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Terrence Malick, az öntörvényűségéről, különcsé-
géről és a láthatatlan láttatása iránti szenvedélyé-
ről egyaránt ismert amerikai rendező filmet készít 
Jézusról, a főszerepben Röhrig Gézával. Immár címe 
is van az idei évre tervezett alkotásnak: The Way of 
the Wind (A szél útja). Ez sem kis szó, ugyanis jó ide-
ig a legalább annyira félrevezető, mint amennyire 
semmitmondó The Last Planet (Az utolsó bolygó) 
cím rejtekében zajlott 2019-től az alkotó legújabb 
nagyszabású vállalkozása, mely most az utómun-
kálatainál tart. Mint már korábban kiderült, számára 
talán ez a legkedvesebb fázis egy filmmel kapcso-
latos vajúdás során — s nála a más művészek ese-
tében megszokotthoz képest sokkal inkább igaz, 
hogy a vágószobában nyeri el végső formáját a mű. 
Malick az esetenként több száz órányi nyersanyag -
gal hosszan küzdve nemegyszer fenekestül fel-
forgatja az eredeti koncepciót. Több alkalommal le-
hetett már olvasni egy-egy alkotása kapcsán arról, 
hogyan fordítottak neki hátat világhírű színészek, 
akik csak a bemutatón szembesültek azzal, hogy 
alig maradt jelenetük a filmben, jóllehet úgy tud-
ták, főszerepre szerződtek, vagy akár ki is marad-
tak a végleges változatból. Közülük a nemrég el-
hunyt neves kanadai színművész, Christopher 
Plummer dühödt levélben feddte meg ezért az el-
járásmódjáért a színészeket méltatlanul lecserélhető, 
félretehető eszközként kezelő rendezőt. 

Az persze kérdés, hogy ha el is készül idén a The 
Way of the Wind, mikor jut el hozzánk, ha egyálta-
lán, hiszen — az illegális letöltések világával nem 
számolva — Malick legutóbbi munkája, az A Hid-
den Life (Rejtett élet, 2019) sem igen látható ideha-
za. (Az interneten nyoma van annak, hogy magyar 
szinkron is készült hozzá, de hogy e változatot mi-
kor és hol mutatták be, s hol érhető el, az kisebb-
fajta rejtély.) A film Franz Jägerstätter (1907–1943) 
történetét dolgozza fel. Azét a fiatal osztrák gazdáét 
és ferences harmadrendiét, aki az Anschluss után 
a hitére hivatkozva megtagadta a katonai szol-
gálatot, s nem volt hajlandó felesküdni Hitlerre. 
Ezért törvényszék elé állították, halálra ítélték, majd 
lefejezték. Születésének centenáriumán a katolikus 
egyház boldoggá avatta. 

A lelkiismeret szabadságának e modern vérta-
núját kitartása amellett, amit meggyőződése miatt 
elengedhetetlennek látott, Morus Tamáshoz teszi 
hasonlóvá, akit egyébként nem sokkal az ő kálvá-
riájának kezdete előtt, 1935-ben avattak szentté. 
A 16. századi angol keresztény humanista és állam -

férfi csak ekkor lett a világegyház elé emelt példává. 
Jägerstätter passiója, ha lehet, még inkább eleve-
nünkbe vágó mementó: ő a 20. század poklában állt 
szilárdan az őt szeretők és őt gyűlölők minden el-
térítő kísérlete ellenére. Hozzánk, magyarokhoz tér-
ben is nagyon közel áll, s így radikális Krisztus-öle-
lése annál erőteljesebben figyelmeztet nemegyszer 
kínosan komfortos kereszténységünk („keresz-
ténységünk”) önáltatásaira, megalkuvásaira, irány-
tévesztéseire. Őszintébb bevallanunk: egy csaknem 
fél évezrede kivégzett angol lordkancellár képét vi-
szonylag könnyű minél cifrább keretbe szorítani, 
s alakját távolságtartóan nagy tisztelettel övezve 
szemlélni. Egy alig nyolc évtizede eltüntetett és 
ezzel végül magasra mutatott Krisztus-tanú pél-
dája jóval inkább elevenünkbe vág, nehezebb ki-
bújnunk a kérdések alól, amelyeket élet- és halál-
története intéz hozzánk. 

