
A determinált filmkockák 
Legjobb, ha a szerző elárulja már 

jóelőre, hogy melyik filmet tekinti 
fejtegetése módelljének. Ezúttal az 
utóbbi idők egyik legjobb magyar 
filmalkotását, Kósa, Csoóri és Sára 
Nincs idő című filmjét tekintem 
olyan alkotásnak, mely igen fontos 
kérdéseket vet fel a filmművészet 
egésze számára. Nem abban az érte-
lemben, hogy a művészetnek joga 
van-e egy nemlétező szituációt elő-
állítani. Csupán azok, akik az eszté-
tikai kérdésekben valamiféle semati-
kus gondolkodáshoz tapadnak, prob-
lémázhatnak ily módon: — vajon 
lehetséges-e, hogy Gulliver az óriá-
sok országába kerül és vannak-é 
olyan tudósok, mint a Gulliverben 
szereplők. Természetesen nincsenek 
éppen úgy, mint ahogy nincsen ily 
módon liberális fegyházigazgató sem. 
Tehát ha a probléma ennyiből állna: 
megfelel-e ez valamilyen korszak 
konkrét valóságának? — akkor ez 
nem esztétikai probléma. 

— Ami viszont a Nincs idő gondolati 
anyagát illeti, ott szintén nagyon ne-
héz volna valahol is olyan mozzana-
tot találni, ahol az anyag „felfeslik". 
A törvény szövedéke itt mindenütt 
tartósnak bizonyul. Csupán egy moz-
zanatot szeretnék kiemelni: a fegy-
ház az igazgató jóvoltából „kultúr-
fegyház". A kórustagok gyönyörűen 
énekelnek, van festő is, a „művész-
vendégek" (nem vendégművészek) 
között. De a film itt is nagyon jól jel-
zi azt, hogy a kultúra szövedéke vi-
szont állandóan fölfeslik valahol. A 
festő nem csupán tájképet fest, ha-
nem a börtönigazgató helyettest is 
napoleoni pózban, Pékár Gyula-i fel-
fogásban. A börtönigazgató pedig, 
aki a kultúra általános zászlóvivője, 
a kultúrát valahogyan gondolat nél-
küli módon próbálja értelmezni. 

Lehetséges-e összeszőni klasszikus 
kórusművészetet, Pékár Gyula-i fes-
tészetet, városligeti vurslit a gondo-
lattalanság alapján? Természetesen 
nem. Ez a film egyik legfontosabb 
mondanivalója. A szabadság ugyanis 
nem rész szerint szabadság, hanem 
csupán egészben az, ahogyan a kul-
túra nem rész szerinti igazság ha-
nem egészben. 

Az ú j Kósa-űlm tehát a szerzőgár-

da teljesítményén belül is kiemelke-
dő értékű. Valóban, teljes mértékben 
egybevág egymással a gondolati 
anyag és a cselekmény, minden szin-
te esztétikailag tökéletesen csattan 
a filmben, még az a kanál is, ame-
lyet az egyik életfogytos rab lenyel, 
hogy néhány napi rabkorházi vendé-
geskedés révén valamit láthasson a 
világból, valamit érzékelhessen a 
szabadságból. 

Azonban éppen itt kezdődik a 
probléma. A figyelmes olvasó már a 
fogalmazásból észrevehette, hogy 
József Attilának az a rendkívül sok-
értelmű sora, mely szerint a törvény 
szövedéke mindig felfeslik valahol 
— esztétikailag alkalmazva nem en-
gedi meg, hogy művészeti útnak te-
kintsünk egy olyan utat, ahol a leg-
szigorúbb túldetermináltság uralko-
dik. Kósáék filmjének legnagyobb 
értéke az, hogy maga a szituáció 
rendkívül erősen determinálja az 
emberek cselekvését. A fegyház még 
az életritmust is szükségképpen de-
terminálja és ez a vas és acélszük-
ségszerűség néha még a filmképek 
kékségében is megjelenik, nem szól-
ván a zárakról, a rácsokról, sőt, az 
emberi arcok edzettségéről. Egyet-
len mindvégig lágy arc jelenik meg 
a filmvásznon — a börtönigazgatóé, 
s mellette a Haumann alakította 
igazságügyminiszter az, akinek arca 
a lágyságból hirtelen tud átváltani 
valami szadisztikus megkeanényült-
ségre. Amikor lágy, még a börtön^ 
igazgatónál is lágyabb, mikor 
vérengző, akkor még az igazgató he-
lyettesénél, Babellánál is erőteljesebb. 
Ezenkívül azonban — s itt is min-
den esetben predesztinált sorsokról, 
alakokról, arcokról és arcváltások-
ról van szó — az edzett vas szük-
ségszerűsége és tompa fénye uralko-
dik a film világán. 

