
Problémák és lehetőségek 
filmművészetünkben 

Hagyományos szertartása filméletünk-
nek, hogy csaknem minden ősszel vagy ta-
vasszal átszervezik. Ilyenkor nagy remény-
ségek kelnek útra, bizakodó tervek szülé-
nek, s egy-egy új szervezeti forma kialakí-
tásával az a jó érzés támad a kevésbé ed-
zettekben s a könnyen lelkcsülőkben, hogy 
íme megoldottuk-a magyar filmművészet 
problémáit. . . Most is elérkeztünk a ha-
gyományos átszervezési rítushoz, de ez al-. 
kalommal hiányzik a megszokott bizako-
dás, optimizmus. A külpolitika nyelvén • 
szólva, még a hivatalos körök is ,józan 
realizmust" tanúsítanak, és „mérsékelt bi-
zakodással" szemlélik a magyar filmművé-
szet közeljövőjét (s paradox módon, ebben 
van némi biztató), amit talán az is magya-
ráz, hogy ők már ismerik azokat az elké-

• szült vagy forgatás alatt álló filmeket, ame-
lyek a jövő évi bemutatók műsorának két-
harmad — ha nem háromnegyed részét — 
kiteszik. Az alkotók egy részében pedig a 
magyar film presztízsének válsága szubjek-
tíve az önbizalom válságává szélesedett — 
márpedig a művészi alkotásnak, a filmal-
kotásnak a beléfektetett millióknál is fon-
tosabb alaptőkéje az alkotó önbizalma, hite 
abban, amit csinál. Néhány évvel ezelőtt 
az alkotói elégedetlenséget az a feszítő ér-
zésjellemezte, hogy el a régitől, el a kom-
merctől, a megszokottól, a sematikustól és 
próbáljunk valami korszerűt, modernet, 
művészit csinálni, próbáljuk magunkévá 
tenni a nemzetközi filmgyártás legjobb 
vívmányait, és utolérni a legjobb eredmé-
nyeket. A mai alkotói közérzetre — ter-
mészetesen nem mindenkiére, de nem is 
filmgyártásunk elhanyagolható hányadára 
— az jellemző, hogy íme megpróbáltuk 
másképp, más gyártási keretek között és 
más, modernebb célkitűzésekkel és eszkö-
zökkel dolgozni — és így is kudarcot val-
lottunk. 

Hogy ezen a hangulaton változtassunk. 

mindenekelőtt az szükséges, hogy egyfelől 
józanul mérlegeljük a magyar film „ku-
darcait" (régieket és újakat egyaránt), nem 
tagadva a valóságos fiaskókat, de felis-
merve azokat a körülményeket, adottsá-
gokat is (pl. a televízió elteijedése), ame-
lyek különösen megnövelték a közönség 
elhidegülését filmjeinktől, és felismerve a 
szerény és részleges eredményeket is. Más-
felől — s ez talán még lényegesebb —, 
hogy konkrétan elemezzük miben volt 
helytelen a célkitűzés és miben az alkalma-
zása, miben hibásak az elvek, és miben hi-
básak a megvalósítóik. Mi sem lenne káro-
sabb ugyanis, mint filmgyártásunk jelen-
legi helyzetéből azt a tanulságot levonni, 
hogy mégis csak helyesebb lett volna meg-
maradni a régi, sablonossá vált, de a kö-
zönséget az akkori viszonyok között még-
iscsak a mozikba becsalogató stílus, igény, 
színvonal mellett. 

