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AfiZm
üdvösségajánZata
A bizonyosságról való gondolkodás az értelmesség, végelemzés
ben az élet értelmességének kérdését érinti, ami az üdvösségfoga
lom irányába (is) vezetheti a reflexiót. Az élet egészét érintő kérdé
sesség a valóság különbözö szeleteit, az emberi nem, a társadalmi
ság, a személyes élet teljes vonatkozási rendszerét érinti. A művé

szet mint értelemadó rendszer saját beszédmódján szól e kérdéses
ségről - alkotásai révén beavatkozik, részt vesz szellemi küzdel
meinkben. Egyik munkájában Franz-Xaver Kaufmann lényegi kér
déseket szegez az embernek, annak értelem- és jelentésadó képes
ségét vizsgálva. Néhány, az élet egészével kapcsolatos problémát
jelez, amelyeket illetően a művészetnek is valamiféle elhatározásra
kell jutnia akár az ábrázolás, akár a kifejezés vonatkozásában. Sze
rinte ilyen az indulatkötöttségek, vagy a félelemleküzdés; a hét
köznapokon kívüli cselekvések irányítása; az esetlegesség-feldol
gozás terhe; a közösségképzés és szociális integráció legitimációja;
az értelemalapítás és a világ "kozmosszá" formálása; valamint az
adott társadalmi viszonyoktól való eltávolodás problémája.'
Mindegyik kérdés sajátos vizsgálatot igényelne. véleményünk sze
rint azonban az egész kérdésköteg az istenkérdés pszichológiai,
szociológiai, kozmológiai leképeződése,ezért kellő távolságtartás
sal az említett problematikák mindegyikét bevonhatnánk mostani
vizsgálódásunk menetébe, hogy árnyalják, elmélyítsék annak ele
ve előttünk álló kérdésességét. Most mégis csak az értelemadás;
másképpen feltéve - a bizonyosság-kérdés; kissé átalakítva - az
üdvösségkérdés irányába tájékozódunk.' Az üdvösség a zsidóke
resztény hagyomány szerint istenközelséget jelent, ami részesíti az
embert Isten jelenlétének immanens és transzcendens jelenlétével.
Mivel a fogalom vallási-teológiai megalapozottságú, amennyiben
nem akarjuk a fogalom tartalmi körét túlterhelni. maradjunk e zsi
dó-keresztény fogalom jelentéstartományának közelében. A film
értelemkereső munkájában találkozik a vallási-teológiai természe
tű kérdésességgel. Nem állítjuk, hogy ez lenne legfőbb találkozása,
de azt igen, hogy ez az egyik legfontosabb területe annak a
senkiföldjének. amelyen mindannyian, a filmkészítők és a filmné
zők is vándorolunk Isten végső jelenléte felé. A filmművészet üd
vösségközvetítővagy e közvetítést elvető kísérleteit már eleve a
rahneri, előzetesen megfogalmazott világ-egész értelmeződése

ként (is) tekintjük." Azt vizsgáljuk, hogya film mint művészet, a
filmművész mint alkotó milyen vonatkozási pontok mentén szem-
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besül az előbb jelzett problematikával - kérdéseiben válaszokat
keresve, azokat elutasítva. A matematikai, fizikai, majd az ezeket
irigységgel követő szellemtudományi, társadalomtudományi eg
zaktság csak egy bizonyos pontig képes saját illetékességi terüle
tén belül maradni. Tekintsünk csak a film 110 évének utolsó évti
zedeire: a film (is) az elmúlt század els6 felében pontosan e terüle
tek (egzaktságain) túl kezdett tájékozódni, és az irányzatok, moz
galmak, stílustörténeti korszakok burjánzó sokféleségével próbált
"utánamenni" az előbbiekben jelzett kérdésességnek. Mi történt
akkor, amikor a rendez6 rádöbbent arra, hogy a természettudo
mányok bizonyosságkritériumának nem tud eleget tenni? Úgy
tűnt, hogy valamiféle külső (technikai) és belső (szakmai, intellek
tuális) haladás majd meghozza a teremtett valóság teljes emanci
pációját. Azonban még a teremtett valóság is folyton kicsúszott a
tények túl szellősre. érzéketlenre beállított mátrixából. Talán le
kellett mondania a művésznek a kérdésesség megválaszolására
irányuló igényér6l? Ez az igény viszont nem akarás, vagy nem
akarás kérdése: időtlen szomjúságunk erősebb minden aktuális
jóllakottságunknál. A rendezőnek talán éppen arról a reményéről,

