
Film

Hol zsarnokság van . . .
Néhány mondat Liliana Cavani filmjéről

Kreón: " ... te nem szégyelled, hogy más·
ként gondolkodol?"
Szophoklész (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

(Van vagy tizenöt éve, hogy Párizsban betér
tem a Diáknegyed egy kis rnozijába, Uliana
Cavani filmjét adták, A kannibálokat. A rende
zőről nem tudtam, nem hallottam semmit, így
hát nem is vártam tőle sokat. Ám a film annyi
ra fölkavart és a hatása alá kerített, hogy a
mozi székére szögezve egy ültő helyemben két
szer néztem végig. Most nemrég a pesti Olasz
Kultúrális Intézet jóvoltából ismét alkalmam
volt látni. Nem állhatom meg, hogy ne szóljak
róla.)

Gyerekek játszanak a tengerparton. Kö
pennyel letakart, fekvő emberi alakra lesznek
figyelmesek. Nem tudják, élő-e, holt-e, kíván
csian keltegetik. A szunnyadó alak megmoc
can, a gyerekek szétrebbennek. A bozótból rej
tőzködő fegyveresek bukkannak elő, és gép
pisztolysorozatokkal megölik a gyermekeket.

A néző olyan társadalomba csöppen bele,
ahol Kreón törvénye az úr: Thébai városában
tilos volt eltemetni az engedetlen Polüneikész
testét, itt tilos a lázadók tetemeit. Aki csak
megérint egyet (mint a gyerekek az élettelen
nek vélt alakot a parton): halál fia.

A nagy, modern városban szanaszét hever
nek a hullák: a magasépületek alatt, rohanó
autók között, járdákon, a metró kocsijában,
mindenütt. A járókelők rutinosan átlépnek
rajtuk. Egy öntözőkocsi vízzel locsolja le őket;

előtte piros cipős pap halad, faarccal hányja a
keresztet.

A temetetlen holtak közt van Antigoné test
vérbátyja is. Antigoné a belügyminiszter lánya.
Meg akarja adni a végtisztességet testvérének,
de senki sem segit neki, mindenki lebeszéli:
barátnője, udvarlója, szülei. A lány elrohan a
családi ebédröl, egy diákmenzába.

Ide téved be a titokzatos tengerparti alak,
egy Krisztus-szakállas fiatal férfi. Leül a lány
mellé, s el akarja mondani, milyen szörnyű él
ményben volt része a parton, de senki sem
érti a szavát: a ki tudja honnan jött idegen
ismeretlen nyelven beszél. Megpróbálja jelek-
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kel kifejezni magát: a tenger hullámait rajzolja
egy szalvétára; a lány azt hiszi, halat akar enni,
rendel is neki.

Aztán már a tiltott tevékenység közben lát
juk őket. Antigoné testvérének tetemét autó
ba, onnét csónakba emelik, .a fiatalember
Kháronként átevez a vizen, s elkezdődik a
temetés szertartása. Megmossák a holttestet,
kenyeret törnek s fogyasztanak el áldozatként
fölötte, a lány egy falatot szájából a testvér
szájába présel: az élet örök kellékei, víz. étel és
csók búcsúztatják a halottat.

A rendőrséget közben már riasztották. Haj
sza és menekülés tölti ki a film nagyobb ré
szét; változó szinterein beláthatunk a kreóni
társadalom mélységeibe. Antigoné lakásán
házkutatást tartanak; közben az anya konyak
kal kinálja a parancsnokot, és kedélyesen
mutogatja neki lánya gyermekkori fényképeit.
A menekülö pár egy szaunába kerül, áIcázásul
fürdőleplet ölt, pirosat a fiú, fehéret a lány, s
míg alóla kiragyog szerelmük meztelensége,
egy érdemjelekkel borított, egyenruhás töpszli
nő vezényszavára pucér férfiak ereszkednek
négykézláb, s kört formálva egymás altestét
szagolgatják. Az üldöző pribékek és kutyáik
közeledtére a két fiatal az utcára kényszerül,
lepi ük elmaradt, csupasz testtel száguldanak a
részvétlen autósok között, az önkény hatalmá
val immár csak puszta létüket szögezhetik
szembe. Utolsó remény: egy templom, de rész
vétlen az is; a fiú dühödten rántja le az oltár
terítőt, hogy befedje vele társnője pőreségét,

