
Meditáció 
egy közgyűlési jegyzőkönyv felett 

Űjságírói pályám legkezdetén érez-
tem talán csak olyan zavart és bi-
zonytalanságot, mint most, amikor 
szerkesztőm azzal bízott meg, hogy 
számoljak be a Magyar Film- és 
Televízióművészek Szövetsége IV. 
közgyűléséről. Lehetőleg úgy azon-
ban, hogy egyszersmind kíséreljek 
meg állást is foglalni a felmerült 
kérdésekben, választ is adjak rájuk, 
körvonalazzam a megoldás, a kibon-
takozás útjait-módjait, vagyis érzé-
keltessem lapunk álláspontját — há-
rom, maximum négy Filmvilág-oldal 
terjedelemben. Zavarom nem csupán 
abból táplálkozott, hogy az ülés 183 
oldalas jegyzőkönyve, Fábri Zoltán 
elnöki megnyitója, a három elnök-
ségi referátum (Kovács " András a 
játékfilm-, Mihályfi Imre a televí-
ziós-, Fehéri Tamás a dokumentum-
film szakosztály tevékenységéről, 
problémáiról adott beszámolót) és a 
tizenkét hozzászólás széles körben 
felölelte"— néha behatóan, néha ép-
pen, hogy csak érintve — a Szövet-
ség belső problémáit, a mai magyar 
film- és televíziós művészet időszerű 
kérdéseinek jóformán a teljességét. 
Helyzetemet — e szűk terjedelem-
ben — az is nehezíti, hogy a köz-
gyűlés nyílt, szenvedélyes, demokra-
tikus légkörű vitáját — éppen a leg-
nagyobb szenvedélyeket felkavaró 
kérdésekben — egyszerre jellemezte 
a problémák éles és kendőzetlen fel-
tárása, s ugyanakkor annak az el-
ismerése is, hogy már intézkedé-
sek történtek a megoldásukra, a ki-
dolgozás stádiumában van annak a 
határozatnak a megvalósítása, ame-
lyet a párt Politikai Bizottsága 1972. 
október 3-i ülésén hozott, éppen az 
említett problémák orvoslására. Ügy 
tűnt hát számomra, hogy — e tekin-

tetben legalábbis — némileg elkés-
tünk az állásfoglalással, megtették 
azt illetékesebbek „helyettünk" — 
s alighanem hatékonyabban, mint 
ahogy mi tehetnénk. 

S ha természetes is, hogy a Szö-
vetség vezetői, Fábri Zoltán az el-
nöki megnyitójában, Kovács András 
a főtitkári referátumában — eleget 
téve beszámolási kötelezettségüknek 
a legutóbbi választás óta eltelt idő-
szak munkájáról — erőteljesen hang-
súlyozták a Szövetség és az irányító 
szervek együttműködésében mutat-
kozó negatív jelenségeket is; a Szö-
vetség alapszabályában lefektetett 
konzultatív jogainak, partner szere-
pének elhalványulását, s ennek kö-
vetkeztében belső életének, demok-
ratizmusának kiszikkadását — a Po-
litikai Bizottság határozata után 
ezek a kérdések legalábbis félmúlt 
időbe kerültek, és kétségessé tették 
e problémák zsurnalisztikái időszerű-
ségét. Legalább is abban a formában 
és azzal a hangsúllyal, ahogy a köz-
gyűlésen felvetődtek. 

„Az itt ma már többször idézett 
határozat — mondotta többek kö-
zött, a Kongresszust a Központi Bi-
zottság nevében üdvözlő Nagy Mik-
lós — tisztázta a művészeti szövetsé-
geknek, mint társadalmi szerveknek, 
feladat- és jogkörét, valamint a Mű-
velődésügyi Minisztériummal, mint 
állami irányító szervvel és a Művé-
szeti Szakszervezetek Szövetségével, 
mint érdekvédelmi szervezettel tör-
ténő együttműködés irányelveit." S 
ezt azóta megerősítette Ilku Pál mű-
velődésügyi miniszter, aki a képző-
művészek tanácskozásán szögezte le: 
„A művészeti szövetségek jelentő-
sége nyilvánvalóan megnőtt. Haté-
konyságuknak két alapvető feltétele 



