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Az új magyar filmművészetről 
1955 és 1960 között a nemzetközi 

filmkritika lengyel „filmművészeti 
csodáról" beszélhetett. 1963-tól 
kezdve a csehszlovák „filmművé-
szeti csoda" létrejöttét vette tudo-
másul, míg 1964—65-tól kezdve a 
magyar „filmművészeti csodá"-ra 
kezdett felfigyelni. Nem kívánok itt 
és most átfogó történelmi áttekin-
tést nyújtani az ú j magyar filmek-
ről és szerzőiről, annál is kevésbé, 
mert más alkalommal szándékomban 
van ezt megtenni. 

De ha gondolatban végigfutunk 
mindazokon a filmeken, amelyek 
időben a Húsz óra és a Tízezer nap 
között születtek meg, akkor azt lát-
juk, hogy a magyar filmek többsé-
gét, az egyes szerzők minden egyéni 
jellegzetessége mellett, egy olyan 
sokoldalú de mégis összefüggő esz-
mecsere elemeinek tekinthetjük, 
amely az egyénről és a történelem-
ről szól. Ezért találom, hogy Fábri 
megfogalmazása a Húsz óra morá-
lis céljáról: „megvilágítani egy bizo-
nyos történelmi fejlődés elkerülhe-
tetlen ellentmondásait és az egyéni 
sorsokkal gyakorlatilag össze nem 
mérhető kapcsolatait" nagyon is 
közel áll Jancsó felszólításához a 
Szegénylegények-ben: „Magyarok, 
nézzetek szembe évezredes illúziói-
tokkal!" És még közelebb áll ahhoz 
a kérdéshez, amelyet Kovács And-
rás választott mintegy jelszavául a 
Nehéz emberek-ben és a Hideg na-
pok-ban; két olyan műben, amely 
bemutatja, hogy „veszély fenyegeti 
az emberiséget mindig valahány-
szor embercsoportok vagy egyének 
abszolút hatalomhoz jutnak, amely 
kezükbe adja mások életét vagy ha-
lálát", és hogy „igaz, hogy a törté-
nelmet tömegek csinálják, de a tö-
megeket egyének alkotják. És nem 
hangsúlyozták ki eléggé, hogy az 
egyén személyileg felelős minde-
nért". Ebben a két filmben hang-
zik el a kérdés: „Fel kell lázadni 
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az egyénnek a környező körölmé-
nyek ellen?". Az egyén és a törté-
nelem közötti kapcsolatra épül a 
Tízezer nap is, amelyet nem vélet-
lenül határozott meg szerzője úgy, 
hogy az „ . . . két emberi magatartás 
történelmi lehetőségeinek tanulmá-
nya". 

Az ú j magyar filmművészetnek 
ez az erős tematikai és morális 
hangsúlyozottsága kölcsönöz különös 
jelleget a magyar fimeknek a szo-
cialista országok — és általában az 
európai országok — művészetében. 

Minden formai különbsége és 
módszerbeli specifitása ellenére, 
egyedül a brazíliai „új film" szol-
gáltat példát ar ra a lehetőségre, 
hogy egy filmművészet — mint a 
magyar — ki tudja fejezni a kap-
csolatot az egyéni tematika és a tör-
ténelmi problematika között. Azt 
akarom ezzel mondani, hogy a tör-
ténelmi, kulturális, poétikai jellegű 
különbségek ellenére, mind Glauber 
Rocha Lázban a föld, mind Szabó 
István Apa című fi lmje abból a 
szükségletből indul ki és azt a kö-
vetelményt elégíti ki, amely e fil-
meket (az eltérő szituációkat figye-
lembe véve) a realitáshoz fűzi és 
amelyhez e két filmet sok vonatko-
zásban azonos összefüggés kapcsolja 
össze. 

Mind az Apa (amelynek, ne fe-
lejtsük el, azt az alcímet adta szer-
zője, hogy Egy hit története), mind 
a Lázban a föld az ideológiai kis-
korúság mitikus illúzióinak lelkiis-
meretvizsgálatából születik és eljut 
— az elszenvedett egzisztenciális és 
politikai átmenet során — a ke-
vésbé könnyű, kevésbé megoldott, 
de felelősségteljesebb felnőtt korig. 
És mind Rocha-nál, mind Szabónál 
kritikusan, bár eltérő történelmi és 
poétikai összefüggésben, merül fel, 
helytelen tudat formájában az ideo-
lógiával való kapcsolat: az egyik 
dühe, éppúgy mint a másik szelíd-



sége, a módszerbeli különbségektől 
eltekintve, ugyanazt a mély szerete-
tet fejezi ki egy elszenvedett és 
megtagadott múlt iránt, ugyanazt a 
saját bőrön kialakult, nyitott seb-
ként égő tudatot, egy szükséges erő-
szak — elsősorban saját magunk el-
len elkövetett erőszak — szenvedé-
sét. 

