Az év legjobb
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Szavazzon, hogy melyik film kapja
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Szavazatát 1987. január 1O-ig küldje el címünkre:
FO MO, 1363 Budapest 502, postafiók 50.
A szavazók között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
10 db belépő a XIX. Magyar Játékfilmszemlére.
2 db videokazetta.
20 db ingyenes, húszszelvényes mozibelépő
/érvényes a főváros valamennyi filmszínházába/
20 db kőnyvutalvány
1 éves előfizetés a Filmkultúra címü lapra

A szavazólapok megtalálhatók az ESTI HíRLAP december 23-i

számában, valamint az összes fővárosi filmszínházban.

MAGYAR FILM, 1986
7. HŰL YESÉG NEM AKADALY

72. KISMASZAT

Január 2. Rendezte: XANTUS JÁNOS

Május 29. Rendezte: MARKOS MIKLÓS

ÉS A GÉZENGÚZOK

2. MATYAS, AZ IGAZSAGOS

73. EGÉSZSÉGES EROTIKA

Január 16. Rendezte: ÚJVÁRY LÁSZLÓ

Július

3. ORFEUSZ ÉS EURYDIKÉ

14. KÉPVADAsZOK

Január 16. Rendezte: GAÁL ISTVÁN

Szeptember

4.ID6

VAN

Február 13. Rendezte: GOTHÁR PÉTER

5. ÖRDÖGI KíSÉRTETEK
Február 20. Rendezte: MAÁR GYULA

6. EMBRiÓK
Február 27. Rendezte: ZOLNAY PÁL

7. ITT ÉLNED, HALNOD KELL
Március

13. Rendezte: KOLTAY GÁBOR

8. VISSZA szA MLA LA S
Március

13. Rendezte: ERDÓSS PÁL

9. SZERELEM ELS6 VÉRIG
Március

27. Rendezte: HORVÁTH PÉTER
DOBRAY GYÖRGY

10. Rendezte: TíMÁR PÉTER
11. Rendezte: SZURDI ANDRÁS.
SZURDI MIKLÓS

75. A NAGYGENERACIÓ
Szeptember

25. Rendezte: ANDRÁS FERENC

16. MACSKAFOGÓ
Október

2. Rendezte: TERNOVSZKY BÉLA

77. KESERÜ IGAZSAG
Október

9. Rendezte: VÁRKONYI ZOLTÁN

78. LUTRA
Október

23. Rendezte: HÁRS MIHÁLY

79. ELS6 KÉTSZAz ÉVEM
Október

30. Rendezte: MAÁR GYULA

20. A REJT6ZKÖD6
November

20. Rendezte: KÉZDI KOVÁCS ZSOLT

70. FALFÚRÓ

21. MíG ÚJ A SZERELEM

Április

December 4. Rendezte:
SZÓNYI G. SÁNDOR

10. Rendezte: SZOMJAS GYÖRGY

77.ELVARAzSOLT DOLLAR
Május 1. Rendezte: BUJTOR ISTVÁN
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Októberben tartja közgyűlését a Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége,
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gondok iolméiését.
a nehéz helyzet megoldásának keresését akarjuk szolqálni.

A filmesek házatáján
Nincs nyitottabb szakma a mienknél; a kőzőnség ismeri a nemzetközi termést, filmjeink is
szembesülnek a hazaitól eltérő igényekkel. Munkánkra közvetlenül
hat a magyar irodalom,
szinház, zene, képzőművészet mozqása.
a politikai és nem utolsó sorban a gazdasági élet alakulása. Ezért is örülök, hogyaFilmkultúra
közgyűlésünk előtt megkísérel széttekinteni a horizonton. E sorok írásakor nem tudhatern. menynyire sikerült ez a vállalkozás, de ha mást nem
ér el, mint azt, hogy érzékelteti: a magyar filmről eszmét cserélni mindezeknek a tényezőknek
a figyelembe vétele nélkül nem lehet - már nem
volt hiábavaló. Külön érdeklődessel várom a tervezett műhelyinterjúkat,
szerzők vallomásait
terveik ről, az őket akadályozó vagy segítő tényezökről. aggodalmaikról, reményeikről, félelmeikről, A "szubjektív tényező" még az objektív adottságokat is képes, ha nem is megváltoztatni. de módosítani,
nehézségekből erényt kovácsolhat. rejtett utakat fedezhet fel. Nem mintha a szándékok vagy nyilatkozatok pótolhatnák
a műveket, mégis a szerzők mai nekibuzdulásai
és gátlásai, hitei és keserűségei hozzátartoznak
filmművészetünk összképéhez. Ezek nyomai ott

lesznek a vásznon. vagy ha nem lesznek ott: a
mai tervezgetések ismeretében jobban megértjük, miért éppen olyan (jó vagy rossz) a magyar
film. Különösen igaz ez olyan periódusokban,
amikor a művészetek fogalmazási nehézségekkel küzdenek. értve ezen természetesen nemcsak
a szűken vett forma, hanem a megformálandó
anyag kezelésének nehézségeit is.
Az elmúlt évben sokat (túl sok energiát elvonva a művektől I) foglalkoztunk
a legnagyobb
nyilvánosság előtt a filmgyártás gazdasági és
szervezeti bajaival. Hogy ez a téma ennyire előtérbe került, annak amellett, hogy az állami dotáció reálértéke az elmúlt években majd a felére
csökkent, elsősorban az az oka, hogya gazdasági
reform kezdeményezést, vállalkozást elősegítő
törekvéseinek még a szele sem érintette a filmgyártást. Ehelyett inkább egy centralizáló, a
döntéseket minél kevesebb kézbe adó, hierarchikus szerkezet kialakítására történtek kísérletek.
Hiába születtek új jogszabályok a gazdaságban,
a filmgyárban a stúdiók és produkciók továbbra
is csak látszatönállósággal rendelkeztek, kiszolgáltatva a monopolhelyzetben levő Mafilrnnak.
amely diktálhatta az árakat; hiszen a stúdióknak
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és produkcióknak nem volt joguk máshonnan
bérelni vagy - urambocsá' - maguknak megvásárolni eszközöket. AMafilm bevételeinek nagyobbik része külső megrendelőktől származott,
a magyar film egyre inkább púp lett a hátán. a
vállalat rentabilitását áremeléssel próbálták elérni (miközben
állandóan arról volt szó, hogy
túl drága aMafilm).
Mindehhez társult - ez
okozta, hogy ez a technokrata szemlelet a Mafilmnál eluralkodhatott =, hogya kultúra
és
gazdaság kapcsolata is egyre tisztázatlanabb
lett (lásd az áru-e a kultúra cimü meg-megújuló
vitát). Nemcsak a magyar gazdaság nehézségei,
hanem elvi okok is közrejátszottak abban, hogy
összekuszálódtak a szálak', és az eszközökből
célok lettek, a célok pedig már-már a terhes
fényűzés kategóriájába kerültek át; a kultúrának egyre inkább az "eltartott" vagy a "kitartott" szerepe jutott. A kultúra gazdasági mechanizmusának zavarai, a kérdés megközeHtésének
technokratikus szemlélete minden területen károkat okoz, de különösen veszélyezteti a filmszakmát. amely a leginkább kötött a gazdasághoz. A reformban kulcsszerepet játszó módszerek mechanikus átvétele (döntsön a piac, a rentabilitás, és kössük ehhez az anyagi érdekeltséget stb.) elterelte a figyelmet a legfontosabb "tőkének", az emberi tényezőnek, a müvészek és
szakemberek tehetségének és szakérteimének
aktivizáláséról.
az alapegységek, a produkciók
és a producer-stúdiók
önállóságának, mozgásterének erősítéséről.
és arról, hogy mégis csak
jó művek világra segítése lehet bármilyen filmszervezet célja. A filmcsinálás "kézműipari"
szakma, itt nem a nagyipari szervezet a legmegfelelőbb. még gazdálkodási szempontból sem.
a művészeti
érdekekről nem is beszélve. Technobürokratikus
megközelítésben
a "tőkeerős"
nagyvállalatok a kívánatosak, figyelemre méltó
azonban, hogy az amerikai filmgyártásban a legtöbb értéket nem a hollywoodi nagy szervezetek.
hanem a keleti part kis vállalkozásai hozták létre
(ha értéknek nem a kasszasikereket elérő szuperprodukciókat tekintjük).
A gazdaságcentrikus modellek érőltetői
két
dolgot hagynak figyelmen kívül: egyrészt, hogy
a hazai ár- és bérviszonyok megszabta mai mozihelyárak mellett nevetséges rentabilitásról beszélni, másrészt arról, hogya mi filmpiacunk
emiatt. de kulturális
és politikai okokból is közgazdász nyelven szólva - szimulált piac. egy
film sikere vagy bukása sokban függ piacon kivüli tényezőktől. Ezt a neoliberális piacgazdálkodást a mérhetetlen belső piaccal rendelkező
amerikaikon kívül a nálunk sokkal népesebb
4

nyugati országok többsége sem tudja megvalósitani. az állam nemcsak a gyártást, de a. forgalmazást is támogatja különféle módon. szubvencióval, adóelengedéssel. kölcsönökkel stb.
A piac ítéletét misztifikáló szemlélet érdekes
megnyilvánulásaival találkozhattak francia kollégáink. Egy amerikai producer kifejtette. hogy
a francia filmek azért gyöngék, mert állami támogatást kapnak, ami elkényelmesíti a rendezőket. Javasolja, hogy szüntessék meg az állami
támogatást, ez kikényszeríti majd belőlük a világ piacon is eladható közönségfilmeket. Másik
javaslata még árulkodóbb: azt ajánlja. hogy forgassanak angol nyelven, ez nélkülözhetetlen feltétele a világ sikernek. Fölösleges részleteznem.
hogy milyen volt erre a franciák reagálása. Nálunk ilyen durván nem fogalmazódott meg efféle
javaslat, e szemlélet felbukkanásait sikerült időben észrevennünk.
de hogya Mafilm körüli viták annyira végletessé váltak, jelzi, hogya merkantil szemlélet hadállásai erősek. Ennek ellenére vannak jelei annak is, hogya művelődéspolitika felismerte a veszélyeket, és remélhető,
hogy a közgyűlésen már a kulturális prioritásokat figyelembe vevő intézkedésekről számolhatunk be. Ha túl optimista volnék és mégse így
lesz, akkor nincs az az isten, aki megment attól.
bármennyire is irtózzunk már a témától. hogy
századik
alkalommal is a kultúra és a gazdaság
viszonyáról vitatkozzunk, bizonyára a szokásosnál is nagyobb indulattal.
A kulturális prioritások elismerése nem jelenti, hogy a gazdasági megoldások mellékesek
volnának: az állami támogatás reálértékének
visszaállítása és a technikai rekonstrukció nélkül megbénul a magyar filmgyártás, és az is életbevágó, hogya stúdiók és produkciók valóságos
vállalkozásokká tétele révén. a gyártás és forgalmazás decentralizációja
út ián. racionálisabban gazdálkodva, új forrásokhoz jussunk. De
mindez nem cél. csak eszköz több és hatásosabb
magyar film létrehozásához.
A gazdasági és szervezeti kérdések lényegének tisztázódása lehetővé teszi, h09Y többet foglalkozzunk tartalmi kérdésekkel. Nem mintha
eddig nem küszködtünk volna ezekkel a stúdiókban. de főleg amikor filmjeinket csináltuk. Hiszen mi más a mi szakmánk. mint gondolkodás
az emberi természetről. a világról. kezdve legnagyobb közös ügyünkről : van-e esélyünk a túlélésre. vagy ami nem sokkal kisebb kérdés.
csak a túlélésre van-e esélyünk, egy szabadabb,
igazságosabb. emberre szabottabb életre már
nincs? Ugyanezt a hazai dolgainkról is kérdezhet jük: meg tudunk-e birkózni
- nem a gazda-

