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FILMPOLITIKA, FILM ÉS POLITIKA A FORRADALOM UTÁN1 

A forradalom utáni megtorlás kulturális életet szétziláló intézkedései közül az irodal-
mat érintő retorziók a legismertebbek. Kevés információval rendelkezünk azonban 
arról, hogy a kultúrpolitika által az irodalommal legalábbis azonos fontosságúként 
kezelt filmművészetet, pontosabban a filmgyártást miként és mennyiben érintette a 
restauráció. íróperek voltak 1957 során, számos színészt is elítéltek, de nem volt 
„filmes per". Ha a forradalom alatti tevékenységükért börtönre ítélt színészeket le-
számítjuk, azt kell látnunk, hogy a filmszakmát elkerülték a demonstratív letartóztatá-
sok és perek. (Egy igen fontos kivételre, Teuchert József gyártásvezető elítélésére 
külön kitérek majd.) Mégsem állítható, hogy a megtorlás nem érintette a filmgyártást. 
Jelen dolgozatban a forradalmat követő év filmpolitikájának néhány mozzanatát, a 
játékfilmgyártás feletti kontroll visszaszerzésének folyamatát kívánom bemutatni. 

A FORRADALOM A GYARMAT UTCÁBAN 

A forradalom kitörését követő napokban a Gyarmat utcai játékfilmgyárban (október 
végétől újfent Hunnia Filmstúdióként szerepelt), a Híradó és Dokumentumfilmgyártó 
Vállalatnál (továbbiakban HDFV), a Fővárosi Moziüzemeknél és a Filmtechnikai 
Vállalatnál alakultak meg a munkástanácsok.2 Ugyanezen a napon jött létre a Színház-
és Filmművészeti Szövetség Forradalmi Bizottsága (csatlakozva a Magyar Értelmi-
ség Forradalmi Bizottságához).3 A szovjet csapatok magyarországi tartózkodása, illet-
ve a restauráció ellen színészsztrájkot hirdettek,4 amelyet november másodikán szün-
tettek be.5 

1 A szöveg a Filmirányítás és gyártástörténet Magyarországon 1957-1968 című kutatás első eredményeire 

támaszkodik. 

2 Népszava, 1956. október 30. 

3 Egyetemi Ifjúság, 1956. október 30. 

4 Igazság, 1956. október 30. 

5 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23.-november 9. Bp. A Századvég Kiadó 

és a Nyilvánosság Klub közös kiadása [Az 1. kiadást lásd Varga László (New York) 1957], 1989., 394. o. 
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A Hunniában a filmgyári dolgozókból, műszaki személyzetből, művészekből 30 
tagú forradalmi munkástanács alakult. Az ideiglenes igazgatóság tagjai Katona Jenő 
gyártásvezető, illetve Bán Frigyes és Szőts István rendezők voltak. (Bán a megelőző 
évek egyik leggyakrabban foglalkoztatott, kitüntetett rendezője, a Talpalatnyi föld 
alkotója. Szőts István nevéhez a negyvenes évek két kiemelkedő filmje, a külföldön is 
hatalmas sikert aratott Emberek a havason (1942), valamint a készítése évében, 1948-
ban betiltott Ének a búzamezőkről fűződik. Ő a negyvenes évek vége óta félreállítva 
csak néprajzi dokumentumfilmeket készíthetett. 1957 második felében emigrált, a 
velencei fesztivált követően külföldön maradt.) 

„Az ideiglenes igazgatóság és az összes tanácstestületek megkezdték az átszer-
vezéseket. Megszüntették a felesleges osztályokat, szervezési és gazdasági átcsopor-
tosításokat végeznek, felkészülnek a munkára. A forradalmi eseményekkel kapcsola-
tos dokumentumfilmeket már forgatják."6 Az átszervezések alapvetően a túlsúlyos 
Központi Dramaturgia leépítését,7 a gyártásszervezet decentralizálásának előkészítését 
jelentették. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy ezekben a napokban a filmgyártás 
pártok közötti felosztásának ötlete, a koalíciós korszakbeli szisztémához való visszaté-
rés is felmerült, ezt azonban a munkástanács, illetve (egy interjú tanúsága szerint) a 
felsőbb politikai vezetés megvétózta.8 

Míg a gyártásszervezet átalakítására, valamiféle önállóság és önigazgatás, kisebb 
gyártóegységek, alkotócsoportok megalakítására a forradalom idején csak tervek ké-
szültek, a rádió által említett forgatások hatalmas lendülettel zajlottak. A filmhíradó 
munkatársai mellett ugyanis a játékfilmgyár operatőrei és rendezői szintén nagy sze-
repet vállaltak a forradalom megörökítésében.9 A forgatócsoportok tevékenységét 
Teuchert József gyártásvezető koordinálta. November 4-én született hetijelentése 

6 A forradalom hangja, 350. o. 

7 Az ötvenes évek magyar filmirányításának kulcsfogalma a forgatókönyv volt. A Révai-korszakban, de 1953 

és 1956 között, sőt a forradalom utáni években is a politikusok, illetve a filmszakma párt- és állami vezetői 

szinte kizárólag a filmek ideológiai-agitatív szerepére figyeltek, az ideológiailag „megfelelő" forgatókönyv 

filmre vitelét, rendezését másodlagosnak, pusztán szakmai kérdésnek tartva. Azért, hogy a forgatókönyvek 

megfeleljenek a politika érdekeinek, soklépcsős engedélyeztetési mechanizmus épült ki. Ennek volt legfon-

tosabb láncszeme a filmgyár Központi Dramaturgiája. Az ötlettől a film elkészültéig átlagosan is legalább 

másfél-két év telt el. Ez a „holtidő" alapjában véve abból származott, hogy a dramaturgia, a politikai és 

ideológiai kontroll érvényesítője egyre-másra íratta át a forgatókönyveket. Mivel gyakran öt-hat változat is 

készült, míg végre sor kerülhetett a forgatás megkezdésére, a könyveknek a dramaturgián való veszteglése 

alapjaiban nehezítette és lassította a filmgyári munkát. 

Ezt a soklépcsős szerkézetet próbálták meg a forradalom napjaiban, illetve a következő hónapokban lebon-

tani, a Központi Dramaturgia helyett több alkotócsoportot, felső kontroll helyett műhelymunkára épülő 

szervezetet létrtehozni. 

8 Újhelyi Szilárd említi ezt egy interjúban. (Kiszabadulása és rehabilitációja után, 1955-1956-ban ugyanis ő' 

volt a Filmfoigazgatóság, a filmszakma minisztériumi felügyeleti szervének vezetője.) „Szabadon szolgáló 

szellem". Beszélgetés Újhelyi Szilárddal (Tóth Klára) Filmkultúra, 1986/5. 

9 Az 1956. októberi-novemberi forgatások körülményeiről, a filmdokumentumok sorsáról bővebben írtam 

Egy forradalom snittjei címmel. In.: ÉvkönyvIII. 1994. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 
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szerint ezekben a napokban gyakran hat-hét forgatócsoport dolgozott városszerte, sőt 
vidéken is.10 Visszaemlékezések arra is utalnak, hogy a játékfilmgyárbeli munkák 
célja egy, a forradalom eseményeit hitelesen bemutató dokumentumfilm elkészítése 
volt. A Hunnia munkatársai november negyedikéig körülbelül öt-hat órányi filmanya-
got rögzíthettek. Ezeknek a felvételeknek egy része azután a következő hónapokban 
külföldre került, más tekercseket pedig a szovjet hatóságok, majd a magyar belügyi 
szervek foglaltak le. A filmanyagok terjedelméről és sorsáról szóló dokumentumok és 
információk bizonyos pontokon mindazonáltal ellentmondásosak. 

