezül és sötétté válik, a lélek-
ben viszont világosság gyúl, amelynek fényénél megérti, hogy sem -
mi sem történhetett volna meg vele, ha közte és a világ között nem
lenne eredendően feloldhatatlan idegenség. A lélek képtelen azono-
sulni a világgal, és a történetekben a saját életét kezdi élni. Minél in-
timebb, elmélyültebb, titokzatosabb egy lélek élete, a világ annál ab-
szurdabb, érzéketlenebb arcát mutatja felé. De ha a lélek ezt megérti,
ha világosan kezdi látni a helyzetét és idegenségét, azaz ha öntu-
datra ébred, akkor ezzel a saját szabadsága felé tesz egy lépést, nem
hasad tovább ellentmondásokra, hanem egy és ugyanazon vággyal
értelmezi és szereti az életet.

Minden az öntudattal kezdődik. A pillanattal, amikor a történet
megdermed, a tekintet élessé válik, és rászegeződik arra a holtpontra,
amelynek beomlásakor felismerjük idegenségünket a fájdalmasan
abszurd világban. Pontosan ezt a semmibe fúródó, átható erejű, va-
rázslatos tekintetet látjuk a filmvásznon A fény ösvényei című film
(2005) kezdőképeként. A tekintet előtt, amellyel Csilla (Cseh Anna
Má ria) néz hosszan a kamerába, a világ átlátszóvá válik, kidombo-
rodik a térből az, ami visszavonhatatlanul áthatja a megélt dolgokat:
a végesség, a töredezettség, és úgy, ahogyan adva van számunkra a
világ: forrón és jéghidegen egyszerre. Erről a feledhetetlen tekintetű
nőről alig tudunk meg valamit a filmből, nem ismerjük az előéletét,
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nem tudjuk, hol és hogyan kezdődött ez az intenzíven átélt pillanat,
az arcának elmagányosodása. Általános emberi  tapasztalat, hogy az
igazi, belső utaknak mindig épp ilyen bizonytalan kezdetük van.
Csaknem irreleváns, hogy tényszerűen mi történt előtte, mert az ér-
zékelés kezdete a fontos, az abszurd, a fájdalom, az idegenség fel-
ismerése, amely lázba hozza a szívünket, és a lélek leggyötrőbb
szenvedélyévé válik. De vajon hová vezet ennek a tekintetnek a
szenvedélye, és együtt lehet-e élni vele, vagy végül felperzseli min-
denünket, amink van? Azt hiszem, erre a kérdésre keresi a választ ez
a film, azt próbálja nyomon követni Csilla sorsának alakulásában,
hogy egy ilyen felismerés után a gyöngédség, a szeretet, az alkotás,
a szépség, és végül, igen, maga a test is, újra megtalálja-e helyét ebben
az esztelen, kiüresedett világban. És miközben a kamera rögzít és
elénk tár, a gondolatok, a mozdulatok és arcjátékok közt olyan at-
moszféra szövődik, amely a Kieslowski-filmek borúsan szelíd han-
gulatára emlékeztet. Úgy vélem, hogy épp e különös atmoszférájú
képi világ megteremtése révén, és azért is, ahogy a lélek kereső szen-
vedélye fokozatosan társul egy kimondatlanul maradó, de elmélyült,
hallgatag, mégis jelen lévő gondolatisággal, ahogy e két lelki, szel-
lemi folyamat végül eggyé válva teljesedik ki a főhős sorsában —
tehát mindezen aspektusokért egyedülálló kezdeményezésnek te-
kinthető a magyar kortárs filmművészetben.

A sötét, fekete üregre vetett hosszú, néma pillantás képe után nyo-
mon követhetjük — talán nem is annyira Csilla sorsát, mint inkább
— annak az érzelemnek az útját, amely dominánssá válik a lelkében.