sági bajainkkal. ez még csak a túlélést jelentené
hanem a XX. kongresszuson meghirdetett
programmal, ki tudjuk-e bontani a szocializmus
lehetőségeit, vagy pedig dogmák, megszokások,
megszerzett személyes előnyök féltése és sok
minden más miatt a lehetőségeink alatt élünk
továbbra is? És ott vannak szakmánk kérdései:
tudjuk és akarjuk-e vállalni, mint eddig, a filmművészet megismerő, társadalomalakító feladatát, kell-e ezt vállalnunk, nem idejétmúlta szerep-e ez, fölösleges kölönc, ami bénítólag hat,
amelyhez való ragaszkodás megakadályozza a
film valódi funkcióinak betöltését?
Eszmecserénknek ezekről a kérdésekről nem
lehet az a céljuk, hogy új "normákat" dolgozzunk ki, vagy az eddigieket kérjük számon.
Nemcsak azért, mert a művészetben a normákat
a művek alakít ják, és ez csak utólagos lehet, és
semmiféle előírás vagy akár közmegegyezés sem
hoz meggyőző eredményt; filmművészetünk állapota sem engedi meg ezt a .mormarendezést" .
Még a legutóbbi közgyűlésen is joggal használhattuk az egységes "magyar film" fogalmát. a
csak szórakoztató szándékú filmek problematikáját kezelve némileg külön. Azóta megváltozott a helyzet, polarizálódtak
a törekvések. A
hatvanas vagy hetvenes években, ami a stílust,
módszereket, a személyes hangot illeti. nem voltak közelebb a filmek egymáshoz, mint ma, de
a sokszor idézett olasz kritikus, Micciche nyugodtan írhatta: "a magyar film nem iskola, nem
stílus, hanem magatartás". A magatartás ebben
az esetben is, mint általában a művészetben. világfelfogást jelent. Ma sok minden okból - pl.
új generációk megjelenése, de leginkább a valóságban és az emberek gondolkodásában végbement polarizáció miatt - lényeges világszemléleti. "magatartásbeli" különbségek olvashatók
ki a filmekből. Vannak, akik ebben gazdagodást
látnak, mások értékvesztést. Egy biztos, valóságos társadalmi folyamatok tükröződnek benne. Nem hiszem, hogy maguknak a szerzőknek
kellene ezt a filmekben megnyilvánuló vitát
a sajtóban vagy a közéletben tovább folytatniok.
Egy rendező nem feltétlenül képes az esztétikai absztrakciókra, még ha a saját törekvéseiről
van is szó. Másrészt a rendező szükségszerüen
egyoldalú, a maga módszereit tartja egyedül üdvözítőnek, ezért csinál úgy filmet, ahogy csinál.
A kritikának és az esztétikának a dolga, hogy
a filmek vitáját a közvéleményben tudatosítsa,
és tovább folytassa, ha kell, a szerzőkkel, esetleg más kritikusokkal szemben. Hogy ez nem
alakult ki, annak csak egyik oka az óvatosság
vagy a művek és a szerzők féltése. Következmé=,

nye ez annak is, hogy általában nem tudunk rnit
kezdeni a szellemi életben a több véleménnyel.
Még élnek a régi reflexek, van eHYideológiai
és esztétikai norma, ahhoz mérik a művet, és
leosztályozzák, iskolásan vagyelegánsabban, ez
mindegy. Előfordul, hogy bizonyos dogmákat
más előjelű dogmákkal helyettesítenek, ugyanolyan türelmetlenüL mint ahogy a korábbi dogmákat számonkérték. hiányzik azonban a dialógus a művekkel és egymással, a művekből és
nem a dogmákból vagy ellendogmákból kiindulva.
Egyszer Párizsba érkezve tanácsot kértem valakitől. milyen ruhát vigyek haza ajándékba.
A válasz: idén a piros a divat. Nevettem: hogyhogya piros? Aztán kimentem az utcára, és a kirakatok valóban piros színű ruhákkal voltak tele. Nem hiszem, hogy a művészetben elviselhető
volna az "új divatnak" ez a számomra groteszk
formája. Tudomásul kellene venni, hogy egymás
mellett élhet több minden, a valóságnak több szine van, mint amit a divat diktátorai meghatároznak, és ezek a színek nem avulnak el évadonként. Van, ami évtizedekig eleven marad, más
meg csak tiszavirág életű ielenség, hiábavaló divattá kikiáltani, akárcsak egy szezonra is. Bármilyen kis filmgyártásról van is szó, a magyar
film szerepkeresésére nincs egyetlen válasz, csak
több (ezért is kell a mainál sokkal több film!).
Az évek során a gyakorlat is több választ alakított ki. Legokosabb, ha erre a reális bázisra építünk. Ne spekulatív úton akarjuk "meghatározni
feladatainkat", alakítsa az élet a film funkcióit,
tehát a művészek tehetsége, magatartása és a kőzönség érzéh.enysége, közérzete. amelyet - valljuk be - a mi műveinknél sokkal inkább alakít a
környező világ.
A közönséggel való kapcsolatunk állandó vita
tárgya. Gyakoriak a leegyszerüsítő válaszok. Pedig nem sokra megyünk, ha elfogadjuk. hogy
csak olyan filmeknek van létjogosultságuk, amelyeket megnéznek, amiért kifizetnék amainál
sokkal magasabb helyárakat is. De nem fogadható el az sem, hogy egy filmgyártás marginalizálódjék, ne vegyen tudomást a közönségről, ne
törődjön azzal. hogy legyenek olyan filmek,
amelyeket sokan megnézne k. Szinvonalas "közönséqfilmek" nélkül nincs tere a marqinális
művek létrejöttének sem (amelyek különben
fontos szerepet játszhatnak egy filmgyártás fejlődésében) .
A hatvanas években azt reméltük. hogy idővel szaporodni fog az igényes filmek közönsége.
A fellendülést bizonyos ellenérzéssel fogadó közönség magatartását azzal magyaráztuk, hogy
5

szokatlan az új forma. és hogy a közönségnek
nemcsak a valóságot reálisan ábrázoló magyar
filmmel. hanem ezzel a valósággal is identifikációs zavarai vannak. "A közönséget nem lehet
leváltani" - idéztük Brechtet; tennünk kell
- mondtuk =, hogy filmklubokkal. speciális mozikkal. iskolai filmesztétikai neveléssel hozzászoktassuk az új formai megoldásokhoz. Azt
gondoltuk, türelemmel kell átvészelni azt az
időt, amíg - részben a filmek segítségével is a nézők jobban azonosulnak saját valóságukkal.
Ezek a reményeink nem váltak valóra. Némileg
gyarapodott ugyan a filmértő nézők száma, ezek
nagy része azonban nem moziban. hanem tévében néz filmet. A moziról éppen az az értelmiségi réteg mondott le, amelyet a hatvanas években
megnyertünk. A művelődésszociológiai okok
mellett ez annak is tulajdonítható. hogy ma már
sok más fórum van, ahol a néző találkozhat azokkal a problémákkal. amelyeket egy időben elsősorban a magyar film fogalmazott meg. Még nehezebbé vált azonban kapcsolatteremtésiink az
ún. átlaqnézőkkel, akiket az audiovizuális áradat a főműsoridő obligát krimi és eqyéb "szórakoztató" műsoraivalolyasmihez szoktatott hozzá. ami a már emlitett elidegenedést a saját valóságunktól és kultúránktól szinte teljessé tette. A
néző szemének "élességét" olyan életanyag,
olyan konfliktusok észlelésére állította át, amilyenekkel a magyar filmekben nem találkozhat.
A magyar néző otthonosabban érzi magát San
Francisco utcáin, hogy egy sorozat eimét idézzem, mint egy magyar város vagy éppen falu utcáin. Ha leül a kép elé - és ez sokkal inkább a
televízió, mint a mozi =, az a story, amelyben el
tud igazodni, az a bűnügyi filmé vagy olyan törteneteké. amelyekben ősrégi és leegyszerűsített
képletek jelennek meg. Ebben a koordinátarendszerben a hazai életanyag kusza, idegen, érthetetlen, egyszóval unalmas. Ráadásul ez a hazai
modell valóban nehezebben követhető, állandóan alakul, régebben dicsért formái ma nevetségesek, elítélt mozzanatai elismerést kapnak.
különféle okok miatt a konfliktusok nehezen átláthatók, felismerésükhöz kell némi közéleti jártasság.
Akármilyen keserves is szembenézni azzal.
hogya konzum képdömping uralta közönséget
kell megnyernünk, ez nem változtat azon, hogy
nekünk kell megkeresnünk a találkozás lehetőségeit, mert a közönséget valóban nem lehet leváltani. Ha valaki azt hinné, hogy mindez sajátosan magyar jelenség, és egy kis ország kulturális importra kényszerülésével függ össze, vagy
a másik oldalon a gazdasági reform új hajtásai6

ból. a különmunkákból,
az időhiányból.
a gazdasági nehézségekből vagy a politikai passzivitásból próbálná levezetni, akkor téved. A szabványosított amerikai típusú tömegkultúra ugyanúgy eluralkodott a nagy kulturális piaccal rendelkező nyugati országokban, mint ahogy hat a
szocialista országokban is, és nemcsak a film
és a tévé területein, hanem a könnyűzenében
vagy a mindennapi élet viselkedéskultúrájában
és az életformával kapcsolatos ideálokban is.
Nemcsak nálunk írja ki a maszek a Csörsz
utca sarkán, hogy "gyümölcs shop", vagy az
állam a Marx térnél. hogy "Shopping center",
vagy a körúti pattoqatott kukoricaárus, hogy
"pop com". Egész Európa tele van hasonló jelenségekkel. A franciák törvénnyel igyekeznek
védekezni ez ellen az uniformizálás ellen, de
aligha érnek el többet látszatsikereknél. Nyugaton sok mindenre magyarázatot ad az amerikai
"show-business" tőkeereje. nagy apparátusa,
reklámja, de bizonyos, hogy a jelenség okai inkább kulturáli sak, a szó tágabb értelmében,
ahogy nálunk is azok. És ha ez így van, akkor
semmit se érnénk el a konzumkultúra "kitiltásával". A filmipar államosítása után 1948 körül
az amerikaiak bojkottálták a magyar filmforgalmazást, nem adták el sikerfilmjeiket. később
egy ideig a mi kulturális sze1ekciónk szűrójén
estek ki az üresnek tartott "slágerfilmek". Mindez alig váitoztatott a közönség ízlésén: amikor
újra nyitottá vált a piac, a hollywoodi típusú
kommerszfilmek kerültek újra a sikerlista élére.
Mi motiválja a közönség ilyen választását mindenütt a világon, hiszen az amerikaiak a világ
filmtermésének 5-6 százalékát produkálva a
piac 80 százalékát uralják - és,nem az amerikai
film mindnyájunk által nagyra becsült művészi
teljesítményeivel. hanem főleg a selejttel?
Ha csak arról volna szó. hogy a konzumfilmek kiszolgálják a köaízlést, annak is az alantasabb részét. nem igénylik a néző közreműködését, ellenkezőleg, a kényelmére, sőt lustaságára
építenek, leegyszerűsítve, visszaélve naivságával, jóindulatával vagy éppen rejtett szadizmusával. önzésével - és folytathatnám =, akkor érthető volna a fölényes legyintés vagy a tehetetlen kétségbeesés. A dolog azonban szerencsére
bonyolultabb, és ez valamilyen kapaszkodót is
ígér a cselekvéshez. Az üzleti filmgyártásnak
ugyanaz az előnye, ami a hátránya: "megnyerni
a nézőt mindenáron" . Ez néha nagy eredményt
is hoz, legtöbbször azonban gátlástalan lemondást az ízlésről. erkölcsről. emberi tartásról. A
folyamatnak azonban van egy mozzanata, ami
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bennünket is érint. Az üzleti filmgyártás gondos piackutatása ugyanis valódi nézői igényeket
kutat fel. ezek között, a néhány emlitett torz
mellett, a fugtöbb olyan igény, amit mi is vállalhatunk (és amilyet hazai nézöink velünk
szemben is támasztanak). Azt hiszem. a probléma nem az igényekkel. hanem a velük való viszszaéléssel van. Különösen az utóbbi évek Csillagok háborúja típusú gyermekded szemfényvesztése szembetűnövé tette az amerikai kommerszfilm infantilizmusát. Hamis válasz ez a
mindnyájunkban így vagy úgy továbbélö gyermekre, annak kíváncsiságára, vágyára, hogy kiszakadjon a mindennapok ból, vágyára a csodák
után. A mese valaha nem ,.gyermek műfaj" volt.
A kalandvágy, az extrémitások iránti érdeklődés. a törvényen kívüliek iránti irigykedö figyelem azok részéről, akiknek az életét túlszaba-