Teuchertet második kihallgatása során kérdezték erről: 
„ - Miért akarták az akkor készült anyagot külföldre juttatni? 
- Mi nem az anyagot, hanem a kidolgozott dokumentumfilmet akartuk külföldön 

forgalmaztatni, mivel jugoszláv mintára arról volt szó, hogy a vállalatok önálló jog-
körrel fognak rendelkezni, külföldi üzletek terén is. (...) 

- A dokumentumfilm kiszállítását illetően, hol volt az engedély és az ellenőrzés? 
- Ebben az esetben nem volt, de nem is volt szükséges, mert nem vittünk ki fil-

met, csak szó volt róla. Úgy gondoltuk, hogy a film befejezése után megszerezzük a 
minisztérium engedélyét, átmegy a cenzúrán, szerződést kötünk. 

- Tehát rendezett állapotok között vitték volna ki? 
- Igen, vagy külkereskedelmi szerven, vagy ha az önállóságot addigra megkap-

juk, a filmgyár hivatalos tárgyalásán keresztül." 
Teuchert ezután említi, hogy nagyjából 10 000 méter (6 órányi) anyag készült, 

ebből kétezer métert foglalt le szerinte a magyar rendőrség. A többiről, mint hiányról 
jegyzőkönyvet vettek fel.11 

Szőts István visszaemlékezésében a következőket írja: „Közben a leforgatott 
anyag is egyre gyarapodott. A 10-12 ezer méter körüli értékes filmanyagot - a külföld 
tárgyilagos informálása, segélyek és gyógyszer küldése céljából Bécsbe, a Nemzetközi 
Vöröskereszt,, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezeteihez is el akartuk juttatni. 

November 4-én, vasárnap reggel indult volna el ez a szállítmány. A teherautó 
már a laboratórium előtt várakozott, ahol javában folyt a tekercsek előhívása. A haj-
nali ágyúszó és a rádió tragikus felhívásának pánikhangulatában a laboratóriumban 
valaki villanyt gyújtott, és ezzel megsemmisítette az előhívás alatt lévő anyag egy 
részét, körülbelül 1200-1500 métert." Szerinte 2500-3000 méternyi filmet sikerült 
külföldre csempészni, és 6000-7000 méter maradt meg, és került a Hunnia raktárába. 
Ezeket a felvételeket szerinte 1957 januáijában a Kádár-kormány „tiszti karhatalmi 
különítménye" foglalta le.12 

Tovább bonyolítja a helyzetet az az utalás, amely Szeröv 1956. november 10-én 
az SZKP Központi Bizottságának írt jelentésében szerepel: „Ügynökeink jelentették, 

10 Belügyminisztérium Történeti Irattára (továbbiakban BMTI). Teuchert József vizsgálati anyaga, V-144 

758/3 dosszié, 302-303. o. 

11 Jegyzőkönyv Teuchert József második kihallgatásáról. 1957. július 17. BMTI. Teuchert József vizsgálati 

anyaga, V-144 758/3 dosszié, 250-252. o. 
12 Szőts István: Egy önéletrajz részletei (2. rész). Filmvilág, 1990/1. A Belügyminisztérium Történeti Irattá-

rában azonban - információim szerint - nincsenek (vagy legalábbis nincsenek meg) ezek a tekercsek. 
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hogy a budapesti dokumentumfilmgyárban, továbbá a »Magyarfilm« gyárban, lepecsé-
telt széfekben őrzik több filmoperatőrnek a budapesti események idején forgatott 
filmjét. Ezzel kapcsolatban több mint 2600 méter filmanyagot koboztunk el"n 

A forradalom alatti forgatásokat koordináló Teuchert kollégájával, Banovich 
Tamás rendezővel együtt a következő hetek során még kétszer forgatott (titokban) 
Budapesten, a filmgyár 16 mm-es kamerájával. Első alkalommal, 1956. december 4-
én a Szépművészeti Múzeum tetejéről a nőtüntetés részleteit örökítették meg, három 
nappal később pedig a Nemzeti Múzeumban forgattak. Itt a épületet és a gyűjteményt 
ért háborús károkat, a pusztítást dokumentálták. Ezeket a felvételeket a Teuchertnél 
1956. december 29-én tartott házkutatás során a rendőrség lefoglalta, sorsukról azóta 
semmit sem tudunk.14 

A következő hónapokban továbbra is a filmgyárban dolgozott, egészen 1957. 
május közepéig. Ekkor „rendszerellenes magatartásával" indokolva felmondtak neki. 
A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztálya 1957. május 27-i határozatában 
rendelte el előállítását, majd őrizetbe vételét. A következő hónapok kihallgatásai során 
a Hunnia munkatársai által készített felvételek koordinálásával, november-december 
során végzett illegális fotóanyaggyűjtéssel és a decemberi illegális forgatásokkal vá-
dolták. A fényképanyag összegyűjtése kapcsán került kapcsolatba többek között Széli 
Sándorral, a Műegyetem tanársegédjével, az ottani MEFESZ egyik szervezőjével. 
Teuchert ugyanis a forradalom leverése után a filmgyár részére folytatta a történtek 
dokumentálását, a forgatásokkal ekkor már természetesen leálltak, így csak fényké-
peket gyűjtött. Teuchertet (ötödrendű vádlottként) végül többek között Széli Sándor-
ral együtt a „Szirmai Ottó és tizenhat társa" ellen indított perben állították bíróság elé. 
A „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvé-
tel" bűntette miatt mind első- mind másodfokon öt évre ítélték. Három évet töltött 
börtönben, az 1960-as részleges amnesztiával szabadult.15 Ezután szeretett volna újra 
a filmgyárban elhelyezkedni, a felesége által a Filmfőigazgatóságnak írt kérelmet 
azonban elutasították.16 Teuchert ezután soha nem került vissza a szakmába, 1989-ben 
halt meg, gyakorlatilag teljesen elfeledve. 

13 Hiányzó lapok 1956 történetéből Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 1993, 163. o. Az elmúlt évek során 

az 1956-os Intézet és a Magyar Filmintézet megbízásából Geréb Anna Moszkvában kutatott. Munkája so-

rán azonban nem találta meg ezeket a felvételeket, így továbbra is csak közvetett információink vannak 

arról, hogy 1956-57 során vittek ki a Szovjetunióba a forradalom eseményeit megörökítő filmeket. 

14 Kézírásos jegyzőkönyv a házkutatásról. BMTI. Teuchert József vizsgálati anyaga, V-144 758/3 dosszié 

231.0. 

15 Teuchert József kihallgatási jegyzőkönyvei, valamint 1957. július 19-i önvallomása. BMTI. Teuchert 

József vizsgálati anyaga, V-144 758/3 dosszié 241-292. o. Az elsőfokú ítélet száma: I. NB. XI. 

