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A művész magatartásának egyik jel
lemzője, hogy önmagát újra meg újra
kétségbe vonja, mégpedig sokkal vég
letesebb formában, mint ahogy azt a
kritika teszi olykor vele kapcsolatban.
A művész azonban nemcsak önmagát
7cérdőjelezi meg, hanem magát a mű

vészetet is. Az elmúlt évtizedek példái
beszélhetnek erről. Ennek a folyamat
nak más területen alig akadnak meg
felelői. A tudomány szükségességét sem
a tudós, sem a laikus nem vonja két
ségbe, legfeljebb a módszereit és az
eredményeit. A művészetre maradna te
hát, hogy a tudományt kétségbe von
ja?

Zanussit, aki legújabb filmjében a
fiatal tudós életútjának elejét, tudóssá
fejlődésének folyamatát ábrázolta, alig
ha hajtotta ilyen szándék. Ellenkező

leg: érezhetően hisz a tudomány meg
váltó szerepében, s valószínű, hogy ha
csak rajta múlnék, a hitén és a re
ményein, filmjével is ezt sugallná. Mű

ve azonban művészi alkotás, és több
mint szerzője maga. Szükségképpen
épültek hát be filmjébe olyan, jófor
mán alig tetten érhető elemek, amik
magukban hordozzák az átkos kétség
bevonás lehetőségeit. Abban ugy,anis,
hogy valaki a tudomány által felvetett
kérdéseket a művészettel közelíti meg,
mindig van valami tudománytalan. Et
től jó ez a megközelítés.

Zanussi, . az ember, nem tehet erről,

illetve nem változtathatott rajta. Mű

vészetének tárgya a tudás volt, de ezt
a tudást akaratlanul is csak ,a művé

szet eszközeivel közelíthette meg. Hiá
ba épített filmjébe dokumentumszerű

tudományos elemeket, hiába konkretizál
ta tárgyát meghatározott tényekre, be
tegségekre, gyógyításokra és kutatások
ra. Az ábrázolás törvényei felszakítot
ták a tudományos hit önmagáért való
egységét, és a művészi egymásutánban
felsorakoztatott tárgyi elemek között,
azokban az időkben és térben már nem
kifejezhető pillanatokban és helyzetek
ben a néző már eqyedül önmagával
állhatott szemben, kíszolgáltatva a rá
döbbenés katarzis-ízű kétségeinek.

Filmjének fiatal tudósa mindeniitt
korlátokba iitkiizk: Akárhol próbálko
zik - pszichiátriai klinikán, a gene
tikában, a fizikában vagy egy kartha-
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usi kolostorban -, problémái meqol
datIanak maradnak. Személyében azon
ban a tudósoknak olyan nemzedékét
igyekszik körvonalazni, amelyik felelős

séget akar vállalni nemcsak személyes,
hanem "tudományos" cselekedeteiért
is. A karnera végigköveti ennek a pró
bálkozásnak egyes állomásait. Hogy
ezek az állomások csak egyik vetületei
az ember életének, azt egy másik sí
kon láthatjuk. A tudóst sokféle prózai
kényszer is szorongatja - lakáshiány,
anyagi gondok, muszáj-házasság - és
ez ,a dualitás mintegyellenpontozza a
film kérdésfelvetésében rejlő egyete
mesebb dualitást, a testét és a szel
lemét, a határokét és a lehetőségekét.

Fizikus hőse a hétköznapi ember ké
pében jelenik meg. A tudósábrázolás
eddigi vértelen gyakorlatában túlnyo
mórészt fordított volt a helyzet. Az öt
venes években egyik tudomány sem
ébresztett annyi tiszteletet és borzon
aáei, mint a fizika. Galilei, Einstein,
Heisenberg és Oppenheimer ala.kjai tra
gikus hősként jelentek meg a színpa
don. Alakjukban nem a biológiai bör
tönében vergődő ember, hanem a tu
dományos felismerések és következte
tések egyetemes kérdéseivel szembené
ző ~óriás fogalmazódott meg. Az Illu
minációban fordítva. Nem fizikus-drá
máról, hanem a biológiai lény drámá
járól van szó. A kifejezés kiábrándí
tó; szó sincs róla, hogy Zanussi sze
mében az ember csupán biolóqiaí lény
'/:olna. De ebben a filmben éppen ar
ról nem feledkeztek meg, hogy az em
ber, a természetnek ez a többlete, a
maga szárnyalásával, vágyaival és fel
ismeréseivel foglya a testének, bioló
giai adottságainak. S ha ezeken is vál
toztat, ugyanaz az ember-e méq? Igy
minden kitörési kísérlete - legyen az
a tudományo n vagy ,a hiten alapuló 
csak egy tudományosan bizonyíthatat
lan végű nekifutási kísérlet. Zanussit
a kísérlet érdekli, azok az emberek,
akik ezért a kísérletért élnek. Legéle
sebben a film vége felé exponálja: a
fizikus szívpa.naszaival orvosához for
dul; nem az életmódján akar változ
tatni, a túlhajtott munkán, nem azt
olearia feladni, amiért él. Gyógyszert
akar. Nem hosszabb életet kíván, ha
nem olyat, ,amely neki megfelelő. És
tudomásul veszi, mi várhat rá a vé
qen, amit a filmen a maga naturális
valóságában is végignézhetünk, mikor
a karnera nyomán bepillantottunk a
bonctermek, az agy- és sZÍvműtétek,

a tumorok és az agónia világába.



