
BESZÉLGETÉS A RENDEZŐ SZÁNDÉKÁRÓL 
Sokakban felmerül a kérdés, va-

jon miért fordult Tolsztoj regényé-
hez Alekszandr Zarhi, hiszen a meg-
filmesített Tolsztoj művek azt bizo-
nyítják, szinte lehetetlen Tolsztoj 
bonyolult filozófiai gondolatokkal 
átszőtt, sokfelé ágazó regényeit fil-
men visszaadni. Szimplifikálni, az 
események felszínén maradni pedig 
nem más, mint a regény „képesíté-
se". 

Ezekre a problémákra kerestem 
választ, amikor a film díszbemutató-
jára hazánkba érkező rendezővel 
Alekszandr Zarhival beszélgettem a 
film születésének körülményeiről. 
Zarhi filmjeiből már többet is lát-
hatott a magyar közönség, A kor-
mány tagjá-t, vagy a Viharos alko-
nyat-ot a mi mozijainkban is ját-
szották. Első munkáit Hejficcel kö-
zösen készítette. 

— Nem volt közöttünk munka-
megosztás — emlékezik a rendező. 
— Hol Hejfic, hol én irányítottam a 
forgatást. 

Rendezői elve az, hogy a filmes 
„fogásoknak" nem szabad külön éle-
tet élniük a filmben. Számára a leg-
nagyobb elismerés az, ha a néző pél-
dául észre sem veszi az operatőri 
munkát. Az egész élmény kedvéért 
feláldozza egy-egy részlet formai, 
külsődleges szépségét. 

— Az Anna Karenina forgatása-
kor, mintegy százezer méter filmet 
használtunk, holott a film csak 
négyezer méter. A kivágott részek 
azok, ahol a formai megoldások na-
gyon is észrevehetővé váltak a néző 
számára. 

— Amikor egy művész, akár író, 
vagy filmrendező a múltba fordul 
témáért, valamiképpen saját korához 
akar szólni. Gondolatainak, elkép-
zeléseinek megfelelő formát keres, 
valamilyen lehetőséget, amelyben 
legkézenfekvőbben kifejtheti mon-
danivalóját. Mi az ami ebben a re-
gényben megragadta? 

— Tiltakozás a lelki sivárság, lel-
ki szegénység ellen, amely megöli a 
legszebb érzéseket, a szerelmet. Eb-
ben az elszegényesedésben, értelmet-
len pesszimizmusban a művész-in-
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telligencia is hibás. Ahelyett, hogy 
harcolna ellene, szinte propagálja 
azt az új művészi alkotásokban. Az 
Anna Karenina pedig éppen a szere-
lem, az érzések mindenhatóságát 
hirdeti. Hogy mennyire él az em-
berekben a vágy, hogy felébresszék 
ezeket az érzéseket önmagukban, 
mutatja a film utáni nagy érdeklő-
dés szerte a világon, Japántól Sváj-
cig. 

— Tolsztoj e regénye nem most 
kerül először feldolgozásra. Ismere-
tes többek között a híres angol film-
változata, vagy a Greta Garbó által 
megformált Anna is. „Súlyos" elő-
dökkel kellett megbirkóznia rende-
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zönek, színésznőnek egyaránt. Mi az 
mégis, amiben alapvetően újat akart 
mondani ebben a filmjében? 

— Levin alakját, s az egész Le-
vin—Kitty vonalat jobban akar-
tam hangsúlyozni, mint ahogy az 
előbbi filmekben tették. 

— Miért tartja fontosnak Levin 
figuráját a regényben s természete-
sen a filmen is? 

— Levin nélkül Anna alakja sem 
teljes. Levin mintegy kiegészíti a 
tolsztoji Anna-képet, a hősnő ellen-
pólusává válik. Életük, alapvető 
problémáik nagyon is hasonlóak. 
Életformájuk, körülményeik nem 
elégítik ki, nem teszik boldoggá 
őket. ö k azok az igazi tolsztoji „ke-
reső", „kutató" hősök, akik az örök 
kétkedés, igazságkeresés, az élet ér-
telmének és céljának keresése köz-
ben válnak nagyszerű emberekké. 

— Tolsztoj ideálja tulajdonkép-
pen nem Anna, hanem Levin ... 

— Valóban, ő felelt meg az író 
családról, magán- és társadalmi élet-
ről alkotott elképzeléseinek. Levin 
igazi tóllsztojánussá válik a regény 
végén. Anna alakját sokszor átírta 
Tolsztoj, míg a végső figurát megal-

kotta. Az átdolgozások folyamán An-
na fokozatosan átalakult. Az ellen-
szenves, felületes nagyvilági nőből, a 
világirodalom egyik legcsodálatosabb 
hősnőjévé vált, akinek tragédiája — 
mert hiszen csak nagyszerű hősök 
esetében beszélhetünk tragédiáról — 
a tolsztoji realizmus legpregnán-
sabb bizonyítéka. Maga Tolsztoj is 
bevallotta. Anna külön, önálló éle-
tet kezdett élni — regényírás köz-
ben. Végül maga az író is megsze-
rette hősnőjét. 

— Ugyanakkor el is itéli az Anna 
választotta utat... 

— Levint állítja szembe vele. 
Ezért nem lehet igazán Tolsztojhű 
az a film, amelyik ezt a vonalat fi-
gyelmen kívül hagyja. Anna egois-
ta boldogságkeresése, vagy Levin 
igyekezete, hogy a családi életben 
találja meg boldogságát — hiábava-
ló. Ebben a társadalomban, ilyen 
körülmények között nincs lehetőség 
igazi boldogságra — ezt mondja 
Tolsztoj regényével —. s ezt akar-
tam én is bemutatni filmemmel. 
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