
A N O R M Á L I S É L E T 
A legfáradhatatlanabb emberi in-

dulatok egyike: normálisan élni. 
Szenvedések, szörnyűségek, iszonya-
tok nélkül. Talán a legtöbbet meg-
csúfolt emberi kívánság, a legtöbb 
kudarcot túlélt, a legnagyobb mély-
ségekből újra születő — a normális 
élet vágya. Emberi méretű örömök 
és fájdalmak, követhető kapcsolatok 
és érthető tettek, valamiféle áhított 
rend, amely bomlásában is új har-
móniát ígér, napfény, születés, ha-
lál . . . Egyszerűen: halál. S nem kín-
halál. És normális élet. 

Vannak témák, amelyeknek siker-
telen megvalósítását szinte szemé-
lyes kudarcunknak érezzük. André 
Charpak első játékfilmje ilyen. Fia-
tal hősnője túlélte a ravensbrücki 
koncentrációs tábor poklát, s a há-
ború utáni Londonban próbálja újra-
tanulni a normális élet szabályait. 
A film gondolati indítékai — szív-
szorítóak, viszont a film — szenti-
mentális közhelyek hatástalan szö-
vedéke. Ezek a közhelyek természe-
tesen igazak. Azt hangoztatják, hogy 
a „normális élet" is zsúfolt ember-
telenséggel, kíméletlenséggel, gyil-
kos közönnyel. S mindezt felnagyít-
ják, az elviselhetetlenségig fokozzák 
a korábban átélt, gyógyulatlan sé-
rülések, s fájdalom csomósodik a 
fájdalomra, sebek ütnek ki a sebe-
ken, iszonyt hív elő az új iszonyodás, 
s meg kéne állni már. . . A háború 
utániaknak valamit újra kellene kez-
deni, a szenvedőknek is, s azoknak 
is, akiknek a szűkösebb koszt jelen-
tette a szenvedés jelenlétét. Figyelni 
kell a sebesültekre, a lélek és a test 
rokkantjaira, s nem roncsolni to-
vább! 

Ennyi gondolat remekműre is 
elég. Korunk gazdag drámaanyagá-
ból egyike a legfontosabbaknak. És 
egyetemes élmény. Egész Európa él-
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ménye: az irracionálisán fölénk nőtt 
szenvedés, halottak és túlélők, sze-
mélyes élmények, s élmények, ame-
lyeket nem érthetünk. Emlék, amely-
lyel még soha ezelőtt nem próbált 
ember tovább létezni. Enni, járni, 
beszélni, sírni és szeretni. 

Az elkészült film azonban publi-
cisztikának túldíszített és bőbeszédű. 
Művészi alkotásnak — erőtlen pub-
licisztika. Mégis: a hiányérzet, amit 
az emberben kelt, majdnem olyan 
mélyről fájó, mint egy igazi művészi 
alkotás. Egy kamaszlány kérdezte 
egyszer, évekkel ezelőtt: „Csak azt 
érteném, hogy tanultak meg újra ne-
vetni? Nem jön elő minden álmuk-
ban, s nappal is, s mindig, min-
dig . . .?" Az alkotók szándéka mögött 
mintha csak ez a kérdés állna: hogy 
tanultak meg újra élni? A film alap-
ja Micheline Maurel életrajzi ele-
mekből épülő regénye, a dialóguso-
kat Anna Langfuss írta, akinek ro-
kon témájú Goncourt-díjas regénye 
előtt a következő két sor áll: „Egye-
dül érkezel az elhagyott partra, 



Ahol csillag száll le homokpoggyá-
szodra" (André Breton). 

A homokpoggyászt kezdi bontogat-
ni a film, szándékai szerint az em-
beri tűrőképesség, élni tudás, egyál-
talán: a normális rnberi karakte-
ren esett hajszálrepedéseket fedné 
fel. A messziről hozott homokpogy-
gyásszal való menetelés pszichikai 
törvényeit a kísérletező ember pre-
cizitásával kívánja feltérképezni. 
Törekszik a kísérletező objektivitás-
ra. Az alkotók szándékolt aprólékos-
sággal árnyalták a lágerből érkezett 
Laurencet körülvevő külvilág arcu-
latát. Jóindulatú arcok mosolyognak 
rá a szomszédos kórházi ágyakról, 
szerelmének legjobb barátja maga 
a megtestesült tisztesség, s a fiatal 
orvos — a szerelmes — is megható 
figyelemmel veszi körül. 

