
A  refrén:  radikálisan  
A  vállalkozás  odázhatatlan:  a  het-

venes  évek  végén  végre  szembenézni  
azzal  a  közismert  ténnyel,  hogy  a  
„hatvanas  évek"  világa  immár  olyan  
távlatba  helyeződött,  amely  aligha  
alkalmas  a  mai  magyar  filmművé-
szet  napi  gondjainak  perspektivikus  
fölfejtésére.  Akár  úgy  emlegetjük  
azt az évtizedet,  mint  az  „aranykort",  
akár  —  némileg  óvatosabban,  de  az  
igazságot  talán  jobban  megközelít-
ve  —  úgy,  hogy  volt  két  tucat  film  a  
kétszázból,  amely  fennmaradt  az  idő  
rostáján,  mindez  ma  már  történelem,  
sőt  metatörténelem,  legenda,  amit  
sem  táplálni,  de  még  „leleplezni"  
sem  túlságosan  termékeny  feladat.  
Megértem  persze  azt  az  óvatosságot  
is,  amely  a  legkülönfélébb,  cégérü-
kön  kritikainak  és  művészetinek  ne-
vezett  orgánumok  részéről  a  film-
kérdés  esetleges  megbolygatását  ille-
tően  az  utóbbi  esztendőkben  egészen  
addig  ment  el,  hogy  filmtárgyú  dol-
gozat  hovatovább fehér  holló  lett  ha-
sábjaikon.  Okkal.  Iszonyú  nehéz  azo-
kat  az  új  értékelési  pontokat  meg-
ragadni,  amelyeket  a  „hetvenes  
évek"  sugallnak,  de  amelyeknek  fi-
nomszerkezete  sokszor  csak  a  sejtés  
bizonytalan  fokán tapintható  ki.  Nem  
valamiféle  átértékelésről  van  szó,  
csakhogy  minőségileg  más  az  a  hely-
zet,  amelyben  filmjeink  ma  létrejön-
nek,  és  méginkább  más  az  a  hatás,  
amelyet  ebben  a  helyzetben  kifejte-
nek.  Hadd  szögezzem  le  rögtöm  a  
félreértések  elkerülése  végett,  ám  a  
kérdés komplexitását  jócskán  megnö-
velve,  hogy  ez  a  „másság"  azon  a lé-
nyegi  azonosságon  belül  jelentkezik,  
amely  politikánkat  és  ezen  belül  a  
kultúrpolitikát  jellemzi  az  utóbbi  két  
évtizedben.  A  minőségi  különbség  
azonban  elsősorban  abból  az  igény-
bői  adódik,  amelyet  a  fejlett  szocia-
lista  társadalom  építése  vet  fel  a  ko-
rábbi  évtized  konszolidációs  és  az  
anyagi-szellemi  bázist  kiépítő  célki-
tűzéseivel  szemben.  Igényekről  van  
szó,  közelebbről:  azokról  a  szellemi  
és  anyagi  lehetőségekről,  amelyek  
alapján  reális,  ám  jövőre  irányuló  
várakozások  fogalmazhatók  meg  
azokra a  legtágabban  vett  társadalmi  
keretekre  vonatkozóan  is,  amelyek  

között  a  filmművészet  ma  és  a  jövő-
ben  tevékenykedik.  A  Van  és  —  
lukácsi  terminológiával  —  a  Legyen  
egyaránt része  napjaink  valóságának,  
méginkább  a  művészetnek,  amelyben  
az  alkotók  —  ha  valóban  meg  akar-
nak  felelni  ezeknek  az  igényeknek  és  
várakozásoknak  —  egy  pillanatra  
sem  adhatják  föl  „az  adott  világ  va-
rázsainak"  mérnöki  szerepét.  Ugyan-
akkor  azt  sem  felejthetjük  el,  a  
„Van"  és  a  „Legyen"  önkéntelenül  is  
két  hamis  véglet  között  helyezkedik  
el:  a  perspektívátlan  állapotrajz,  a  
naturalizmus  és  az  antirealista  vo-
luntarizmus  egyképpen  veszélyes  
szélsőségei  között.  