lyozzák a szokások és a törvények. mind megérthetö. És mi kivetni való volna abban. hogy az.
ember szeret nevetni. pihenni. örülni, hogy harmóniára vágyik. hogy reménykedik a jó ügyek
gyözelmében? Nincs itt mód annak taqlalására.
hogya
művészet és a tömegkultúra válaszai
ezekre az igényekre miben különböznek. Valószínű, hogy az értékes filmek és a közönség kapcsolatának nehézségei abból származnak. hogya
filmet adottságai (drága. milliós közönségre van
szüksége) a tömegkultúra részévé teszik. ugyanakkor. amikor a művészet határmezsgyéire is
be-bemerészkedík (ilyenkor jönnek a "bajok").
Balázs Béla a filmet - sok mindent megelölegezve - a XX. század népművészetének nevezte. És
mit tapasztalunk a népművészet körül napjainkban? Ha bemegyünk egy üzletbe. megdöbbenünk. mi minden bóvlit sóznak a vásárlók nya7

kába népmüvészet eimen. És azok örömmel vásárolják, mert a talmi tetszetősebb. jobban megfelel a "közízlésnek", mint a valódi népmüvészet.
Európa-szerte és nálunk is elterjedt az a nézet: úgy kell felvenni a versenyt Hollywooddal.
hogy hasonló filmeket csinálunk, mint ők. Piedone és Kojak leutánzásának sikere mintha ezt a
véleményt támogatná. Ennek a másodlagosságnak azonban szükek a határai, a néző előbbutóbb újra az eredetit választja, amely mégiscsak nagyobb apparátussal készült, ismertebb
sztárokkal. nagyobb hírveréssel. Maradna az
amerikai ízléssel készült "eredeti" film, ebben
azonban az amerikaiak verhetetlenek, élvezik a
"hazai pálya" előnyét, jobban ismerik ennek az
ízlésnek a szakmai fortélyait. és sehol a világon
nem tudnak annyi pénzt költeni ezekre a költségigényes müfajokra, mint ők. De még ha tudnánk is szerezni ehhez tőkét, rnondjuk, amerikait, akkor csak zárta bbá tennénk azt az ördögi
kört. amelyet az jelent. hogy a nézők többsége
megszokott valamit. elutasítja. ami nem koriform
ezzel. minden európai nemzeti filmmüvészetet
a perifériára szorítva a saját országában is. Furcsa volna. ha egy olyan filmgyártási és forgalmazási modellben próbálnánk gondolkozni.
amely Amerikán kívül mindenütt a nemzeti
filmgyártások elsorvadásához vezet, és az igazán
eredeti amerikai értékeket is marginálissá teszi
a saját piacon. Kilépni ebből az ördögi körből
csak akkor tudunk. ha a kulturális prioritásokat
elismerterve. ehhez megtartva mecénásaink támogatását, a magunk Amerikáját fedezzük fel;
olyan eredeti hangvételü, tematikájú filmeket
csinálunk, amilyeneket csak mi tudunk. megkeressük a mi saját válaszunkat azokra a nézői
igényekre minden rnűfajban, amelyekre a konzumfilm felületes vagy éppen a tudatot torzító
választ ad. Nem a magyar filmnek. hanem a magyar népnek van erre szüksége. annak a közönségnek, amelyre hivatkozva illetékesek olyan
müsorpolitikát folytatnak. amely a mai identitászavarhoz vezetett.
A kultúrának sokféle funkciója közül egyik
legfontosabb a nemzeti kohézió erősítése, a közős élmények, az azonos értékek elismertetése
útján. Ha egy nép estéről estére a saját jától teljesen idegen életanyagot, konfliktusokat. életérzéseket, életformát lát. akkor kisebbrendűségi
érzés alakul ki benne a sajátját illetően. Láttuk
a városi életforma térhódítása idején. hogy kezdte el szégyellni a falusi a nádtető s házát. a népviseletet. a régi eszközöket. szokásokat. A veszteségnek csak egyik része a kulturális. a nagyob-

bik kár az otthonosság érzésének gyöngülése.
ami idegrendszert is roncsolt. állandó hiányérzetet tart fenn. s ez politikai hatásként sem mellékes.
A nyolcvanas években gyökeresen átalakulnak a film közönséggel való találkozásának formái. A televízió mellett a video, kábeltévé és a
műholdas műsorszórás elterjedésével még megfoghatatlanabbá válik a nézőszám, a mozijegyekből származó bevétel tovább csökken. miközben a filmek közönsége más csatornákon a többszörösére nő! Nyugaton a reklám uralja az új
közvetítő eszközöket (kollégáink kétségbeesetten tiltakoznak a müveket megszakitó reklám ellen. amely Európában is kezd elterjedni). A művek lassan a reklámot hordozó "anyagok" lesznek, az lesz az egyedüli mérce, mennyire alkalmas a film arra. hogy a képernyő előtt tartsa a
nézőt a reklám fogyasztására. Az üzleti és a kulturális filmgyártás közötti olló két szára még
távolabb kerül egymástól. Nálunk - reméljük! nem a reklám szerepe duzzad igy meg. hanem
a különféle közösségi fórumok döntéseinek a
súlya lesz nagyobb. Ha a tévé bemutatott (vagy
elutasított) egy filmet, az eddig se gazdasági
döntés volt, hiszen a tévé jóformán ingyen kapja a filmeket. Megnő a mecénások, a kulturális
meggondolások szerepe. A rentabilitást egy-egy
mü esetében még kevésbé lehet lernérni. mint
eddig. Ha valaki eldönti. hogy a körzeti kábeltévén ad egy filmet, az sok ezer potenciális néző
nevében dönt. Az egyes készüléket persze bekapcsolják vagy sem, de nincsenek eszközök ennek pontos mérésére. Az "ezerfejű cézár" millió
fejűvé válik. de a film sorsát eldöntő gesztus
már nem közvetlenül érinti a filmet, mint amikor egyénileg váltottak jegyet. ez áttételeken keresztül hat. El kell gondolkoznunk azon. milyen
konzekvenciái vannak ennek az átalakulásnak a
filmgyártás finanszírozása, a kulturális vezetés
és a szerzők szempontjából.
Nem is érintettem a vitánkat a film és a tévé
kapcsolatának
ésszerűtlenségéről.
a játékfilm
mellett a többi műfajok gondjairól. az utánpótlás
kérdőjeleiről. a szerzői jogokról. magának a
szövetségnek a műkődéséről. helyéről a kulturális közéletben.
kodifikálandó jogairól és kötelességeiről. a forgalmazásról, a moziról és vídeóról. Újabb különszámok témái ezek. javaslom is, hogyaFilmkultúra
állítson össze és közöljön évente négy-öt "dossziét", felderítve egyegy téma minden összefüggését. Egy ilyen, más
szaklapoktól eltérő profilú Filmkultúra érdekes
színfoltja lenne a filmszakma házatájának.
Kovács András

8

DOKUMENTUMOK

A Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének levele
a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságához
Tisztelt Elvtársak!
Kötelességünknek
tartjuk, hogy
mindazokat, akik felelősséget viselnek az ország eszmei-erkölcsi
állapotáért.
szembesítsük a veszéllyel, amit a nemzeti filrnművészet elsorvasztása jelent.
A gyorsan emelkedő árak által
okozott inflációs veszteségeket a
költségvetés nem pótolja, ellenkezőleg - a filmszakmai vállalatoktól történő elvonások fokozásával -, még növeli is. Az állami
szubvenció évek óta változatlan,
reálértéke
rohamosan
csökken,
egyre kevesebb lesz a film. egyre
szegényesebb kivitelben.
Elképzelhetetlennek
tartjuk.
hogya
nemzeti filmgyártás elsorvasztásával
egyetértsen vagy
ebbe kényszerűségből beletörődjön a politikai vezetés, hiszen itt
nem egyetlen szakma sorsáról.
hanem nemzeti ügyről van szó.
Tévedünk vajon, mikor azt állit j uk, hogy egy társadalom kulturális környezete
- elsőrendű
politikai .kérdés? Tényleg közömbös lenne, hogya rnozivásznakon és televíziós képernyőkön
- műholdak, .képmagnók, lézerek
és ma még nem is sejthető technikai eszközök közvetítésével miféle életformák,
milyen társadalmi-erkölcsi
értékrendek
és
eszmények
alakít ják honfitársaink, de főleg az ifjúság tudatát és lelkivilágát? Ok nélkül aggódnánk, hogya határokat nem
ismerő vizuális .környezet, de
mindenekelőtt a multinacionális
töke által működtetett filmipar

termékei oly mértékben képesek
elidegeníteni a magyar népet saját lététől. a szocialista társadalo
mi erőfeszítések nyomán szűlető
értékektől. hogy ez az elidegenedés önmagában is társadalmi feszültségek forrásává válhat?
Félreértés ne essék, nem qondeljuk. hogy az említett veszélyek elhárítására
az elzárkózás.
a kulturális
kapcsolatok
adminisztratív szükítése alkalmas eszköz lehetne. Csakis a saját értékrendünk talaján sarjadó nemzeti
kultúra kiegyenlítő
szerepében
bizhatunk. Ehhez viszont anyagi
áldozatvállalás
szükséges. Nemcsak a szocialista államok vállalják mindmáig - nem kis erőfeszitések árán - a saját filmgyártás fenntartását, de jó néhány tőkés ország kormánya is állami
támogatással
segíti a nemzeti
filmmüvészetet.
A nemzetközi
film- és televiziós áradatban nekünk is szükségünk
van legalább egy talpalatnyi hazai sztgetre, amelyen a nemzeti önismeret megvetheti a lábát, a nemzeti filmmüvészetre, amelyben az
ország társadalma
magára ismerhet. illetve mások ráismerhetnek.
Nyugodt lelkiismerettel
állítjuk, hogy ezt a hivatását a magyar film becsülettel igyekszik
teljesíteni. Ez nem azt jelenti,
hogy mi magunk kritikátlanul
elégedettek
lennénk
filmjeink
müvészi erejével. hitelességével.
az ábrázolás mélységével és igazságával. ezért is igényeljük és

vállalj uk az eszmei és esztétikai
szembesítést. Azt azonban nehéz
lenne elvitatni, hogy filmmúvészetünk legjava kifejezetten
a
mi országunk, a mi népünk történelmében,
hagyományaiban
és
kultúrájában
gyökerezik, a ma
itt élő emberek gondját-baját
vallja sajátjának, és az eröszak
világméretű
kultuszával
szemben a humanista értékek pártján
áll. Művészi értékei mellett elsősorban ez az elkötelezettség szerzett a magyar filmnek nemzetközi rangot és elismerést. A világ
legmesszibb tájaira is eljutó magyar film nap mint nap emberközelbe hozza a szocialista Magyarország valóságát, tanúságot tesz
a nemzetközi közvélemény előtt
az ország realista politikájáról.
erösíti a megbecsülést és rokonszenvet hazánk iránt.
Ennek a magyar filmgyártásnak a léte veszélybe került. A
magyar film- és televizióművészek nevében felhívjuk az ország
politikai vezetőit, hogy akadályozzák meg a nemzeti film- és
tévéművészet
elsorvasztását.
Tudjuk, hogy a gazdálkodás észszerűsítésében nekünk magunknak is tennivalóink vannak, de
hathatós állami segítség nélkül a
csőd bekövetkezik. A tét nagy.
Az idő sürget.
Budapest,