Az ú j magyar filmművészet az 
egyetlen „politikai" művészet, amely 
ma a szocialista országokból érkezik 
és egyike a keveseknek, az egész vi-
lágon, amely az ideológiával való 
kapcsolatát nem az egzisztenciális 
dráma megkövesedett fázisaként, ha-
nem pozitív problematikussággal 
szemléli. Ami egyébként — és itt 
rendkívüli egyértelműségre törek-
szem, még akkor is, ha tudom, hogy 
e törekvés a túizott sematizálás ve-
szélyével fenyeget nem teszi a ma-
gyar filmet sem jobbá sem rosszab-
bá a többinél. 

Ha másért nem, hát már azért 
sem, mert az a mezőny, ahol a ma-
gyar film a nemzetközi versenyben 
szerepel nem csak morális állásfog-
lalásának eredménye, hanem az esz-
tétikai éleslátásé is, amelynek segít-
ségével ez az állásfoglalás kifejező 
dimenziókat nyer. Mindenesetre ez a 
különleges jellegzetessége a magyar 
filmnek, ez biztosítja számára az 
avangardista ideológiai funkciót, 
legalábbis a szocialista országok 
filmjeinek versenyében: egyszóval 
ez biztosítja szerepének nélkülözhe-
tetlenségét. 

Nyilvánvaló, hogy a magyar film 
úgynevezett „csodájában" semmi 
csoda nincs, ahogy semmi csoda 
nincs a csehszlovák, vagy a lengyel 
„csodában" sem. Hanem a történeti 
és kedvező politikai körülmények 
egész sora járult hozzá a fejlődési 
folyamat megindulásához, amely 
csak olyan filmművészetben lehet-
séges, amelynek expanziója és ipari 
potenciája még korlátozott. Az a 
tény, hogy Magyarországon — aho-
gyan Csehszlovákiában és Lengyel-

országban — az egyéni érdek mo-
rálját letörték, nem meghatározó 
elem, hanem csak jellemző elem. 
Ellenpéldának hadd említsem a bra-
zíliai filmesek példáját, amely — 
bármilyen kedvező körülmények 
között is dolgoznak — kapitalista 
gazdaság helyzetében működnek. 

A magyai- szociálpolitikai helyzet-
nek elsőrangú funkciója volt abban, 
hogy a megújulásnak sajátos jellem-
vonásokat kölcsönözzön. Világos, 
hogy a hatalom, a szocialista veze-
tésnek problémái és az elmúlt és 
közelmúlt történetének vitája azt a 
kérdést vetik föl, milyen „magister 
vitae" kerül bele a magyar szociál-
politikai fejlődés objektív érdekeibe, 
amelyeket elfogadnak és elismernek 
azok, akik ma ebben az országban a 
politikai hatalmat gyakorolják. Az 
ilyen bizonyos értelemben „hivata-
los" vita dialektikus tág volta nem-
csak lehetővé tette, hanem bizonyos 
mértékben meghatározta vagy leg-
alábbis elősegítette az új magyar 
filmekben a politikai-ideológiai te-
matikák egész sorának bejuttatását. 

Azt hiszem, hogy éppen ebben a 
férfias tudattal átélt nehéz, de 
szükségszerű viszonyban, amely az 
egyén és a társadalom, a lét és a 
történelem ismeretei, az ember sza-
badsága és az emberség felszabadu-
lása között mutatkozik, található 
meg az utóbbi évek magyar film-
jeinek legnagyobb varázsa, kínzó 
aktualitása, a valóságban való pél-
daszerű elmerülése. 

A kulturális politika értelmes raj-
zához, a magyar filmesek hozzáad-
ták a maguk önálló és kifejező el-
beszélő képességét, éreztetve, aho-
gyan az nyilvánvaló, mindazt, ami 
a világ mai filmművészetéből szár-
mazik; hogy bele vannak ágyazva 
a nemzeti kultúra hagyományába, 
nem hagyva magukat vezettetni kül-
ső divatoktól, hanem hozzáidomul-
nak az átgondolt erővel, modern ér-
zékenységgel „revideált" magyar 
kulturális történelemhez. 