Ezt az utat ennek az érzelemnek a hitelessége teszi izgalmassá, mert
egyébként jól ismert banalitások sorozata lenne. A fogyasztói társa-
dalom által kiaknázott szépség közhelyszerűen pokoli történetéről
van szó, (a filmben visszafogott) erotikus fotózások, divatbemutatók,
macsóbulik jeleneteinek egymásra halmozásával érzékeltetve. Csilla
szépsége más, és épp az érzelmeinek vetülete miatt, mint a többi
manökené. A fotózásokon, a kifutón, a bulikon mellette felbukkanó
modellek, pornószínésznők külsejét mintha kémcsőben, a piac igé-
nyeinek megfelelően kalibrálták volna, Csilla szépsége viszont ter-
mészetellenesen hat köztük, egyre sugárzóbban fejezve ki lázadását és
idegenkedését a világtól, amelyben emésztődnie kell. Épp ebből az
ellentmondásból fakad titokzatos, egyszerre taszító és vonzó ragyo-
gása, de a világ bérencei hamarosan kénytelenek belátni, hogy a len-
csék célkeresztjében álló, a törékenységén át is valami vad gyönyö-
rűséget árasztó test nem hajlandó a fogyasztói vágyak cinkosává
válni. Amikor Csilla tétova, hanyag mozdulatától a kifutón lángra kap
a fehér ruhauszálya, vagy ahogy a homeless öltözéket provokatívan
magára veszi a divatbemutatón, ezek a belső szenvedélytől sugárzó
képek mind egy-egy komor útjelzői a lázadásának és elidegenedésé-
nek. Mindezek után mi sem logikusabb, hogy egy szép nap, ahogy a
mesében űzik el a mostohagyereket, Alex (Csányi Sándor), a manö-
kenek fotósa (és tulajdonosa?) egy utcasarkon szitkok közepette ki-
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dobja Csillát az autóból. A táskáját is utána repíti, az utca kövén szer-
teszét szóródnak belőle a lány holmijai, köztük a később jelentős sze-
repet betöltő sárkánymintás, piros borítójú füzet. A motívum egyéb-
ként az egész filmen végigvonul, Csilla folyton elhagyja a dolgait, de
azok (a füzete, táskája, bőröndjei, ruhája, karkötője) újra és újra visz-
szatalálnak hozzá, körülötte szálldosnak, utána vagy fölötte, mintha
nem is tárgyak, hanem lelkének kimetszett és más testet, formát öltő
darabjai lennének. Ezeknek az elhagyott, de makacsul a főhős után
kerengő tárgyaknak a látványából sejtem meg először a halál rejtőz-
ködő borzalmát. Ismeretes, hogy az antik görögöknél egyes ábrázo-
lásokon a holtak lelkei szálldosó, kavargó pillangók képében követik
Thanatoszt, a halált istenét. A párhuzam persze nem tökéletes. Hiszen
Csilla semmilyen értelemben, tehát jelképesen sem testesíti meg a ha-
lált osztó istent, de elhagyott tárgyait az gyűjti egybe, hurcolja utána
kanyargós útjain, és teszi végül a lábai elé, mint valami oltárra, akinek
a révén később egyszerre merítkezik meg a szeretet és a halál forró
rémálmában. Hangsúlyozom tehát, a párhuzam tökéletlen, mégis
megsejtet valamit annak a képnek a mitológiai borzalmából, amely a
film legmegragadóbb jelenete is egyben, amikor Doma (Kovács
Lajos), a hontalan férfi, Csilla követője, egy néma, bevallhatatlan sze-
relem erejével magához öleli a lányt, szerzetesi csuhára emlékeztető
fekete kabátjába szorítva, majd mindkettejüket felgyújtja. A ruháik
és a kunyhó is azonnal lángra kapnak, a férfi meghal, a lány össze-
égve bár, de épp a haldokló, égő férfi védelmező testének jóvoltából
életben marad. Azt hiszem, utoljára Shakespeare-nél fonódott ilyen
szorosan össze a szerelem és a halál (Rómeó és Júlia közös halála).