8005/1958-2, a másodfokúé: I. NBf. IV. 52/1958/3. Szirmai Ottó és 16 társa pere, Teuchert kegyelmi ren-

delete. Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, fond 412.23 69. doboz, aktaszám: B 622/89. 

16 A kérvény margóján szereplő kézírásos elutasítás valószínűleg Aczél Györgytől származik. Magyar 

Országos Levéltár (továbbiakban MOL). A Filmíoigazgatóság anyagai, XIX-I-22,45. d. 66 392. 
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A FORRADALOM UTÁN: TERVEK A GYÁRTÁS ÁTSZERVEZÉSÉRE 

Az 1956. november 4-ét követő néhány hónapban a filmszakma relatív szélcsendben 
dolgozhatott. November második felében ért véget a sztrájk, s így különösebb leállás 
nélkül kezdhették meg, illetve folytathatták a munkát az 1956 második felében indult 
filmek befejezésével, majd új filmek beindításával. Ezek között néhány korábban 
visszautasított forgatókönyv is szerepelt. A „felső irányítás" ekkor még gyakorlatilag 
nem működött - az új minisztérium csak 1957. január elején alakult meg. A nem sok-
kal ezután megszerveződő Filmfőigazgatóság a Nagy Imréékkel együtt Romániába 
hurcolt Újhelyi Szilárd helyett új vezetőt kapott Révész Miklós, a HDFV volt igazga-
tója személyében. (Révész 1957 és 1963 között töltötte be ezt a tisztséget.) 

A forradalom alatt felvetett/megkezdett változtatásokat 1957 legelején folytat-
ták. Ezek közül a legjelentősebb a Központi Dramaturgia lebontása és az alkotócso-
portok kialakítása volt. Az önálló műhelymunkára épülő csoportrendszer kialakítását 
elsősorban a fiatalok (Makk Károly, Bacsó Péter, de Máriássy Félix és Fábri Zoltán 
úgyszintén) szorgalmazták. A rendezőkből, dramaturgokból és gyártásvezetőből álló 
csapat a filmgyár pasaréti telepén létrehozandó új stúdió megszervezésével kívánt 
lehetőséget teremteni magának. A több (s ezáltal „versenyhelyzetbe" kerülő) stúdió 
kialakításának az ötlete azonban az idősebb rendezők kemény ellenállásába ütközött. 
Mivel az 1957 elején megszerveződő Filmfőigazgatóság egy ideig még képtelen volt 
koordinálni a szakma tevékenységét, heteken keresztül folyt a huzakodás az átszerve-
zés lehetőségéről és módjáról. Végül a Hunnia keretein belül alakultak meg a művé-
szek alkotócsoportjai: Fábri, Makk, Máriássy voltak az egyik csoport vezetői 
(bizonyos források szerint ide tartozott egy másik hármas csapat: Bán Frigyes, Ranódy 
László és Szemes Mihály is), rajtuk kívül Keleti Márton, Gertler Viktor és Révész 
György, valamint Várkonyi Zoltán, Herskó János és Fehér Imre álltak egy-egy csoport 
élén. (Ezek a felállások érezhetően művészeti-alkotói platformok alapján szerve-
ződtek.)18 

A gazdaságosság előtérbe kerülése, a Hunnia művészeinek túlzott önállósága és 
az ideológiai kérdések elhanyagolása miatt ebben az időben több sajtótámadás érte a 
Filmfőigazgatóságot. Sándor Kálmán, az ortodox marxista Táncsics Kör tagja az Élet 
és Irodalom első számában megjelent egész oldalas cikkében a kulturális élet negatív 

17 Nevek nélkül, de erre utal egy áprilisi cikk is: „Felmerült az a terv is, hogy egyesítsék a Pannónia stúdiót a 

Hunnia pasaréti telepével, ahol két, jelenleg is játékfilmgyártásra használt műterem van, és így hozzák létre 

a harmadik játékfilmgyárat." Markos Miklós: Üzlet? Nem üzlet? A filmművészet gazdaságosságáról és a 

gazdaságos filmművészetről. Magyarország, 1957. április 3. (A továbbiakban: Markos Miklós: Üzlet?...) 

Az 1957-ben megjelenő Magyarország Kádár balos ellenzékének, a Táncsics Körnek volt a lapja. A res-

tauráció és Kádár helyzetének megszilárdulása után, 1957 végén betiltották. 

18 A magyar film megújulásaként számon tartott 1954-1956 közötti évek legjelentősebb filmjeit a tapasztalt 

Fábri Zoltán (Körhinta, Hannibál tanár úr, Életjel), Máriássy Félix (Budapesti tavasz, Egy pikoló világos), 
Várkonyi Zoltán (Simon Menyhért születése), Ranódy László (Szakadék) és az önálló játékfilmmel ekkor 

debütált, az 1945 utáni első főiskolás osztályban végzett Makk Károly (9-es kórterem) készítették. Keleti 

és Gertler a legnagyobb rutinnal rendelkező „mesteremberek", a korszak sikerfilmjeinek rendezői voltak. 
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tendenciáit ostorozva a Hunniában a „csoport-autonomizmus lobogója alatt" zajló 
depolitizálást emelte ki.19 Markos Miklós Magyarország-bo[i cikkében az ideológiai 
kérdések háttérbe szorulását tartotta veszélyesnek: „Hazánk jelenlegi helyzetében nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy ráfizetéssel termeljünk. Ugyanakkor azonban 
óvakodnunk kell attól, hogy a »gazdaságosság« jegyében politikai és művészi enged-
ményeket tegyünk, teret engedjünk az ellenforradalmi ideológia behatolásának, else-
kélyesítsük az utóbbi évek során oly szépen fejlődő szocialista filmművészetünket."20 

Imre Katalint (a valamivel később megjelent Tűz-tánc antológia szintén balos szer-
kesztője) a pártértekezlet után a dekadencia és a polgári értékek felé haladó - a gyá-
rakban abban az évben készülő - filmek aggasztották: „ha azt kell észlelnünk, hogy a 
»minden virág virágozzék« népszerűvé vált és sok visszaélésre cégérként ragasztott 
jelszava úgy fordul vissza, úgy válik gyakorlatunkban bumeránggá, hogy minden 
virágzik, vagy legalábbis szaglik, csak a szocialista virág nem, akkor jogunk és köte-
lességünk erre felfigyelni, erre figyelmeztetnünk."21 

