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PASOLINI, A JÁTÉKOS
„Oh, micsoda illafa a liliomoknak és

a baloldali újságoknak!"

Pasolini: MÁMOR

Mielött 1975. november 2-án, a téli tenger
ostiai partokra kifutó sarlóéles hullámso-
rainak morajában brutálisan meggyilkol-
ták volna, Pier Paolo Pasolini (ötvenhá-
t .. rom éves volt ekkor) Szent Pál és Szent
Péter apostolok életét tervezte megfilmesíteni,
az éppen általa kidolgozott szuverén filmnyelvés
úgyszintén a nevéhez fűződő, ún. „költői film"
számára immár korlátlan lehetőségeivel, eszkö-
zeivel. Ezt a tervét alighanem az a véletlen is
motiválta, hogy a két apostol - Péter és Pál -
nevére keresztelték szülővárosában,
Bolognában. Mélyebb motivációnak merem
sejteni, hogy 1964-ben alkotott Máté
evangéliuma című filmjét akarta folytatni, nyilván
a keresztfán kivégzett, Megfeszített M e s t e r -
Salvator Mundi - tanítvá-
nyai térítő tevékenységének, missziós működé-
sének, Ige- és Parancsolat-hirdető munkájának
filmi megjelenítése izgatta. Vagy még inkább a
damaszkuszi ú t - Saulus vagy Paulus lenni? -
kérdését, kétségbeejtő katartikus vívódását
akarta volna ábrázolni egy nagyszabású film-
ben. Mielőtt, mindmáig tisztázatlan körülmények
között, meggyilkolták volna ott, az ostiai téli ten-
gerparton, Pasolininek kisebb tervei is voltak,
mint Péter és Pál apostolok cselekedeteinek
megfilmesítése. Például: rendbe akarta hozatni
elhanyagolt fogait, be akarta festetni erősen
megőszült haját és - per tangentem - meg
akart írni néhány újságcikket, hogy - mint ren-
desen - tönkrezúzza újabb és újabb politikai el-
lenfeleit, akik már-már ellenséggé nőtték ki ma-
gukat, azon puszta tény „révén", hogy magával
Pasolinivel merészeltek kritikailag szembeszáll-
ni. Az ellene való harc eleve rangot, kitüntetést
jelentett, amit ugyan maga az „ellenfél", Pasolini
adott nekik, és nem ők vívták ki maguknak péle-
méle irományaikkal. Akár politikai, akár tudomá-
nyos vitában állni Pasolinivel körülbelül annyi
esélyt jelentett, mint mondjuk, arra várni, hogy a
koldusbot kivirágzik... Pasolini pengeéles eszű,
kíméletlen és érveiben kimeríthetetlen debatter
volt, amit már önmagában az a tény is bizonyít,
hogy viszonylag rövid élete során több mint har-
minc polgári pert indítottak személye, illetve
egyes művei ellen. Ady fáradtságukban is gőgö-
sen és bátran szép sorait idézhetjük Pasolini po-
litikai-művészeti-ideológiai harcaira: „Dőltömre
Tökmag Jankók lesnek: / Úgy szeretnék gyáván
kihúnyni / S meg kell maradnom Herkulesnek...
Szeretném már magam utálni, / De, istenem, ők
is utálnak: / Nem szabad, nem lehet megállni. "
Életének nem egy válságos szakaszában „mu-
száj Herkules" volt Pasolini is, neki is megvolt a

Pier Paolo Pasolini

maga "disznófejű Nagyura", a maga Szabolcs-
ka Mihálya, és amiképpen Ady, akképpen Pa-
solini is fényes fölénnyel állta velük a harcot. Pa-
solini egyik ilyen ellenfele maga az Olasz Kom-
munista Párt volt, amely nyilvánosan megbé-
lyegezte, propagandakampánnyal üldözte, ki-
közösítette, kiűzte, formálisan is kizárta őt „tö-
mött soraiból". Kísérteties hasonlóság (amikép-
pen a „muszáj Herkules" is az) adódik itt: az
Olasz Kommunista Párt „puritánjai" és „purifi-
kátorai" szinte szó szerint ugyanazt mondották
(le is írták) Pasoliniről, amit a Moszkvában - ke-
gyelemkenyéren, örökös önkritikában, kritikát-
lan Sztálin-rajongásban és éjszakai elhurcolta-
tástól való rettegésben - élő magyar kommu-

nista emigráció írói és költői József Attiláról
mondtak es írtak: tudniillik, hogy „fasiszta bolse-

