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Tíz éve, 1963-ban — persze hosz-

szas előkészítő változások után — 
jelentek meg azok a magyar film-
alkotások, amelyeket joggal lehetett 
és lehet a magyar film minden ko-
rábbit felülmúló lendülete kezdeté-

„nek tekinteni. Jancsó Miklós Oldás 
és kötés című műve éppen csak át-
húzódott — készülési dátumát te-
kintve — 1963-ra, Gaál István Sod-
rásban címíű filmje pedig 1963-as 
keletkezésű. Ezekkel a filmekkel és 
a nyomukban megjelenő, 1964-ben 
készült alkotásokkal, mint Jancsó 
Miklós így jöttem, Fáhri Zoltán 
Húsz óra, Szabó István Álmodozások 
kora, Kósa Ferenc Tízezer nap című 
filmje, jött létre a szó szoros értel-
mében az új magyar filmművészet. 
1963-tól már nemcsak egyes jelentős 
alkotásokról és törekvésekről lehe-
tett beszélni a magyar filmmel kap-
csolatban, hanem az egyetemes film-
művészet színvonalán álló, de mégis 
sajátos és önálló művészeti áram-
latról. 

Minderről már számtalanszor írtak 
és beszéltek. A tízéves évforduló-
nak nem kell ismétléseket elindí-
tania, de lehet elindulási pont bizo-
nyos tanulságok levonásához. Ehhez 
viszont egyvalamit feltétlenül meg 
kell ismételni. Azt, hogy alapvetően 
milyen eredmény emelte a magyar 
filmművészetet minden korábbi fej-
lődési foka fölé. A magyar film mű-

, vészetté, sőt jelentős művészetté' vá-
lása alapjában két eredményből te-
vődötf össze. Egyrészt vállalta az 
adott társadalmi helyzetben a való-
ságos ellentmondások filmművészeti 
konfliktussá emelésével azok tudato-
sítását; másrészt ezeknek az új tí-
pusú ellentmondásoknak ábrázolá-
sára a film — sajátos művészeti 
jellegénél fogva — sokkal inkább 
alkalmas volt, mint más művészeti 
formák. Ezáltal a magyar film végre 
önálló művészeti funkcióhoz jutott. 

Társadalmilag hatásos művészeti 
önállósága magától értetődően vitt el 
társadalmi mozgalommá szerveződé-
séhez, hiszen ehhez minden adva 

volt: új eszméket eleve mozgósító 
erővel vitt be a köztudatba maguk-
ban a mozikban, de különböző más 
fórumokon — ankétokon, szemlé-
ken, a sajtóban stb. — is. Ezt a tár-
sadalmi mozgalommá válást jelölte a 
„cselekvő film" elnevezés, mint an-
nak tudatosítása, hogy nem lehet 
megmaradni csak a megismerés fel-
adatánál. S a filmek által kifejezett 
eszmék is olyanok voltak, amelyek 
továbblépést kívántak, hiszen a dez-
orientáltság, a tehetetlenség, a kor-
látoltság stb. negatívumait tárták 
fel és a felelősséget propagálták, az 
aktivitás lehetőségét keresték. 

A művészeti fejlődésnek megvan-
nak a maga immanens törvénysze-
rűségei, egy művészeti áramlat ala-
kulásának megvan a maga belső 
logikája. A magyar film lendülete a 
hatvanas évek elején-közepén egy 
meghatározott társadalmi helyzet-
hez kapcsolódott, s az abban ural-
kodó ellentmondások fejeződtek ki 
benne. A társadalmi helyzet átala-
kulásának azonban a filmművészet 
nem tudott olyan dinamikusan utána 
igazodni, mint amilyen gyorsan a 
változás végbement. 

