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A köztudatban élő filmkonven-

cióink már a vállalkozást is kérdé-
sessé tennék. A felelősség, pontosab-
ban Máriássy Félix megfogalmazá-
sában — a kamaszos-hősies felelőt-
lenség dialektikájának ábrázolását 
ma már alig-alig tudjuk elképzelni 
hétköznapi viszonyok között. Para-
bola, filozofikus elvontság, vagy a 
helyzetek háborús kiélezettsége nél-
kül ez ma — úgy tűnik — nem ildo-
mos. S ezt a konvenciót a műtrágyát 
hordó repülőgépekkel áttörni, bizony 
merész gesztus: Máriássy vállalkozá-
sát már csak ezért is rokonszenvvel 
kellett fogadnom: mindig is érdekelt 
a lehetetlenre vállalkozó szenvedély, 
a konvenciókat felmondó „mást aka-
rok" önállósága. Nem rajtam múlott 
tehát, hogy ezúttal közepesnél alig 
jobb filmet drukkoltam végig. 

Mert azt tettem: a felelősség em-
beri arca, mindennapos átélhetősége 
hiánycikk filmjeinkben, pedig a 
szociológiai probléma, a mindenki 
által érzett-tudott társadalmi tünet-
csoport jelentkezik itt. A film en-
nek a konfliktus-típusnak keresi mo-
delljét. Nem is rossz helyen: az elemi 
emberi kapcsolatok körében, az „én 
és te" viszonylatában, a másért ér-
zett elkötelezettség hiányának elem-
zésében. Mennyit ér egy mai fiatal, 
felnőtté alig érett ember számára a 
másik ember, hol tör át önzésén, kö-
zönyén, nagyot akarásán, vagy csa-
lódásán a másik ember horizontja, 
hogy önmegvalósításának elenged-
hetetlen része, az önmagára ébresz-
tés serkentése legyen annak kibon-
takozása. S egyáltalán: milyen motí-
vumai vannak a mi teen-jeink közö-
nyének, lezser felelőtlenségének. Mi 
ennek a ma még elég zárt világnak 
kulcsa. 

A film a probléma két rétegét ku-
tatja, de nem választja szét őket, in-
kább összemossa: egyfelől a felelőt-
lenség törvényekkel mérhető gesz-
tusainak logikáját vizsgálja, másfe-
lől a törvénnyel már meg sem fog-
ható emberi-morális felelőtlenséget 
elemzi. A legális látásmód kerete lesz 
a morálisnak, e kétféle problémake-
zelés egymást tompítja, holott az 
író-rendező eredeti szándéka szerint 
egymást kellene erősítenie. Ahol vé-
getér a törvényeket sértő anarchista 
kamaszos felelőtlenség, ott kezdődik 
a valóságos morális konfliktus: a 
másokért, és másokon keresztül ön-
magáért felelős magatartás számon-
kérése. Az egyik konfliktusmező 
Molnár Karcsi pilóta szabadossága, 
mellyel állandóan túllépi a rendele-
tek, szakmai normák utasításait. 
Anarchista, játszani szerető fiatal-
ember: számára a repülés sport, já-
ték, álomszerű önmegvalósítás volt, 
— ugyanez napi robotként kínlódás, 
az álmok mindennapos megtagadása. 
Ezen aztán úgy áll bosszút, hogy ki-
kitör a szabályok gyűrűjéből. Szabó 
doktor kéményét kackiás gesztussal 
sturcolja meg, Mártát tiltott magas-
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ságokba viszi fel, fütyülve az előírá-
sokra, és ezért kerget szét egy juh-
nyájat — egy bárány halálát is 
okozva: puszta játékból, a játék ata-
vizmusából. 

