
Kálvária 
A  filmet a köztudat érthetően  min-

dig  csak  mint  filmet  fogja  föl  s  az  
alkotásokat  legfeljebb  aszerint  kü-
lönbözteti  meg,  hogy  történelmi,  lé-
lektani,  kalandos  vagy  vígjátéki  ka-
rakterük  van.  

Ám  bármilyen  legyen  is  ez  a  ka-
rakter,  a  néző  ítéletét  a  reá  gyako-
rolt  hatás  dönti  el.  Unja,  unhatja  a  
vígjátékot,  kalandot  is  és  szívesen  
fogadja  a  lélektani  drámát,  törté-
nelmi-elemző  művet,  aszerint,  hogy  
az  saját  nemében,  képes-e  kötni  a  
figyelmet,  közhelyeket,  vagy  eredeti  
gondolatokat  közöl-e.  S  persze  még  

e  tekintetben  is  megkülönböztethető  
jelentőségű,  hogy  az  ismert  vagy  új  
gondolatokat  milyen  módon  közve-
títi  a  mű.  

Ez  a  disztinkció-gyakorlat  olyas-
féle, mintha az  irodalomban,  a nyom-
tatott  irodalomban  —  s  persze  a  ha-
tások  tudomásulvételével  —  csak  lí-
rát  és  prózát  különböztetnénk  meg.  

Az  olvasónak  gyakorlata  van  ab-
ban,  miként  közelít  egy  nagyregény-
hez s  miként egy  novellához.  A  film-
nézői  gyakorlatban  mintha  még  hiá-
nyoznék  az  efféle  megkülönböztetés.  
Eljutunk  majd,  bizonyosan  eljutunk  
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odáig,  hogy  a  néző  ezekbe  a  „titkok-
ba"  is  beavatott  legyen,  s  akkor  már  
ráhangoltsága  is  segítségére  lesz  ab-
ban,  hogy  egy-egy  művet  —  lega-
lábbis  kivételes  teljesítmény  eseté-
ben  —  értékén  mérjen.  

Nos  hát  ilyen  kivételes  teljesít-
mény  Larisza  Sepityko  szovjet  film-
rendezőnő  műve,  a  Kálvária.  A  hosz-
szas  bevezetés  nem  is  szolgál  egyéb  
célt,  mint  igazolni  azt  a  gondolatot,  
hogy  a  filmeket  nemcsak  alaphan-
gúk,  de  műfaji  koncepciójuk  szerint  
is  elkülöníthetjük.  Sepityko  filmje  —  
irodalmi  analógiára  —  novella.  Ki-
váló  és  rendhagyó  novella.  

Vagyis  nem  regényes,  nem  hosszú  
időt átfogó  és  változatos  történetsort  
idéző  emberkaland,  hanem  egyetlen  
kiélezett  helyzet  vizsgálata:  állapot-
rajz,  amelyben  fölmutathatok  az  

Jelenet  a  f i lmbő l  

emberi  jellem  és  gondolkodás  lénye-
ges  vonásai.  

Elmondandó  még,  hogy  a  novel-
la  —  a  filmnovella  is  —  hőseit  vég-
helyzetben,  az  elkerülhetetlen  döntés  
pillanatában  jeleníti  meg.  

Sepityko,  aki  saját  szavai  szerint,  
egy  türelmetlen  és  indulatos  ifjú  
nemzedék  képviselőjeként  jelentke-
zett  a  filmművészetben,  haragosan  
és  szenvedélyesen,  most  némiképpen  
lecsendesedve,  elmélyültebben,  már  
képes  arra,  hogy  az  embert  és  törté-
nelmét  integrálja  a  maga  művészi-
alkotó  világába.  Egyszercsak  elkezd-
te érteni  az előző  nemzedéket,  annak  
történelmi  tapasztalatait,  etikáját,  
elvhűségét,  és  nem  valamiféle  kon-
formista  okból,  de  a  történelmi  tisz-
tesség  diktátumára  — filmet  készített  
századunk  embereiről.  Lehet,  hogy  
filmi  példabeszéde  némiképpen  egy-
szerűsíti  a képletet.  Választásra  kény-
szeríti  hőseit:  hűség  az  elvekhez,  
akár  a  halálig,  avagy  az  árulás  út-
ján  biztosítani  a  továbbélést,  annak  
reményében,  hogy  ha  életben  mara-
dunk,  még  tehetünk  valamit.  Ám  az  
is  bizonyos,  hogy  ez  a határhelyzet  —  
ha  nem  is  életről  és  halálról  kell  
mindig  dönteni  —  csak  arra  alkal-
mas, hogy  az  embert  az  önnön  tuda-
tában  legfontosabbnak  számontartott  
tulajdonságaiban  mutassa  meg,  le-
mondván  a  teljes  képről,  a  nem  ke-
vésbé  fontos  részletekről,  az  élet  tel-
jes  struktúrájának  ábrázolásáról.  

