
„A megismerés
pillanata”
Andrej Tarkovszkij ikonjai

Megszokott hozzáállásunkkal, amelyre a klasszikus európai és
amerikai filmkészítési hagyomány kondicionált bennünket, Andrej
Tarkovszkij filmjeit nézve nem sokra megyünk. Ezért van, hogy Tar -
kovszkij filmjeit nem annyira nézni szokás, mint inkább tisztelni;
mintha élvezetük csakis a beavatottak (vagy a magukat beavatott-
nak tekintők) zárt köre számára volna fenntartva. Aki ezen kívül
esik, az „átlagos néző”, hajlamos lassúnak, drámai fordulatoktól
mentesnek, fölöslegesen enigmatikusnak, túlságosan hosszúnak és
alighanem végtelenül unalmasnak is ítélni az orosz rendező mun-
ká it. Hacsak valaki nem figyelmezteti őt előre, hogy ezeket a fil-
meket másképp kellene nézni. Azt viszont már igencsak nehéz el-
magyarázni, hogyan.

Hozzászoktunk, hogy a filmet a valóság kiszínezett, retusált vál-
tozataként tekintsük, amely a hétköznapokban alig tapasztalt sű-
rűségű történést és információt foglal magába. Tarkovszkijnál el-
lenben az elénk vetített képeket sokszor „üresnek”, majdhogynem
állóképeknek érezzük, s a jelenetekbe foglalt történések között sem
találjuk a hagyományos összefüggéseket, jelenettől-jelenetig vivő
logikai kapcsolatokat, aminek egyszerű oka az, hogy filmjeinek
képsorai elsősorban nem ezek mentén szerveződnek. A rendező
olyan látást követel nézőitől, amely a látható történettel kapcsola-
tos elvárásoktól képes legalább egy időre elszakadni. A különbség
nem csupán annyi, mint egy ponyvaregény és az Isteni Színjáték ol-
vasása között, hogy tudniillik ez utóbbit figyelmesebben kellene ol-
vasni; ezek a filmek egyszerűen nem közelíthetőek meg ugyanaz-
zal a befogadói magatartással, mint más mozik. Inkább arról van
szó, hogy egészen másképp kell olvasni: mintha idegen nyelven írt
szöveg kibogozására tennénk kísérletet, megfelelő szótár nélkül.
Egy Tarkovszkij-film megtekintésekor a néző feladata és pozíciója
merőben más, mint egyébkor. Ez a nézői pozíció egyszerre kíván
nagyobb ráhagyatkozást a filmben látott képekre, ugyanakkor
pedig intenzívebb belső részvételt is az események értelmezésében,
azok egységes egésszé való összeállításában — mintha egyszerre
kellene tökéletesen elengedettnek és tökéletesen ébernek is lenni.
Filmjei a felszínen törékenyek, de a néző, ha megfogalmazni nem is
tudja, érzi, hogy erős belső koherenciával bírnak. Elemezni épp
olyan nehéz őket, mint a verseket. De vajon hogyan írható le ez
a „nem szokványos”-nak titulált látásmód, s hogy fest közelebbről
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a nézők e furcsa „résztvevő” szerepe? Milyen szemet kívánnak tőlünk
ezek a filmek? Ha nem a látható történet a fontos, hogyan lehetsé-
ges képekké tenni azt, amit nem lehet megmutatni? Tarkovszkij
filmkészítésének e sajátságát talán leginkább egy analógiával lehet
megvilágítani, ami egyúttal némi magyarázattal is szolgál azt ille-
tően, miből adódhat nála egyéni látásmódja és művészi munka-
módszere mellett ez a sajátság.

Bevezetésül álljon itt néhány idézet a rendezőtől magától: „Nap-
jaink egyik legszomorúbb történésének azt tartom, hogy az emberek tuda-
tában végképp megsemmisültek a szépség szellemi felfogásának alapjai.”
„Az élet sokkal költőibb módon szerveződik annál, mint ahogy a végletes
naturalizmus hívei ábrázolják.” „Abban, amit látok, jelen van valami, amit
nem látok közvetlenül, és a kép nem más, mint e láthatatlan dolog közve-
títése, vagyis láthatóvá tétele.”1 Azért került egymás mellé e három
gondolattöredék, mert ha figyelmesen olvassuk őket, feltűnik, hogy
egy más művészeti ágra is épp oly érvényesek, mint Tarkovszkij
filmkészítésére, talán még nyilvánvalóbban. Arra gondolok, hogy
ezeket a mondatokat egy ikonfestő is írhatta volna.

