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	 	 Gelencsér	Gábor:	Magyar film 1.0 című	könyvéről

A hazai filmes szakirodalmat figyelők számára nem kell bemutatni Gelencsér 
Gábort, aki olyan jelentős kötetekkel gazdagította a könyvtárunkat, mint a 
Titanic zenekara - a 70-es évek magyar filmművészetének stílusáról, irányza-
tairól, A forgatott könyvek az 1945-1995 közötti magyar irodalmi adaptációk-
ról, illetve a film és az irodalom kapcsolatáról szóló kötetek, vagy a Váratlan 
perspektívák, amely Jeles András filmjeit veszi górcső alá.
 A Magyar Film 1.0 kötet címében szereplő 1.0 nem értékmérő, és mint 
verziószám még véletlenül sem a magyar film „kezdő” színtjét jelzi, annak 
ellenére sem, hogy mindannyiunknak van nem egy, se két olyan laikus is-
merőse, aki semmi pénzért nem nézne meg a moziban magyar filmet. Amit 
időnként meg is lehet érteni, de alapvetően mégis azt kell mondanunk, van 
mire büszkének lennünk a filmművészet terén. Pont ennek a hozzáállásnak 
a megalapozása a könyv célja is, hiszen az 1.0 itt kiindulópontot jelent azok 
számára, akik életkoruk révén még csak most ismerkednek a magyar film 
történetével.
 Ahogy a Holnap Kiadó által indított sorozat címéből - és korábbi kötetei-
ből már tudni lehet - A magyar művészet- és művelődéstörténet fejezeteiben 
megjelenő kötetek mind a mostani középiskolai generáció számára készültek, 
készülnek, nekik kínálnak érthető, befogadható és egyben igényes ismerete-
ket, amik alapján szemléletváltást is remélhetünk arra nézve, hogy a magyar 
„termék” ne jelentsen (újra) minőségbeli lesajnálást bármilyen területen is.
 Köszönhetően ennek a bevezetés típusú filmtörténet írás módszertan-
nak, a szerzőnek egyszerre kellett a film kezdeteitől (itt 1896) egészen a 
legújabb darabokig (Saul fia) egyformán eligazodnia a magyar film évtize-
deiben. Ahogy a bevezetőben már bevallja Gelencsér, ennek természetesen 
nem tudott volna egymaga tökéletesen megfelelni, így az ELTE keretein belül 
működő A magyar film társadalomtörténete kutatásban részt vevő kutatócso-
port tagjai - tulajdonképpen az ELTE filmes tanszéke oktatóinak zöme - sietett 
segítségére, hogy minden fejezetben azonos igényességgel kerüljenek bemu-
tatásra az aktuális kérdések.
 A szerző egyrészt az adott történelmi határpontok alapján 10 filmtör-
téneti korszakra és egyben ennek megfelelően 10 fejezetre is osztja a fel-
dolgozandó anyagot. Itt egyedül az első fejezetnél - A némafilm (h)őskora 
(1896-1930) - érezhetjük azt, hogy talán túl nagy egység került egy fejezetbe,  
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de ennek szükségszerűségét könnyen beláthatjuk. Ez elsősorban aból fa-
kad, hogy a II. világháború előtt készült filmes anyagok zöme meg-
semmisült, így azok amik ténylegesen megtalálhatók a Nemzeti Film-
archívumban az akkori filmtermésünkből az csupán a jéghegy csúcsa.
 A további fejezetek átlagban egy-egy évtizednek megfelelő időszakot 
ölelnek fel, ami alól két fontos kivételt kell megemlítenünk. Az 1969-1973 
közötti időszakot bemutató, Átmenet a hetvenes évek korszakába, illetve a 
szintén átmeneti időszakot felvonultató A nyolcvanas évek elmaradt korszak-
váltása (1983-1986) című fejezetet.
 A fejezetek terjedelmét tekintve találunk néhol aránytalanságokat. Ezek 
közül leginkább feltünő az 1963-1968 közötti időszakot tárgyaló fejezet hosz-
szúsága, amit valahol indokolhat a korszak jelentősége, illetve a Jancsó Miklós 
életművének fontos szakaszát bemutató rész. Ellenben az is érezhető, hogy 
talán erről a korszakról ír Gelencsér a leginkább lendületesen, vagy a legke-
vésbé akar határt szabni a gondolatainak. A másik ilyen pont az utolsó fejezet, 
azonban itt az előzőnek az ellentéte történik. A 2000-es évek filmes törekvé-
sei, folyamatai kevésbé részletesen kerülnek bemutatásra, mint amennyire 
ezeket jó lenne olvasni. 
 Mindezek nyilván szubjektív meglátások, hiszen egyfelől a könyv számos 
szempontnak kellett egyidőben, hogy megfeleljen (terjedelem, olvashatóság, 
ismeretterjesztés és tudományosság közötti egyensúlyozás, stb.), így ennyire 
részletekbe menően nem kérhetünk számon olyan tételeket, amelyeket va-
lójában a tudományos igényű munkák sem teljesítettek még a mai napig. A 
filmes szakírás meglévő adósságait természetesen nem lehet egyik napról a 
másikra egyetlen kötettel megoldani, főleg úgy, hogy a kötetnek kinyilvánított 
célja sem ez.
 Mindent egybe vetve a kötet teljesíti azt a feladatot, amit kitűzött maga 
elé. Ráadásul ezt a bevezetést a magyar film történetébe olyan módon tud-
ja előadni, hogy a célközönségének kiszemelt generációkhoz megtalálja 
a megfelelő hangnemet, stílust és átlátható felépítést. Mindezt úgy, hogy 
nem enged a feldolgozás alapvető és elvárható minőségéből, tudományos 
igényességéből, amelyek alapot szolgáltathatnak az olvasóknak a további-
ak folyamán akár a filmek, akár a témába vágó olvasmányok tekintetében.

(Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0, Budapest, Holnap Kiadó, 2017)
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