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A VII. Magyar Játékfilmszemle 
végén, a zsűri döntése után, azt 
mondták egyesek: „Minden nagyon 
érdekes, élénk volt itt, kivéve talán 
a filmeket. Illetve magát a versenyt. 
Mert ugyan kinek lehetett kétsége 
afelől, hogy a Fotográfia és a Har-
madik nekifutás is díjat kap? Hogy 
melyik milyen díjat? Talán még az 
volt valamennyire meglepetés, hogy 
a zsűri a Magyar ugaron forgató-
könyvét tartotta a legdíjazhatóbb-
nak, de ez sem akkora, hogy izgal-
makat keltsen. Azt meg különösen 
nem vitatja senki, hogy a Petőfi '73 
egyik értéke Kende János operatőri 
munkája. A zsűrinek jó szeme volt. 
Minden a papírforma szerint tör-
tént." 

Kétségtelen, hogy az ilyenféle vé-
lemény illuzórikus várakozáson, vagy 
éppen félreértésen alapul. Bizonyára 
nem feladata a filmszemlének egy 
sportverseny izgalmasságával szol-
gálnia. S hogy mégis — ha csak 
szemernyi — igazságot vélünk föl-
fedezni a fenti tévedésben, annak 
okát egy szokatlan körülményben 
kell látnunk. S ezt úgy lehetne vala-
hogy tapintatosan megfogalmazni, 
hogy az idei játékfilmszemle figyel-
mének központjában, bizony, sajná-
latosan, nem a filmek álltak, s kü-
lönösen nem a versenyfilmek. De 
félig-meddig így is igazságtalan, mert 
a pécsi moziközönség, ha nem is túl-
hevült fokon.de állandó érdeklődést 
mutatott a filmek iránt, szorgalma-
san megtöltötte a mozitermeket, s 
nemcsak az ú j magyar és külföldi 
filmek vetítésein, hanem például 
Fábri Zoltán életművének retros-
pektív előadásain éppúgy, mint a 
már „lefutottnak" tartott verseny-
filmekén. Határozottan igényelte az 
alkotókkal való találkozásokat, s 
ezek a beszélgetések nem nélkülöz-
ték a tartalmasságot, sok esetben az 
izgalmas hozzászólásokat sem. 

Mindez azonban, sajnos, a szemle 
közfigyelmének perifériáján zajlott, 
szinte mellékes eseményekként, oly-
kor párhuzamosan számos más kul-
turális, vagy éppen csak szórakozta-
tó mellékeseménnyel, amilyenekkel 
Pécs városa és a szemle rendezői ez-
úttal is bőven szolgáltak a részve-
vőknek, szakmai és egyéb nagyszá-
mú vendégnek egyaránt. Így aztán a 
feltornyozott program inkább szét-
szórta a figyelmet, semmint a lé-
nyegre, magukra a filmekre, azok 
problémáira, a filmművészetre kon-
centrálta volna. 

Nem könnyű erről beszélni, még 
egy utólagos beszámolóban sem, ha 
az ember el akarja ismerni mind-
azoknak a munkáját, akik ezt meg-
érdemlik, s elsősorban nem akar há-
látlan lenni az igazán vendégszerető 
és áldozatkész pécsiekhez. Hiszen 
egy ilyen hatnapos szemle megren-
dezése, sokoldalú programjának le-
bonyolítása, a nem csekély anyagi 
áldozat mellett, sok ember lelkes 
munkáját, fáradságos fizikai és szel-
lemi hozzájárulását is igényli. S fel 
is emészti. Ezt el nem ismerni igaz-
ságtalan. És el is lehetne ismerni 
fenntartás nélkül, ha végül is e buz-
galom és jó szándékú törekvés nem 
oldaná fel a filmszemlét egy tarka-
barka, szórakoztatni akaró, lénye-
get felejtő „ünnepi filmhétté"; ha 
megállapodhatnánk abban, hogy Pé-
csett a magyar filmek ünnepi hetét 
rendezzük ezentúl filmszemle he-
lyett. 

Vannak olyan időszakok persze, 
amikor maguk a problémák, megol-
dandó művészeti kérdések spontá-
nul a filmekre terelik a figyelmet; 
az idén más volt a helyzet. S így 
könnyen támadhatott bárkinek az a 
furcsa benyomása, hogy itt a tarka 
programban még az ú j hanglemez-
bemutatók is fontosabbak, mint a 
filmek, nem is szólva egyéb műso-



rokról. Külsőségeiben bármilyen im-
pozáns, rutinirozott a pécsi szemle, 
nem tölti be feladatát, amiért létre-
jött, ha nem képes néhány napra 
központi kérdéssé tenni a magyar 
film ügyét a meghívottak számára 
sem. Egy formális lebonyolítású 
"filmverseny" — különösen ha so-
kan úgy éráik, hogy az már „lefu-
tott", vagyis nincs több egyenlő ér-
tékű film a mezőnyben — magában 
nem elég, mint a tapasztalat mutat-
ja, a közfigyelem koncentrálására. S 
nem elég ehhez egy mégoly tekinté-
lyes zsűri zárt ajtók mögötti tanács-
kozása sem. S alig változtatott ezen 
a népes vitafórum, pedig az idén Vi-
tányi Iván magas színvonalú, gon-
dolatokban gazdag előadása vezette 
azt be; de egy-két részletkérdésben 
vitázó felszólalótól eltekintve, elma-
radt a folytatása: a hozzászólások 
többségébea éppúgy eltűntek a konk-
rét filmek és adott problémáik, mint 
a szemle programjában. 

