
Csendes öröm egy csendes jubileumker 
A folyóiratok az idő őrizői. Nincs 

jobb próbája egy folyóiratnak, mint 
visszalapozni nyolc-tíz év bekötött 
évfolyamaiba. Amit a lapok őriznek, 
mindenképpen dokumentum, vissza-
hozhatatlanul tovatűnt napok, ese-
mények és tények lenyomata, kövü-
lete; de ez a dokumentum különféle 
értékű lehet, aszerint, hogy mit rej-
tenek a lapok, kincset-e vagy csak 
múlandósága miatt érdekes különös-
séget Bizonyos idő múltán minden 
régi folyóirat érdekes, még egy 
Színházi Élet régi bekötött évfo-
lyama is jó szórakozás lehet egy 
unalmas estére, hát még a régi film-
lapok, kimondhatatlan nevű, min-
denki által elfelejtett sztárjaikkal, 
mozi-neveikkel Van jó egypár ilyen 
filmfolyóiratunk az elmúlt ötven-
hatvan esztendőből és mi tűrés-taga-
dás: ezek is nélkülözhetetlen segítői 
a későbbi kutatónak. Ha gondosan 
szitáljuk fennmarad belőle egy-egy 
aranyszemcse, mint az iszapos víz-
ből az aranymosók kincse. 

Szenvedélyesen érdekel a film-
szaksajtó, könyveket is írtam róla, 
tudom, hogy mi maradt meg Korda 
Sándor régi lapkísérietéből és Lajta 
Andor tudományosságra törekvő 
Filmkultúrájából. Mind megőriztek 
valami fontosat, híreket, vélemé-
nyeket, a kor hangulatát, statisztiká-
kat vagy tudományos felméréseket. 
De magyar filmek rendszeres kriti-
káját, filmvitákat, melyekből az ak-
kori művészeti élet helyzetére kö-
vetkeztethetnénk, egyik sem. Vagy 
azért, mert nem volt filmművészeti 
élet, vagy azért, mert ha volt is, nem 
tartották fontosnak. Nehéz dolog 
fiimfolyóiratot szerkeszteni. Többet 
kell nyújtania, mint a hetilapnak, 
átfogóbb, elvibb cikkeket kell ad-
nia, de ezeket vagy a szélesebb kö-
zönség nem olvassa, vagy a szakmá-
nak tűnnek túl felületesnek. Nem 
ismerek olyan kéthetenként kiadott 
folyóiratot, mely színes látványos-
ságnál és néhány kritikánál többet 
nyújtana. 

Ezért lapoztam vissza izgatottan 
tíz évfolyam bekötött Filmvilágaiba. 
Nem ér-e csalódás? Mit nyújt ez a 
többihez képest? Tanúja és bírálója 
volt-e az időnek, vagy csak króni-
kása? 

1959: Hírek az új hullámról. Friss 
és gyors reagálások. Két tucat cikk 
is foglalkozik vele, a legkülönbözőbb 
szempontokból. Ugyanebben az év-
ben kezd cikkezni Ingmar Bergman-
ról. Hollywood nagy ellenlábasát, a 
New York-i iskolát még el se nevez-
ték, Nagy Péter már tanulmányt ír 
róla. 

1960: A fiatal szovjet filmmel 
nyolc cikk is foglalkozik. 

1961: Az angol filmművészet új 
elemeire figyel fel a lap. Ma mái-
híres rendezők máig érvényes, ta-
láló bemutatása, a munkatársak a 
legfontosabb rendezőkkel személye-
sen beszélgetnek: Pongrácz Zsuzsa 
Alain Resnais-el és Carel Reisz-el, 
Létay Vera Francois Truffaut-al, 
Bíró Yvette Tony Richardson-nal, 
Gábor Pál Mihail Ramm-mal. Ját-
szani kezdek, felírom magamnak a 
szerintem legfontosabb eseményeket 
és fesztiválokat, polémiákat és föl-
tűnést keltő fordulatokat. Aztán ke-
resem a tartalomjegyzékben, mit 
nem vettek észre. Mi az, amit mi 
már a múltba visszanézve jól tu-
dunk, de amit akkor esetleg bocsá-
natos bűn lett volna észre nem 
venni. Nem találok ilyet. Antonioni 
fogadtatása a cannesi fesztiválon, 
Marcel Martin az új hullámról, 
Glauco Pellegrini Umberto Barbaro-
ról: nem találok igazán fontos ese-
ményt, amiről megfeledkeztek volna. 
És nemcsak amúgy híradásként, ha-
nem mindjárt vitatkozva, állást fog-
lalva. Ha külföldi vendégünk van, 
mindjárt írnak róla: az így keltett 
figyelem mögött eltörpül a Filmmű-
vész Szövetség ilyenkor szokásos 

.méla összejövetele. Mennyi ma is 
érvényeset mondtak rólunk már 
nyolc-tíz esztendeje a Filmvilágban 
azok a világhírességek, akiknek egy 
része a mostani Fipresci kongresz-
szusra is eljött. 

Nézzük a másik próbát: magyar 
filmek. 