önhittségéről kellett lemondania, ami a (tőle és foglalatosságától
lényegileg idegen, mert egzakt) természettudományos bizonyos
ság iránti irigységéböl" táplálkozott? A kérdések megválaszolatla
nok maradtak, de a bizonyosságigény tovább kérte a magáét, mi
közben világos lett, hogya természettudomány által kínált bizo
nyosságkritérium még a természettudományos beszédmódon be
lül is helyi értékű, jelent6ségű. A bizonyosságigény megválaszolá
sát kimódoló kritériumról mint igényről való lemondás nem lehe
tett könnyű a rendező számára, hiszen (épp hogy csak): "a mo
dernizmus hozta meg Európa-szerte a film számára az elismert
hatalom és dicsöség glóriáját. Azt a kivételes, jószerint tünékeny
pillanatot (nap- és pünkösdi királyságét), mikor funkció és forma
egy átfogó ars poetica rendjében szerencsésen találkozott, az újítás
élharcosává avatva a legfiatalabb, hetedik művészetet.E kegyelmi
pillanat fénye vonzotta magához a többi művészet, sót a humanista
tudományok figyeimét is. Ez volt a kor, mikor egy rövid életsza
kasz idejére a (művész)film termékeny példájává válhatott brechti,
barthes-i, freudista-lacani, althausseri, levi-straussi, foucault-i, fe
minista elméleteknek.r" Még meg sem szerezte az áhított bizo
nyosságot, már el is veszítette - reményei beteljesületleneknek bi
zonyultak. A lemondás nemcsak azt jelentette, hogy a művésznek

jórészt le kellett mondania a bizonyosságigényból származó kérdé
sesség megválaszolására tett direkt kísérleteiről.hanem azt is, hogy
e lemondás mellett, épp e lemondással szemben tudatosítania kel
lett önmaga számára az elóbbi bizonyosságigény folyamatosan ólál
kodó, kínzó, tagadhatatlan jelenlétét. Igényét arra, hogy értse, meg
értse önmagát és világát. Paradox helyzet állt e16: a művész min
dent kell, hogy akarjon, ugyanakkor önkor1átozást is kell tanúsíta-
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nia. Közben, szinte észrevétlenül a film lemaradt, "a film elbukott a
televízióval szemben, ahogy a televízió épp most bukik el a digitális
információval szemben. A film szerelmesei közül sokan sajnálkoz
nak ezen átalakulás és átírás miatt ... ,,6

A művészet olyan értelemadó rendszerként tételezi önmagát, ame
lyik akarva-akaratlanul Oényegéből következően) arra van kény
szerítve, hogya világ-egész értelmére vonatkozóan műalkotások