Ha  első  nekifutásra  ennyi  problé-
ma  markolható  össze,  és  ha  figye-
lembe  vesszük,  hogy  például  az  
évtizedünk  kezdetén  oly  divatos  
filmszemiotikai  kutatások  —  nyil-
vánvaló  hasznuk  ellenére  —  egy  
tapodtat  sem  vittek  közelebb  a  ko-
runkra  jellemző  „másság"  megfogal-
mazásához,  akkor  érthető,  hogy  egy-
re  reménytelenebbé  vált  az  invitálás  
a  tisztázó  vitákra.  Érthető,  de  nem  
elfogadható  módon.  Mert  a  viták  he-
lyett  megszülettek  a  „közönség",  a  
.kritika"  és  a  „szakma"  nevében  fo-
galmazott  „állásfoglalások",  amelyek  
többnyire  egy-egy  szubjektív  állás-
pontot  vontak  be  a  közvélemény  fe-
dőszínével;  ami  még  mindig  a  kiseb-
bik  baj.  A  nagyobbik  az,  hogy  ezen-
közben  egyre  inkább  egyoldalúvá  
vált  az  az  információ,  amelyet  a  kö-
zönség  —  a  mozin  kívül  —  a  magyar  
filmművészetről  kapott.  Másodlagos  
kérdések  nyomultak  előtérbe,  és  az  
igazi  problémák  rejtve  maradtak.  

így  azután  —  Krzysztof  Zanussi  
filmjének  címével  szólva  —  olyan  
„fedőszínek"  rejtik  a  való  helyzetet,  
amelyek  mögött  csak  dereng  a  lé-
nyeg.  Metaforától  mentesen:  legalább  
három  kérdés  megvitatására  kár  tin-
tát  pocsékolni.  Legelébb  —  javas-
lom  —  tegyük  zárójelbe  a  kritika  és  
a  filmművészet  viszonyának  kölcsö-
nös  vádaskodásoktól  terhelt  privát  
szféráját.  Nem  is  a  részletkérdések  
igazságáról  van  szó,  nevezetesen,  
hogy  a  hatvanas  években  valóban  
„kéz  a  kézben"  haladt  a  „filmszak-
ma  és  a  kritika  értékelése";  vagy  
hogy  igaz-e:  „a  kritika  kedvetlen,  



megfélemlített,  lassan  formalitásnak  
érzi  saját  tevékenységét,  amelyben  
éppen  tisztességére  és  elvszerűségé-
re  nem  tartanak  igényt"  (Gyertyán  
Ervin:  A  lét  határozza  meg  a  hely-
zettudatot.  Élet  és  irodalom,  1978.  
május  6.  5.  old.)  

Nem,  nem  erről  van  szó,  mert  hi-
szen  akkor  valóban  az  után  kellene  
nyomozni,  hogy  kik  azok  a  kritikus  
rangra  számot  nem  tartható  „íté-
szek",  akik  kedvtelenek  és  megfé-
lemlítettek,  és  kik  azok,  akik  meg-
hurcolják  a  tisztességes  és  elvszerű  
kritikusokat,  netán  úgy,  hogy  nem  
kapnak  publikációs  lehetőségeket.  
Mindez  azonban  keveset  ad  a  valós  
h,elyzet  kutatásához,  hiszen  mi  sem  
lenne könnyebb,  mint  az  „ellentételt"  
adatolni,  vagyis  azt  a más  művészeti  
ágakban  szokatlan  kritikai  módszert,  
amely  a  vélt  vagy  valós  sikertelen-
ség  esetében  szupercenzori  ihletett-
séggel  és  demagógiával  az  alkotó  
mellé  gazdasági  bűntett  —  pénzher-
dálás!  —  címén  a  vádlottak  padjára  
a  „középszintű  ágazati  vezetést"  is  
odaültetné. 