Persze a boldogok ügye leginkább a nemzeti 
egyházaké, szűkebb közösségeké, azok határain 
rendszerint alig szűrődik át a fényük. Helyi ér-
dekű eseményként Jägerstätter kanonizálása is ha-
zájában, közelebbről szülőhelyének tartományi 
központjában, Linzben zajlott. Ám Terrence Ma-
lick filmje megkerüli a kánonjog uralta hivatali 
utat, és valamennyiünk kincseként tartja elevenen 
közös emlékezetünkben e földi élete árán is hit-
valló férfi alakját. (Arra, hogy mennyire alkalmas 
eszköze ennek a film, jó példa Fred Zinnemann 
1966-ban készült, Egy ember az örökkévalóságnak 
című alkotása, mely ma is érvényesen és erőtel-
jesen égeti tudatunkba Morus keresztútjárását.) 

Az, hogy Jägerstätter története nem merült fe-
ledésbe, elsősorban Gordon C. Zahn amerikai szo-
 ciológusnak és békeaktivistának köszönhető, aki 
a világháborúval kapcsolatos kutatásai során buk-
 kant rá. A hatvanas évek elején el is utazott a titok -
zatos „Franz” szülőföldjére, ahol azzal szembe sült, 
hogy jóformán nincs dokumentálható nyoma e fér-
fi létezésének. Ezt követték interjúi, nyomozása, 
amelynek eredményeként végül 1964-ben megje-
lent In Solitary Witness — The Life and Death of Franz 
Jägerstätter (Magányos tanúság — Franz Jägerstätter 
élete és halála) című kötete. Ennek nyomán külö-
nösen Dorothy Day és Thomas Merton figyelt fel 
az akkor még csak két évtizede kivégzett fiatal-
ember megrendítő példájára. Zahn püspökök fi-
gyelmét is felhívta a történetre, s ennek is kö-
szönhető, hogy az akkoriban ülésező II. Vatikáni 
zsinat Gaudium et spes kezdetű konstitúciójába, a 
háború embertelenségeinek megfékezéséről szó-
ló szakaszba a közösségek kiirtása parancsának 
való vak engedelmesség témájával kapcsolatban 
bekerült egy mondat, mely szerint „a legnagyobb 
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dicséretet érdemli azok bátorsága, akik nem fél-
nek nyíltan ellenállni az ilyen parancsok kibocsá -
tóinak” (79). 

Hazájában Erna Putz osztrák teológusnő fog-
lalkozott a legalaposabban Jägerstätter alakjával, 
több kötetet is szentelve neki, és ő rendezte saj-
tó alá börtönből írott leveleit és írásait. E kötet an-
gol nyelvű kiadása (Franz Jägerstätter: Letters and 
Writings from Prison) volt Malick fő forrása mun-
kája során. 