ban megtestesülő kijelentéseket (vagy hallgatásokat, elhallgatáso
kat) tegyen - ebben is azonosul két másik beszédmód, a filozófia
és a vallás radikális kijelentés-igényével. Kényszerítve van arra,
(ahogyan a filozófia és a vallás is) hogy "igényt tartson" az
"egész" valóságra. Ezen értelem-kényszer szerves része az üdvös
ségmotívum, ami különböző (esetünkben a zsidó-keresztény) mí
toszok radikalitásigényébőlszármazik, és ami mindig kimutatja a
foga fehérjét: folyamatosan azzal fenyegeti a művészetet, hogy ki
jelentéseivel, kompakt, egyetemesnek kijelentett dogmáival felfalja
azt? A művésznek reményben formálódó személlyé kellett válnia,
mert be kellett látnia, "nem a mítoszok és legendák, nem az el
avult vallás modelljei segítenek a »valós életben«, hanem a »valós«
ember nagyra törő, felelősséggelbíró, kötelességet vállaló cselek
vése.:" Kényszerítve van azért is, mert a filozófia folyamatosan
élet nélküli fogalmakká teoretizálja a bölcsesség belső, képi dina
mikáját. A képet (a mítosz belső dinamikáját) pedig valakinek meg
kell védenie, ha már erről (nagy vonalakban) a filozófia és a vallás
is önelégülten lemondott.9 (A kiállítások, a filmszemlék, az "élő"

képek, a bensőnket megmozgató mozifilmek, ahogy az élő vallási
események, helyek - pócsi Mária, Csíksomlyó - vendégül látják
a zarándokokat, akik tiszteletüket teszik a remény e látható, képi
kifejeződései előtt.) A lemondás művészi aktivitással, reménnyel
telítődése a modernitás utáni művész lét iránti kötelezettségének
beváltása. Hamis ez a telítődés, amennyiben a művészpróféták, le
gyen az Rodin, vagy Hermann Nitzsch, beérik a válasz illúziójával
a kérdés reménybe helyezett jelenvalóléte helyett. Olcsókká lesz
nek, mert a feladat elől meghátrálnak: (szenvedélyes) bizonyos
ságigényük válaszokat teremt, és a (folytonos) válaszadás iránti
belső törekvésük erősebb lesz a lemondás iránti kötelezettségük
nél. Nem bírják el a kérdésesség terhét, összetörnek annak reális
tétje alatt. Egyébiránt a reményről való lemondás próféciát tagadó
prófétai mozdulata ontológiailag nem különbözik a reménnyel
való telítődés kifejeződésétől,hiszen mindkettő ugyanarra a meg
hívásra (kérdésességre) válaszol. Reménnyel kapcsolatos javasla
taik viszont esztétikai értelemben szemben állnak egymással: túl
sokat vállal magára (és ezzel ízléstelenné lesz) akkor a művészet,

ha többet akar (tud-e, akarhat-e többet?) annál, minthogy észreve
gye, szemlélje és ábrázolásában (reménnyel telítődve) megragadja
a tények mögé száműzött, reményt adó, folyamatosan közeledő
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valóságot." Ha érzelgősségbe,pszichologizálásba, ma terna tizálás
ba vagy szertartások imitálásába kezd, ismételten csak a tényekig
juthat majd el, de nem a valóság dinamikájához. A remény-telített
ség megragadása, ábrázolása még akkor is a (film)művészet fel
adata marad, ha ettől az előbb jelzett eszmetörténeti és tudomány
elméleti megfontolások hatására az elmúlt időszakban álprófétai
módon igyekezett megszabadulni. A film rövid, 110 éves története
nem a művészet, a társadalmak vagy a különböző meggyőződé