Az otthontalanság, a nyugtalanság, 
a szorongás a lány belső világából 
táplálkozik a film kiinduló pontjá-
ban. Ezt közli a nézővel a dialóg. 
Csak közli, mert a kamera nem tudja 
megéreztetni, megsejtetni. A képek, 
melyeken utcákat, kórtermeket, ten-
gerparti homokstrandot látunk, vé-
szes és unalmas egyértelműséggel 

csak utcákat, kórtermeket és tenger-
parti homokstrandot jelentenek. Nem 
hagyott rajtuk nyomot Laurence 
űzöttsége, a normális életből kizu-
hantak tériszonya. A film közöl. 
Fontos és igaz dolgokat „elmesél". 
Minden apró tényt pontosan és apró-
lékosan elmond. Tudjuk, hogy Lau-
rence kikkel volt együtt lebukása 
előtt az ellenállók illegális találko-
zóján, látjuk szívósan kerékpározni, 
vagy a pofonokkal dacolni. Ez a 
Laurencenek kitalált múlt — úgy 
tűnik —• körzővel és vonalzóval ké-
szült, sehol egy rés, némi mozgás-
lehetőség a fantáziának. 

Az alkotók a közöny gyilkos ha-
tásáról szándékoztak filmet készí-
teni, de nem tudták áttörni saját 
filmkockáik közönyösségét. A film 
készítése közben „kicserélték a té-
telt" is. Egy ponton túl Laurencet 
már nem „normális" sérelmek érik, 
már nem egy túlérzékennyé gyötört 
ember kínlódik a hétköznapi élet 
mindennapi konfliktusaitól. Ha egy 
fiatal nőt néhány szép hónap után 
kissé megún a szerelme, s egy napon 
könnyes szakítási jelenetre kerül sor 
— ez egy fájdalmas, de egyáltalán 

Jelenet a filmből 



nem extrém fordulat. Ez normális 
élet produktuma, melyet egészséges 
pszichikumú emberek egy idő után 
kihevernek. De, ha egy fiatal nőt 
volt szerelmese arra kényszerít, hogy 
az ő keze által szabaduljon meg szü-
letendő gyermekétől, s szerelmi idill-
jük színhelye váratlanul hevenyé-
szett műtővé, s a figyelmes — sze-
relmes orvos pedig brutális „zugan-
gyalcsinálóvá" válik — ez már nem 
a normális élet. Nem szolgálhatja 
azt a célt, amelyről a fiatal rendező, 
André Charpak így nyilatkozott: 
„Tudnia kell az embereknek azt, 
hogy sokszor milyen nehezen illesz-
kedtek be az életbe azok, akik túl-
élték a táborokat. Erről szól a film." 

Csak néhány perce van a filmnek, 
arnely tisztán megőrizte ezt az ere-
deti szándékot. A doktor anyja Lon-
donba érkezik, nehogy fia meggon-
dolatlanul megházasodjék. S az asz-
szony butaságtól, önzéstől, a kispol-
gár gonoszul őrzött, s nagyon is biz-
tonságos szűklátókörűségétől vakon 
dobálózni kezd a szavakkal: a láger-
ből hazatértek gátlástalanságáról, a 
szenvedésekről, melyekből ugyebár 
mindenkinek kijutott — hiszen néha 
napokig nem volt olaj — beszél, 
beszél, s minden szava olyan iszo-
nyatosan ismerős . . . Nem egy ember, 
egy egész réteg, kíméletlen jellem-
zése. Nincs szükség egyetlen roman-
tikus cselekedetre, egyetlen ördögien 
gonosz mondatra sem. Csupa „nor-
mális" mondat... Olyan szituáció ez, 
amely mögött az alkotók társadalmi 
tárgyismerete, elemzése és Ítélete 
feszül. Jelentősége azért nagy (mesz-
sze a film fölött) mert egy olyan 
típust hív életre a filmvásznon, 
amely nélkül aligha írható meg a 
„hétköznapi fasizmus" természet-
rajza. Ennek a magatartásnak és 
redukált gondolatrendszernek nincs 
szüksége lágerekre és gázkamrákra, 
bombázókra és besúgórendszerre, 
hogy gyilkossá legyen. 

A film művészi erőtlenségéről leg-
jobban az árulkodik, hogy nem hagy 
képi emlékeket. Ez alól csak a Lau-
rencet alakító Monique Lejeune arca 
kivétel. Magányos pillantásai, gör-
csös vágya a nevetésre, az örömre 
többet közvetítenek, mint a túldi-
szített történet. 
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