E  hősök  esetében  itt  most  nem  je-
lenik  meg  a  személyes  háttér,  csa-
lád,  szülőföld,  az  előzmények  élette-
re,  másfajta  —  a  háborút  megelő-
ző  —  emberi  kapcsolatok.  

Két  szovjet  partizán  a  németek  s  
az  őket  kiszolgáló  árulók  kezébe  ke-
rült.  A  döntésre  felkínált  helyzet  
végzetesen  egyszerű:  kitartani  a  ha-
za  s  az  elv  mellett  —  ez  a  halál;  
vagy  vállalni  az  árulókhoz  való  
csatlakozást  —  a  továbbélésért.  En-
nek  az  árulásnak,  „átállásnak",  aho-
gyan  a  rendező  maga  mondta  el  egy  
nyilatkozatában:  „inkább  emberi,  
mint  gyakorlati  jelentősége  van.  A  
németeknek  igazában arra  volt  szük-
ségük,  hogy  a katonai  erőn  kívül  egy  
nemzet  lelkét  tudják  megtörni."  

Voltaképpen  ez  a  felismerés  adja  
mélyebb  értelmét  a  film  fókuszában  
megvilágított  két  főszereplő  maga-
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tartásának,  egymással  és  önmagával  
folytatott  vitájának,  döntésének.  

Eldönteni  is  nehéz,  vajon  melyik  
példa  vizsgálata  fontosabb  a  rende-
zőnek:  Ribaké,  ennek  az  életerős,  
bajbajutott  társát  emberfölötti  erő-
vel;  hűséggel  és  szolidaritással  min-
den  bajból  kimentő,  -de  végül  is  a  
továbbélést  mindennél  fontosabbnak  
tartó  s  így  már  árulásra  is  kész  em-
beré,  aki  hibás  értékítéletét,  morális  
kudarcát  egy  sikertelen  öngyilkos-
sági  kísérlettel  „számolná  el"  (mi-
lyen  jellemző  ez  a  kettős  vereség)  —  
vagy  Szotnyikové,  aki  betegen,  tör-
ten,  kiszolgáltatottan  is  hűséges  ma-
rad  elveihez,  elszántan  és  tudatosan  
vállalja  a  mártírhalált.  

A  film  mélyebb  vonulatában,  
mintha  inkább  arra  hajlana,  hogy  
ennek  a  két  —  azonos  eredőjű  —  
sorsnak  közös,  tükörképszerű  ábrá-
zolását,  elemzését  vallaná  program-
jának.  Nem  kétséges  ugyan  a  hűség  

iránti  művészi  elkötelezettség,  de  e  
filmi  remeklés  talán  leglényegesebb  
vonása  éppen  abban  van, hogy  érzel-
mileg  egyértelmű  állásfoglalása  at-
tól  lesz  teljes,  hogy  az  ember  „má-
sik  arcát"  megértéssel,  gyűlölet  nél-
kül  —  de  nem  ítélet  nélkül  —  raj-
zolja  meg.  

Két  kitűnő  színész,  a  mártír  Szot-
nyikovot  játszó  Plotnyikov  és  az  ér-
tékek  zavarában  vergődő  Ribakot  
idéző  Gosztyuhin  uralja  a  filmet  —  
és  a  néző  figyelmét.  

Nehéz,  szép  történet,  amelyről  a  
rendező  szavai  adják  —  a  kritiku-
séval  ezúttal  egybehangzó  —  ítéle-
tet:  „ . . . én  a  kemény  filmek  híve  
vagyok...  Legyenek  filmek,  amelyek  
nevettetik  a  nézőt.. .  ezek  megtisz-
títják  a  tüdőt.  De  legyenek  olyanok,  
amelyek  megrendülést...  váltanak  
ki.  Ezék  nem  a  tüdőt,  hanem  a  lel-
ket  tisztítják  meg."  
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