Filmjével a rendező „szintet lépett”, az egyhá-
zon kívül állókat is megajándékozva e történelmi 
és hitbéli példázattal. (1971-ben Axel Corti német 
rendező Zahn könyve alapján már forgatott tévé-
 dokumentumjátékot a témáról Der Fall Jägerstätter 
— A Jägerstätter-ügy — címmel, amely hazájá ban 
vitákat kavart hősének személyével kapcsolat-
ban. E feldolgozás azonban a külföldi közönség 
számára jószerivel ismeretlen maradt.)1 Mind-
azonáltal Malick nem afféle mozgó szentképet 
(vagy szent mozgóképet) készített. Nem is doku -
mentumfilmet. S — érezhetően feszengve a po-
zitív egyházi fogadtatástól vagy épp a cannes-i 
filmfesztivál ökumenikus zsűrijének díjától — 
mintha épp ezt kérnék számon rajta egyes kato-
likus kritikusai:2 hiányolják, hogy a film nem dom-
borítja ki Jägerstätter teológiai érdeklődését és ol-
vasottságát, az egyház tanításával kapcsolatos 
elkötelezettségét, az Eucharisztia iránti vágyát és 
odaadását vagy a rózsafüzér szeretetét. Ez mind 
igaz. Azt is felróják, hogy a most látható „Franz” 
pusztán Malické, és nem maga a történelmi 
alak. Ennek azért ellentmondani látszik az ügyben 
„koronatanúnak” tekinthető Erna Putz, aki a „füg-
getlen és egyetemes művet” látva megállapítot-
ta, hogy a két főszereplő, August Diehl és Valerie 
Pachner pontosan olyanok, mint Franz és felesége, 
Franziska (a filmben Fani) voltak („Franz, aho-
gyan a leveleiből, és Franciska, ahogyan találko-
zásaink nyomán megismertem”).3 Ugyanakkor 
persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az 
ihlető tényeket és történéseket szükségszerűen 
megválogató, majd sajátos kompozícióba rendező 
művészi alkotásról beszélünk, melynek fóku-
szában kétségtelenül és bevallottan nem Jäger -
stätter katolikussága áll.4 (Ahogy egyébként a fe-
leségének is köszönhető megtérése előtti erkölcsi 
botlásait sem említi a film.) Nem, itt pusztán egy 
rendíthetetlen férfit látunk, aki evangéliumi meg-
győződése miatt valamiképpen minden körülöt-
te lévővel szembekerül. Az ő sorsában tragikusan 
kiéleződik a mindannyiunkra érvényes kérdés, 
hogy mire, kire építi életét, s hogy a végsőkig ko-
molyan veszi-e hitét. Itt a belső eldöntöttség, hű-
ség csendjeivel, szavaival és gesztusaival szem-
besülünk, s ezt a kétségtelenül malicki nézetet, 
alapállást nemigen támogatta volna, ha sok li-

turgikus jelenetet látunk, vagy a főszereplőt ol-
vasóval a kezében imádkozni, szigorúan a tör-
téneti hűség jegyében. A szent cselekmények vi-
zuális megjelenítése vagy a róluk való beszéd egy 
filmben önmagában pusztán a felszínt érinti. 
(Mindez még csak bizonyító erejű sem lett volna, 
hiszen a nácikkal kollaboráló papok, püspökök 
a maguk módján, „papírforma szerint” bizonyo -
san szintén hűségesek voltak az egyház tanítá-
sához, s tisztelettel viszonyultak a szentségekhez, 
hagyományokhoz. Júdás csókjának kétértelmű-
ségéről most ne is beszéljünk.) Márpedig filmje-
iben Malick a mélységet fürkészi a nézővel. S az 
kétségtelen, hogy Jägerstätter nála is egyértelműen 
krisztusi figura. Ám a Mesterével való kommu-
nió érzékeltetését ez esetben nem a hittani kije-
lentések vagy liturgikus jelenetek szolgálják, itt 
más utak vezetnek célba. 

Malicket kontemplatív látásmód jellemzi — 
többek közt ezért is emlegetik vele kapcsolatban 
a nagy előd, Tarkovszkij művészi világát. Thomas 
Keating trappista szerzetes szemlélődő imára vo-
natkozó centering prayer fogalmát analógiaként 
használva talán nem túlzás azt állítanunk, hogy 
az amerikai rendező filmjei „a középpontba ve-
zetnek”. Arra összpontosítanak, ami legbelül 
zajlik. Történetvezetésük ezért is szilánkos, mert 
a szinte megragadhatatlanhoz, a nehezen meg-
fogalmazhatóhoz közelítenek. Ennek során a 
belső és a külső történések egybefonódnak, egy-
másra rétegződnek, ahogy több-kevesebb öntu-
datlanságtól kísérve a mindennapi életünkben is. 

