
C S E N D ÉS KIÁLTÁS 
Csend és kiáltás — a modern film-

művészet két kimagasló, kulcshely-
zetű alkotását, Ingmar Bergman 
Csendjét és Michelangelo Antonioni 
Kiáltását idézi Jancsó Miklós új 
fi lmje címében, s Bergman szellem-
ujja a képekből is gyakran int fe-
lénk (például a Persona összeboruló 
nőalakjait felidéző jelenetben.) Mit 
akart a mindig oly tudatos rendező 
ezzel az utalással — amellyel egyéb-
ként maga nyújtott támadási felüle-
tet a vulgarizálásra, szimplifikálásra 
hajlamos' gáncsoskodásnak, és a 
sznob igényeknek egyaránt? Milyen 
programot jelez vele: folytatást vagy 
feleletet? Egyetértést vagy vitát? Va-
lamiféle szintetizálási törekvést vagy 
egyszerűen csak egy minőségi, egy 
színvonal-igény büszke és kihívó 
bejelentését? 

A kérdés komplikált s azt hiszem 
valamilyen értelemben mindegyik 
feltételezésre — az egymással fele-
selökre is — igennel válaszolhatunk. 
Jancsó Miklós kétségkívül ahhoz a 
kérdéshez kíván hozzászólni, amely 
a modern filmművészet legnagyobb 
alkotásait — s nem utolsósorban a 
két megidézettet — is szenvedélye-
sen izgatja: az emberi lét, s az em-
beri viszonylatok végső kérdései áll-
nak érdeklődése középpontjában, s 
ebben az értelemben fi lmje valóban 
azoknak a kérdésfeltevéseknek a 
folytatása, amelyeket az említett al-
kotások kezdtek meg. Ugyanakkor 
Bergman metafizikus-lélektani, az 
emberi lehetőségeket öröknek feltéte-
lező kiindulópontjával, és Antonioni 
a modern élet és a technikai civili-
zációt vádoló pesszimizmusával szem-
ben hangsúlyozottan a történetiség 
mozzanatát emeli ki — ebben az 
értelemben tehát felelet, polémia is. 
S ehhez hozzávehetjük — hogy Jan-
csó Miklósnak ez a filmje, mondani-
valójában és stílusában ugyanolyan 
következetesen kapcsolódik a mege-
lőző Szegénylegények-hez és a Csil-
lagosok katonák-hoz, mint Bergman 
trilógiájának, vagy Antonioni filmso-
rozatának (a Kiáltástól egészen a 
Blow up-ig) egyes alkotásai; vagyis a 
monotematikus rendezőnek ugyanazt 

a típusát képviseli, mint az emlí-
tettek. 

A Csend és kiáltás-sal kapcsolat-
ban szembe kell nézni azokkal a ki-
fogásokkal, melyek már a Csillago-
sok, katonák-kai kapcsolatban felme-
rültek: a monotematizmus nem más, 
mint ismétlés. Filmgyártásunk ugyan-
is egészen az utóbbi időkig hozzá-
szoktatta nézőinket, hogy a stüus és 
a mondanivaló — tisztelet a kivétel-
nek — a forgatókönyv függvénye. A 
rendezőnek azt a jogát és törekvé-
sét, hogy egy-egy beállításáról, gép-
mozgatásáról, montázsáról éppúgy 
felismerhetővé tegye önmagát, ahogy 
egy fugga-ról vagy melódiáról felis-
merjük Bach-ot, vagy Mozart-ot, az 
ecsetkezeléséről Van Gogh-ot, vagy 
Cezarfhe-t, a képalkotásáról Ady-t, 
vagy József Attilát — közönségünk 
és kritikánk egyrésze is idegenke-
déssel fogadta. Pedig a stílusnak — 
sőt gyakran a motívumoknak is — 
ez az önismétlő jellege szinte min-
den igazi, és nagy művészet ismérve. 
S ahogy egy kritikusa Ingmar Berg-
mannal kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy művészete, látásmódja csak 
Svédországban alakulhatott ki, ahogy 
Fellini gazdag koloritjában az olasz 
kultúra évszázadai munkálnak, úgy 
Jancsó művészete, kifejezésmódja is 
a magyar történelem, a magyar táj, 
élet, művészet problematikájában és 
hagyományaiban gyökeredzik. Már 
formai elemeiben is többnyire egy 
mélyebb tartalmi összefüggésre, mon-
danivalóra utal. A mi problémánk 
tehát nem abból a következetesség-
ből adódik, amellyel Jancsó egy alap-
gondolat körül és egy stílusideál, mű-
vészi szemlélet jegyében építi élet-
művét — ezt erényének, s a film-
művészet fejlődése egy magasabb 
lépcsőfokának fogjuk fel. Vizsgáló-
dásunk arra vonatkozik, mennyire 
volt képes — mind mondanivalójá-
ban, mind stílusában — elmélyíteni, 
új színekkel, új vonatkozásokkal 
gazdagítani saját alapgondolatát? 