sek stabilitása által meghatározott viszonyok között fejlődött- ta
lán ezért is védtelenebb más, a (művész)generációk teológiája által
évszázadok óta érlelődő és alakuló művészeti ágaknál. Willem
Flusser egyik művében!' - főképp a filmes Einzensteinre, Jean-Luc
Godardra és a bölcselő Gilles Deleuze-re hivatkozva - a mon
tázs12 filmben kialakított speciális beszéd és tudásformáit elemzi.
Ezek a komplex .Játásbeszédek" a látás korábbi modelljeit alapve
tően változtatták meg, alakították át egészen addig, hogy a látás
világa - a montázs filmidőt és benső időt alakító képességén ke
resztül -, a film lényegileg kapcsolódott a másik, az időt és annak
érzetét bensőleg átalakító művészeti ággal, a zenével. A film e sa
játos nyitottsága (a látható és a nem látható irányába) révén többet
tud és teljesít, mint "az egyszer volt, hol nem volt" típusú konkrét,
direkt építkezésű történetek, műalkotások. Elbontja "egy valós,
vagy lehetséges irányába tájékozódó történetiség elképzelését, az
elmúlt, a jelenlévő, és az eljövendő imaginárius jelene javára."13
Az itt létre jövő (ami elmúlt, ami ugyanakkor eljövendő is) maga
az imaginárius jelen, ami az eszkatologikus tér- és időtlenség vég
időt (eszkaton t) megjelenítő sajátosságait tárja föl: "A film kinyilat
koztatás. Nos, ez a meghatározottság, ez a szilárd morális-szemléle
ti bázis tört szét, ürült ki az ideológiák alkonyát hozó elmúlt évti
zedben. A kiábrándultság nyomába lépő manierizmus, mint min
dig, egyszerre tárgy és gondolat, valamint stílus és írásmód válsága.
És innen már csak egy lépés a fegyverletétel. A kritikai magatartás
konfliktuscentrikusságától, az ambiguitás hangsúlyozásától a meg
határozatlanságig nyílt ki a tér.,,14 A film (ha tud és mer kinyilat
koztatás lenni) pontosan azt teszi láthatóvá, ami az eszkaton titka, az
elnyert jelentés már itt formálódik és a végidő (eszkaton) velünk,
bennünk alakul. Nem állít juk, hogy erre a tánc, a zene, a festészet,
az irodalom, a festészet (vagy Puskás Öcsi) ne lenne képes, de azt
igen, hogy a film teret, időt, mozgást alakító írásmódja eleve és lé
nyegileg ebben az eszkatológiai képiségben alakul, fejlődik, úgy,
hogy maga a kép válik jelenvalóvá, és nemcsak a belső kép értel
mében, hanem a külső esemény érzéki telítettségében is. Ennek
legfőbb oka, hogy itt olyan szubjektív objektivitás ábrázol, amit
egy technikai eszköz "hajt végre". Azt látjuk, amit a kamera objek
tívje lát, illetve amit a vetítő vetít. Minden trükk, effektus a beme
net vagy a kijövetel horizontján ebben a szubjektív objektivitásban
érvényesül. A múlt-jelen-eljövendő imaginárius jelene nem más te-
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hát, mint az, ami itt zajlik körülöttünk, előttünk,bennünk: "a titok
csak a titokban tud létezni, minden réteg újabb rétegekre nyit, egy
soha véget nem érő folyamat láncolatában. A rejtvény puszta logi
ka, ok-okozat kapcsolatára épül, mert rendszere zárt. A rejtély ez
zel szemben nem egyelvű, hanem millió ismeretlennel él. Lezárat
lan labirintus, lényege a szüntelen hívás: »még tovább«" .15 A bizo
nyosság-kritérium elutasításából származó lemondás beismerése
mellett tehát a remény telítődésének megragadása (a "még to
vább" kifejezése) is feladat marad. A paradoxon kínálja magát: el
vethető és továbbgondolható. A film esetében "magának az abszt
rakciónak a fogalmát azonban kissé pontosabbá kell tennünk. Ha
mis az a kettősség, mely a konkrét-absztrakt ellentétpárban a kéz
zelfogható és az elérhetetlen, vagy a fizikai és a mentális valóság
sarkpontjait látja. Absztrakt lehet bármely tárgy, ha képes arra,
hogy valamely, magán túlmutató tartalmat képviseljen, valamit he
lyettesítéssel kifejezzen."" E logika alapján tárgy lehet bármi, ami
absztraktnak tűnt, vagy amit eddig annak mondtak. Gondoljunk a
közelítő erdőre Kurosawa Véres trónjában, a madárra Tarkovszkij
Tükörjében. Bergman egy embert, egy arccal bíró emberi alakot állít
a halál helyébe, aki aztán sakkozni kezd a film másik fontos szerep
lőjével, a lovaggal. A halál nem tudja, mi következik őutána, de em
berarcával szemben le lehet ülni, sakkozni lehet vele, és ha alkalom
adódik rá, meg is lehet szökni előle. Tarkovszkij madara sem tudja,
hogy kerül egy mozgóképi festménybe, aztán meg egy betegágyba,
de filmbeli jelenléte önmagát beteljesítő értelmet kap. A közeledő