A forradalom idején megszervezett és még 1957 első felében is meglévő önálló-
ság korlátozása, majd későbbi megszüntetése az év második felében egyre érzékelhe-
tőbbé vált. A kulturális élet vezető posztjaira kormányhű, politikailag megbízható 
káderek kerültek. A Művelődésügyi Minsztérium mellett tavasszal létrehozott Iro-
dalmi Tanács után nemsokára felállították (többek között) a Filmművészeti Tanácsot 
is. Ez a konzultációs testület a gyárak, a minisztérium, a pártközpont és a szakma 
képviselőiből állt (így tagja volt a filmfőigazgató Révész Miklós; a Hunnia igazgatója, 
Darvas József; az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztályán dolgozó Szecsődi 
László; de az irodalompolitika egyik fontos szereplője, Király István is). Az 1953 és 
1956 között népművelési miniszter Darvas József a Hunnia Filmstúdió igazgatójaként 
korábbi beosztottja, Révész Miklós felügyelete alá tartozott. Az év elején nevezték ki, 
1960-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy májusi nyilatkozatában beszámolt arról, hogy 
a stúdió immár teljes kapacitással dolgozik. Kitért az előző évek filmgyártására, kul-
túrpolitikájára is. 1955-öt és részben 1956-ot a magyar filmművészet legsikeresebb 
esztendejeként említette. Ekkor ért be ugyanis az 1953. júniusi párthatározat szaba-
dabb szelleme, és az állami irányításban is oldódtak a korlátok. (A korszak persze nem 
volt hibátlan: főleg 1956 második felében, Darvas szerint, egyszerre jelentkezett a 
szektás merevség és a liberalizmus.) „De egészében, fő vonásaiban - mint az eredmé-
nyek is igazolják - helyes volt az út, amin a magyar filmművészet járni kezdett. Nem 
lenne jó - s ez nem csak a filmművészetre vonatkozik - , ha az 1953 júniusa és az 
1956 októbere közötti időszakot csak mint az ellenforradalmat előkészítő folyamatot 
látnánk! (Persze az se jó, nem is igaz, ha az 1953 előtti időket csak a hibák halmaza-
ként látjuk, s elvetjük tényleges eredményeiket.)" Darvas kiáll a Hunniában bevezetett 
csoportrendszer mellett: „Helyes fejlődés volt ez: szintén a művészi verseny, a külön-
böző művészi irányzatok kibontakozását szolgálja,, illetve szolgálhatja, ha jól csinál-

19 Sándor Kálmán: Üzleti siker - irodalmi szabadság - kultúrpolitika. Élet és Irodalom, 1957. március 15. 

20 Markos Miklós: Üzlet...? Magyarország, 1957. április 3. 

21 I. K. [Imre Katalin]: Keserű igazság filmgyártásunk helyzetéről. Élet és Irodalom, 1957. július 5. A „vi-

rágozzék minden virág" fordulat direkt utalás a maoista Kína kulturális politikájának jelmondatára. 
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juk. Nem világos azonban még, hogy a csoportok nagyobb művészi és gazdasági 
önállósága hogyan illeszthető bele, értelmesen, az egységes állami irányítás konst-
rukciójába."22 

Nem véletlen, hogy Darvas tartózkodott az 1953-56 közötti időszak merev elíté-
lésétől, hiszen ezen évek kultúrpolitikájának egyik meghatározó figurája éppen ő volt. 
Bár nem volt párttag, 1956 előtt, de a forradalom után is egyértelműen a párthű politi-
kai irányvonalat képviselte. Folyamatosan arra törekedett mégis, hogy a művészek 
éppúgy elfogadják partnernek, és ne a pártvezetés emberét lássák benne. A gyári igaz-
gatóság szintén meghasonlást okozó pozíció lehetett számára, hiszen korábban (de a 
következő években is) több forgatókönyvet írt a dramaturgia számára. Jellemző, hogy 
a csoportrendszerre és az 1957-es évre két év múltán már így emlékezett vissza: „Én 
az ellenforradalom után nagyon ellene voltam az akkori csoportrendszernek, mert az 
dezorientációt, a dezorganizációt, az anarchiát jelentette abban az időben."23 

A szabadabban dolgozó Hunniában készült filmekkel azonban számos probléma 
adódott. Általában politikailag, gyakran pedig művészileg nem feleltek meg az irányí-
tók elképzeléseinek. Ezeket a kifogásokat részletezte Révész Miklós 1957. nyár végi 
jelentése, amely a Politikai Bizottság számára készült.24 

A bizakodó hangú jelentésben az előző évek filmjeiről szólva megjelenik az az 
értékelés, amely ettől kezdve hivatalos véleményként általában szerepelni fog. Az 
1954-55-ös fejlődés a hangsúlyos, ezt zavarta meg 1956 elején a revizionizmus je-
lentkezése. Mindezt az általános politikai légkör, az irányítás lazulása és a művészek 
eszmei igénytelensége segítette. Az ellenforradalom, majd az utána következő hóna-
pokban az ellenőrzés hiánya csak tovább növelte a zavart. Az 1957-ben készülő (és 
természetesen a már elkészült) filmek nagy része ezért politikai-eszmei hibákkal ter-
helt, ráadásul a művészek a mai élet problémáitól is elfordultak. 

A Hunnia csoportrendszerére csak utalást találhatunk: „Szervezeti és gazdasági 
természetű kérdések kötötték le a figyelmet ahelyett, hogy filmgyártásunk eszmei-
politikai alapkérdéseinek tisztázására került volna sor." A „teljes művészeti szabad-
ság" és a „gyári függetlenség" a szövegben csak idézőjellel megbélyegezve, kritizálva 
szerepelnek. Az értékelés érvei igen hasonlítanak a tavaszi balos támadásokban hasz-
náltakra. Mindezt összegezve: „Ez év tavaszán lényegében arról kellett dönteni, hogy 
leállítsuk-e a játékfilmgyártást addig, amíg az ideológiai fronton is tisztázódik a hely-
zet, s eszmei-politikai szempontból kiváló forgatókönyveket kapunk, vagy pedig -
vállalva filmgyártásunk 1955. évi színvonalához képest az átmeneti visszaesés kocká-
zatát - folytatjuk a gyártást, bizonyos megalkuvással a színvonal területén, de azt 
tudatosan kezelve, elvi-politikai engedmények nélkül."25 

22 Darvas József: A magyar filmművészet néhány időszerű kérdéséről. Film, Színház, Muzsika, 1957. má-

jus 31. 
23 Filmvilág, 1959. május 15. 

24 Jelentés a filmterület helyzetéről és legfontosabb problémáiról. MOL, 288. fond 33. cs. (1957) 5. ő. e. 

25 Az okfejtés lényegében ugyanaz, mint ami Mesterházi Lajos irodalompolitikáról szóló elaborátumában is 

szerepel: „Színházainkban, filmszínházainkban, könyvkiadóinkban kicsit most érik be az októberi rossz 

vetés. Az 1957-es év kulturális tevékenységére végső soron az volt a jellemző, hogy a súlyosabb ideológiai 



154 VARGA BALÁZS 

A RÉGI-ÚJ SZERVEZET KIÉPÜLÉSE 

1957 nyarára a Darvas által „jótékony hatásúnak" ítélt rendszerről kiderült, mégsem 
illeszthető bele értelmesen „az egységes állami irányítás" konstrukciójába, amely 
nagyjából az MSZMP pártértekezlete utáni hetekre kezdett kialakulni és megszi-
lárdulni. 

