
ÜNNEPI GONDOKRÓL—MUNKARUHÁBAN 
Egyre több az olyan filmünk, mely 

az álom és valóság, fikció és realitás 
között lebeg: az Egy őrült éjszaká-
ban alig derül ki a képzelet, csalás, 
csalók megcsalatása és a valóságos 
szerepek közötti különbség; a Bű-
bájosok felszínesen gyermeteg dilet-
tantizmusát is valami felnőtt irrea-
litás leleplezése, a szépség és csillo-
gás mögött rejlő már-már fikció-
szerűen valótlan-valóság feltárása 
jellemezte — legalábbis szándék sze-
rint. De már az Isten hozta őrnagy 
wr-ban is egy megszállott krakéler 
képzelgéseinek — társadalmilag idé-
zőjelbe kerülő — valósága volt a 
szatíra tartóeleme, s Jancsó Miklós 
Sirokkójában sem — nyilván megint 
csak más művészi megfontolásból — 
látható különbség Marko Lázár be-
teges víziói és a valóságos fenye-
getettség között, — jóllehet ezek a 
víziók végülis halált hozó golyó 
valóságával jutalmazzák beteges 
éberségét. Ismét más szándék ve-
zette a Szandi-mandi játékos mese-
szerűségét, és valóságkarikírozását, 
— de ott sem tagadható a fantázia 
elszabadulása, mint ahogy — gyenge 
kivitelben, az Idő ablakai is ezzel az 
eszközzel próbálkozik, bár csupán a 
kommersz megoldásig jutott el vele. 

Ha tehát a legfrissebb filmtermést 
öszehasonlítjuk a 65—67-es termés 
legjavával, az akkori fő áramlattal, 
— úgy az egyéni és társadalmi ere-
detű víziók, a valós valótlanság, vagy 
a valóság valótlanodásának lehetünk 
tanúi, — szemben az akkori alkotá-
sokkal, ahol a valóság és vele for-
málóként szembenálló művész — és 
néző — még külön táborba tarto-
zott. Ehhez járul még egy másik 
vonás is: a hangváltás. Az az új 
orientáció-keresés nemcsak semleges 
tünet, — értékcsökkenést is hozott, 
s így a szükségszerűnek, sőt kikerül-
hetetlennek látszó újítás együtt je-
lentkezett — eg.v reméljük átmeneti, 
és részleges — nívócsökkenéssel, 
vagy még inkább érték-keresés-
sel. Ez a vaskos kijelentés persze 

csak amúgy „globálisan" értendő, az-
az önmagában, tételeiben cáfolható 
is, hiszen Fábri, Kardos, vagy Jan-
csó f i lm je más és más színvonal-
kategóriába tartozik, s kár lenne a 
Bűbájosok „bakijával" egy napon 
említeni őket, s még rosszabb ízt 
keltene, ha ezeket az Idő ablakai-
val mérnénk. Célunk éppen ellen-
kező: arra szeretnénk rámutatni, 
hogy a filmművészet fejlődésében — 
az irodalom és a dráma alakulásától 
eltérően — gyorsabban következnek 
be az ilyen, új orientációt kereső 
„szakmai válságok", melyek szükség-
szerűen tartoznak hozzá e művészet 
sajátszerűségéhez, feltehetően a lá-
tási kultúra gyorsabb morális kopá-
sának, a kidolgozott filmeszközök, 
konvenciók gyorsabb avulásának 
következtében. Ezért ezt a mostani 
hangváltási kísérletet inkább úgy 
jellemeznénk, mint a valóságformá-
lásról szóló átmeneti lemondást, — 
melyet a filmművészet saját eszkö-
zeinek, önformálásának gondja vál-
tott fel. A most születő ujjgyakor-
latok célja, hogy valami új ki feje-
zési és ezért formálási lehetőség 
szülessék, hogy az a társadalom-
kritikai attitűd, melyet korábbi 
f i lmjeink alakítottak ki, ne álljon 
meg az ott talált kifejezési formák-
nál, hanem egy játékosabb, a f i lm 
modern kifejezésanyagát öntörvé-
nyűbb módon, olykor könnyedebb 
gesztussal élni képes technika és lá-
tásmód is segíthesse. Ezért is vál-
totta fel a valóságformálást a f i lm-
művészet önmaga formálása. 

