
FILMMŰVÉSZETÜNK NEGYEDSZÁZADA 
Írók, tudósok, történészek, poli-

tikusok, s az egyszerű emberek száz-
ezrei idézik vissza ezekben a napok-
ban az elmúlt huszonöt év esemé-
nyeit: egy ország emlékezik. Sorsfor-
dító és korszakindító nagy törté-
nelmi győzelmekre, s a felemelkedés 
útját eltorlaszoló hibákra, évszáza-
dos küzdelmek diadalmas lezárására 
és a néhány éves botladozásokra: 
visszaesésekre. Egy nemzet emléke-
zik, hogy számba vegye mindazt, 
ami maradandó és folytatásra vár e 
negyedszázad történetéből, ami a 
lényege annak és átadja — ha nem 
is feledésnek (hiszen a feltörekvő 
osztályok, a haladó társadalmak le-
nini kötelessége hibáinak, tévedései-
nek számontartása is), de a törté-
nelemkönyveknek azt. ami járulékos 
és időleges kísérőjelensége volt e 
harcokban és eseményekben oly gaz-
dag negyedszázadnak. 

Van mire emlékeznünk nekünk is, 
akik a nép, a szocializmus szolgála-
tát az új magyar filmművészet hiva-
tásszerű gyakorlatával kötöttük ösz-
sze, akik a felszabadulással útjára 
induló új világ építése kulturális 
frontvonalának mind fontosabbá, 
lényegesebbé váló audivizuális terü-
letén tevékenykedünk. Hiszen nincs 
még egy olyan ágazata nemzeti kul-
túránknak, amelyben olyan gyöke-
res és alapvető lett volna a felsza-
badulás felszabadító hatása, mint 
éppen a filmművészetben; nincs 
még egy művészet, amelynek e ne-
gyedszázados fejlődése, olyan mere-
deken ívelt volna felfelé, mint éppen 
a filmé. S nemcsak azért, mert a 
többi művészetekben — az irodalom-
ban, a zenében, a képzőművészetben 
— gigászi elődök, nagyszerű előfutá-
rok sora, nemzedékei készítették elő 
nemzeti-társadalmi felszabadulásun-
kat, törtek utat, legalábbis a szel-
lem, a nemzeti öntudat világában 
annak a változásnak, amelyért mű-
vészetük eszközeivel — gyakran nyo-
mor. szenvedés, sőt pusztulás árán is 

— küzdöttek. Tehát nemcsak azért, 
mert a szabadságharcos-forradalmas 
magyar múlt, amelynek a magyar 
írók, költők, művészek nemcsak tük-
rözői, de többnyire szervezői, lelke-
sítői is voltak, olyan mércét és olyan 
minőségi normát hagyott örökül, 
amelynek „túlszárnyalásáról" nem 
beszélhetünk (és nem is kell beszél-
nünk). Már csak azért sem, mert a 
művészetek csúcsai a különböző ko-
rokban minőségi versenybe nem ál-
líthatók és nem mondhatjuk, hogy 
Goethe nagyobb vagy kisebb Hora-
tiusnál, Vörösmarty Petőfinél, Petőfi 
Adynál, Ady József Attilánál stb. 
Szemben a filmmel, amelynek rövid 
történelme általában és különösen 
a felszabadulás előtti kapitalista ma-
gyar filmipar művészi szempontból 
sivatagi esztendei ilyen normatívát, 
ilyen csúcsokat sem eszmei, sem mű-
vészi értelemben (persze a kettő 
összefügg egymással) nem hagytak 
örökül. Ellenkezőleg. Ha a nemzet-
közi szakirodalomban a Horthy-kor-
szak filmgyártásának nyomait keres-
sük, bizony könnyen kapunk olyan 
képet — még ha ebben -a sivatag-
ban volt egy két olyan oázis is 
mint Fejős Pál Tavaszi zápor-a, vagy 
Szőts István Emberek a havason-ja 
— mintha az nem is létezett volna, 
mintha a magyar film csak ezerki-
lencszáznegyvenöt után, a Valahol 
Európában-nal, a Talpalatnyi Föld-
del indult volna útjára. 

De — hangsúlyozzuk — ma mór, 
szemben mondjuk a felszabadulá-
sunk tizenötödik, vagy akár husza-
dik évfordulójával: nemcsak erről 
beszélhetünk, bár ezt is el kell mon-
danunk. Hiszen ez az elmúlt negyed-
század a magyar filmművészet tör-
ténetében egyszerre volt a nyelvújí-
tásnak, az agrárfelszabadulásnak, a 
proletárforradalomnak, a szó husza-
dik századi értelmében felfogott 
ipari forradalomnak, a kommuniká-
ciós forradalomnak a korszaka, sűrí-



tett fejlődésében a magyar múlt 
évszázados vívmányait szippantva 
magába, dolgozva fel, és fejlesztve-
korszerűsítve tovább a jelen tapasz-
talataival. S fia a magyar film ma 
már a nemzeti önkifejezésnek és ön-
ábrázolásnak, évszázados művészi 
médiumaival egyenértékű közege, 
amelynek nemzetközi presztízse, 
súlya, tekintélye olykor felül is 
múlja már a hagyományos (és nyelvi-
nemzeti adottságai miatt hagyomá-
nyosan háttérbe szorítottabb és el-
szigeteltebb) egyéb művészi ágakét 
— ennek a huszonöt esztendőnek az 
eredménye. 