S a filmnek ez a hibátlan egysége, 
a hangulat összeolvadása a gondola-
tért folytatott küzdelemmel csupán 
moccanásokat enged meg az emberi 
jellemek sokszerűségének bemutatá-
sában. A film ki is használja ezeket 
a moccanás-lehetőségeket. Számomra 
például nyilvánvaló, hogy a három 
kommunista magában az adott szi-
tuációban, a szituáció fejlődésében, 



nem cselekedhet másképpen. Lega-
lábbis nem cselkedhetnek máskép-
pen, ha emberek akarnak maradni. 
Nem cselekedhetnek másképpen, ha-
csak nem tagadják meg teljesen 
önmagukat. Azonban még azt is le-
het érzékelni, hogy a három forra-
dalmár közül az első a legmélyeb-
ben gondolkodó. Ez nem csupán ak-
kor tűnik ki, amikor elfogatására 
emlékezik és utolsó szabad benyo-
másként az vésődött belé, hogy el-
fogatásakor kisunokójának és kutyá-
jának nyüszitése szinte összefolyt. 
Az emberi és állati hang összeve-
gyülése, megkülönböztethetetlen vol-
ta a rabság tudatának olyan szim-
bóluma, mely egyúttal leleplezi a 
kultúrfegyház ábrándját 

Éppen ez az egyike azoknak a 
pontoknak, ahol az egészen szigorú-
an és komoran, a legteljesebb deter-
minizmus következetességgel ható 
törvények szövedéke valóban felfes-
lik, s egy moccanat túlmutat a szi-
tuáció és a gondolati alap feszes 
egységén. Azonban ha találhatunk is 
ilyen mozzanatokat, ha az eleve el-
rendeltség — s ez a predestináció 
persze minőségileg különbözik vala-
miféle vallásos vagy absztrak gon-
dolattalan predestlnációtól — csak 
apró mozgásokat tesz lehetővé e té-
ren, akkor is a film egyik legna-
gyobb érdeme, hogy ezeket észleli. 
De éppen itt nyílik meg az a prob-
léma, amelyről szólni szeretnék. 
Amennyire remek kristályosodási 
pontja a magyar fiiművészet egy 
fontos, mély gondolati tendenciájá-
nak ez a film, amennyire megtanulta 
a magyar film, hogy pontos filozófiai 
elemzés nélkül nem lehetséges sem a 
szabadság problémáját, sem pedig a 
liberalizmus csődjét bemutatni — úgy 
fel kell vetnünk a kérdést: van-e 
tovább út. Ha ez a film megrázó 
módon támadja meg azt a langyos-
liberális közfelfogást, amelynek oly 
sokan szeretik átadni magukat, ha a 
liberális vagy az elvizenyősített ka-
tegóriák értébét semmisnek tekinti, 
akkor tökéletesen igaza van. De még-
is egyszeri jellegű ez az alkotás — 
ebben osztozik minden értékes alko-
tással — de egyszerisége mellett alig-
hanem követhetelen. Nem egy út 
eleje, hanem egy út lezárása, nem 
nyitány, hanem záróakkord. 

