
N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSKOZÁS 
A MAGYAR F I L M M Ű V É S Z E T R Ő L 

Január 15-én kezdődik Budapes-
ten a Fészek Klubban az a nemzet-
közi szimpózium, amelyet a FIPRES-
CI, a filmkritikusok nemzetközi szö-
vetsége keretében és égisze alatt a 
Magyar Újságírók Országos Szövet-
ségének Filmkritikus szakosztálya 
rendez meg a fiatal magyar film-
művészetről. Nagy jelentőségű ese-
mény ez nemcsak a magyar film-
művészet szempontjából — amely 
ezideig ilyen rangos fórum előtt, al-
kotásainak ilyen reprezentatív ke-
resztmetszetével még nem „vizsgá-
zott" —, hanem nyugodtan mond-
hatjuk a nemzetközi filmkritikai 
életben is. A jelentkezők névsora 
mind számszerűségével, mind az 
egyes delegátusok szakmai jelentő-
ségét tekintve, messze felülmúlja 
nemcsak várakozásainkat, de azt az 
érdeklődést is, amelyet más hasonló 
nemzetközi rendezvények — akár a 
FIPRESCI szokásos évi milánói kol-
lokviuma, akár a nemrég lezajlott 
stockholmi szimpózium iránt — ta-
núsítani szokott a szenzációkhoz ed-
zett szakmai közvélemény. S ha eh-
hez hozzávesszük, hogy három évvel 
ezelőtt 1965-ben, amikor a magyar 
küldöttség a FIPRESCI közgyűlésén 
először érdeklődött egy esetleges 
budapesti rendezvény lehetőségéről, 
ez a terv udvarias visszautasítással 
találkozott, ebben az esztendőben 
viszont éppen a FIPRESCI vezető-
sége volt az, amely kérte, hogy a 
fiatal magyar filmművészet temati-
káját tűzzük napirendre budapesti 
tanácskozásainkon — némileg képet 
alkothatunk arról a változásról, 
amely filmjeink fesztivál- és nem-
csak fesztiválsikerei nyomán végbe-
ment a magyar film nemzetközi meg-
ítélésében. 

De hogy konkrét példákkal is il-
lusztráljuk ezt a megnövekedett ér-
deklődést, Franciaországból három 

jelentős napilap, a Le Monde, a 
L'Humanité, a Figaro, az egyik leg-
nagyobb példányszámú irodalmi-mű-
vészeti hetilap, a Figaro littéraire, 
valamint két fontos filmszaklap, a 
Cahier du Cinéma és az Image et 
son nemzetközi tekintélynek örvendő 
kritikusai jelezték részvételüket, 
Olaszországból a Bianco e Nero és 
a Cinema Nuovo, a két legjelentő-
sebb szakmai orgánum, az Avanti, 
s a La Rocca című katolikus lap, 
Svájcból a Die Tat és a Tribüné de 
Geneve, Svédországból a Chaplin 
nevű szaklap és a három legnagyobb 
példányszámú napilap képviselői, 
Angliából Roger Manvell, a neves 
esztéta; az egyik legjelentősebb film-
könyvkiadó igazgatója, a Morning 
Star kritikusa jön el tanácskozása-
inkra. Hasonló szakmai szinten mo-
zognak azok a küldöttségek is — a 
Szovjetunióból Markulin és Kvas-
csinszkij, Jugoszláviából Stevo Osto-
jic, Lengyelországból Zbigniew Pi-
tera jelezték mar e sorok írasakor 
érkezésüket, hogy nem törekedve a 
teljességre, csak néhány ismertebb 
nevet említsünk — akik a szocialis-
ta országokat képviselik vitáinkon. 

Nem célunk most, hogy a vitának 
elébe vágva, elemezzük azokat az 
okokat, amelyek ezt a megtisztelő 
érdeklődést előidézték. Nyilvánvaló-
an maga a szimpózium fog erre a 
kérdésre kimerítő választ adni. Ma-
gáról a jelenségről azonban jóleső 
érzéssel szólhatunk, hiszen a ma-
gyar kultúra olyan áttörési kísérle-
tének lehetünk tanúi, amelyhez ha-
sonlóval — részint talán a film jel-
lege következtében is — más művé-
sz! ágban az utóbbi időben nemigen 
találkozhattunk. S csak növeli film-
művészetünk emez eredményeinek 
jelentőségét, hogy egy kis filmgyár-
tás produktumaiként, a különböző 
forgalmazási egykezekkel, monopó-
liumokkal megküzdve, és a mai na-



pig is Nyugaton különféle gazdasági 
diszkriminációk ellenére hívta fel 
magára a szakmai közvélemény fi-
gyelmét. 

