
A ehetetlen kísértése
Lehet-e filmet készíteni a 

művészetről? Kellő fölkészült
ség birtokában, népszerű- is
meretterjesztő filmet forgatni 
egy tapasztalt szakembernek, 
nem lehet különösebb feladat. 
De játékfilmet, műalkotást csi
nálni magáról a művészetről? 
Eleve reménytelen, meddő vál
lalkozásnak látszik. Huszárik 
Zoltán azonban úgy tűnik, nem 
ismer lehetetlent. Azqk közé 
a filmcsinálók közé tartozik, 
igazán nincsenek sokan, akiket 
már első nagy játékfilmjük 
után az érett mesterek közé so
roltak. Mert talán nincs is 
filmkritikusa a világnak, aki 
vitatná, hogy Huszárik Zoltán 
első egész estét betöltő játék
filmje, a Szindbád a magyar 
művészet klasszikus értékei 
közé tartozik.

Pedig a rendező, Krúdy Gyu
la alapművének megfilmesíté
sével is szinte a lehetetlen 
megkísérlésére vállalkozott 
Az egyik legkülönlegesebb ma
gyar író gyönyörűen burjánzó 
mondatai mindaddig filmre 
átültethetetlennek tűntek. De 
Huszárik úgy rögzítette cellu
loid szalagra a Szindbádot, 
hogy Krúdy különös zamata 
háborítatlanul élvezhető ma
radt, sőt az alapvetően más kö
zegben új, harmonikus ízekkel 
is gazdagodott. S ez az első 
film, a hetvenes évek elején 
szinte szenzációsnak számítóan 
hosszú ideig, majdnem három 
évig készült. Az alapos, meg
fontolt, mégis könnyed kidol
gozottság, a legjobb értelem
ben vett mívesség meg is lát
szik rajta. Ez az a film ame
lyiket akárhányszor meg lehet 
nézni, s az unalom szóba se Jö
het. Mára válóságos tábora ala
kult s ha fel-felbukkan a mű
sorban, hívei találkát adnak 
egymásnak a mozivászon előtt

Napjainkra elkészült közel 
fél évtized alatt a második já
tékfilm, Csontvárv címmel. A 
főszereoet eredetileg Latino- 
vits Zoltánra szabta a rendező, 
s a forgatókönyvíró Császár 
István. Halálhíre, mint Császár 
István írta egyik emlékező 
cikkében, a tarpataki vízesés 
alatti kis tónál, fürdőzés köz
ben érte a forgatást előkészítő 
stábot. A tarpataki vízesés 
alatt, Csontváry nyomában 
járva. A tragikus hír hosszú 
Időre megbénította az alkotó
kat. Latinovitson kívül másban 
elgondolni a példátlan festő fi
guráját? Nehéz fe'adat. Aztán 
hosszú hónapok múltán Huszá
rik Zo'tán Bulgáriában talált 
egv színészre, Isaack Finchlre, 
aki gátlások, egy hazai színész
re szükségképpen ránehezedő 
baljós előítéletek nélkül képes 
volt vállalni a címszerep nem 
mindennapos művészi felada
tát.

A Csontváry, amint a film, 
pécsi filmnapokon tartott ős
bemutatóján bebizonyosodott, 
nem egykönnyen magyarázha
tó. értelmezhető, befogadható 
fi’m. De az is kiderült, hogy a 
néhány kételkedőnek nem lett 
igaza. Huszárik Zoltán nem 
maradt meg egyetlen filmes 
rendezőnek a magvar filmtör
ténetben. A Csontváry méltó 
folytatása a Szindbádnak, sőt 
minden bizonnyal annak meg
haladása Is. E bizonytalanko
dáson senki ne csodálkozzék, 
mert ez a film az egyetemes 
filmművészethez viszonyítva Is 
egyedülálló alkotás: Eszközei, 
sokszor példátlan formanyelve, 
részei annak a világszerte Is 
csak lassan, csapdákon keresz
tül utat törő folyamatnak, me
lyen keresztül a közel száz
éves film megleli végre, nem
csak technikájában hasonlítha- 
tatlan jellemzőit. A folyamat
nak; melyben a celluloid va
rázslata végképp megszabadul 
az irodalom, a dráma, a szín
ház máig kínzó béklyóitól.

A Csontváry, film a művé
szetről. Az elhivatottságról, a 
megszállottságról, az alkotás 
értelméről. Sztorija olyannyira 
kézzelfoghatóan egyszerű, hogy 
szinte már elmesélhetetlen. 
Egy színész Csontváryt alakít
ja egy filmben. Kínlódik a 
szereppel, és a film át- átvált 
Csontváry életére, s a festmé
nyekről ismert különös tájak is 
megelevenednek.

A film majdani nagybemu
tatóját köszöntő kritikusoknak 
nem lesz könnyű dolguk. Mert 
akárcsak Csontváry vásznai
ról, a filmvászonról is „ihle- 
tsttség és akaraterő” sugárzik 
(hogy idézzünk két jellemző ki

fejezést Csontváry hátrama
radt írásaiból). S mint ilyen, 
nehezen, alig vagy egyáltalán 
nem hasonlítható. Lesznek 
a bírálók között minden 
bizonnyal olyanok Is, akik a 
példátlan egészen belül, a szo
katlan részletek létjogosultsá
gát fogják vitatni. Éppen ezért, 
azok akik azt az egyébként is 
hibás sorrendet követik, misze
rint előbb kritikákat olvasnak, 
s aztán indulnak a moziba, ez
úttal alaposan póruljárhatnak. 
Mert ezt a filmalakotást, lehet 
majd szeretni vagy nem sze
retni, s vitatkozni is kell róla. 
De mindenképpen látni kell.
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