Az ikonfestészet művészetfelfogásának jellemző jegyei mind föl-
fedezhetőek ezekben a szavakban: valakinek, aki foglalkozott az
ikon teológiájával, ez az azonosítás egészen magától értetődőnek
tűnik. Az összevetést az ikonfestészettel — amely Oroszország szá-
mára évszázadokon keresztül a vizuális művészetet jelentette, a
képi megjelenítés egyetlen legitim formáját — felveti a Kovács–Szi -
lá gyi szerzőpáros is, Tarkovszkijról írott alapos és kitűnő munkájá-
ban.2 Ők — filmesztétaként — a témának azt az aspektusát emelik
ki, hogy miképpen csillan át a tárgyak Tarkovszkij-féle szemléletén
az ortodoxia ikon-felfogása. A rendező szimbólumalkotási metó-
dusát vizsgálva ugyanis az találjuk, hogy filmjeiben az egészen kö-
zönséges, önmagukban jelentés nélküli tárgyak és köznapi esemé-
nyek egységei között lassan kiépülő kapcsolatokban, az egymás
mellé állított képek közti viszonyban bontakozik ki valamiféle több-
letjelentés — ám ennek a jelentésnek már a nézőben kell megszület-
nie. A tárgyak és események lassanként, egyfajta fokozatos „beava-
tás” folyamán önmagukon túlmutató értelmet nyernek. A Tükörben
például ilyen belső, ikonszerű egységek a filmhíradók, a szél, vagy a
tűz és az eső együttese. Ikonszerűek: mert úgy gondolom, nem pon-
tos itt egyszerű jelképekről beszélni, mivel az említett példák csak
igen nehezen körülírható értelemmel bírnak, s valódi mélységük
éppen az, hogy nem lehet őket egyértelmű megfeleltetésekkel sza-
vakra „lefordítani”. Nem képi allegóriákról van tehát szó, ahol va-
lami áll valami más helyett, s amit így a velejéig ki lehetne elemezni:
e szimbólumokat a nézőben születnek meg idővel, inkább homá-
lyos sejtésként, mint biztos tudásként.

Pontosan ugyanez a helyzet az ikonokon szereplő tárgyakkal, s
az ikonon ábrázolt eseményekkel kapcsolatban is. Nem meghatá-
rozott jelképekkel kerül szembe az ikonokat szemlélő hívő, hanem
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lehetséges jelentések halmazával, amelyek fokozatosan bomlanak
ki az ikon-kép belső logikájának megfelelően. Ilyen értelemben min-
den ikon önmagában egy-egy világot képvisel, s akkor juthatunk
hozzájuk közelebb, ha ez a belső egységet tesszük a megfigyelés kiin-
dulópontjává. Az ikon az ortodoxia szemléletmódjában nemcsak
„képe” valaminek, nem puszta ábra, hanem valós kép. Ikonszerű az
ortodox templom, a himnuszköltészet- és éneklés, az egyházi hierar-
chia és a szerzetesi életforma: mert mindezekben a láthatatlan szel-
lemi rend nyer formát, kap testet a testetlen. Az ikon-képben jelenik
meg legszebben a dolgok kétrétűsége: az, hogy egyfelől önmaguk-
ként, tárgy-mivoltukban vannak jelen — mint fa, festék és rajzolat
—, másfelől viszont az isteni kegyelem, a szellemi szépség hordozói-
ként: minden, ami az ikonon helyet kap, valahogy áttetszővé válik:
ablak lesz, amely az Isten Országára nyílik. Egyébként a magyar szer-
zőpáros sem ezt az egyetlen rokonságot emeli ki az ortodox ke-
resztény szellemiséggel Tarkovszkij életművében: kitérnek filmjei-
nek a liturgiával való párhuzamaira, a Személy megszületésének
és a szakrális közösség megváltó erejének témáira, melyek alapve-
tőek az ortodox világlátásban, vagy a sokszor visszatérő jurogyivij-
(Isten bolondja-) motívumra is. Mindezek plasztikusan kirajzolják
Tarkovszkij kulturális-szellemi hátterét, melyből tudatosan is, ön-
tudatlanul is táplálkozhatott.