van: a pártos társadalmi elkötele-
zettség, valamint a dolgozó nép és a 
művészet iránti felelősségtudat." ( S e 
határozat megvalósulásáról tanúsko-
dik Kovács András közlése is, mely 
szer in t : . . . „jogilag is tisztázódik a 
Szövetség és a filmfőosztály kapcso-
lata, a minisztérium vezetői kötele-
zik a filmfőosztályt, hogy meghatá-
rozott kérdésekben, a döntés előtt 
kérje ki a Szövetség véleményét, vagy 
vonja be a döntésbe a Szöveteéget. 
Eddig ilyen kötelezettsége a film-
főosztálynak nem volt.") 

E határozattal és a nyomába lépő 
intézkedésekkel tehát, művészeti köz-
életünk keserves problémái kerül-
hetnek le a napirendről, nyerhetnek 
megoldást. Naivitás lenne azonban 
azt gondolni, hogy egy jó határozat, 
önmagában, egyik napról a másikra 
minden kérdést megoldhat — filmes 
nyelven szólva: — „teljes hepiendet" 
eredményezhet. Ehhez a helyes alap-
elvek helyes — és egybehangzó — 
értelmezése és következetes megvaló-
sítása is szükséges. Az a fontos, hogy 
a „szembenálló felek" ne csak azt 
hallják ki az irányelvekből, a hatá-
rozatokból, ami számukra kedvező, 
s könnyebbséget jelent. Kár lenne, 
ha a filmgyártás irányító szervei 
csak a r ra figyelnének, néha már a túl-
zott önbiztosítás, minden kockázattól 
visszariadó, paralizáló görcsösségé-
vel, hogy miből nem származhat 
probléma, nehézség számukra, de 
nem vállalnának részt annak a gond-
jából és felelősségéből, amit a szo-
cialista kultúrpolitika — a szocialista 
filmművészet fejlődési lehetőségei-
nek biztosítása — pozitív teendőként 
állít a filmkultúra munkásai elé. De 
annak sem örülnénk, ha maguk a 
művészek a számukra valóban fon-
tos „demokratikus szabadságjogok" 
adminisztratív biztosítását látnák 
csak bennük, s nem egyszersmind a 
szocialista partnerségben eszmeileg 
bennerejlő közös felelősség kötele-
zettségét is. S hogy az értelmezésnek 
ez a „polarizáltsága" — ha öntudat-
lanul, jóhiszeműen és lappangó ten-
denciaként is — de jelen van film-
művészeti közéletünkben, arról a 
kongresszusi anyag jegyzőkönyve is 
tanúskodik. Az is, ami elhangzott a 
kongresszuson, s az is, ami nem. 
Mert ha igaza van is Kovács András-
nak abban, hogy sok álfeszültség hal-

mozódott fel filmes közéletünkben — 
saját referátuma is tanúskodik arról, 
hogy vannak valódi feszültségek, 
valódi viták, ellentétek is, amiket 
csak elhomályosítunk azzal, hogy 
álnak nyilvánítjuk őket. 

