
ANNA KARENINA 
Az élmény természete talán legin-

kább az emberi arcról leshető el. 
Nem a művészi élményre és nem a 
műélvező arcára gondolok, a mély-
ségesen átélt, minden hétköznapi 
megszokottat felforgató pillanatok-
ra, amelyek elmúlt és elkövetkezen-
dő évek mélységébe világítanak be, 
amelyek felragyogtatnak semmisége-
ket, jelentéktelen tárgyakat, koreo-
grafálhatatlan mozdulatokat. Arcok-
ra gondolok, melyek az életből egye-
dül megőrizhetőt hívják elő az em-
lékezés számára. Mindnyájan vi-
gyázzuk ezeket az őriznivalókat, 
mert ezek nélkül — szinte semmi 
sem történt velünk. 

A művészi élmény természete sem 
túlságosan könnyen feltárulkozó. De 
ha elmarad, ha a várakozásunkat 
nem igazolja, keresni kezdjük az 
okát. Tolsztoj Anna Kareninája, ez 
a személyes vallomássá felforrósított 
korenciklopédia a filmvászonról 
— nagy lehetőség. Egy olyan szí-
nészarc, mint Tatjana Szamojlováé, 
mely egyetlen filmmel, a Szállnak a 
darvak Veronikájának képmásával, 
keleten és nyugaton a háború embe-
ri drámájának talán legfájdalmasabb 

kifejezőjévé lett — nagy lehetőség. 
Mégis, az élmény nem született meg. 
Nem történt semmi a moziban. Ka-
renina drámája az írott betűké ma-
radt, korunk művészete, a film csak 
szép képeskönyvet ajándékozott 
mellé, lapozgatni és nem átélniva-
lót. Alekszandr Zarhi, a Viharos al-
konyat kitűnő rendezője, mint ezt 
különböző nyilatkozataiban olvas-
tam, évekig készült a tolsztoji mű 
megfilmesítésére. Annyi filmváltozat 
után a legteljesebbre, a leghűsége-
sebbre, a legszebbre. Amelyben 
minden benne van. amit a regény 
lapjai maguk közé zártak. Minden 
élettel teli alak, minden költői mon-
dat, minden remegő/aranyhidat ve-
rő hajnal, a mezei munkások elnyúj-
tott dala, a bálok csupa selyem-csu-
pa tüll zizegése, a szerelem forrósá-
ga, a gyűlölet késpenge hidegsége, 
minden . . . Minden és ugyanúgy. 

Ahányszor — a kivételek száma 
olyan kicsi, hogy szinte nincs — 
nagy, ma is ható klasszikus mű film-
változata tűnik fel a mozik műsorán, 
a leggyakoribb kritikusi jelző: a hű-
ség. Egy etikai magatartás dicsérete 
vagy épp hiányolása az esztétikum-

jelenet a filmből 
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ban. Zarhi hűsége hideg, pontos és 
természetesen megbízható, mint min-
den hűség, amely szándéktól és nem 
szándéktól független végeredmény. 
Ezért született keze alatt szenve-
délymentes mű a világirodalom 
egyik leglázadóbban szenvedélyes, és 
a szenvedély jogáért kiáltó művéből. 
Ezért nézzük olyan hűvös, kellemes, 
nem túlságosan követelődző érdek-
lődéssel a hősök tolsztoji méretű 
szenvedéseit. Pedig Alekszandr Zar-
hi rendezői munkája, Leonyid Ka-
lasnyikov operatőri teljesítménye, 
és Tatjana Szamojlova alakítása na-
gyon kevés támadható vagy vitat-
ható pontot hagy. Egyfajta koncep-
ción, törekvésen belül teljes és sike-
res munka. Csak ebből a koncepció-
ból hiányzik az újrateremtés vágya, 
a tolsztoji gondolat- és érzelemvilág 
megértésének és továbbításának in-
dulata. Az újonnan létrejött alkotás 
személytelen. Természetesen képte-
lenség az eredeti mű minden sorát 
akárhány órás filmbe sűríteni, hiá-
bavaló is lenne. Az irodalom és a 
film közti, objektíve létező műfaji 
különbségeket lehetetlen megszün-
tetni. Ezeket elvállalni lehet. S ak-
kor a különbségek nemcsak fogya-
tékosságokat jelenthetnek. Nyilván-

valóvá válhatnának a filmművészet 
előnyei is az irodalommal való több-
nyire hálátlan és rossz feltételiek 
közt folytatott versenyben is. 