De, bár jogos örömmel és jogos 
büszkeséggel beszélhetünk is film-
művészetünk nemzetközi súlyú ered-
menyeiről, mégis helytelen lenne, ha 
sikereink eltakarnák előlük azt a 
kanyaroktól, kitérőktől, sőt olykor 
zsákutcáktól sem mentes fejlődést, 
amelyen filmgyártásunk mai való-
ságához és mai színvonalához érke-
zett; ha elfeledkeznénk az „ínséges" 
esztendőkről, amelyek a művészi 
bőség esztendeit meg-megelőzték, és 
egy állandó és egyenletes fejlődés 
problémátlan korszakának fognánk 
fel az elmúlt negyedszázadot (vagy 
akár napjaink filmgyártását). Mint 
ahogy az élet semmilyen területén, a 
filmművészetben sem volt ez így. 
Nemcsak azért, mert a művé-
szetek természetrajzához tartozik 
a produkció, a teljesítmény va-
lamiféle hullámzása, a tehetségek 
feltűnésének, az ihlet „kegyel-
mének", a kísérletezések, útke-
resések beérésének váratlan és 
kiszámíthatatlan adottságai sze-
rint. (Ezért tűnik olyan művészet-
idegennek, esztétika-ellenesnek, sőt 
olykor már provinciálisnak az a 
szemlélet, amely két gyengébb film 
után hullámvölgyről és egy-két jobb 
után hullámhegyről beszél, olyan kis 
időegységekbe szorítva egy művé-
szeti folyamat értékelését, ami egy 
évi tizennyolc-húsz filmet készítő 
filmgyártásban már egyenesen komi-
kus.) Hanem azért is, mert a mű-

vészet — nem véletlenül értelmezi a 
marxista esztétika tükrözésnek — 
valóban a legérzékenyebb tükre, 
reagense az életnek, s ahol annak 
vezérlő eszméi eltorzulnak, ez a tü-
kör is elhomályosodik, fényét veszti 
(különösen ha nem válhat a torzu-
lásokat jelző, a hibákra is őszintén 
figyelmeztető tükörképpé). 

Hisszük, hogy nem ünneprontás, 
hanem ellenkezőleg, az ünnep szo-
cialista és pártos értelmezése, ha az 
elmúlt huszonötesztendőnek ezeket 
a tanulságait is felidézzük, hiszen 
így válik csak teljessé és gyümölcsö-
zővé a történelmi értékelés, ebben az 
összefüggésben mérhetjük fel a ma-
ga igazi jelentőségében eredményein-
ket is. Ugyanis minden művészi ág 
közül, éppen a film a legérzékenyebb 
mutatója ama eszmei-társadalmi 
alap „egészséges", vagy beteg voltá-
nak, amelyen felépül. A költő, az 
író, a zeneszerző, a festő elvonulhat 
a magányába, dolgozhat a fiókja, 
vagy a műterme számára is, kivár-
hatja az időt, amíg a nyilvánosság 
elé léphet, ha hisz abban, hogy az 
idő neki, felfedezett igazságainak 
dolgozik. A film azonban az alkotók 
és a finanszírozók, a rendezők és a 
kultúrpolitika állandó jellegű esz-
mei-gyakorlati együttélését, harmo-
nikus együttműkölését kívánja meg. 
Ha ez megbomlik, ha a filmművé-
szek úgy érzik, önmaguk, meggyő-
ződésük ellen kénytelenek dolgozni, 
vagy a kultúrpolitika úgy véli, hogy 
nem adhat bizalmat a film meste-
reinek — az egész filmkultúra meg-
sínyli az egyetértés eme megbomlá-
sát. És fordítva: nincs még egy olyan 
művészi ág, amelynek sikerei annyi-
ra közvetlenül tanúskodnának a kul-
túrpolitika kulturáltságáról, rugal-
masságáról, életességéről és a művé-
szet (s ezen belül a művészi kri-
tika) sajátosságai iránti érzékeny-
ségéről is, mint éppen a film. 

