
JÁTÉKFILM  ÉS  KÖZÖNSÉG 
Akárhogy  is  csűrjük-csavarjuk  a  

számokat,  akárhogy  is  sorjáztatjuk  
a  racionális  magyarázatokat,  a  tény  
akkor  is  tény  marad:  a  magyar  já-
tékfilmek  látogatottsága  aggasztóan  
alacsony,  sőt  1978-at  tekintve  szinte  
rémisztő  zuhanásnak  vagyunk  szem-
tanúi.  Noha  egy  év,  sőt  gyakorlati-
lag  hat  hónap  eredményei,  ponto-
sabban  eredménytelensége  elmélet-
ben  nem  szabadna,  hogy  pánik-
hangulatot  keltsen,  mégis  nyilvános  
fórumokon  és  belső  vitákon  egyaránt  
érzékelhető  valamiféle  elbizonytala-
nodás.  Aminek  majdhogynem  termé-
szetes  következménye  a  vádaskodás,  
az  egymásra  való  gúnyos  mutogatás,  
s  ami  a  legrosszabb:  a  helyzet  cini-
kus  „tudomásulvétele".  

Ilyen  hangulati  tényezők  mellett  
—  mint  mindig  —  hamar  megjele-
nik  az  a  rossz  polarizáció,  amely  
fölé  semmiféle  józan  szembenézés,  
értelmes  eszmecsere  nem  verhet  hi-
dat.  Nevezetesen  egyfelől  az  arisz-
tokratikus  gőg,  az  értékteremtésnek  
kicsiny  és  még  kisebb  körökre  tar-
tozó  ügyként  való  felfogása,  egyálta-
lán  az  a  sziget-tudat,  amely  egyaránt  
követeli  a  kivételezettség  és  a  meg  
nem  értettség  kitüntető  stigmáit.  
Másfelől  pedig  unos-untalan  fölme-
rül  a  közönség  fogalmának,  a  „társa-
dalmi  megrendelésnek"  fetisizálása,  
amely  jobbára  az  igényeknek,  a  
„megrendelésnek"  egy-egy  tényező-
jét  abszolutizálja,  és  a  hatvanas  
években  minden  tekintetben  nagy-
korúvá  vált  magyar  filmművészetet  
—  immanens  értékeivel  egyetemben  
—  ennek  rendelné  alá.  

Természetesen  e  két  véglet  között  
sok  „átmenet"  található,  szinte  túl  
sok!  A  magyarázatok  zavarbaejtően  
sokrétűek,  s  az  igazságnak  egy-egy  
vonatkozását  minden  bizonnyal  kép-
viselik  is.  Például  a  most  következő  
négy  —  sommás  kifejtésben:  

Elsőként  körüljárandó  az  a  rend-
kívül  fontos  és  a  kérdés  szempontjá-

ból  nyilván  alapvető  jelentőségű  
tény,  hogy  a  magyar  játékfilm,  
amely  az  ötvenes  években  abszolút  
értelemben  uralta  a  vizuális  kultú-
rát  (nem  lévén  —  különösen  az  év-
tized  elején  —  sem  hazai,  sem  kül-
földi  versenytársa),  és  még  a  hatva-
nas  években  is  mint  primus  inter  
pares  szerepet  töltött  be  a  látvány-
ra  épülő  művészeti  ágakban,  a  het-
venes  években  mindenképpen  hát-
térbe  szorult.  Nemcsak  a  televízió-
zás  —  hazai  viszonylatban  —  totá-
lisnak  nevezhető  uralmáról  van  szó,  
hanem  arról  az  egészséges  „fölfejlő-
désről"  is,  amely  a  környezetkiala-
kításban,  képzőművészetijén,  színhá-
zi  kultúrában  tapasztalható.  Hadd  
kockáztassam  meg  azonban  azt  a  
paradoxont,  hogy  a  jelenlegi  hely-
zetben  a  tévé  a  primus  inter  pares  
szerepet  mindössze  formálisan  fog-
lalja  el,  és  nem  azzal  a  szükséges  di-
namizmussal,  amit  a  művészetek  
„egyenlőtlen  fejlődése"  az  éppen  
élen  haladóra  elsőrendű  feladatként  
ró  ki.  De  talán  elvileg  sem  töltheti  
be  ezt  a  szerepet  a  kívánt  dinamiz-
mussal.  A  televízióban  napról  napra  
a  vizuális  kultúra  közvetítésének  és  
önálló  előállításának  értékbirkózását  
láthatjuk.  Azt  a  bízvást  heroikusnak  
nevezhető  küzdelmet,  amelyet  a  tévé  
a  politikai  tájékoztatás,  az  ismeret-
közlés,  a  szórakoztatás  és  a  katarti-
kus  művészi  élmény  „műsoradago-
lásának"  arányosításáért  folytat,  
hogy  a  többnyire  egymást  kioltó  ha-
tásokat  egymásért  valókká  fordítsa  
át.  Játékfilmes  szempontból  a  dina-
mizmus  hiánya  (ami  például  meg-
mutatkozik  a  hazai  és  külföldi  iro-
dalom  illusztratív  feldolgozásának  
túlsúlyában  is)  két  területen  okoz  
problémát.  Egyrészt  álfeszültség  ke-
letkezik  a  vizuális  kultúra  két  terü-
letének  nyilvánossági  szintje  között.  
A  televízió  —  általában  a  tévénézés  
valamiféle  mitizált  „intimitására"  
hivatkozva  —  értéktől  függetlenül  a  