1986. február
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A Választmány levele a játékfilmstúdiók
A Magyar Film- és TV-művészek
Szövetségének Választmánya teljes űlésén meghallgatta a Titkárság és a Játékfilm-szakosztály tájékoztatóját
a játékfilmstúdiók
átszervezésének előkészületeiről.
A Filmfőigazgatóság szóban ismertetett terveivel kapcsolatban
a Választmány - egyetértve a
J átékfilm-szakosztály
álláspontjával - szükségesnek tartja a következők előzetes leszögezését:
1. Megengedhetetlen,
hogy a
játékfilmek száma kevesebb legyen évi húsznál. Nem vehetjük
tudomásul a f.ilmszám csökkenését, mert ez a magyar filmművészet összeomlásával
fenyeget.
Ezért csak olyan szerkezeti változtatásokkal értünk egyet, amelyek a magyar filmművészet fejlesztését, nem pedig visszafejlesztését tűzik ki célul. Minthogy
a magyar filmgyártás megmentéséről van szó, minden eszközt

Mészáros Márta: Eltávozott

átszervezése ügyében

igénybe kell venni a veszéJy elhárítására.
Latba kell vetni a
filmszakma legrangosabb képviselőinek tekintélyét is, további
költségvetési pénzek megszerzése céljából. Kezdeményezni kell
a mozi helyár ak rendkívüli felemelését, és az így nyert összeget a magyar játékfilmgyártásra
kell forditani. Természetesen támogatunk minden olyan törekvést, amely a filmszakma 'belső
tartalékait is mozgósítja a filmszám növelésének érdekében.
2. A szakma belső elrendezödése csak háromnál több stúdióban
képzelhető el.
3. Az alkotóműhelyek önállóságának és felelősségének fokozása érdekében biztosítani kell a
stúdiótanácsoknak
azt a jogát,
hogy csak a tanács egyetértésével lehessen stúdióvezetőt kinevezni, illetve leváltani. továbbá,
hogy a műhelymunka
során a

nap, 1968. Kovács Kati, Horváth

stúdió vezető - a tanács egyhangú véleményével szemben - ne
hozhasson érdemi döntést.
4. Minthogy a stúdióvezető kinevezésénél az egyedül érvényesítendő szempont az illető alkalmassága - bármely stúdió élére
legyen kinevezhető
alkotóművész is.
Továbbra is várjuk a Filmfőigazgatóságnak
az átszervezésre vonatkozó írásos javaslatát.
ahogy ebben a Választmány filmes taqozatának április 26-i ülésén Kőhalmi elvtárssal megállapodtunk.
Ennek alapján
a Szövetség
részletes véleményét, illetve javaslatait írásban juttatjuk el az
illetékesekhez.
Budapest, 1985. május 7.
A Választmány

nevében:
Kovács András
elnök

Teri és Szirtes Adám
II

A filmgyártási szerkezet-változtatások
(Jóváhagyta

a Titkárság

1986. május 5-én)

A megvalósítandó
reform szempontjainak
felsorolási
sorrendje
a pénzeszközök
("tőke") áramlásának irányát követi, és nem foglalkozik a forgalmazási
kérdésekkel.
1. Tapasztalatok
szerint minimálisan évi 20 játékfilm biztosítja a magyar játékfilmtől
elvárható színvonalat. E filmszám
fedezetét ideális volna naturális
mutatókkal kifejezni. Bár a költségvetések természetüknek
megfelelően rövid úton pénzre fordítják
a naturáliakat.
meqis
szükséges lenne az elmúlt öt év
filmjeinek ilyen szempontú elemzése. Ezen elemzés eredménye folyó áron kifejezi a magyar filmgyártás
aktuális
forrásigényét.
(E munka elvégzése rendkívül
sok időt ígényel, a problémák viszont nem tűrnek
halasztást,
ezért pótmegoldásként
elképzelhető a tetten érhető költségváltozások felsorolása.)
- A dotáció oldaláról;
- költségvonalon :
a megemelkedett
munkabérek
és
írói prémiumok,
a főszereplők
hivatalos és de facto-jövedelme;
- a béreket terhelő
közteher
és bérjárulék;
- az állományon kíviili bérek
emelkedése;
- az anyagárak
emelkedése
(építőanyagok,
technikai
fogyóanyagok,
áram, a kommunális
szolqáltatások
egyéb
díjainak
emelése, pl. területbérlet.
az alku
tárgyát képező egyéb bérleti díjak emelkedése);
- a kűlső szolgáltatás árai közül elsősorban a közlekedés minden nemének emelkedő ára, az
üzemanyag
többszöri áremelkedése;
- a "versenyzónába"
sorolt
Laboratórium
áremelése.
2. A kulturális
kormányzatnak nyilatkoznia
kell az éves
filmszám fedezetéről és reálértékének megőrzéséről.
3. A tapasztalatok szerint a
központi dotáció az 1. pont szerint kiszámított
igényt fedezni
nem tudja - ezért a filmszakma
II

szempontjai

nyereségre
kötelezett
vállalatai
(szolgáltató vállalat(ok),
Hungarofilrn, Mokép) előre szabályozott módon kell hogy biztosítsák
a filmgyártás számára a hiányzó,
szükséges összeget. E vállalatok
eddig is támogatták
a magyar
filmgyártást,
támogatásuk
mértéke (%-os arányban) a jövőben
sem csökkenhet. Ugyanis a Mokép kölcsöndíjak
útján részesedik abból az állami dotációból.
amellyel a költségvetés a magyar
filmek nézettségét kívánja támogatni. A Hungarofilm
üzleti bevétele jelentős részben a magyar
filmek értékesítési tevékenységéből áll, és a magyar film, elsősorban játékfilm
jelenti a Mafilm
szolgáltató
tevékenysége
számára is a legfőbb referenciát.
4. A filmgyártás

felelőssége:

játékfilmgyártás
a játékfilmstúdiókban történik a Művelődési Minisztérium
illetékes főosztályának
irányításával,
ezért a
filmek elkészítésének
politikai és
gazdasági felelősségét a stúdiók
viselik. A stúdió a művelődési
miniszter által alapított olyan intézmény, amelynek
vezetőjét a
miniszter nevezi ki a stúdió Művészeti Tanácsát alkotó rende-

A

Makk

Károly

: szerelem,

zökkel való konszenzus alapján.
Ez az intézmény önállóan is és
más stúdiókkal
egyűttműködve
is jogosult az alábbiakban
leírt
gazdálkodásra:
- önállóan rendelkezik
a játékfilmgyártás
céljára
befolyt
valamennyi összeg felett;
- önállóan
hozza meg valamennyi gazdasági
és személyi
természetű döntését, a reá nézve
hatályos rendeletek és a megkötött szerződések
megtartásával ;
- filmtervkötelezettségét
nem
egy évre, hanem hosszabb periódusra kell megállapítani;
- ömmóan 'köt szerződést szolgáltatókkal
rész- vagy komplett
filmkivitelezési
munkákról,
az
általa igénybe vett szolgáltatásokról;
- az önállóan működő stúdiók
opciót nyújtanak
a szolgáltatónak;
- mint vállalkozó további vá!lalkozásokat hozhat létre, pl. belvagy külföldi partnerrel
létesít
koprodukciós
szerződést;
- önállóan dönt egy film legyártásának
módja felől, figyelembe véve valamennyi gazdasági lehetőséqet
r

1970. Darvas lvall

es

Törőesik

Mari

- a működéséhez óhatatlanul
szükséges szolgáltatásokért
szerződésben
meghatározott díjat fizet a szolgáltatóknak (adminisztráció, bérlet stb.}:
- az elkészült filmek anyagi
természetű szerzői jogait a szerzők a stúdióra ruházzák,
ilyen
értelemben a stúdió az elkészült
film birtokosa;
- az elkészített filmek értékesítésére egyenként
vagy hoszszabb időre szóló szerződést köt
a forgalmazó vállalatokkal:
- felügyeli a szerződések
sze·
rint történő filmkivitelezést
és
forgalmazást, beleértve a filmek
propagandáját is.
5. A fenti pontokban felsorolt
szempontok csak úgy érvényesithetők, ha a szolgáltatói szféra
monopolhelyzete
megszűnik, és
alternatív megoldások születnek.
6. A .megrendelő és szolgáltató
szféra érdekei között természetes ellentétek állnak fenn. A stúdió az eszközök leghatékonyabb
felhasználásában,
a szolgáltató
a nyereséges vállalati műkődésben érdekelt. A reform kidolqozása során ezt az érdekkülönbséget nem elfedni kell, hanem kifejezni és karbantartani.
7. Bármely reforrnvarjáció élesen veti fel a filmgyártás ban foglalkoztatottak - közülük is mindenekelőtt a rendezők, opera tőrök, asszisztensek, dramaturgok,
vágók, gyártásvezetők,
felvételvezetők - fenyegető munkanélküliségének gondját. A fentiekkel összefüggésben
ugyanolyan
súlyos gond az utánpótlás sorsa is. Az idén 12(!) rendező végez a Főiskolán. Nem vitatva bizonyos létszámcsökkentés
szükségességét. türelemre és közös
felelősségvállalásra
van szükség
ahhoz, hogy a filmgyártás igénye
és a létszám egyensúlyba kerüljön. Olyan rendszert kell létrehozni, amely szabályozni képes a
meglévő valós érdekellentéteket.
és néhány év alatt megteremtheti
a 'kívánt egyensúlyt.
Ezt a kérdést a szerkezeti módosításokkal összefüggésben, de
azoknak nem alárendelve, hanem
kiemelten. kűlön kell tárqyalni.
Budapest,
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A Magyar Film- és TV-művészek
tagjai megvitatták a tagozati
leten elhangzott

Szövetsége Választmányának
filmes
gyűlésen és több korábbi értekez-

ellenvéleményeket

déseivel

és vezetési

m6dszereivel

A magyar

filmgyártás

válságos

a MAFILM

vezetőinek

intézke-

kapcsolatban.

helyzete

laz aggaszt6

anyagi gon-

dok, az évek alatt felgyúlt szervezeti következetlenségek,
a bürokratizmus,
a MAFILM monopol helyzetéből
is következő túlságosan drága gyári szervezetI és a filmgyártás reformjának égető
szüksége különöse n 111agasszakmai és vezetői követelményeket
tá.maszt aMAFILM
vezetOivel szemben. Ezeknek a követelményeknek
véleményünk szerint - a MAFILM jelenlegi vezetői nem felelnek
meg.
Minden figyelmeztetésünk
és a szakma kitart6 együttműködési
szándéka ellenére a MAFILM vezetői nem a filmgyártás sajátosságainak
megfelelO,

a produkci6kra

és a stúdi6kra

épülO

g~ári szervezetet

és gazdálkodást alakítottak ki, hanem egy centralisztikus,
felülrOl építkező, közgazdaságilag
is torzan "gazdaságos"
szervezetet,
amely éppen a legfontosabb
tökét, az emberi tényezOt, a Dlúvészek
és szakalkalmazottak
tehetségét, aktivitását és bizalmát hagyta
számításon kivül. Különösen elhibázottnak
tartjuk az új árrendszernek
ellenére

a szövetség
történt

és a szakma

különféle

testületei

tiltakozása

bevezetését.