erdő Kurosawánál nem (csak) önmagát hozza egyre közelebb, ha
nem valami mást is, amivel szembesülni kell majd valamikor. A
múlttal és jövővel teljes jelenidő, a végidő imaginárius jelene nyílik
ki, tárul föl ebben az eszkatológikus logikában."

Általános az érdeklődés (a közösségi és egyéni élet minden kor
szakában) a tekintetben, hogy "van-e még valami a halál után?":"
A csillagászok, kibernetikusok, fizikusok szerint vége lesz földi
életünknek - ez maga a közöttünk élő "kozmológiai eszkaton",
még akkor is, ha egyelőre nem törődünkvele. Szeretnénk beérni a
kézzelfogható tényekkel, és eközben a "halál civilizációját"19

szemléljük. Ezt természetesen a filmrendező is érzékeli.20 Bergman
előbbi filmjében, aki a halállal kezd "szemezni", halálfia lesz. A
halál önmagát média-tükrökben tükrözteti, tetszelgése nem önma
ga elfogadásából, önmaga reménnyel telítődésébőlleszolyan von
zóvá - ehhez önmagában gyönge lenne. A halál saját civilizáció
jában folytonosan kiszolgáltatja magát egy olyan erőnek, amelyik
- látszólagos és hamis alázatából (és félelméből) következően 
arra sem tart igényt, hogy néven nevezzék őt. Senkivé válik, olyan
senkivé, aki apokaliptikus erejéből következően mindenkinél erő

sebbnek hiszi, mutatja magát. Apokaliptikát játszik, utolsó ítéletet
mímel, csillagközi atomhalál-parádét, és varázslása közben me-
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21Az utóbbi évek magyar
filmalkotásai közül említ

sük meg Szaladják Ist
ván: Aranymadár (1999)
címü kisjátékfilmjét, Dér

András: Kanyaron túl
(2001), Hajdu Szabolcs:

Tamara (2003),
Mundruczó Kornél: Kont
rol/ (2003), Mispál Attila:
A Fény ösvényei (2005),
Gárdos Péter: A Porce

lánbaba (2005) címü
nagyjátékfilmjét.

22"A gondolatokat egy
érzelmi sokkigazság fé
nyében kell megérteni.

Eizenstein, az értelmisé
gi jobban tudta mai kol-

légáinál, hogy egy film
célja sosem lehet a raci
onális logikára való szo
rítkozás. Mikor az érzel-

mi és logikai elemek
egységéről beszél, hatá
rozott megkülönbözteté
süket hangsúlyozza. A
montázsszerkezet csak
akkor lehet hatásos, ha
ki tudja fejezni az »ér

zelmi gondolkodás«
titokzatos törvényeit.
Ezért tévedtek azok,
akik féltek Eizenstein

elképzelésétől, erőltetett

nek és utópikusnak
bélyegezve azt. Egyfelől

Eízenstein »az érzelmek
logiká«-járól beszélt,
másfelől úgy tartotta,
hogy a gondolat nem