játékfilmek  egy  részét  kicenzúrázza  
műsoraiból.  Fontos  motívum  e  kér-
désben  az  „értéktől  függetlenül"  
megjegyzés,  ami  nem  csupán  a  már  
elkészített  művek  egy  csoportjára  
nézvést  káros,  hanem  kulturális  po-
litikánk  alapvető  értékorientációjá-
nak  helyi  torzulását  is  jelzi.  Hatása  
ennél  is  kártékonyabb;  felerősíti  
ugyanis  azt  a  belső  —  hol  intézmé-
nyesült  formát  öltő,  hol  „önkénte-
sen"  vállalt  — cenzúrát,  amely  jogos  
önvédelemként  a  lehetséges  kire-
kesztéssel  szemben  —  az  „átlaghoz  
való  regresszió"  genetikai  törvényé-
re  kísértetiesen  emlékeztető  módon  
—  szürkíti,  lefokozza  és  fölismerhe-
tetlenné  teszi  a  legeredetibb  ötlete-
ket  is.  Lényegében  ebből  következik  
a  második  számú  problémaköteg.  A  
tévé  az  átlagot  avatja  mércévé,  oly  
totálisan,  hogy  a  derék  átlag,  a  jó  
közepes  a  kritikai  visszhangban  is  
már-már  a  remekművekhez  illő  lel-
kesültséggel  igazolódik  vissza.  Ter-
mészetesen  ez  az  átlag  nem  csupán  
a  képességek  és  teljesítmények  ol-
daláról  bizonyítható,  hanem  struktu-
rálisan  is.  Ameddig  a  tévé  önálló  
művészi  (játékfilmes)  produkcióinak  
anyagi-szellemi  háttere  optimális  
esetben  is  csak  átlagos,  ameddig  egy-
egy  tévés  filmrendező  évente  —  a  
maximális  koncentráltságot  igénylő  
évi  egy  film  helyett  —  háromra-
négyre  forgácsolja  szét  figyelmét,  
addig  több  mint  feltűnő,  szinte  tör-
vényszerű,  hogy  az  alkotók  „életmű-
sorozatait"  figyelő  néző  döbbenten  
tapasztalhatta,  hogy  az  egy  időben  
készült  alkotások  jobban  hasonlítot-
tak  egymásra,  mint  ugyanazon  ren-
dezőnek  egymástól  időben  némileg  
távoleső  két  műve.  Az  átlag  —  az  
évi  nyolcvan,  száz  produkcióban  tes-
tet  öltő  átlag  —  tartalmi  és  formai  
vonatkozásban  egyaránt  hamis,  de  
létező  mércévé  merevül  a  nézők  szá-
mára,  akik  az  ettől  való  eltérést  —  
legyen  az  bár  egyszerű  szereposztási  
„merészség"  vagy  tartalmi,  ideoló-
giai  újdonság  —  önhibájukon  kívül  
hajlandók  deviációvá  minősíteni.  
Ameddig  ez  a  deviáció  mindössze  a  
„Jancsó-kérdés"  címszavába  volt  
sűríthető,  addig  elhanyagolható  volt  
az  ebből  fakadó  nézői  lemorzsolódás.  
A  deviáció  miatt  menekülő  nézők  
száma  ugyanis  jelentéktelen  volt.  
Ma  már  azonban  létezik  a  „Szabó-