krisztusi mozdulattal tárja ki a szentségház aj
taját, mely az Úr teste helyett a kufárság ga
lambjait rejtegette, majd - miután a sekres
tyében mindketten papruhába öltöztek - fo
lyik a menekülés tovább, de mindhiába: Anti
gonét és a fiatal férfit elfogják az utcán.

Minden elnyomó hatalom hivatalból retteg,
s valahányszor ellenállást tapasztal, összees
küvésre gyanakszik. uA neveket! A neveket!" 
üvöltik Antigoné kihalIgatói, de a lány a hal
ábráját rajzolja elébük, tengerről jött társának
jeiét s egyszersmind a hallgatás szimbólumát.
Ezután valami rendkivüli következik. Csak
paradoxonnal tudom kifejezni: a film világtör
ténetének legszebb, legköltőibb kinzási jelene
te. Semmi naturalizmus; a lányt forgószékbe
ültetve megpörgetik, a kerékes széket nagy ív-



ben körbe mozgatják, s e kettős forgás szédü
letében a néző az ütlegelöknek csak elmosó
dott alakjait látja, és a lány szép arcáról olvas
hatja le agyötretés fokozatait: riadt csodálko
zástól a tehetetlen összeomlásig.

Segítőtársát különleges intézetbe zárták. A
gyógybörtönben éppen zendülés van: az ápol
tak kiköpik a pilulákat, egy nőt megeresza
kolnak, rongyokból formált csecsemőalakkal

tébolyult röplabdát játszanak. Bár torz és
eszelős módon törnek ki emberi érzelmeik:
sóvárgásuk a gyengédség és a gyermekség
után, még mindig különbek fehér köpenyes
kínzóiknál.

Antigoné sorsa mélységesen megrendíti
öccsét. Igyekszik rávenni apját megmentésére,
de az legfelső parancsra hivatkozik és a kisuj
ját sem mozdítja leányáért. A fiú, eddig fegyel
mezett katonatiszt, dacból, családi bosszúból
lázadóvá lesz: halottakat temet; letartóztatják.
Lázadása végleges és végletes. Amikor cellá
jában az apa szabadulást ígér neki, ha megta
gadja tettét, a fiú a szemébe vágja: "Inkább le
szek a társadalom ellensége, rendhagyó, ex
centrikus, terrorista, antiszociális és homo
szexuális, inkább állat leszek!" - és keze
használata nélkül, kutyaként nyalja ki az ételt
a földre helyezett tányérból. Az elnyomás a
végső pontra szoritotta az ellenállást: állati lét
be az emberit.

A megkínzott Antigonét a minisztertanács
elé vezetik. Italt adnak neki, kapacitálják. is
merje el a fennálló társadalmi rendet, más
ként cselekvőből váljék együttrnüködövé. A
lány gombostűt pillant meg őrének kabáthaj
tókájában, kihúzza, és összevert talpa sebeiből

a gennyet tisztogatja vele.
Már csak a Jeanne d'Arc-i jelenet van hátra:

az elrettentő köztéri kivégzésé, szájtáti nézök
közönyös gyűrűjében. Kettős kivégzés: a ten
gerről jött fiú, akinek sikerült a fegykórházból
megszöknie, Antigonéhoz rohan, s a géppisz
toly együtt végez velük. A miniszterek voyeur
izgalommal nézik az ablakból a jelenetet, s un
szolásukra az apa sem marad ki az erotikus
gyönyörből. Állati végső pont ez is; a züllött
ségé, a hatalmi csúcson.