Kezdjük azzal, ami jó volt, helyes volt; 
szükséges volt. Mindenekelőtt jó volt az az 
alapvető igény, hogy nagyobb teret nyújt-
sunk az alkotói egyéniségeknek, hogy a 
filmgyártói monopóliumot — amely óha-
tatlanul ízlésmonopólium is — különböző 
(természetesen egyaránt szocialista alapo-
kon álló) stílusok, művészi felfogások ver-
senyévé változtassuk. A célkitűzés ma is 
időszerű. Ám ezt a bonyolult, körültekintő 
és alapos eszmei-elméleti megalapozást kö-
vetelő munkát mi túlságosan adminisztra-
tív módon akartuk megoldani. Az a szer-

vezési fetisizmus győzedelmeskedett, 
amely azt képzeli, hogy bizonyos formák 
életre hívásával automatikusan megterem-
tődik a kívánt tartalom, nem pedig az új 
tartalom alakítja ki — harcban a régivel — 
a megfelelő formákat fejlődéséhez. Len-
gyelországban a fejlődés egy szakaszán be-
vált a csoportrendszer, a Szovjetunióban is 
sikerrel kísérleteznek vele — csináljuk meg 
mi is, függetlenül attól, hogy megvan-e a 



szubjektí\ előfeltétele, vannak-e a valóság-
ban is ilyi.'n, közös művészi ízlés és célkitű-
zések alapján, kialakuló csoportok. De, 
valljuk 'se, a mi alkotói csoportjaink tevé-
kenységiében nehéz felfedezni valamiféle 
közös törekvést, elvi összetartó magot; 
legfelj iób valamiféle generációs csoporto-
sulás valósult meg bennük, az is elég kö-
vetkezetlenül. Az egyik csoportban főleg a 
két világháború közt már tevékenykedő 
rendezők tömörültek, néhány fiatalabbal, 
a másikban zömmel a felszabadulás után 
inc'iulók, a harmadikban a legfiatalabbak, 
és ehhez jött negyediknek a Budapest-stú-
dió a valóságban is a véletlen alapján ösz-
sz.eállt játékfilm-csoportja. A mi csoport-
jaink gyártási és nem művészi egységek, 
melyekben az erők elosztása is egyenetlen. 
Azt a célt ritkán tudják szolgálni, hogy 
művészi elképzelések, stílusok, felfogások 
.'íméleti műhelyei legyenek. 

S mindaddig elsősorban érdekszövetség 
jellegük fog dominálni, amíg elméletileg 
nem tisztázzuk világosan, hogyan érvé-
nyesül az alkotó egyéniség a szocialista 
filmgyártás "sajátos feltételei között, ho-
gyan egyeztessük össze az „alulról jövő 
kezdeményezést", amely minden művé-
szetben nélkülözhetetlen és felülről való 
irányitást, amely ilyen gyári viszonyok kö-
zött dolgozó és nálunk kis kapacitású mű-
vészeti ágban különös jelentőséget kap. 
Nem valamiféle mindent megoldó filozó-
fiai formulára gondolunk — ilyen formula 
nem létezik —. hanem annak a munkának 
tervszerűvé és e gyszersmind a maximálisan 
rugalmassá tételére, amely a filmszüzsék 
felkutatásával és elfogadásával foglalkozik, 
s amely már a szervezetében is maximáli-
san biztosítja, hogy sem az alkotók sajátos 
egyénisége és kezdeményezése, sem a ma-
gyar nézőközönség szükségletei nem sik-
kadnak el. 

A film — nemcsak művészet, szórakoz-
tató ipar is. fi. filmgyártás, mint mondani 
szokták, nemcsak a Nemzeti Színháza, de 
Vígszínháza, a Vidám Színpada, a Kis Szín-
pada, az Operaháza és az Operettszínháza 
is a magyar filmművészetnek. Végül is 
meg kell talátni azokat a helyes arányokat 
és módszereket, amelyek segítségével sem 
egy előre elhatározott, elképzelt terv prok-