kérdés",  a  „Kardos-kérdés",  a  „Kó-
sa-kérdés",  a  „Dárday-kérdés"  . . .  a  
sor  folytatható,  a  lemorzsolódás  
azonban  e  tekintetben  már  nem  el-
hanyagolható. 

De  vajon  van-e  a  magyar  játék-
filmnek  valamiféle  differencia  spe-
cifikája,  értékelhető  megkülönbözte-
tő  jegye?  Nos,  ez  lehet  a  probléma-
kör  második  tétele.  Röviden:  reali-
tás  vagy  illúzió  a  magyar  játékfil-
mek  „átlag  felettiségének"  öntudata,  
amit  —  ismert  sirám  —  a  „nézői  tu-
dat"  persze  nem  vesz  tudomásul.  
Noha  általánosítani  évi  húsz  film  
alapján  meglehetősen  merész  vállal-
kozás,  mégis  néhány  ponton  —  úgy  
gondolom  —  lehet  pozitiv  minősí-
tést  alkalmazni.  Mindaz,  ami  e  te-
kintetben  a  játékfilmekről  elmond-
ható,  azt  egy  tudományosan  kevésbé  
használható,  ám  a  lényeget  jól  kife-
jező  fogalom  tömöríti.  Ez  a  „jól  
megcsináltság"  minősítése.  Ez  az  al-
kotás  minden  területére  kihat,  és  a  
rendezői,  operatőri,  díszlet-  és  jel-
meztervezői,  vágói,  hangmérnöki  fel-
készültség  és  igényesség  magas  szín-
vonaláról  tanúskodik.  Nem  csupán  a  
kiemelkedőnek  ítélt  filmek  esztéti-
kai  apparátusa  értékelhető  így,  ha-
nem  a  sikerületlen  alkotások  többsé-
ge  is.  A  gondosság,  a  mű  kivitelezé-
sének  igényessége  még  a  kritika  ál-
tal  rendszeresen  kifogásolt  drama-
turgiai  kivitelezésben  is  felfedezhe-
tő,  már  ami  a  dramaturgiának  szak-
mai  részét  illeti,  mivel  a  kritika  ál-
talában  abban  téved,  hogy  a  drama-
turgiát  csak  szakmaként  és  nem  
döntőbb  vonatkozásában,  vagyis  vi-
lágszemléletként  kezeli.  

Ha  elfogadjuk  a  játékfilmek  „jól  
megcsináltságának"  differencia  spe-
cifikaként  való  létezését,  fönnmarad  
a  kérdés,  vajon  a  közönség  ezt  ho-
gyan  „honorálja".  Vajon  ez  elősegíti  
a  közönségkapcsolatok  erősítését,  
vagy  közömbös  e  kapcsolatok  lénye-
gét  illetően?  A  tapasztalatok,  némi-
képp  rácáfolva  a  teoretikusi  várako-
zásokra,  azt  mutatják,  hogy  tömeg-
szerű  méretekben  inkább  közömbös  
a  kapcsolatok  kiépítését,  a  moziba  
szoktatás  erősítését  illetően;  sőt  az  
sem  túlzás,  ha  e  tekintetben  némi-
leg  mint  negatívumot  is  felróhatjuk.  
Az  esztétikai  komplexitásra  való  tö-
rekvés  stratégiája  a  közönségtől  is  
komplexebb  befogadói  apparátus  



