
A VALLOMÁS JOGÁÉRT 
Unalomba fulladó értekezletek jó-

akaratú elnökeinek bevált fogása a 
referátumot követő csönd eloszlatá-
sára: „Elvtársak, kezdje rögtön a má-
sodik . . . " Sas György „A személyes-
ség útkeresői" című, sok részigazsá-
got tartalmazó cikkéből ugyanezt a 
jó szándékú biztatást hallottam ki-
csendülni: „Fiatalok, kezdjétek rög-
tön a második filmmel!" Valamivel 
tudományosabb megfogalmazásban, 
és kérdő hangsúllyal: „Vajon a ma-
gyar film Biogeneziséhez minden 
újonnan belépőnek az elejéről kell 
elkezdeni az ontogenezist?" Nyíltab-
ban, szinte az ellenérvek advocatus 
diabolijának fogalmazásában: „Nem 
lehetne-e egyelőre késznek és elmon-
dottnak elfogadni az „előtte szóló" 
önkifejtését, és esetleg később, éret-
tebb fővel visszatérni rá?" 

Bár Sas György az érdekelteknek 
— a fiatal művészeknek — teszi fel 
a kérdést, és az induló filmrendezők 
nemzedékének nincs szüksége foga-
datlan prókátorra, a felvetett prob-
léma elvi tartalma mégis, a kritikust 
is véleményre készteti. Elgondolkod-
tató a cikk konklúziója, hogy elég 
volt a fiatalok egyes szám első sze-
mélyű filmvallomásaiból, próbálja-
nak meg végre kilépni önmaguk — a 
szerzői film divatja által kanonizált 
— börtönéből. S érdekes a cikkíró 
érvelése, hogy tudniillik, a többször 
ismételt, önéletrajzi jellegű puber-
tás-konfliktus, személyessége ellenére 
is, elszemélyteleníti, vagy éppen uni-
formizálja a filmeket. 

Kétségkívül van ebben az érvelés-
ben valami megtévesztően logikus. 
Ha minden „a költészet jogával fel-
ruházott ifjú" kizárólag arról vall, 
hogy felnőtt kora kezdete előtt kis-
fiú volt, öt-, tizenöt, vagy húszéves 
— a vallomások pólusai többé-ke-
vésbé egybevágnak majd. Hiszen az 
alkotóknak nemcsak a biológiai, de 
a történelmi életkora is azonos. Ép-
pen ezért, valóban megvan a ve-
szélye annak, hogy nemcsak az ön-
életrajzok eseményei ismétlődnek el-
kerülhetetlenül, de még az alkotók-
nak az életkori sajátosságok és tör-
ténelmi körülmények kiváltotta szub-

jektív reakció is. A közelmúlt film 
élményei valóban tanúsítják ezt a 
veszélyt. Olyannyira, hogy már las-
sanként kikristályosodnak a vallo-
másos szituációk sémái is. A szemé-
lyi kultusz okozta morális megráz-
kódtatás filmi képlete — egy, a hős-
höz közelálló szereplő, jó barát, letar-
tóztatása és az ilyen módon kivál-
tódó érzelmi sokk. A valóságból me-
rített, de annak színeitől, árnyalatai-
tól, gazdaságától megfosztott, kép-
letre redukált drámai helyzet képi 
eszköztára is sztereotippá mereve-
dett: az ötvenes évek félelemmel ter-
hes közállapotainak jellemzésére fel-
tétlenül szerepel a vásznon két rossz-
arcú, ballonkabátos férfi, egy arcát 
kezébe temető feleség és sok-sok 
rács. A „Fényes szellők" korszaká-
nak hangulatát alkalmasint a má-
jus elsejei felvonulás, ötvenhatot té-
pett zászló jelzi. A figyelmeztetésre, 
amely Sas György cikkében megfo-
galmazódik, látszólag mindenki rá-
szolgál, aki önvallomásában nem 
tudta, vagy nem akarta kikerülni 
ezeket a közös jegyeket. Nemcsak 
joga, kötelessége is a kritikának, 
hogy óvja a fiatalokat az uniformi-
zálódástól. 

