
A v i t a f o l y t a t ó d i k ! 
A pécsi Magyar Játékfilmszemle 

— amely négyesztendős múltjával 
máris szellemi életünk egyik érdekes 
és fontos hagyományává vált — vol-
taképpen kettős funkciót tölt be: be-
mutatott filmjeivel (s paradox módon 
nem is annyira az elmúlt esztendőre 
retrospektíve visszatekintő verseny-
filmjeivel, inkább az elkövetkezendő 
filmévad terméséből ízelítőt adó ős-
bemutatóival) képet ad a magyar 
filmművészet pillanatnyi helyzetéről, 
és vitáival, eszmecseréivel felméri e 
filmművészet „öntudatát", vagyis azt 
a hangulat- és véleménykomplexu-
mot, amelyet ez a filmművészet ki-
alakított önmagáról. Hogyan látja a 
magyar filmművésztársadalom a 
magyar filmművészet helyzetét, mint 
művészeti ágnak eredményeit és 
problémáit. Nézetünk szerint ebben 
rejlik a pécsi filmszemle igazi lénye-
ge és jelentősége — hiszen a jelen 
felmérése, a jövő programja is egy-
ben. 

Ha kritikusan — s mivel e sorok 
írója egyik vitaindítója volt a tanács-
kozásnak, úgyis mondhatjuk, önkri-
tikusan —, nézünk szembe ezzel a 
kérdéssel, a mérleg korántsem mu-
tatkozik egyértelműen pozitívnak. 
Nem a vita színvonaláról van szó, 
hiszen például Huszár Tibor beveze-
tő előadása, valóban körültekintően 
és magas színvonalon fejtette ki a 
Kovács András terminológiájával 
„cselekvő filmnek" nevezett művész-
film, felfedező-film társadalmi sze-
repét, finoman és találóan disz-
tingválva a politika és a művészet 
feladatvállalása, eszmei munkameg-
osztása között, felújítva Gramsci 
idevonatkozó és alapvető jelentőségű 
tanításait, — s ezzel fontos szolgála-
tot tett a teorctikailag helyes és kor-
szerű művészetpolitikai tisztánlátá-
sunknak. Hasonló értelemben szólt 
hozzá a kérdésekhez Kovács András 
és mások is. 

Hiányérzetünk nem azzal van kap-
csolatban, ami elhangzott a vitában, 
hanem azzal, amiről nem beszéltünk, 
vagy nem elég hangsúlyosan beszél-
tünk, még pontosabban a tanács-
kozásnak azzal az egyoldalú atti-
tűdjével, amely figyelmét csak a po-

zitívumokra irányította, elegánsan 
eltolta magától mindazt, ami proble-
matikus, ami kényelmetlen filmgyár-
tásunk helyzetében. A tulajdonkép-
peni vitaszenvedély csak egy kérdés-
ben izzott fel szenvedélyesen és szín-
vonalasan — a Népszabadság Rényi 
Péter kezdeményezte Kósa Ferenc, 
Csoóri Sándor Dózsa forgatókönyv-
vázlatával foglalkozó cikksorozatá-
val kapcsolatban. S bár az ebben az 
összecsapásban felvetett kérdések 
hordereje kétségkívül túlnő a terve-
zett filmen és izgalmas és fontos ál-
talános tanulságokat is tartalmaz — 
mégiscsak egy partikuláris kérdés ez 
— egy kezdeti stádiumában levő film 
műhelyproblémája — filmgyártá-
sunk egészéhez viszonyítva. 
• Huszár Tibor bevezetőjében na-
gyon világosan megfogalmazta és 
körülhatárolta annak a filmművé-
szetnek a társadalmi funkcióját és 
jelentőségét, amely — mint mondot-
ta — „mindenekelőtt a társadalmi 
cselekvést akarja szolgálni, a társa-
dalmi cselekvésbe akar beleintegrá -
lódni". Miközben azonban a tanács-
kozás a hangsúlyt a művészetnek, 
mint társadalmi cselekvésnek két-
ségkívül fontos tartalmi oldalára, sa-
játosságaira és körére helyezte, hát-
térbe szorultak ennek a cselekvés-
nek nemkevésbé lényeges formai 
vonatkozásai. Nevezetesen az, hogy a 
cselekvő művészet sajátos „cselek-
vése", nemcsak azon múlik, milyen 
eszméket, gondolatokat, felfedezése-
ket közvetít, hanem azon is, milyen 
hatásfokkal, milyen mélységben és 
szélességben, hiszen ennek a „cse-
lekvésnek" a lényege éppen a hatá-
sában rejlik. A legnemesebb mon-
danivalójú, társadalmi értelemben 
legjobban elkötelezett művészi alko-
tás is csak cselekvési szándék ma-
rad, ha nem jut el a közönségéhez. 
Filmművészetünknek ez a legfonto-
sabb problémája, hiszen tömegkap-
csolatait illetően évről évre nagyobb 
nehézségekkel kell megküzdenie. S 
ha leszámítjuk is azt, amit le kell 
számítanunk: hogy a televízió elter-
jedése, a különböző időtöltési, szóra-
kozási lehetőségek differenciálódása 
világszerte a filmközönség lemorzso-



