
FILMMŰVÉSZETÜNK MÉRLEGE 
1159. május 31-én tartotta alakuló közgyűlésit a Művészeti Szakszerve-

zet keretért belül életre hívott filmművészeti Szakosztály. A közgyűlésen 
Darvas József tartott beszámolót fllmmüuStzetürUe helyzetéről és feladar 
tóiról. Referátumának lényeges pontjait az alábbiakban ismertetjük. 

Darvas József bevezetőül végigte-
kintett a magyar fi lm történeti 
múltján és elemezte azokat az oko-
kat, amelyek következtében a fel-
szabadulás előtti években jóformán 
egyáltalában nem alakulhatott ki 
számottevő magyar filmművészet, 
amelyet szocialista filmgyártásunk 
haladó hagyománynak tekinthetne. 
Ebből a problémából kiindulva ve-
tette fel filmművészetünk nemzeti 
jellegének kérdését és megállapítot-
ta, hogy a haladó hagyományok 
hiánya következtében nehezen, las-
san alakult ki az új magyar filmmű-
vészet nemzeti jellege, holott film-
jeinkkel igazi sikereket akkor érünk 
el, ha filmalkotásaink, sok minden 
más mellett, a magyar valóság, iga-
zi, hiteles tükrözését is adják, hiszen 
a világ arra kíváncsi a mi műveink-
kel kapcsolatban, hogy mit tudunk 
mi a magyar világ sajátos színei-
ből, ízeiből hozzáadni a nagyvilág 
filmművészetéhez. A továbbiakban 
rámutatott arra, hogy a felszabadu-
lás új korszakot nyitott filmművé-
szetünk történetében, s bár kezdet-
ben még a helyes, igényes művészi 
kezdeményezés mellett ott találtuk 
a giccset is, és különböző retrográd 
művészi tendenciákat, már közvetle-
nül a felszabadulást követő időszak-
ban megmutatkozott a nagy pozití-
vuma annak, hogy filmművészeink 
megismerkedtek a szovjet filmmű-
vészet klasszikus alkotásaival. A 
filmművészetben is éppen úgy, mint 
egész kulturális életünkben — han-
goztatta —, az igazi fordulatot az 
államosítás hozta meg. Darvas Jó-
zsef erőteljesen szembeszállt azok-
kal a nézetekkel, amelyek a semati-
kus torzulásokra hivatkozva, el 
akarják vitatni e korszak alapvetően 
pozitív jellegét és hangsúlyozta: a 
lényege ennek a kornak az eszmei 
alapvetés, az eszmei alap megterem-
tése egész filmművészetünk számá-
ra, a marxizmus—leninizmus hité-
ben és világnézetében, a közelkerü-

lés a dolgozó emberek életéhez és 
problematikájához, a művészet pár-
tossága elvének elfogadása és elfo-
gadtatása és mindezzel együtt az új 
mondanivalóval adekvát művészi 
formák keresése. Szeretném újólag 
aláhúzni — mondotta, hogy enélkül 
az eszmei-politikai alapvetés nélkül 
soha nem születhetett volna meg 
az, ami ezekben az esztendőkben 
történt, és soha nem születhettek 
volna meg a későbbi nagy eredmé-
nyek. 

Az 1953 júniusi párthatározat utá-
ni erjedés és felfrissülés — folytatta 
—, amely az egész ország életében 
és kulturális életében egyaránt meg-
mutatkozott, megmutatkozott a film-
művészetben is és a következő évek-
ben szinte ugrásszerű fejlődést ho-
zott. Ügy szoktuk emlegetni ezt a 
korszakot, ezeket az éveket, mint a 
magyar filmművészet nagy évelt, a 
magyar filmművészet nagy korsza-
kát és azt hiszem, nem is érdemte-
lenül. Akkor is voltak gyenge, kö-
zepes filmek, mint ahogy 1953 
előtt sem csak rossz és sematikus 
filmek születtek, de az egész 1954-es, 
1955-ös és részben 1956-os esztendők 
a múlttal szemben mégis komoly 
minőségi különbséget jelentettek, el-
sősorban abban, hogy művészeink 
az élet konfliktusait mélyebben és 
igazabban, sokrétűbben tudták és 
merték ábrázolni, mint 1953 előtt. 
Ez a valóban gazdag, biztató és 
nagy eredményeket hozó fejlődés 
azonban csak addig volt nagyjából 
töretlen, amíg az 1953 előtti évek 
eszmei alapvetésének talaján éltek 
és dolgoztak művészeink. Amint a 
filmművészet területére betört kü-
lönböző formában a revizionizmus 
gondolkodása, amint az 1953 előtti 
évek eszmei alapvetése megingott, 
vagy kezdett széttöredezni, abban a 
pillanatban a magyar filmművészet-
ben is megkezdődött a belső irány-
vesztés, eszmei és művészi szem-
pontból egyaránt. 