vik". Egyébként, ami Pasolini marxizmusát illeti,
az két fő forrásból táplálkozott. Egyik nyilvánvaló-
an patologikus viszonya apjához, a ravennai szü-
letésű o asz nemeshez. a fasiszta katonatiszthez
és ezáltal mindahhoz, amit ez az atyai predeszti-
náció a kamasz, az ifjú Pasolinire nézve jelentett.
Tehát lázadás az apa társadalmi pozíciója és a
fekete ingre egyszerűsített világnézete ellen.
Másik: az olasz értelmiség totális erkölcsi-érzet-
mi-egzisztenciális krízise az elvesztett háború
után. Akkoriban a marxista filozófia (és a
valójában soha nem is létezett „marxista
esztétika") szinte biztos bójafényként jelezte az
irányt az irány nélkül bolyongó nyugat-európai
ifjú intelligenciának főleg Franciaországban és
Itáliában,



mely országokban a kommunista párt igen erős
volt, és hatalmas tömegeket vonzott magához a
háborút követő és a hidegháborús években. Pa-
solini azonban nem lett volna az, aki bátran volt,
ha az 1956-os budapesti-magyarországi forra-
dalom és annak lánctalpakkal és tanklövegtor-
nyokkal történt eltiprása, vérbe fojtása és kegyet-
len megtorlása után - akárcsak Albert Camus! -
nem fordult volna szembe a marxista ideológi-
ával, annak oly lassan, de biztosan lelepleződő
dísztribünös dogmatizmusával és demagógiájá-
val, méghozzá a rá mindig jellemző szuverén,
ra-sant, kihívó módon. Ennek a
szembefordulásnak számos - jelen írásban föl
nem sorolható - jele és intő jelzése ott van
Pasolini filmjeinek, versköteteinek, politikai
esszéinek voluminózus so-

Amikor 1975 telén oly kegyetlen módon meg-
gyilkolták, jómagam éppen egy filmnyelvi-film-
szemiotikai tanulmányait ismertető előadáson
dolgoztam, méghozzá oly fényes tehetségű tár-
sakkal együtt, mint Erdély Miklós és Bódy Gábor.
Előadás helyett nekrológot írhattam, arról, hogy
Pasolini erőszakos halálával véget ért egy bátor
álom, megszakadt egy mindenre élettel-érzé-
keny latin ideg, megtöretett - éppen a csúcsán,
a termékenységének tetőpontján - egy merész
ívű írói, filmalkotói, költői és tudósi pálya. Erdély
Miklós volt az, aki Pasolini filmjeiben (például
Mamma Roma, Teoréma stb.) nemcsak azt vette
észre, hogy Pasolini korai művei jelentik az olasz
„neorealizmus" filmjeinek, regényeinek zenitjét,
oly sok nyomorúságot oly nagy emberséggel,
szépséggel tükröző „betelt serlegét", Erdély

