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Tizedik  alkalommal  teremtődik  
lehetőség  idén  —  ezúttal  Pécsett  —  
a  február  13-án  kezdődő  magyar  já-
tékfilmszemlén,  hogy  az  évi  film-
termést,  huszonnégy  filmet  együtt  
lássuk,  vitassuk,  értékeljük,  de  
kedvező  alkalom  kínálkozik,  s  ez  a  
fontosabb,  hogy  illúziómentes  hely-
zetfeltárással  is  továbblendítsük  a  
magyar  film  mindannyiunkat  érintő  
közös  ügyét.  

A  jubileumi  szemle  szinte  ösztökél  
a  visszatekintésre,  az  indulásra.  Sze-
mélyes  élmények  híján  régi  műsor-
füzeteket,  prospektusokat  hívok  se-
gítségül,  hogy  a  teljesség  igénye  nél-
kül  visszalopjam  az  előző  kilenc  já-
tékfilmszemle  hangulatát.  Előttem  
éppen  egy  fénykép  a  IV.  Magyar  Já-
tékfilmszemle  záró  díszelőadásáról,  
dátum:  1968.  október  17.  Alig  tíz  év  
telt  el  azóta,  és  a  képen  ünnepélye-
sen  figyelő  filmrendezők  közül  az  
idei  szemlén  már  sajnos  nem  talál-
kozhatunk  Bán  Frigyessel,  Máriássy  
Félixszel  és  Fehér  Imrével.  A  
„szárnyas  idő"  nemcsak  hiányt  ér-
lel:  a  többiek,  így  a  Bán  Frigyes  
mellett  ülő  Sára  Sándor  négy  év  
után  ismét  mint  rendező  lesz  jelen  
a  pécsi  találkozón.  A  Nyolcvan  hu-
szár  a  szemle  egyik  filmeseménye.  
De  sorolhatom  tovább:  ugyancsak  
Pécsett  lesz  az  első  nyilvános  vetíté-
se  Gaál  István  régóta  várt  filmjé-
nek,  a  Legatonak.  A  fényképen  egy-
máshoz  közel  ülő  Makk  Károly  és  
Kósa  Ferenc  a filmművészet  egymás-
tól  eltérő  irányzatát  képviselő  Egy  
erkölcsös  éjszakával  és  az  elmúlt  év  

legnagyobb  visszhangot  kiváltó  film-
jével,  a  Küldetéssel  jelentkeznek  a  
pécsi  találkozón.  

A  hatvanas  években  felívelő  ma-
gyar  játékfilmművészet  erősödő  itt-
honi  és  nemzetközi  rangja,  tekinté-
lye,  de  a  sűrűsödő  belső  ellentmon-
dások  is  megérlelték  azt  a  gondola-
tot,  hogy  a  hazai  filmeseknek  szük-
ségük  van  évente  visszatérően  egy  
olyan  fórumra,  ahol  megvitathatják  
a  hol  tartunk,  merre  tartunk  késlel-
tethető,  de  el  nem  odázható  létfon-
tosságú  kérdését.  

Baranya  megye  tanácsa,  Pécs  vá-
rosa  készséggel  adott  helyet  és  pénzt  
az  országos  jelentőségű  játékfilm-
szemle  megrendezésére.  Első  ízben  
1965-ben.  A  lendületes  kezdés  1971-
ben  a  hetedik  játékfilmszemlével  
szakadt  meg.  

Az  első  hét  szemlén  társadalmi  és  
szakmai  díjakat  osztottak  ki,  a  ver-
senyben  azonban  nem  vehetett  részt  
minden  elkészült  film.  Ez  a  későb-
biekben  sok  feszültség,  félreértés,  
sértődékenység  forrásává  vált.  1965.  
november  10.  —  az  első  pécsi  játék-
filmszemle  első  napja,  ö t  napon  át  
egymás  után  peregtek  a  ma  m^r  
filmtörténeti  jelentőségű,  korszakot  
jelölő  filmek:  Fábri  Zoltán:  Húsz  
órája,  Kovács  András:  Nehéz  embe-
rek  című  filmje,  Jancsó  Miklós:  így  
jöttemje.  A  következő  év  verseny-
filmjei  között  van  a  Szegénylegé-
nyek.  (Ismét  villanásnyi  képbevágás:  
Jancsó  Miklós  és  Poór  Klári  a  Sze-
génylegények  pécsi  díszelőadásán.  
Jancsó  oldott  mosollyal  és  gesztus-