lódását okozta — ez nem jelentheti 
a filmművészet harcának feladását 
a közönségért. Ellenkezőleg, a nö-
vekvő konkurrenciának növekvő erő-
feszítésre kell — éppen társadalmi 
cselekvőképessége fenntartása érte-
kében — ösztönöznie filmgyártásun-
kat 

Vannak, akik filmjeink elért szín-
vonalát, nemzetközi jelentőségű 
csúcsteljesítményeit féltik a közön-
ségigény hangoztatásától — ás nem 
is teljesen alaptalanul. Hiszen a kö-
zönségigénynek tömegességével, sta-
tisztikai számszerűségével való mé-
rése és rangsorolása, éppúgy veszé-
lyezteti filmművészetünk „cselek-
vő", felfedező jellegét, eredményeit, 
színvonalát, mint az a szemlélet, 
amely még a régi, harminc év előtti 
differenciálatlanságában, egynemű-
nek feltételezi, és ezzel nivellálja. A 
probléma nehézsége éppen abban 
rejlik, hogy mind a két állásponttól 
a leghatározottabban el kell határol-
nunk magunkat, anélkül azonban, 
hogy ezzel magónak a problémának 
realitását kétségbevonnánk és meg-
oldásának társadalmi fontosságát le-
kicsinyelnénk. 

Hiszen a vitán hangzott el egy 
olyan adat is, hogy Európa nagyvá-
rosai lakosságának mindössze egy 
százaléka tartozik a komolyzene él-
vezőinek sorába. (Elképzelhetjük ak-
kor a falvak és a többi világrészek 
helyzetét.) S ha a filmben, ahol a ko-
moly és könnyű műfajok elhatáro-
lódása még frissebb és kialakulatla-
nabb, ilyen statisztikával nem ren-
delkezünk is, azt látatlanban is 
megállapíthatjuk, hogy a legigénye-
sebb, legművészibb törekvések tábo-
ra ebben a művészeti ágban is csak 
az össz-közönség hasonlóan törpe 
minoritása lehet. Amíg azonban a 
zenei világban az operettől a beat-
zenéig, a dzsessztől a szalon-, a 
tánc-, a népi- és műdalok muzsiká-
jáig egy széles műfaji skála áll, a 
maga saját műfaji értékrendjével a 
komoly muzsikáig el nem jutottak 
igényeinek a kielégítésére, a film 
területén — és ezen belül sajnos a 
hazai filmgyártásunkban is — azt ta-
pasztalhatjuk, hogy — tisztelet né-
hány kivételnek — mindinkább mű-
vészfilmekre és giccsekre, kimagas-
ló és sikerületlen alkotásokra polari-

f zálódik a mezőny: az avangard tö-

rekvések, és a híg szórakoztatás 
rossz értelemben vett közönség-film-
jeire korlátozódik a választék. (Fran-
cia kritikus kollégánk Philip Haudi-
quet, még külföldi filmvásárlásain-
kat és átvételeinket is elmarasztalta 
abban, hogy a legfaj súlytalanabb 
kommersz filmeket „tünteti ki" ér-
deklődésével.) 