- főleg a későbbi filmek sorában - azt is észre-
vette, hogy Pasolini merészen új távlatokat nyitva
az antik mitológia felé fordul (Médeia, Oidipusz
király stb.), ám az antik témákat mai, min-
dennapi politikai tartalmakkal, üzenetekkel telít-
ve teszi ezt a fordulást. (Lásd például az Oidi-
pusz király című film végét, amikor a világtalan
görög király mint vak proletár, overallban jelenik
meg, és koldusként szájharmónikázik egy temp-
lom lépcsőin...) Pasolini a klasszikus itáliai rene-
szánsz megújító folytatója volt, éspedig a XX.
század minden művészetet (főleg a filmet!) gyor-
san, „blitz"-fogyasztható áruvá, úgyszólván
azonnal piacra dobható ipari termékké degradá-
ló, szennyes, „automatizált Parnasszusán". Pier
Paolo Pasolini meteorként szakadt-szabadult ki -
vissza! - abból a tetszhalott, egykor azonban
napként ragyogó égitestből, abból az egykor oly
izzó bolygóból, amelyet olyan géniuszok helyez-
tek örök kozmikus pályára, mint Michelangelo,
Leonardo, Bramante, Giotto (akinek szerepét
maga Pasolini alakította Dekameron című filmjé-
ben), Duccio, Signorelli, Masaccio, Caravaggio,
Antonello da Messina, Piero della Francisca,
Mantegna, Pontormo, Brunelleschi, Maderna (a
római Szent Péter-bazilika belső terének és fő-
hajójának alkotója), Cusanus, Machiavelli, Cam-
panella, Tasso, Ariosto, hogy csak azokat említ-
sem itt, akik Pasolinihez különösen közel álltak...
Pasolini kiszámíthatatlan pályájú meteorja volt
annak az örök keringésű égitestnek, ami az itáliai
reneszánsz. Megölték ezt a meteort... De az,
hogy a fent sorolt reneszánsz alkotók isteni szel-
lemével Pasolini szinte „szellemidéző", rejtélyes,
már-már okkult kapcsolatban állott, onnan nyer-
het bizonyítást, hogy hatalmas és alapos klasz-
szikus műveltségét mily „könnyűszerrel" transz-
formálta és transzponálta műveivel a XX. századi
olvasók és „mozinézők" millióinak tv-képer-
nyőkre beszűkült szellemi-érzelmi horizontjára,
alkotásaival áttörve és fénnyel töltve ezt a szürke
horizontot, ezt a leszakadt látóhatárt... Munkabí-
rása méltó volt lángelméjéhez: még ifjú korában
gyűjteményes antológiát szerkesztett az olasz -
különösképpen a friuliai - népköltészetből. Tíz
verseskötete jelent meg, lírája mindinkább a mo-
dern olasz költészet élvonalába került, pedig
nem is egy verskötetét két film forgatása közben
írta... miközben megalkotta a „költői film" képi
nyelvét! A rövidfilmeket is beleszámítva: nem
kevesebb, mint huszonöt filmet rendezett. Megírt
nyolc regényt. Nemis említve itt elméleti, nyelvé-
szeti, esztétikai, politikai tárgyú könyveit, szám-
talan újságcikkét és egyszemélyes demonstrá-
cióval, tüntetéssel fölérő televíziós szerepléseit,
amelyekben mint „interjúalany" folytatta mind
magányosabb harcát a konzumkultúra és annak
manipulálói, busás haszonélvezői ellen. Ezenkí-
vül festett és rajzolt, és hogy ez a fent vázolt kör
kiteljesedjen a színházzal, a drámával is, elég

Pasolini mint Giotto a Dekameron című
filmben



volt egy gyomorfekély, egy gyomorvérzés,
amely hosszabb időre ágyhoz kötötte Pasolinit.
Betegágyban fekve Platón dialógusait
olvasgatta... És betegágyához kötötten -
néhány hónap leforgása alatt - megírt nem
kevesebb, mint hat színművet (az ő esetében
természetesen csakis drámákról lehet szó...)
Mint ő maga írta, életé-ben egyszer betegedett
meg, elővette hát Platón dialógusait, és
szerencsénkre - Pasolini nyilván ezt találta a
legmegfelelőbb „terápiának" a gyomorfekélyre,
gyomorvérzésre... - megírta a hat drámát 1966-
ban. Ezek közül egyet most megismerhet a
magyar közönség: a Mámor című drámát,
Szkárosi Endre kitűnő fordításában. Ez a
Pasolini-dráma oly merészen és baljósan kezdő-
dik, mintha Pasolini világéletében csakis drámá-
kat írt volna, semmi mást. Szophoklész árnya
szól így a prológusban: „Önkényesen vagyok itt,
rendeltetésem, hogy oly nyelvet/vezessek be,
mely egyszerre túl könnyű és túl nehéz:/nehéz
egy olyan társadalom nézői számára, /amely tör-
ténelmének legsötétebb pillanatát éli,/könnyű a
költészet kis számú olvasóinak." Szophoklész
árnya fenyegetően hozzáteszi még: „Ennek a
tragédiának van vége, de nincs kezdete." Talán
mondanom sem kellene, hogy e sötét jóslat után
elkezdődik a dráma - apa, fiú és anya között -,
amely a mi korunkban, a XX. század hatvanas
éveiben játszódik-zajlik, tehát nem a szophoklé-
szi ókorban, hanem az „apokalipszis, most" je-
gyében és idejében.