Csakhogy Sas György cikke az 
uniformizálódás ellenszerét a szemé-
lyes, önéletrajzi vallomás megkerü-
lésében látja, és azt tanácsolja a fia-
taloknak, hogy raktározzák el lírai 
közlendőjüket pályájuk későbbi — 
epikus! — korszakára. Azaz, oko-
sabb, ha rögtön a második filmmel 
indulnak a pályán. 

Legelső ellenvetésünk az alkotás, 
és az alkotók természetrajzával függ 
össze. Elképzelhető-e, hogy a kritika 
nyomán az érintettek átugorják a 
fejlődés, az önkifejezés legelső stá-
diumát, hogy nem lírikusként, ha-
nem szintetizáló epikával jelentkez-
nek? Egyes, kivételes esetekben ter-
mészetesen igen. De a tehetség tör-
vénye általában meghatározott logika 
szerint érvényesül. Százados tapasz-
talatok törvényszerűsége, hogy a vir 
lág kifejezésének gigantikus vállal-
kozását a művészek önmaguknál kez-
dik. Aki a mindenséget vágyja vers-



be — vagy regénybe, filmbe — venni, 
rendszerint lírikusként szerzi meg a 
jogot a mások felett való ítélkezésre. 
Ha szélsőség is, de milyen jellemző, 
amikor Karinthy egykori fiatal énje, 
a Találkozás egy fiatalemberrel című 
írásban azt vágja oda a maga komp-
romisszumait élettapasztalatokkal 
mentegető másiknak: „Nem akartam 
megismerni az életet . . . Azt akartam, 
hogy az élet ismerjen meg engem." 

Kétségtelen, az elsőfilmesek szub-
jektivitása, önéletrajzi fogantatású 
filmsorozata — a lírikus életkor 
termése. Ez azonban önmagában még 
nem jelent minősítést. Az értékíté-
let — amelyet kivív — a belülről 
fakadó vallomás szubjektív és objek-
tív igazságának, hitelének, művészi 
szuggesztivitásának függvénye. Tuda-
tosan kerülöm az őszinteség kritériu-
mát, hiszen a fiatalok szerzői filmjei 
közül még a leggyengébbek is őszin-
ték. Az őszinteség azonban csak 
szándék, talán még erkölcsi, de sem-
miképpen sem esztétikai kategória. 
Sokszor kétszeresen fájt látni, hogy 
a rendező szívéből közhelyek fakad-
tak. 

A filmlíra szubjektivitásának a né-
zőben kell objektiválódnia: a szemé-
lyes vallomás művészi próbája az a 
gondolati-érzelmi hatás, amelyet a 
nézőre gyakorol. És ez az a pont, ahol 
úgy érzem, a fiatalok művészi rang-
jának védelmében, vitába kell száll-
nunk Sas György koncepciójával. Az 
elsőfilmesek lírai törekvésének, ön-
életrajzi témaválasztásának támoga-
tása ugyanis, nem egyszerűen azt 
jelenti, hogy „mondd el csak, fiam, 
a magadét", hanem sokkal inkább 
azt, hogy „lássuk fiam, ki vagy és 
mit tudsz mondani nekünk magad-
ról". Nem egyszerűen a leendő ana-
litikusok pályakezdő önanalízisét bá-
torítja a kultúrpolitika, amikor a fia-
talok szerzői-film törekvéseinek te-
ret ad, hanem korunk egyik döntő 
problémájának ábrázolását, a kérdés 
feltevést és a válasz kísérletét támo-
gatja. Hiszen a diákrobbanások, nem-
zetközi ifjúsági konfliktusok, nyug-
talanságok és forrongások korszaká-
ban, még a legkonzervatívabb fel-
nőtt sem vitatja: korunkról van szó, 
ha róluk beszélünk. Fiatal rende-
zőink gyermekkora — a második vi-
lágháború, kamaszkora — a személyi 
kultusz és annak felszámolása, mű-

vészi eszmélése — a közvetlen jelen. 
Még a fiatalság nemzedéki elfogult-
sággal fogalmazott kritikája is hasz-
nos lehet a megoldatlan és megold-
hatatlan konfliktusok felmérésében. 
Elégedetlenségük néha visszhangja^ 
néha torzképe az előttük járókénak, 
de mindenképpen fényt derít arra is, 
ha kifejezése valóban művészi eszkö-
zökkel történik. 