Mi történjen a film iránt érdeklő-
dőknek ezzel a számszerint nagyobb, 
felkészültségében azonban alacso-
nyabb színvonalú, igényeiben elma-
radottabb táborával? Mert elméleti-
leg, papíron könnyű kétségbevonni a 
„művész" és a „közönség-film" 
szembeállításának esztétikai létjo-
gosultságát, könnyű a problémát né-
hány mindent megoldó formulával, 
esztétikai alapigazsággal „eltüntet-
ni". A valóságban azonban ettől még 
megmarad a filmmel szembeni elvá-
rások különneműsége és társadalmi, 
kultúrszinti rétegezettsége. És meg-
marad a probléma realitása, hogyan 
viszonyulják a szocialista filmművé-
szet ezekhez a különböző igényekhez 
és elvárásokhoz úgy, hogy á maga 
eszmeiségét se adja fel, de akció rá-
diusát se korlátozza az élenjáró, elit 
közönség filmrétegekre. Az ugyanis 
világos, hogy éppen a „cselekvő film" 
nemcsak eszmeiségéről, de közönsé-
géről sem mondhat le. 

Ez a probléma — amelynek szá-
mos nyelvi, formai, műfaji, közön-
ségnevelői összetevője van — való-
ban csak kollektív elméleti tisztá-
zással és gyakorlati együttműködés-
sel oldható meg. Ezért sajnálatos, 
hogy a tanácskozás — s általában 
filmművészeink —, egy egyoldalúan 
védekező-elhárító magatartást fog-
lalnak el vele kapcsolatban, mint jo-
gos eredményeinket némileg meg-
kérdőjelező, vagy azokra gyanús ár-
nyékot vető, de mindenképpen az 
„igazi" művészeten kívülálló, vagy 
szempontjából másodrendű „csak" 
kultúrpolitikai kérdésként kezelik. 
Holott — meggyőződésem szerint — 
éppen ezzel fűrészelik maguk, mű-
vészi törekvéseik alatt a fát: hiszen, 
ha a tömegek igényei, vagy ponto-
sabban a siker tömegességének igé-
nye kívül esik a filmművészeti am-
bíciók körén — korántsem állítom, 
hogy egyetlen, vagy legfőbb ambí-
ciója legyen a filmművészetnek — 
akkor ezt az igényt kielégíti majd — 



rákényszerül — a kultúrpolitika a 
maga adminisztratív eszközeivel, és 
valóban és akaratlanul is a művészi 
lehetőségek rovására, vagy kielégí-
tik — mint Haudiquét szavaiból ki-
tűnik: vitathatóan — az üzletembe-
rek vásárlásaikkal. Esetleg kielégí-
tetlen marad, hiszen a film nem ke-
nyér, le lehet szoktatni róla az em-
bereket . . . De kinek van haszna eb-
ből? 

Dramatizálom a helyzetet? Szán-
dékosan, hogy ne váljék valóban 
drámaivá. Ünneprontó vagyok? Tu-
datosan, éppen annak érdekében, 
hogy tartóssá váljanak filmművé-
szetünk ünnepnapjai. Hiszen ünne-
peltünk már tavaly, tavalyelőtt i s . . . 
S e sorok írója úgy véli, hogy ő ma-
ga sem fukarkodott a lelkesedéssel 
amikor — és szerencsére mind sű-
rűbben — filmművészetünk alkotá-
sait az megillette. De éppen a sike-
rek tesznek — folytatásuk érdekében 
— fokozottan kritikussá és aggodal-
massá. S tűnjek bár mániákusnak 
ezzel az örökös ceterum censeo-val, 
mégis megismétlem: filmművésze-
tünk további fejlődésének központi 
kérdése: mennyire lesz képes meg-
növelni művészi kínálatának válasz-
tékát. tematikai, műfaji, zsáneri, 
szemléleti, stiláris értelemben egy-
aránt. Ez a választék-növelés az út-
ja, a szocialista útja, érzésem szerint 
a közönségért való harcnak. S en-
nek a választéknak beszűkülése, 
olyan népszerű műfajok, mint a víg-
játék, a burleszk, a krimi elsatnyu-
lása, elszínvonaltalanodása, szükség-
képpen visszahat a kereslet-kínálat 
bonyolult viszonylatainak közvetíté-
sében, egyéb filmjeink nemcsak fo-
gadtatására, társadalmi értékelésére, 
de fejlődésére is. 

