
Réwyi Péter kritikus elismerte, hogy
érik ugyan támadások a kultúrpoliti
kát, de a magyar film és a párt között
bonyolultabb a kapcsolat annál, semhogy
azt egyszeru azonossággal ki lehetne fe
jezni. Az álláspont az volt, hogy a film
gyártásban biztosítani kell a különböző

irányzatok vitáját, együttműködését, de
a marxista ideológia hegemóniaját is. A
magyar film jelenleg arról tudósít, hogy
előtérbe kerültek az anyagiasság, az egyén
elzárkózásának jelenségei, s ezek bemu
tatására periférikus témákat dolgoz fel.
Azt bizonygatja, hogy bár az elv helyes,
a gyakodat nem hozta meg a várt ered
ményeket. Ez nem igaz. Kétségtelen,
.hogy a gazdasági mechanizmus szüli az
ellentéteket is, de szülí a szocialísta
morált is, és ha csak a negatívumokat
ábrázoljuk, hamis képet kapunk. A bí
rálat alapja tehát éppen a gyakorlat
idealizálása, a szocíalísta, kollektív szel
lem hiánya. De nem mehetünk el szó .
nélkül amellett sem, hogy a magyar
filmnek nem sikerült meghódítania a
közönséget, A művószí szándék és meg
valósítás nem találkozik a közönség
igényeivel. Ez az ellentmondás sokáig
nem tartható fenn, több színvonalasan
szórakoztató filmre van szükség,

Máriássy Judit újságíró, jó néhány
magyar film forgatókönyvének szerzője

azt fejtegette, hogy a film feladata val
tozatlan: megnyílni a kor problémái felé
és feladni a nagyon is kérdéses megkü
lönböztetést művészet és szórakoztatás
között.

Kósa Ferenc és Kovács András ren
dezők a monolítíkus elvek felszámolá
sát és a demokratikus centralizmus ér
vényesítését sürgették a filmgyártás ap
parátusában is.

A tanácskozás végül ezzel a központi
gondolattal zárult, és nagy várakozás
sal a felvetett problémák rendezése
iránt.

Vizuális műveletlenség

A vita során több ízben is a filmek
közönséghatására terelődött a szó.

Vizuálisan telített korban élünk. Év
ről évre többet nézünk, de talán ke
vesebbet látunk. A filmnek sajátos nyel
ve, mondattana és kífejezésmódja van,
de úgy tűnik, mindez alig ismert a nagy
közönség előtt. Ez az oka, hogy amíkor

a filmművészet mínd kifinomultabb esz
közökkel dolgozik (lásd parabolísztikus
filmek), nem tudja követni, és sok mű

vészí érték és szépség hozzáférhetetlen
marad a számára. A képek csömöre há
lyogszerűen borul a mozilátogatók sze
mére és megakadályozza őket abban,
hogy a vásznon felismerjék a oonyo
lult valóságot. A vizuális műveletlenség

nemcsak azzal magyarázható, hogy a kö
zönség egy része még ma is "álom-gyá
ri" terrnékekre, gyermekded bonyodal
mak élvezetére vágyik, hanem fflmkul
túrájának alacsony színvonalával is. Köz
tudott, hogy a Jancsó-filmek, arne.yek a
világon rníndenütt öregbítették a magyar
film jó hívét, itthon megbuktak.

Nagyobb hatékonyságú vizuális propa
gandára volna szükség, a ktnematogran
kus látásmód népszerűsítésére, hogy a
nézőnek ne okozzon gondot a filmen
közölt tudattartalmak elsajátítása. Ez
egy módszeresebb és elevenebb fHmkri
tika dolga lenne, amely elsősorban azt
veszi bonckése alá, amiben a művész el
tér választott tárgyától és attól a mér
cétől, amit önmagának még a film for
gatása előtt felállított. Néhány éve a
gímnázíumí tantárgyak között a filmes z
tétika oktatása is szereped. Erdemee
lenne megvízsgální, mílyen eredmény
nyel, haszonnal jár a fiatalok vizuális
kultúrájának kialakításában, egy leendő

nézősereg ízlésformálásában. Amíg é'.

koncerttermek alland6 látogatóihoz, a
verskedvelők népes táborához hasonlóan
nem alakul ki a magyar film körül képi
intelligenciával rendelkező közönség, ad
dig nincs módunkban erről megbizonyo
sodni. Ha pedig flyen közönség nem nő

fel, ennek előbb-utóbb nemcsak a ma
gyar film vallja kárát, hanem az iroda
lom, a zene, a képzőművészet is, hiszen
mindezek sokat merítenek a film egyre
bővülő eszköztárából ("vágás", az ún.
sokk-hatás, szerkesztésí elvek: kompozí
ció stb.), és nagyon kérdéses, mít és
mennyit fognak érteni azokból az alkotá
sokból, amelyek a film hatását tagad
hatatlanul magukon viselik.

A film azt akarja, hogy az ember
lásson. A világot, amelyben élünk, nem
csak elismeri, hanem meg is nemesíti.
S bár elmerülünk e világ képeiben, ami
kor befogadjuk és átéltük őket, arra
indítanak, hogy nézzünk a képek rnögé,
lássunk tovább az adott valóságnál ,egy
következő, mélyebb és megvalósításra vá
ró valóságig.

A szépSlég a lélek izgalma, azCllZ gyönyörteljes felemelkedése.
Edgar A. "'.e
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