Alighanem mindenki egyetértett 
a szocialista filmművészet hivatásá-
nak azzal a koncepciójával, amit 
Kovács András oly meggyőzően fej-
tett ki és védelmezett: „ . . . a film a 
nép önmegismerésének, a tudatfor-
málásnak eszköze, vállalnia kell 
Marx kifejezése szerint --a társadal-
mi konfliktusok tudatosítását és vé-
gigharcolását*. A művészet a való-
ság megismerésének sajátos formája, 
nem a tudomány vagy a politika ál-
tal felismert igazságok illusztrációja, 
önálló szerepe van a társadalmi és 
emberi igazságok felismerésében." 
Abban azonban, hogy miként való-
sítsa meg a filmművészet ezeket az 
alapvető feladatait, mór korántsem 
ilyen teljes az egyetértés. A filmkul-
túra, mint minden kultúra, hivatását 
csak akkor töltheti be, ha a maga 
differenciáltságában elégíti ki a tár-
sadalmi haladás szükségleteit, vagyis 
ha különböző és különnemű — ám 
egyaránt „legitim" — társadalmi igé-
nyeknek tesz eleget. Ez az igazság 
— noha szintén a marxizmus evidens 
igazsága — korántsem ilyen egyér-
telműen elfogadott. Kétségbevonják 
ezt „alulról" és „felülről" is, a közön-
ség és a színvonal nevében is. Két-
ségbevonják azzal is, hogy a magyar 
filmművészet nagy és világszinten is 
jelentős eredményeit próbálják meg 
diszkreditálni; és kétségbevonják az-
zal is, hogy — mint sajnos Kovács 
András is tette — a tömegigényeket 
a giccsigénnyel azonosítják, (ami ak-
kor sem elfogadható, ha a giccsigény 
ma még valóban tömegigény is), és a 
magyar filmgyártás értékeinek vé-
delmében, teljesen elvitatják valóban 
meglevő „adósságait". Annak a hamis 
alternatívának alapján, hogy vagy 
kevesekhez szóló elitművészet, vagy 
hollywoodizmus, sőt a Horthy-kor-
szak hazug, retrográd filmipara. Pe-
dig mi mindent kellene Shakespeare-
tól, Moliére-től, Petőfitől Chaplinig, 
Clairig, Tátiig, Makkig, Csuhrajig sőt 
Kovács Andrásig kihajítani a világ 
kultúrájából, ha ezt az alternatívát 
elfogadnánk. 



Magam is részt vettem, nem egy al-
kalommal olyan nemzetközi összejö-
vetelen, amelyen örömmel tapasztal-
hattam filmjeink nemzetközi sikerét, 
azt az őszinte és lelkes elismerést, 
amelynek jogossága csak rosszhisze-
műen és félinformáltsággal vonható 
kétségbe. De többnyire, a legelraga-
dottabb méltatások mellett és után, 
ha halkabban is, de hangot kaptak 
— mind Poitiers-ben, mind Poretta 
Termében, s másutt, ahol alkalmam 
volt filmvitákon részt venni — olyan 
megjegyzések is, amelyek filmművé-
szetünk egyoldalúságát — a fantázia, 
a humor, a játékosság, az irónia stb. 
— hiányát, a műfaj-szegénységet, a 
tematikai beszűkültséget is felemle-
gették. Ami finomabban, az esztétika 
nyelvén, ugyanazokat a minőségeket 
jelenti, amelyeket a hétköznapi dur-
vább és egyszerűsítőbb szóhasználat-
tal a szórakoztatófilm címszava alatt 
szoktak számonkérni. 

Van giccsveszély a mai filmművé-
szetünkben? Sajnos van. Ismét van. 
S Kovács jó ügyet szolgál, amikor 
erőteljesen harcba száll ellene. De 
azt is látnia kell, hogy ez a veszély 
az úgynevezett művészfilmekben és 
szórakoztató filmekben egyaránt ész-
lelhető, legfeljebb az utóbbiban (lé-
vén ott sablonosabb) könnyebben tet-
tenérhető. A dolog lényege ugyanis, 
a filmművészet mindkét „szférájá-
ban" ugyanabban rejlik: a társadal-
mi konfliktusok felismerésében, tu-
datosításában és végigharcolásában. 
A giccs — itt is, ott is — ezeknek a 
konfliktusoknak feladásából, elkené-
séből, meghamisításából fakad. S ha 
e marxi igény teljesítése probléma a 
szocialista művészfilmek alkotói szá-
mára, legalább ilyen mértékben 
problematikája — amit a nézők is 
érzékelnek — szórakoztató filmjeink-
nek is, (amelyekben a művészkedés, 
vagy jobbik esetben a valódi formai 
értékek ezt kevésbé takarják el, ahol 
ez nyíltabban jelentkezik.) A valódi 
igénytelenség ugyanis nem abban 
nyilvánul meg, ha a tömegességre 
törekvő filmformákat eleve igényte-
leneknek nyilvánítjuk, hanem ha be-
letörődünk abba, hogy valóban 
igénytelenül nyilvánuljanak meg, 
hogy a tömegszórakoztatás átengedje 
a terepet a giccs, az álomvilág, — a 
művészfilm pedig az intellektuális 
giccs és álmélység — számára. 

