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Á MAI MAGYAR FILMMŰVÉSZET 
A különböző kultúrák rendszerint 

a maguk csúcsteljesítményeivel 
érintkeznek egymással. így könnyen 
adódik a kívülálló, a más nemzeti 
kultúrához tartozó megfigyelő szá-
mára valamiféle hamis és csalóka 
optika. Ezen a kollokviumon tehát 
teljes őszinteséggel szeretnénk képet 
adni a magyar filmművészetnek 
nemcsak eredményeiről, hanem 
problémáiról is, — úgy ahogy mi 
látjuk azokat, és ugyanakkor ven-
dégeinktől is teljes őszinteséget ké-
rünk, hogy mi magyar kritikusok is 
kontrollálhassuk önmagunkat. 

A magyar filmművészet megíté-
lésében szem előtt kell tartanunk, 
hogy jellegzetesen kis filmgyártás, 
amely növekvő kapacitása ellenére 
is még csak ostromolja az évi húsz 
játékfilm legyártását (ez évben pél-
dául tizenhat készült el), s a kis ka-
pacitású filmművészetek sajátos, ed-
dig még voltaképpen fel nem derí-
tett és sehol meg nem tárgyalt tör-
vényszerűségeknek engedelmesked-
nek. Talán éppen a FIPRESCI-nek 
lenne a feladata egyszer napirendre 
tűzni a kis filmkultúrák helyzetét és 
problématikáját. Most ezzel kapcso-
latban csak azt hangsúlyoznám, 
hogy a magyar film öt-hat évjáratá-
nak termése felel meg mennyiségi-
leg az olasz, a szovjet vagy a fran-
cia filmművészet egy esztendejének. 
Ugyanakkor a maga kisebb kapaci-
tásán belül természetesen eleget 
kell tennie a maga repertoárjával 
mindazoknak az igényeknek, ame-
lyek bármely más ország filmmű-
vészete előtt állanak; tehát az évi 
tízegynéhány filmben megfelelő 
arányban kell szerepelnie az úgyne-
vezett kommerc vagy szórakoztató 
filmeknek, hiszen a különböző réte-
gek, ízlések, igények békés egymás 
mellett élésének alapja éppen az, 
hogy minden réteg igénye megfele-
lően ki legyen elégítve. Ebben a vo-
natkozásban ma a magyar filmgyár-
tás különös problémákkal küzkö-

A budapesti FEPRESCI kollokviumon 
elhangzott előadás rövidített változata. 

dik. Valahogy az a helyzet alakult 
ki az utóbbi időben, hogy méltóan 
tudjuk képviseltetni magunkat film-
jeinkkel a nemzetközi fesztiválokon, 
de a hazai közönség filmellátása 
akadozik. S amíg a tőkés országok-
ban a filmgyártás arányai spontá-
nul, a piac törvényeinek megfele-
lően alakulnak ki, nálunk ezeket az 
arányokat is tervszerűen kell kiala-
kítani — s ebben a kritikának is 
szerepet kell vállalnia — ami szá-
mos új művelődéspolitikai, szocioló-
giai és esztétikai problémát vet fel. 

Természetesen a művészi célkitű-
zésű ú j magyar film számunkra is 
a legfontosabb. Ezt a témát érzésem 
szerint három aspektusból lehet leg-
jobban megközelíteni s többé-ke-
vésbé a maga teljességében feltér-
képezni. Az első: a magyar film ú j 
eredményeinek viszonya előzmé-
nyeihez: tehát a történeti aspektus. 
A második: a magyar film helye a 
magyar kultúrában, kapcsolata, ösz-
szefüggései a kultúra egyéb ágaza-
taival: tehát a nemzeti aspektus. S 
végül a harmadik: a fiatal magyar * 
filmművészet viszonya a kortársi, a 
mai európai — és nemcsak európai 
— filmművészethez, tehát a kérdés, 
talán legizgalmasabb nemzetközi as-
pektusa. 

F I L M T Ö R T É N E T — 
D I Ó H É J B A N 

A magyar filmművészet tulajdon-
képpen a felszabadulással indult út-
jára, hiszen megelőzően valóban 
csak egy-két művészi célkitűzésű 
alkotásról — Fejős Pál filmjei, Szöts 
István 1942-es Emberek a Havason-
ja — beszélhetünk a Hollywoodot és 
az UFÁT utánzó fehértelefonos 
kommerszfilmek sokaságában. De az 
út jára induló magyar filmművészet 
máris két világsikerrel jelzi a fel-
gyülemlett és elfojtott művészi ener-
giák kirobbanását Radványi Géza 
Valahol Európában és Bán Frigyes 
Talpalatnyi Föld című filmjei — s 
talán Szöts Ének a búzamezőről cí-
mű filmjét is ide sorolhatjuk — egy 



az olaszhoz hasonló íelvirágzást, s 
egy talán kissé parasztibb színezetű 
— ez a magyar társadalmi-kulturális 
viszonyokból ered —, de színvonalá-
ban hasonló értékű — neorealizmus 
kibontakozását ígérik. De nemzeti 
filmgyártásunk ígéretes útkeresését, 
amelynek egyik ösztönzője a frissen 
megismert klasszikus szovjet film 
hatása és, amelynek periódusát 
1945—1949-re tehetjük, elvágja a se-
matizmus térhódítása. 