Ebből a problematikából Darvas 
József a neorealizmus kérdését 
emelte ezután ki, amelynek a hatá-
sa egyszerre volt pozitív és negatív. 
Feltétlenül pozitív volt abban az 
értelemben, hogy erősítette művé-
szeinkben a haladó humanista 
gondolkodást, példákat adtak egy-
szerű emberek életének ábrázolásá-
ra, az élet kis igazságainak felfede-
zésére. Viszont volt ennek a nagy 
és termékenyítő hatásnak egy árny-
oldala is, elsősorban abban az érte-
lemben, hogy művészeink jelenté-
keny része a maga gondolkodásában, 
művészi céljaiban és művészi törek-
véseiben egyszerűen behelyettesítet-
te a szocialista realizmust a neorea-
lizmussal, holott a szocialista realiz-
mus és neorealizmus nem azonos; a 
neorealizmus — hangsúlyozta Dar-
vas — egy fokkal hátrább van mű-
vészi és eszmei célkitűzéseiben, kon-
cepciójában a szocialista realizmus-
tól és azok a művészek, akik a szo-
cialista realizmust a neorealizmus-
sal helyettesítették be, amikor előre-
léptek a valóság intenzívebb és lí-
raibb ábrázolásában, egyben visz-
szafelé is tettek egy lépést azzal, 
hogy a valóság forradalmi fejlődésé-
nek mély összefüggéseiben való áb-
rázolása helyett eszmeiségben, de mű-
vészi programban is sokszor a fel-
színes riport-dokumentárizmus szín-
vonalán maradtak meg. Ezekben az 
esztendőkben, már a filmművészet-
ben is, mint minden művészi terüle-
ten, a revizionizmus kezdett tért 
hódítani, elsősorban a pesszimiz-
musban, az eredmények lebecsülésé-
ben és tagadásában, bizonyosfokú 
csalódottságban és clezilluzionizmus-
ban. Akkor szinte kézenfekvő volt és 
készen adódott az, hogy az olasz 
neorealizmusban az ottani helyzet-
ből adódó bizonyos pesszimisztikus 
vonások, a hősnélküliség és pátosz-
nélküliség saját részévé váljék a 
mi művészeink gondolkodásának 
és alkotó módszerének. Egy ki-
csit a neorealizmusra, mint művé-
szi és eszmei példára hivatkozva, 
lökték ki filmművészetünkből egy-
más után a pozitív hőst, a pártossá-
got és a többi eszmei gondolatot, 
amelynek megfogalmazásában — 
•kár követelményeikben, akár meg-
valósításukban — lehettek hibák é? 

a 

torzítások, de hogy ezek megtisztít-
va és jól felfogva továbbra is részei 
kell, hogy legyenek a mi szocialista 
művészetünknek és filmművésze-
tünknek is, az egészen biztos. 

Darvas József a továbbiakban rá-
tért az ellenforradalom szerepére a 
filmművészetben. Hangoztatta, hogy 
— nem utolsósorban az állami kont-
roll következtében — a revizióniz-
mus a filmművészetben nem vég-
zett olyan súlyos rombolásokat, mint 
egyéb művészi területeken. De bi-
zonyos törekvésekben, művészeink 
gondolkodásában, útvesztésében de-
zilluzionizmusában nagyon is komo-
lyan érezhető volt nálunk az ellen-
forradalom előtt és főleg az ellen-
forradalom után a revizionizmus 
rombolása. Utalt itt olyan alkotá-
sokra, mint a Bolond április, a Fe-
kete szem éjszakája, a Külvárosi le-
genda stb. Vázolta ezután azt az 
utat, amelyet 1956 után tett meg 
filmművészetünk, s amelynek során 
filmművészetünk jó néhány film-
ben és mindenekelőtt tendenciájá-
ban, feltétlenül elért arra a színvo-
nalra, amely valamikor legjobb 
filmjeinket jellemezte. Sőt, meg 
m^fem kockáztatni — mondotta —, 
hogy 1958 legjobb filmjeiben én bi-
zonyos pluszt látok még az 1954— 
1955-ös évek legjobb filmjeivel 
szemben is, éppen azért, mert akkor 
már a revizionizmus helyenként be-
tódult a filmterületre is és mert a 
neorealizmus alkalmazása sokszor 
nagyon is egyoldalú volt. Ezután fel-
tette a kérdést, hogy van-e olyan 
biztató jelenség ma, hogy az ember 
azt mondhassa: ez a fejlődés töret-
lenül úgy fog menni, ahogv 1958-ban 
ment. 