Az, emberi tevékenység és a halál
polaritasa [eszu; a kepeken, már-már
oiuat: alapvető kérdések megjogalmazá
sara kerutnetne sor, mint a iegnagyobb
drámákban. A tudós lelki rezdwesei,
u ja; keresése és megismerő szándékai
jolyton szembesülnek lényének testi
sZivhangjaiv,al és agyáramaival. Fizi
kuskéiit, hogy kiegészítő keresetre te
gyen szert, a kisérleti ,alany fizetett
szerepére is vállalkozik, és bepillant a
biológi,a és a genetika vegykonyhájá
ba. A lezajló élettani folyamatokat a
filmen valódi tudósok kommentálják,
és a magyar szinkron gondosságát jel
lemzi, hogy a forditás szövegét is szak
emberekkel mondatják el. De a szenv
telen tudományos tájékoztatás és a
személyes sors párhuzama sohasem ér
el valóban katarktikus méreieket;
mintha a rendező folyton vigyázott
volna arra, hogy elfogadható és emészt
hető keretek között maradjon. Mint
ha félt volna s,aját témájától, és in
kább a biztos középutat választotta.
Mintha nem merte volna - önmagát
és az egész keretében művészetét is
kétségbe vonni. Igy is kétségbe vonta
- szándékától függetlenül - a tudo
mányt, egysze1'űen ,azáltal, hogy ritka
közelségbe hozta az eredményeit, szem
beállítva velük minden létező végső

kiszolgáltatottságát az elkerülhetetlen
től. Színes filmjének pompázó képei.
vágásainak helyenként iskolás megoldá
sai olykor Claude Lelouch temperált,
óvatos-duhaj művészetére emlékeztet
tek. A nézőit féltette? A boncteremben
így is kínpadra vonta őket. A meg
oldandó feladatokat a miruiunialan: vá
szonra vetítődő havas hegyormok, a
szellem vágyát a szabad szárnyalásra
a kék égen lebegő madarak jelképe
zik. Egy-egy lélegzetvétel. S ellenpont
ként a gépi eszközök, az agyáramok, a

szenvtelen kommentárok és az elme
szesedő Koszorúér. A békességre áhito
zó nézőnek sok, a katarzishoz túlságo
san egyszerű.

Ez a katarzis a "mindené" és a
"semmié", az alapvető kérdéseké, te
hát la~ életé és a halálé. S ha valaki
ide merészkedik, nem kerülheti meg a
kételyt, főképp önmagát illetően nem.
Zanussi nyilván nem akart minden ha
táron túllépni. Filmjében a hétköznapi
embert állította elénk a tudós alakjá
ban, azt az embert, aki valamivel töb
bet tud az átlagnál, de továbbra sem
miruleut: Hogy a rendező megtorpant
egy határon, neki sem róható fel. Él
mény marad, hogy megtalálta a hét
köznapiságban az újat, me ly már hosz
szabb ideje formál bennünket. A tu
domány felismerései beépülnek min
dennapos gondolkodásunkba, átvesszük
fogalmait és velük magyarázzuk a je
lenségeket. Az Illumináció a megvilá
gosodás keresése. Megvilágosodás he
lyett a határokat ismerjük fel a film
ben, saját legigazibb határainkat. Le
het, hogy a tudomány határtalan, de
az ember Iehetőségei végesek; ott le
selkednek rá a biológiai adottságok
törvényei, s talán legnagyobb határa a
kétely önmagában. Ez az egyedűli esz
köze, hogyahatártalant egyáltalán
felismerje. Zanussi csak - bár ez is
elégnek bizonyult - az elsővel, a bio
lógiaival hasonlította össze a lehetősé

geket, s ennek az eredménye is a fel
oldhatatLan kérdőjeleket rajzolta újra
ki, mint annyiszor, ha valamit igazán
végiggondolunk: a Miért? és az Érde
mes-e? A film ezeken a kérdőjeleken

belül volt szén, A hétköznapjaival.
Melyek láthatatlanul tele vannak ezek
kel a kérdőjelekkel.

UNGvARY RUDOLF

Ha a tudományos kutatásaink közben nem szólunk Isten nyelvén, amelyen
ő Bibliában szólt, egyáltalán nem jelenti azt, míntha aBibliát félredobnánk, még
kevésbé akarjuk korrigálni, vagy tekintélyét bármi módon elvitatni. Csupán az
tbrténik, hogy egyfajta beszédstílusr6l áttérünk egy másik fajtára, mégpedig ar
ra, amelyen maga Isten is szólt, nem amikor az embert tanította, hanem ami
kor a természet nagy könyvét megírta.

Galilei
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