
Film

Királyok anyja

Egy,még fiatal proletár-feleség térdel balesetben
meghalt férje összezúzott teste fölött, s kimond
hatatlan fájdalommal néz valahova, a zavarodott
szemlélők tehetetlen tekintete mellé.

Egy megöregedett proletár-asszony ül ven
déget ritkán látó asztala mellett, életében so
kadszor kérvényt fogalmaz a Hatalmasságnak, s
bizakodón mosolyog vén fuvaros-barátjára.

Ez a mosoly már túl van rninden fájdalmon. Az
előbbi tekintet torkon ragad, az utóbbi mosoly
jéggé dermeszti a szívet, Az előbbi jelenet idő

pontja az az év, amelyben a Kefebajszú Hóhér
nyilvánosság elé lépett. Az utóbbié az, amelyben
Európa keleti felének forradalmai véget vetni
látszottak a nyílt terror negyedszáZadának.

Az asszonya Król(=Király)-fiúk anyja. Ta
karításból, vasalásból tartja el, igencsak szege
nyesen, gyermekeit, de besúgást nem vállal jó
pénzért sem. A Királyok pedig nagyratörő,öntu
datos fiúk. Négyen vannak. A legidősebb, Kle
mens a háború idején aktív ellenálló, elkötele
zett kommunista. Törvényszerűnektűnik fel útja
a Gestapo pincéin és Auschwitzon át az új
Lengyelország egyik vezetői íróasztaláig, majd
onnan a sztálinizmus börtöneibe, ahol halálra
kínozzák Mengele vörös csillagos tanitványai.

Zenon nem ilyen lángoló lelkesedésű és
elszánt. Józan cinizmussal űzi a pénzt s piaci
logikával kerüli ki az ideológiai és hatalmi diva
tok állította csapdákat. Ő az egyetlen, aki 
ezért - "viszi valamire". Csak Ó tesz szert
egzisztenciális biztonságra, biztos pozícióra,
zavartalan életre. Elvei nem akadályozzák abban,
hogy bárkitől, bármit, bárhogyan elfogadjon.

Roman a szemünk láttára válik belevaló, józan
eszű, markáns itjúból megcsömörlött alkoho
listává. Zenonnal szembeni etikai felsőbbren

dűsége mégis egyértelmű nyomatékot nyer.
Stas a legkisebb, a kései gyerek, aki már apja

halála után jött a világra. Bünözövé lesz, s ez az út
is törvényszerűnek tűnik fel, hiszen egyszeru
létezését a hasonló korúak-sorsúak közössé
gében is csak azáltal tarthatja meg, ha elköveti a
legvisszatasZítóbb morális vétséget, amelyet em
ber elkövethet: megtagadja bebörtönzött bátyját
(=vérét) saját érdekében.

Még egy férfi kap fontos szerepet. Dr. Lewen,
az illegális kommunista ügyvéd, az elvhű és
megingathatatlan marxista, a család szinte egyet
len támaszául szolgáló gerinces és józan férfiem-
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ber, aki mintegy példaképe, apjuk helyett apja a
Król-fiúknak. Utóbb megfélemlített díszfunk
cionárius, aki rögeszmésen keres menedéket az
Eszmében, miközben börtönökben meg nem
törő tisztessége darabokra hullik s hallgatásával
cinkossá válik Klemens halálában. Alakjában,
elgyávulásában, hitevesztésében s a rátelepedő

csömörben annak a széles közép- és felsővezetői

rétegnek a jellegzetes képviselőjét láthatjuk,
amely személyes hitével és hitelével segített 
szerte Közép- és Kelet-Európában - egy sokat
ígérő tan legitimizálásában, s egy olyan rendszer
uralomra juttatásában, amelyetanból semmit
nem valósított meg, ám rá hivatkozva totalitárius
rendőrállamoksorát hozta létre.

Lengyelország huszonöt éve jelenik meg Ja
nusz Zaorski filmjében. A katasztrófáktól ka
tasztrófákra bukdácsoló, többszörösen meg
alázott és kifosztott lengyel népé. Nem nehéz
politikai allegóriákat fölfedezni a mű alakjaiban,
nem nehéz a történések egészéból levezetni a
mai lengyel identitástudat: hazafiság, sorsvállalás
ellentmondásos, de talán éppen ezért őszinte

megfogalmazását. Zaorski konklúziójában egy
szerre jelenik meg Wajda büszke csakazértis-e és
Zanussi szkeptikus "ilyenné lettünk"-je. A legki
válóbb lengyel hagyományokra épít tehát. Filmje
mégsem elsősorbanparabola, politikai-társadal
mi vitairat és leleplező kulcsmű - jóllehet ezért
tiltották be 1982-ben. Ennek a filmnek a höse
ugyanis a Címszereplő: a Királyok anyja.