sal  beszél  filmjéről  a  közönségnek.  
Szinte  sajnálom,  hogy  ezek  a  villám-
interjúk  nem  színesítik  az  idei  be-
mutatókat.)  1967-ben  a  harmadik  já-
tékfilmszemlén  Almási  Miklós  jog-
gal  emelhette  ki  a  magyar  filmek-
ben  érzékelhető  új  „emberszemléle-
tet",  mellyel  filmművészetünk  kilé-
pett  a  provinciális  ábrázolás  keretei-
ből,  egyik  ihletője  annak  a  bonta-
kozó  világképnek,  melyet  végső  for-
májában  talán majd  a „magyar  film-
stílus"  néven  tarthatnak  számon.  
Másutt  így  ír:  „a  Hideg  napok,  a  
Szegénylegények  vagy  a  Tízezer  nap  
nem  egyszerűen  felnőtt  a  francia  
vagy  olasz  filmek  színvonalához,  ha-
nem  maga  teremtett  mércét  is,  sa-
játos  nemzeti  értékeink  talajából  
nőtt  ki  az  alkotással  együtt  az  új  
értékmérő  is,  amely  már  az  európai  
kultúra  mértékegységét  használta."  
összevetve  irodalmunkkal,  mindmá-
ig  a  magyar  film  az,  amely  áttört  a  
határokon,  szellemi  izgalmat  keltve  
hozzánk  közel  eső  és  távoli  orszá-
gokban.  De  azt  hiszem,  a  harmadik  
és  negyedik  játékfilmszemle  néhány  
versenyfilmjének  puszta  felsorolása  
is igazolja  a fenti  állításokat:  itt  mu-
tatták  be  1967  és  1968  októberében  
Kovács  András:  Hideg  napokját,  
Kósa  Ferenc:  Tízezer  nap,  Szabó  
István:  Apa,  Zolnay  Pál:  Hogy  sza-
ladnak  a  fák!  című  filmjét,  a  Fa-
lakat,  Kovács  András  filmjét,  az  
Eltávozott  napot  (Mészáros  Márta)  
és  a  Csillagosok,  katonákat  (Jancsó  
Miklós). 

A  külföldi  meghívottak  a  magyar  
filmművészet  megújulásáról,  új  ar-
culatáról  beszéltek.  A  szemlék  állan-
dóan  visszatérő  vendége  a  neves  
szovjet  filmesztéta  Ludmilla  Pago-
zseva  mondta  a  III.  Magyar  Játék-
filmszemle  után:  „A  magyar  film  
most  igen  jó  korszakát  éli.  Ezeknek  
a  filmeknek  többsége,  amelyeket  be-
mutattak,  a  cannes-i,  Karlovy  Va-
ry-i  fesztiválról  értékes  díjakat  hoz-
tak  el.  Igen  komoly  eredmény  ez,  
hiszen  úgy  tudjuk,  Magyarországon  
évente  csak  húsz-huszonnégy  filmet  
gyártanak,  s  olyan  országok  filmjeit  
előzik  meg,  ahol  három-négyszáznál  
is  több  készül  el  minden  esztendő-
ben . . .  Igen  örülök  annak  —  tette  
hozzá  —,  hogy  a  magyar  filmművé-
szet  valamilyen  formában  mindig  
okot  ad  arra,  hogy  vitatkozhassunk  

róla."  A  tizenegy  éve  elhangzott  
szavak  —  gondolatok  felbukkannak  
napjainkban  is  a  külföldi  tudósítá-
sokban.  (1977-ben  három  játékfil-
münk  nyert  nagydíjat:  Az  ötödik  
pecsét  Moszkvában,  a  Ha  megjön  
József  Hyeres-ben  és  a  Járvány  
Kairóban.  Itthon  az  elmúlt  évben  1,3  
millióval  nőtt  a  magyar  filmek  né-
zőszáma  az  előző  évhez  viszonyítva.)  

A  negyedik  játékfilmszemlén  be-
mutatták  az  akkor  húszéves  állami  
filmgyártás  tizenkét  legjobb  filmjét  
a  Talpalatnyi  földtől  a  Tízezer  
napig.  Ez  juttatja  eszembe:  a  tizedik  
játékfilmszemle  egybeesik  filmgyár-
tásunk  harmincéves  jubileumával,  
meggyőződésem,  hogy  a  legjobb  ma-
gyar  filmek  listája  sürgetően  kiegé-
szítésre  szorul.  Nincs  hiátus,  törés,  
amely  indokolná  ennek  elmulasztá-
sát. 