A magyar film fellendülésekor 
arra alapozódott, hogy olyan társa-
dalmi tendenciát tárt fel, amely 
még csak csírájában volt meg, s 
amelyet később — közgazdaságilag 
és politikailag is — a gazdasági 
mechanizmus új irányítási rendszere 
jellemzett, de ez szintén nem össze-
foglalója volt egy befejezett folya-
matnak, hanem az új mozzanatok 
érvényesülésének, kibontakozásának 
próbált utat nyitni. Tehát nemcsak 
a filmművészet került a maga előre-
látásával új helyzetbe, hanem egy 
egész társadalmi mozgalom. Az ösz-
szes művészetek közül mégis a film-
nek volt abban az időben legtöbb 
köze ehhez a társadalmi mozgáshoz. 

A pártdokumentumok is megfo-
galmazták azt a felismerést, amelyet 
a magyar filmművészet kifejezett: 
az erőket felszabadító gazdasági 
változások nem képzelhetők el na-



gyobb demokratizmus, nagyobb akti-
vitás, nagyobb felelősségvállalás nél-
kül. Az ilyen irányú ösztönzések 
hiányosságai, a belső korlátoltságok, 
a kidolgozatlan részletek stb. azon-
ban a hatvanas évek végére az ered-
mények mellett, új problémákat, új 
ellentmondásokat is teremtettek, 
aminek bizonyos hangulati vetülete 
is megmutatkozott. A magyar film-
művészet sem lehetett mentes az 
ilyen hangulattól, s ennek hatása 
egyrészt közvetlenül mutatkozott 
meg a filmhősök tehetetlenségében, 
céltalanságában stb., másrészt pedig 
a valóságos ellentmondások steri-
lebb, sőt spekulatívabb ábrázolá-
sában. 

A kialakult helyzet nem kedvezett 
azoknak a művészeti tendenciáknak, 
amelyek a magyar filmművészet ki-
bontakozását jellemezték. Az új 
helyzetben az előrevivő mozgás bi-
zonyos mértékben lefékeződött. Két 
mozzanat azonban segítette a film-
művészeti fejlődés folyamatosságát, 
ha nem is biztosítani, de ösztönző 
alapként megőrizni. Egyik az emberi 
erő és tartás — s ezek forrásainak 
— kutatása volt, tehát a már végbe-
ment változások emberformáló ha-
tásának lereagálása. Másik az ún. 
közéleti érdeklődés megmaradása. 
Ennek következménye, hogy a het-
venes évek elején számos alkotás 
folytatójává vált annak a lendület-
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nek, amely a magyar filmet a hat-
vanas évek közepén jellemezte — 
mégha ezek a művek nem érték is 
el az akkori színvonalat 

A kialakult ellentmondások tuda-
tosítása és tisztázása tekintetében 
nagy jelentőségű munkát végzett az 
MSZMP KB novemberi ülése, ami-
kor az elkerülhetetlen és elkerül-
hető problémák felhalmozódását 
megállapította. Ezzel a politikai 
fórum rámutatott egy új társadalmi 
helyzet ellentmondásosságára, s 
ugyanakkor azt az alapot is feltárta, 
amelyen a magyar filmművészet 
ellentmondásossága kialakult S 
ahogy demobilizálta az erőket a hi-
bák elhallgatása, ugyanúgy felszaba-
dító hatással kell, hogy járjon a 
problémák, a konfliktusok vállalá-
sának újbóli lehetősége — és ezek 
ábrázolására való ösztönzése. Ezen 
túl azonban az is figyelmet érdemel, 
hogy a hibák magától a felismerés-
től nem múlnak el, azokat a társa-
dalmi gyakorlat küszöböli ki, s az 
erre való felkészítésben a magyar 
filmművészet Is résztvesz. Éppen ez 
az az irány, amely felé — a mór 
felismert tények ismétlésén túl — a 
magyar film haladhat és halad. 