Másodjára  azt  javallanám  —  is-
merve  kényszeres  korszakolási  ké-
pességünket  —,  hogy  ne  varrjuk  a  
kabátot  a  gombhoz:  vagyis  vita  ürü-
gyén  —  akár  1977-es  vagy  1978-as  
dátumhoz  kötve  —  ne  konstatáljunk  
„fordulatot",  fellendülést  vagy  vál-
ságot  néhány  sikeres  vagy  sikerület-
len  alkotásra  hivatkozva.  Még  akkor  
sem  indokolt  az  ilyesfajta  megköze-
lítés,  ha  az  utóbbi  évek  néhány  
filmjét  összemarkolva,  joggal  figyel-
hetjük  meg  egyfajta  irányzat  jelent-
kezését  („dokumentarizmus"),  amely  
azonban  hovatovább  az  irányzat  ki-
tüntető  és  más  törekvéseket  automa-
tikusan  megbélyegző  címét  vívta  ki  
a  hagyományosan  „magyaros  tempe-
ram^ntumú"  kritikai  visszhangban.  

Végül:  sokszor  fölösen  folyik  tinta  
olyan  elméleti  és  gyakorlati,  művé-
szi  és  művészetpolitikai  kérdések  
„megvitatására",  az  „újszülöttnek  
minden  vicc  új"  szinten,  amelyek-
nek  alapvetése  már  réges  rég  meg-
történt,  ám  a  szakmai  és  kritikai  
emlékezőtehetség  vészes  gyengesége  
révén:  újra  meg  újra  a  „nóvum"  
erejével  hatnak.  Csak  egy  példát:  az  
irodalom  és  a  film  viszonya.  Noha  a  
film  története  egyértelműen  azt  a  
küzdelmet  példázza,  amelyet  a  tőle  

idegen  elbeszélői  struktúrától  való  
függetlenedésért  vívott,  noha  már  
közhely,  hogy  a  filmes  team  munká-
jában  az  író  szerepe  nagyon  is  kö-
rülhatárolt  szakértélmet  igénylő  
részönállóság  csupán,  mégis  sok  eset-
ben  az  irodalomtól  várjuk  a  „csoda-
szert"  (Almási  Miklós:  A  filmművé-
szet  lépésvesztése.  Élet  és  irodalom,  
1978.  május  27.  5.  old.).  A  félreértést  
nyilván  az  okozza,  hogy  témát,  tör-
ténetet,  ihletést  stb.  a  film  valóban  
„importálhat"  a  társművészeitekbői;  
egyet  azonban  sohasem:  látásmódot,  
amely  a  rendező  —  mondhatni  —  
egyszemélyi  tulajdona,  differentia  
specificája,  a  mű  rendező  elve.  Meg-
fordítva:  a  „rendezetlen",  kusza  mű  
ennek  hiányáról  vagy  az  alkotóval  
nem  szervesült  mivoltáról  tanúsko-
dik. 

Mindent  összevetve,  javaslom  te-
hát,  hogy  toljunk  félre minden  szem-
léletbeli  és  módszerbeli  akadályt  a  
tiszta  frontok,  a  kijegecesíthető  ál-
láspontok  —  röviden:  az  alkotó  egyet  
nem  értés  —  érdekében.  

2. 
Az  olvasó  ezen  a  ponton,  indokol-

tan,  ingerülten  félbeszakíthat:  „Ked-
ves  barátom,  végül  is  hol  a  te  állás-'  
pontod?"  Igaz,  bár  közvetett  állás-
pontnak  tartom  a  „fedőszínek"  tör-
lésére  tett  javaslatomat,  itt  az  ideje  
a  közvetlen  kifejtésnek  is.  Legelébb  
bevallom,  hogy  az  utóbbi  időben  né-
miképp  ingerült  vagyok  a  valóságra  
való  hivatkozás  miatt,  különösen  ha  
a  valóság  szó  a szokásos  epiteton  or-
nansaival  jelenik  meg:  „rejtőzködő",  
„bonyolult",  amelynek  —  következik  
a  verdikt!  —  a  magyar  filmművészet,  
általában,  hátat  fordított.  Csakhogy  
érzésem  szerint  hiba  van  a  kréta  kö-
rül.  Rossz  a  szereposztás:  a  minden-
tudó  kritikus  és  a  poltron  művész  
között,  mert ,vagy  tényleg  „rejtőzkö-
dő"  a  valóság,  és  a  filmek  rejtett  
valósága  erre  rímel,  és  akkor  nem  
vethetünk  a  művész  szemére  semmit.  
Vagy  nem  rejtett,  bonyolult,  csak  a  
művész  és  a  kritikus  egyaránt  meg-
takarítja  magának  azt  a  fáradtságot,  
hogy  a  dolgok  végére  járjon.  A  lé-
nyeg  ugyanis  ez:  az  alkotó  valóság-
feltáró  munkája  a  mű  érdekében  és  
a  kritikus  valóságfeltáró  munkája,  
hogy  megragadhassa  az  objektív  ér-