A Választmány jelen lévO tagjai egyhangúlag
úgy foglaltak állást, hogya
továbbiakban nincsenek bizalommal a MAFILM vezetői, dr. Szekeres Lász16 vezérigazgat6
és azon munkatársai iránt, akik a vállalatvezetés
hibás intézkedéseit
kezdeményezték, kidolgozták

és támogatták.

juk, hogy az illetékes
helyzet

Budapest,

személyi

állami

Mindezek
vezetők

alapján

vonják

azt javasol-

le a kialakult.

konzekvenciáit.
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A Népszerű-tudományos filmes Szakosztály állásfoglalása
a közművelődési filmgyártás helyzetéről
A magyar közrnűvelődési
film
helyzete minden eddiginél súlyosabb, túlzás nélkül katasztrofálisnak nevezhető. Ez a film típus,
amely magába foglalja a népszerű-tudományos, a dokurnentum-.
valamint az oktatófilmet. jól körülhatárolható
társadalmi funkcióval rendelkezik.
Feladatának
a világnézeti propagandát. illetve - az oktatófilmek esetében az oktatás és nevelés hatékonyságának a vizuális kultúra fejlesztésével egybekötött elősegítését tekinti.
A közrnűvelődési filmek általában egyaránt
alk.almasak a
képzettségét, életkorát és érdeklődését tekintve heterogén összetételű nagyközönség közötti terjesztésre (a mozihálózatban kisérőfi1mként vagy rövidfilm-összeállítások formájában, televíziós
sugárzás útján), a szervezett oktatásban (a közoktatás minden
szintjén, a felsőoktatásban,
a
pártoktatásban. 'a fegyveres testületekben) való felhasználásra,
az ún. társadalmi forgalmazás
keretében (TIT, rnűvelődési házak, múzeumok stb.) célzott közönség tájékoztatására,
érdeklődésének felkeltésére. Nemzetközi
fesztiválokon
és filmbemutatókon keresztül. .külföldi követségeink és kulturális intézményeink közreműkődésével, valamint
a nemzetközi
filmforgalmazás
segítségével ezek a filmek a világ számos országába visznek
hírt hazánk, társadalmunk életéről, a magyar tudomány és kultúra eredményeiről.
Filmjeink
terjesztik
szemléletünket
még
olyan országokban is, ahol másképpen nem áll módunkban szellemi jelenlétünket biztosítani.
A művészi eszközökkel végzett
világnézeti propaganda jelentősége különösen
megnőtt napjainkban, amikor egyrészt a tudományos-technikai
forradalom
kibontakozása
soha nem látott
szintre emelte az emberi tényező
szerepét a társadalom előtt álló
feladatok
megoldásában,
másrészt - a televíziózás
és videó-
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zás tömeqes
elterjedésével
megteremtette annak feltételeit.
hogy e filmek valóban a legszélesebb tömegekhez juthassanak
el.
A magyar közművelődési filmekre az utóbbi két és fél évtizedben általában a közölt gondolat tisztasága, valamint a kimunkáltság, a művészi igényesség
volt jellemző. Az alkotók világosan megértették, hogy az információrobbanás
időszakában
filmjeik csak abban az esetben
teljesíthetik
funkciójukat.
ha
mondanivalójukat
magas művészi szinvonalon tudják közvetíteni. Az e téren elért eredmények
a magyar kőzrnűvelődési filmnek
megérdemelt
nemzetközi
megbecsülést és elismerést biztosítottak.
A jelen körülmények
Iközött
azonban a magyar közművelődési film egyre kevésbé tud megfelelni a vele szemben támasztott
jogos elvárásoknak.
Csökken a
társadalmi
igényekhez
mérte n
amúgy is alacsony filmdarabszám, nincs lehetőség látvány létrehozására, amely nélkül. pedig
hatásos film elképzelhetetlen. A
korszerű
természettudományi,
műszaki és társadalomtudományi
témák egyre jelentősebb technikai igényeinek 'kielégítésére
sem financiálisan, sem speciális
technikával - nincs mód.
A tragikus helyzet egyik fő oka
abban keresendő, hogya kőzrnűvelődési filmek dotációját utoljára 1963-ban (!) rendezték, s így
a dotáció reálértéke az eredetinek legfeljebb 20-30%-a. Ilyen
,körülmények
között
érthető,
hogy nem jut pénz a filmek megfelelő előkészítésére (terep szemlék stb.). a filmnegatív-felhasználási normák
a rninimumra
csökkentek,
a forgatási napok
száma vészesen visszaesett, már
a forgatókönyv írás án ál számításon ·kívül kell hagyni a megfelelő technikát, mert felhasználása a filmek ,költségvetéséből
megfizethetetlen. Az alkotók sziszifuszi küzdelmet folytatnak a

minőségért.
de egyre inkább
megalkuvásokra
kényszerülnek.
Növekszik a kiszolgáltatottság
a
filmek külső támogatóival szemben, akiknek igényei többnyire a
művészi
és tudományos
igazság
rovására mennek. E helyzet kövekezménye csak minőségromlás
lehet, minden velejárójával.
az
alkotókra gyakorolt demoralizáló hatásával együtt. A dotáció
reálértékének
csökkenése,
a
pénztelenség azonban nem egyedüli forrása a magyar ,közművelődési film súlyos helyzetének.
Legalább ilyen rnérvű negatív
hatással-van
rá az a szervezeti
forma is. amelyben
műkődni
kénytelen.
A nagyvállalati szervezetek kialakításának
erőltetese
idején,
a 60-as évek elején létrehozott
Mafilm - a szolgáltató részlegek
monopolhelyzetéből
adódóan maga alá gyűrte az alkotóműbelyeket. a stúdiókat. A Mafilm
mindenkori vezetősége legfeljebb
a nagyobb árbevételt és a számára sokkal nagyobb presztízst
jelentő játékfilmek
gyártására
fordított figyelmet, .minden szabályozót erre dolgozott ki, és
mechanikusan ráhúz ta ezeket az
évente készülő több száz rövidfilmre is. Nem volt hajlandó tudomásul
venni. hogy minden
film egyedi termék. s a rövidfilm
gyártása
különösen
"kisipari"
rnódszereket kíván. A vállalatvezetés - bár szavakban elismerte a kőzrnűvelődési filmek fontosságát - lényegesen magasabb
rezsiköltséget
fizettetett
e filmekkel, mint a játékfilmekkel.
A Mafilm már régen elszakadt
attól a funkciójától.
melyre létrehozták, hogy ti. a magyar filmek készttésének bázisa legyen.
Érdeke elsősorban az, hogy monopolhelyzetével visszaélve minél magasabb áron minél kevesebb szolgáltatást nyújtson a
produkcióknak. A közrnűvelödési filmgyártás amúgy is erősen
lecsökkent reálértékű dotációjának további apasztasát jelentette
az is, hogy a Mafilm még a kis

Mihályfi

Imre:

Pókháló,

1973. Moór

összegű megtakarításokat,
a filmek külföldi eladásából származó visszatérítéseket
is elvonta a
stúdióktól.
Ennek az áldatlan helyzetnek
a feltárására, a kőzrnűvelődési
stúdiók normális
működésének
biztosítására
irányuló
korábbi
kezdeményezések
nem találtak
támogatásra a felsőbb irányító
szervek részéről.
A Mafilm 1985. elején folyamatba tett átszervezése a helyzetet tovább rontotta. Ez az átszervezés leplezetlenül vállalatcentrikus. A bürokratikus
"vízfejet"
tovább növelte, szervezeti sémájában a stúdiókat egyértelműen
inregr ál ta a vállalat struktúrájába, hogya legkűlönfél-ébb enódokon megszabhassa
a stúdiók
tevékenységének kereteit, szabályozhassa az állami dotáció felhasználásának
módját.
A felemás, végiggondolatlan,
kapkodó intézkedések
sorozatára az
1986. április l-én életbe léptetett
új vállalati árrendszer tette fel a
koronát. A dotációból készülő filmeknél jelentkező - a stúdiók
számításai szerint - minimálisan

Marianna,

Koncz Gábor és Avar István

20",o-os áremelkedés végleg kihúzza a talajt a kőzművelődési
filmgyártás alól. Ez a körülmény
a Mafilm vezetését szemmel láthatóan hidegen hagyja.
Ebből a helyzetből. a teljes ellehetetlenülés állapotából egyetlen kiút van: a játékfilmstúdiók
önállóságának
biztosítása,
a
szolgáltató részlegek
monopolhelyzetének felszámolása, önálló
kőzrnűvelődési filmgyár létrehozása, az átszervezés és a felszerelések arányos elosztása céljából miniszteri biztos kinevezése.
A Közművelődési Filmgyár léte-.
sítése a filmgyártás egész szervezetének
korszerűsítésébe
illeszkedve biztosíthatja a közrnűvelődési
filmek
készítésének
kedvezőbb feltételeit, egyben a
filmszakma alternatív szolgáltató bázisának létrehozását jelenti.
Emlékeztetni kelJ arra, hogy hazánkat kivéve - valamennyi
szocialista országban a kőzművelődési filmgyártás saját technikai bázis sal rendelkező önálló
stúdiók kezében van, s hogy
1964 előtt a Híradó- és Dokumentum Filmgyár, majd a Buda-

pest Filmstúdió
eredményesen
teljesítette ezt a feladatot.
A Közművelődési
Filmgyár·
nak kis létszámú, rugalmas, fílmközpontú
szervezetnek
kelJ
lennie. Szervezetében biztosítani
kell a stúdiók döntő súlyát minden, a vállalat egészét, gazdálkodását
illető
kérdésben.
A
fílmkészítés
bázisának
nem a
szolgáltató részlegeket, hanem a
produkciókat kell tekinteni. Kis
létszámú, csak a szükséges adminisztrációval versenyképesnek
kell lennie kűlső megrendelők
felé éppúgy, mint a kisebb szolgáltatási kapacitás-igényű
játékfilm-produkciók számára. A Közművelődési
Filmgyárnak
új,
egyenjogú
szerződéseket
kell
kötnie a Filmlaboratórium
Vállalattal, a Moképpel, a Hungarofilmmel.
Új alapokra kell helyezni a
Magyar Televízióval való együttműködést, felújítani és továbbfejleszteni a Mafilm hibájából·
mintegy tíz éve megszakadt közös filmgyártást és műsorkészitést. Ki kell fejleszteni a sokoldalú együttműködést
a szeeia-
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lista or szagok népszerű-tudomanyos és dokumentumfilrn-stúdióival. A Közművelődési Filmgyárnak támogatnia kell a stúdiókat a tudományos,
oktatási és
kőzművelődési
intézményrendszerrel való szoros kapcsolatok
kiépítésében,
A filmszakma radikális, filmközpontú
átszervezésére, a Közművelődési Filmgyár
létrehozásara
vonatkozó .maqas
szintű döntés meghozatala nem
tűr további halasztást.
A Mafilm vezetése mindent elkövet, hogy az ilyen irányú döntés előtt kész helyzetet teremtsen, lehetetlenné
tegye a szétválást. Ez a törekvés jutkifejezésre a Propagandafilm
Stúdió
és a Vide o-részleg leányvállalattá alakitási kísérletében.
Meg-

kezdték az eszközök kivonasát a
kőzművelődési
stúdiók telephelyéről. Napirenden van a szétválás hiveinek becsmérlése,
fenyegetése a vallalat egyes vezetői részéről. A Mafilm mindenáron való fenntartásara
irányuló
erőfeszítések
búj nak meg az
olyan "szakértői"
vélemények
mögött, melyek szerint egy önálló
Közművelődési
Filmqyár
életképtelen lenne. illetve - létrehozasa hatalmas
beruházásokat igényeIne. A döntést rnindenekelőtt a kőzrnűvelődési filmgyartas jelenlegi tragikus helyzete sürgeti. Kritikus ponthoz érkeztünk, a kőzművelődési
film
funkciójanak
teljesítésére
való
képessége kerűlt veszélybe. A darabszám-csökkenés, a tartalmi és

formai elszegényedés
mar nem
fenyegető rém, hanem szomorú
valóság.
A pénzzel.
szellemi
energiával.
káderekkel
való
könnyelmű bánásmód, felelőtlen
pazarlas
tarthatatlan
helyzetet
teremtett. Nem a közművelődési
filmek
alkotógardaja
felelős
azért, hogya
filmek tartalmi
kérdései helyett, az új tudomanyos eredmények és az élet altal felvetett új kérdések új megközelítésének
kutatása
helyett
az altaluk művelt - egykor nagy
eredményeket felmutató - filmszakmai terűlet puszta Iétéért,
fennmaradasaért
kénytelenek
harcolni.