mozgósítását  követeli  meg,  s  ennek  
az  apparátusnak  a  hiánya  vagy  rész-
legessége  olykor  a  kapcsolat  megte-
remtődésének  elemi  feltételeit  sem-
misíti  meg.  A  helyzet  drámaiságát  —  
a  hatvanas  évekhez  képest  —  az  je-
lenti,  hogy  filmjeink  intellektuális  
szintje  számottevően  nem  nőtt  meg,  
csupán  a  „forma"  felzárkózott,  ön-
maga  is  tartalommá  vált,  és  ez  még-
is  olyan  ugrásnak  bizonyult,  ami  a  
tömegbázist  illetően  tetemes  veszte-
séggel  járt.  A  helyzet  kétféle  meg-
oldást  sugallhat;  egyfelől  a  regresz-
sziót  az  átlaghoz  (aminek  —  szigo-
rúan  önkéntes  alapon  —  a  filmgyár-
tásban  máris  megvannak  a  jelei;  
csak  ezzel  tudom  magyarázni  azt  a  
feltűnő  jelenséget,  hogy  filmjeink  
már  a  tervezés  pillanatában  lemon-
danak  a  bonyolultabb  dramaturgiai  
rendszerek  alkalmazásáról,  és  el-
uralkodott  az  utóbbi  években  a  li-
neáris,  .  a  halmazati  dramaturgia,  
amely  —  úgymond  —  az  ábrázolt  
események  köznapi  értelemben  vett  
„logikáját"  követi).  Másfelől  annak  
a  filmen  kívüli  közegnek  a  játékfil-
mek  érdekében  való  mozgósítását,  
amit  nem  csupán  az  önös  cél  igé-
nyelne,  hanem  az  összhangteremtés  
vágya  és  követelménye  —  a  kultúr-
politika  általános  stratégiája  révén  
— az  egyes  művészeti  ágak,  a  külön-
böző  tudatformáló  intézmények  ma  
még  meglehetősen  atomizált  lehető-
ségei  között.  Röviden  arról  van  szó,  
ma  már  illúzió,  hogy  „minden  film  
azzal  találja  meg  a  közönségét,  hogy  
megneveli".  A  filmes  hatás  a  hatás-
mechanizmusoknak  csupán  egy  ré-
sze.  és  a  film  közönségkapcsolatai-
nak  javítását  várni  csak  a  filmek  ré-
vén,  ez  annyit  jelent,  mintha  
Münchausen  báró  módjára  hajunk-
nál  fogva  kívánnánk  kihúzni  ma-
gunkat  a  mocsárból.  

Természetesen  ez  a  megállapítás  
nem  ment  fel  bennünket  a  játékfil-
mek  részfelelősségének  vizsgálata  
alól.  Harmadik  kérdéscsoportként  
tehát  a  filmek  „valódi  valóságának"  
problémáját  kell  megvizsgálni.  Sie-
tős  megjegyzésként  leszögezhetjük,  a  
hetvenes  években  teljes  terjedelmé-
ben  kibontakozott  az  a  folyamat,  
amit  a  filmekkel  szemben  támasz-
tott  ú j  hitelesség-igénynek  nevezhe-
tünk.  Nem  függetlenül  az  ú j  Holly-
wood  „kisrealizmusától",  ma  már  az  