1957 elején a szinkrongyárat Pannóniára, a volt HDFV-t pedig Budapest Film-
stúdióra keresztelték. A híradókon kívül továbbra is a gyár profiljába tartozott a do-
kumentum-, riport- és oktatófilmek készítése, ezenkívül (a Hunniának állított vetély-
társként) évente négy játékfilm forgatására kaptak engedélyt. A célkitűzések szerint 
elsősorban fiataloknak akartak teret adni. Ezen a helyen, a Könyves Kálmán körúti 
műtermekben dolgozott a harmincas években a Magyar Filmiroda Rt., így a játékfilm-
gyártás itteni felújítása évtizedes előzményekre vezethető vissza. (A következő évek 
során a Budapest Filmstúdióban az 1945 előtt is a szakmában dolgozó Farkas Zoltán, 
illetve Apáthi Imre mellett elsőfilmesként Jancsó Miklós, Magyar József és 
Wiedermann Károly rendezhetett.) Ezt az átszervezést azonban a következő évek 
történései ismeretében, azt hiszem, nem túlzás puszta átnevezésnek titulálni. A Hun-
nián belüli decentralizálást és az alkotócsoportok megszervezését ugyanis leállították 
- a játékfilmgyártás új bázisának gondolt Budapest Filmstúdió azonban évekig nem 
kapott lényeges segítséget megnövelt, illetve új típusú feladatainak ellátásához, így a 
kitűzött tervek teljesítésének nem tudott eleget tenni. Súlyos műteremgondokkal küz-
döttek, műszaki felszerelésük, bázisuk nem volt elégséges.26 Ráadásul rendezőket, 
dramaturgokat sem kaptak, a Hunnia ugyanis jóval nagyobb presztízzsel rendelkezett. 
A Budapest Filmstúdió vezetői panaszkodtak, hogy a legtöbb író olyan forgatókönyv-
vel keresi fel őket, ami már megjárta a másik gyár dramaturgiáját, olyan színészek 
pedig, akik ott epizódszerepeket is szívesen vállaltak, náluk főszerepet kértek.27 

A játékfilmgyártás Budapest Filmstúdió-beli megindítása még évekig akadozott, s 
lényegében csak 1959 után rendeződött, amikor a Várkonyi Zoltán (főrendezőként), 
Nemeskürty István (a dramaturgia vezetőjeként) és Gottesmann Ernő (a gyártás irányí-
tójaként) alkotta csapat vette át a Budapest Filmstúdió, illetve az itteni játékfilmgyár-
tás vezetését. Ennek ellenére a következő év (1960) újfent krízist hozott: sorra hiúsul-
tak meg a forgatókönyvek, s csak egy filmet, Várkonyi Csutakját tudták elkészíteni. 
Meglehetősen visszás tehát a helyzet: ez a szerkezet nem oldotta meg a korábbi gon-
dokat, a Hunniában a túlsúlyos dramaturgia, valamint a bürokratikus és centralizált 

kárt okozó elemeket úgy-ahogy kigyomláltuk, vagyis lényegében defenzívában voltunk. Ahhoz, hogy az 

ideológiai offenzíva teljes mértékben kibontakozzék, a szellemi előfeltételek megteremtésén túl, admi-

nisztratív úton is érvényesítenünk kell azt az elvet, hogy a szerkesztőségek, lektorátusok, dramaturgiák a 

proletár államnak cenzori szervei és a szocialista ember-nevelés elsőrendű intézményei." Mesterházi Lajos 

elaborátuma az irodalomról 1957-ben (közzéteszi Cseh Gergő és Pór Edit) Kritika, 1993/8. 

26 Filmfőigazgatósági feljegyzés a Budapest Filmstúdió 1958. I. negyedévi gazdálkodásáról. MOL, 

XIX-I-22 (1958) 28. d. 

27 Bános Tibor: Ahol új filmek születnek. Látogatás a Budapest Filmstúdióban. Élet és Irodalom, 1958. 

augusztus 22. 
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engedélyeztetés miatt továbbra is nehézkes és egyenetlen volt a gyártási kapacitás 
kihasználása. Néhány évvel később már valóban fontos, a Hunniától eltérő profilú 
működés, csapatmunka jellemezte a Budapest Filmstúdiót. Az 1957 elején sebtiben 
beindított játékfilmgyártás azonban pusztán a hivatal koncepciójának bizonytalanságát 
tükrözte. 

A Filmfőigazgatóság kapkodó döntéseinek magyarázatát nemcsak az egyre ke-
ményedő megtorlásban és mind teljesebbé váló restaurációban, de abban is fellelhet-
jük, hogy olyan filmek engedélyezését kellett mérlegelniük, amelyek elkészítése során 
nem tudták érvényesíteni az eszmei-politikai elvárásokat. Egy-egy film sorsáról ezért 
a legfelső politikai vezetés döntött. 

DOBOZBA ZÁRT KRITIKA 

A Politikai Bizottság egyik 1957. szeptemberi ülésén több film engedélyezéséről, 
illetve betiltásáról határoztak.28 Az Eltüsszentett birodalom (Banovich Tamás erősen 
„áthallásos" mesefilmje a zsarnok királyt legyűrő juhászról) és a Keserű igazság ek-
korra már dobozba került. (Várkonyi Zoltán filmje a társadalomkritikai realizmus 
egyik legerőteljesebb darabja egy építővállalat vezetőjének szakmai hozzá nem értése 
miatt bekövetkező balesetről szól. Politikai okokból a baleset miatt azonban nem a 
hibát hibára halmozó igazgatót, hanem a katasztrófa elhárításáért mindent megtevő 
főmérnököt tartóztatják le.) A Gerolsteini kaland (Farkas Zoltán habkönnyű 
operettfilmje) elleni legfontosabb kifogás az volt, hogy főszerepét a letartóztatásban 
lévő Darvas Iván játszotta. (Ráadásul ekkor volt a mozikban műsoron a Bakaruhában, 
szintén Darvas főszereplésével. Ezt a filmet még a színész letartóztatása előtt mutatták 
be.) Keleti Márton futtballszatírájának, a Csodacsatárnak a forgatókönyvét az 1956 
előtti irodalmi ellenzék egyik vezetője, Méray Tibor írta. Nevét mind a plakátokról, 
mind a főcímlistáról törölték, maga a film azonban - igaz átdolgozva, de megjelenhe-
tett. (A kinti mérkőzései után Nyugaton maradt és ezáltal „nemkívánatos" szereplővé 
vált Puskás Öcsivel leforgatott jeleneteket ugyanis Szusza Ferenccel forgatták le új-
ból!) Ugyanígy közönség elé kerülhetett végül a Gerolsteini kaland is. Az átvételi 
bizottságot Kalmár László A nagyrozsdási eset című szatírája osztotta meg. (Gogol 
Revizoréra hasonlít a történet: egy vidéki borellenőrt tévedésből miniszternek hisznek, 
és vele próbálják megoldatni a városka aktuális problémáit.) A pártközpont dolgozói-
nak ugyanis levetítették a filmet, s annak tervezett bemutatása komoly felháborodást 
keltett, így „a kérdést ismerő funkcionáriusok és párttagok" szerint közönség elé en-
gedése nagy veszélyt jelentene, „mert lehetőséget és bizonyos fokú legalitást adna 
művészeti területen a jobboldali elemek és irányzatok előretörésére". A Politikai Bi-
zottság tehát a Csodacsatári és a Gerolsteini kalandot bemutathatónak találta, 
A nagyrozsdási esetről azonban úgy határozott, hogy tagjai a következő napokban még 
megnézik a filmet, és utána döntenek. E döntésről írásos anyag nem maradt fenn, 

28 MOL, 288. fond 5. cs. (1957) 42. ő. e. 
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29 
mindenesetre tény, hogy Kalmár László filmje is a tiltólistára került. A három, évti-
zedekre betiltott film csak a Kádár-korszak legvégén kerülhetett közönség elé. 
A nagyrozsdási esetet 1984-ben, a Keserű igazságot 1986-ban mutatták be a mozik. 
Banovich Tamás filmjének, az Eltüsszentett birodalomnak pedig még ennél is többet 
kellett várnia, hiszen csak az 1990-es választások után fél évvel, 1990 novemberében 
került közönség elé! 