Filmművészetünkben erősen fe-
nyeget a szürke középszer veszedel-
me, sőt ez már nemcsak fenyegetés, 
hanem már valóság is — mondta. 
— Az elmúlt évek legjobb filmjei, 
a Tegnap kivételével, mind a múlt-
ról szólnak. Filmművészetünk to-
vábbfejlődésének következő lánc-
szeme az lenne, hogy legalább ilyen 
erővel és intenzitással próbáljuk 
most már ábrázolni a mai életet, va-
lóságot. Az elmúlt esztendőkben aok 
vígjátékot készítettünk és ez jó do-
log. De emellett a drámalgényű vál-
lalkozásaink a mai életről sorra ku-



darcot vallanak, s ez olyanfajta 
egyoldalúság, amely már feltétlen 
valamiféle nem jó jelenséget mu-
tat. Megmutatkozik a szürke kö-
zépszer a téma választásában, a 
mondanivaló érdektelenségében, má-
sodlagosságában, az írói feldolgo-
zás erőtlenségében és még sok 
mindenben. Ennek okait elemez-
ve, Darvas József rámutatott az 
irodalmi élet elmaradottságára, több 
irányú óvatosságra és bátortalanság-
ra, amely az állami irányításban és 
a gyártásvezetésben, valamint a 
művészetben egyaránt jelen van, vé-
gül harmadik okként filmgazdasá-
gunk szervezeti és gazdasági felépí-
tésének problémáit jelölte meg. Én 
az ellenforradalom után — mondot-
ta — nagyon ellene voltam az ak-
kori csoport-rendszernek, mert az 
dezorientációt, a dezorganizációt, az 
anarchiát jelentette abban az idő-
ben. Meg lehetne vizsgálni, hogy 
nem jutottunk-é el a konszolidáció-
nak arra a fokára, amikor bizonyos 
mértékben ilyen nem lazább, hanem 
rugalmasabb felépítést lehetne ta-

lálni a filmművészetben. Legfőbb 
okként pedig azt az ellentmondást 
jelölte meg, amely a filmművészet-
tel szemben támasztott eszmei igény 
s a filmművészek jó részének belső 
eszmei világnézeti állapota között 
fennáll. 

A szocialista filmművészet igényé-
ről nem mondhatunk le — folytatta 
Darvas József. — Erőltetni sem akar-
juk a művészeket, hogy olyasmit 
vállaljanak mondanivalóként, amit 
belsőleg még nem egészen éreznek. 
Hol lehet ezt az ellentmondást fel-
oldani? Nyilván nem abban, hogy 
egyszerűen jeájuk hagyjuk: csinál-
ják azt, amit akarnak, hanem nyil-
vánvalóan abban, hogy a belső esz-
mei-politikai és vele együtt a mű-
vészi érés nagyobb igényét támaszt-
juk önmagunkkal szemben. Ez lehet 
a kiút. Azt hiszem, hogy mind-
ezen problémák megoldásában sok-
fajta segítséget fog adni számunkra 
a most megalakuló szövetség, illető-
leg szakosztály. 

Megalakult a Filmművészeti Szakosztály 
Az alakuló közgyűlést Fábri Zoltán nyitotta meg, majd Herskó 

János terjesztette be a szakosztály alapszabály-tervezetét, amelyet egy-
hangúlag elfogadtak. Ezután került sor a végleges vezetőség megvá-
lasztására, amelyet a kiküldött jelölő-bizottság javaslata alapján a 
közgyűlés ugyancsak egyhangúlag fogadott el. A szakosztály elnökéül 
Fábri Zoltánt, titkárául Herskó Jánost választották meg. A tizenegy-
tagú vezetőség tagjai lettek: Darvas József, Deák György, Fábri Zol-
tán, Herskó János, Keleti Márton, Kollányi Ágoston, Kovács András, 
Makk Károly, Nemes Károly, Pásztor István és Ranódi László. 

A közgyűlés második napirendi pontja filmművészetünk helyze-
tének és feladatainak megvitatása volt, amelyet Darvas Józsefnek 
fentebb ismertetett előadása vezetett be. Az előadást hosszan tartó 
vita követte, amelyben felszólaltak Máriássy Félix, Kalmár László, 
Nemeskürti István, Nemes Károly, Dósai István, Gyertyán Erűin, 
Várkonyi Zoltán, Bacsó Péter, Kovács András, Fábri Zoltán, Herskó 
János; dr. Orbán László, Révész Miklós. A vita, amely Darvas József 
zárszavával ért véget, számos fontos problémát érintett, mint: az esz-
meiség, a mondanivaló problémája, a rendező szerepe, a forgatókönyv 
kérdése, a stílus problémája, az elszürkülés veszedelme, a fiatalok út-
keresése, filmgyártásunk volumenjének kérdése stb. A vitában fel-
merült érdekesebb felszólalások anyagának és problémáinak ismer-
tetésére folyamatosan visszatérünk. 