Egy ilyen diagnózis természetesen 
nemcsak goromba egyszerűsítés, de 
veszélyes túlzás is. Hiszen a látás-
mód önformálása egyúttal — nem is 
mellékesen — a valóságformálás új 
lehetőségének műhelye is lehet. Kar-
dos Ferenc érdekes kísérletében a 
problémafonalak nincsenek ugyan 
eldolgozva, a jelenség, amit exponál, 
nem a véglegesség igényével jelenik 
meg a vásznon. — de a társadalom-
kritikai orientáció éppúgy jelen van 



benne, mint korábbi filmjeinkben. 
Csak éppen a megjelenítési módot 
jellemzi a megfogalmazás, az em-
beri és főként kifejezésbeli lehető-
ségekkel való — játékos — kísér-
letezés. A Bűbájosok esetében saj-
nos a kísérletezés eme forrósága is 
hiányzik, az értékcsökkenés itt nyil-
vánvalóbb, és a dezorientáltság za-
varóbban hat a nézőre: a képből ki-
lúgozódott az a politizáló, emberi v i-
szonylatokba áttett társadalmi elkö-
telezettség. ami pl. a Gyermekbeteg-
ségek friss báját és elgondolkoztató 
magvát adta. A skála, az önformá-
lás értékrangsora tehát széthúzódott. 
Az alaptörekvés azonban mindenütt 
ugyanaz: valami mást kell adni. 
másképp kell visszatérni a magyar 
f i lm alapvető tradíciójához, — a 
valóságformáláshoz. 

Be kell ugyanis látnunk, hogy a 
Nehéz emberektől a Szegénylegé-
nyeken át a Hideg napokig, vagy a 
Szemüvegesekig tartó hullámvonal 
egy bizonyos ábrázolási konvenció, 
szemléleti modell kikristályosításá-
val érte el nemzetközi sikereit, ám 
filmfejlődésünk egy idő után el-
koptatja, morálisan elöregíti ezeket 
az eszközöket, s ez a filmkoncepció 
ezért is veszített erejéből. Hiába: a 
filmművészetben az újítás, a látás 
állandó forradalmasítása olyan kö-
vetelmény, amit nem lehet kikerülni. 
A nemzetközi filmgyakorlatban is 
ezt láthatjuk: újra meg újra talál-
kozunk a csúcsteljesítményeket kö-
vető hullámvölgyekkel, látszólag 
minden ok nélkül bekövetkező hang-
váltási kísérletekkel, sőt a vele járó 
nívóeséssel is. S nem egy nagy ren-
dező keserű nyilatkozatából tudjuk, 
hogy egy-egy alapélményből legfel-
jebb három-négy jelentős alkotásra 
futja, — aztán újra vissza kell térni 
az élet mikroflórájához, esetleg az-
zal a kockázattal, hogy a művész 
végleg kikerül az élmezőnyből. Ez a 
hullámzó értéknfvó a f i lm gyors 
avulásával, a láttató eszközök — nem 
utolsó sorban a képeslapok és a tv 
szemkultúrájával, ezek gyors fe j lő-
désével és konvencióváltozásával 
függ össze. De szorosan kapcsolódik 
ez a jelenség a társadalom fázis-
váltásaihoz is, ami megköveteli, 
hogy új konflrk tuscsomókra ne csak 
a régi konvencióktól mentes, friss 
szem figyeljen fel. hanem olyan ki-

fejezéskultúra vigye vászonra, ahol 
ez az új jelenségtömeg a leghatáso-
sabban válik láthatóvá. A z újítási 
küzdelem, s vele az átmeneti krízi-
sek tehát kikerülhetetlenek. 