tékeléshez  szükséges  elengedhetetlen  
mércét  egy  tőről  fakad.  

Ebből  természetszerűleg  az  is  kö-
vetkezik,  hogy  rossz  az  a  szerep-
osztás  is,  amely  a  kritikától  csupán  a  
művek  közvetítői  szerepét  várja  el,  
az okos  értelmezést  és  az  ügyes  pro-
pagandát.  Rosszul  járna  a  magyar  
filmművészet,  de  a  kultúra  egésze  is,  
ha  papi-segédletre  szűkülne  le  az  az  
alkotó  tevékenység,  amelyet  a  kritika  
—  ha erre  a rangra számot  kíván  tar-
tani  —  kénytelen  elvégezni,  szem  
előtt  tartván,  hogy  a mű  „befejezett-
ségét"  nem  a  bírálat  aktusa  jelenti,  
hanem  az  az  öntudatosulási  folya-
mat,  amelyet  az  alkotás  elindítani  
hivatott. 

Ideje  visszatérni  a  hetvenes  évek  
„másságának"  sokat  aposztrofált  té-
nyéhez.  A  hatvanas  évek  kiemelkedő  
alkotásai,  amint  a  kritika  is  meg-
állapította,  „magányos  óriások"  vol-
tak.  Valóságfeltáró  módszerük  ritkán  
vagy nagyon  is korlátozottan  szervült  
irányzattá.  Jelenleg  azonban  felüle-
tes  rápillantásra  'is  legalább  négy  
olyan  markáns  metódus  létezését  fi-
gyelhetjük  meg,  amely  a korábbi  in-
dításokra  támaszkodik  ugyan,  de  a  
„magyar  iskola"  minőségileg  új  sza-
kaszát  jelentheti.  Megszaporodtak  az  
olyan  típusú  filmek,  mint  a  Hori-
zont,  a Sárika,  drágám,  a Jelenidő,  az  
Örökbefogadás,  a  Ha  megjön  József,  
az  Idegen  arcok  és  az  Ékezet,  ame-
lyeknek  nem az a lényege,  hogy  „em-
berközpontúbbak"  mint  a  korábbi  
időszakok  kvázi-pszichológiával  áb-
rázolt  hősei,  hanem  hogy  lényegi  
adalékokat,  sejtéseket  fogalmaznak  
meg  társadalmunk  osztálytagozódá-
sának  mikroszerkezetéről.  Olyan  te-
repen  kutakodnak  tehát,  amelynek  
pontos  feltérképezése  nélkül  minden  
„hogyan éljünk"  javaslat  a  levegőben  
lóg.  A  tények  azt  sem  igazolják,  
hogy  a  parabolisztikus  —  értsd:  el-
vontabb  —  ábrázolás  kiüresedett  
volna.  Éppen  az  olyan  filmek  gon-
dolati  tartalma,  mint  az  Ítélet,  a  
Magasiskola,  az  Égi  bárány,  a  Nincs  
idő,  a  Bekötött  szemmel,  a  Hószaka-
dás  vagy  Az  ötödik  pecsét,  érvel  
amellett,  hogy  a  valóságfeltárásnak  
ez az absztraháltabb  formája  tovább-
ra  is  felszínre  hoz olyan  tartalmakat,  
amelyeket  csak ez a metódus  tud  leg-
inkább  megközelíteni.  De  még  a  so-
kat  kárhoztatott  „esztétizmus"  is  ké-