Az Asszony, aki teljesen és feltétlenül odaadja
magát fiainak. Nem fáradozik a világ jobbá
tételén, nem akarja kibontakoztatni egyéniségét,
nem akar másokat a pártjára állítani, nem törődik

az eszmékkel. Mással van elfoglalva. Varrnia kell,
mosnia kell, vasalnia kell. Hogy addig is legyen
mit enni, amíg a világ jobb nem lesz. Számára
nem az a fontos, hogy kitört a háború, hanem
hogy a fiai ellopták a lakbérre szánt pénzt ( - Mit
számít az a pénz? - mondja egyikük. - Háború
van, nem érti? Król asszony tudja, hogy csakis az
számít, mert lopni nem szabad.) A Királyok
anyjának takarítania kell. Thkarítani pénzért, ta
karítani az életért - ez menti meg koncent
rációs tábortól -, takarítani, hogy tisztaság
legyen. A súrolókefe, a vödör vizek, a letörö
körmök, a felmosórongy sokrétű, szinte mitikus
jelképpé válnak. Fel kell súrolni a szemetet, a
mocskot, a vért, az agyvelőt a padlókról. Valaki
nek fel kell súrolni. Ő az egyetlen autentikus
személy a filmben. Talán, mert nem akar "sze
mélyiség" lenni. Nem akarja .rnegrartaru" életét.
Fiaiért való áldozathozatala a lehető legtermé
szetesebb számára. Lucja Król az életet jelenti, az
aláZatos és termékeny életet. Ez az alak megha
ladja a "hazafiság", a lengyel (magyar, cseh,



észt ... ) öntudat kategóriáit, ugyanakkor értel
met is ad nekik. Amennyi szeretet, irgalom és
megbocsájtás van egy esztnében - annyit ér,
mondja számunkra Król mama. A Szűz Máriához
fohászkodó, egész életében másokért aggódó,
másokért küzdő, romolhatatlan erejű rnun
kásasszony Kelet-Európánk édesanyjának tűnik

fel. Nem magasodik metropolis fölé istennőként.

nem vezeti diadalra erőtől duzzadó népét ifjúnés
lángolón, mint nyuptibb kultúrák büszke szím
bólum-asszonyai. Oszen, reménykedőn, ember
ként látjuk őt görbülni mosórongy fölé, vasaló
fölé, szenvedő fia fölé, egyszerű kérvényel fölé.

És mosolya túl van minden fájdalmon. jéggé
dermeszti a szívet.

Zene

Olivier Messiaen

Első emlékem róla egy fuvolára írott rnű, melyet
a zeneművészéti szakiskolában hallottam nap
mint nap, tudniillik egy tanszempontból nagyon
fontos darab volt (törzsanyag), minden fuvolista
játszotta. A Syrinx nevet viselte, kellemes Debus
sy-utánzatnak tartottam, szerzőjét mint epigont,
kegyes megvetéssel kezeltem.

Ezzel meg is szűnt volna számomra létezni, ha
nem találkozom egyre gyakrabban a nevével,
különösképpen a mai nagyokkal kapcsolatban,
akik közül jó néhánynak Mcstere volt. (Nálunk
például Kurtág mondhatja el ezt, de Stockhau
sen, Xenakis ... ) EI kellett gondolkodnom: Ő
talán a zenetörténet egyik csúcsa? Kapva kaptam
tehát a két koncerten, melyeket a két zeneaka
démián rendeztek nyolcvanadik születésnapja
alkalmából, 1988 őszén.

Az új zeneakadémiai koncerten (Kilenc me
ditáció a Szentháromság misztériumáról) a
Bakats téri általános iskola gyermekkórusa rnű

ködött közre. Tanárnőjük fekete ruhás, nyúlánk
alakja, kontyos feje angol nevelőnőket idézett, s
bizony, a gyerekek illemtudóak is voltak:

janusz Zaorski realista filmet készített Kazi
mierz Brandys regényéből.Fekete-fehérben, az
ötvenes évek lengyel új hullám-ának eszközeivel
(speciális optikák és nyersanyag) és stílusában,
az összegzés igényével. A lengyel - és a világ 
filmművészetének olyan értékes darabját hozta
létre, amely jelentőségébenlegfeljebb a Hamu
ésgyémánt-tal, aMaterjobanná-val vagya Kés a
vízben-nel mérhető össze. Lucja Kröl szerepé
ben Magda Teresa Wójcik a lengyel film legje
lentősebb női alakítását produkálja.

A Királyok anyja remekmű.

Tóth Péter Pál

játékosságnak, szabadságnak nyoma sem volt
éneklésükben. jólesett volna pedig néhány kar
cos, reflektálatlan hang, hamisság, a felnőttesen

kipucolt hangok helyett. Kár, mert gregoriá
numokat énekelték, az orgona-tételek között,
márpedig ezekhez szükséges a legmagasabb
fokú öröm, hogy a Szellem érzéki köntöst ölthes
sen, s közvetlenül megnyilatkozzon. Ám ne
bántsuk a gyerekeket, kivált, hogy egész este ott
kellett ülniük a dobogón.

A meditációkat - szabad formájú tételek 
Gergely Ferenc orgonálta el, élet- és művészi

tapasztalatához méltóan, nem az úgynevezett
hibátlanságot tekintve abszolút mercének, ha
nem a tett elvégzésének köznapi életszentséget
(a darabot egyáltalán eljátszani).

Mint a műsorfüzetből megtudtam, Messíaen
ornitológiával is foglalkozott, feltehetően annak
inkább hangi, nem pedig vonulás-, táplálkozás
statisztikával megtűzdelt szaktudományos
részével. A rnű tele van a madarakra való közvet
len utalásokkal, sőt, madárhangoknak orgonára
való .Iekepezésevel".
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