Ezt a programozást újra végig 
kell gondolni, ha nem akarunk úgy 
járni vele, mint Gyarmathy Lívia 
Álljon meg a menet című filmjében 
a lelkes ünneplők, akik éppen arról 
feledkeznek meg, akit ünnepelnek. 
A pécsi szemle most pár év szüne-
tet tartott. És a korábbi évek tapasz-
talatai alapján bizonyos változások 
következtek be a szervezésében. E 
változtatások közt van jó is, mint 
például a zsűri igen sokoldalú, ma-
gas szellemi szintre emelése. Van 
azonban olyan, ami vitatható, s bi-
zonnyal javítható, elsősorban a film-
verseny rendezésének szinte kizáró-
lagosan vállalati érdekeltségű formá-
ja. S ha nem is arról van szó, hogy 
a szemlét valamiféle puritán mun-
kaértekezletté változtassuk, arról ta-
lán igen, hogy a filmet, s elsősorban 
a jelen levő filmeket, s azok konk-
rét problémáinak megvitatását te-
gyük a műsor gerincévé. 

Bizonyára kínálkozik majd erre 
lehetőség, ha mindazok, akikre a 
szemle bízva van, egyetértenek ab-
ban, hogy szükség van ilyen szervei-
zési változtatásokra. S tovább gon-
dolkoznak ezen. Különösen, ha ta-
pasztalták, hogy nem is kevesen vol-
tak olyanok, akik a szemle egész 
ideje alatt egy vagy két alkalommal 

ültek be vetítésre, azon az alapon, 
hogy a többit „már láttuk". Saját-
ságos jelenség az is, hogy a szemle 
programja szinte a rendezők magán-
ügyének tekinti az alkotók és a kö-
zönség találkozását: e találkozóknak 
nincs központi helyük, majdnem „ti-
tokban" zajlanak, s rendszerint olyan 
időben, ami ütközik más film 
vetítésével, vagy egyéb program-
ponttal. Elképzelhető, hogy e talál-
kozókat a szemle perifériájáról kö-
zelebb vonjuk a középponthoz, annál 
is inkább, mert éppen a verseny fil-
mek rendezőiről, alkotóiról van szó, 
s ha e találkozók nem is mindig és 
egészükben magas színvonalúak, de 
nem nélkülöznek tanulságot és szá-
mos esetben izgalmasságot sem. Az 
sem elképzelhetetlen, ha e találkozó-
kat központi helyen és megfelelő idő-
ben rendezik —, hogy meghívják rá 
a zsűri tagjait, s mindazokat, akik a 
záróvitán is felkért hozzászólók. 
Legüdvösebb hatása föltehetően az 
lenne ennek, hogy az átfogó vita is 
konkrétabb formát öltene, s kevésbé 
tördelnék szét bölcs általánosságok 
és jelentéktelen mellékkérdések. Le-
het, hogy egy ilyenfajta koncentrá-
ciónak következményeként kiderül-
ne, hogy sok is egy teljes hét a szem-
léhez. Elképzelhető akkor, hogy csak 
három vagy négy napig tartana. 
Mint ahogy elképzelhető, sőt kívána-
tos is lenne, hogy valamilyen for-
mában részt vegyenek, vagy bele-
szóljanak a versenybe az újabban 
elkészült magyar filmek is, s ne csak 
díszként fityegjenek az amúgy is 
mutatós szemle programján. S még 
az is elképzelhető, ha nagyon meré-
szek akarunk lenni, hogy a zsűri vi-
tája —, ha döntése nem is — nyil-
vános legyen. Sok minden elképzel-
hető még, csak éppen az nehezen, 
hogy a magyar játékszemlén ne az 
ott levő, konkrét filmekre terelőd-
jék a központi figyelem. 

De ha mégis így volna, ha elfo-
gadnék a szemlét pusztán „ünnepi 
hétnek", jó vagy kevésbé jó filmpro-
pagandának, csak akkor zárhatjuk 
ezt a beszámolót azzal a következ-
tetéssel, hogy az idei pécsi film-
szemle a várakozásnak megfelelően 
jól sikerült S készülhetünk a követ-
kező „ünnepi hétre". 
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