A felvevőgép nem él benne Anna 
Karenina világában. Objektivitása — 
mely számláihatatlanul sok más 
esetben adekvát művészi módszer le-
het — fagyasztja képeskönyvvé, 
színvonalas és kulturáltan válogatott 
illusztrációs anyaggá a filmet. Tá-
volmarad mindattól, ami a legfőbb, 
belső történése a műnek. Nyugodt 
egyformasággal „szemlélődik" az ar-
cokon, gonddal kiválasztott tárgya-
kon, a hozzáértéssel és abszolút kor-
hűséggel berendezett szobákban. Pe-
dig az eredeti műben minden „át-
lelkesített", mindennek van egy má-
sik arca, egy másik jelentése, amitől 
a táj nem egyszerűen tájegység, s 
egy lakás is mérhetetlenül több: vi-
lág. Anna, Karenin, vagy Vronszkij 
világa. A rendező mindentől illő tá-
volságban maradt, pontosan annyira, 
hogy „hűségesen" érintetlenül hagy-
hasson mindent Ezért nem okoz iga-
zi megrendülést a nézőtéren, ezért 
válik egyszerűen zsúfolttá és fárasz-
tóvá a regény legfőbb fejezeteinek 
számbavétele, ezért olyan szembe-



szökŐen „színes" és látványos ez a 
film. 

Néhol persze megmozdul a kame-
ra, sőt, zaklatottá válik, fel akarja 
borítani önön szemlélődő magatartá-
sát. Kitty báli kétségbeesése, Anna 
lóverseny közben érzett rémülete 
vad mozgásba hozza a film képeit. 
Csakhogy az addig kialakított és el-
vállalt törvényei a műnek, megfor-
dítják az újonnan elővett eszközök 
hatásmechanizmusát. A szubjektivi-
tásra való pillanatnyi törekvés, a 
történetbe való belefelejtkezés vá-
ratlan előbukkanó igénye mester-
kéltnek, érzelemmentes konvenció-
nak hat, és az egész mű szemlélődő 
Jellegéi!, érzelmi visszafogottságát, 
szenvedélytelenségét nem tudja már 
megváltoztatni. 

Anna arca. Nem válik Szamojlova 
arca önmagát odaadni tudó, teüjes 
feloldódást vállaló anyaggá a világ-
irodalom tán legizgalmasabb nő-
alakja számára Anna és Szamojlova 
arca így két külön arc marad. A szí-
nésznő játszik, sír, nevet, mozog, 
ölel — szépen, érdekesen, de a szí-
nésznő színésznő marad. A film köz-
ben semmit nem felejtek el, séma 
díszleteket, sem a pompás kosztü-
möket, sem a nagy költséggel és le-
leménnyel visszavarázsolt moszkvai 
környezetet. 

S nem felejtem el a regényt. Pedig 
a művészi élménynek el kellene fe-

lejtetni a másikat, a korábbit, még 
akkor is, ha az volt a nagyobb, az 
összehasonlíthatatlanul jelentősebb. 
Nem lett volna kegyeletsértés vagy 
szentségtörés. S nem lett volna lehe-
tetlen. Mert Tolsztoj zsenije száza-
donként ha előforduló jelenség, de a 
másfajta élmény sosem kényszerül 
arra, hogy álljon eleve reménytelen 
összehasonlításokat. 

A filmnek nem Tolsztojjal kellett 
volna versenyre kelnie, hanem ön-
magával. Hiszen a filmnek nem is 
csak a regény olvasói közül kerül-
nek ki nézői. A művésznek önmaga 
kifejezésére kell elszántságot gyűj-
tenie, s ez az elszántság nem a hű-
ség — egyébként nagyon is tiszte-
letre méltó erényét tűzi ki céljául. 

Lehet persze nagyon sokféle mó-
don vélekedni a regények megfil-
mesítésének művészi aranyszabályai 
felől. Mégis úgy hiszem, ha egy mű-
vészt igazán szuverén érzés és gon-
dolatanyag feszít, kénytelen új sza-
bályokat teremteni az újraalkotás 
jogán akár a világirodalom legna-
gyobb művének megfilmesítésekor is. 
Bár ez a követelmény a film, mint 
önálló művészet természetéből fa-
kad, vitatható. Addig pedig Zarhi 
Karenina Anná-ja az eddigi film-
változatok sorában igazságosan ki-
mérhető, figyelemreméltó helyet fog-
lal dl. 
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