A zsarnoki elnyomás ellen kezdettől fogva
tekintélyes irodalom tiltakozik. Sokáig csak a
személyt, a zsarnokot veszi célba, Nerót Taci
tus. Kölcsey versének a címe is: Zsarnok.
"Átok legyen emjékeden, vad zsarnok! Károm
kodjék a magyar, midön nevedet említi, és
pökjék sírodral" - írja Bölöni Farkas Sándor.
Magának a zsarnokságnak szerkezetét a világ
irodalomban Montaigne barátja, La Boétie, az

Önkéntes szolgaság szerzöje, nálunk Teleki
László, a Kegyenc írója mutatja be először:

nemcsak a cézári kény s a "kegyetlenül nyo
mott nép" alkotja elemeit, hanem a megvásá
rolhatóság és a talpnyalás is, "rima hitves, ke
rítö férj". Petőfi megteremti a magyar iroda
lom unikum szavát: szolgazsamok; nincs el
nyomó engedelmes elnyomott nélkül; "a zsar
nok s a szolgalélek, E kettő az én ellenem ..."

Liliana Cavani filmje 1969-ben készült. Ma
gában hordja a megelőző év kontesztációs
mozgalmainak szellemét, pribékjeinek dübögő

csizmái a fasiszta razziákat visszhangozzák, a
mű érvénye és mondanivalója mégsem korlá
tozódik ilyen vagy olyan történelmi helyzetre
s égtájra: a zsarnokság egyetemes modelljét je
leníti meg, s amikor az Orwellek már csak láb
jegyzetbe fognak szorulní, ezt a filmet még ta
nítani lehet és kell.
Rendezője s egyszermind írója tisztában van

azönkényuralom szolgazsarnoki természetraj
zával. Az utcát alacsony kameraállásból fény
képezteti: csak a hullákon átlépő lábakat látni;
s ha följebb emelkedik a kamera, a közöny üres
arcait pásztázza. A terror vetése cinizmust és
gyávaságot növeszt, a zsarnokság az engedel
mes lábak és bólintó fejek lomha kegyéből él, s
nem tűr meg emberi értéket maga körül.

Szophoklész Antigonéja az istenek parancsá
val igazolja tettét, de az antik tragédia is az 'em
beri értékek védelmében emelt szót, ezért ke
rült éppen ebbe a mübe a halhatatlan kórus:
"Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs
semmi csodálatosabb." A film Antigonéja laici
záIt hősnő: isteni rendelés helyett az autonóm
erkölcs szavára hallgat. Méltó társa az isme
retlen ifjú, akit a tenger örök hulláma hozott a
bűnös városba, más elv, másféle princípium
képviselöjét. akinek nyelvét a városlakók s az
emberiség még nem beszélik.

Ez az ifjú Krisztus-arcot visel. A társadalom,
mely ellen lázad, egyszerre Kreón és Kajafás
társadalma; az értékek, melyeket a film fegy
vertelen merénylöi védelmeznek, egyetemes
értékek: az antik és a keresztény kultúra
együtt hozta őket létre. Irodalomban és mű

vészetben ritkább, mint gondolnók, a két szfé
ra jelképeinek összekapcsolása. A vén cigány
költőjénél találjuk meg, a bűnös Káin s a bűn

hődő Prométheusz strófájában, és megtaláljuk
Cavaninál. Filmje mélységesen antik: a temetés
szertartása pogány; mélységesen keresztény: a
zsarnokellenesség princípiumát a krisztusi jel
kép, a hal szimbolizálja; és mélységesen olasz:
kereszténysége perel az egyházzal, piros cipős

papjaival és megfertőztetett templomával.
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Még nem mondtam el a film végét. Antigo
nét és társát megölték, életük árán beléptek
ama "szentek és nagyok" sorába, akik - Petőfi

szavával - "a szolgaságban szabadok valának".
Magányos példájuk követőkre talált: a film
utolsó képsora bibliai tájat, meredek, bozótos
hegyoldalt mutat, melyen a zsarnokság áldo-

Történelem

A bécsi pápai követség levéltárának iratai
Magyarországról, 1611-1786. Összegyüjtötte,
válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Va
nyó Tihamér Aladár

