
FILMJEINK VÉDELMÉBEN 
— VITA HELYETT — 

Nem először vetődik fel filmjeinkkel kapcsolatban, a nemzeti jelleg kér-
dése. Olyan látszata van a dolognak, mintha a fel-felszippanó vita hiány-

érzetből faJcadna, nem éreznénk magyarnak filmjeinket. Meggyőződésem, hogy 
nem állunk ilyen rosszul a nemzeti jelleg tekintetében. Arról van inkább 
szó, hogy pl. az olasz filmekben — elsősorban a neorealista filmekben — 
jobban érzékeljük az olasz jelleget, mint a mieinkben a magyart, művészibb-
nek, hatásosabbaknak érezzük att, mint emezt. Az ilyenfajta összehasonlítás 
a nemzeti jelleg tekintetében azért, sem vezethet eredményre, mert mindig is 
érzékenyebbek leszünk az idegen jelleg, mint a magunké iránt. Másrészt az 
összehasonlítgatás sohasem jut ki az egyes jelenetek, képek részleteiből, 
ezekre akaratlanul is nagyobb súlyt helyez, mint a stílus és koncepció átfogó 
kérdésére. Így derül ki aztán, hogy Kalmár vagy Gertler »francia rendezők« 
(s csak Párizsban derülne ki, hogy mennyire magyarok!). Így válik a Gázo-
lás franciás, az Egy pikoló világos olaszos filmmé — a szemünkben. A külföldi 
kritikák egyöntetűen szólnak filmjeinkben jól-rosszul felhasznált művészi 
hatásokról, de csodálatosképpen még egyszer se tévesztették őket össze se dán, 
se svéd, még cseh, vagy lengyel filmekkel sem. Még ezeken a hatásokon, 
átvételeken is átsüt valami a nemzeti jellegből. Más kérdés aztán, hogy elé-
gedettek lehetünk-e ennek a jellegnek egyes vonásaival. 

Sokan ugyanis f eltételezik, hogy a nemzeti jellegnek minden vonásában "-ere-
detinek" és hízelgőnek kell lennie ránk nézve. Oscar Wilde és Bemard 

Shaw más véleményen voltak az angol nemzeti jelleget, Thomas Mann a né-
met jelleget illetően, s úgy vélem, hogy a mai francia realista filmrendezők 
se hagynak kétséget efelől. Miről van tehát szó? Hogy úgy tesszük fel a kér-
dést, magunk Számára se világosan, mintha a .nemzeti jellegi valahol az elő-
időkben eldöntött, véglegesen megfogalmazott, sorsszerűen ránk mért karak-
terisztika volna; s nem olyan, ami együtt él a nemzet mindennapjaival, vál-
tozik a nemzet történelmével, kibontakozik a nemzet fejlődésével. Ha a nem-
zeti jelleg statikus volna, ha csak bizonyos változások, csorbulások eshetnének 
rajta, s újjáteremtésre, fejlődésre képtelen lenne, egy tapodtat se jutottunk 
volna túl azon az obskurus kérdésen, hogy ki magyarabb, a franciás Besse-
nyei, vagy a "magyar iskolás" olasz Gvadányi, Zrínyi, vagy Gyöngyösi? A 
magyar kultúra, az irodalom vezetésével, egy évszázadnyi hosszúi harcot foly-
tatott a nemzeti jelleg kialakításáért, s végül, a klasszikus-népi akadémizmus 
idején, egy lovas legendáját adta — azt is egy már levitézlett történelmi 
osztály konzerválására. Azóta is, már századunkban, irodalom, zene, képző-
művészet, még az építészet is új és új harcot vitt egy modernebb, élőbb nem-
zeti jellegért, (félreértések elkerülésére: nem e művészetek nemzeti jellegéről 
van szó!) de — sok esetben világraszóló — egyéni alkotásoknál többre nem 
vitte. A nemzeti tudatban még ma is, szemérmesen elrejtve lengedezik az 
árvalányhaj. Minden rendező és operatőr tudja, hogy -könnnyebb egy kosztü-
mös darabot "magyarosan" rendezni, mint mondjuk, a Halászbástyát magya-
rosan fényképezni, miután azt »olaszosan« építették; könnyebb lesz egy ringó 
búzatáblának »magyaros« jelleget adni, ha szélén egy snájdig huszártiszt 
markolássza Marcsát, mintha, mondjuk, kért, kezes-lábasba bújt, maszatos 
traktorista kutyateremtézik. 

