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Nemrégiben olvastam, hogy Japán 
évente 3—400 filmet gyárt, India pe-
dig még ennél Is többet. Egy kis hoz-
závetőleges számolással kiderül így, 
hogy a világ évi filmtermése több 

v;i.ei. Világos, hogy a szakmában dol-
gozók, filmtudománnyal, filmesztéti-
kával foglalkozók se ismerhetik az 
évi termés tizedrészét, de talán a 
huszadát se. Magyarországon úgy tu-
dom, hatvan-nyolcvan filmet mutat-
nak be évente. Így tehát csak na-
gyon nagyjából, bátortalan hozzáve-
tésekből gondolhatjuk, hogy a film-
gyártás tematikája bővült vagy szű-
kült. Ne is a világ filmtermeléséről 
beszéljünk tehát, amit nem ismerhe-
tünk, hanem a nálunk bemutatásra 
kerülőkről; ezekből a tematika szű-
külését érezhetjük. Ugyanígy az itt-
hon gyártott filmekből is. 

A magyar film szerényebb helyet 
foglal el a világ filmművészetében, 
mint a magyar irodalom, zene, kép-
zőművészet a maga területén, de 
azért teljes biztonsággal állíthatjuk, 
hogy jó néhány ország filmgyártását 
megelőzzük, s legjobb alkotásaink 
pedig az egész világon is a rango-
sak, a jók közé tartoznak. De a te-
matika összeszűkülése filmgyártá-
sunk egészére rendkívül jellemző. 

Egyre ritkábbak a történelmi fil-
mek is, pedig ezek népszerűek. A 
történelmi miliő, kosztümök, csaták 
stb. szerencsésen szokták pótolni a 
kalandos filmeket, történelmi múlt-
ban könnyebb, izgalmas, borotvaél-
konfliktusokat teremteni s mindig 
helye van a romantikának, amire a 
társadalmi drámákban alig van lehe-
tőség, pedig a közönség szereti s a 
film formanyelve igen alkalmas a ki-
fejezésére. A török hódoltság másfél 
évszázada Balassitól s Zrínyitől Mó-
ricz Zsigmondig ihlette az írókat — 
filmen a bárgyú Gül Babára futotta 
(húsz év alatt két Gül Baba film — 
ez se utolsó karrier egy témának). 
S a szabadságharc kimeríthetetlen 
kincsesbányájából egyetlen agyonfol-
tozott, végül is elrontott film. 

Mesefilmmel alig próbálkoztunk, 
pedig a magyar népmesegyűjtemény 
mennyiségében az Ezeregyéjszakával 
vetekszik. Rajzfilmről csak két-há-
rom éve beszélhetünk. 

Természetfilmjeink vannak és ezek 
kiválóak. De Homoki és Kollányi ól-
latfilmjein kívül nincs filmünk az 
országról és a tájakról. A Tiszáról, 
a Balatonról, a Hortobágyról, a 
Bükkről néhányperces híradófilmek 
készültek már — de gondoljuk el, 
egy öt-hattagú stáb, ha elindulna To-
kajtól Szegedig egy tutajon, vagy ha 
körülvitorlázná a Balatont, szinte in-
gyen csinálhatna kitűnő természetfil-
met néhány hét alatt. 

Fantasztikus filmmel se történt 
még próbálkozás. Pedig a fantaszti-
kum a filmnél nagyobb rangú, mint 
az irodalomban. A fantasztikus regé-
nyek csaknem kivételnélkül másod-, 
vagy éppen tizedrangú irodalmi al-
kotósok, a film különleges lehetősé-
gei — képen mutatni a lehetetlent, 
a hihetetlent — szinte kínálják ma-
gukat arra, hogy a fantázia elszán-
jon egy pillanatra a hétköznapi rea-
litástól s beröpködje-#rt, amit egy-
két évszázad múlva valóságban is 
beröpköd majd az ember. 

Mindez nem azért érdékes elsősor-
ban, mert a közönségnek* van ilyen 
igénye (bár ez sem utolsó szempont), 
hanem azért, mert minden nemzet 
filmgyártása a magaszabta törvények 
alapján alakul olyanná, amilyen, s ha 
tematikai beszűkülés jelentkezik, ez 
kihat majd a szűkebb témakörből 
készülő filmekre is, mégpedig olyan 
módon, hogy tovább szűkíti a téma-
kört. A filmgyártás szervezetileg sok-
kal bonyolultabb, sokrétűbb, sokkal 
több ember döntésétől és együttes 
munkájától függő, mint akármi más, 
művészeti konzervativizmus köny-
nyebben jelentkezik tehát. Művészet-
ben a konzervatívság azt jelenti, hogy 
a művészek tartózkodnak a még nem 
próbáittói, ez pedig egyértelmű azzal, 
hogy önmagukat kezdik ismételni. 