rusztesz ágyába nem szorítjuk az eleven él-
ményekből táplálkozó művészetet, sem a 
véletlen inspirációk teljes anarchiájának 
nem szolgáltatjuk ki. Meggyőződésünk, 
hogy az új utakkal, ábrázolási módszerek-
kel kísérletező filmjeink kudarca vagy fél-
sikere is kisebb lett volna, ha filmgyártá-
sunk biztosította volna a „hátát" a töme-
gek felől, és nem az egész magyarfilmgyártás 
kezd hipermodern kísérletezésbe. Olyanok 
is, akiknek a hagyományos eszközök elsa-
játítása lenne a soronkövetkező feladata. 
A tőkés országokban a piac spontánul 
ható törvényszerűségei biztosítják, hogy 
egy-két úttörő munkájára a „hagyomá-
nyosan" tevékenykedő filmesek hadserege 
esik. Nálunk ezeket az arányokat is terv-
szerűen kell kialakítani. így elkerülhetővé 
válik a filmrepertoárnak az az egyhangúvá 
válása, amely az elmúlt évet jellemezte, s a 
maga gyakran egy kaptafára készült lélek-
tani drámáival műfajokat és tematikákat 
(például a paraszti, a tszcs-problematikát) 
járatott le. 

De nézzük szigorúan vett művészi-esz-
tétikai oldaláról az utóbbi idők filmjeit. 
Két irányzat volt az elmúlt években, amely 
a nemzetközi filmművészetben az újdon-
ság igényével lépett fel. A dokumentaliz-
mus új hulláma és a vele kapcsolatos rög-
tönzés; és a pszichológiai realizmus térhó-
dítása, amely a cselekmény külső mozgal-
masságát az emberi lélek belső mozgásá-
nak kevésbé látványos, de mélyebb, iga-
zabb, hitelesebb rajzával helyettesítette. 
A magyar filmművészetre inkább Anto-
nioni, Truffaut, Wajda, Csuhraj, Godard 
pszichológiai elemzőmunkája gyakorolt 
hatást. A dokumentalizmus új módszerei 
— érzésünk szerint helyesen — nálunk 
lényegében megmaradtak a kisfilmezés ke-
retei között. Az átvétel, a kapcsolódás 
azonban a legtöbb esetben mechanikus, 
formális volt. Nem azt a törekvést vették 
át, amely az új stílusok éltetője; hogy ti. 
közelebb az egyes emberhez, a mi valósá-
gunk konkrét emberéhez, lessük meg an-
nak belső rugóit a maga hétköznapi életé-
ben, és keressük meg ábrázolására a leg-
megfelelőbb művészi formát — hanem 
egyfelől már ábrázolt életérzéseket ültet-
tek át a mi környezetünkbe, másfelől már 
kikísérletezett és a maga helyén sikerrel al-



kalmazott kifejezésmódokat. Az elsőre 
példa a többi között a legutóbbi idők film-
terméséből a „Kertes házak utcája", mely 
főhősének valódiságát, magyar „honossá-
gát" még Fejér Tamás igazán gondos, szín-
vonalas és figyelemre méltó rendezői 
munkájával sem tudta maradéktalanul hi-
telesnek elfogadtatni. A másikra példa a 
„Fagyosszentek", amely a pszichológiai 
ábrázolás „legmodernebb" eszközeit, kife-
jezésmódjait alkalmazza — de egy sajátos 
magyar félreértést tükrözve, a pszicholó-
giában csak az ábrázolás eszközét, kifeje-
zését, formáját látja, s nem egyszersmind 
— ami lényeg — a tartalmát is. Azonban 
az emberi lélek vívódásainak, vergődései-
nek a „leglélektanibb" megjelenítése sem 
válik pszichológiai realizmussá, ha az az 
ábrázolás nem a lélek valóságos indítékait 
tükrözi, ha maga a motiváció nem hiteles. 
Ezzel kezdődik minden művészi lélekrajz 
— és csak ebből fakadhatnak a gépmozga-
tások, beállítások stb. ilyen vagy olyan for-
mái. 