pes  olyan  valóságfeltáró  eredménye-
ket  felmutatni,  amelyek  —  különö-
sen  a  történelmet  illetően  —  gazda-
gítják  valóságlátásunk  szemléleti  re-
alizmusát  (Szindbád,  Régi  idők  foci-
ja,  Macskajáték,  Déryné,  hol  van?,  
Herkulesfürdői  emlék).  Ugyancsak  
markáns  irányzatot  jelent  a  hetvenes  
évek  magyar  filmművészetében  az  a  
dokumentumfilmen  iskolázott  játék-
filmsorozat  —  A  sípoló  macskakő,  
Jutalomutazás,  Pókfoci,  Veri  az  ör-
dög  a  feleségét,  Filmregény,  Cséplő  
Gyuri  —,  amely  megejtő  direktséggel  
és  hitelességgel  próbál  a  ma  felszíne  
mögé  hatolni.  

Jól  tudom,  minden  csoportosítás  
magában  hordozza  az  önkényesség  
veszélyét,  no  meg  az  „osztályozha-
tatlam"  művek  elhelyezésének  gond-
ját.  Hova  lehet  beskatulyázni  példá-
ul  Szabó  István  három  hetvenes  
évekbeli  filmjét?  Hova  Zolnay  Pál  
Fotográfiáját,  ezt  az  alapművet?  S  
végül  a  tárgyalt  korszak  legkiemel-
kedőbb  alkotását,  amely  —  vélemé-
nyem  szerint  —  egyszersmind  a  ma-
gyar  filmművészetnek,  évtizedek  for-
dulójától  függetlenül  is  egyik  csúcsa.  
Makk  Károly  Szerelem  című  filmjét?  
Ugyanígy  tanácstalanul  állok  szem-
ben  az  olyan  magas  közművelődési  
funkciót  is  betöltő  filmekkel  is,  mint  
például  a  141  perc  a  befejezetlen  
mondatból  vagy  az  Árvácska,  melyek  
kétségkívül  a  nyereség  rovatot  gaz-
dagítják.  De  címkézés  ide,  címkézés  
oda:  végeredményben  olyan  —  a  kri-
tika  döntő  többségének  véleményével  
összhangzó  —  filmcím-listáról  van  
szó,  amely  arra  indít,  hogy  „öntel-
ten"  kimondjam,  bárkit  örömmel  
tölthetne  el,  hogy  ebben  a  filmgyár-
tásban  vesz  részt.  

3. 
Tudom,  előttem  a keserű  pohár:  ez  

az  öröm  illékony,  hiszen  az  „ijesztő  
közönségbojkott"  következtében  hi-
ányzik  az  értékek  társadalmi  vissza-
igazolása.  Csakhogy  bánjunk  csínján  
a  „közönségbojkott"  kifejezéssel.  Pél-
dául  amikor  az  1978-as  év  első  ne-
gyedévének  több  mint  egymilliós  né-
zőszám  visszaeséséről  esik  szó,  több-
nyire  elhallgatjuk,  hogy  nem  csupán  
a  magyar  filmek  látogatottsága  csök-
kent  ebben  az  időszakban,  hanem  ál-
talában  is  „bojkottálták"  a  nézők  a  



mozit,  ami  mélyebb  okokra  mutat,  
mintsem  egy-két  valóban  sikerület-
len  és  „alullátogatott"  film  problé-
mája.  Másfelől  óvnám  magunkat  at-
tól  az egyoldalúságtól,  amely  az  „egy  
fő  az  egy  fő"  szemlélet  alapján  csu-
pán  a  nézőszámot  teszi  meg  a  visz-
szacsatolás  egyetlen  mércéjének.  
Fontos  mérce,  csakhogy  fölöttébb  
árulkodó  Tárnok  János  forgalmazási  
adattárának  egy  kevésbé  idézett  ada-
ta,  nevezetesen,  hogy  a  hatvanas  
években  készült  egy-egy  magyar  
film  átlagos  előadásszáma  9204  volt,  
míg  1970—75.  között  (eddig  állnak  
rendelkezésünkre  pontos  adatok),  ez  
a  szám  5019-re  csökkent,  ami  44,3%-
os  visszaesésnek  felel  meg.  Magya-
rul:  a  néző  lehetősége,  hogy  egy-egy  
alkotással  találkozzék,  durván  a  fe-
lére  zsugorodott.  Ezzel  természetesen  
nem  azt  akarom  mondani,  hogy  a  
forgalmazás  elmélázta  a  magyar  fil-
meket,  hiszen  az  egy  filmre  eső  át-
lagos  nézőszám-csökkenés  ennél  is  
kb.  20%-kal  magasabb,  ám  az  éven-
te  bemutatott  filmek  mennyiségének  
növelése,  lévén  a  mozik  száma  véges,  
illetve  csökkenő,  elsősorban  a  ma-
gyar  filmek  hátrányára  történhetett.  

