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Jegyzetlapok
Tarkovszkij szomorúsága

Az, amit szomorúságnak látok a nagy filmművész-rendezőművé

ben, s benne magában, nem valami enervált kedvtelenség, az át
menetileg borús ember elcsüggedése, hanem létállapot. Látásmód.
Látomásmód. Sors. Talán kiválasztottság is. Különösségének jel
lemzője, mely makacs ellenségeket, s félremagyarázókat szerzett
neki, a nép körében pedig rajongókat. Ami az édes élet fölületes
imádóinak érthetetlenné tette őt, s ami a filmművészet legjobbjait
magával ragadta. Tarkovszkij szomorúsága nem gyógyszerekkel
valamelyest enyhített melankólia, rosszabb esetben depresszió
volt, hanem kitartásra ösztönző erő, melyben elszántság, szelíd
hallgatás és erőszakosság egymást váltotta. Nem igázta le őt ez a
szomorúság. Ö uralkodott rajta s vele együtt. Min? A művén, az
életén, az ellenállásán, a kudarcain, az emberismeretén, amely a
szemlélődésben halmozódott föl, majd művészetének anyagává
lett. Csak akinek ilyen nagy, konkrét és mély létezés-köre van, csak
az képes ennek mozzanatait látomásokkal "megrakva", feledhetet
len jelenetekké s párbeszédekké sűríteni. Ezt a fajta szomorúságot
a szenvedés növelte s alakította. Jól csak az ismerheti az embert,
aki megszenvedi, s mégis szereti. Tarkovszkij szomorúsága kin
csesbánya volt. Belőle hozta elő régi és új, aranyat érő intuícióit,
képeinek szürkéjét, a végtelent kísértő tájait, a mozgással érzékel
tetett mélységeket. Belőle vette erejét nehezen állható tekintete,
kissé fölényes, hanyag s feszült testtartása, filmjeinek töredezett,
mintegy titokban egységesülő témája, a hétköznapi történeteket
egy csapásra kozmikussá növelő, s olykor magasztaló reflexe.
Tarkovszkijnak a gulág-közérzet természetévé vált. Nem tudom,
ismerhette-e az élet - kunderai - elviselhetetlen könnyűégét, de
alig elviselhető szépségét bizonyítottan ismerte. Szomorúsága épp
úgy, mint lenyűgöző tehetsége, vallásos hitéből táplálkozott. "A va
lódi költészet hívők költészete. Istentagadó ember nem lehet költő."

***
Érdekes és jelentős egybecsengést fedeztem föl két, a művészetről
vallott fölfogás között. Ezt mondta Keserű Katalin, amikor átvette
a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat: "A művészet számomra
gondolkodási mód, megismerés és beszéd egyszerre, de olyan,
amely különbözik a fogalmi gondolkodástól, mert összetartó szá
lai szövevényesek, és mert érzéki és érzelemmel teli is egyszerre.
Ezen összetettségénél fogva" - a művészet - "kimeríthetetlen".
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(Magyar Felsőoktatás, 2002.) Ezt írja Tarkovszkij: " ...a tudomány
ban az intuíció olykor a logika helyébe lép. A művészi intuíció,
miként a vallásos is, a meggyőződéssel, a hittel azonos. Lélekálla
pot, nem gondolkodásmód." A művészet tehát megismerés és ki
mondás (beszéd) egyszerre. A művész miközben alkot, ismer meg.
Már elóbb is készülnie kell az alkotásra; hogyan? Mindenféle és
bármely rangú tapasztalat megszerzésével, és a tapasztalatok mö
götti vagy körüli, a mintegy érzékelhetetlen, de döntő tapasztala
ton túli valóság meg- (vagy föl-) ismerésével. Az érzékelhető ta
pasztalat a nem érzékelhetőnek jele, kijelentése, szimbóluma. A
megismerés hitből, kutatói szenvedélyből,sejtésből, várakozásból,
a létezésre érzékeny figyelemből ered. "A művészi kép az igazság
élménye", máskor "megfigyelés". Mindennek összegzéseként szü
letik meg a műalkotás. Ezért a művet ugyancsak szemlélődőönát
adással fogadhatjuk be. A mű intuícióból keletkezik, a be- vagy el
fogadása is intuitíve megy végbe. A művész megismer, hogy meg
ismertessen. Mivel? A bármilyen tárgyban kidolgozott valóság tel
jességével. A valóságból a remekmű ölel legnagyobbat.

