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MERRE TART A MAGYAR FILl\IMŰVÉSZET?
"

Balázs Béla meghatározása, hogy "a
film századunk népművészete", sohasem
tűnt annyira alaposnak és bizonyított
nak, mínt napjainkban. Ma, amikor a
filmművészet szerepe főként abban kü
Iönbözik az előző történeti szakaszokéi
tól, hogy egészségesebb és demokratiku
sabb közgondolkodást segít kialakítani,
a korszerű világlátás és probléma-meg
oldás elsajátítására késztet, és dialekti
kus kérdésfeltevéseivel a kor eszmei és
társadalmi célkitűzéseire irányítja a fi
gyelmet és a cselekvést.

Szecialista elkötelezettségéből fakadó
arn, a magyar filmművészet döntő vo
nala fontos hivatásának tekinti, hogy
intenzívebb humanitásra szólítson fel:
azt kérve tőlünk, tegyük Jlmérlegre ön
magunkat, vegyük észre, mennyi ben
nünk a megalkuvás, az egyetemes érté
kek elutasítása, az elidegenedés, a hit
hanyatlása, és e vizsgálat közben arra
serkent, hogy helyreállítsuk, normali
záljuk a viszonyt saját magunkkal, má
sokkal és aktív részt vállaliunk a tár
sadalom formálásában. Azok a tragikus
élmények, történelmi sorsfordulatok is
közrejátszanak ebben, amiket a közép
korú rendező-generáció az 50-es évek
óta hordoz a vállán, másrészt azok a
nyugtalanító kérdések, amiket a pálya
kezdő fiatalok, a múlt bűnjeleit a jelen
ben felfedve. a jövő körvonalait kutatva
fogalmaznak meg. A legjobb magyar
rendezők számára a film ma míndenek
előtt a történelmi és- erkölcsi megismerés
eszköze. Különböznek ugyan a problé
mák felvetésében és megjelenítésében,
de azonosak céljaíkbari: a hazai film
művészet az egész világhoz kíván szólni,
a szocializmusba való átmenetet akarja
általános érvénnyel kifejezni.

Tágabb értelemben: amikor a film
rendező műveiben önmagát s a világban
elfoglalt helyét térképezi fel, míndig az
őt körülvevő társadalomnak teszi fel a
kérdést, arnnak múltjából, előfeltételeiből

indul ki. Egyszerre lép elő a "vállalás"
és a "változtatás" igényével. Igy a ma
gyar filmnek is jellegzetes vonása, hogy
az aktuális társadalmi mondanívaló
színtézíst alkot a művész személyes ta
pasztalásaíval, közérdekű vélemény-nyil
vánításával, és felfokozott szocíológiaí
vagy inkább szocíál-etíkaí érzékenység
gel reagál mind a tradíciók újraértéke
lésére, mínd a jelen vonatkozási rend-
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szerére, .de ebben csakis a jelen szem
pontjai döntőek a számára.

E gondolatok jegyében rendezte meg
Pécsett, a

VI. Magyar Játékfilmszemle

tartama alatt, a Magyar Film- és TV
rnűvészek Szövetsége nyilvános tanács
kozását f'ilmmúvészetünk jelenlegi hely
zetéről.

B. Nagy László kritikus vitaindító re
ferátumában kultúrpclrtikánk és a film
művészet viszonyával foglalkozott, az el
múlt évad tanulságait összegezte. Meg
állapította, hogy a sajtóvitákból és a
filmélet néhány új jelenségéből arra le
het következtetni, megváltozott a köz
hangulat a magyar film körül, más a
filmek fogadtatása, mínt akár egy-két
évvel ezelőtt is. Sokan válságot, meg
torpanást emlegetnek. Ez a nézet azon
ban nem helytálló, éppolyan túlzás, mínt
1966-ban, a II. Magyar Játékfilmszemlén
a magyar film "aranykorá"-nak meghir
detése volt. Ha összevetjük az előző

évek produkcióít az 1969-70-ben készí
tettekkel, sem a művészi színvonal, sem
a szemlélet tekintetében lényeges kü
lönbséget nem tapasztalunk. Mégis, ha
most a válsághangulat lehetséges okait
kutatjuk, mindenekelőtt arra kell vála
szolnunk, helyes úton jár-e a magyar
film, és vajon ezen az úton kell-e to
vábbhaladnía?

A kérdés első felére, szerínte, vitat
hatatlan igennel felelhetünk. Az újma
gyar film vívmánya, hogy miközben ki
küzdötte a maga művészí szuverenitá
sát, integráns része lett az egész ma
gyar kultúrának, felhasználva a társmű

vészetek hagyománykincsét és kortársi
irányzatait. Az alkotóművészre kettős

feladat hárult: úgy kellett a szocialíz
mus társadalmát ábrázolnía, hogy a még
fellelhető feudális vagy kapitalista ter
heltségekkel szernbeszállva, megőrizze,

sőt magasabb színtre emelje a közös
ségi tudatot, amit a társadalomfejlődés

sei összefüggő elidegenülés és a múlt
megkövesedett maradványai egyszerre
veszélyeztetnek, Más szavakkal: az al
kotóknak önellentrnondó küldetést kellett
vállalniok. A referátum úgy vélí, hagy
a ,magyar film e küldetését egyelőre

csak részlegesen teljesítette.



