
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.
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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.
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