
A SZEMÉLYESSÉG ÚTKERESŐI 
Mindig egy kicsit meggondolatla-

nul dicsérjük tehetséges fiataljain-
kat, amikor első—második f i lmjük 
után nagylelkűen a rokonszen-
vünkről biztosítjuk őket. A rokon-
szenv kétségtelenül nemes érzés, de 
azzal az ártalommal jár, hogy némi-
leg eltompítja a kritikusi figyelmet, 
s így nem veszi eléggé felnőtt szám-
ba az ú j törekvésekkel jelentkező, 
saját hangjukkal próbálkozó fiata-
lokat. Az érzelmi megértés kedvéért 
nem szabad lemondanunk az értelmi 
megértés mélyebb igényéről. 

Kezdjük talán egy kissé kihívó 
kérdéssel? Miért küszködik fiatal 
rendezőink jobbik fele a pubertás-
kor még vidámságaiban is valame-
lyest nyomasztó emlékeivel? 

Feltétlenül elismerhető, a kétsé-
gek ellenére is, egy — az utóbbi né-
hány évben út jára indult — avant-
garde korosztály ösztökélő eszme- és 
stílusáramlata a magyar film „törzs-
fejlődésében". Honnanindulásuk és 
hová-helyezkedésük pontosabban is 
körülhatárolható: legtöbbjük Herskó 
János főiskolai rendezőképző osztá-
lyában nevelkedett és volt tanáruk 
jelenlegi filmgyári alkotócsoportjá-
ban dolgozik, ahol a közös stúdiu-
mok továbbfolytatódása szerencsé-
sen egyesül a már önálló filmalkotói 
munkával. Fejlődésükben fontos 
szerep jut a Balázs Béla Stúdióban 
végzett kísérleteiknek, ujjgyakorla-
taiknak, melyek már mintegy tanul-
mányvázlatokként szolgálhatnak ké-
sőbbi műveikhez. Vitathatatlan, hogy 
ennyi érdemi művészi segítséget 
rendezőgeneráció még nem kapott a 
pályakezdéshez, tulajdonképp ezt 
dokumentálja az a nemzetközi nagy-
díj is, amelyet az idei oberhauseni 
fesztivál zsűrije juttatott a budapes-
ti főiskola filmes tagozatának. Az el-
ismerés nem csak a növendékek 
filmjeinek szólt, hanem a mi főis-
kolánkon folyó képzés alkotóegyé-
niséggé formáló metódusának is, 

melyet ezek a filmek kiválóan tanú-
sítanak. 

A szakmai avatottság elengedhe-
tetlen követelménye az egyéniséggé 
válásnak, de önmagában inkább a 
begyakorlott átlagoshoz sorolja, és a 
nivellált képességek kifejtéséhez se-
gíti birtokosait. A filmrendezői egyé-
niség csakis a tehetség és a gazdag 
eszközismeret adta szabadság belső 
pozíciójából fakadhat. Olyan szabad-
ság ez, amely biztosan viseli el az 
egyéniség önmagára vállalt megkö-
töttségeit. Szabó István, aki a gene-
rációs had menetét megnyitotta, és 
mindmáig vezeti, nem csak a meré-
szen egyéni téma- és műforma-vá-
lasztás, s ahogy mondani szoktuk, a 
hangvétel revelációjával tűnt ki, ha-
nem egy erősen körülhatárolt néző-
pont megválasztásával is. A makacs 
önmaga-megismerés működött eddi-
gi filmjeinek létrejöttében; ez a bel-
ső számadás alkotja filmjei filozó-
fiai és érzelmi anyagát, valóságlátá-
sát, harcos emberi elkötelezettségét. 
Csak olyan anyagot enged át közlés-
re filmalkotói tudásának, amelyet 
maga megélt és önmaga közvetlen 
tapasztalataként átgondolt. Nem az 
életrajzi hűség a mérvadó, hanem 
a filmek hőseibe átplántálható sze-
mélyes átélés és igazság hitele. Ez 
teszi vallomáserejűvé az Álmodozá-
sok korát és az Apát egyaránt. 

Az ilyen alkotói benneélés nem 
nélkülözheti a rendezőt már a ben-
neélési processzus kezdetén sem, 
amikor a filmet megszülő első szót 
kell kimondani és papírra vetni. Kí-
vülről nyert indítás, más által írt 
forgatókönyv, vagy nem eredendően 
a rendezőben fogant látomás úgy 
látszik, kizárják, hogy a személyes 
hit erejéből támadjon a film. 