Az egyik fölfogás szerint a művészet gondolkodásmód, a má
sik szerint nem gondolkodásmód, hanem létállapot. E két véle
mény látszólag szöges ellentétben áll egymással. Mégis mindkét
szerző másként kifejezve ugyanazt érti művészeten, ezen a szón,
"gondolkodásmód". Érezzük, hogya művészet tényleg valami
olyan, ami a teljes embert lefoglalja, lelki-szellemi mechanizmu
saival átjárja. Ezt az "ugyanazt" Keserű Katalin azzal fejezi ki,
hogy amit gondolkodásmódnak nevez, az határozottan "nem fo
galmi", hanem benső, teljes, összetett és kimeríthetetlen szöve
vény. Tarkovszkij e szövevényt .Jélekállapot"-nak tartja. Meghatá
rozása a művészetnek világosan transzcendens gyökerére utal. "A
legfontosabb, a legnehezebb dolog - hinni. Mert a hit révén 
minden teljesül. De" - nagyon - "nehéz őszintén hinni. Nincs
nehezebb dolog, mint szenvedélyesen, őszintén, csöndben hinni."

***
Aki az istenhitről azt állítja, hogy általa minden teljesül, az azt hi
szi, amit Jézus mondott a hegyeket mozdító, megmentő és meg
gyógyító hitről. Sőt azt mondta, hogya hit az, ami meggyógyít.
Nincs gyógyulás hit nélkül. Tarkovszkij a velejéig hazug, körmön
font, kegyetlen és szellemellenes szovjet világban vívta, visszauta
sításról visszautasításra szüntelen küzdelmét művészi igazáért, a
szeretteiért, és nem mellékesen a hazájáért oly magányos eltökélt
séggel - "a művész legfóbb alapelve, hogy önmaga legyen" -,
amely még a barátai között is megütközést, félelmet, kétségeket és
irigységet keltett. Otthon is, külföldön is. A legnagyobbak befolyá
solhatatlan szabadságát úgy hívják, egyedüllét. Munkájának folya
matos, képmutató és konok akadályozása azt mutatja, valóban ve-
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szélyesen szép és igaz, amit mond, lát, érez és alkot. Kihez máshoz
fordulna, mint Istenhez? "Istenem, adj erőt és hitet a jövőben, adj
jövőt a Te dicsőségedre! Nekem is! Hiszen én is szeretnék részt
venni benne!" ... ,,Imádkoznom kell és hinnem... Sokrétű a világ,
mi mégis egyetlen síkra vagyunk kifeszítve... Attól szenvedünk,
hogy nem ismerhetjük meg az igazsápot... Pedig nem kell tud
nunk, mi az igazság! Szeretnünk kell. Es hinni. A hit a szeretet se
gítségével elsajátított tudás." ... "DE HOL, MIBEN JELENIK MEG
A VALLÁSOS GONDOLAT? Talán a cselekmény hiányában? Az
alkotás ösztönében?"... "Dosztojevszkij megsejtette az isteni szen
vedélyek gondolatát: a vágyakozást a Hitre és Isten megismerésé
re." ... "Nagy boldogság Isten közelségét érezni."

***
Lassan kiderül erről a szomorúságról, hogy vallásos hiten alapuló
világlátás, a művészi képalkotás komolysága, minden ideologikus
elem és közhely elvetése, a bonyolult valóság ismerete, melyben
egybeesik a fönntartás nélküli hűség és a legbelső, alkotói szuvere
nitás: vagyis a szeretet radikalizmusa. "Aki csak egyszer is elárulja
elveit, aztán már soha többé nem őrizheti meg a léthez fűződő

kapcsolatának tisztaságát." Ettől oly éles és szótlan Tarkovszkij
ébersége, melyben jelen van a természet - hallható - csöndje, az
ember ítélete, és az isteni irgalom. Művében így mintha bármit és
bárhol megteremthetne, a pontosan fotografált - "banális" - evi
lági valóságot, s a rajta áttetsző nem-evilági jelentősséget láttatva a
"megismételhetetlen művészi képben", mintegy beleégetve figyel
münkbe a mozdulatot és a mozdulatlanságot, s mindenütt a "zó
nára" emlékeztető tájat. Tarkovszkij helyszínein, még a plazma
üldözte űrhajón is megidéz valami kopottas örökké tartót, neme
sen régies múltat, jelezve, hogy az emberi egy, a holnapi tegnap
előtti is, ami pedig lesz, valamiképpen már volt. És ezt a változó
ugyanazt hívja reménynek.

Az idézetek A. Tarkovszkij A megörökített idő és a Napló című mű

veiből valók (Osiris Kiadó, Budapest, 1998 és 2002; a műveket Vári
Erzsébet fordította).
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