1949-től 1954-ig tart az a korszak, 
amelyet a sematikus jelzővel illet-
hetünk, vagy akár a magyar film 
útvesztése korszakának is nevezhe-
tünk. A filmművészet a direkt és 
gyakran primitív és vulgáris agitá-
ció szolgálatába áll, és egy olyan 
koncepció kerül előtérbe, amely ta-
gadja a filmművészet sajátos művé-
szi jellegét és az irodalom illusztrá-
ciójává degradálja. Ebből az idő-
szakból legfeljebb egy-egy klasszi-
kus. regénymegfilmesítés, vagy élet-
rajzfilm emelkedik ki a sematikus 
filmek közül a maga erősen viszony-
lagos értékeivel. 

A huszadik kongresszus után be-
következő szellemi fellendülésre és 
izgalomra azonban gyorsan és érzé-
kenyen reagál a mágára találó ma-
gyar filmművészet, amely alkotó 
módon asszimilálja az olasz neorea-
lizmus művészi vívmányait szemlé-
letét, eredményeit. 1954-ben a ma-
gyar film ú j fellendülése kezdődik, 
a rendezők ú j generációja kapcsoló-
dik a magyar filmgyártásba és bon-
takoztatja ki a maga képességeit. 
Elég itt talán Fábri Zoltán 1955-ös 
Körhintájára, 1956-os Hannibál ta-
nár úr-jára, Máriássy Félix 1955-ös 
Budapesti tavasz-ára és Egy pikoló 
világos-ára, Makk Károly olyan víg-
játékaira mint a Liliomfi, Mese a 12 
találatról, és olyan filmdrámájára, 
mint a 9-es kórterem, Ranódy 
László Szakadékára, Várkonyi Zol-
tán Simon Menyhért születésére 
utalnunk, hogy kibontakozzék ennek 
a fellendülésnek esztétikai karaktere 
amit talán röviden úgy jellemezhet-
nénk, mint egyfelől az élet a ma-
gyar valóság művészi rehabilitésát, 
másfelől mint a magyar filmművé-
szet törekvését az európai színvonal-
hoz való felzárkózásra. 1956 politi-
kailag és művészileg is veszélyes 

krízise, szerencsére csak rövid időre 
szakítja meg ezt a folyamatot. Sőt, 
utána az eszmei zűrzavarból való 
kilábolás, a társadalmi konszolidá-
ció demokratikusabb normái kiala-
kításának gyümölcsöző esztendei 
következnek. Nem utolsósorban az 
új erők bekapcsolódása következté-
ben is — ezek az esztendők is 
meghozzák a maguk kimagasló al-
kotásait: Fehér Imre Bakaruhában 
(1957), Máriássy Félix Csempészek 
(1958), Makk Károly Ház a sziklák 
alatt (1958), 39-es dandár (1959), 
Herskó János Vasvirág (1958), Keleti 
Márton Tegnap (1959). Révész 
György Angyalok földje (1962) stb. 
A túl sok klasszikus megfilmesítés, 
a sok álpszichológiai mű, a gyakori 
múltbafordulás ellenére ezekben az 
években érik meg a magyar film-
művészetnek az a kibontakozása, az 
az ú j iskolája, amely tanácskozá-
saink tulajdonképpeni témáját al-
kotja s amelyet — ha már minden 
áron felmerül a korszakolás szük-
sége — a magam részéről Jancsó 
Miklós 1962-es Oldás és kötésével 
eredeztetnék. 

A M A G Y A K F I L M — 
A M A G Y A K K U L T U R A B A N 

E rövid és vázlatos történeti átte-
kintés után térjünk át második kér-
désünkre, filmművészetünk helyére 
kultúránkban. Ehhez a magyar kul-
túrának és mindenekelőtt a magyar 
irodalomnak abból a sajátos megosz-
tottságából kell kiindulnunk, amely 
a két világháború között mint a né-
piesek és az urbánusok szembenál-
lása jelentkezett. A népies mozga-
lom helyesen ismerte fel a magyar 
fejlődés egyik központi kérdését a 
magyar parasztság helyzetében — a 
válasz azonban, amit erre a kér-
désre adott misztikus és utópisztikus 
elemeket is tartalmazott. Kétségkí-
vül forradalmi érdeme azonban, 
hogy a maga művészi és szociogra-
fikus eszközeivel feltárta a magyar 
parasztság életét és nyomorúságát, s 
bár nem lévén homogén, közös ideo-
lógiájú mozgalom — jobb szárnya a 
fajelmélettel kacérkodott, centruma 