A pályakezdő fiatalok személyes 
élményanyaga elválaszthatatlanul 
összeforrott a kortársi történelem 
legégetőbb kérdéseivel, önéletrajzuk 
pedig elkerülhetetlenül felveti mind-
azokat a problémákat, amelyek tisz-
tázása nélkül nem juthat előre egyet-
len kortársi művészet sem. Igaz, a 
kérdések egyetemessége szélesebb 
és szövevényesebb annál, mint 
amennyit a huszonévesek átéltek. De 
vajon milyen iránytű vezérelhetné 
őket biztosabban a kérdések labirin-
tusában, mint a személyes tapaszta-
lat? Éppen a fiatal művészek felhal-
mozott élettapasztalatának relatív 
szegénysége is arra int, ismeretlen 
tájak, hallomás és közvetett élmény 
alapján való feltérképezése helyett, 
szorítkozzon ki-ki arra, amit valóban 
ismer. Később, az élményanyag foko-
zatos felhalmozódása, a kikristályo-
sodó művészi mondanivaló és kifeje-
zési forma, amúgy is tágítani fogja 
a kereteket, az alkotók saját világát. 

A közelmúlt vallomásos filmjei kö-
zül a legjobbak önéletrajzi motivá-
ciója egyébként sem célja, hanem ki-
indulópontja az alkotásnak. A Sod-
rásban kerettörténete, környezete 
alighanem személyes emlék. Ez 
azonban inkább csak az ábrázolás 
lírai hevületében, részletekre is ki-
terjedő hitelességében érződik. De a 
nyaraló fiatalok körébe belerobbanó 
tragédia, és az azt követő megrendü-
lés, a többiek közönyből fakadó, kö-
zönyt tagadó katharzása, személyes 
élményből egyetemessé tágul a film-
ben. Gaál István a maga valóságos, 
vagy jelképes emlékéből kiindulva, 
általános érvényű emberi viszonyla-
tokat kutat. Az Apa is több Szabó 
István kamaszkori önvallomásánál: a 
hős és az alkotó nemzedékének bál-
ványimádó és bálványromboló kor-
szakáról, a felnőttéválás történelmi-
leg motivált és gyorsított folyamatá-
ról. A líra voltaképpen eszköz, a tör-



ténet szimbolikus gondolati anyagá-
nak közvetítésére. 

Igaz, születtek olyan vallomásos 
íilmek is, mint a Lássátok feleim, 
ahol hiányzik az önéletrajzi törté-
netnek ez a magasabb szintje, ahol 
a mű megmarad a kamaszkorral 
való leszámolás személyes ügyénél. 
Itt azonban nem a műfajban, hanem 
a műben van a hiba. Abban, hogy 
Fazekas csellengő hősének szerelmi 
hányódtatása, az élettel szemben 
való dacoskodása valójában magán-
ügy. És nemcsak azért, mert a törté-
net túlságosan énhez kötött, vagy 
mert a hős „nem eléggé pozitív", ha-
nem azért, mert a cselekmény so-
rán fantomokkal küzd, érzelmi sab-
lonok között hányódik, és a társada-
lomba való konstruktív szándékú 
beilleszkedése éppoly kevéssé meg-
győző, mint korábban, destruktív kí-
vülállása. Ezért —, elsősorban a jel-
lemábrázolás felületessége folytán — 
nem nyújtja a film a nézőnek az át-
élés, együttérzés, azonosulás élmé-
nyét, és ezért is sugalja a kritikus-
nak, a megfogalmazásában talán ci-
nikus, de tartalmában nagyon is 
szenvedélyes, aggódó kérdést: mi kö-
zöm hozzá? 