Nem csupán azért emeltem ki k o -
vács András egész vonalvezetésében 
rokonszenves, s annyi helyes megál-
lapítással, nemes szenvedéllyel és el-
kötelezettséggel teljes referátumából, 
éppen egy olyan témát, amelyben 
vitám van vele, — ahelyett, hogy ar-
ról beszélnék, amiben egyetértünk, 
(mint a műhelymunka kérdései, a de-
politizáltság, a „langyos hullám elle-
ni küzdelem stb.), — mert ez „ellen-
tábor" nem jelentkezett hasonlóan 
kidolgozott elméleti platformmal, s 
mert a bírálatában érintettek nem 
reflektáltak megjegyzéseire. (A ta-
nácskozás felszólalásait főleg a tévé 
munkatársainak sokkal nyugalma-
sabb és elfogadottabb témái, okfej-
tései jellemezték.) Az elvi határoza-
tok megvalósításának legfontosabb 
szubjektív feltételét látom abban, 
hogy a két vagy többoldalú egyolda-
lúságokat, elfogultságokat, (fakadja-
nak bár a legnemesebb aggodalom 
forrásaiból), felszámoljuk. A filmmű-
vészek és a filmirányító szervek ter-
mékeny szocialista együttműködésé-
nek egyaránt feltétele, hogy a film-
gyártás vezetői őszintén igényeljék 
ezt a partnerséget, — s ne adminiszt-
ratív tehernek, vagy üres formalitás-
nak tekintsék —, hogy tisztában le-
gyenek azzal, ami minden eddigi si-
kerünk forrása volt, hogy csak a fil-
mesekkel szót értve, azok eszére, szí-
vére, tehetségére támaszkodva, első-
sorban a meggyőzés, az eszmék ere-
jével hatva — vagyis a párt bevált 
kultúrpolitikájának megfelelően — 
építhetjük tovább a magyar film-
művészetet. De feltétele az is, hogy 
a filmesek se vonuljanak a sértettség 
valamiféle sündisznó állásába, és 
eredményeiket védelmezve, tovább-
fejlődésük lehetőségeiért harcolva, ne 
utasítsanak vissza elvszerűen vagy 
ösztönösen minden kritikát, minden 
ú j eszmei-esztétikai igényt, korrek-
ciót — akár a közönség „érdekvé-
delmének" viszonylatában, akár az 
esztétikai értékelés oldaláról jelent-
kezzék is az. Nincs abban semmi el-
lentmondás, hogy rangos, tehetségek-
ben gazdag, kimagasló eredményeket 
is felmutató filmgyártásnak is lehet-
nek fogyatékosságai, hiányosságai, 
gyengébb időszakai, és azt hiszem 
egyáltalán nem bántó filmművésze-
tünk és filmművészeink számára an-
nak a reális és méltányos értékelés-



nek az elfogadása, amellyel Nagy 
Miklós — alighanem a párt állás-
pontjának adva hangot — jellemezte 
mai helyzetünket: „A közönség, a 
kritika és a kulturális politika elég 
gyakran hangoztatott elégedetlensé-
gének alapmotívuma nem az, hogy 
olyan filmművészetet várnánk, sze-
retnénk, mint hat vagy nyolc éve 
volt. Olyan filmművészetet szeret-
nénk, amilyen ma lehetne. Az össze-
hasonlítás legfeljebb úgy érvényes, 
ha úgy vélekedünk, hogy az 1960-as 
évek filmművészete jobban megkö-
zelítette a maga korának másféle le-
hetőségeiben és feladataiban a ma-
ximumot, mint a mai. Tehát úgy fo-
galmazhatnánk, hogy ma bizonyos 
elmaradás érezhető az ú j fa j ta tár-
sadalmi, ezen belül emberi folyama-
toktól. Igaz ez talán akkor is, ha szü-
lettek— és születtek! — a legutób-
bi időkben is jó filmek szép szám-
mal, és szaporodnak az igényes, elvi 
és esztétikai vitát érdemlő, kiváló 
vállalkozások, másfelől készültek 

gyenge, rossz filmek a sokat emlege-
tett 60-as évekbeli felfutás idején is." 