1986. május

A Magyar Film- és TV-művészek Szövetsége Titkárságának állásfoglalása
a Balázs Béla Stúdió működésével kapcsolatban
A Balázs Béla Stúdió meqalakításakor kitűzött eredeti cél az volt,
hogy a főiskolát végzett legfiatalabb fílmeskorosatályok
olyan
bizonyítasi
lehetőség hez jussanak, amely megkönnyíti a játékfilmes pályakezdest. E cél érdekében alakítottak ki azt az önkorrnányzaton alapuló stúdióformát, amely egyszerre
szolqált
tartalmi, formai és műkődési
kísérletek
terepéül.
A kísérleti
forma lényeges eleme, hogy a
filmek bemutatasi kötelezettség
nélkül készülnek, hogya stúdiót
valasztott
vezetőség
irányítja,
hogy a Szövetség vezetése rendszeres filmelemzések út jan gyakorol egyfajta kritikai-orientáló
szerepet a Stúdió tevékenysége
fölött.
Az eredetileg kitűzött cél időközben - a változó és sokasodó
igények következtében - módosult. A Stúdió proqramjába
iktatta a szociografiai
dokumentumfilm, a dokumentumjáték
új
útjainak kimunkálását, felvállalta a társművészetek,
elsősorban
a képzőművészet
területén
jelentkező, filmet igénylő kísérletezéseket, akifejezetten
forma-
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nyelvi
experimentumokat
stb.
Ezzel együtt a Főiskola felvételi
szelekciójának
bizonyos fokú kiigazítasat is, oly módon, hogy ajtót nyitott a filmes diploma nélkül
filmtervekkel
jelentkezők
számára is.
A maga elé tűzött célokat a
Stúdió változó hangsúlyokkal
és
hullámzó színvonalon, de kétségtelenül teljesítette. Az itt elért
eredmények önmagukban
is jelentősek, kétségtelenül termékenyítően hatottak a magyar filmgyártasra, arról nem is szólva,
hogya
magyar filrnqyártás derékhada, a közép- és fiatal nemzedék a Balázs Béla Stúdió révén
jutott a szakmába.
A korlátozott anyagi keretek
és a sokasodó igények közötti feszültség enyhítésére a Szövetség
vezetése 1914-ben hozott határozatával azt kívánta elérni, hogy
az új és újabb korosztályok je
lentkezésével párhuzamosan.
fokozatosan hagyják el a kísérleti
stúdió terepét azok, akiknek már
elegendő idő allt rendelkezésre a
bizonyításhoz. így született az a
szabály, amely hat évben maximálta a stúdiótagságot.
Akkori-

ban ez elegendő megszorításnak
ront, mert feltételezni
lehetett,
hogy döntően a főiskolát végzett fiatalok rnűködési
terepe
lesz a Stúdió, és a szakmán kívülről érkezettek, valamint a stúdióból
"kiöregedett"
filmesek
esetenként,
kivételesen
kérnek
és kapnak majd filmkészítési lehetőséget. - Hogy ez nem így
történt. annak számtalan,
stúdión kívüli oka is van. Elsősorban az, hogy sem a többi stúdiónál. sem azokon kívül, valahol
a kulturális
tárca hatókörében
nincs más lehetőség azoknak a
tartalmi és formanyelvi kísérleteknek a folytatására,
amelyek
nélkül
egyetlen rnűvészeti
ág
sem fejlődhet egészségesen_ így aztán nem csoda, ·hogy a stúdió ugyan formálisan betartotta
a "rotadós elvet", de gyakorlatilag nem, mert a hatéves megszorítás csupán a formális tagságra, nem pedig a filmkészítési
lehetőségre vonatkozik.
A Titkársag rendelkezésére álló adatok tanúsága szerint a 8384-es filmeket 23-an készítették,
ebből 11 nem végzett főiskolát és
9 nem tagja a stúdiónak. - A fu-

Jancsó Miklós:

Szerelmem,

Elektra,

tó filmek és filmtervek adatai is
kb. ezt a tendenciát igazolják,
vagyis a főiskolát végzettek, ilIetve nem végzettek, valamint a
tagok és nem tagok aránya közelítőleg 50-50%.
A Stúdió gazdasági helyzete
nagyon nehéz. Az állami dotáció
mértékét
1970-ben állapították
meg. A Szövetség vezetése már
'1979-ben kérte - a növekvő inflációra való tekintettel - az őszszeg felemelését.
de ez nem történt meg, csak 1982-ben. A Stúdió működésének
folytatása csak
úgy volt lehetséges, hogy a Mafilm 1982-től szolgáltatási árengedmény formájában anyagi támogatást nyújtott.
Ez év márciusában a Mafilm
- gazdasági kényszerből - az eddigi támogatást megvonta, ami
a Stúdió vezetőségének gazdasági prognózisa
szerint 3O%-os
csökkentést jelentett. Igaz, hogy
a 8 millió forint, összevetve a
Dokumentum Stúdiónak nyújtott
7 millió, a Népszerű-tudományos

1974. Törőcsik

Mari és Jobba Gabi

Stúdiónak nyújtott 8 és az animációs filmnek nyújtott 5 milliós
nagyságrendű
támogatás sal
önmagában nem semmi, a Titkárság mégis osztja a Stúdió aggodalmát, miszerint a jelenlegi.
egy
csapásra
bekövetkezett
anyagi romlás veszélyezteti a további működést. De az igazsághoz az is hozzátartozik. hogy a
Stúdió
nehéz választás elé került: vagy pótlólagos források
után néz, vagy csökkenti, illetve
módosítja a tevékenységét. Ez év
januárjában a Titkárság már erről a választási kényszerről tárgyalt a Stúdióval.
amelynek vezetősége az első megoldás mellett döntött. és a nyugati koprodukcióktól remél megoldást.
A Titkárság ismételten felhívja ezzel kapcsolatban a Stúdió
figyeimét a következőkre :
A Balázs Béla Stúdióban készülő filmeknél - még. az előzetes
Filmfőigazgatósági
engedély
megszerzése esetén is - fennáll
annak a kockázata. hogya film

nem bemutatható. sem belföldön,
sem a határon túl. Ez a kisérleti
stúdió
természetéből
következő
"természetes"
kockázat azonban
nehezen lesz vállalható a filmben
részt vevő külföldi tőke számára.
Minthogy az ebből származó bonyodalmakat biztonsággal kizárni nem lehet. a Titkárság nem
tanácsolja a Balázs Béla Stúdiónak akoprodukciók
szorgalmazását,
különösen ha figyelembe
vesszük a jelentős jövedelmezőségbe vetett korábbi remények
meghiúsulását,
azáltal. hogy a
Mafílm-engedmények
meg szűntek. Ugyanakkor
ésszerűnek és
fontosnak tartjuk, hogya Stúdió
elsősorban
belföldi
koprodukciók (stúdiókkal, tv-vel), reklámfilmek és egyéb más jövedelemszerző vállalkozói tevékenység
útján próbáljon pótlólagos forrásokhoz jutni.
Szerétnénk
felhivni a Stúdió
figyeImét arra, hogy a szakmában eddig nem tapasztalt feszültség jellemzi a pályakezdők, első-
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Hintsch

György:

A veréb is madár, 1968, Piros Ildikó

sorban a pályakezdő
rendezők
helyzetét. Az elmúlt tíz évben
35-40 rendező diplomás fiatal
hagyta el a Főiskolát, és helyezkedett el a Filmgyárban. Kőzűlük 25-3D-an várnak első filmre.
Esélyük
egyre
rosszabb.
Az
anyagi szűkösség elvette a játékfilmstúdiók
kockázatvállalási
kedvét. A pályakezdők soraiban
tapasztalható
egzisztenciális
és
morális feszültség nőni fog. A
Titkárság
véleménye szerint a
kialakult
feszült
és
ellent-

és Kabos Lászlo

mondásos helyzetben arra van
szükség, hogy megerősítsük
a
Balázs Béla Stúdió eredeti céljaival és státuszával összefüggő tendenciakat.elsősorban
a Stúdió önállóságát és felelősségét. A Balázs Béla Stúdióra továbbra
is
szüksége van a magyar filmszakmának, az alapszabályban rögzített önkormányzati
elv alapján.
Semmiféle
"államosítás"
nem
hozhat eredményt.
Ahhoz, hogy a hatéves "rotációs ciklus" ne csak a formális

tagságra, hanem a filmkészítési
lehetőségre is vonatkozzék. arra
lenne szükség, hogya kulturális
kormányzat a Balázs Béla Stúdión kívül is teremtse meg a filmi kísérletezés
bázisát,
ahol a
stúdión ily módon "kívül rekedt"
experimentumok
folytathatók
lennének. Addig is, míg erre
mód nem nyílik,
javasoljuk.
hogya további program ki alak ításánál átmenetileg próbáljanak
- természetesen nem aminőségi
követelmények
leszállításával
a jelenleginél több esélyt biztosítani azoknak a pályakezdőknek, akik számára a Stúdió jelenti az egyetlen bizonyítási lehetőséget.
A Titkárság tudatában van annak, hogy a Stúdióban kialakult
helyzet okai csak részben keresendők a Stúdión belü!. A többi
ok a szakma általános gazdasági-szervezeti-morális
állapotában
rejlik, és nem utolsósorban a főiskolai oktatásban, amelynek értékelése 'külön rész-letes elemzést
igényel. s amelyet a filmszakmáért felelős fórumok (állami
irányítás, stúdiók, Főiskola, Szövetség) - tekintettel a kialakult
helyzetre - tovább nem halogathatnak.
Budapest,

1985.március

14.

