
Ü D V A Z O L V A S Ó N A K 
Az olvasónak valószínűleg feltűnt 

már, hogy az utóbbi időben hány lap 
— különösen folyóirat és művészeti 
lap — ünnepli tizedik születésnapját. 
Egyszerre csak megszaporodtak a tíz-
éves lapok, és helyet követelnek az 
olvasók szívében. Mint a „Ratkós 
gyerekek" az iskola padjaiban. Mi 
történt nálunk tizenegy évvel ezelőtt, 
hogy itt zsibong most körülöttünk vi-
dám zsivajjal e sok koránérett tíz-
esztendős lap? Nem régen olvastam, 
hogy az emlékezetes három napos 
New-York-i áramzavar után ponto-
san kilenc hónappal harminc szá-
zalékkal megugrott a születések szá-
ma. Hát, áramzavar nálunk is volt a 
lapok születését megelőző egy évben. 
De nem valószinű, hogy azalatt mű-
vészeti lapok fogamzódtak volna. 
Sokkal valószínűbb, hogy az áram-
zavart megelőző évtized nem volt al-
kalmas ilyen típusú lapok felnevelé-
sére. Hiányzott a megfelelő táplálék 
fejlődésükhöz, megerősödésükhöz. Itt 
van például a Filmvilág, mely éppen 
e számával tölti be tizedik évét. Hogy 
is tudott volna megszületni és felne-
velkedni az ötvenes években? Mivel 
töltötte volna meg éhes hasábjait? 
Felszabadulás előtti magyar filmmű-
vészetről a legjobb akarattal sem be-
szélhetünk, legfeljebb néhány ma-
gyar filmművészről, akiket hihetetle-
nül gyorsan felszívott a világ film-
művészete. Maradt néhány jó rende-
ző, néhány kitűnő színész s néhány 
elmés filmíró. Művészethez ez kevés. 
Ezért is volt olyan tiszavirág életű 
minden filmművészeti lap. Nem volt 
talaja, nem volt közege, nem volt 
közönsége. 9 

A felszabadulás után rövid idővel 
készült ugyan két-három jelentős 
magyar film, de mire bárkinek is 
eszébe jutott volna, hogy filmlapot is 
kéne alapítani: már vége volt az 

egésznek. Sok tisztességes, jószándé-
kú, hasznos, sőt kedves film is szü-
letett később, de annyira fegyelme-
zettek és problémátlanok, hogy lát-
tukra egyetlen írástudónak sem tá-
madt kedve a filmesztétika művelé-
sére, de még a puszta filmkritikára 
sem nagyon. (Ezt a feladatot más ro-
vatok munkatársai látták el szíves-
ségből). Kritikusok és esztéták nél-
kül pedig legfeljebb magazint lehe-
tett volna nyomtatni. A jól megszer-
kesztett magazin fontos és hasznos 
közszükségleti cikk, de didaktikus 
filmek anyagából, a művészeti élet 
bizonyos pezsgése nélkül, s a világ 
filmművészete jelentős részének 
nemcsak alkotásaitól, de alkotásai-
nak hírétől is elzárva: magazint még 
nehezebb szerkeszteni, mint esztéti-
kai lapot. Legalább is: egy esztétikai 
lap látszatát könnyebb megteremteni, 
mint egy magazin látszatát. Ilyen 
előzmények után született — sok 
laptársával együtt — tíz esztendeje 
a Filmvilág. Mint láttuk, nem a há-
romnapos áramszünet, de nem is a 
szülők hajlandósága ellenére világra 
jött kicsinyek analógiájára. (Olyan 
szerkesztőről még nem tudunk, aki 
meg akarta volna akadályozni lapja 
megszületését.) Az életkedv felser-
kenése, az „egészségesebb táplálko-
zás" lehetősége ösztönözte az új la-
pok nemzőit. 