Ami pedig az uniformizálódás, 
vagy tapintatosabban fogalmazva, az 
ismétlés és ismétlődés veszedelmét 
illeti, ez ellen a kritika mindenkor 
joggal emel szót. Joggal, mégha nem 
is túlsók eséllyel, hiszen a levegő-
ben levő témák rokon megközelítés 
módja a már beérkezett nagyoknál 
sem ritka. Ilyenkor a szakma is, a 
kritika is kaján módon emlegeti, 
idézi a példát —, rosszabbik esetben: 
a forrást — gyakran anélkül, hogy a 
művek párhuzamos gondolati útját 
végigkövetné. Pedig a konkrét elem-
zés sokszor azt dokumentálná, hogy 
vannak a plágiummal majdnem azo-
nos nagyságrendű esztétikai vétkek. 
És előfordul az is, hogy ezekben több 
alkotás egyforma mértékben oszto-
zik. A plágium nem kritikai problé-
ma. De ha az ismétlődés oka a leg-
kézenfekvőbb megoldások választása, 
az analízis megkerülése — ott már a 
kritikáé az ítélkezés joga. És éppen 
a fiatalok vallomásos filmjeinek tar-
talmai és formai analógiáinál gyak-
ran azt látjuk, hogy a rendezők nem 
a valóságból, hanem az ábrázolt 
helyzet sémájából jutnak el a több-

ször látott, legáltalánosabb, ponto-
sabban legátlagosabb, megoldáshoz. 

Ez a tény természetesen nem menti 
a másodlagosságot, legfeljebb moti-
válja. Mert való igaz, néha nem is a 
művet, vagy a motívumot, hanem' a 
módszert kopírozzák. Kiforratlan 
művész-egyéniségeknél, értnető mó-
don, fokozottan fennáll ez a veszély. 
Ez azonban nemcsak a vallomásos 
filmeknél, de a kommersz témák-
nál, krimiknél és komédiáknál is fe-
nyeget. De éppen ellenszerként java-
solható az az igényesség, amely ta-
gadja a már elmondottak, korábban 
megfogalmazottak érvényét. Amely 
mindig újrakezdésre ingerel. Nem 
hiszem, hogy jó tanácsot ad a pályá-
juk elején álló művészeknek az, aki 
arra biztatja őket, hogy fogadják el 
késznek azt, amit a többiek, akár 
saját kortársaik mondottak. Ellenke-
zőleg, szerintem inkább arra kellene 
biztatni minden fiatalt, hogy — élet-
korának megfelelően — tagadja a 
kész vallomások, sémák érvényét, 
hogy törekedjenek mindig az újra, a 
sajátra. 

Nem hiszek a film költőinek „át-
irányításában", nem hiszem, hogy a 
film, életkoruk és hajlamuk szerint 
eszmélő lírikusait enciklopédistákká, 
vagy akár epikusokká üthetjük. Hogy 
felfedező útjuk eredményesebb lesz, 
ha az ismert helyett az ismeretlenbe 
indulnak, ha az én, a kis világ ará-
nyainak és törvényeinek felderítése, 
a tudás és tapasztalat fegyvere nél-
kül rohamozzák meg a nagy világot. 
Sőt, ellenkezőleg, attól tartok, hogy 
minden olyan állásfoglalás, amely 
maximaiizmusával, vagy minimaliz-
musával felmenti a fiatalokat a vi-
lágmegváltás feladata, a számadás 
felelőssége alól —, akaratlanul is a 
könnyebb ellenállás, a kisebb felada-
tok felé terel. És még mindig bizta-
tóbb a világmegváltás szándékával 
létrehozott, szenvedélyből fogant tö-
kéletlen alkotás, mint a kompromisz-
szum jegyében született, „szerény és 
szolid" érdektelen pályakezdés. 
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