Magyar FiIm- és TV-művészek
Szövetségének Titkársága

Bernáth László hozzászólása a Szövetség Filmes Tagozatának ülésén
a Kritikusi Szakosztály képviseletében
A Szövetség Titkárságától azt a
feladatot kapta a filmkritikusi
szakosztály. hogy erre a mai taggyűlésre készítsen rövid referáturnot. hogy milyennek
tartja
az elmúlt öt év magyar film termését, és milyennek a magyar
filmkritika
helyzetét. Jobb helyeken - mondjuk, egy tudományos intézetben - több ember
több éven át dolgozik egy ilyenfajta kérés teljesitesén.
de mi
teljesen jogosnak éreztük a Titkárság óhaját, és vállaltuk ezt a
feladatot. Azzal a fenntartással.
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hogy megállapításaink
- enyhén
szólva - elnagyoltak lesznek.
Ez az öt év nagyon fontos, ez
már valódi áttekintésre
ad alkalmat. nem annyira esetleges,
mint egy-egy év termése. Jobban kiolvashatók,
felfedezhetők
a tendenciák, az irányok, amelyek mentén szerveződik,
létrejön az a nehezen általánosítható
valami, amit magyar filmművészetnek nevezünk. Itt kell megjegyeznem, hogy néhány kollégá nk figyelmeztetett
is arra:
miért gondoljuk, hogya magyar

filmművészet egyenlő a magyar
játékfilmmel.
mert valóban mi is
elsősorban
a játékfilm-termést
vettük figyelembe, és csak mellékesen a dokumentumfilmeket.
Az animációs és a többi, valóban
nem jelentéktelen
műfajt nem
vizsgáltuk. Ez persze ·korántsem
erre az alkalmi referátumra jellemző. Ezzel már jelezhettem is a
magyar filmkritika
egyik gyengéjét: néhány lelkes kollégát leszámítva <1 kritika figyelme csak
nagyon hézagosan,
felületesen,
alkalomszerűen terjed ki a játék-

filmen kivüli műfajokra.
Jeleztem, hogy volt, akí szóvá tette
a kritikának ezt a mulasztását.
Illik hát szólnom arról is, hogyan készült maga ez a referátum, amelynek én csak tolmácsolója, előadója vagyok, de amely
- lehetőségeinkhez és időnkhöz
mérten - kollektív rnunka. A Titkárság felszólitása után a szakosztály háromtagú
vezetősége
felosztotta maga között a munkát, és a referátum téziseit 'készítette el. Ezt előadtuk a szakosztály meghívott tagságának, s bár
ott nem sokan jelentek meg mindössze 15-en =, alkalmat keritettünk
arra, hogy külön-külön
még vagy 10 ko11égával konzultáljunk, és az ő észrevételeiket
is figyelembe vegyűk. Ilyenformán mintegy 20-25, a szakmában nem Illetéktelen
kolléga
véleményét tolmácsolhatom.
A
szavak természetesen
az enyémek, de nagyon remél em, hogya
gondolatok azonosak
azokkal.
amelyeket közösen elfogadtunk.
Ha már illendően a krítika gyengéivel kezdtem, szeretném ezzel
is folytatni. Ez ugyanis összefügg a ténnyel. rniért volt olyan
nehéz - viszonylag rövid idő
alatt - egy ilyen öt évre szóló
áttekintést adni. Azért ugyanis,
mert a kritika nem - vagy csak
nagyon ritkán - vá11alkozik a
filmtermés
tendenciáinak,
nagyobb összefüggéseinek rendszeres elemzésére. Mint azt sokan
és sokszor megállapították : a
magyar filmkritika napilap-centrikus, és ennek következtében az
egyes
filmekről
ad
számot.
Mindez nem jelenti azt, hogy
soha, semmikor nem volt példa
valamilyen általánosabb
jelenségcsoport elemzésére.
Érdekes
és elég nagy viharokat kavart
például a Filmkultúra
vitája az
SO-es éveket ábrázoló filmekről.
Azt hiszem, nem volt érdektelen az a beszélgetés sem, ami a
Filmvilágban
volt olvasható az
új érzelmességről
és a posztimpresszionista vagy eklektikus
képzőművészeti törekvéseket felvá11aló művekről,
illetve a törekvés definiálásának
nehézségeiről. Más példákat is említhetnék. Azt hiszem, mégis igaz az a

megállapítás,
hogya
magyar
filmművészet
egészét áttekintő
vállalkozások igen ritkán születnek. S hogy ha annyi sóhaj, anynyi panasz, kérelem, ajánlás ellenére sem születnek ilyen őszszefoglalók, akkor ennek mélyebben fekvő okai vannak.
Mélyebben, mint a pénz, az
anyagiak.
Mert bár nem túl
könnyű egy ilyesfajta összefoglalást megjelentetni, azért akadna néhány folyóirat - éppen a
Filmkultúra és a Filmvilág
=,
amelyik szívesen vá11alkozna a
közlésre,
vagy
esetleg
még
könyvkiadó is akadna. Azt sem
hiszem, hogya magyar kritikus
ko11égák - tehetség vagy áttekintő készség híján - nem alkalmasak ilyen összefoglalók megírására. Azt hiszem viszont szeretném ez alkalommal 'hangsúlyozni. hogy ez szigorúan a magánvéleményem =, hogy az ilyen
nagyobb szabású elemzés nem
kerülhet meg bizonyos esztétikai,
kultúrpolitikai
és elsőrendűen
ideológiai természetű kérdéseket. Ha az ma - remélem legalábbis - nem jár horriblis kockázatokkal, azért rnindenki kétszer meqqondolja, belebonyolódjon-e egy olyan vitába, amelynek
igen csúszós az altalája. Oszintén hiszem, hogy nem a mundér
becsülete mondatja velem: az
ilyen meggondolásoknál a kritikus elsőrendűen nem a maga egzisztenciáját félti. hanem azt a
filmet, azt a tendenciát, amelyik
egy ilyen elemzés nyomán esetleg "veszélyhelyzetbe"
kerülhet.
Márpedig esetleges ideologikus természetű viták ellenére a
kritikusnak alapjában tetszik ez
vagy az a film, s nem szeretné
az esélyei t sem a forgalmazásban, sem a hivatalos fogadtatásban rontani. Találkozunk ilyesfajta jelenséggel. az egyes filmek
fogadtatásánál is - azt hiszem,
Cothár utóbbi két mozifilmjének
kritikai visszhangjára ez volt a
jellemző -, de egy nagyobb
elemzés nem kerülgethet ideológiai - és főleg általános társadalomszemléleti - kérdéseket. Úgy
hiszem, ez a legfőbb oka annak,

hogy a sokat hiányolt áttekintések oly ritkák Magyarországon.
Visszatérve most már közös álláspontunkhoz, azt is el kell mondani, hogya magyar filmkritika
vitáival. nem ritka elutasításaival együtt is vállalja, magáénak
tartja a magyar filmművészetet,
és az elmúlt öt évben is bőven
talált olyan értékeket, amelyek
nemcsak elismerést érdemelnek,
de fokozottabban felhívják a figyelmet a jelenleg kialakult, kialakulóban lévő veszélyhelyzetre, amely éppen az értékek megszületését teszi egyre nehezebbé.
A kritikáról
szólva még két jelenséget
kell megemlíteni
a
szakosztály nevében. Kűlőnbőző
hangnemben és kűlőnbözö
korizekvenciákat levonva, de valamennyien ügy véljük, hogy nem
jó az a sajtógyakorlat,
amely
évente, sőt öt évente jóval kevesebb fiatal kritikusnak ad lehetőséget a pályakezdésre,
mint
fiatal filmrendezőnek. A hatvanas évek elején kialakult egy viszonylag stabil gárda, és én, talán érthető elfogultsággal.
sze,retném a figyelmet felhívni arra, hogy ennek is vannak előnyei, főleg az olvasók szempontjából. de azután már csak a 70-es
években jutott szóhoz, nem is túl
nagy létszámmal, egy új generáció. Azóta még inkább beszűkűlt
a kritikusi pályakezdés lehetősége, így azok az erőfeszítések is
jószerivel kárba vesztek, amelyeket a Filmvilág tett, ahol valóságos iskolát csináltak a ,kezdők
számára. Még a jobbak közül is
csak nagyon keveseket sikerült
állandóan foglalkoztatni, máshol
pedig még ennyi új embert sem
tudtak a pályára indítani. Talán
valamelyest vidéken változott az
elmúlt években a helyzet, ott éppen most van kialakulóban egy
stabilabb gárda, fiatalokból (pl.
Pécsett, Szegeden, Miskolcon).
Szeretném azonban megjegyezni.
hogy senki ne higgye: itt az öreg
kritikusok
irigy féltékenységét
kellene leküzdeni, mert ők á11nak a fiatalok útjában. A helyzet sokkal bonyolultabb. Először
is nagxon sok sajtóorgánum,
amelyiknek nemcsak módja lenne rá, hanem kötelessége is volna
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Huszátie

Zoltán: Szindbád, 1910. Latinovits Zoltán

ez, nem foglalkozik a filmmel.
(Irodalmi, okultúrpolitikai folyóirataink
nagy része például.)
Másrészt a kialakult sajtóhagyományok szerint a lapok többségének állandó columnistája van,
ami nemcsak a szerkesztö számára megnyugtató, hanem az 01-
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is tudja, hogy azonos ízlésvilággal találkozik - akármilyen
is ez az ízlés =, van tehát mihez
mérni a sajátját, s végül is ez a
kritika leghasználhatóbb
funkciója. A megoldást tehát valószínűleg új lehetőségek biztosításával lehetne megteremteni. S pervasó

sze arra is számítani lehet. hogy
ez az "öreg, stabil gárda" biológiai okokból hamarosan .kénytelen lesz átadni a helyét a fiataloknak. Szeretném még azt is
megjegyezni, hogy Magyarországon
kizárólag
filmkritikából,
filmesztétikából alig tucat ember

tud megélni - már ahogy
-, a
kollégák többsége a kulturális
újságírás más területén is dolgozik. Ki kényszerűségből. ,ki azért,
mert ezt találja egészségesebbnek, mint a "tiszta" kritikusi létet.
A másik dolog, amit szóba
kell még hoznom, a kritika szakértelmének
kérdése,
és ezzel
kapcsolatban az a vissza-visszatérő kérdés:
van-e egyáltalán
megbízható szempontrendszere
a
magyar filmkritikának.
Míg az
első kérdésre,
a szakszerűség
kérdésére nem volt valami megnyugtató a kollégák válasza, addig a másodikra már határozottabb a felelet. Alig vitathat juk,
hogy sok a szakszerűtlenség,
még több a pontatlanság kritikainkban. bár azt is meg kell jegyezni, hogy az a fajta szakszerúségigény, amit főleg egyes alkotók fogalmaznak meg, de néha a -kollégáink is, nem mindig,
fogadható el. Mert pl. egy napilapkritikának, de még egy folyóiratban megjelenő esszének sem
feltétlenül szerves része, hogy
minden alkalommal
kitérjen
a
vágásra, az operatőri
munkára.
vagy éppen a választott színdramaturgiára. A műegész - mint
közismert - olyan komplex egység, amelyik csak átmenetileg,
csak a megközelítés
adott irányában bontható fel részelemeire, s ezek őnmaqukban
soha
nem minösíthetnek.
Egységes
szempontrendszere
az 50-es években volt a magyar
kritikának. Meg kellett vizsgálni, hogy a mű rnennyire azonos
a politika által elképzelt valósággaL hogy ezt a minden ízében átpolitizált valóságot mennyire lehet használni a társadalom számára kijelölt stratégiai és taktikai célok elérése érdekében. Az
már csak némely kritikus-krőzus
nagyvonalúsága
volt akkoriban,
hogy arra is próbált figyelni, rnilyen a film képi világa, detartalmi . kérdéseken
túl leginkább
csak a színészi játékról esett szó.
Nos, az ilyen egységes szempontrendszerre, gondolom, ma nem
vágyik senki. Merem remélni, a
kultúrpolitika sem. Ami nem azt
jelenti, hogya mai kritika ne tar-