Sajnos, ezzel a törekvéssel szem-
behelyezkedik az a tapasztalat, hogy 
a film tömegkommunikációs jellege 
és a mozi-atmoszféra nehezen tör-
hető át a személyesség e közvetlenül 



ható effektusaival. A vetített kép 
személyessége általában a tömeglé-
lektan receptszabályai szerint ala-
kult ki, míg a mi szerzői filmjeink 
igyekeznek másfajta törvényeket is 
meghonosítani a film és néző közti 
kapcsolat konvencióinak láncolatá-
ban. Másfajta hatás az, amit produ-
kálnak: az „én" megszólalása a vá-
szonról, akkor is, ha a rendező lát-
hatatlan mivoltában beszél, cselek-
szik, vívódik, egyszóval maga van 
jelen a film szereplőiben, a film 
egész víziójában, és így szólítja, hív-
ja a nézőt is rejtettebb tudatának 
mozgósítására. Persze, sok néző ki-
tér a próbatétel, a reagálás elől. Ha 
most túltesszük magunkat Szabó 
István filmjeinek gondos műelem-
zéssel már kimutatott és még kimu-
tatható pozitívumain és negatívu-
main, megértésük egy kritériumában 
feltétlenül megállapodhatunk: őszin-
teségük a nézőben keltett őszinte-
séggel összecsengve adják az élmény 
és a megértés teljességét. 

Hogyan mutatkozhat meg teljes 
átvilágításban egy induló rendező 
félreismerhetetlen egyénisége? Ha 
minél hívebben adja önmagát, ha 
tulajdon személyiségét minél bát-
rabban kelti életre. Világért sem 
mondanám, hogy Fazekas Lajos 
(Lássátok feleim) vagy Sándor Pál 
(Bohóc a falon) egy az egyhez ra j -
zolja meg önmagát fi lmje főalakjá-
ban, de az csaknem bizonyos, mi 
okunk volna vitatni, hogy ezek az 
i f jú „wertherek" igazi visszatükrözői 
megalkotóik titkos lelki naplójegy-
zeteinek. Hogy mennyi belőlük a bel-
ső átélés és mennyi a külső megfi-
gyelés eredménye, s mennyi a kettő 
kombinációja? — minek-e kérdést 
feszegetni. Annak csak örvendeni le-
het, hogy a fiatal redezők, általában, 
bizonyos tartozást éreznek máris, 
amint elkezdik hivatásukat. Első-
sorban magukból akarnak meríteni, 
mert belső világuk és észleleteik 
mélységét, frissességét és elevensé-
gét tekintik a művészi ábrázolás 
legtisztábban és legképlékenyebben 

vászonra vetíthető szellemmatériájá-
nak. 

Különös azonban, hogy miközben 
éppen ezáltal akarnak különbözni 
egymástól, sok tekintetben épp ezért 
hasonlítanak egymásra. Ha minden 
kezdő rendező önmagán, s kivált-
képp — hiszen sokkal több múlt 
nem is áll mögötte — gyermek- és 
ifjúkorán akarja elkezdeni ember-
és valóságlátását kifejezni, akkor 
nagyonis mikrovilág fog kitárulni 
előttünk. Kinek-kinek az ifjúkora 
egymásétól merőben eltérő és külön-
böző lehet, de ettől még nem bizo-
nyosan válik egyénien érdekessé. Ha 
azonban a későbbi rálátás felfedezi a 
múltban azt is, ami „bennejárva" 
nemigen látható meg, ha az érzelmes 
és lírizáló belefeledkezés nem sem-
legesíti az alkotói mondanivaló és 
problematika sajátlagosságát, ha a 
visszaidézés a múltból magában 
hordja a mai megítélés nyugtalansá-
gait is, akkor a vallomásnak megkü-
lönböztető létjogosultsága lehet. 
Másként aligha. 

Könnyen rajtaragadhat a követő-
kön az epigonizmus látszata, de úgy 
vélem, hogy Szabó István jelenlegi 
követőit ettől nem kell félteni; első 
filmjeik az egyéniség és eredetiség 
bőforrású tartalékait mutatják. De 
ugyanakkor felvetik a kérdést, hogy 
az első szám első személyben-meg-
nyilatkozás csakis a szubjektív ön-
ismeret, a gyermeki ós kamaszkori 
feltárulkozás tiszta és szertelenségei-
ben is szemérmes, közlékenységéhez 
tapadhat-e? És hogy az alkotói én 
absztrakciójának és kivetítésének ez 
a meg-megismétlődése nem válhat-e 
a lelkiismeret- és a felelősség-éb-

.resztgetés mindinkább elszemélyte-
lenedő rítusává? 