Hogy az ikonicitásnál, vagy annak félreértésénél maradjunk: egy
másik szerző, aki ezt az összekapcsolást megteszi, Seweryn Kus -
mierczyk, akinek írása a Filmvilág 1987. szeptemberi számában lá-
tott napvilágot magyarul. Kusmierczyk a Stalkerban felbukkanó
ikon-motívumokat veszi sorra; felvetései mindazonáltal sok helyen
kissé keresettnek tűnnek, inkább nyugati szemléletmódot tükrözve:
így amikor a filmben megjelenő fordított perspektíváról beszél,
vagy amikor a szereplők testalkatát veti össze Rubljov angyalaiéval.
Azt alighanem helyesen veszi észre, hogy „a Stalkerban mint egy
ikonban, minden részlet üzenet” — ámde, szintén mint egy ikon-
ban, a részleteket képtelenség az egészről leválasztva értelmezni:
sem a film, sem az ikon elsősorban nem már önmagukban is meg-
álló, objektív értelemmel bíró szimbólumok halmaza. Tudjuk, hogy
Tarkovszkij művészi gondolkodása ikonikus, képi jellegű volt; egy-
egy filmjének elkészítése közben nem tartotta magát még az általa
megírt vagy gondosan átírt forgatókönyvekhez sem: a film szüle-
tése az eltervezésétől egészen különböző pillanat volt a számára,
ahol az adott helyzet és a konkrét látvány alkotott mindent egy-
szerivé és újjá. A filmanyag sokszor nem valamely logikai minta
szerint, hanem saját belső törvényeinek megfelelően szerveződött,
így hozva létre magában az ikonszerű egységeket. Hihető, hogy
még a rendező sem volt mindig tudatában az ekképpen felbukkanó
összes lehetséges jelentésnek, rejtett tartalomnak. Nem is mindig „al-
kotó zseni” ő, a nyersanyag feltétlen parancsolója, inkább ikonfestő,
aki az adott, alakítandó anyag és a meghívott szellem szolgája, s azok
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„szent nászát” csak kifejezni, tükrözni segít, inkább ösztönösen, mint
tudatosan. (Az ikonművészetben ezt az ösztönös, és ezért bizonyta-
lan faktort helyettesíti a pontosan előírt ikonográfiai kánon.)

Ezek után már megkísérelhetjük közelebbről meghatározni azt
a „más tekintetet”, amelyet Tarkovszkij filmjei nyitnak meg a né-
zőben. Ez a szem roppant hasonló ahhoz, amellyel a hívő az iko-
nokra néz. A legtöbb Tarkovszkij-film ugyanazon okból lehet sokak
számára zavaró és lehangoló, amiért szomorú és taszító számukra
az ikonok által felidézett világ: az ember mindkettőben törékeny,
nem pedig sorsának ura; önmagában inkább töredék, mint befejezett
mű, sokkal inkább nincstelen koldus, mint hős. A kettős nézői maga-
tartás okát valahogy így lehetne körülírni: míg más filmek esetében a
képek alávetettek, a cselekmény szolgái, s önmagukban legfeljebb
tetszetősek, hatásosak vagy hangulatosak — hasonlóan a nyugat-eu-
rópai klasszikus, akadémikus festészet alkotásaihoz —, Tarkov szkij -
nál a tárgyak és események nem értelmesek önmagukban: egy na-
gyobb, láthatatlan egész töredékei, s ezért ikonokként tanácsos rájuk
nézni. Meg kell kísérelni a filmből minden pillanatban mint önálló
egészből kiindulni; úgy nézni őket résztvevő és mégis pártatlan
szemmel, hogy aztán az egészek egymás mellé helyezéséből rajzo-
lódjon ki fokozatosan egy mélyebb értelmezési szint.