A felelősség ebben az összefüggés-
ben a törvény előírta magatartás 
lenne, nem az egyéni, emberi auto-
nómia, a belülről parancsoló morál 
szava, — s másrészt a felelőtlenség 
a törvények játékos-kamaszos fel-
rúgása. A felelős emberek típusa itt 
Gyula, Nagy Attila kitűnően formált, 
nyugodt, lehiggadt figurája — vala-
mikor ő is ilyen lázadozó lehetett, 
ezért érti meg barátját és beosztott-
ját. ö már tudja, mit lehet és mit 
nem, s belül marad a lehetőségeken. 
Csakhogy Máriássy tudja, hogy a 
felelősség nem azonos az előírások 
betartásával, főcélja ezért nem a 
legalitással szembekerülő anarchiz-
mus bemutatása, hanem az emberért, 
a „másikért" felelős életvitel szá-
monkérése. Ezért a film másik, tar-
talmilag fontosabb, ám formailag, 
kompozícionálisan háttérbe szoruló 
vonala ezt a konfliktust igyekszik be-
mutatni, megkísérelvén, hogy gondo-
latmenetét és a film fővonalát ki-

mentse a „törvény-felelősség" tézisé-
nek szorításából. 

Karcsi megszökteti Mártát, akibe 
néhány találkozás után beleszeret, 
anélkül hogy észrevenné, ő a szaba-
dító az asszony életében. Utat nyit a 
kispolgári tespedésből, s Márta jog-
gal reméli is, hogy végre saját életét 
élheti majd szerelmében: tovább 
folytathatja tanulmányait, lesz saját 
kis világa is, és boldog is lehet. Csak-
hogy Karcsi mindezt észre sem ve-
szi: nem önmagának adja vissza az 
asszonyt, és nem így, teljes ember-
ként akarja magáénak tudni, — egy-
szerűen kisajátítja: csak felejtést 
akar találni mellette az elveszített 
játékokért, a mindennapos robotért. 
Az asszony önálló emberi céljai, ön-
kibontakozásának igénye már nem is 
jut el tudatáig: természetesnek ve-
szi azt a szereposztást, melyben ő, a 
férfi kap, és az asszony ad. Hogy az-
tán különben, e szeréimi reláción kí-
vül milyen emberi gondok gyötrik — 
az már mellékes. Nem érzi, hogy a 
szöktetéssel együtt felelősséget is 
vállalt érte — mégpedig nem is el-
sősorban a törvény előtt, nem azzal, 
hogy most oltár elé „illene" vezet-



nie, hanem azzal, hogy önmagához 
kell visszasegítenie. Karcsi nem 
akarja elengedni Mártát, mikor az, 
látván, hogy csak üresjáratban tudja 
tengetni napjait a fiú mellett, a vá-
rosba szökik, dolgozni, tanulni akar. 
Nem veszi észre, hogy nem lehet va-
lakiben felébreszteni az értelmes 
élet vágyát, és aztán újra elzárni 
előtte az utat a szerelem önzése jo-
gán, a játszó felnőtt örömhöz való 
önzési jussán. Körülbelül ezt mondja 
a film másik, súlyában, filozófiájá-
ban mélyebbre futó vonala. 

Csakhogy mint mondtam, e két 
szál összekuszálódik. Karcsit a néző 
jobbára azért tartja felelőtlennek, 
mert szabálytalanul, a rendeleteket, 
előírásokat áthágva él, és ennek a 
törvényes rendet sértő magatartás-
nak következményeként veszi tudo-
másul az emberi felelőtlenséget is. 
A keretet a legalitás adja, és a mo-
rális probléma eleve a paragrafusok 
függvényeként jelentkezik. Karcsi 
azért viselkedik így az asszonnyal, 
mert általában is aszociális jellem, 
mert anarchista, mert csak játszani 
tanult még, de nem törvénytisztelő 
módon dolgozni. A probléma pedig 
súlyosabb ennél: a másikért való 
emberi felelősség nem vezethető le 
a törvényekhez való viszonyból. A 
kérdés nyilván Máriássy szándékai 
ellenére egyszerűsödik, hiszen ő csak 
mélyebbre akart ásni: túl akart jutni 
azon a rétegen, amit a közvélemény 
lát „általában" a fiatalok magatar-
tásában, és a felszíni réteg alatt 
akarta felmutatni a valóságos fele-
lőtlenség-problémát. A kompozicio-
nális megoldásban azonban ez a 
szándék fordítottan jelentkezett: a 
morális felelőtlenség csak egyik al-
esete a lezser, aszociális viselkedés-
formának. 