mindig követi a tények
objektív törvényeit,

hanem rendelkezik egy
saját, mélyen rejlő, belső

redten csodáljuk ostorcsapkodásait. Hallgat Istenről, csak varázs
lásában pöröl vele, Istennel, akinek neve van, és aki a személyes
nél személyesebb lét, és akinek neve a lét teljességét jeleníti meg.
A Senki viszont (csalárd alázattal) beéri a névtelenséggel, ponto
sabban a név nélküliséggel, mert azt gondolja, név (jelentés, lét)
nélkül lenni nagyobb alázatot jelent, mint a nevet (jelentést, életet)
hordozni, vagy titokba rejteni azt és úgy, rejtekezve viselni, ahogy
azt József tette Egyiptom földjén. A nevezetes névtelenség kőzép

kori csöndjéből, a névtelen nevezetesség modernitás utáni tumul
tusa lesz - dermesztő média-hideg. A halál vonagló Salome-tánca
közben az apokaliptikus Senki kiszolgáltatja övéit a táncnak. Neki
adja át magát az, aki a halál médiatükör előtti fésülködésében gyö
nyörködik. Mind e mögött pedig a halál egyetemes civilizációja,
mint valami pénztárgépekbőlösszeálló, mindent számmá alakító
mátrix; szorgosan és elégedetten csönget egy-egy lélek, rendező,

színész, néző reménytelenségbe süllyedésének örömére. A film
művészei (is) folyamatosan a (üdvösségre vonatkozó) reményeik
és reménytelenségük eredőjében rögzítik belső-külső képeiket. A
filmipar nagyrészt még azon dolgozik, hogy ki ne derüljön: a film
is eljátszotta azt a reményünket, amit tőle, belőle akartunk ma
gunknak. Üdvösséget akartunk tőle, és csak pénzt hozott az aszta
lunkra, vagy az apokalipszis illetéktelen és illetlen előrángatásával

menekülést az eszkaton jelenidejűségéből.Szerencsére az eszka
tologikus filmekben nincs több remény, mint az emberben, és a
filmszemléken is csak annak örülünk igazán, hogy vannak embe
rek, akik műveikben megragadják a remény telítődésénekkivéte
les, képekben rögzíthető pillanatait, és miattuk, műveik miatt va
lóban érdemes moziba menni.21 A rendezőnek is neve van, ahogy
a teremtő Istennek is. A bölcsesség belső, képi dinamikája, és nem
a filozófia; a személyes vallás, és nem a kultúrharcos álrítusok; a
képek reményteli erejéből táplálkozó, nevét vállaló művész ragad
magával az érzelmek logikájának világába.22 Az egész ember, aki
nek neve van, a szív titkaiban éli át önmaga valós lehetőségeit és
korlátait. Nincs bölcsesség a szív képei nélkül, és a filmi történet
mondás bölcsességére vonatkozóan is kimondható: a halál minden
valódi történet vége. "Egy történet vége mindig szomorú. Ez ami
att alakul így, mert a történet végén ismét a többnyire unalmas va
lóságba leszünk visszabocsátva, és amiatt, mert alapjában minden
történet szomorúan végződik. Egy történet, aminek jelentésteli
vége van, csalárd megtévesztés. És minden valódi történet vége a
halál.,,23 Kemény beszéd, de ha jól akarjuk érteni, látszólagos
radikalitását nem tarthatjuk primitívnek. A felvetett probléma
ugyanis mély összefüggésekre utal, amelyek továbbra sem vonha
tók ki az értelemadás; másképpen feltéve - a bizonyosság kérdés;
kissé átalakítva - az üdvösségkérdés irányába történő tájék ozó
dásunkból.
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jelentéssel is, melyet az
alkotó rendel hozzá, azt
kívánva, hogy közönsé-

ge is elfogadja azt." Bíró
Yvette: A rendetlenség

rendje. i. m. 168.

231déz egy filmszöveget
L Kirsner: i. m. 80.

Üdvösségkérdés és
értelemkérdés

24UO. 15.