Természetesen, mi is örülünk és mi 
is csodálkozunk, hogy ilyen hamar 
tízévesek lettünk. Talán kissé csen-
desebben örülünk az ünnepnek, mint 
megérdemelnénk. Valószínűleg csak 
meghitt családi ünnepről lesz itt szó. 
A Filmvilágnak nem volt könnyű 
gyerekkora: szülei csak később sze-
rették meg. Sokat ordított, rugdaló-
zott, kapálózott és fészkelődött. Ke-
reste helyét a világban. Laptársaitól 
eltérően — mint mondtuk — semmi-



féle előképe nem volt. Ezzel szem-
ben egy egészen különleges feladata: 
a filmnézők erre alkalmasnak látszó 
elég széles rétegét: filmlátókká tenni. 
Filmesztétikát olvastatni több tízezer 
emberrel, akiknek legnagyobb részét 
addig az általános esztétika sem ér-
dekelte. E feladatra a mini-szerkesz-
tőség belső munkájába olyan tapasz-
talt, vagy tapasztalatlan, de tehetsé-
ges és fogékony fiatal színház- és iro-
dalomkritikusokat kellett bevonni, 
akik alkalmasnak látszottak arra, 
hogy egyszerre tanulják, tanítsák és 
alakítsák a film esztétikáját. S per-
sze, olvasókat is kellett szerezni, akik 
mindezt elolvassák. Ezért sokáig hal-
lottuk a kifogást: öszvér lap vagyunk. 
Félig esztétika, félig magazin. Az el-
méleti lap és a színvonalas magazin 
szintézisét mi nem hibánknak, ha-
nem feladatunknak tartottuk. Emelt 
fővel vállaltuk az öszvérséget, lévén, 
hogy az öszvér sem véletlenül került 
a háziállatok sorába. 

S az öszvérre nem is lehetett pa-
naszunk; egészen rövid idő alatt már 
több tízezer olvasóval ballagott a ne-
héz hegyi úton a filmművészet csú-
csaira, vagy mondjuk dombjaira. Né-
ha magunk sem értettük, mit bír ez 
az állat. Cikkeink komolyodtak és 
nehezedtek — az olvasók száma pe-
dig nőtt. Különösen a fiataloké. Je-
lezve az eddig fel nem mért lappan-
gó kíváncsiságot, mellyel „fordított 
úton", a legmaibb művészet, a film 
elméletébe behatolva: igyekeztek 
megismerkedni az általános esztéti-
kai fogalmakkal. Hogy mindebben 
mennyi a mi érdemünk, mennyi a 
szerencsés körülményeké s mennyi a 
világ felé kaput nyitó, a művészeti 
eszmecserét elősegítő s a hazai film-
művészet vérkeringését meggyorsító 
új kultúrpolitikáé: nem célunk kü-
lönválasztani. Nem is lehetséges, nem 
is érdemes. Kritikáink igazát, elmé-
leti megállapításaink helyességét 
majd kontrollálja az idő. Egyes dol-
gokban igazat ad majd nekünk, má-
sokban nem. Majd az azután követ-
kező idő: egyes dolgokban nem ad 

igazat nekünk, másokban viszont iga-
zat ad. De vajon ilyen sokáig fog-
nak ránk egyáltalán emlékezni? Ez 
valószínűnek látszik. Hiszen ha egye-
bet nem tettünk is: egy majdani 
filmtörténésznek hű információkat 
adtunk tíz (még az is megtörténhet, 
hogy húsz) év tanulságos és izgal-
mas filmhistóriájáról, az áramlatok-
ról, hatásokról és kölcsönhatásokról. 