Mi az alapvető problémája ennek 
a haladásnak? Lényegében az, ami 
minden éppen élretört megismerési 
területet jellemez: a felfedezés, a 
felismerés nem terjed ki minden 
részletre, nem lehet belőle teljesség-
gel megkonstruálni a jövőt. A film 
vonatkozásóban ez az esztétikai jel-
legen keresztül érvényesül. A film a 
társadalmi lényeget (ellentmondáso-
kat, ellentmondások komplexumát) 
az egyéni magatartásra vetítve, 
mintegy kibővíti a közönség életét 
azzal a tapasztalattal, amelyet éppen 
egy új helyzet kialakította és köve-
telte magatartás esztétikai minősí-
tése nyújt A filmművészet huma-
nizáló hatása ugyanis nem csak úgy 
érvényesül, hogy a mű — gyakran 
nagyon spekulatív és steril, mester-
kélt közegbe helyezve vagy éppen a 
valóság egy darabját nyersen átvéve 
— mintegy hipotézisként produkálja 
a kívánatos magatartást, s ezzel az 
adott társadalmi ellentmondás em-
beri megoldásának receptjét. Sok-
kal inkább úgy érvényesül, hogy 
az ellentmondás pólusainak megfele-
lő erők magatartásót esztétikailag 
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minősíti, — szépnek, rútnak, tragi-
kusnak, komikusnak stb. ábrázolja 
—, s ezzel, az átélés erején keresztül, 
a közönséget alakítja. 

Nyilvánvaló, hogy a pozitív hős 
fogalma a művészetben ma már je-
lentősen megváltozott ahhoz képest, 
amilyen szerepet az antagonisztikus 
ellentmondásokkal kapcsolatban ját-
szott Ma már — amikor a negatív 
hősöknek is meg kell maradniok a 
szocialista világon belül — a pozi-
tív hőst nem feltétlen a külső, de-
monstratív cselekvés jellemzi, jelle-
mezheti — pozitívvá emelheti —, 
bizonyos felismerés, rádöbbenés is 
(például Zolnay Pál „fényképészei" 
esetében) és a vállalásra való el-
szánás. 

De nem csak a pozitív hős maga 
változott meg, hanem a korábbi vi-
szonya is az osztály alapokkal. Az el-
lentmondások pólusait képező erők 
ma már egyáltalán nem feltétlen 
egymással élesen szembenálló osz-
tályerők. Következésképpen az össze-
ütközésük folyamán az osztálykap-
csolatok másképpen jelennek meg, 
vagy akár meg sem jelennek, ha-
nem maguk az emberi viszonylatok 
és tulajdonságok kerülnek előtérbe, 

s ezek csak áttételesen (kispolgári-
ságon stb. keresztül) utalnak magára 
az osztályalapra. 

A filmművészet ilyen váltásának 
nehézségei, (amelyek egyáltalán 
nem csak dramaturgiai nehézségek, 
hanem a művészet és a valóság vi-
szonyát érintik), az egész szocialista 
filmművészetben, sőt az egész mű-
vészetben megmutatkoznak. A fejlő-
désnek ezeket az objektív mozzana-
tait tehát figyelmen kívül hagyni 
nem lehet, bár ez nem jelenti a kri-
tikai vizsgálódások és ítéletek szü-
neteltetését Már csak azért sem, 
mert a művészeti ábrázolásban nem 
csak a konfliktus alapjául szolgáló 
társadalmi ellentmondás pólusain el-
helyezkedő erőknek van különös je-
lentősége, hanem ezen erők „világá-
nak" is, azoknak a konkrét jelen-
ségeknek, amelyekben az erőviszony-
latok megmutatkoznak és mozgásuk 
végbemegy. Ennek tudomásulvétele 
azonban megint csak a pozitív hős 
.szerepváltozásához" visz, annak fel-
ismeréséhez, hogy nem redukálható 
a film a pozitív hős szerepére a ha-
gyományosan értelmezett, egyértel-
műen „pozitív" cselekvésekre. 
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