Malick életművének filmnyelvi védjegyévé vál-
tak az igézően szép, meditatív hatású természe-
ti képek. A természet nála hol az emberi világ ha-
dakozó, gyilkos őrületének ellenpontjaként, hol 
a remélt harmónia ígéretének és vágyának ki-
nyilatkoztatásaként jelenik meg éteri nyugal-
mával, másutt pedig a szereplők belvilága tük-
röződik erőiben. Vagy — Martin Laird kármelita 
lelkiségi szerző szavával élve — a „napsütötte hi-
ány” épp a transzcendens jelenlétre utal, külö-
nösen — ahogy Christopher B. Barnett elemzé-
 se5 is rámutat — az életmű egyik legjelentősebb 
és gyakori motívuma, a szél esetében. (Ennek a 
rendezőben munkáló spirituális szintje készülő 
Jézus-filmjének címválasztásában válik egészen 
nyilvánvalóvá.) 

A csend persze Malicknél sem jelent minden 
esetben szótlanságot. A kontemplatív nézőpontot 
mélyíti el a filmjeire szintén jellemző narráció is, 
mely teológiai hangoltságú alkotásaiban filozo-
fikus kérdéseket, kijelentéseket sorjáz. Az A Hid-
den Life-ban elsősorban Jägerstätter és felesége le-
vélváltásának részletei nyitnak átjárót a történelmi 
kiszolgáltatottság és az örökkévaló között. A sze-
replők egyébként levegős dialógusai közt és a 

471



szótlan képsorokra új dimenziót tárnak e vallo-
mások és a belső monológfoszlányok. Ezek tar-
tanak a dráma vérkörében, amikor lüktetése ké-
pekkel már nem hozzáférhető. 

A természetben láttatott természetfeletti jelen-
valóságát teszik érzékelhetővé Malicknél az eredeti 
filmzenék vagy a klasszikus és kortárs szerzők mű-
veiből kölcsönzött részletek is. S a rendező képi vi-
lágának filmes eszközei szintén ezt a hatást erősí-
tik: a steadicam technikával (stabilizátorral felszerelt, 
így a rázkódásokat kiszűrő kézikamerával) készí-
tett „lebegő” képek vagy a ferdén, átlós, alsó pers-
pektívából rögzített jelenetek, melyek beállítása a 
megszokottból, a „jól fésültből” való kizökkentés 
mellett azt is sejteti, hogy a látott kép nem zárul le 
a kereténél, hanem a végtelenbe nyílik. 

Mindezek — vagy épp a kihagyások (a nézőben 
befejeződő úgynevezett ellipszisek) — gyakori al-
kalmazása valóságos kézjegyévé vált Malicknek.6 
A Michel Chion által „decentralizált narratíva-
ként”7 emlegetett módszerének, jellegzetes látás -
módjának, vizuális és hangzó világának egyes ele-
mei már két első rendezésében, a Sivár vidékben 
(1973) és a Mennyei napokban (1978) is tetten ér-
hetők, de igazán a húsz évig tartó titokzatos al-
kotói csendjének feloldása után forgatott filmje-
iben bontakoztak ki. A művész 1998-ban tért 
vissza Az őrület határán című drámával, amely a 
második világégés idején játszódik, s egy csoda-
szép környezetben zajló véres amerikai–japán ösz-
szecsapás elbeszélésén keresztül kalauzolja a 
nézőt a háborús emberi létezés szélsőséges szi-
tuációi és dilemmái közé. Ezzel a filmmel kezdő-
dött az a „sorozat”, amelyet egyik kritikusa jogo-
san említ „teológiai trilógiaként”:8 2005-ben volt a 
premierje a következő idetartozó víziónak, Az új 
világnak, amely a klasszikus, kalandos-roman tikus 
indián Pocahontas-történet metafizikai mélysé-
gű megmerítése; s 2011-ben mutatták be Az élet 
fáját, melyben a rendező egy családi dráma töre-
dékeit használja hordozóanyagként az élet eredetét, 
az ember léthelyzetét firtató kérdéseinek megfo-
galmazásához. Malick ezzel a filmjével jutott el az 
elvont, szimbolikus és összetett ábrázolás nála is 
szinte egyedüli fokára. (Azóta talán csak Az uni-
verzum története című 2016-os dokumentumfilmje 
követte ezt a vonalat.) 