Két évre zártak dobozba másik két filmet, a Bolond áprilisi (Fábri Zoltán har-
mincas években játszódó és e kor stíluseszményét mintául vevő szerelmi történetét) és 
a Játék a szerelemmelt (Apáthi Imre filmjét). Mindkettő főszerepét a bebörtönzött 
Mensáros László játszotta - a bemutatásukat tiltó, elhalasztó dokumentumok azonban 
nem erre, hanem „művészi gyengeségekre" hivatkoztak. Az említett filmeken kívül 
még három, 1956-57-ben készült film külföldi forgalmazását tiltották be - emiatt több 
mint 6 millió forint tervezett bevétel esett ki.30 (Ez valamivel kevesebb volt két já-
tékfilm átlagos önköltségi áránál.) Kész film bemutatójának „fagyasztására" a követ-
kezőkben még egy példa akadt. Magyar József tsz-szervezésről készített 1959-es 
filmje, A mi földünk csak négy év után, 1963-ban került a mozikba. Ez a tiltásdömping 
unikális a magyar filmtörténetben - lényegében egy teljes év termésének több mint 
felét érintette. 

De nem feltétlenül járt „jobban" az a film sem, amelyet bemutattak a mozikban. 
Máriássy Félix Külvárosi legendába, az angyalföldi munkások életét mutatta be. A film 
eredetileg az ötvenes években játszódott volna, de a cselekményt végül „vissza-
helyezték" a harmincas évekbe. „A város peremén" élők kiszolgáltatottságáról, nyo-
moráról szóló filmet rögtön bemutatása után dühödt kritikák érték. A Népszabadság-
ban Rényi Péter támadta a „külvárosi torzkép"-et (a rendezés erényeit elismerve), 
mert „hiányzik belőle a munkások szeretete, az egyszerű emberek megbecsülése", a 
film naturalista módon a lumpenproletárok életét, helyzetét vetíti az egész munkásosz-
tályra.31 Az elmarasztaló cikkekkel azonban még nem ért véget a támadássorozat. 
A bemutató után két héttel a József Attila Művelődési Házban gyűltek össze a kerület 
dolgozói a XIII. kerületi pártszervezet meghívására, hogy a film alkotói, Máriássy 
Félix rendező és Máriássy Judit forgatókönyvíró jelenlétében „beszéljenek arról, ami 
szívükre, lelkükre nehezedett a film megtekintése óta". Az ankét hozzászólói csalódá-
suknak adtak hangot, és a film pesszimizmusát kárhoztatták, amely „a sokszínű élet 

29 A Hunnia 1958-as levelezésében szerepel egy dokumentum, amely engedélyezi, hogy a stúdió az 1957-es 

amortizációban számolja el A nagyrozsdási eset és a Keserű igazság teljes ráfordítását, mivel e filmek 

„téves mondanivalójuk miatt bemutatásra nem kerültek". MOL, XIX-I-22,26. d. 99 366 

30 Külföldi forgalmazásra nem engedélyezett filmek: Bolond április (Fábri Zoltán), Csodacsatár (Ke-

leti Márton), Eltüsszentett birodalom (Banovich Tamás), Játék a szerelemmel (Apáthi Imre), Külvárosi le-

genda (Máriássy Félix), Láz (Gertler Viktor), A tettes ismeretlen (Ranódy László). MOL, XIX-I-22, 34. d. 

103 036 

31 Rényi Péter: Külvárosi torzkép. A „Külvárosi legenda" avagy a visszájára fordított neorealizmus. Népsza-

badság, 1957. december 8. 
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sötét oldalait gyűjtötte csak össze, meghamisítva a munkásosztály múltját, életét."32 

A gyűlés „eredményeként" az MSZMP XIII. kerületi bizottsága és a kerületi tanács 
végrehajtó bizottsága közös állásfoglalást adott ki az „öntudatos dolgozók véleményé-
re támaszkodva".33 A film műsorról való levételét javasolták, és ez a javaslat a felsőbb 
párt- és állami szerveknél hamar meghallgatásra talált. 

POLITIKA, SZAKMA, MŰVÉSZET 

Bár a fent említett tiltássorozat a politikai aktivitás és az ellenállás látszatát keltheti az 
1957-es év filmjeit illetően, sokkal inkább a kicentizett kompromisszumok és az érzé-
keny, „napi" témáktól való visszahúzódás jellemezte főként az év második felében ké-
szült darabokat. 

1956 mint téma elsőként Révész György munkájában, az 1957 karácsonyán be-
mutatott Éj félkörben jelentkezett. A Boldizsár Iván forgatókönyve alapján készült film 
1956 szilveszterén játszódik. Az itthon maradás/külföldre távozás - készítése idején 
még fájdalmasan éles és közeli - dilemmáját felvetve azonban inkább csak kulissza-
ként szerepelteti az október-novemberi eseményeket. Hősei a Balatonnál vannak a 
forradalom kitörése idején, s ez a dramaturgiai húzás lehetővé teszi, hogy az 
„ellenforradalom" hivatalos tételének direkt illusztrációja helyett magánéleti konflik-
tus kerüljön az előtérbe. A szerelem, az elválás gyötrődését ezért csak a háttérből és 
árnyaltan, lélektani motívumok szintjén „támogatta meg" 1956 drámája. 

A korszak politikailag legünnepeltebb darabja, a Tegnap 1958-ban készült el. 
Dobozy Imre drámájának (Szélvihar) filmváltozata „hű maradt" az eredeti mű hazug 
didaxisához. A Tegnap egy vidéki laktanya, illetve szövetkezet ellenforradalmárok-
kal szembeni védelmezőinek helytállását kívánta példázni (s ezzel lényegében a 
megtorlás jogosságát igazolni). Agitatív paneljei okkal utalhatók vissza az ötvenes 
évek elejének sematizmusához, egyben a megérdemelt felejtést biztosítva e propa-
gandafilm számára. (Nem meglepő persze, hogy másutt is örömmel fogadták - a 
moszkvai fesztiválon díjat nyert. Egy évvel később a Keleti-Dobozy-páros mind-
azonáltal még a „folytatását" is elkészítette - Virrad címmel az ellenforradalom buda-
pesti rémtörténetét.) 

A direkt agitációnál azonban a politikától való távolmaradás jellemzőbb volt a 
korszak filmjeire. 1957 nyara kifejezetten erős váltást jelentett e tekintetben. Hiszen 
néhány hónappal korábban még egy olyan jól megcsinált vígjáték, mint a Mese a 
12 találatról (Makk Károly filmje) sem nélkülözte az ironikus-kritikus hangvé-
telt. (Narrátora külön kiemeli a különbséget a totómese optimistán és boldogan végző-
dő filmvalósága és a „valódi valóság" között.) Talán még jellemzőbb az 1956-57 
fordulóján készült Két vallomás publicisztikus-társadalomkritikus irányultsága. Keleti 

32 Garai Tamás: „Mi nem ilyen emberek vagyunk!" Vita az Angyalföldön a „Külvárosi legendá"-ról. Nép-
akarat, 1957. december 20. Baranyai Ilona: A film sérti az angyalföldieket, bántja önérzetüket... Ankét a 

„Külvárosi legendáról" a József Attila Művelődési Házban. Népszabadság, 1957. december 20. 