a liberális Nyugat-tal tartott kap-
csolatot, balszárnya a forradalmi 
munkásmozgalom egyik leghívebb 
szövetségeseként lépett fel. Az út-
jára induló magyar filmművészetet, 
szinte a Talpalatnyi földtől kezdve 
egészen Fábri Húsz órájá-ig és Kósa 
Ferenc Tízezer napjáig végig kíséri 
ez a népies inspiráció és tegyük hoz-
zá a szó jó, baloldali értelmében. 
Hiszen a parasztkérdés a kollektivi-
záció napirendre kerülésével a föld-
osztás után is fontos problémája 
maradt a magyar társadalomnak. 
Érzésem szerint ez a népies jelleg 
egyik megkülönböztető jele a ma-
gyar filmművészetnek az európai 
filmművészet spektrumában. Kisebb 
mértékben érvényesült — gondolok 
itt Herskó Vasvirág-jára, Párbe-
szédjére, Szabó István Apá-jára, Ál-
modozások korára, Kovács András 
Hideg napok-jára — az az irányzata 
a magyar irodalomnak, amit József 
Attila, a novellista Gelléri Andor 
Endre, a publicista-kritikus Bálint 
György nevével fémjelezhetnénk. A 
filmművészetben persze a két irány-
zat sohasem állt szembe egymással 
és még személyeiben sem mindig el-
választható. 

A magyar filmművészetnek ez a 
túlnyomóan népies-paraszti jellege 
egyfelől pozitívan érdekes színfolt, 
másfelől azonban és különösen a 
mai alkotóknál, egyoldalúság is, el-
zárkózás a mai megváltozott valóság 
megváltozott társadalmi arányainak 
és megváltozott problematikájának 
tudomásulvétele elől, és félő, hogy 
végül is érdekes színfoltból egzoti-
kummá válik. A magyar filmművé-
szet ideálképe a bartóki, józsef-at-
tilai szintézis, az a művészet, amely 
gyökereit a honi valóságba, a ma-
gyar nép életébe eresztve egyete-
messé nő mind kérdésfeltevéseiben, 
mind válaszaiban, hiszen a történel-
mi fejlődés, a szocializmus megadja 
erre a lehetőséget. S talán nem téve-
dünk, ha a magyar filmművészetnek 
abban a legutóbbi fejlődésében, 
amelyet Jancsó, Kovács, a régebbi 

mesterek közül Fábri, a fiatalok kö-
zül Gaál, Szabó, Kósa neve fémje-
lez, ezt a törekvést véljük érvénye-
sülni. 

A F I A T A L M A G Y A R 
F I L M M Ű V É S Z E T 
N E M Z E T K Ö Z I H E L Y E 

A magyar filmművészet, ha esz-
közei oldaláról tekintjük, stiláris 
szempontból vizsgáljuk, a maga 
egyéni variánsaival is ugyanannak 
a filmnyelvi forradalomnak a gyer-
meke, amely ma világszerte megha-
tározza a filmművészetet. Ha speci-
fikus sajátosságot keresünk, akkor 
érzésem szerint nem az eszközök-
ben, hanem a mondanivalóban, a 
kérdésfeltevésben, az üzenetben kell 
azt megtalálnunk. Röviden és vázla-
tosan említenék néhány sajátosságot 
— hiszen erre a kérdésre végül is 
a kollokviumnak kell a választ meg-
adnia. A fiatal magyar filmművé-
szet vonzódását a történelmi analí-
zishez, a nemzeti és nemzedéki ön-
kritikára való törekvést, az emberi 
felelősség kemény és következetes 
kutatását Mintha a magyar filme-
sek — s ebben Jancsó, Fábri, Ko-
vács, Szabó, Herskó, Gaál, Kósa 
stb. minden stiláris, koncepcionális 
különbség ellenére megegyeznek — 
megfordítanák a mai nyugati film-
művészek kérdésfeltevését, s ugyan-
azokat az eszközöket, amelyeket 
azok az emberi elidegenedés, kom-
munikációképtelenség, izoláltság áb-
rázolására hívtak életre, a mieink 
arra használnák fel, hogy az emberi 
felelősségre ébredés, öntudatosodás 
fontosságát és folyamatát ábrázol-
ják velük, vagy azt mutassák meg, 
milyen következményekkel jár 
egyénre és társadalomra, ha ez az 
öntudatosodás elmarad. Ehhez talán 
még csak azt kell hozzáfűzni, kíván-
ságképpen, hogy az „ember a törté-
nelem viharában" tematika ne szo-
rítsa túlságosan háttérbe a hétközna-
pok emberét s belső világának, 
egyéni sorsának ábrázolását a ma-
gyar filmművészetben. 
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