De talán többet is tettünk ennél. 
Mert gondoljuk el: születésünkkel 
belecsöppentünk a neorealizmus kö-
zepébe. Ezt meg kellett magyarázni, 
igen alaposan és melegen kellett 
méltatni — s egyúttal lebeszélni a 
magyar alkotókat arról, hogy olasz 
neorealista filmeket készítsenek. Az-
után jött a francia új hullám. Erről 
mi tettünk először említést idehaza. 
Mondanom sem kell, még alaposab-
ban meg kellett magyarázni mi a lé-
nyege, mi a szép benne, mi a modern 
benne. A magyar közönséghez — 
fenntartásainkkal együtt — közel 
kellett hozni ennek az új filmkifeje-
zési formának értelmét. Ugyanakkor 
le kellett beszélni a magyar alkotó-
kat arról, hogy francia újhullámos 
filmeket készítenek. S nem győz-
ném felsorolni, mi minden jött még 
ebben a tíz esztendőben. A szov-
jet új hullám, az amerikai új hullám, 
a haladó New York-i iskola, a cinénia 
verité, a cinéma direct, a láthatat-
lan kamera és a látható utánérzések 
egymásra torlódó évei. Mindezt me-
legen kellett méltatni s egyben sze-
líd türelemmel lebeszélni hű köve-
tésükről az alkotókat. Azután jöttek, 
iskolán kívül, a nagy magányosok: 
Fellini, Antonioni, Bergman. őket 
volt csak igazán nehéz megérteni, hi-
szen alig, vagy egyáltalán nem ját-
szották filmjeiket. S ha játszották is: 
közönségük nemigen volt. Mégis 
nagy-nagy szeretettel kellett lebe-
szélni a tehetséges magyar alkotókat 
arról, hogy Fellini, Antonioni vagy 
Bergman filmeket készítsenek. Távol 
áll tőlem, hogy a Filmvilágnak tulaj-
donítsam — inkább a Filmvilággal 
együtt felnőtt vagy a lap köré tömő-



rült tehetséges sajtókritikusi gárdá-
nak, kitűnő filmesztétáinknak —, 
hogy a modern film művészi vívmá-
nyainak lelkes elismerése, párosulva 
e vívmányok kritikátlan átvételéről 
való lebeszéléssel: meghozta a ma-
gyar film nagy korszakát. Ebben a 
fcérdem viszont — már a rendező-
ké. És a kultúrpolitikáé. 

A formális logika szerint, a ma-
gyar film elérvén nagy korszakát — 
a Filmvilágot már nélkülözni tudja. 
Szerencsére, nem tudja nélkülözni. 
S ezt nemcsak azért mondom, mert 
tízéves korára senki sem szereti, ha 
már nélkülözhfetővé válik. Igazi nagy 
feladatunk csak most kezdődik. Meg 
kell szerettetni és meg kell értetni a 
közönséggel ezt a nagy korszakot, il-
letve alkotásainak természetét, ere-
detiségét és szépségét. De ugyanak-
kor nagy-nagy gyöngédséggel le kell 
beszélni alkotóinkat arról, hogy túl-
ságosan komolyan vegyék ezt a nagy 
korszakot, már senkitől se akarjanak 
semmi újat tanulni, csak egymástól. 

Különben is itt leselkedik már jó-
ideje filmjeink körül a roppant ve-
szedelem: a szerzői film. Ennek gro-
teszk értelmezése oda vezet, hogy a 
filmes-közvélemény szerint csak az 
a komoly rendező, aki maga kompo-
nálja meg filmje történetét, s írja 
meg párbeszédeit és monológjait. 
Függetlenül attól, hogy tud-e kom-
ponálni, illetve írni. A Filmvilágra 
ezzel kapcsolatban komoly feladat 
hárul. Minden eddiginél komolyabb. 
Meg kell magyarázni a közönségnek, 
mi is az a szerzői film, melynek leg-
fontosabb ismertetőjele, hogy nincs 
szerzője. Meg kell értetni a nézővel, 
hogy csak az ilyen film képes ki-
ragadni magát az irodalmi forgató-
könyv, illetve az irodalom vagy a 
dráma rabságából, s teljesen függet-
len művészetté válnia. De ugyanak-
kor mérhetetlen szeretettel és gyen-
gédséggel meg kell győzni a rende-
zőket arról, hogy az isten szerelmé-
re, rendezői tehetségüket engedjék 
velük rokonlelkületű írók elképzelé-
seire működésbe jönni, ne pazarol-

Az Iszkussztvo Kino 1962-es júliusi fesz-
tiválszámának boritólapja, a világ jelen-

tősebb filmlapjainak címével 

ják drága idejüket göcsörtös dialógu-
sok kifaragására, s ne hivatkozza-
nak olyan rendezőkre, akik egészen 
véletlenül: írni is tudnak. Ne riasz-
szák el — egy, ebben a formájában 
amúgyis eltűnő divat miatt — az em-
beri érzésekre és emberi beszédre 
szomjas közönséget a moziból, me-
lyet tehetségükkel maguk köré tud-
nának gyűjteni. 