Jó,  jó  —  tegyük  föl  —  mindez  ma-
gyarázat  lehet  a  nézőszám  néhány  
százalékos  „lemorzsolódására",  csak-
hogy  nem  támasztja  alá,  amit  állíta-
ni  kívánok,  mégpedig  azt,  hogy  a  
hetvenes  években  nemhogy  csökkent  
volna,  hanem  éppenséggel  nőtt  a  
magyar  filmek  nézőinek  száma.  
Ugyanis,  nézetem  szerint,  épp  ideje  
leszámolni  azzal  a szemlélettel, amely 
a  tévében  csupán  közönségelszívó  
hatást  lát,  és  nem  vet  számot  azzal,  
hogy  éppen  a  hetvenes  évekre  a  te-
levízió  nem  csak  a  magyar  vizuális  
kultúra,  ezen  belül  a  filmkultúra  ré-
sze,  hanem  a  legszigorúbban  vett  
filmművészeté  is.  Sőt,  a  számokat  
tekintve,  döntőbb  faktor,  mint  a  mo-
ziforgalmazásra  szánt  magyar  film.  
Nem  csak  arról  van  szó  immár,  hogy  
a  tévé  mint  média  egy-egy  magyar  
filmnek  a  statisztikákban  sohasem  
szereplő  hatalmas  nézőtömeget  biz-
tosít.  (Ugyan  ki  adta  hozzá  például  
a  Jelenidő  533  ezres  nézőszámához  
azt  az  —  óvatos  becslések  szerint  is  
—  kb.  2  és  fél  milliárdos  tömeget,  
amely  egyetlen  sugárzás  alkalmával  
láthatta  a  filmet?)  Hanem  elsősor-
ban  arról,  hogy  a  tévé  a  maga  évi  

100—120  játékfilmjével  és  a  „tévé-
moziban"  bemutatott  kb.  200  impor-
tált  alkotással  nem  csupán  verseny-
társa  az  anyagi  ellátottság  tekinteté-
ben  —  különösen  Budapesten  —  
rendkívül  alacsonyszintű  moziknak,  
de  ízlés  és  értékorientáció  tekinteté-
ben  olyan  döntő  befolyással  van  a  
mozizási  szokásokra  (például  a  csa-
ládi  mozinézés  helyett,  családi  tévé-
zés),  amely  a kényelmi  szempontokon  
túlmenően:  tartalmi  kérdéssé  is  vál-
hat. 