25VÖ. D. Pollack:
Individualisierung statt

Sakularisierung? lur
Diskussion eines

neueren Paradigmas in
der Religionssoziologie.
ln: K. Gabriel (szerk.):

Religiöse
Individualisierung oder

Sakularisierung.
Gütersloh, 1996, 57skk.

Az itt és most alakuló
eszkaton imaginárius

jelenléte

26VÖ. Arisztotelész:
Poétika. Budapest,

1992, 18-20.

Mi lehetne a filmművészet üdvösséghordozó jelentősége?Az em
ber gondolkodásának és létének szétválasztásakor a posztmodern
ugyanúgy, ahogy azt már a dadaizmus megtette, az értelmesség
fogalmát kiegészíti az értelmetlenséggel, majd e szembenállást el
mélyíti egy továbbival, amikor is szembeállítja az értelmetlenséget
az értelem nélküliséggel. Ezzel a szembenállással látszólag még
messzebb kerültünk korábbi alapkérdésünktől,ami az értelmesség
(bizonyosság) kritériumára vonatkozott. Amióta - az André
Bazin által sokat emlegetett - a műben munkáló funkcionalitás
motívumát (ami mégiscsak a film belső világának koherenciáját,
tartalmi és formai "ésszerűségét" biztosítja) az új filmanalízis ko
nokul és folyamatosan "ideológiának" bélyegzi, az ésszerűség em
legetése tehát több mint problematikus. Ráadásul az üdvösségkér
dés végelemzésben megegyezik az értelemkérdéssel. A film léte
saját leghétköznapibb lényegéhez kötődik, amennyiben filmről

csak annyiban lehet szó, amennyiben "a filmet nézők nézik" és ér
tik.24 Az értelmesség tételezése Bazinon, Heideggeren, Hegelen ke
resztül (amennyiben Hegel a művészet funkcióját annak igazság
hordozásában látja) a teljes középkoron, Plótinoszon át egészen
Platónig vezet. A "filmet nézők nézik" - ezzel az egyszerű, de lé
nyegi vonatkozással egyébként a második, a posztmodern világ
háború vezérei, filmmegrendelői és tehetséges filmesei, valamint
napjaink televíziós, háborús show-műsorainak megrendelői és
szolgáltatói is tisztában voltak, vannak. Igazolva az értelmesség
kritériumára vonatkozó, filmekben manifesztálódó reményt. A lát
hatatlan film, a senkinek semmiről sem szóló film ugyanolyan,
mint a "láthatatlan vallás": a láthatatlan vallás talán épp azért nem
is látható, mert egyáltalán nem is létezik." A filmművészet mint
szakmai érdeklődések,hitek és alkotások mentén szerveződő kö
zeg, látható, alkotásokban kifejeződő módon tesz tanúságot hité
ről, hitetlenségéről. A film nem kerülheti ki (és nem is kerüli ki) a
művészet-jellegére nehezedő terhek elhordozását. Előzetes lemon
dása tehát nem arra vonatkozik, ami kötelessége, hanem arra, ami
illetékességi körén túl húzódik. A bizonyosság, a válasz, a bizony
gatás nem a rendezőé, de örökös szomjúságának reményre szom
jazó, alkotásaiban megnyilatkozó dinamikája - ha tetszik, kinyi
latkoztatja az itt és most közöttünk alakuló eszkaton imaginárius
jelenlétét. Nem áll az ecset, a zeneeszköz, a kamera objektívje és a
valóság közé. Ez az objektivitás a valóság új szakadékaiba ránthat
ja és eddig ismeretlen magasságaiba emelheti a fogyasztót, a né
zőt, a befogadót. Amennyiben pedig a film (ábrázolás- és kifeje
zésmódja) az igazságot hordozza, sikerülhet a (még csak az inspi
ráció által előhívott) képzeletben jelenlévőt, a lehetséges t a hihetőn

keresztül a valószínű irányába mozdítania." A valószínű, az eljö
vendő pedig a film és a néző jelenidejű valóságává válhat.
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