„általában  vett"  filmi  hitelesség  
végletes  vereséget  szenvedett.  A  tör-
ténelmi  filmek  majdhogynem  mei-
ningeni  precizitása,  a  jelenkorban  
játszódó  alkotások  „éppen  így"  hi-
telessége  nemcsak  a  látványban  
okozott  döntő  változást,  hanem  —  
mondhatni  —  a  világszemléletben  is.  
Méghozzá  pozitív  módon  az  igazság  
feltárásának  új  metódusai,  főleg  a  
dokumentarista  módszerek  játékfil-
mes  alkalmazása  révén:  olyan  új,  
korunkra  jellemző  élethelyzetek,  
hangulatok  szivárogtak  be  filmjeink-
be,  amelyeket  mindenképpen  nye-
reségnek  kell  elkönyvelni.  Ugyanak-
kor súlyos negatívumokat  is  tartalmaz  
a  dokumentum-játékfilmeknek  di-
vatként  való  fölfuttatása.  Megreke-
dést,  nyomtató  lóként  való  körfor-
gást  a  „valódi  valóság"  szenzualista  
elemeiben.  Végletes  formában  pedig  
lemondást  a  művészet  létfeltétele-
ként  egzisztáló  „döntő  láncszem"  
megragadásáról,  a  sűrítésről,  a  fel-
szín  alatt  ható  folyamatok  érzékel-
tetéséről,  egyáltalán  annak  megmu-
tatásáról,  hogy  mi  az,  amit  az  em-
berek  tesznek,  de  nem  tudnak.  Nem  
véletlen,  hogy  Lukács  György  a  rea-
lizmus  elméletének  kidolgozása  köz-
ben  állandóan  hangsúlyozta,  hogy  az  
alkotás  sohasem  fejeződhet  be  a  va-
lóság  tényeinek  enumerációjával;  
nem  véletlen,  hogy  Lenin  több  íz-
ben  kifejtette,  egy  tény  halott  tény  
mindaddig,  amíg  beható  elemzésnek  
nem  vetjük  alá.  A  „valódi  valóság"  
igényével  fellépő  filmek  közönség-
visszhangja,  jobban  mondva:  vissz-
hangtalansága  egyeseket  arra  indít,  
hogy  a  forgalmazás  speciális  formá-
ját  keressék  meg.  Nyilván  igazuk  
van.  Ám  figyelmen  kívül  hagyni  azt  
a  tényt,  hogy  e  filmkészítési  metódus  
befogadása,  akár  a  művészetre,  akár  
a  szórakoztatásra  hangolt  nézők  kö-
rében  a  legproblematikusabb:  sajá-
tos  vakság  lenne.  Sajnos  ezt  a  vak-
ságot  a  kritika  egy  része  is  táplál-
ja  azzal,  hogy  vagy-vagy  kategóriák-
ban  gondolkodva  nagyobb  mérték-
ben  az  egyedül  üdvözítő  út,  kisebb  
mértékben  a  kitagadás  lehetőségét  
pillantja  meg  benne.  Ezáltal  mester-
ségesen  növeli  azt  a  szakadékot,  
amely  a  filmek  és  a  nézők  között  —  
több  tényezőt  figyelembe  véve  —  
amúgyis  ott  tátong.  

A  tényezők  döntő  csoportja  vég-



eredményben  —  negyedik  probléma-
ként  —  a  forgalmazás  körül  csopor-
tosul.  Most  nem  arról  a  kétségkívül  
elemzendő  tényről  van  szó,  amely  a  
moziforgalmazás  anyagi  helyzetének  
siralmas  állapotát  panaszolja,  még-
csak  nem  is  arról  a  statisztikai  prob-
lémán  túlmenő  kérdésről,  vajon  a  
nézőszámok  mögött  mi  húzódik  meg  
(vajon  azok  látják-e  a  filmet,  akik-
nek  készült),  hanem  a  forgalmazási  
stratégia  döntő  láncszeméről,  a  mo-
zik  nyújtotta  választékról,  a  színkép-
ről.  A  forgalmazók  rendelkezésére  
álló  filmállomány  a  hetvenes  évekre  
robbanásszerűen  megnőtt,  ezt  a  nö-
vekedést  azonban  sem  a  mozipark,  
sem  az  előadások  száma  nem  követ-
te.  Ebből  logikusan  következik,  hogy  
a  filmszámot  tekintve  évek  óta  azo-
nos  szinten  stagnáló  magyar  film  eb-
ben  a  növekedésben  relatíve  egyre  
kisebb  szerepet  tölt  be.  Mára  előállt  
az  a  helyzet,  hogy  van  olyan  magyar  
film  —  és  ebben  nyilván  a  premizá-
lási,  nyereségérdekeltségi  szisztéma  
is  ludas  —,  amit  a  megyei  moziüze-
mi  vállalatok  egy  része  be  sem  
mutat  vagy  méltatlanul  alacsony  
előadásszámban.  Kétségtelen  tény,  
hogy  a  játékfilmek  egy  része  be  
sem  nevezhet  abba  a  versenybe,  
amit  a  külföldi  filmek  serege  je-
lent.  De  ha  benevezhet,  akkor  sem  
jár  jobban:  filmjeink  döntő  többsé-
ge  nem  saját  távját  fut ja  végig.  A  
kínálat  ugyanis  tömegszerű  mére-
tekben  nem  a  társadalmilag  felelős  
gondolkodást,  a  művészi  katartikus  
élményt  erősítő,  azzal  harmonizáló  
törekvéseket állítja  sorompóba film-
jeinkkel  szemben,  hanem  a  kom-
mersznek  olyan  áradatát,  amely  
félresöpri  a  „magyar  kínálatot".  
Mindezt  a  forgalmazás  oldaláról  
nyílt  fórumon  vagy  szakmai  tanács-
kozásokon  egyaránt  a  következő  
„ideológia"  támogatja  meg:  „A  ma-
gyar  film  színképe  egysíkú.  Kevés  
az  izgalmas,  szórakoztató,  közönség  
számára  könnyen  befogadható  ter-
mék."  Ennek  az  „ideológiának"  ho-
vatovább  olyan  „éles"  megfogalma-
zásait  is  hallhatjuk, hogy  egyes film-
jeinkről  megengedik  ugyan,  hogy  
művészileg  értékesek,  de  „forgal-
mazhatatlanok". 