De  térjünk  vissza,  ha  röpke  időre  
is,  a  folytatásra.  1969-ben,  az  ötödik  
szemlén  szerepelt  Bacsó  Péter:  Fejlö-
vés,  Gábor  Pál:  Tiltott  teriilet,  Jan-
csó  Miklós:  Fényes  szelek  és  Sára  
Sándor:  Feldobott  kő  című  filmje.  
1971-ben,  a  hetedik  szemlével  meg-
szakad  a  sor.  B.  Nagy  László  az  
1970-es  hatodik  filmszemle  kapcsán  
már  előrevetíti  a  megtorpanást,  jól-
lehet  óva  int  a  pesszimizmustól:  „A  
pár  éve  meghirdetett  „aranykori"  
farsangot  —  írja  a  Filmkultúra  '70/4-
es  számában  —  mindenesetre  a  böjti  
szelek  dermesztették  el,  sőt,  mint  
tudjuk,  a vészharang  kötele  sem  ma-
radt  érintetlen.  Fura,  de  jellemző  
stilustörés  a  tegnapi  harsonázás  
után."  A  következő  sorokat  csupa  
nagybetűvel  írnám  igazságtartalma  
miatt:  „Ha  valami  veszélyezteti  a  
magyar  filmművészetet  —  melynek  
kibontakozása  mellesleg  sem  tegnap  
nem  volt,  sem  holnap nem lesz  egye-
nes  vonalú,  tankönyvszagú  „evolú-
ció"  —,  hát  ezek  a  semmivel  sem  
menthető  hangulati  szélsőségek."  

Nem  a  játékfilmszemlék  tartalma,  
a  filmek  és  viták  élték  fel  önmagu-
kat,  bizonyultak  üresnek,  hanem  a  
játékfilmszemlék  szervezeti  formája.  
Nem  szakadt  meg  a  folyamatosság,  
nem  szűnt  meg  varázsszóra  a  ma-
gyár  film  társadalmi  érzékenysége,  
problémafeltáró  ereje,  jelenléte  az  
egyetemes  filmművészetben,  a  ma-
gyar  kultúrában  és  közéletben.  A  
hogyan  tovább-ra  éveket  vártunk  a  



szemlék  történetében.  Átmeneti,  ám  
egyben  kitűnő  megoldásnak  bizo-
nyult  az  1974  decemberében  rende-
zett  Budapesti  Filmnapok  a  Toldi  
moziban.  A  Bekötött  szemmelt  és  a  
Szerelmem,  Elektrát  itt  kapta  elő-
ször  szárnyra  a  hír.  Az  éjfélig,  sőt  
azon  túl  tartó  közönség-művész  ta-
lálkozókon  heves  vitákban  izzott  fel  
a  magyar  film  minden  lényegbevágó  
kérdése. 

1976  januárjában  egy  szervezeté-
ben,  formájában  megújult  játék-
filmszemle  fogadta  vendégeit  Pécsett.  
A  nyolcadik  szemle  jóval  nyitottabb  
és  demokratikusabb  jelenlétét  biz-
tosította  a  filmeknek  azzal,  hogy  
megszűnt  a  díjkiosztás;  azzal,  hogy  
minden  elkészült  film  bekerült  a  
szemle  programjába.  És  nemcsak  
„belső  használatra",  hanem  kifeje-
zetten  a  közönség  számára,  bevallot-
tan  annak  meg-  vagy  visszahódítá-
sára.  Közös  megegyezéssel  páros  év-
ben  Pécsett,  páratlan  évben  Buda-
pesten  rendezik  a  játékfilmszemlét.  