Annyit jelent ez, hogy ugyanazok 

a mozzanatok, melyek a film legna-
gyobb értékei, egyúttal legnagyobb 
problémái is. Egy tömbből fara-
gott alkotás, de nem biztos, hogy 
az egy tömbből faragottság minden 
esetben és minden tekintetben utat, 
példaképet jelenthet. Ezen a filmen 
az extremitás uralkodik. Olyan ext-
rémség, mely minden tekintetben 
meghatározza a szereplők helyzetét, 
leszűkíti mozgásterüket s csak azon a 
mozgástéren belül lélegezhetnek. 
Amennyire helyes éppen a fogalmak 
valóságos jelentésének visszaadása 
érdekében ez a szélsőséges kiélezés, 
éppen annyira helytelen lenne ennek 
a módszernek a kanonizálása. Álta-
lában abban a pillanatban, amint 
egy módszer kánonná válik elmélet-
ben, manírrá válik a gyakorlatban. 
Itt természetesen nem vált azzá. 
Mégpedig azért nem, mert a film egy 
határszituációban keletkezett, ami-
kor a fogalmak már-már kezdték el-
veszteni a maguk határozott körvo-
nalát a közvélemény egy részében és 
éppen ideje volt helyreállítani eze-
ket a vonalakat, markánsan megraj-
zolni jellegüket. Viszont határeset ez 
is, határszituációt rajzol a film is. 
Innen fakad szélsőségessége, innen 
fakad gondolati analitikus jellege. 
Thomas Wolfe mondta egy helyen, 
hogy a modern teóriák legtöbbnyire 
úgy ábrázolják a nagy művészeket, 
mint „nagy elvevőket", ö ezzel a fel-
fogással szembeszállva hangoztatta, 
hogy a nagy művészek mindig nagy 
„hozzátevők" is voltak. Ezzel elis-
merte az értelmes gondolati analiti-
kus absztrakció jogosultságát, de ko-
rántsem tekintette egyedül lehetsé-
gesnek ezt. 

Tehát nem más filmet kell köve-
telni, mint amit Kósáék megcsinál-
tak. Ezt a filmet igényeljük, de azzal 
a megjegyzéssel, hogy — mint a ma-
gyar filmművészetben oly sokszor 
történt — ne jelentsen metodológiai 
ismétlést. Fel kell szabadítani a tel-
jes gondolati átfedés alól a cselek-
ményt és a gondolati anyagot attól, 
hogy a cselekmény tökéletesen lefed-
je. A további útról van tehát szó. így 
is fogalmazhatnám: százszorosan több 
döntési és mérlegelési lehetőséget kí-
vánnék meg a következő filmektől. 

Nem itt van a helye annak, hogy 
a szélsőségek jogosultágát a művé-
szetben általában és ezen belül a 



filmművészet fejlődésében mélyeb-
ben elemezzem. Azonban a szélsősé-
gek igazi kontrasztjai onnan fakad-
nak, hogy igen sokszor maguk a szi-
tuációk, maguk a jellemek nem túl-
determináltak, hanem folytonosan 
tévelyegnek vagy utat találnak kü-
lönböző lehetőségek között.' Itt az ab-
szurd lehetőség, vagy a lehetőség ab-
szurditása olyan rejtvényt tételez, 
amelyben most már vízszintesen és 
függőlegesen a tételezett rejtvény 
szabályai szerint kell mozogni, s et-
től eltérni csupán moccanatszerűen 
lehet. A valóság azonban éppen az-
ért nem túldeterminált, mert de-
terminált. Mert megvannak a lehető-
ségek és megvannak az öncsalás le-
hetőségei is. Ha ezt a lehetőséget el-
vesszük a hősöktől, akkor nehéz sor-
sot ugyan osztályrészükül juttatha-
tunk, de könnyű döntést szuggerá-
lunk számukra. 