Hogy  is  állunk  a  sokat  emlegetett  
színképpel?  Az  „elvárások"  szint-
jén,  ha  csak  címszavakban  fogal-

mazzuk  meg  —  mai  társadalmi  drá-
ma,  jó  közérzetet  kifejező,  magvas  
szórakoztató  film,  gyermekfilm,  if-
júsági  film,  kalandfilm,  történelmi  
önismeretet  szolgáló  dráma,  vígjá-
ték,  zenés  film  stb.  —,  láthatjuk,  
hogy  túlságosan  széles  az  a  „palet-
ta",  amelyet  az  évi  húsz  filmnek  
kellene  kitöltenie.  A  színkép  köve-
telése  ráadásul  minden  igényt  szá-
mításba  vesz,  csak  egyet  nem:  azt  
a  szellemi  és  mesterségbeli  atmosz-
férát,  amit  az  alkotók  —  pozitív  és  
negatív  értelemben  egyaránt  —  kép-
viselnek.  Nem  számol  a  sajátos,  im-
már  két  évtizedes  történettel  időben  
is  igazolható  értékkel,  amelyet  a  ma-
gyar  játékfilm  mint  művészet  vívott  
ki  magának,  másfelől  azokkal  a kor-
látokkal,  anyagi  természetűekkel  is,  
amelyek  pontatlanul  ugyan,  de  köz-
érthetően:  a  kommersz  mozi  készí-
tésében  kétségkívül  léteznek.  

Szó  sincs  arról  az  egészségtelen  
„munkamegosztásról",  hogy  mi  csak  
gyártsunk  művészetet,  az  „árut"  pe-
dig  importáljuk  onnan,  ahol  azt  job-
ban  tudják  készíteni.  Inkább  arról,  
hogy  a  szórakoztatás  fogalmába még 
ma  is  a  kapitalista  igénytelenség,  
övön  aluli  érzékbirizgálás  szűrődik  
be,  valamiféle  szemérmes  kapunyi-
togatás  az  értéktelenség  előtt.  Ami  
nyilvánvaló,  a  színkép  vállalása  va-
lóban  a  közönségbázis  szélesítésének  
egyik  lehetősége,  de  nem  egyetlen,  
és  egyáltalán  nem:  a  legfőbb  eszkö-
ze.  Ugyanis  az  is  belátható,  a  ma-
gyar  játékfilm  egyedül  képtelen  a  
kínálattal  minden  távon  versenyre  
kelni.  Ebben  a  televíziónak  nemcsak  
szövetséget  kell  vállalnia,  hanem  
alapvető  érdeke  is,  hogy  „közös  stra-
tégiát"  dolgozzon  ki  a  filmgyártás-
sal,  hacsak  nem  akarja  mint  közve-
títő  és  készítő  a  kétségkívül  tapasz-
talható  kulturális  skizofréniát  el-
mélyíteni. 

Röviden:  hogy  a  magyar  játék-
film  körül  a  légkör  jó  legyen,  kevés  
—  bár  rendkívül  fontos  —  az  a  bel-
ső  erőfeszítés,  amit  a  filmek  önma-
gukban  tehetnek.  A  nézőszám  csök-
kenése  figyelmeztethet  bennünket  
arra,  hogy  filmről  szólva:  a  vizuális  
kultúra egészét  kell  figyelembeven-
ni.  Nem  taktika,  hanem  stratégia:  
az  összehangolt  cselekvés.  

MARX  JÓZSEF  