Igaz, számos tényező szólna ez el-
len a kötelezettség ellen: a néző, a 
publikum szemének tehetetlenségi 
nyomatéka, a végre megszokott, „be-
vett" konvenciókhoz való ragaszko-
dás, tiltakozás az új megértési be-
állítottságot igénylő kifejezési esz-
közök ellen; de ellene szól egy „ha-
zai" szempont is: ezek az újabb kí-
sérletek a magyar f i lm nemzetközi 
hatását is veszélyeztetik, mivel el-
mosódik az az erény, ami eddig 
fémjelezte a magyar filmkultúrát: a 
történelmi és társadalmi sarkpontok-
kal való éles és mégis megalapozott 
emberileg megdöbbentő erejű pár-
beszéd. 

Az értékcsökkenés — ahol jelent-
kezik — ennek az áttanulási válság-
nak, sajnos kikerülhetetlen, vele-
járója. (Hogy ennek milyen szerve-
zeti velejárói, segítői vagy könnyí-
tői vannak, az egy másik vizsgálat 
feladata lenne.) 

De a korai borúlátást elkerülendő 
szögezzük mindjárt le: ez az áttanu-
lás ma már nem nélkülözheti, pon-
tosabban — ki sem tudja kerülni az 
elmúlt húsz év, és különösen az 
utóbbi 6—7 év radikális f i lmművé-
szeti tapasztalatait, azt a társada-
lomanalizáló és -formáló, elkötele-
zett magatartást, melynek e művé-
szet fellendülését köszönhette. Azt a 
tradíciót, mely a Pikoló rilágrostól a 
Fényes szelekig és a most jutalma-
zott Tiltott területig — a stílusskála 
legkülönbözőbb árnyalatain dolgo-
zott ki emlékezetes sikerrel. Mikor 
napjainkban vissza-visszaidézzük a 
huszonöt éves fejlődés állomásait, 
úgy ne felejtkezzünk meg arról, hogy 
az archív filmek a szakma számára 
nem antikváranyagot jelentenek, ha-
tásuk él, csak éppen állandóan vál-
tozó formában támad fel újra meg 
újra. Ez a hagyomány tehát nem-
csak leküzdendő, formakonvenciói-
ban meghaladást igénylő tradíció. 
— hanem olyan élő szellemi kincs, 
melynek hatása ott él a mai reform-
törekvésekben, sőt még azt is meg-
kockáztatnám: a sikertelen útkere-
sésekben is. Levetkőzhetetlen ez a 
tradíció, maradandóság;) a változás 

o •V 



ban. és egyúttal az újíthatóságban 
rejlik. Hiszen az Angyalok földje 
munkáskörnyezete és egyszerű em-
berszemlélete nyilván nem támaszt-
ható fe l közvetlen átvétel formájá-
ban, — de nem tagadható, hogy a 
Tiltott terület szomorú tragikum-
mal megragadott munkásfiguráiban 
e régi törekvés esszenciája is segí-
tett. S ugyanígy ki lehetne mutatni, 
hogy a Talpalatnyi föld keserű tár-
sadalomdiag. ozisa hányszor tér visz-
sza különböző álcákban: a Körhin-
tában, a Húsz órában, vagy — a Fel-
dobott kőben. A mai váltás-keresés 
tehát nem a múlt megtagadására, 
hanem értékeire, továbbvitelére tö-
rekszik. — legjobb és leginkább 
megszenvedett válságszerű művei-
ben. Akkor is, ha egyelőre elég nagy 
ívben tér el a Hideg napok, a Feldo-
bott kő, vagy a Nyár a hegyen prob-
lémaexpozíciójától, társadalomcent-
rikusságától. 