Amikor mi tíz évvel ezelőtt el-
kezdtük munkánkat, a lapunkban 
megjelenő MOKÉP hirdetésekben, 
a közönség kedvének felkeltése érde-
kében, a film címe alá azt írták: 
magyar film. Ez már majdnem biz-
tos siker volt. Most gyanút és aggo-
dalmat kelt a hazai nézőben. S ha 
még azt is hozzáteszik: fesztiváldíj-
nyertes film: a közönség érdeklődése 
méginkább megcsappan. A Film-
világ ebben a hidegháborúban a köz-
vetítő feladatát vállalja magára. Ko-
moly gondja ez a filmnek világszer-
te. Talán a legnagyobb, mióta a film 



Ilyen optimizmussal nézünk a huszadik 
évforduló elé 

megszületett. De vigasztaljon ben-
nünket, hogy ilyen válságokon min-
den művészet keresztülesett, s útjá-
ról soha le nem térve, de valamivel 
mindig gazdagodva került ki belőle. 
S ugyanígy a közönség is. A vak-
merő és meghökkentő művészeti újí-
tásoknak csak igen kevesen szegőd-
tek őszinte hívéül, de a művészi ízlés 
alacsonyabb fokán — éppen e kis 
művészeti forradalmak révén —; ke-
vesebben rekedtek meg, mint gon-
dolnánk. Megoldani való feladatunk 
tehát bőven akad az elkövetkező év-
tizedre is. Nem is szólva arról, hogy 
a következő tíz év újabb feladatok 
megoldását teszi majd sürgetővé. 
Hogy lesz-e erőnk hozzá? Családi 
ünnepről lévén szó — melyen olva-
sóink is részt vesznek — megkísér-
lem családi érvekkel elfogadhatóvá 

tenni bizakodásomat. A kis gárda, 
melyet a lap alapításánál a Film-
világ szerkesztésében való részvé-
telre felkértem: úgyszólván változat-
lan. Illetve annyiban változott csu-
pán, hogy egy homogén szellemi lég-
körben élve: magabiztosabbá, követ-
kezetesebbé vált. Egyénisége feladá-
sa nélkül: alapvető művészi vagy 
ideológiai kérdésekre meglehetősen 
azonosan reagál. Amit a szerkesztő-
ség permanens vitalégköre, s e vi-
tákat jórészt követő művészi meg-
egyezések tesznek érthetővé. Ha la-
punk állásfoglalásaiban bizonyos kö-
vetkezetességet tapasztal az olvasó: 
az említett belső viták javára írja. 

Néhány pillanatra végül önmagam 
idézem. Éppen tíz éve, többek közt, 
ezt írtam a lap-indító vezércikkbe: 
„A film még mindig új művészet. 
Törvényei valójában nincsenek, esz-
tétikája, dramaturgiája egy-egy nagy 
alkotás nyomán meglepő gyorsan 
módosul. Csupa forrongás és izga-
lom: úgy formálja meg önmagát, 
mint az alig kihűlt kérgű föld a te-
remtés kezdetén. Hegyeket vet ki 
magából, melyek a felhőkig érnek, 
majd csillagokra ásító mélységek tá-
madnak benne, hogy azután megtel-
jenek a tenger gazdag és szenvedé-
lyes életével. Rövid története csupa 
forradalom. Mivel a technikához kö-
tötte életét, hihetetlenül gyorsan vál-
tozik és fejlődik és avul el. Milyen 
különös művészet, melynek egy-két 
évtizedes alkotásai muzeális hatás-
sal lepnek meg; milyen megható mű-
vészet, mely alig számít a halhatat-
lanságra." 

Ha tízévi munkánkkal csak any-
nyit sikerült elérni, hogy rést ütöt-
tünk ezen a kegyetlen törvényen, s 
a kritika, de főként a közönség ál-
tal méltatlanul halandóságra ítélt 
magyar filmek közül — cikkeinkkel, 
vitáinkkal, e filmek mellett való ha-
tározott állásfoglalásunkkal — sike-
rült néhányat megmenteni e szomo-
rú sorstól: nem dolgoztunk hiába. 
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