Jancsó érdeklődésének, művészi 
kutatásának középpontjában — s 
ez a második főellenvetés filmjeivel 
kapcsolatban — a történelemtől le-



tiport, s a történelem erőinek tehe-
tetlenül kiszolgáltatott ember áll. 
Mint Fehér Ferenc írta szép tanul-
mányában a Csillagosok katonák-ról 
a Kortárs-ban: Jancsó tematikája a 
határhelyzet, nem a szó egzisztenciái-
filozófiai értelmében, hanem abban 
a reális értelemben, amelyben száza-
dunk történelme oly tragikus bőség-
gel részesítette nemzedékünket. Tö-
megesen szorítva tagjait az élet és 
a halál mezsgyéjére. És kritikusai 
rosszul kérdeznek rá a filmre, ha 
azt vitatják, hogy ez a nézőpont 
mennyire képes az emberi élet tel-
jességét átfogni, és bölcseleti érte-
lemben mennyire alkalmas egy tel-
jes és reális világkép kialakítására? 
A művészet ilyen igénnyel nem lép 
fel, mivel az élet konkrét jelenségei-
ből épülve fel, nem köteles és nem 
is képes arra a teljesérvényű álta-
lánosításra, amely a teoretikus mun-
káját jellemzi. Az esztétika kérdése 
csak a problematika realitás érté-
kére vonatkozhat, arra, hogy hozzá-
tartozik-e, része-e emberi-történelmi 
életünknek, s így megismerése gaz-
dagítja-e világképünket, humanizmu-
sunkat? S erre a kérdésre nemcsak 
egyszerű igennel válaszolhatunk, ha-
nem a két világháborút, ellenforra-
dalmat átélt nemzedékünk aligha ta-
gadhatja e problematika aktuális és 

tipikus jellegét korunkban, amikor 
a nukleáris fegyverek bizonyos érte-
lemben már az egész emberiséget 
„határhelyzetbe" hozták. Ilyen ér-
telemben a határhelyzet — bár ter-
mészetesén teljes emberi életté épp-
úgy nem általánosítható, mint az élet 
bál-mely más tipikus helyzete sem 
— feltétlen olyan része emberi-törté-
nelmi létünk filozófiai komplexu-
mának, amely izgalmas feladatokat 
ad a művésznek. 

Amíg Jancsó az előző filmjeiben 
valamilyen kollektivitás, valamilyen 
csoport szempontjából vizsgálta a 
tragikus elbukás kérdését, most az 
egyéni hős szempontjából nézi. A 
Szegénylegények-ben egy már demo-
ralizált tömeg kerül szembe a letipró 
hatalommal, a Csillagosok, katonák-
ban egy eszmeiségében tiszta és hivő 
csapat bukik el a túlerővel szemben 
— de az alkotó figyelme, elemző 
szenvedélye mindkét esetben a cso-
portra — ne féljünk a szótól, hiszen 
pozitív értelme, jelentősége is van: 
a struktúrára irányul. A Csend és 
kiáltás azonban egyéni hősöket áb-
rázol, aminek a filmet illetően több-
irányú konzekvenciája van. Ebből 
fakad, hogy ez a filmje nem nyújt 
lehetőséget olyan jellegű félreérté-
sekre, téves interpretációkra, ame-
lyek előbbi két alkotásával kapcso-
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latban felmerülhettek: középpontjá-
ban — a szó klasszikus értelmében 
— személyes és pozitív hős áll, aki 
mindhalálig tudatosan vállalja a küz-
dést és a hűséget az eszméhez. Ez 
a tudatosság eszmei többletként je-
lentkezik előző filmjeihez viszo-
nyítva. 