Olyan tanulsága ez az elmúlt hu-
szonötesztendőnek, amit végzetes hi-
ba lenne nem felismernünk, hiszen 
ez az az alap, amelyen a jövő, az 



elkövetkezendő negyedszázad film-
művészete továbbfejlődhet és kibon-
takozhat, s amelyben egyéb tanul-
ságaink-tapasztalataink egységes 
képpé rendeződhetnek. A magyar 
filmművészet többirányú harcban 
„nőtt fel", vált jelentőssé. S bár eze-
ket a harcokat becsülettel vívta 
meg, az eszmei aréna adottságaihoz 
tartozik, hogy küzdelmei sohasem 
zárulnak le véglegesen, hogy ered-
ményeit ébren kell tartani ahhoz, 
hogy eleven erőként hassanak to-
vább. Ilyen csata volt az, amely a 
filmért mint művészetért zajlott le 
— az ellen az elképzelés ellen, 
amely csak iparnak, csak a 
népszórakoztatás alantas formá-
jának fogta fel (hiszen, hogy a film 
művészet, azt először a szocialista 
kultúrpolitika fogalmazta meg). Az-
után azok ellen a nézetek ellen kel-
lett harcba indulnia, amelyek — ha 
nem is mindig kimondva, megfogal-
mazva, de gyakran úgy is — a köz-
vetlen agitáció eszközei közé sorol-
ták volna be. Majd azok ellen, akik 
önálló nyelviséget, kifejezőeszközeit 
vonták kétségbe, a művész iségnek 
valamiféle, csak irodalmi koncep-
ciója jegyében. Később a művészi 
kritika, majd a művészi egyéniség 
jogainak az elismeréséért; a film új 
társadalmi helyzetéért és presztízsé-
ért; a differenciált közönséghez való 
szólás jogáért (amibe egyaránt bele-
számítanak a modern művészfilmért, 
és a modern színvonalas közönség-
filmért, szórakoztató filmért folyó 
erőfeszítések, bár csak jobb hiányá-
ban alkalmazzuk ezeket a kétes és 
vitatott kifejezéseket). Azután a film 
önálló bölcseleti arculatáért, nemzeti 
jellegéért (amely a nemzeti sorsért 
vállalt felelősségéből, a múlt kriti-
kai átvilágításából, a jelen valóságá-
nak meghódításából táplálkozik, ha 
még kissé egyenlőtlenül is), és így 
tovább. 

Ezek a küzdelmek le is zárultak, 
folytatódnak is. S bár úgy tűnik vég-
érvényesen a múltté az a korszak, 
amelyben a magyar film ijesztő 

igénytelenséggel másolta mindazt, 
ami a legrosszabb volt a Hollywood 
és az UFA álomgyáraiban, és — 
mondjuk — a sematizmus újrafeltá-
madásának is hiányoznak az ideoló-
giai feltételei, vagy a film művészi 
önállóságát sem igen lehet már két-
ségbevonni (és így tovább) — mind-
az, ami eme szellemi alapállások 
gyakorlati kísérőjelensége volt, időn-
ként kísért még, s az igényes művé-
szetnek újra és újra harcba kell 
szállnia ellenük. De ennek a harc-
nak már van hagyománya, már van 
olyan magasszínvonalú, eszmei-mű-
vészi normatívája a magyar film-
művészetnek, amely éppúgy kötelez, 
mintahogy kötelező a nagyok példája 
az egyéb művészi ágakban. S már a 
film alkotó, kritikai, és tudományos 
vezető köreiben is éppúgy meg van 
az alapja a további fejlődésnek, 
mint ahogy a közönségben is kiala-
kulóban van az a lelkes és egyre 
növekvő gárda, amely igényeivel, 
színvonalával ösztönzője és lelkesí-
tője a magyar filmművészetnek. 

Ha a vége jó, minden jó — tartja 
a közmondás. A művészetben azon-
ban nincs kezdet és nincs vég, a 
művészet szakadatlan harc az újabb 
és újabb fejlődésért, s ha a művé-
szet nem hódít meg új területeket 
önmaga számára, akkor — bármeny-
nyire paradox is ez — a régieket is 
elveszti. Eredményeinket tehát, a 
jól végzett munika öntudatát átad-
hatjuk a művészettörténetnek — a 
nemzeti kultúra e hivatott sáfárjá-
nak —, hogy figyelmünket a jövő, 
a feladatok felé fordítsuk, hiszen a 
megtett út iránti tiszteletünk csak 
a megteendővel szembeni várakozá-
sunkat növelheti meg. S a magyar 
filmművészet előtt még mindig ott 
áll a nagy és örök feladat: a küzdő, 
s a küzdelmeiben mindig megújuló 
ember, napjaink emberének ábrázo-
lása, kérdéseinek megválaszolása — 
a filmművészet eszközeivel. S ez a 
feladat kiapadhatatlan mint az 
élet, termi újra önmagát szünte-
lenül. 