A magyar filmművészet iránti ér-
deklődésben természetesen benne-
rejlik a szocialista filmművészetnek, 
mint a szocialista valóság ábrázoló-
jának megnövekedett művészi jelen-
tősége és szerepe a világ kultúrájá-
ban. De kétségkívül igaz, hogy ab-
ban a szellemi koegzisztenciában, 
amely mint az osztályharc új és kor-
szerű formája a kulturális értékek 
termelésének versenyében mutatko-
zik meg korunk két fő társadalmi 
rendszere között — csak valóságos 
értékekkel lehet eredményt elérni, 
és filmművészetünk hatásának fő 
forrása is újszerű tartalmi kérdés-
feltevéseiben és az abból kinövő for-
mai eredményekben — tehát művé-
szi értékeiben — rejlik. Ez még 
akkor is igaz, ha a külföldi és külö-
nösen a nyugati szakemberek ért-
hetően jobban ismerik filmművésze-
tünk eredményeit, mint kudarcait, 
jobban felfigyelnek arra, amit fil-
meseink elértek, mint arra, amiben 
elmaradtak — hiszen a forgalmazási 
lehetőségek még a legjobb alkotá-
sainknak is csak a szocialista orszá-
gokban biztosítják a zöld utat a 
filmbarátok tömegeihez. Ez a szim-
pózium segítségünkre lesz abban, 
hogy a koegzisztencia szellemének 
megfelelően Európa legjobb filmkri-
tikus szakembereivel tárgyaljuk 
meg filmművészetünk helyzetét. 

Bízunk abban, hogy filmművésze-
tünk — amelynek pozitív és negatív 
oldalait, eredményeit és hiányossá-
gait minden szépítés nélkül szándé-
kozunk megvitatni kollégáinkkal — 
ezen a szimpóziumon is igazolni 
fogja jó hírét és megerősíti azt a 
rangját, amelyet eddigi nemzetközi 
szerepléseivel vívott ki magának. 

A szimpózium programja két rész-
ből áll: a vetítésekből és a vitákból. 
A hivatalos vetítéseken azt az öt-hat 

alkotást mutatjuk be, amely az utób-
bi hónapok terméséből kiemelkedik 
és fesztiválokon még nem szerepelt. 
(Konkrétan ebben e sorok írásakor 
még nem döntött a válogató bizott-
ság. éppen azért, hogy a legújabb 
filmeknek is megadhassuk a lehető-
séget a szimpóziumon való szerep-
lésre.) Az úgynevezett retrospektív 
vetítésekkel viszont megadjuk a le-
hetőségeket a tanácskozás résztve-
vőinek, hogy azzal a filmmel ismer-
kedjenek meg az elmúlt húsz esz-
tendő termésének legjavából, ami 
iránt érdeklődnek, vagy még egy-
szer megnézzék, ami különösen tet-
szett nekik. 

A vitát négy előadás vezeti be. 
Köpeczi Béla egyetemi tanár az 
UNESCO és a FIPRESCI elnöksége 
kérésére — a magyar társadalom és 
kultúra általános huszadik századi 
helyzetét vázolja fel, mintegy film-
művészetünk kibontakozásának hát-
terét rajzolva fel ezzel, Kovács And-
rás filmrendező a magyar filmmű-
vészet törekvéseiről, irányzatairól 
beszél, míg Boleslaw Michalek, a 
FIPRESCI elnöke „Az új magyar 
filmművészet — egy lengyel kritikus 
szemével", Lino Micciche, a FIP-
RESCI alelnöke pedig „Az új ma-
gyar filmművészet — egy olasz kri-
tikus szemével" tart előadást, már a 
vita exponálásában hangot adva egy 
szocialista és egy kapitalista ország 
haladó filmkritikusa esztétikai ér-
tékelésének. 

Lapunk természetesen részletes és 
érdemi ismertetést ad majd e vita 
anyagáról — amely az Etudes Ciné-
matographiques sorozatban franciá-
ul és ugyancsak könyv alakban ma-
gyarul is megjelenik — s amelytől 
joggal reméljük, hogy mind a ma-
gyar filmművészet, mind a magyar 
filmelmélet, filmkritika számára je-
lentős inspirációt ad újabb eredmé-
nyek eléréséhez és hozzájárul érté-
keink és hiányosságaink pontosabb 
felméréséhez. 