En úgy látom, hogy a filmgyártá-
sunkban ez a jelenség megvan. Egy 
évvel ezelőtt szó esett arról, hogy 
legjobb, nemzetközileg is elismert 
kitűnő rendezőink kialakították-e 
már a maguk egyéni, sajátos film-
stílusát, aminek az összessége lesz 
majd az úgynevezett magyar film-
stílus. Most úgy. látom, ha alakult 
valami, ez provinciális. Kevesebb a 
mondanivaló az emberről, több a he-
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lyi érdekességű problémákról. Keve-
sebb a fantázia, több a regisztráló 
óvatosság. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy 
még mindig nagyon kevés filmet 
gyártunk. Mindenfajta művészi al-
kotás örök törvénye, hogy a közép-
szerű és gyengébb művek éppen 
olyan szükségesnek bizonyultak utó-
lag, mint a jók és kiválóak: selejt 
nélkül egyszerűen nem lehet alkotni. 
Ha egy ország évi húsz filmet gyárt, 
akkor saját színvonalához mérten is 
biztosra vehetjük, hogy legkedvezőbb 
esetben öt lesz jó. Ahhoz, hogy tíz 
jó legyen, egészen biztos, hogy nem 
elég húszat gyártani. Semmi módon 
nem lehet elkerülni azt, hogy a gyár-
tott filmek nagyobb része közepes, 
vagy gyenge legyen. S mentől szigo-
rúbb a mérték, annál kevésbé lehet 
elkerülni, mert ha szigorú a mérlege-
lő egyre inkább ragaszkodik hozzá, 
hogy csak jót engedjen legyártani, 
annál inkább szűkül a választék, an-
nál inkább ragaszkodik a már be-
válthoz, annál inkább szintelenedik 
el az egész s hasonlítanak egymáshoz 
egyre jobban a filmek — persze nem 
a jó értelemben, a nemzeti filmstílus 
kialakulásának értelmében. Az így 
kialakult filmstílus egyre inkább jel-
legtelen filmstílus lesz. 

A szovjet filmgyártásnak volt né-
hány éve, amikor következetesen 
igyekeztek megvalósítani, hogy éven-
te csak húsz-huszonöt filmet gyárt-
sanak, de ezek mind minőségileg ki-
válóak legyenek. Emlékezhetünk rá, 
hogy a szovjet filmgyártásnak ez 
volt a legsikertelenebb korszaka s 
ezzel a módszerrel fel is hagytak. 
Ma már négy-ötszörösét gyártják a 
pár év előttinek, s a nézők vélemé-

• nye szerint sokkal több jobb filmet 
készítenek, mint azelőtt, sőt az átlag 
is lényegesen jobb, mint azelőtt volt. 
Természetesen ez már technikai kér-
dés. De olyan technikai kérdés, ami 
szorosan összefügg a művészivel, sőt 
azt némileg meg is határozza. Ma 
legalább háromszor annyi jó filmren-
dezőnk van, mint hat-hét évvel ez-
előtt. A magyar filmrendezői gárda 
zöme, túlnyomó többsége fiatal, né-
hány éve működik a pályán, negyedik 
vagy ötödik önálló filmjénél tart, ki-
zárt dolog, hogy az ő természetükből, 
vagy művészi elképzeléseikből ered-

ne egy konzervatív, beszűkülő ten-
dencia. Legtöbbjük igazi formáját 
még ki sem „futhatta". Nem szabad, 
hogy ez a fiatal rendezőgárda művé-
szetében „elöregedjen". 

* 
Teljes biztonsággal állíthatjuk, 

hogy a világon gyártott évi több ezer 
film közül, évi száz sincs igazán jó; 
kiemelkedően művészi pedig még öt-
ven sincs. De a filmművészet az ösz-
szes művészetek közül a legnépsze-
rűbb, s nincs az a regény, vers vagy 
dráma, nincs az a szobor vagy fest-
mény, ami rövid időre szólóan vete-
kedhetne akármelyik közepes sikerű 
filmmel. Rövid időre —mer t hiszen 
Homeros vagy Shakespeare az év-
századok folyamán mégiscsak több 
emberhez jutott el, mint a legna-
gyobb sikerű film is. De a film az 
elkészültét követő néhány év alatt 
milliókhoz, sőt akár százmilliókhoz 
is eljut. (Tudjuk viszont, hogy na-
gyon kevés, elenyésző számú film 
született eddig, amelyik két-három 
évtizedet kibírt volna.) 

Világos, hogy a filmművészetnek 
is, mint minden más művészetnek, 
maradandó alkotás az igazi célja. 
Maradandó alkotások csak a köze-
pes, a kérészéletű, hamar érdekte-
lenné váló alkotások ezreinek a tala-
ján virágoznak ki — ez minden mű-
vészettel így volt mindig és ma is 
így van. Egy remek témafeldolgozás 
húsz érdektelen témafeldogozás után 
következik, vagyhát játszunk a szá-
mokkal, ahogy tetszik. De a téma-
szűkítés, egyes műfajok kihalása, az 
óvatos formakeresés mindig csak 
szürkülést eredményezhet — ez 
ugyanolyan törvényszerű, mint az, 
hogy a művészi alkotásoknak csak 
kicsi része igazán jó s a nagy több-
ségéért tulajdonképpen „kár", hogy 
időt és pénzt fecséreltek az alkotóik. 
Kár és mégsem kár: Amerikát Ko-
lumbus fedezte fel s kár, hogy sok 
százezer hajós előtte a tengerbeful-
hadt — de, ha Kolumbus az első euró-
pai hajózó, hát nyilván nem fedezi 
fel Amerikát. 

S akkor se fedezi fel, ha óvatos 
módon csak a partok melle'tt, a már 
ismert vizeken hajózik. 
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