Tehát a lehetőségszféráról van szó. 
A lehetőségek ezer árnyalatáról, me-
lyeket az ember maga dolgoz ki és 
melyeket nem kell álomba oldani, 
hanem éppen azért létezőek, mert a 
különböző oksági láncolatok egymást 
keresztezik vagy legalábbis úgy tű-
nik róluk, hogy megsemmisítik egy-
mást. S ez az a nehézség, amely 
rendkívül aktuális a filmművészet 
számára. Amikor Ingmar Bergman 
Szenvedély című filmjében az egyik 
hős azt mondja, hogy a szabadság az 
ő számára annyit jelent, mint mene-
külést a megaláztatások elől, egyút-
tal mélyen fölfedi azt a titkot, ame-
lyet a modern korban a legtöbb em-
ber kutat. Hogyan lehet olyan szituá-
ciót előállítani, hogy a „morálisan jó 
időszak" pátoszát érezhessük át? 
Hogyan lehet tehát olyan szituációba 
kerülni, ahol a választás értékei 
nyilvánvalóak? Mert nem minden 
esetben a szenvedés vállalása jelenti 
a legnagyobb problémát, hanem igen 
sokszor az is, hogy vajon a válasz-
tás, vajon a döntés az emberi utak 
iránya merrefelé vezet. 

Innen fakad az az érzés és törek-
vés, hogy önmagunk számára határ-
szituációkat gondoljunk el. A határ-
szituációk a modern ember mesevi-
lágát alkotják. Itt valóban sárká-
nyok, boszorkányok és szegény öreg 
apókák vannak, áttett gondolatilag 
átértelmezett formában, s mi ott 
állhatunk, mint királyfik, vagy mint 

a fiatalos lázadás hősei a Zabriskie 
Pointban. Elképzeljük a nagy rob-
banást és elképzeljük azt is, hogy a 
romok alá temetkezünk s minden bi-
zonnyal így is tennénk. így jön lét-
re azután a mai filmművészet egyik 
irányzata, mely ezt a meseszerűséget, 
ezt az extremitást dolgozza ki, ahol 
a poén robbanás és szenvedés, hely-
tállás és naiv illúziók szétoszlása. 
Csakhogy az illúziók az első pilla-
nattól naivak és minden a helytál-
lásra determinál. De mi történik, ha 
jönnek a nem naiv illúziók? Ho-
vá lesz akikor a gonosz boszor-
kány, a sárkány és a királyfi világa? 
Hová lesznek az ú j meg ú j aposto-
lok és krisztusok, akik ugyan sze-
retnék maguktól eltávolítani a kese-
rű poharat, de végül is kénytelenek 
felhörpinteni tartalmát, mert külön-
ben nem maradhatnának azok, amik. 

Mindezek a kérdések felmerülnek, 
de nem azzal a szándékkal, hogy 
szembeállítsam őket a mai filmmű-
vészet ilyen extrém mesevilágával. 
Mi több, a mesére szükség van. 
Nemcsak a cselekmény értelmében, 
hanem azért is, mert a mese nélkül 
az ember nem ember. Mese nélkül 
nem jött volna létre az egész euró-
pai művészet. A mese tisztázza a fo-
galmakat, mégha gondolati mese is 
és még ha mesés gondolat is. S nem 
egyszerűen és sterilen filozófiailag 
tisztázza, hanem megrajzolja a fo-
galmak egész körét, érzelmi szférá-
ját, pszichológiai követelményeit. 
Mert a fogalmak, a gondolatok kö-
vetelnek. Minden szituációban köve-
telnek, s a zárt, a bezárt szituáció-
ban túldetermináltan követelnek. És 
ezt a mese mutatja meg leginkább, 
az a mese, amely azt állítja, ha ilyen 
és ilyen a szituáció, akkor így kell 
cselekednie. 

De ami a feltételben van, az na-
gyon is változik. Sokkal mozgéko-
nyabb, mint hinnők. Az „ilyen és 
ilyen" — mindig meghatározatlan. S 
ha a modern film általában próbaté-
tel jellegű, mert próbára teszi az 
embereket, akkor talán a következő 
lépése az lesz, hogy nemcsak próba-
tétel, hanem minden oldalúan az 
emberi magatartáson túl, a gondo-
latnak is próbája. 
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