
EGY VITA GAZDAGÍTÁSÁÉRT 
Kósa Ferenc és Csoóri Sándor 

Ítélet című filmnovellájának megje-
lenésével olyan vita kezdődött, 
amely egyre több hozzászólást vált 
ki szóban és írásban egyaránt. A vi-
tának alapvető pozitívuma, hogy a 
Dózsa Györgyről készülő film köz-
üggyé vált. A vita azonban máris 
sokkal hevesebb annál, semhogy 
azonosítani lehetne egy régi adós-
ság, a Dózsa film törlesztésének kö-
vetelményével. S ez szintén pozití-
vum. De most már nem egyszerű-
en kívánságokról vagy tilalmakról 
van csupán szó, hanem a tartalmi 
kérdésekhez való hozzászólásról is. 
Talán ez okozza, hogy a pozitívumok 
ellenére sem szűnik meg valamiféle 
hiány és zavar érzése azt illetően, 
hogy a Dózsa-film „rosszul indult". 
A hiányérzésnek, a zavarnak több 
forrása van. 

Az első talán az, hogy egy filmet 
a rá várakozók elöljáróban egy no-
vellából kényszerültek megítélni. Ez 
talán önmagában nem lett volna 
baj, hiszen bizonyos képet kétség-
telenül ad a novella is a belőle — 
helyesebb lenne azt mondani: alap-
ján, felhasználásával — készülő 
filmről. Bár éppen olyan rendező 
esetében mint Kósa Ferenc a novel-
la és a kész film között akkora lehet 
a távolság, hogy az irodalmi vázlat-
ból megítélni magát a filmalkotást 
egyáltalán nem lehet, tehát a róla 
folyó vita spekulatívvá válhat. Vagy 
esetleg már vált, s talán éppen 
azért, mert filmről folyik film nél-
kül. (Nem a filmről folyik, hanem 
az Üj írásban megjelent forgató-
könyvről. A szerk.) 

Fontosabb azonban a második for-
rás. Nagyon nehéz a film védőivel 
vagy támadóival vitatkozni (azokra 
gondolok, akiknek megnyilatkozásai 
a Népszabadságban megjelentek), 
mert mintha nem a leendő filmet 
vizsgálnák, hanem bizonyos elveket, 
az elveken esett sérelmeket, esetleg 
vélt sérelmeket. Ez a közelítési mód 
eleve olyan alapállásba kényszerítet-
te a vitatkozókat, amelyből elkerül-
hetetlenül kívülmaradtak bizonyos 
el nem hanyagolható tények. 

Akár igazságos, akár igazságtalan 
egyik vagy másik érv vagy ellenérv, 
semmi esetre sem lehet a vitának 
csak ilyen szerzői-személyekhez szó-
ló aspektust adni — számonkérni, 
hogy miért ábrázolják ezt így, azt 
amúgy. Ez annak feltételezését je-
lenti, hogy a szerzők teljesen önké-
nyesen, függetlenül koruk, környe-
zetük, művészetük adott állapota stb. 
hatásától alkottak, hogy alkotásuk-
nak semmiféle objektív meghatáro-
zója, s ezzel logikája nincs. Állan-
dóan ismételgetünk történelmi ma-
terialista tételeket arról, milyen té-
nyezők határozzák meg a művésze-
tet, s ezen belül — bizonyos áttéte-
lezéssel — az egyes műalkotásokat 
is (a társadalmi lét, a társadalmi tu-
datformák, a társadalmi pszicholó-
gia, az adott művészeti ág tradíciói 
és helyzete, az alkotó egyéni adott-
ságai és körülményei), amikor pedig 
elemzésre kerül a sor, vagy egysze-
rűen rá akarunk bizonyítani bizo-
nyos sajátosságokat néhány alkotóra, 
mintha azok teljesen szubjektív 
produktumaik lennének, vagy — 
ami még rosszabb — rajtuk keresz-
tül akarunk elmarasztalni uralkodó 
tendenciákat. 

Kétségtelen, hogy az a probléma, 
amelyet Kósa Ferenc és Csoóri Sán-
dor Dózsa alakjához kapcsoltak, ko-
runk szülötte, s bonyolultságát ne-
hezen viseli el a tizenhatodik száza-
di téma. Különösen azért, mert a 
szerzők túlságosan is tiszteletben 
tartották azt a történelmi-emberi 
közeget, amelyhez a konfliktust hoz-
zákapcsolták. De jobb lett volna, ha 
olyan megoldást választanak, mint 
Fred Zinnemann az Egy ember az 
örökkévalóságnak, vagy Keleti Már-
ton A tizedes meg a többiek című 
filmjében? Ezekben, és még sok más 
műben egyáltalán nem tisztelték a 
kor valóságos feltételeit; s ezek a 
filmek elsősorban azért váltak in-
kább szórakoztatóvá, mint problé-
mafeltáróvá. Szerencsésebb lett vol-
na a témát a mai életanyagban fel-
vetni, de nem biztos, hogy lehetsé-
ges lett volna. Legalábbis bizonyos 
filmművészeti tapasztalatok erre 



mutatnak. Nem árt legalább né-
hány vitatott mozzanattal kapcso-
latban ezeket megvizsgálni. 