Az A Hidden Life, amely Malick spirituális ér-
deklődésének egyik legnyilvánvalóbb bizonyíté-
ka, minden említett filmnyelvi töredezettségével 
is egyenes vonalú történetet ábrázol. A rendező-
nél nem ritka csaknem háromórás játékidő (mely 
maga is azt mutatja, mennyire nem igazodik a „né-
zőbarát” hollywoodi trendekhez, pedig rendre 
nagy stúdiók fogadják be filmterveit) már a kez-
detekkor elegendő lehetőséget hagy arra, hogy el-
merüljünk a Jägerstätter család otthona, a német 

határ közelében fekvő felső-ausztriai alpesi tele-
pülés, Sankt Radegund egyszerre föld- és égközeli 
világában, melynek képeit szemlélve egyértelművé 
válnak bennünk Franz legfontosabb kötődései: is-
tenhite, hitvesi szerelme, családja iránti szeretete. 
Malick sűrített ábrázolásának jó példája, hogy az, 
ahogyan Franz és feleségének bensőséges kap-
csolatát megmutatja, a szeretők és a természet öle-
lését egyszerre láttatva egészen elevenen az Éne-
kek éneke kettős dimenzióját idézi elénk. 

Az idilli jeleneteket csakhamar felváltja a film 
elején bejátszott náci propagandafilm-részlet ál-
tal már előrevetített dráma sodrása. Franz fegy-
veres kiképzése, a Hitler nevére tett eskü és az eh-
hez tartozó katonai szolgálat megtagadásának 
gondolata, az Isten és a családja iránti hűség ke-
resztjére felfeszített ember gyötrelme. A fiatal fér-
fi szűkebb és tágabb környezetének értetlensége 
vagy ellenségessége, az egyház segítségének ke-
resése és ennek kudarca. Aztán a vádeljárás, a bör-
tön, a tárgyalás, az utolsó találkozások és az íté-
let-végrehajtás stációi. Kevés eseményt látunk, 
lassan, elidőzve mélyülünk bele ebbe a hétköz-
na pian kivételes világba. Mintha kétezer évvel ez-
előtt járnánk. S a jelenetek szereplői ritkásan, meg-
fontoltan szólnak, mondataik tömörek, súlyosak 
és mélyre hatolnak, mint az Evangélium szavai. 
„Ha aláírja, szabad lesz” — mondja a kirendelt vé-
dőügyvéd, Franz elé téve a megmentését ígérő, 
de az eskütételt továbbra is feltételező nyilatko-
zatot. „De én szabad vagyok” — hangzik a válasz. 

Terrence Malick összetett művészi világa a 
transzcendens által megszólított ember istenkere-
sésének (vagy inkább istensejtésének) erőteljesen 
ható, a nézőt magával ragadó formája, lehetősége. 
Nemcsak napjaink agnosztikusai, spirituálisan 
szomjazói, hanem a megválaszoltság magabiz-
tosságának kísértésében élő keresztények számá-
ra is. Ennek újabb lenyomata az A Hidden Life, mely 
egy minden nyilvánvaló jel és hitvalló doku-
mentum ellenére is titka lényegét mélyen őrző fér-
fi belső világához, áldó emlékéhez segít közelebb. 
Er re a „csak körüljárhatóságra”, levetett sarujú 
megközelítésre is figyelmeztet a film címe, mely 
közvetlenül George Eliot 19. századi angol írónő 
Middlemarch című regényének (1871) záró sorait 
visszhangozza: „A világban növekvő jó nagyrészt 
nem történelmi tetteken múlik; és az, hogy a dol-
gok nem állnak olyan rosszul számunk ra, mint 
ahogy alakulhattak volna, felerészben azoknak kö-
szönhető, akik hűségesen élték rejtett életüket, és 
akiknek a sírját senki sem látogatja.” Ám tovább-
haladva ennek az utalásnak az ösvényén eljutunk 
a forráshoz is: „Hiszen meghaltatok, és életetek 
Krisztussal el van rejtve Istenben” (Kol 3,3). 

SZIGETI LÁSZLÓ 
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