Ugyanakkor az individuális hősök-
ből, a személyes életsorsokból meg-
alkotott film azt is jelenti, hogy míg 
az előző filmekben a határhelyzetet 
a történelem produkálta, a Jancsó— 
Hernádi kettős „csak" ábrázolta, most 
— bár természetesen erre is a tör-
ténelem nyújt alapot — de nekik 
maguknak kell ezt a helyzetet, az 
élet- és a sorsteremtés eszközeivel 
megalkotniok. A kiválasztott hősök, 
a felvázolt konfliktusok — általá-
ban — a kor lényegére tapintanak, 
megrázó erővel idézik fel a Horthy-
ellenforradalom fullasztó, mérgezett 
légkörét, emberi megalázottságát, 
tragédiáinak mélységét és tömeges-
ségét egyaránt. De ebben a munká-
ban már érzünk egy mesterséges, 
művi tendenciát is arra, hogy a va--
lószínűség korlátain túl kiterjesszék 
a szituáció határjellegét. Nem arról 
van szó, hogy a Horthy-elnyomás 

nem produkált arzénes gyilkosságo-
kat, a csendőrterror nem párosult az 
öntudat fegyverletételével, nem tá-
maszkodott az elmaradottság, a ki-
szolgáltatottság feneketlen mélysé-
gére éppúgy, mint önön aljas bru-
talitására. Nem az egyes élettények 
lehetőségét, vagy ábrázolásuk erede-
tiségét vitatjuk, hanem ezt a mester-
séges és a romantika túlzásaira em-
lékeztető sűrítését ezeknek az életté-
nyeknek, amelyek egymásmellé ke-
rülését a film csak az atmoszférikus 
ábrázolás mesteri eszközeivel szug-
gerálja nekünk, de az élet logikájá-
val nem hitelesíti. Kétségkívül van 
valami megkapó, sőt diabolikus a 
tiszta öntudat, a töretlen morál, és 
a teljes demoralizáltság eme remb-
randti fény-ámyék játékában. De 
amint kikerülünk a film szuggesztív 
hatása alól, kételkedni kezdünk 
benne. Úgy érezzük: kevesebb több 
lett volna. 

Érzésünk szerint az alkotók nem 
gondolták következetesen végig an-
nak a konzekvenciáit, hogy a kollek-
tív hősábrázolásról áttértek az indi-
viduális emberábrázolásra. Itt nem 
a történelem írja a drámát — feles-
legessé téve a nyilvánvaló helyzetek 



hitelesítését —, hanem a szerzők. S 
az individuális dráma nem nélkülöz-
heti azokat az oksági összefüggése-
ket, amelyek nélkülözhetetlenek a 
dráma megértéséhez. Hogy a vörö-
sök és a fehérek miért állnak szem-
ben a Csillagosok, katonák-ban, a 
volt szabadságharcosok és a perse-
cutorok a Szegénylegények-ben — 
az nem szorult magyarázatra, elég 
volt arra figyelni, hogyan viselked-
nek a nyilvánvaló helyzetben. De 
hogy milyen kapcsolat van a csend-
őrszázados és az előle bujkáló vörös-
katona, vagy éppenséggel bujtatói 
között, akik ugyanakkor a csendőr-
századossal is intim viszonyban álla-
nak, hogy miért mérgezi a jómódú 
parasztasszony férjét és anyósát — 
végtére az ilyen gyilkosságok még 
a legesettebb helyzetekben sem tar-

toznak a mindennapi élethez — ezek 
a bonyolult emberi viszonylatok ki-
bontásra, megokolásra szorulnak, ah-
hoz, hogy a dráma igazi drámává 
válhassék. 