Kezdjük megint a játékot: Mai 
eszünkkel olvassunk át néhány régi 
kritikát régi magyar filmről. Érde-
kes olvasmány. Nincs mindig min-
denkinek igaza, de érezzük, hogy 
amikor fogalmazta, meg volt győ-
ződve a kritikus a maga igazáról. 
Negyven-ötven év múlva működő 



filmtörténetírót nagyjából el fog 
tudni igazítani. Már csak azért is, 
mert fontosabb filmekről vitákat is 
közöl a lap, egymással ellentétes vé-
leményeket is hajlandók lenyom-
tatni. Talán ezek a viták a legérde-
kesebbek. Keresztury Dezső, Almási 
Miklós, Kényi Péter, Hermán István, 
Nemes Károly, Bíró Yvette és a lap 
állandó munkatársai írnak, vitatkoz-
nak idestova tíz esztendeje. Már az 
első számban a magyar film nem-
zeti jellegével foglalkozott egy ta-
nulmány. Tűnődve lapozgatok. Ket-
tős minőségben olvasok mindig fil-
mekről, és ez sokszor furcsa lelki-
állapotot okoz. Ügy is mint kritikus, 
filmtörténetíró, úgy is, mint egy al-
kotócsoport vezetője, körülbelül ép-
pen olyan régen, mint amilyen idős 
a Filmvilág. Mint kritikus, néha eny-
hének érzem a bírálatokat, vagy 
akár a viták hangnemét; mint egy 
alkotócsoport vezetője viszont sértő-
dötten és ingerülten szisszenek fel a 
szigorúbb mondatokra. De még ez is 
azt mutatja, hogy a lapot őszintén 
érdekelte a magyar film sorsa, min-
dig volt véleménye a magyar film-
ről. És ez a legfontosabb. 

A legnehezebb probléma: megta-
lálni a szerencsés átmenetet az in-
kább képeket néző széles publikum 
szórakoztató tájékoztatása és a film-
művészet iránt őszintén érdeklődők 
komolyabb igényeinek kielégítése 
között. Aki a Filmvilágot megveszi, 
tulajdonképpen mindkettőre kíván-
csi: arra is, hogy hogyan fest Sophia 
Loren a Vannak még kísértetek cí-
mű új olasz filmben, az insert de 
Filippo-komédia. filmváltozatában és 
arra is, hogy mi is lesz az a nemzet-
közi tanácskozás a magyar filmmű-
vészetről? Egymással szembeni la-
pokon szerepel ez a két, annyira 
szélsőségesen eltérni látszó téma a 
lap 1968. 2. számában. S hogy megint 
csak a szorosan vett tények világá-
ban maradjunk, lássuk mindjárt en-
nek a számnak a keresztmetszetét. 
A 32 lapnyi szám híreket (négy lap) 
és kilenc cikket közöl. E kilenc cikk-
ből egy elvi cikk >— („Nemzetközi 

tanácskozás a magyar filmművészet-
ről") — kettő kii fika: egy magyar 
(Lássátok feleim) és egy francia (A 
normális élet) filmről. Újabb két 
cikk beszélgetés egy-egy filmművész-
szel: egy magyar (Makk Károly) és 
egy amerikai (Dirk Bogarde) film-
művésszel. Olvasható továbbá két 
könyvkritika (Biró Yvette és B. Egey 
Klára könyveiről) és két tájékoztatás 
a világ filrriíművészetének egy-egy 
érdekes eseményéről. (Varsói film-
levél; Robbe-Grillet Pozsonyban for-
gat.) S mindehhez ráadásul harminc-
nyolc kép, a borító négy lapjának 
képeit nem számítva. 

Sportteljesítménynek is fantaszti-
kus. Meghökkenek, újra számolok. 
Stimmel. Patikamérleg-arány: egy 
magyar, egy külföldi, legyen az ren-
dező, vagy éppen bemutatott film; 
fele szórakoztató tájékoztatás, fele 
filmművészet és filmtudomány. Még 
reklámnak is túl tökéletes; mit fog 
szólni ehhez a szerkesztő, s mit az 
olvasó? Ami még rosszabb: mit fo-
gok szólni én magam, aki ennyire 
azért igazán nem vagyok megelé-
gedve a Filmvilággal? Hiába, a té-
nyek könyörtelenek. Fogom a ceru-
zát: végiglapozok ebből a szempont-
ból még öt számot, öt különböző év-
folyamból. Lényegében ugyanez az 
arány. Meglepő. De vajon valóban 
meglepő-e? Végül is tíz éve sokezren 
vásárolják a lapot. Nyilván ezért. 

A tizenegyedik évfolyamába lépve 
is vállalhatja a Filmvilág azokat a 
mondatokat, amelyeket szerkesztője 
az első szám megjelenésekor írt: 
„Vigyáznunk kell arra, hogy a foko-
zott alkotói felelősség kedvvel s ih-
lettel töltse el a művészt, ne szoron-
gással . . . A bukástól való görcsös 
félelem szárnyát szegi a fantáziának, 
elszürkíti a művet Bátor alkotások-
kal, s mindig megújuló kísérletezés-
sel kell keresnünk filmművészetünk 
legsajátosabb tartalmát, legkifeje-
zőbb formáját." 

íme: a Filmvilág szerepe a magyar 
filmművészet fellendülésében. 
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