A forradalmi harcba való bele-
kényszerítésnek, a meghátrálás erő-
szakos elnyomásának stb. mozzanata 
megjelent a szovjet filmművészet-
ben is: Andrej Mihalkov—Koncsa-
lovszkij Az első tanító és Vitautasz 
Zsalakjavicsusz Senki sem. akart 
meghalni című alkotásai egyaránt 
hangsúlyozzák hőseiknek cseppet 
sem gyengéd, kényszerítő magatar-
tását akkor, amikor valaki vonako-
dott az általuk forradalminak tar-
tott cselekedetet végrehajtani. S 
még Alekszej Szaltikov Az elnök cí-
mű filmjének hőse sem takarékos-
kodott sem az erőszakkal, sem a fe-
dezetlen ígéretekkel, amikor a kol-
hoz ügyéről volt szó. Az sem vélet-
len, hogy ugyanilyen mozzanat ta-
lálható jugoszláv filmekben is (pél-
dául Purisa Djordjevic Az álom cí-
mű művében). Mindez arra mutat, 
hogy ez a tény nemcsak mint a va-
lóság jellegzetes ellentmondása je-
lent meg a filmművészetben, hanem 
az ábrázolás sajátosságaival is ösz-
szefüggött. Akkor tűnt fel, amikor a 
filmművészet túljutott a romantikus 
ábrázolási sémán — a példamutató 
hős eszményítésén — és vállalta azt 
a valóságot, amely különösen a nagy 
döntések esetében általában egyál-
talán nem tűnik ki gyengédséggel 
vagy szelídséggel. Nálunk ez már 
megmutatkozott Jancsó Miklós 
filmjein kívül Fábri Zoltán Húsz 
óra című művében, valamint Kósa 
Ferenc Tízezer nap-jában is. 

Egy interjúban Csoóri Sándor cél-
zott is erre, amikor a következőket 
mondta: „Dózsa György alakjában 
találtam meg azt az egyéniséget és 
azt a drámai helyzetet, amely engem 
is leginkább izgat. A könyörtelen 
döntések, a nagy összecsapások szfé-
ráját. Dózsa sorsánál még a krisztu-
si áldozat is szabályosabb, alig ke-
rült még ember nagyobb döntés elé. 
Hit nélkül, illúziótlanul kellett a tü-
zes trónt végigszenvednie, a válasz-
tás miatti felelősség szörnyű súlyá-
val, mégis meggyőződve az igazá-
ról!" 

Természetes, hogy e probléma 
megoldásának a felsorolt filmek 
vagy akár az Ítélet nem a csúcsát 
jelenti. De egy film kiemelése abból 
a társadalmi közegből, amely a 
problémát felvetette, abból a film-
művészeti kísérletezésből, amely a 
megoldást kereste, óhatatlanul med-
dő vitákhoz vezet. Egy konfliktus 
művészeti ábrázolásának mindig 
vannak kísérletei, amelyre e téma 
mélységeit kutató művészek támasz-
kodhatnak, de korlátai is, amelyek 
tágításával ők maguk is megpróbál-
kozhatnak. Miután egész kritikai 
gyakorlatunk már eltávolodott a 
sommás „igen"—„nem" ítéletektől, el 
kell távolodnia a kombinatív kér-
désfelvetésektől is. A műveket ab-
ban a társadalmi és művészeti kö-
zegben kell szemügyre vennie, ame-
lyekben azok fogantak, amelyek ke-
letkezésük lehetőségét adták, s 
amelyek határaikat is jelentős mér-
tékben megvonják. Az utóbbi évek-
ben az az elv már magában a film-
gyártás irányításában is érvénye-
sült; nem szabad, hogy éppen a kri-
tika forduljon el tőle. 

Mindebből következik, hogy igen 
keveset segíthet Kósa Ferenc film-
jének és filmművészetünk egészének 
annak megvitatása, hogy Dózsa 
György annak idején a valóságban 
milyen indítékokkal cselekedett 
vagy cselekedhetett, s milyenek en-
nek etikai vagy politikai következ-
ményei. Filmalkotásról levén szó, az 
ehhez a témához kapcsolt problé-
mának művészeti megoldása, művé-
szi ábrázolása igazán érthetővé és 
elemezhetővé csak a műbe fogalma-
zással válik. S ez mint eredmény a 
filmművészet előrelépése szempont-
jából még akkor is jelentős lehet, ha 
maga az egyedi alkotás nem sikerül. 
Ezt mutatja az egyetemes filmmű-
vészet — s benne a szovjet film — 
tapasztalata. A vita ilyen szempon-
tokat is magába foglaló tágítása te-
hát egész filmművészetünket segít-
hetné. 
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