Nem  fogyott  el  a  magyar  filmek  
nézője,  sőt  több  filmet  lát,  mint  a  
hatvanas  években,  csakhogy  ebbeli  
igényeit  ma  már  nem  csupán  a  mo-
zistatisztikák  rögzítik,  hanem  a  tévé  
különböző  „nézettségi"  mutatói.  Ezek  
a  mutatók  (már/még)  imponálók,  no-
ha  a  tévés  filmgyártás  helyzete  sem  
rózsás;  egyfelől  ott  a  legerősebb  ver-
senytárs,  a  mozgékony  publicisztika  
megannyi  válfaja,  az  ismeretterjesz-
tés  robbanása,  az  élőadás  varázsa,  
másfelől  az  importáruk  döntő  több-
ségének  művészi-gondolati  —  „lefelé  
nivelláló"  —  silánysága,  és  végül  a  
minden  áron  való  „műsorgyártás"  
szellemi  és  fizikai  energiákat  fölö-
sen  túlterhelő  követelményrendszere,  
amit  például  a  filmgyárban  és  a  té-
vében  készült  filmek  fortélyos  hono-
rálási  különbségei  is  „elősegítenek".  
Ráadásul,  a  tévéfilmek  esetében  
majdhogynem  jogos  a  kritika  „cser-
benhagyásáról"  beszélni.  A  filmkri-
tikusok  többsége,  a  nemzetközi  ta-
pasztalatok  ellenére,  ennek  a  filmes  
tevékenységnek  a  bírálatát,  noha  par  
excellence  filmkritikai  feladat  volna,  
azokra  a  „specializált"  tévékritiku-
sokra  bízza,  akik  —  nyilván  barát-
ságos  szerkesztői  biztatásra  is  —  
kénytelenek  mindenevők  lenni,  s  
bonckésük  alá  helyezni  a  bemondók  
„teljesítményétől"  kezdve  Chrudinák  
Alajos  arabjain  át  a  kvíz-műsorokig  
mindent,  de  leginkáhb  Vitray  Tamás  
fantasztikus riportjait  és mellesleg:  a  
filmeket  is.  Furcsa,  hogy  még  a  na-
pilapokban  is  elúrhodott  a  tévékri-
tika  „koncertbírálati  "  módszere:  az  
utólagos  értékelése  —  és  így  a  két-
séges  eredményű  orientálása  —  olyan  
filmeknek,  amelyek  befogadását  az  
„előzetes"  jobban  segíthette  volna.  

Addig,  amíg  a  magyar  filmkultúra  
e  kettős,  de  a  közönségre  mégis  egy  
egységként  ható  tevékenységre  a  



szomszédvárak  viszonyát  tükrözi,  
aligha  beszélhetünk  arról  a  kívána-
tos  helyzetről,  amelyben  megoldott  
az  értelmes  nézői  igénykielégítés  kö-
zös  teherviselése.  S  ezzel  máris  a  je-
lenlegi  helyzet  tartalmi  kérdéseire  
tértem  át.  Ezekből  mindössze  kettőt  
kívánok  kiemelni,  elsőként  azt  a  
problémát,  hogy  a  magyar  film  sokat  
emlegetett  „sokszínűsége"  olykor  
óhatatlanul  átcsap  a  követhetetlen  
tarkaságba.  Az  évi  húsz  filmen  belül  
gondolkodva  —  ami  a  négy  játék-
filmstúdióra  lebontva  öt-öt  filmet  
jelent  —,  ugyan  hogyan  is  lehetne  
egészségesen  megtervezni  a  különbö-
ző  rétegigények  kielégítését,  a  mai  és  
múltbéli  tematika  arányát,  a  klasz-
szikusok  megfilmesítését,  a  kortárs  
irodalom  értékeinek  átültetését  és  az  
eredeti  témák  gondozását?  Legfőkép-
pen  a  korábban  körvonalazott  négy  
irányzat  egészséges  versenyét,  kivált-
képp  olyan  helyzetben,  amely  az  öt-
szörös-hatszoros  mennyiségben  gon-
dolkodó  tévé  és  a  mozik  között  sem  
tartalmi,  sem  formális  műsoregyez-
tetésre  nincs  lehetőség.  Mindez  rész-
ben  irányítási,  „ágazati"  feladat,  de  
megoldása  a  műhelyek  munkáját  
döntően  befolyásolja,  mert  végered-
ményben  nekik  kell  dönteniök  abban  
a  kérdésben,  hogy  milyen  módsze-
rekkel  invitálják  a  nézőt  a  moziba,  
milyen  új  mozizási  szokásokat  ide-
gezhetnek  be  filmjeik  révén.  