Erósz és Thanatosz ölelkezése a petrarkista hagyományban is jelképes
erejű jelentést hordozott: nem öncélúan szövetkeztek egymással,
hanem mindig azért, hogy nemesebbé tegyék az életet, hogy meg-
tisztítsák azt, elmélyítsék a szépségét és a belső harmóniáját. Mégis, a
jelenet egésze, azáltal, hogy a lány ég, de nem hal meg, felülemelke-
dik ezen a reneszánsz irodalomig visszanyúló asszociációsoron, és
sokkal spirituálisabb távlatot nyer. A mohó lángok csillapíthatatlanul
lobognak, felperzselődik valamennyi távol-keleti mintás, piros se-
lyemszalag és zászlócska, recsegnek-ropognak a deszkák, a két lán-
goló ember egymással és a halállal viaskodik, a nézőben pedig ön-
kéntelenül felébred az evangéliumbeli Lázár-történet tompa fájdalma:
„Uram, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn
11,21). És hinnünk kell, hogy Ő ott volt, egyrészt, mert a lány nem hal
meg, másrészt, mivel a film innentől kezdődő jeleneteiben végig
érezni a rejtőzködő, szelíd krisztusi jelenlétet és vigasztalást. Átlé-
nyegülések sorának tanúi leszünk. Legfőképpen az arcok transzfigu-
ratív változásairól van szó. A lány elveszíti régi arcának épségét,
amelyre — amíg használható volt — maszkként, lárvaként tapadt rá
a szépségipar vulgarizmusa, hogy sebhelyes, sérült, új arcában visz-
szaszerezze szépségének érintetlenségét, épp elgyengült, töredezett,
tépett arcszövetei teszik megközelíthetetlenné a fogyasztói, perverz
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vágyak előtt. A folyamat gyötrelmekkel jár, a szavakban ki nem fe-
jezett, a dühben, bánatban, majd feloldódásban megnyilvánuló
gondolkodás, az új, szellemibb lehetőségek érzékelése egyfajta
belső aszkézissel egyenértékű. Régi barátai elhagyják, hívásaira
nem válaszolnak, de attól fogva, hogy e kietlenségben erőt gyűjt
ahhoz, hogy az elégedetlenséget és az önkínzásra való hajlamot le-
gyűrje magában, az elnémult világban hirtelen ezernyi apró, öröm-
től eleven hangocska hangzik fel.

Egy másik arc, amely bizonyos értelemben szintén átlényegül,
az ötvösmester, Zoltán (Cserhalmi György) arca. Ő eleve a fájdal-
mak és a veszteségek férfija, akit elhagynak, a válásával elveszíti a
gyermekeit is, később a látását, és ez utóbbival együtt a munkáját
is. Megszomorított, elhaló arca akkor elevenedik újjá, amikor a Csil-
lával való véletlen találkozás ereje megérinti a lelkét, és bevonja az
öröm fényével és melegével.

A harmadik arc, amelynek földöntúli tündöklését nem lehet fe-
ledni, az Istenszülő, Mária arca az ötvösmester és tanítványa által ké-
szített tűzzománcon. Az Istenszülő, a Jel, vagy más elnevezéssel az
Imádkozó Istenszülő (Orans) ikonját látjuk. Ahogy Janó (Soós Attila),
a tanítvány, a vak mesternek ’elbeszéli’ a kép vonásait, abból tisztán
érezni, hogy nem a mesterség, hanem a szeretet leckéjét mondja fel, az
utolsó betűig. És szavai nyomán előttünk, a nézők előtt, ki is bonta-
kozik a kép: az Istenszülő égre emelt kézzel imádkozik, „a palást és a
fejfedő mélykék, mint a delfinek bőre”, az arca sárgásbarna, mint
Gauguin festményein a tahiti nők bőre, a glória pedig zöld, „mint a ta-
vaszi gyep”. Sokféle színben pompázhat ez a típusú ikon, de amit itt
látunk, az az egyik legősibb ábrázolási módja, például a 10. századi ra-
vennai Ursania Bazilika (Basilica Ursania) mozaikján is ilyennek lát-
juk: világoskék khitónban és sötétkék maphorionban festették meg
az imádkozó Szüzet, aki fogadja a próféták által megjövendölt jelet: „a
Szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezik el”. Ahogy tűnődőn
ránk tekint a filmvászonról, néhány képsorral a záró, szerelmet érlelő
találkozás jelenete előtt, már előrevetíti a megváltás közeledését és az
ádáz sors meghitten emberivé válását. A színek megválasztása nem
véletlenszerű: ha Isten Anyja a Szűzként jelenik meg (ahogy itt is),
akkor az öltözéke kék, ha mint az Istent megszülő anya, akkor a kö-
penye bíborszínű. Egyébként érdekes, hogy ennek a színszimboliká-
nak milyen nyelvi kifejeződését találjuk a filmben. Janó már idézett
szavaira gondolok. E vonatkozásban Frédéric Portal1 gondolataira kell
támaszkodnunk, aki szerint a szimbólumok, így a kolorit jelképek is,
háromféle nyelven tudnak „megszólalni”: isteni, szakrális és profán
nyelvezetben. Az isteni nyelvezetben, amely arra rendeltetett, hogy
Isten létét nyilatkoztassa ki, a világoskék a teremtő isteni bölcsesség
jelképe. Az azúr szónak a keleti nyelvekben ’tűz’ jelentése is van, az
azúr volt Zeusz színe is, Portal szerint összességében az isteni teremtő
erejű bölcsesség és szeretet egységét jeleníti meg. A szakrális nyelve-
zet a megszentelt terekben született, ezeknek megépítése, faragása,

1Lásd Frédéric Portal: Des
couleurs symboliques dans
l’Antiquité, le Moyen Age
et les Temps modernes.
Treuttel et Würtz, Paris,
1837. (Újabb kiadás: Par -
dès, Puiseaux, 1999.)
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képekkel való díszítése során, valamint a rítusok és a papi öltözetek
kialakítása révén — érthető, hogy a szakrális nyelvezet az isteninek
első fokú, finom, absztrakt materializációját jelenti. A szakrális nyel-
vezetben, így az ikonokéban is, megkülönböztetik a fehér színből szü-
lető világoskék színt és a feketéhez közel álló sötétkék színt. A filmben
megjelenő képen a khitón világoskék színű, ami a Lélekben való meg-
keresztelkedést, vagy a Lélek általi érintettséget jelenti. A palást vi-
szont mélykék, amelynek kozmológiai jelentésárnyalata van, Isten-
nek a világ előtti, sötét vizek fölött lebegő Lelkét jelképezi. Más
kul túrkörökben is, azok az istenek, akiknek valamilyen kapcsolatuk
volt a föld vizeivel, például Szaturnusz, Krisna, Visna-Narayana,
Osiris-Seraphis, mind sötétkék ruhát viseltek, épp ennek az aspek-
tusnak, a vízhez való kötődésüknek a jelzésére. A filmben hallható
dialógus profán, azaz materializáló nyelvezetben szól a színekről, de
a fentiek tükrében talán nem véletlen, hogy a palást sötétkék színét a
tenger mélyén élő delfinek feketébe játszó bőréhez hasonlítja. A zöld
szín hagyományosan pedig a Szentlélek leheletét jelképezi, amellyel
áthatja és megeleveníti a friss, hamvas Teremtést. Ilyen értelemben
szintén találónak tűnik, amikor a film profán szavakkal ugyan, de épp
a tavaszi, zsenge gyephez hasonlítja a szent foganásra, a Lélek érin-
tésére készülődő Szűz glóriájának zöld színét. Ahogy a film is pél-
dázza, a háromféle nyelvezet világosan elkülöníthető ugyan egy-
mástól, de nem határolódnak el élesen, jelentésárnyalataik révén
átjárják és idézik egymás dimenzióit. A színek nem pusztán jelképek,
nem egy spirituális világ algebrai jelei, hanem misztikus realitások
hordozói és megjelenítői. Egyik különlegessége ennek a filmnek, hogy
ez az esztétikai gondolat egyáltalán nem idegen tőle. A posztmodern
elkendőzés, ellapítás eszközeit félretéve, a vallomások pőreségével és
tisztaságával tárja elénk, ahogy a hétköznapi, felszíni valóságba be-
gyűrűznek, elsősorban a főhős reszkető, mégis szenvedélyes lázadá-