A töretlen aranykor gőgje és a vál-
ság, a mélypont pánikhangulata he-
lyett józan, higgadt, önkritikus szem-
léletre van szükségünk. Korántsem 
biztos, hogy ma is elmondhatjuk Ko-
vács Andrással amit még néhány 
esztendeje: „az ú j magyar film soha 
nem látott hitelességgel ábrázolja a 
mai ember világát, mégsincs sikere"'. 
Meglehet, hogy ebben a — viszony-
lagos — sikertelenségben annak is 
van némi része, hogy éppenséggel 
elmaradtunk ennek a programmnak 
a teljesítésében. Hiszen az élet szün-
telenül újratermeli a művészet fela-
datait. S van amit már megoldottunk 
belőlük, de van, jócskán van — min-
dig is lesz — ami még megoldandó. 
S ez egyaránt ú j meg ú j feladatokat 
és felelősséget ró az alkotó és a mű-
vészetirányító, művészetszervező 
munkára. 

GYERTYÁN ERVIN 

A FILMMŰVÉSZET KITÜNTETETTJEI 
A K o s s u t h - d í j n . fokozatával 

tüntették kl 

ILLÉS GYÖRGY Kossuth-díjas opera-
tőrt , a Színház- és Filmművészeti Főis-
kola tanszékvezető tanárát , a Magyar 
Népköztársaság kiváló és érdemes művé-
szét több évtizedes filmoperatőri, művé-
szetpedagógiai munkásságáér t ; 

JANCSO MIKLÓS Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői munkás-
ságáért, különösen az í g y j ö t t e m és 
a S z e g é n y l e g é n y e k című fi lmjel-
é r t ; 

MAKK KAROLY Balázs Béla-dijas 
filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság 
érdemes művészét filmrendezői tevé-
kenységéért , különösen a S z e r e l e m 
című f i lmért ; 

A K o s s u t h - d í j m . fokozatával 
tűntették ki 

ZSURZS EVAT, a Magyar Rádió és Te-
levízió Jászai-díjas rendezőjét, a Magyar 
Népköztársaság érdemes művészét a te-
levíziós m ű f a j terén elért eredményelért . 

A Magyar Népköztársaság k i v á l ó 
m ű v é s z e cfmmel tűntet ték ki 

LAKATOS VINCE filmrendezőt, a Ma-
gyar Népköztársaság érdemes művészét 

több mint két évtizedes filmrendezői 
munkásságáért . 

A Magyar Népköztársaság é r d e m e s 
m ű v é s z e címmel tűntették kl 

CZABARKA GYORGYÖt, a Magyar Te-
levízió Balázs Béla-díjas főoperatőrét a 
magyar televíziós f i lmekben nyúj to t t ki-
emelkedő operatőri tevékenységéért ; 

KOLONITS ILONA Balázs Béla-díjas 
filmrendezőt a dokumentumfűm-rende-
zésben elért kimagasló eredményeiér t ; 

A B a l á z s B é l a - d í j L fokozatát 
kapta 

HUSZARIK ZOLTÁN filmrendező, SI-
MO SÁNDOR filmrendező, SZONYI G. 
SÁNDOR, a televízió rendezője. 

n . fokozattal tűntet ték kl 
CZEIZING LAJOS fotóművészt, FENER 

TAMÁS fotóművészt, KOZA DEZSŐ film-
rendező asszisztenst, SZALOKI JÓZSEF 
dramaturgot . 

III. fokozatot kapott 
BANKI LASZLO filmrendező, BIRO 

MIKLÓS, a televízió operatőre, BORNYI 
GYULA, a televízió operatőre, ZÖLDI 
ISTVÁN filmoperatőr. 