Ezzel azonban elsiklik egy — itt-
ott érintett, súrolt, tehát feltehetően 
szándékolt — probléma felett: a fe-
lelősség konfliktussal teli voltát ke-
rüli ki. Nem látszik az a célzat, hogy 
a másik ember életének vállalása 
egyúttal a saját életvitel bizonyos 
korlátozását is jelenti, ami ha úgy 
tetszik öncsonkítás is. Ám enélkül 
az önkorlátozás nélkül nem lehet 
teljes az ember, nem kaphat súlyt, 
értelmet saját élete sem. Ez a pilóta 
csak önmagát akarja megvalósítani 
és minduntalan korlátokba ütközik: 

a munka szürke, a szabályok korlá-
toltak, a vágyak elérhetetlenek. Mi-
kor Márta feltűnik életében, meg-
jelenik a nagy lehetőség is: végre, 
vele együtt, megtalálhatja helyét és 
önmagát a világban. Ennek azonban 
az lenne a feltétele, hogy segítse az 
asszony kibontakoztatásának küz-
delmét is, azt az öngyötrő áldozatot 
is, melyben ő maga is mássá lehetne. 

Máriássy ezt a konfliktuscsoportot 
már nem tudja elemezni: A film 
nem tudja érzékeltetni, hogy ez a fiú 
nemcsak az asszonyt irányította holt-
vágányra, — önmagát is elpusztítja, 
jóval lezuhanása előtt: azzal, hogy 
nem meri, nem akarja vállalni a 
nehezebb, felelősebb élet terhét — 
önmaga előtt zárja el a felnőtté, em-
berré válás útját. Azt az utat, mely-
re Máriássy céloz egy Saint-Exupéry 
idézettel: „embernek lenni, pontosan 
annyi, mint felelősnek lenni." A fil-
men a felelősség csak elvont fogalom 
marad, nem látszik tartalma: a 
másik életében való részvétel, mint 
a saját egyéniség kibontakozásának 
feltétele. Így aztán Karcsi megma-
rad a hamis alternatívában: játszani 
vagy meghalni. Törvényeknek fej-
jel nekimenni, — ennyiben külön-
bözni a kispolgároktól, a törvény-
tisztelőktől, de egyúttal szét is ol-
dódni emberileg, kiszikkadni az ön-
zés, a vak embertelenség szenvedé-
lyében. S mivel ezt a mélyebb réte-
get nem tudja végigjárni a rendező-
író, ezért kényszerül a felelőtlenség 
pusztán legális értelmezésériek és el-
ítélésének — szándékaival is ellen-
tétes — felszíni megoldásába. 

A „lapok rosszul vannak kioszt-
va", és ez meglátszik a szereplők 
mozgatásán. Nem tudott meggyőzni 
a főszereplő Róna Viktor komor, 
egyszínű alakítása. Váradi Hédi me-
legebb, emberibb figurát hozott, de 
mintha ő is levegő után kapkodna, 
mikor néhány kulcsmondata hiány-
zik ahhoz, hogy figuráját kerekre 
formálhassa. A repülősök kitűnően 
játszanak, a film lényegébe azonban 
nincs lehetőségük beleszólniuk. Nagy 
Attila, Venczel Vera, Iványi József 
és a többiek felülmúlják a főszerep-
lőket. Tóth János képei sajnos nem 
igen tudtak különbséget tenni a hét-
köznapi élet lírája, és a banalitás 
között. 
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