Egy példa talán jobban meg fogja világítani, mire gondolok. Az
ortodox templomokban a szentélyt a templomhajótól elválasztó
képfal, az ikonosztáz egyik sora az egyházi év eseményeit jeleníti
meg. A képek itt az egyházi év tizenkét úgynevezett Nagyünnepét
ábrázolják, az adott ikonosztázi méreteitől függően esetleg néhány
további jelenettel kiegészítve. Az ünnepi ikonok újszövetségi —
evan géliumi és néhol apokrif — jeleneteket ábrázolnak, például
Mária születését, Jézus megkeresztelkedését, dicsőséges bevonulá-
sát Jeruzsálembe, és így tovább. Nos, ezek egyetlen történet darab-
jai: egy összefüggő eseménysor kiemelkedő pillanatai, amelyek se-
gítségével akár rekonstruálni is lehet a szent történetet. Azonban
nem csak narratív jelenetek; és mélységüket nem ismerheti fel az,
aki nem képes bennük egyenként is elmerülni. Bizonyos elemek,
kompozíciók, „beállítások”, tárgyak, színek és szereplők újra és újra
felbukkannak az egyes képeken; vonások, mozdulatok ismétlőd-
nek, s e viszonyrendszernek köszönhetően ezek az elemek már egy-
egy ikonon is önmagukon túlmutató jelentőségre tesznek szert. Itt
van például a „Szűz Mária születése”-ikon. Az egész látvány hie-
ratikussága, az aranyló barna és bíbor színek mind azt sugallják,
hogy itt többről van szó, mint valamely szokványos eseményről:
olyasvalaki született meg, aki majd az Istenembert hozza a világra.
Az eseményeket az arany háttér időfeletti dimenzióba emeli.
Ugyanakkor viszont a kompozíció egyúttal a Krisztus születését
ábrázoló ikon egy visszafogottabb, egyszerűbb változata is, amely-
lyel azért elegendő hasonlóság áll fenn ahhoz, hogy ez a kép feli-
dézze a hívő tudatában azt a másikat; s ekképp, visszhangozva ama
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későbbi eseményt, egész teológiai viszonyrendszert bontson ki. Egy
másik képen, amikor az Úr szamárháton bevonul Jeruzsálembe az
ünneplő sokaság közepette, a megváltás extatikus öröme tükröző-
dik, s így a város ragyogó fehér falai és épületei már nem puszta
háttérként szolgálnak, hanem egyszeriben a Mennyei Jeruzsálem -
mé változnak át, magukba foglalva annak összes misztikus vonását.
Ezáltal lesz az egyszerű jelenet, amelyről az evangéliumok meg-
emlékeznek, egy másfajta tartalom közvetítője. Az ikon-képek e tu-
lajdonságának köszönhető a Szentháromság ikonjának megszüle-
tése is. A Troica ugyanis eredetileg — mind Bizáncban, mind az orosz
művészetben — annak az ószövetségi jelenetnek az ábrázolása, nar-
ratív megjelenítése volt, amikor Ábrahám megvendégelte az Úr
három angyalát; így is szokás nevezni: Ábrahám vendéglátása. A ke-
resztény exegézis azonban már igen korán a Szentháromság „felvil-
lanásaként”, szimbólumaként kezdte érteni ezt az eseményt, s így
megfigyelhető az ikonok lassú átalakulása is: a természetes törté-
netről fokozatosan lekopnak az új értelmezés szempontjából má-
sodlagos képi elemek, a borjút levágó szolgák, a gazdag teríték, és
a többi; amelyek viszont megmaradnak, azok egyre inkább ennek a
teológiai tartalomnak rendelődnek alá. Így nyeri el először, máig is
legteljesebb módon Rubljov képén e trinitológiai jelentését, így kap
az egykori és egyszeri esemény időfölötti tartalmat. Ekkor nyeri el
új nevét is: attól kezdve nem „Ábrahám vendéglátása” a cím, hanem
a „Szentháromság”.

Így lesz ikonikus fontosságú jelenetté az az epizód is, amikor a
Nosztalgia főszereplője a film végén a medencében pislákoló gyertyát
visz; ha nem így volna, bolondsággá válna az egész jelenet — mégis
mindnyájan érezzük, hogy itt súlyos, talán a legsúlyosabb dologról
van szó, amely az egész film (azaz a szereplő életének) tétje. Ez a je-
lenet, ez a kép azonban csak fokozatosan válik értelmezhetővé, amint
lekopnak róla a köznapi jelentések; több szimbolikus alak és ese-
mény együttesének eredményeképp kapja meg azt a mélységet,
melynek nyomán végül akár a megváltás kvázi-ikonjává válhat.

Ez a típusú megközelítés persze nem éppen egyszerű: el kell sa-
játítani. Ahogy Kusmierczyk írja: „Csak kevesek számára ad teljes
és tökéletes élményt az első találkozás az ikonnal. Az ikon leg-
gyakrabban csak felébreszti a tudatalattinkban szunnyadó fogé-
konyságot a szellemi világ iránt, csak sürgetni tudja a megismerés
pillanatát.” Tarkovszkij alighanem ezt vállalta: a hangoltság meg-
teremtését, hogy az ember, ha csak pillanatokra is, de túl tudjon
nézni a láthatón, és valahol ott, a díszleteken és eseményeken túl
kezdje keresni önmagát.
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