Egyre inkább az a meggyőződésem — oly jól kiismerve magam az olasz 
filmek nemzeti jellegében —, ha egyszer hirtelen Rómában teremnék — 

mint ahogy nem termek — igen nagy zavarba jutnék azt a bizonyos olaszos-
ságot illetően. Természetesen nem az évezredes kultúráról, nyelvről, nem tör-
ténelmi emlékekről van szó, amiket bizonyára meglelnék, hanem a mai élet-
nek arról a ritmusáról, közvetlenségéről, humoráról és hányavetiségéről, a 
jellegzetes, rejtett kis utcákról, amiket filmjeikből ismerek, de csak úgy talál-
nám meg őket, ha egy jószemű filmes odavezetne. Amivel csak azt akarom 



mondani, hogy olykor egy-egy erősebb karakterű rendező, művészeti iskola 
és a nyomán támadó divat is teremt ilyenféle »nemzeti jelleget«. És amint-
hogy sehogy se értemi, hogy\miért olaszos az, ha egy pesti fiú éá lány a duna-
part lépcsőin ül és én azt egy filmben elviről látom, nem féltem a filmek nem-
zeti jellegét rendezőink 'és operatőr jeink stílusától, még akkor'sem,1ha itt-ótt 
olyan nem jelentős kibicsaiklás észlelhető, mint a Tettes ismeretlen »olaszos« 
színészei, vagy az Éjfélkor »klasszikus légkört* előráncigáló múzeumi árkád-
jelenete. Egy ország kínálkozik nekik minden szépségével, tájaival, szép vá-
rosrészeivel, emberek kifejező mozdulataikkal, beszédjük sajátos lejtésével, 
a mi viszonyaink közt alakult sorsukkal, érzéseikkel; ha innen válogatják 
mindazt, amit művészileg megörökítendőnek tartanak, azt hiszem, fotózhatják 
azt alulról, vagy felülről, neorealista, vagy franciás »szögben«, (ahogy stílus-
és hangulategység, drámai menet Uivánja), modern jellegzetességeink gazdag 
tárát fogják összehordani, amiből mindenki választhat magának hajlama sze-
rint, hogy éppen azt tekintse nemzeti jellegünknek. Ha csak nem ragaszko-
dik valaki konokan ahhoz, hogy nemzeti jellegünk a vendégszeretet, a ma-
gyaros konyha és a bokorugró szoknya. 

M indebből pedig az következik, hogy túlméretezettnek tartok egy ilyen 
vitát a nemzeti jellegről filmjeinkkel kapcsolatban. Hiszen még olyan 

"öreg*, a nemzet történelmével 'összeforrt művészet, mint irodalom, 'festészet, 
zene számára is fogas ez a kérdés, ha egy korszakra, nemzedékre szűkítjük le. 
Van magyar jambus? Pedig valamikor a vén Vitkavics még ujjai bütykén 
számlálta ki, és Berzsenyi szórta rá átkait. Van magyar impresszionizmus? 
Szinyei-Merse és követői nélkül aligha lenne. Mire mutatnák a példák? Hogy 
a nemzeti jellegnek bizonyára van sajátos stílusa, sőt. lehetnek stílusai, de a 
stílus magában még nem nemzeti jelleg. Hasznosan folyhatna a vita például 
a filmjeinken jelentkező stílusokról, \azok belső kapcsolatairól a tartalommal, 
mai életünk témáival, a film műfajairól, a filmjeinkben látható emberi jelle-
mekről... a filmzenéről operatőrjeink és a,.modern festészet s fotóművészet 
viszonyáról ...és sok másról, ami filmművészetiünknek tényleges problémája. 
Csák legyünk szerények kitűzött, céljainkban, 
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