Egyik ágában analitikus krítikáját
adta a túlélő múlt vagy a modern el
idegenedés következményeinek (az új
Jancsó-filmek, Bacsó Péter: Fejlövés,
1968; Elek Judit: Szdget a szárazföldön,
1969; Gyarmathy Lívia: Ismeri a szandí
mandit?, 1969), vagy publicísztákad fek
vésben a mai társadalomszervezés gond
jait elemezte (KaDács András filmjei,
Simó Sándor: Szemüvegesek, 1969). Má
sik ágában lirikus módon a fölhalmozó
dott hagyománykincs emberi, etikai je
lentőségére világított rá, ezekből az ér
tétekből kívánt új közösségi tudatot te
remteni (Kósa Ferenc: Tízezer nap, 1967;
Sára Sándor: Feldobott kő, 1968). Egy
felől tehát a közősségi tudat hiánya a
tárgyi kiindulópont, és a művész e hiány
kitöltését sürgeti, míg másfelől arra mu
tat rá, hogy a múlt még nem tisztult
föl teljesen, salakja még nem ülepedett
le végleg az emlékezetben. A kettős fel
adat megoldását: egyszerre hangsúlyozva
a helyzetfelismerés, a cselekvés fontos
ságát és az erkölcsi felelősségvállalást,

talán Zolnay Pál filmjei közelitették
meg leginkább (Hogy szaladnak a fák,
1967; Arc, 1969).

A válság emlegetésének másik való
színű oka - mondta B. Nagy László -,
hogy új színfolttal gazdagodott filmmű

vészetünk. megjelentek a parabolísztikus
filmek, amelyek korántsem találtak egy
értelmű fogadtatásra. Kétségtelen, hogy
ezek a művek elvontságuk, allegóriátk
mdatt félreérthetők és félremagyarázha
ták (Kardos Ferenc: Egy őrült éjszaka,
1970; Gaál István: Magasiskola, 1970),
pontatlanul fogalmaznak, áttételeik szo
katlanok, A művészetben azonban mín
dig van többértelműség. Az alkoták cél
ja Ht sem más, mint a realista filmek
ben: emben magatartások feltárása,
kritikája és javítása, abból az alapál
Iásból, hogy egy rendszer életképességét
a történelemben főként az bizonyítja,
rnennyí re képes önkorrekcíót végrehaj
tani. S amikor e művek arra figyelmez
tetnek, hogy bizonyos szubjektív ténye
zők ennek megvalósitását késleltetík,
tulajdonképpen a nyíltabb közéleti lég
kör kialakításán munkálkodnak,

A referátum nem tagadta, hogy a ma
gyar film folyamatos fejlődése lelassult.
Hátterében azonban nem kultúrpolitíkaí
fék keresendő. A filmgyártás szerkezete
elavult. Nem kaptak önállóságot a stú
diák, megoldatlan a fiatalok rendszeres
foglalkoztatása. Nincs műhelye az isko
lát teremtő rendezőknek (Kósa, Gaál,
Sára), filmek nem készülhetnek el egy
rossz séma míatt. Autonómia kell, me-

lyen belül érvényesíteni lehet a társu
lási elveket. '

A magyar filmrnűvészetben megérle
lődtek a feltételek' a "második fokozat"
begyújtására. Új korosztályok jelentke
zésével új látásmódok születtek, és e
korosztályok képességeik szabad kibonta
koztatásának lehetőségére várnak. Ha
azonban szervezetí kérdésekben nem tu
dunk 'előbbre jutni, a magyar film to
vábbi fejlődése nincs biztosítva.

Kamondy László író hozzászólásában
jelezte, hogy mivel kulturális közérzetét
nem merí megfogalmazni, egy általa te
remtett figura, Tárgyilagos Tamás ne
vében kér szót,

A művészetnek máról a mának és már
a jövőnek van mondanivalója. Nem le
het más programja, minthogy megvál
toztassa, fejlessze az ember érzelmi és
szellemi kultúráját, Az élő ember sugár
zása egyenlő kell, hogy legyen a művé-

. szet sugárzásával. A művészet ugyanis
az élettel versenyez, nem pedig a spe
kulációval vagy a diplomáciával. Vajon
tárgyi és szernélyí feltételek akadályoz
zák ebben? Fenntartásait és problémáit
kérdések formájában ismertette: Nem
mazochista, nem Igazságtalan-e nemzeti
önvtzsgálatunk? Míért hiánycikk a mun
kások, parasztok ábrázolása művésze

tünkben ? Míért nem vettek részt a Ba
lázs Béla Stúdió filmjei a pécsi feszti
válon? A kulturális és filmélet vezetői

vel meg vannak-e elégedve? Hogyan tör
ténik a művész kiválasztása? A mai fia
talok nem eléggé önállóak?

Vujicsics Tihamér zeneszerző, huszon
öt magyar fílrn kisérőzenéjének kompo
nistája arról beszélt, hogy a művészet 
mint a társadalmi tudat kondicionálá
sának eszköze - maga is eszközhiány
ban szenved, ezért változtatna kellene a
közlésí formáken. Mint ipar pedig orga
nizációs elephantiasisban beteg, gyógyu
lásában csak a szervezési és strukturális
nehézségek megszüntetése után remény
kedhetünk. De mándemellett azt is tudo
másul kell venni, hogya műélvezés is
forradalmi átalakuláson rnegy keresztül,
amit a televízió elterjedése indított el.

Bacsó Péter rendező kifejtette, hogy
távol áll tőle a teoretikus gondolkodás
mód. A gyakorlat oldaláról méri fel a
filmgyártás helyzetét. ami e pillanatban
nem rózsás. A magyar film, amely a
párt politikáját képviseli, az új gazda
sági mechanizmust szolgálja, most mínt
ha defenzívába szorult volna. 'Feltehető,

hogy akik ma támadják, lényegében ez
zel a politikával nem értenek ezvet.
KultúrpoLitikát azonban csak művekkel

lehet csinálni.
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