A hetvenes évek elején Erdély Miklós, Bódy
Gábor és jómagam filmvetítésekkel egybekötött
előadások és viták egész sorozatát tartottuk Pa-
solini művészeti, tudományos tevékenységéről,
ahol csak módunk nyílt erre: az Egyetemi Szín-
padon, a Kossuth Klubban, a TIT szervezésé-
ben, a Balázs Béla Stúdióban, a Fiatal Művészek
Klubjában, továbbá számos vidéki városban, jól-
lehet a hetvenes években Pasolini a magyar kul-
túrpolitikai vezetés „mérvadó" személyiségei-
nek világtalan szemében csaknem persona non
grata volt. „Van fájdalom a gondolatban" - írja
Vajda János egyik gyönyörű versében. Én így,
ilyen, a gondolatba fájdalmas érzést elrejtő em-
lékezéssel gondolok arra, hogy a meteorszerű
életének ötvenharmadik évében meggyilkolt Pa-
solini nemcsak zseniális alkotó, hanem rendkívül
bátor férfi is volt. Igaz, soha nem élt cum grano
salis, nem élt „módjával", sem „mértékkel", még
kevésbé mások erkölcsi mércéje szerint, és nem
élt óvatosan, főleg pedig: nem élt az embert a fé-
lelemig lezüllesztő kiszámítottsággal és kiszá-
míthatósággal. Nyilván idejében fölismerte,
hogy a csoda elmarad az ember mögött mint a
cselekvés akadálya! Fölismerte, hogy a félelem
nem segít. (Az alkotásban végképp nem!) Fölis-
merte bizonyára, hogy a kis mivégre élet lassan
(nem is lassan) elszáll, nem hiába kell (kellett...)

hozzá („közben" - ugyan miközben?!) annyi, de
annyi minden... Talán ezért is írta pompás pa-
radoxonainak egyikét: „11 cammino incomincia,
e il viaggio é finito. " (A. m.: Az út elkezdődik, az
utazás véget ér.) Ez a végrendeletnek is minősít-
hető Pasolini-paradoxon nem más, mint a
katarzisirány... az irány, amely azt az utat mutat-
ja meg, amelyet az emberek gyáván oly kanyar-
gósra építettek, hogy végül is, hacsak lehet: ki-
kerülje a katarzist! Megfordítva az imént idézett
Pasolini-dráma nyitó sorait (ti. „Ennek a tragé-
diának van vége, de nincs kezdete"), ahhoz a
még fájdalmasabb „túlparti" értelmezéshez ju-
tunk, hogy ennek a tragédiának van ugyan kez-
dete (noha azt nem ismerhetjük meg soha...), de
nincsen vége... Avagy: az utazás elkezdődik, és
az útér véget.

Pasolini nemcsak paradoxonokkal „játszott",
nemcsak huszonöt filmet rendezett, nemcsak tíz
verskötetet és nyolc regényt írt meg, nemcsak
úttörő filmszemiotikai és poétikai esszék, politi-
kai vitairatok sorozatát adta közre, nemcsak hat
drámát írt, hanem - sans fagon... hímezés-há-
mozás és minden teketória nélkül - tulajdon, sa-
ját megélhetni egyszer adatott sorsát is bátran
játékba vitte, rulettkorongra dobta (akárcsak
Dosztojevszkij, a nagy Játékos...), saját életét is
botrányig kihívó szerepként merészelte megélni,
és soha, amíg a vérét ki nem ontották, meg nem

Forgatás közben

szűnt játszani ezt a szerepet, miközben
halhatatlan műveiben egyszersmind elemezte
i s - még-hozzá következetesen, önkíméletlen
módon - ezt a „játékot", ezt a „szerepet". Egész
élete egyetlen --- sokszor lenyűgözően
nárcisztikus - monodráma, „happening",
„performance" volt. Vagy nevezzük inkább
Haláltáncnak? Élete: „Una vita violenta" - egy
erőszakos élet volt, ez egyébként egyik híres
regényének a címe. Pasolini Játékos volt, noha
életét ő maga „csupasz rettenetnek" nevezte, és
erre minden oka meg is volt, de a „csupasz
rettenet" lélekállapotában is: Pasolini játszott.
Életének bármely helyzetében nyugodtan
mondhatta volna jelmondatként: „Induljunk, ér
szembe fogok menni... "(Mózes, 33/ 12)
Személyiségének kegyetlen karizmája, ma-
gatartásának angyali agressziója teszi végül is,
ha nem is érthetővé, de legalább „értelmezhető-
vé" Pasolini tragikus életét.

Élete egyetlen szakadatlan „színdarab",
egyetlen szünetnélküli dráma, „corpus teatrale",
amelybe] ő maga volta szerző, a színész, a ren-
dező, sőt, ő maga volt a maszkmester, a smink-
mester, az öltöztető, a díszleteket át- és átrende-
ző díszlettervező, ő maga volt tulajdon életével
játszott „színművének" dramaturgja, kellékese,
sőt: ő maga volta súgó is...

Pier Paolo Pasolini tudván tudta, hogy nem
elég egyszer átlépnie a Rubicont... Élete minden
napján és minden művével: átlépett a Rubico-
non, mert tudta, ha nem ő, akkora Rubicon lép át
őrajta.