sán, szorongásain, magányán át, a nem evilági, a világ racionális, át-
látható „üveghegyén” túli mélységei. Ez a film a magyar kortárs
művészetben talán még szokatlannak is ható komolysággal veti fel a
hétköznapiság fátylai mögött rejtőzködő, eredendőbb valóságok je-
lenlétének pszichikai-filozófiai vonatkozásait. Vannak például pilla-
natok, amikor a néző nehezen tudná megmondani, hogy a lányt és
önmagát felgyújtó Doma hús-vér ember-e, vagy inkább egy, talán még
az ószövetségi prófétákat is személyesen ismerő, testben megjelenő
angyal, esetleg kicsit mindkettő egyszerre, férfi és angyal. A materiá-
lis-racionális jellegű, a pszichikai és a spirituális valóságok egymásba
játszanak ebben a filmben, de nemcsak egymásba érnek, hanem a ma-
gasabb rendű plasztikusan, érzékelhetőn jelen van a lét testhez kö-
tődő kivetüléseiben, és ennél a jelenlétnél fogva az egész felemelőn
hat a nézőre, katarzist vált ki belőle — mintha a történet alján egy vég-
telenül tiszta kristálygolyó gurulna végig…

Itt a gurul szó pontosabb, mintha csak azt mondanám, hogy egy-
szerűen ott van, mert érzékelteti, hogy ez a jelenlét képről képre
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szaggatja a film felszínét, folyton erősíteni próbálja a testünkre, ér-
zékeinkre gyakorolt hatását, intenzív mozgásra ösztönzi a sze-
münket és lelkünket a látható és a láthatatlan között. A filmnek si-
kerül kialakítania egy finom egyensúlyt e jelenlét hatása és a képek
jelentéseinek hatása közt, így nemcsak elképzeljük, beleérezve,
hogy mi megy végbe a szereplők lelkében, hanem látunk: gondolok
itt például arra a képre, amikor Csilla a sárkányos füzetben talált
piros selyemszalagot, melyet még Doma tett bele, a felégett kunyhó
közelében lévő drótkerítésre köti, a kamera pedig elidőz kicsit ezen
az árva, élénk szalagon, amit lenget, lobogtat a szél — itt a kép nem
közvetíti az érzéseket, hanem a magány, a gyász, a bánat jelen van
a térben, ránk mered, közvetlenül hat, mint egy darab, a világból ki-
metszett táj vagy arc. Igen, talán épp ez teszi leginkább egyedülál-
lóvá ezt a filmet a kortárs magyar filmek közt, ahogy e finom egyen-
súly mentén a lehető legmesszebbre elmegy az emberi szenvedés
iránti tiszteletben, ahogy valamikor a Kieslowski-filmekben láttuk,
vagy Fellini néhány filmjében, gondolok az Országúton vagy a
Cabiria éjszakái című filmekre. Kitűnő lehetőséget nyújthat ez a film
a nézőnek arra, hogy kiszakadjon a mindennapi, lélekölő rutinból,
és kielégíthesse a vallásos, vagy metafizikai igényét.
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HAMAROSAN MEGJELENIK!

A húsvéti szertartások egyik leglátványosabb
eseménye a keresztút. A római hívek és a vá-
rosba érkezett zarándokok minden nagypén-
teken összegyűlnek a Co los se umban, hogy a
pápával együtt végigjárják a keresztutat, meg-
emlékezve Jézus szenvedéséről és keresztha-
láláról. Az utóbbi években hagyománnyá lett,
hogy évente más írja az elmélkedést a stációk-
hoz. A Vigilia Kiadó 1999-ben egy kötetbe ösz-
szegyűjtve megjelentette magyarul a tizenegy
legutóbbi keresztút elmélkedéseit. A most
meg jelenő kötet az azóta eltelt időben elhang-
zott elmélkedéseket gyűjti össze. Íróik között
II. János Pál és XVI. Benedek pápa mellett ta-
lálunk európai és ázsiai püspököket, de szer-
zeteseket, költőket és újságírókat is. 

A kötet várhatóan még a nagyböjt folyamán
megjelenik.
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