Valószínű, hogy ez a kitérő, ez a 
válságszerű áttanulási cezúra nem-
csak a íilmtechnika és kifejezőkész-
ség morális kopásából, a megújulás 
követelő szükségéből született — be-
lejátszik ebbe társadalmunk változó 
életritmusa is, a mechanizmussal 
jelentkező új konfliktusrend kita-
pintása is —, tehát azok a társa-
dalmi-szociológiai változások is, me-
lyeket tudatosan alig mértünk még 
fel. A két tényező — az eszközök re-
form-szükséglete és a kifejezendő-
formálandó világ — egyszerre hat a 
stílusváltás irányába. De ennek a 
szociológiai feltételnek vizsgálata 
már egy másik cikk témája lenne, ne 
kontárkodjunk hát bele egy félbe-
kezdés erejéig. 

Ha tehát a kritika és vezetés 
szeizmográfszerűen érzékeli és bosz-
szúsan vagy lehangoltan fel is rója 
az újabb filmtermés dezorientáltsá-
gát, olykor nívócsökkenését. — e 
puszta tényközlés könnyen válság-
hangulatot idézhet elő. A látlelet 
felvétele mellett azon kell lennünk, 
hogy ebben az átmeneti válságban, 
az áttanulás kísérleti periódusában 
életben maradjon és hatni tudjon a 
magyar f i lm húsz éves szellemi 
öröksége, az a valóságformáló, tár-
sadalomkritikai attitűd, melynek je-
lentős műveinket köszönhettük. 
Minden váltás kockázattal jár. 
nyitva áll a radikális megújulás le-

hetősége, a társadalomformáló poli-
tizáló f i lm magasabb szinten való 
újratermelésének útja. — de nincs 
kizárva a dezorientáció lehetősége, 
sőt esetleges zsákutca választásának 
árnya sem. S hogy melyik irányba 
oldódik meg ez a mai krízis, hogy 
jelentős filmtradícióink érvényesí-
teni tudják-e majd szellemi — és 
közvetlen — hatásukat, az nem 
utolsó sorban rajtunk is, a kritikán 
és a filmművészeti közéleten is mú-
lik. Ezért elhamarkodottnak tarta-
nám azt a krtikusi magatartást, mely 
ezekben a reformtörekvésekben és 
alkalmankénti kudarcokban pusztán 
tradícióinkba való belefáradás jeleit 
venné észre. Szokjuk meg, hogy az 
élő hagyományok legtöbbször a köz-
vetlen tagadás révén folytatódnak: 
a S2andi-mandinak — filológiai ér-
telemben — nincs őse, de folytat 
egy magatartást, mely a 9-es kórte-
remtől (1955) a Legenda a vonaton 
című filmen (1962) át a Nehéz embe-
rekig formálódott, s most egy szati-
rikus-ironikus képnyelv szokatlan 
hangján szólalt meg. Kardos f i lmjé-
ről már nem mondható el ilyen egy-
értelműen ez a más köntösben je-
lentkező folytatási szándék, de még 
itt is felismerhető — kísérleti prob-
lémavizsgálat szintjén — a régről 
felénk nyúló gesztus: a valóság és 
valótlanság szembesítésének kese-
rűen kemény törekvése. 

Amennyire szükséges tehát a kri-
tika és irányítás okos tradíciókat 
ébrentartó és kísérleti mozgásteret 
biztosító gesztusaira (amire az év-
forduló pozitív atmoszférikus lehe-
tőségeket kínál) —. oly mértékben 
vált fontossá ennek a most alakuló 
játéktérnek előrelátó, és ..pedagó-
gikus" bemérése: nem lenne szeren-
csés ugyanis, ha a hangváltás egy 
disszonáns vagy éppen hangnem nél-
küli szerkezeti forma "felé futna, s 
elvesztené kontaktusát életformán-
kat alakító, eddig alapvető törekvé-
seivel. A megújulás mindig krízis-
szerű, s mint az influenzához, en-
nek kiheveréséhez is időre van 
szükség: nem tanácsos előbb fel-
kelni az ágyból. Itt csak a türelem 
és az okos-szakszerű bábáskodás 
segíthet: ahol a holtvágányokat a 
közéleti, társadalomkritikai lehető-
ségek új útjainak kijelölésével lehet 
eltorlaszolni. AI.MASI M/KLÓS 