A  második  probléma  jószerivel  az  
első  finomítása,  de  horderejét  tekint-
ve:  a  legdöntőbb  kérdések  egyike.  
Nevezetesen,  milyen  viszonyban  van  
egymással  a  magyar  filmkultúra  
egyes  szektorainak  nyilvánossági  
szintje,  demokratikussági  foka.  De  
általában  is:  a  nemes  értelmében  
vett  zsurnalizmus  és  a  filmművészet  
problémaérzékenysége,  szókimondá-
sa  és  őszintesége  miként  harmonizál.  
Addig,  amíg  e  tekintetben  kétségkí-
vül  a  sajtó,  a  rádió,  a  tévépublicisz-
tika  (tévédokumentarizmus)  és  álta-
lában  a  játékfilmek  között  diszkre-
pancia  van,  érthető,  hogy  a  számom-
ra  legfontosabb  néző,  a  társadalmi  
kérdésekre  leginkább  fogékony  tö-
meg  aligha  szoktatható  a  mozikba,  
sőt  —  élve  szabadságával  —  kikap-
csolja  a  valósághiánytól  szenvedő  té-
véfilmet  is.  A  műhelyek  sokat  emle-
getett  önállóságának  és  felelősségé-
nek  próbaköve  a  nyilvánosság,  a  de-

mokratizmus  kérdése,  amely  azzal  a  
komoly  önvizsgálattal  párosulhat,  
hogy  vajon  a  külső  és  belső  vitáktól  
való  óekodás  miatt  nem  vettek-e  
filmjeink  időnként  olyan  irányt,  
amely  a  tregua  dei  ön-,  súlyosabban  
fogalmazva:  nézőbe  csapásához  ve-
zethet  el?  Vajon  nem  becsüljük-e  le  
a  nézők  önálló  ítéletalkotásának  
érettségét  azzal,  ha  filmjeinktől  unos  
untalan  azt  várjuk  el,  hogy  kérdés-
felelet  játékra  korlátozzák  a  felvetett  
gondolati  tartalmakat?  Vajon  nem  
voluntarizmus,  hogy  a  való  helyze-
tet  —  ismét  csak  a  viták  kerüléséből  
—  átfestve,  minden  filmet  „markán-
san  szocialistára"  kívánunk  színezni,  
hogy  biztosítsuk  a  látszathegemóni-
át?  Vajon  az  a  kétségtelen  nemzet-
közi  nyilvánosság,  amely  előtt  nap  
mint  nap  vizsgázik  a  magyar  film,  
olykor  nem  magába  a  műbe  kívánja  
beépíteni  azokat  a  feladatok  is,  ame-
lyeket  a  kultúrdiplomácia  hivatott  
megoldani?  Kérdések,  amelyekre  a  
választ  filmjeink  eddig  is  —  negatív  
és  pozitív  értelemben  —  adtak,  ám  
kétségtelen:  a  jövőben  méginkább  
egyértelműen  kell  válaszolniuk.  Eb-
ben  a  kérdésben  is,  mint  általában:  
a  „fent"  és  „lent",  a művészet  és  kri-
tika,  alkotás  és  közönség  egymással  
való  szembeállítása:  kényelmes  
mentség,  felelősségáthárítás.  A  kér-
désekre  adandó  pozitív  válasz,  elis-
merem,  a  viták,  a  konfliktusok  me-
részebb  képviseletével,  magyarán  né-
mi  izgalommal  jár  együtt,  ám  belát-
ható,  a  nyilvánosság  legszélesebb  kö-
reit  célzó  filmművészet  nem  lehet  
mentes  azoktól  az  izgalmaktól,  ame-
lyek  a  nyilvánosság  legkülönfélébb  
szektoraiban  nap  mint  nap  jelen  
vannak.  Ez  az  izgalom:  alkotó-elv.  

4. 
Még  1971-ben  idézte  B.  Nagy  Lász-

ló  Lrndsay  Anderson,  a  Ha...  című  
film alkotójának megszívlelendő  gon-
dolatát:  „A  kompromisszum  lehet  jó  
elv  a  túlélésre,  ám  annál  rosszabb  a  
művészetre."  Azt  hiszem,  a  magyar  
film  nem  túlélni,  hanem  teljes  gaz-
daságban  átélni  kívánja  korszakun-
kat.  Csak  így  lehet  társadalmi  tény  
és  művészet.  Tehát  radikálisnak  kell  
maradnia,  ami  —  mint  tudjuk  —  
annyit  jelent,  hogy  a  dolgok  gyöke-
réig  ás.  MARX  JÓZSEF  