33 Az MSZMP XIII. kerületi párt-végrehajtóbizottságának és a budapesti XIII. kerületi Tanács végrehajtó bizottságá-

nak állásfoglalása a „Külvárosi legenda" című film vitájában. Népszabadság, 1957. december 21. 
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Márton filmjében nyoma sincs annak, hogy rendezője ellenforradalomnak tartaná 
1956 októberét. Kallódó gyerekhőseinek története számos elemében vaskosan 
életközeli és pontos. A „mondanivaló" (pontosabban a mindenkori hivatalos ideoló-
giához való kényszeres igazodás) azonban keresztülmetszi ezeket a szálakat, amikor 
egy-egy közvetlen példabeszédben mind a rendőr, mind pedig a bíró (a hivatalosság 
képviselői!) kijelentik, hogy rossz útra tévedésük miatt nem a gyerekeket kell hibáz-
tatni - mindez a társadalom defektusaira vezethető vissza. 

Ez a (jobb és kevésbé sikerült filmekben egyaránt fellelhető) „revizionista" 
hangvétel hívta ki a politikai vezetés haragját. A (be)tiltások ellenére a filmszakma 
rendszabályozása mégsem lehetett (mégsem volt) olyan jellegű és erélyű, mint az 
irodalmi életé. E területen ugyanis gyakorlatilag alig maradt volna rendező, amennyi-
ben a vezetés a „vétkeseket" megbünteti. (Talán ezért merült fel - végső ötletként - a 
gyártás leállítása is.) 

Olyannyira kevés volt a rendező, de a forgatókönyvíró is,34 hogy az irányítók 
majdnem minden esetben kénytelenek voltak „elnézni" az ízlésüknek és kívánalmaik-
nak nem megfelelő alkotásokat. Ez lényegében azt jelentette, hogy a filmet büntették 
(betiltással, a bemutató halasztásával, műsorról való levétellel), és kevésbé az alkotó-
kat. Banovich Tamás, Hintsch György és Kalmár László ugyan nem jutottak filmhez a 
következő években, de Fábri, Máriássy vagy Várkonyi folyamatosan dolgozhattak. 
Voltak tehát olyan művészek, akiknek a félreállítását mintha nem engedhette volna 
meg magának a politika. 

Mindez azonban több okra visszavezethető, miként következményeit szintén 
különbözőképp magyarázhatjuk. A magyar filmgyártás kapacitása az ötvenes évek 
végén évente legalább 16-18 film elkészítését tette lehetővé. Ennél azonban inkább 
kevesebb munka született. A gyártás ellenőrzésének lassú és nehézkes szisztémája, a 
pénzhiány (egy film átlagosan 4-4,5 millió forintba került), a túlközpontosított szerke-
zetből fakadó egyenetlen kihasználtság, a szükségesnél kevesebb forgatókönyv azon-
ban akadályozta a folyamatos munkát. A filmgyár már a forradalmat megelőző évek-
ben sem bővelkedett jobbnál jobb forgatókönyvekben, az írók és a gyártás kapcsolatát 
súlyos ellentétek terhelték. (Keveset fizettek a szüzséért, a filmírás nem jelentett 
presztízst, a bürokrácia és a sokszori átírás pedig a maradék vállalkozókedvet is elvet-
te.) 1956 után, az „ellenforradalomért" felelőssé tett és megfélemlített irodalmi élet-
ben ugyancsak nehéz volt jelentkezőt találni. 

A filmpolitikában rossz, mindkét felet (az irányítókat és az alkotókat is) zavaró 
és nyugtalanító kompromisszum kezdett körvonalazódni. A vezetés valamelyest visz-
szafogta a megtorlást. A filmszakmát nem érintették a perek - tudomásom szerint 

34 Egy filmfőigazgatósági jelentés szerint: „Az elmúlt tíz év alatt olyan forgatókönyvírókat, akik elsődleges 

műfajuknak tekintik a filmet, nem sikerült nevelni. Legnevesebb íróink közül Szabó Pálon, Darvas Józse-

fen és Urbán Ernőn kívül nincs senki, aki első filmje után vállalkozott volna a második megírására." 

Játékfilmművészetünk helyzete és káderproblémái. MOL, 288 f. 33. cs. (1958) 12. ő. e. 

A dramaturgián gyakorlatilag csak hat ember volt, akiket az írók és a rendezők egyenrangú partnerként 

fogadtak el (Kovács András, Szász Péter, Bacsó Péter, Thurzó Gábor, Köllő Miklós és Bencsik Imre). Kö-

zülük is ketten (Bacsó és Kovács) a következő évek során „átálltak" rendezőnek. 
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nevesebb filmrendezők letartóztatása fel sem merült - ellentétben a színészekkel és 
színházi rendezőkkel. (A börtönbe került művészeken - mint például Darvas Iván, 
Nagy Attila, Mensáros László - kívül több tucat színészt érintett valamilyen formában 
a megtorlás. Egy 1958-as feljegyzés szerint a 318 budapesti színész közül 42 volt a 
filmszerepléstől teljesen és 63 a részlegesen eltanácsoltak száma!35 

Épp elég volt a gyártásszervezet átalakításának szétverése, hiszen az irodalom-
hoz, de a többi művészeti ághoz képest is, a filmszakmát aránylag könnyebben kézben 
lehetett tartani: főként (máskor inkább gondot okozó) „ipari jellege" miatt. Egzisz-
tenciálisan talán a filmesek függtek leginkább a politikától. A gyártás költségessége a 
későbbiekben fokozott óvatosságra, az előkészítési szakasz szigorú kontrolljára intette 
a pártvezetést (nehogy a sokmilliós költséggel készült filmet végül be kelljen tiltani -
komoly veszteséget okozva ezzel). Iparnak, nem pedig művészetnek tartották a filmet. 
„Tömeghatású" fegyvernek, ami, ennek megfelelően, igencsak drága. Az állam adja a 
pénzt erre a költséges propagandaágra - cserébe kívánalmait is érvényesíteni akaija. 

A művészek azonban szintén óvatoskodtak. Féltek a politikusok által folyamato-
san sürgetett aktuális témákkal foglalkozó filmet készíteni. Veszélyesebb, „mai témát" 
inkább csak vígjátékban dolgoztak fel - ez ugyanis kevesebb politikai konfliktuslehe-
tőségetjelentett. Húzódozásukat a filmirányítók gyakran az „öncélú szórakoztatásnak" 
tett engedményként értékelték. Szintén az általános pénzhiány és takarékosság az 
egyik oka annak, hogy a lehetségesnél kevesebb színes film készült, és a tematikában 
visszaszorultak az ötvenes évek elejének népszerű kosztümös, illetve történelmi film-
jei (Rákóczi hadnagya, Erkel, Semmelweis). 