Filmművészetünk útkeresésének tehát 
nem az alapvető orientációja volt hibás. 
A modem filmművészet számára valóban 
termékeny kiindulópont és ösztönzés 
mindaz, amit Antonioni, Wajda, Csuhraj, 
Truffaut stb. az ember belső ábrázolásában 
elért. Ellenben hiba volt egyfelől az a kizá-
rólagosság, amellyel rátértünk az „újra", 
másfelől az a felületesség, az az olcsó for-
malizmus, amellyel az új stílustörekvése-
ket a magyar valóságtól függetlenül fel-
fogtuk és értelmeztük. 

Láthatjuk tehát, akár a szervezeti oldal-
ról, akár esztétikai oldalról közeledünk a 
magyar filmművészethez: a döntő lánc-
szem, amelynek segítségével megragad-
hatjuk és kiemelhetjük jelenlegi helyzeté-
ből: a dramaturgiai munka megerősítése. 
Ezt azonban nem a szokváiiyos, a régi érte-
lemben mondjuk most. Amikor a drama-
turgiai munka megerősítéséről beszélünk, 
nem utolsó részletéig kidolgozott és szent-
írásnak tekintett forgatókönyvekre gon-
dolunk, amelyek megölik az eleven alko-
tói inspirációt — hanem ellenkezőleg, a 
rendezői munka oldaláról és szempontjá-
ból vetjük fel és az alkotói módnak .azt a 
teljességét értjük alatta, amely a művészi 
stílust egy mondanivaló kifejezésének fog-

ja fel, amely a stílust és a szerkezetet egy-
ségnek tekinti. S amikor mint szervezeti 
problémát is felvetjük a dramaturgiai 
munka megerősítését, akkor azt a képessé-
get igényeljük a filmművészet vezetése ré-
széről, amely nemcsak tematikában, nem-
csak műfajokban, de stílusokban, irányza-
tokban és nem utolsósorban alkotói egyé-
niségekben is gondolkodik. Hiszen a mi 
filmgyártásunkat az jellemzi, hogy vannak 
rendezőink — viszonylag szép számban 
vannak —, akik egy jó forgatókönyvből 
jó filmet tudnak készíteni. De ugyanezek 
a rendezők — sokszoros példák bizonyít-
ják ezt — nem ilyen biztos ítéletűek ma-
guknak a forgatókönyveknek a megítélé-
sében. Annak a helyesen hangoztatott elv-
nek, amely nagyobb szabadságot igényel 
a rendezőnek és nem a forgatókönyvben 
látja a filmet — az érvényesítése is éppen a 
dramaturgiai munka színvonalának növe-
lését feltételezi. Hiszen dramaturgiai tudás 
kell ahhoz is, hogy egy felvázolt szüzsében 
felismerjük a megvalósítás lehetőségeit. 
Ami filmjeinkben általában jó — az olykor 
a rendezői megjelenítés, majdnem mindig 
az operatőri munka, gyakran a zene, időn-
ként a színészi játék is. Ami filmjeinkben 
mindezt nem hagyja érvényesülni, ami 
rendszerint oka a sikertelenségnek: a lélek-
tani motiváció önkényessége, a cselek-
ményvezetés lapossága és direktsége, a pár-
beszédek teátralitása, ötlettelensége vagy 
szürkesége. 

Vissza kell térnünk tehát ceterum cen-
seónkra: akár csoportokon belül, akár tő-
lük függetlenül elsőrendű fontosságú a 
filmgyár dramaturgiai munkájának meg-
erősítése. Nem vagyunk a szervezeti feti-
sizmus hívei, de a szervezeti nihilizmusé 
sem. E tekintetben tehát megnyugtatónak 
éreznénk szervezeti változtatásokat is. 
Olyan változtatásokat, amelyek egy szín-
vonalas, független, a film elfogadásában és 
leforgatásában anyagilag érdektelen dra-
maturgi vagy csak lektori testület életre 
hívását céloznák. Ez természetesen nem 
zátja ki, hogy a film előállításában részt 
vevő konzultáns dramaturgok érdekeltek 
legyenek a filmben — a kettő azonban 
ne lehessen azonos egymással. Érzésünk 
szerint ez most a legfontosabb. 
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