Az utóbbi évek folyamán a hazai egyháztörté
nelmi kutatások helyzete egyre több fórumon
szóba kerül, s történészek között ma már nem
képezi vita tárgyát, hogy a "historia eccle
siastica" nemzeti történelmünk egészéhez
szervesen hozzátartozik. A kutatások előtérbe

kerültével fölvetődik a források kiadásának
nehéz kérdése is, amely - amellett, hogy rend
kívül munka- és időigényes - a kiadó számára
csak a legritkább esetben gazdaságos. Vanyó
Tihamér régóta várt és nyolc év (I) átfutási idö
után végre napvilágot látott könyve, amely a
bécsi nunciatúra hazai vonatkozásait teszi köz
zé, több szempontból mérföldköként jelentke
zik elsösorban a megújuló egyháztörténetírás
számára. Újra és nyomatékkal fölhívja a figyel
met a teljességre törekvö forráskutatások nél
külözhetetlenségére. Egyéni módszerének ki
dolgozásával és következetes alkalmazásával
sikerült megtalálnia a dokumentumok közlé
sének azt a formáját, amely a jelentös terjede1
mű, helyenként bizony terjengős szövegekböl
a történészek számára lényegest adja. Magyar
nyelvii kivonataival engedményt tesz a latin
nyelvben már kevésbé otthonosan mozgó
újabb generációnak, viszont ez az engedmény,
amely számára komoly munkatöbbletként je
lentkezett, lehetövé teszi, hogy a nem szak
emberek is élvezettel forgathassák a könyvet.
A legfontosabb részei a dokumentumoknak
viszont eredeti nyelven kerülnek közlésre, s
ezzel biztosítja a közölt források tudományos
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zatainak tetemeivel kapaszkodik fölfelé egy
kis csapat: a különleges intézet tébolyultjainak
csapata. De vajon nem róluk mondta-e a He
gyi Beszéd: karrieristák, gyávák, kiszolgálók és
beilleszkedök establishmentjében "boldogok a
lelki szegények"?

Lukácsy Sándor

igényű felhasználhatóságát. Végül, de nem
utolsósorban a majdnem másfél száz oldalt ki
tevö bevezetö tanulmányban kutatásának lé
nyegesebb eredményeit ismerteti igazi bencés,
mondhatni maurinus eruditióval. .Pótolbetat
lan veszteség, hogy a forrásanyag legjobb is
merője semlegesen kitér a fáradságos munká
val föltárt szellemi kincsek értékesítése elöl" 
írja a forráskiadás munkálatai kapcsán. Vanyó
Tihamér, a Szent Márton monostor szerzetese
ezzel a tanulmányával is bizonyítja: "non re
cuso laborem". Az okmánytár az Egyház alap
vetö szerkezetét követve az iratokat a püs
pökségek, szerzetesrendek szerint csoportosít
ja, a "varia" természetesen itt is megvan. A
dokumentumok alapján nem csupán az ese
mények, intézmények, hanem maguk a .tőrté

nelmet irányító vagy elszenvedö emberek is új
megvilágításba kerülnek. Mária Terézia és II.
József egyházpolitikájáról ezentúl lehetetlen
lesz úgy írni, hogy az itt közölteket figyelembe
ne vegyék. A közzétett forrásokból az Egyház
hazai történetén túl a korabeli, tágabb érte
lemben vett történelem, sőt a mindennapok
története is föltárul a figyelmes olvasó előtt. A
kötet tanulmányozása óhatatlanul is arra in
dít, hogy szembenézzünk azzal a veszteséggel,
amit a mostoha idök és körülmények okoztak,
amikor a szerzőnek és hasonló fölkészültségú
történésztársainak nem adtak több lehetősé

get a Vatikáni Levéltárban végzendö kutatá
sokra. Egyháztörténetírásunk jelenlegi helyze
tének ez az egyik magyarázata A szerző mun
káját és müvét igazán majd azok a miivek mél
tatják érdemben, amelyek hasznosítják az ál
tala föltárt forrásokat.·(Akadémiai)

Török József