Igen sok film készült azonban a két háború közötti időszakról. A konfliktusos 
témák kronologikus „hátravetése" valamelyes szabadságot jelentett - nagyobb politi-
kai és művészi kompromisszumok nélkül vállalható volt. Az ötvenes évek vége ma-
gyar filmművészetének fősodrát ezért a harmincas évek tematizálása uralja - gyakorta 
irodalmi művek feldolgozásai (Akiket a pacsirta elkísér, Bakaruhában, Égi madár, 
Csempészek, Édes Anna, Razzia, Vasvirág). A korszak kiemelkedő magyar filmjei 
közül a Gelléri Andor Endre írásai nyomán készült Vasvirág (Herskó János, 1957) 
nem pusztán a harmincas évek külvárosi munkáséletének nyomorúságos mindennap-
jairól fest líraian pontos képet, de az ötvenes évek végének fojtogató atmoszféráját is 
érzékelteti. Makk Károly filmje, a Ház a sziklák alatt csak néhány évvel elkészülte 
után hozta meg alkotójának a megérdemelt kritikai sikert. (Az 1957-ben készült film 
már díjat is nyert külföldön, a San Francisco-i fesztiválon, és csak ezek után, 1959 
januárjában mutatták be Magyarországon.) A szovjet hadifogságból a második világ-
háború után hazatérő Kós Ferenc pszichológiai hitelességgel megrajzolt sorstragé-
diáját épp az atmoszférikus és hiteles egyéni sorskép miatt kifogásolták. Nem volt 
tipikus, hogy meggyötörve, elcsigázott lélekkel tértek haza a hadifoglyok a Szovjet-
unióból - hangzott a hivatalos kritika, a témaválasztást hibáztatva. („Gazda lettél? 
- így hozták a körülmények. - Én meg gyilkos lettem. Nekem meg így hozták a kö-

35 Feljegyzés a színészegyeztetéssel kapcsolatos problémákról. (Filmfoigazgatóság iratai) MOL, XEX-I-22 
40. d. 102 954. 
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rülmények." - hangzik a beszélgetés a film legvégén Kós Ferenc és hadifogolytársa, 
barátja között.) 

Már az alkotói filmográfiákon végigtekintve is feltűnő azonban, hogy mennyire 
nagy e korszakban a műfajok és a témák szóródása: a téma megválasztásakor a szerzői 
intenciók mellett más igények és a politikai kompromisszum úgyszintén jelentős sze-
repet játszott. Mert nem valószínű, hogy Makk Károlyhoz különösebben közel állt 
volna Karikás Frigyes írásainak filmrevitele (39-es dandár) - főként a Ház a sziklák 
alatt után. Miként Fábri Kosztolányi-adaptációjának sem különösebben használt a 
fehérterror mint közegalkotó elem túlhangsúlyozása (Édes Anna). 

1957 után mindenesetre az volt az általános gyakorlat, hogy „legfeljebb" a már 
elindult forgatást állították le - a befejezett filmek (több-kevesebb utólagos beavatko-
zás árán) bemutatásra kerülhettek. Az engedélyeztetés folyamata épp elég hosszadal-
mas volt ahhoz, hogy a változtatásokat, a felsőbb akaratot még menet közben érvé-
nyesítsék. A már zajló forgatás leállítására azonban (főleg a kritikus 1960-61-es 
évben) számos példa akadt. 

A filmszakma „rendbetételéhez" (a többi művészeti ághoz hasonlóan) a Színház-
és Filmművészeti Szövetség betiltása is hozzátartozott - a színészek elleni perek egyik 
előzményeként.36 A szövetség szerepét ezután évekre a Művészeti Dolgozók Szak-
szervezetének Filmművész Szakosztálya vette át.37 

A Filmfőigazgatóság tehát az év első felében „menteni ami menthető" - szel-
lemben főleg az egyes filmekkel foglalkozott. Ami az év első hónapjaiban még meg-
valósíthatónak látszott (csoportönállóság a Hunniában, a központosított dramaturgia 
leépítése, versenyhelyzetbe kerülő, eltérő profilú három játékfilmstúdió), ekkorra az 
eszmei bizonytalanság felszámolandó bizonyítékává vált. A kultúrpolitika többi terü-
letéhez hasonlóan itt is megkezdődött az autonómia megszüntetése, az ellenőrzés 
különböző lépcsőfokainak visszaépítése. (Ennek végpontjaként került sor az MSZMP 
PB 1958. szeptemberi ülésére, ahol a pártvezetés a filmművészet helyzetét tárgyalta 
meg, és a további feladatokról határozott.38) 

A játékfilmgyártás egyik legnagyobb problémája a régi, elöregedett gyártási bá-
zis felújítása, új műtermek építésének szükségessége, az áttekinthetetlen bürokratikus 
kontroll és a dramaturgia pusztán ideológiai szempontból túlsúlyossá növelt szerepe 
volt. Hasznosabb lett volna ezt a szerkezetet lebontani (ez a decentralizálás azonban 
csak évekkel később kezdődött el), és nem pedig látszatmegoldásként létrehozni egy 
műhelyt (Budapest Filmstúdió játékfilmes osztálya) olyan keretek között, ahol a felté-
telek nem voltak adottak, és a folyamatos munkát lényegében véve lehetetlenné tették. 
A tényleges decentralizálás helyett hozott döntés, a „koncepció" bizonytalanságait 

36 Egy újságcikk élesen támadta a szövetség 1956-os, „ellenforradalmi érzelmű" „láthatatlan elnökségét", 

többek között Szörényi Évát, Darvas Ivánt és Somogyvári Rudolfot. - lg - : Kell-e nekünk Színház- és 

Filmművészeti Szövetség? 77/m Színház Muzsika, 1957. május 31. 

37 Feljegyzés a filmművészek szövetségével és szervezeti helyével kapcsolatos problémákról. MOL, 288. 

fond 33. cs. (1958) 12. ő. e. 

38 A Filmfoigazgatóság tájékoztatója a Politikai Bizottságnak játékfilmművészetünk helyzetéről. A PB-vita 

jegyzőkönyve és határozatai. MOL, 288. fond 103. ő. e. 



FILM ÉS POLITIKA 161 

mutatja, hogy 1957-ben a Pannónia Filmstúdió is gyártott - igaz, csak rövid- - játék-
filmeket.39 A filmesek, még ha akarták volna, sem tudtak megszabadulni a politika 
vonzásától. Folyamatosak voltak a témaválasztás körüli konfliktusok. A politikusok 
minduntalan aktuális kérdéseket tárgyaló, azokat kritikusan bemutató filmeket kíván-
tak látni - a művészek azonban félve nyúltak ilyen témákhoz, hiszen közeli volt a 
tiltássorozat emléke. A forradalom utáni évek magyar filmjének politikumát legerő-
sebben ez a kettős kiszolgáltatottság, ez a patthelyzet határozta meg. 

39 A stúdió 1958-as elszámolásában szerepel, hogy azért voltak nagyok a „célját el nem ért" ráfordítások, 
mert 1957 elején tervezték nagyjátékfilm itteni gyártását is (utalás a „harmadik stúdió" koncepcióra), és 
csak a IV. negyedévben törölték ezt a tervet. A levélen kézírással még ennyi áll: „Zűrös helyzet volt." 
MOL, XIX-I-22 (1957) 27. d. 