Mindez alapos átgondolást igényel, 
hiszen itt nagyszerű vívmányok örö-
méről és féltéséről is szó van. A 
filmgyártás, és azon belül a stúdió-
rendszer soha nem tapasztalt lehető-
séget ad a fiatal rendezőknek az 
önmaguk hangján való örvendete-
sen korai megszólalásra. Ez a korai 



megszólalás összefogottabb koncent-
rációt, hosszabb „nekifutást", na-
gyobb „dobbantást" engedhet az 
ugráshoz, mert az igazi tehetség és 
fantázia számára nem oktalanul le-
rövidíti, hanem nagyonis okosan és 
gazdaságosan összesűríti a felkészü-
lés idejét. Felhasználja az önmeg-
mutatás vágyának természetes lázát, 
kiaknázza — sértődés ne essék senki 
részéről — a romlatlanság korát. 

De az elsőfilmes rendezőt manap-
ság nem kis mitosz is övezi és vala-
mi szent csodavárás. Hogyne akarna 
az if jú minél mélyebbről „énekel-
ni", és olyan lelki tájakat „megfes-
teni", amelyről szentül hiszi, hogy az 
csakis az ő szuverén birodalma. A 
filmgyártás megértő és segítőkész: 
mondd el csak fiam a magadét. És 
a költészet jogával felruházott if jú 
megkísérli a vallomástevést: amikor 
én még kisfiú voltam, öt, tizenöt 
vagy húsz é v e s . . . De vajon a ma-
gyar film filogeneziséhez minden 
újonnan belépőnek az elejéről kell 
elkezdeni az ontogenezist? Nem le-
hetne-e egyelőre késznek és elmon-
dottnak elfogadni az „előtte szóló" 
önkifejtését, és esetleg később, éret-
tebb fővel visszatérni rá? Csakis az 
ifjúkori vallomás és a kommersz-
krimi között van választás? 

Ismétlem: tehetséges, ígéretes és, 
ahogy mondani szoktuk, rokonszen-
ves filmekkel kapcsolatban merültek 
fel bennem ezek a kérdések. A ren-
dező szubjektívizmusa rendkívül 
összetett és bonyolult jelensége a 
filmművészetnek. Felírni például jó-
ideje, legalább is amióta világnagy-
ság, másról sem beszél, mint önma-
gáról, és máig sem tudta megfejteni 
önmagában az egykori kisfiút. A mi 
fiataljaink is ebben a nosztalgiában 
érzik a legőszintébben megfogal-
mazhatónak az első tanúvallomást. 
És az első megfogalmazás, amely 
szinopszis, novella és forgatókönyv 
alakjában még az irodalmi ihletés, 
tehát a leírt költői szó közvetlen 

szubjektivizmus-erejével rendelke-
zik, már a második „megfogalmazá-
sában" amikor mindezt „leforgat-
ják", szükségszerűen, a filmkészítés 
mechanizmusából és részvevői tö-
megességéből kifolyólag egyre in-
kább eltávolodik alkotójától, s ami-
kor arra kényszerül, hogy mindezt, 
amit eddig belülről látott, most kí-
vül az adott világban teremtse meg, 
a belső kifejezésen természetszerű-
en nagyobbrészt a külső megközelí-
tés módszere kerekedik felül. 

Ezzel számolni kell. Szabó István 
művészete nem csak amiatt kiemel-
kedőbb az utána következőknél, 
mert ő az első e kifejezésmód hasz-
nálatában és az újdonságvarázs is 
mellette szól, hanem azért is, mert 
az átélés és a pszichologizáló befe-
léfordulás őnála egyesül leginkább 
elhatározottan gondolkodó és társa-
dalmi súlyában is megítélt objektív 
kritikával, s ez hősei magatartásá-
nak, sorsának, problémavilágának 
nagyobb jelentőséget ad. 

A témaválasztás szabadságának 
jogát természetesen minden fiatal és 
idősebb rendező számára, ugyanúgy 
mint eddig, őrizni és biztosítani kell. 
De talán óvakodni kellene a fogal-
mak eltévesztésétől. A viaszra írt 
ifjúkori szubjektivitás helyett eset-
leg szabadabb kifejezést találhat az 
alkotói személyiség valamivel ke-
ményebb kötődésű anyagban is; ha 
a fiatal művész nem feltétlenül ön-
magából, hanem valamely, a kör-
nyező valóságban tapasztalt, átér-
zett objektívebb össz-emberi problé-
mából indulna ki. A világ dolgairól 
vallott személyes és szenvedélyes 
vélemény is lehet olyan értékes 
aranyfedezete az alkotói szubjek-
tumnak, mint akár a legerősebb 
belső hitből fakasztott emlékezés és 
líra. 
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