A f i lm paradoxona abban rejlik, 
hogy ez a dráma — a szó klasszikus 
értelmében — benne van a film 
anyagában. Jancsó pályájának talán 
legnagyobhszabású, legmélyebb és 
legösszefogottabb drámája, amely el-
ragadja a nézőt, s még művészi visz-
szafogottságában, bujtatottságában, 
kibontatlanságában is valódi feszült-
séget kelt. Ezt a drámát azonban az 
alkotók lé akarják választani az azt 
előidéző, de a filmből kiszűrt tör-
ténésről, hogy valamiféle vizuálisan 
vegytiszta, cselekményében desztil-
lált filmideáltól vezetve, csak a drá-
mai szituációkra koncentrálhassanak. 
Ezzel azonban talányos, álomszerű 
misztériumjátékká változtatják a 
filmet, a dialógusok túltömöritett 
zaklatottságával, szavaktól való fé-
lelmükben pedig a lélektani motivá-
ció kidolgozottságától és az emberi 
hitélesség teljességétől fosztják meg 
hőseiket. 

Jancsó ebben a filmjében is a képi 
hatás valóságos alkimistájának bizo-
nyul. Lassú, ünnepélyes gép- és em-
bermozgatása, elragadó körfahrtjai 
megbűvölik, érzékileg sokkirozzák a 
nézőt. De ez az állandó szuperlaü-
vusz, éppen állandósága, a hétköz-
napi pillanatok hiánya következté-
ben devalválódik formai megoldássá 
— helyenként már modorossággá — 
kelti valamiféle titokzatos, kultikus 
szertartás, benyomását. Pedig ha a 
hangulati érzékeltetés — amely itt 
önmagában minden szuggesztivitása 
mellett is csonka — megkapná a 
történés dimenzióját, ezek az eszkö-
zök a maguk kivételes művészi fel-
fokozottságukban és erejével érvé-
nyesülhetnének. Kétségkívül így is 
van ebben a stilizációban, sűrített-
ségben artisztikum — talán párat-
lan artisztikum — de dekoratív jel-
legével, hideg, plasztikus szépségé-
vel, éteri stilizáltságával és sterilitá-
sával olykor csak kárpótol a formát-
lanabb, kuszább, emberibb dráma 
életmelegéért, de nem pótolja azt. 

Nem valami szájbarágó, didaktikus 

KoiAk Andris 
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tandrámát: az-individuum jogait ké-
rem számon az individuális hősök 
drámájától, a csend és a kiáltás 
konkrét emberi tartalmát. Hiszen 
azért kell szembenézni a határhely-
zetekkel, hogy harcoljunk ellenük, 
hogy erőnk szerint a minimálisra szo-
rítsuk, s végül is talán egyszer ki-
szorítsuk az emberi életlehetőségek 
sorából. S tisztelve a művész e hu-
manista elhivatottságát — csak a 
határhelyzetek valódi emberi hatá-
rait, dimenzióit hiányolom: az életet, 
a mesterien ábrázolt, de olykor csak 
elvontan általánosított életfeltételek 
helyett; az embereket, a néha csak 
jelképes szereplők, a Végzet bábjai 
helyett. 

Kende János, a f i lm debütáló ope-
ratőrje nagyszerű pályakezdéssel az 
operatőr legfontosabb tulajdonságá-
ról: a rendezői koncepcióhoz való 
érzékeny alkalmazkodásáról tett ér-
tékes tanúságot S bár itt-ott előbuk-
kannak művészi egyéniségének lá-
gyabb, líraibb vonásai, lényegében 
mesteri szolgálója Jancsó vizuális 

koncepciójának. Egyenértékűt nyújt 
Somló Tamás kitűnő teljesítményei-
vel. A színészi alakítások közül La-
tinovics Zoltán remekbe faragott, 
markáns csendőrszázadosa emelkedik 
ki — a szerepe is neki enged legtöbb 
lehetőséget az egyénítésre — az em-
beri romlottság szinte scsedrinien 
természetes rajzával. Törőcsik Mari 
és Drahota Andrea, ha nem is első-
sorban a szó erotikus értelmében, de 
a szerepüknek megfelelően valami-
féle paraszti femme £atale-t, a Man-
derley-tanya asszonyait keltik életre. 
S csak dicsérettel emlékezhetünk 
meg Madaras József alakításáról is, 
akinek alakjához, mártiriumához, 
cselekedetei emberi rugójához talán 
a legkevesebb felvilágosítással szol-
gál a szerep. Jancsó hibátlan színész-
vezetéséről tanúskodik a főszereplő 
Kozák András játéka is, akinek ala-
kítása a szerep igen és nem, csend és 
kiáltás közé zárt emberi kontúrtalan-
sága, egysíkúsága ellenére is hiteles 
és meggyőző. 
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