Kétségkívül ezek a gondok tükrö-
ződnek azokban a mindenképp indo-
kolt és a vitán is elhangzott javasla-
tokban, amelyek filmgyártásunk évi 
termésének radikális megnövelését, 
és a gyártási mechanizmus korszerű-
sítését célozták. De a problémának 
vannak sajátos és szűken vett eszté-
tikai vonatkozásai s a javasolt szer-
vezeti intézkedések csak a kereteit, 
a lehetőségét teremtik meg megol-
dásuknak, de önmagukban nem „cso-
daszerek". Ezért írtam e cikk címé-
ül: a vita folytatódik —, mert olyan 
kérdésről van szó, amelyet — bár ed-

dig is sokat beszéltünk róla — de lé-
nyegében nem vitattuk és nem ol-
dottük meg. Éppen filmjeink temati-
kai, nyelvi, stilisztikai, dramaturgiai 
oldaláról, repertoárunk struktúrája 
szempontjából nem vizsgáltuk meg 
— a mozik elavultságáról, a vetítő-
gép-parkjáról beszéltünk — pedig ez 
a kérdéskomplexum számos igen fo-
gas, nem könnyen megoldható prob-
lémát vet fel, még a filmművészet 
társadalmi státuszát illetően is. 

S a megoldásnak csak egyik fontos 
útját jelölte ki a pécsi filmszemle 
másik vitája — a filmklubvezetők 
országos tanácskozása —, amely 
megindító türelmetlenséggel sürget-
te, a már közel hat esztendeje va-
júdó filmklub mozgalom tető alá 
hozását, a szövetség megalakítását. 
Kétségtelen, a helyzet megérett már 
erre és éppen filmművészetünk élen-
járó törekvéseinek van szüksége a 
filmértők és filmbarátok egyre szé-
lesedő és szervezettséget kívánó tá-
borára. De illúzió lenne azt gondol-
ni, hogy csak az ismeretterjesztés 
eszközeivel — amelyek fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni — 
önmagában megoldhatjuk filmművé-
szetünk közönség-problémáját. S ha 
nem fogadjuk el a művészfilm — 
kommersz-film lényegében a polgári 
filmgyártás munkamegosztásában 
kialakult alternatíváját, akkor he-
lyette egy új, szocialista alternatívát 
kell találnunk. Olyan alternatívát, 
amelyben szocialista eszmeiségünk-
nek megfelelően megkapja'méltó he-
lyét a művészet, mint az emberi-tár-
sadalmi cselekvés öntörvényű és nél-
külözhetetlen formája, de helyet 
kapnak a tömegek is, a társadalmi 
cselekvés megvalósítói, akik szá-
munkra korántsem a profit szem-
pontjából „érdekesek". 

* 

Végigolvastam a cikkemet. Tu-
dom: rámolvasható az egyoldalúság. 
A magyar filmművészetnek nagy 
eredményei és más problémái is 
vannak. De nem ez az egyetlen írá-
som magyar filmekről, ahogy mond-
ják, letettem már a garast ezekkel 
kapcsolatban. Most — éppen a vita 
folytatása érdekében — ennek a 
problémának exponálását érzem a 
legidőszerűbbnek. 
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