Ez  az  első  olyan  szemle,  ahol  a  
négy  stúdió  —  Budapest,  Hunnia,  
Objektív,  Dialóg  —  műhelymunká-
ja,  arculata  kitapintható.  Nem  vélet-
len,  egy  a  szemlén  Stúdió  '78  címmel  
a  négy  játókfilmstúdió  kibővített  
tanácsülést  tart  a  műhelymunka  
időszerű  kérdéseiről.  A  szemle  hu-
szonnégy  filmje  közül  tizenegy  ős-
bemutató.  A  nyitófilm  Fábri  Zoltán:  
Magyarok,  a  zárófilm  Rényi  Tamás:  
K.  O.  című  filmje.  A  két  bemutató  
között  látható  lesz  Dárday  István:  
Filmregénye,  Sára  Sándor  és  Gaál  
István  már  említett  filmje,  a  Nyolc-
van  huszár  és  a  Legato,  Gazdag  
Gyula  legújabb  filmje:  A  kétfenekű  
dob.  Itt  mutatják  be  először  Mi-
hályfi  Imre:  Közös  bűn  című  film-
jét,  amely  Galgóczi  Erzsébet  írása  
alapján  készült.  A  Kenguru  sikeres  
rendezője,  Zsombolyai  János  új  film-
mel,  a  Kihajolni  veszélyessel  jelent-
kezik,  amelynek  forgatókönyvét  Si-
monffy  András  írta.  Dömölky  János:  
Amerikai  cigarettájában  Gobbi  
Hilda és  Makláry  Zoltán  „parádézik"  
két  utcaseprő  szerepében.  A  sort  két  
dokumentumfilm  zárja,  Rózsa  János:  
Csatatér  és  Schiffer  Pál:  Cséplő  
Gyuri  című  filmje.  

A  már  bemutatott  filmek  között  
újra  láthatjuk  András  Ferenc  Veri  
az  ördög  a  feleségét  című  sikeres  

első  játékfilmjét,  Mészáros  Márta  
már  világhírű  ök  kettenjét,  Makk  
Károly  nagy  közönségsikert  aratott  
Egy  erkölcsös  éjszaka  című  filmjét,  
Kósa  Ferenc  Küldetését,  amely  a  
társadalom  szinte  minden  rétegét  
megérintette;  s  ezenkívül  a  többi  
1977-ben,  illetve  1978  januárjában  
bemutatott  játékfilmet.  

Információs  vetítésen  mutatják  be  
Huszárik  Zoltán:  A  piacere  címmel  
összeállított  öt  rövidfilmjét,  s  Gyön-
gy össy  Imre  és  Kabay  Barna  nem-
zetközi  elismeréssel  övezett  doku-
mentumfilmjét,  a  Két  elhatározást.  
Ugyancsak  ebben  a  keretben  szere-
pel  egy-egy  összeállítással  a  Balázs  
Béla  Stúdió,  a  Filmművészeti  Főis-
kola  és  a  Pannónia  Filmstúdió.  

Üj  vonása  a  hagyományos  forgal-
mazási,  műsorpolitikai  tanácskozás-
nak,  hogy  ezúttal  —  éppen  a  pécsi  
játékfilmszemlék  eredményekép-
pen  —  filmalkotók  és  filmforgalma-
zók  közös  ülést  tartanak  filmforgal-
mazásunk  jelenlegi  helyzetéről,  a  te-
endőkről.  A  'közeljövőben  közös  do-
kumentumgyűjteményt  adnak  köz-
re,  amelyben  szó  esik  az  általános  
kérdéséken  túl  a  forgalmazási  csa-
tornákról,  az  értékelési  rendszerről  
vagy  más  néven  a  preferáciáról,  a  
statisztikai  feltérképezésről,  a  filmek  
hatásvizsgálatáról.  Ez  a  tanácskozás  
annak  a  helyes  elvi  felismerésnek  
gyakorlati  megvalósítása  lehet:  
„hogy  a  filmművészet:  —  B.  Nagy  
László  szóhasználatát  idézve  —  ösz-
szetartó  együttesek  munkája".  

A  legnagyobb  várakozás  a  záróvi-
tát  előzi  meg.  Magyar  játékfilm  1977,  
ez  a  tanácskozás  címe,  amelynek  be-
vezetőjét  Tóth  Dezső  kulturális  mi-
niszterhelyettes  tartja.  Ezek  után  —  
az  előzetesen  felkért  hozzászólók  —  
társadalompolitikai,  esztétikai,  sze-
miotikai,  szociológiai  szempontok  
alapján  elemzik  az  1977-es  filmter-
mést. 

A  X.  Magyar  Játékfilmszemle  a  
magyar  film  nemes  propagandája  
kell  hogy  legyen  határainkon  belül  
és  kívül,  kell  hogy  tovább  erősödjék  
a  felismerés:  ez  a  szép  és  komoly  
játék,  ami  a  film,  mindannyiunk  kö-
zös  dolga,  s  egyáltalán  nem  mindegy,  
hogy  az  eredmények,  a  kudarcok  
milyen  áron  születnek.  
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