taná fontosnak azt a valóságot.
amelynek ábrázolására
egy-egy
mű vállalkozik,
de természetesen tudja, ismeri a kritika azt az
esztétikai igazságot, hogy másmás rnűfajú, más-más alkotói világot reprezentáló, más-más gondolati irányt felvállaló munkák
másként és másként vállalkozhatnak csak a valóság közvetlenebb vagy közvetett tükrözésére.
Mint ahogy azt is tudja a kritika,
és szempontjaiban - nagy általánosságban
- érvényesíti,
hogy
melyik mű milyen mértékben
mer. tud vállalkozni a valóság
ismeretlen vagy kevéssé ismert
vonásainak felfedezésére. J::s azt
a szempontot
is próbálja
csak általánosságban
igaz ez érvényesiteni.hoqy
a vásznon
müalkotást szeretne látni, amely
azt jelenti, hogy egyáltalán esztétikai minőségében érdemes csak
a 'filmekben felfedezhető
valóságról beszélni. Ezekben a kérdésekben nagyjából egységesnek
mondható a kritika szempontrendszere, ám az alkotók elfeledkeznek arról, hogy a kritikák
meghatározott jellegű, meghatározott közönségréteghez
forduló,
gyakran a napi politikai információk sűrű közegében
jelennek
meg. Ezek a kritikák ettől nem
a szempont jaikat veszítik el. hanem a hangsúlyokat - a mű jellegétől is függően - máshová és
máshová kénytelenek
helyezni.
Adott esetben mást tartanak fontosnak, mint egy másik esetben.
Mindez azt jelenti, hogy a magyar kritika most is egységes?
Nem hinném. Ha valami jellemző
volt az utolsó öt évben a magyar
filmkritikai életre, akkor az éppen a korábbinál jóval nagyobb
- bár még mindig nem végletes
- polarizálódás. S ahogy a magyar
filmművészetben
végbement ez a polarizálódás, úgy a
kritikában is. Azt hiszem, ez természetes. S ez már átvezet a magyar film elmúlt öt esztendejének elemzéséhez. S most mégsem 1980-nal szeretném kezdeni,
mert úgy gondoltuk, hogy az elmúlt öt esztendőben
kialakult
helyzet nem érthető meg, nem
magyarázható
bizonyos visszapillantás nélkül. Méghozzá a tár-

sadalmi folyamatok nagyon-nagyon leegyszerűsített
elemzése,
5 ennek kapcsán az adott korszak
által
előhívott,
kedvezményezett ,filmművészeti
jelenségek
bemutatása nélkül. Ha ilyen öszszefüggésrendszerben
vizsgáljuk
a 60-as éveket, akkor eléggé evidenciának hat, hogy 56 társadalmi sokkja, majd a konszolidáció
nehéz évei, a közmegegyezés
gyötrelmesen alakuló esztendeiben a közvéleményt fokozottan
foglalkoztatta a hatalom és az erkölcs viszonya. E korszak legjobb filmjei azzal nyertek csatát,
hogy konkrétabb
vagy elvont
történelmi
helyzetekben
olyan
modelleket
hoztak létre, amelyekben
ez 'a kérdés tisztán,
mondhatni, az elméleti absztrakció szintjén vizsgálható. Természetesen akkor sem csupán ilyen
filmek léteztek, de meghatározott jelentősége volt Fábri, Jancsó, Kovács ilyen típusú munkáinak - hogy csak néhány nevet említsek. S tulajdonképpen
egy fiatal generáció indulását is
befolyásolta ez a szemlélet. Bizonyítja Kósa Tízezer napja. A
történelmi mode1lhelyzeteket
a
ma aktuális. kérdései szempontjából elemző munkák természetesen folytatódtak a 70-es években is, de felerősödött egy olyan
változata, amelyik elsősorban az
50-es évek szituáoióit tette nagyító alá. A társadalmi érdeklődés, azok a mozgások, amelyek il
68-as gazdasági reformhoz vezettek, azonban megváltoztatták
a
befogadói közeget. Az első filmeknél - tudniillik az SO-es éveket ábrázoló filmeknél - még a
téma újdonsága,
adott esetben
merészsége, felfokozott érdeklődésre talált, de azután ez a kíváncsiság lanyhult. s nem kevés,
a személyi kultusszal foglalkozó
film megbukott. Kivételt Bacsó
korai A Tanúja jelentett, amely
szatirikusan
közeledett a témához, de azután már csak azok a
munkák, amelyek feladták a rnodellezés kicsit mindig steril alaphelyzetét. és azonosulásra alkalmas, pszichológiailag
sokrétűen
ábrázolt személyiségeket
tudtak
a történelmi
közegbe helyezni.
Ilyen volt - a 70-es évtizedben -
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a Ménesgazda
és az Angi Vera.
Valójában e tekintetben a 80-as
években nem sokat változott a
helyzet. A közvéleményt.
úgy
gondoljuk, nem nagyon érdeklik
a modellek, csak akkor, ha azonosulásra alkalmas hőssel élheti
át a történelmet. Mint a vizsgált
időszakban a Mephisto vagy a
Napló gyermekeimnek
esetében.
Minden olyan alkalommal, amikor a néző elvont eszmék megtestesítőjét gyanítja a történelmi munkákban, ő maga is gyanakvással fogadja a művet, és
mérsékelt érdeklődessel. Kollégáim külön a lelkemre kötötték,
mondjam el, nehogy félreértés
legyen: senki nem hiszi. hogy a
történelmi film - és most nem a
kosztümös kalandfilmekről
van
szó - valaha is kimegy a divatból. Pusztán azt szerettűk volna
jelezni, hogy azok a társadalmi,
ideológiai mozgások, amelyek a
70-es években bontakoztak
ki.
egyre kevésbé kedveznek a hagyományos
magyar
történelmi
filmtípusnak.
Lehet, hogy holnapután megint más lesz a helyzet, de a jelent ilyennek gondoljuk.
Erről a filmtipusról még anynyit. hogy az azonosulásra
kínált, pszichológiailag
jellemzett
hős természetesen
a hagyományos dramaturgiát és a képi ábrázolás hagyományosabb
eszközeit igényli, amitől ezek a filmek
a kritika - és a szakma - körében könnyen a konzervatizmus
látszatába keverednek.
Mi jellemezte hát a 70-es éveket - ismét csak durván leegyszerűsítve a kérdést? A gazdasági reform megtorpanása
mellett
az életszínvonal határozott emelkedése, bizonyos felfelé való nivellálódás, és ezzel együtt az élesebb, feltűnőbb, kiabálóbb társadalmi konfliktushelyzetek
háttérbe szorulása.
Természetesen
ugyanolyan sok konfliktus élt a
társadalomban,
mint bármikor
korábban,
de minden
inkább
fedve,
rejtve
jelentkezett.
A
filmgyártás
szinpadán
pedig
színre lépett egy új generáció. S
nemcsak azért, mert minden új
művészgeneráció, ha csak lehet.
bizonyítani kívánja újszerűséqét.
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eredetiségét,
hanem az említett
rejtőzködöbb társadalmi konfliktusok rniatt is, a magyar filmművészet jellemzője a dokumentarizmus lett. Amely bevallottan
fikció s film volt, csak felvételtechnikájában, civil szereplőinek
vezetésében tért el a hagyományos játékfilmezéstől. S még egy
nagyon
fontos
megközelítési
módban. A kamerával megpróbáltak olyan közel menni a valósághoz, amilyen közel csak lehet,
hogy az minél természetesebb arcát mutassa. Mindezt abban a
nem alaptalan hitben, hogya valóságnak ez a mikrofényképezése, mint cseppben a tenger, utalni képes az egészre. Legjobb
munkáikban ez így is történt,
mint a [utalomutazás, a Harcmodor, a Békeidő s talán a FiImregény esetében is. Am még a
legjobb filmek sem tudtak szabadulni a módszer elkerülhetetlen káros
következményeitő1.
Mindenekelőtt
attól,
hogy
a
spontán reakciókat nem nagyon
lehet vágni. ott várni kell, s a
nézőt sem lehet megkímélni
a
várakozástól.
Az élet azonban
ritkán mutat fel drámain sűrített
pillanatokat, amúgy rendszerint
hétköznapian szűrke. igen gyakran unalmas. Miként nem egy
film ebből a típusból. Mondani
sem kell tehát, hogy a fikciós
film iránt érdeklődő
közönség
nem rajongott ezekért a munkákért, s az erőfeszítések, amelyek
egy speciálls
forgalmazásban
gondoltak
kiutat keresni, nem
vezettek eredményhez.
Mindez
természetesen megint csak nem
azt jelenti, hogy ez a filmtípus
már semmire sem alkalmas, nincsenek tartalékai.
s nem jöhet
olyan korszak, amikor ismét az
érdeklődés előterébe kerül. Mindenesetre a vizsgált nyolcvanas
években mintha maguk az alkotók is válságosnak érezték volna
ezt a helyzetet, s ezért amatőrök
helyett egyre inkább színészekkel improvizáltat ják a jeleneteket, és dramaturgia ilag is sokkal
feszesebb szerkezetet
teremtenek, mint korábban. Ennek legjobb eredményeit talán Erdőss
Pál két utóbbi filmjében - legutóbb a Visszaszámlálásban
lát-

hattuk. Más oldalról viszont ez a
dokumentarista
iskola
mintha
inspirációt adott volna a valódi.
hagyományos
dokumentumfilmnek. így születtek olyan kiváló
munkák, mint Sára Pergőtüz cirnű filmje és Bábolnája, Gazdag
Gyula Bankett j e, Társasutazása,
Schiffer Pál Földi paradicsoma
és a Gyarmathy Lívia Együttélése. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy a 80-as évek már
nem a dokumentarizmus
jegyében telnek. Annál inkább gondolhatjuk ezt. mert ez a fél évtized
ismét nagy társadalmi mozgásokat inditott el. Az életszínvonalemelkedés
megállt,
stagnált,
majd visszájára fordult. Lényegesen nagyobb lett az életmódok
közötti
differenciáltság,
olyan
magatartásbeli
értékek kérdőjeleződtek meg. mint a hűség,
és olyan alapértékek
járatódtak le, mint a munka. Ezzel
szemben a vállalkozói
magatartás
került
piedesztálra,
s
a
közmegegyezés
ideológiai
alapjait
is erősen
korhaszt ja
az idő. Mindehhez a külvilágból
olyan hatások érkeznek, amelyek
kifejezetten
a konzervatív gondolkodást próbálják rehabilitálni, amit mi többnyire elegánsan
nosztaIgiának
keresztelünk
el.
Ez a helyzet a mozi-nézőtereken.
még az értelmiségi nézők körében is, nem kedvez sem az elvontabb, sem a sematizáltabb típus hőseinek, sem a dokumentarizmus földhözragadt
kisrealizmusának.
Különösen, hogy az
életszínvonal megőrzése érdekében rendkívül
széles tömegek
munkaideje
nyolc helyett
12
vagy éppen 16 órássá vált. Minek kedvez egy ilyen történelmi
periódus?
Természetesen
elsőrendűen mindenfajta
gondolatmentes kikapcsolódásnak.
amit
ha a hazai termésből nem kap
meg a néző, a forgalmazás minden korábbi arányoknál jobban
kénytelen külföldröl.
természetesen mindenekelőtt nyugatról beszerezni. Mégis, amikor az elmúlt öt év termését megnéztük,
kiderült, hogy nem egészen igaz
az a vád, amit a közönség - és
nem ritkán a kritika is - oly
gyakran
megfogalmazott;
az

ugyanis, hogya
magyal' film
nem törekszik a közönség ilyen
irányú igényének a kielégítésére.
Mennyiségileg
mindenesetre
nem kevés olyan film készült,
amelyik elsőrendűen
figyel a
legszélesebb nézőközönség ilyen
vágyaira is. Igaz, a rnennyiséq
fele legalább csak ígéri, hogy
szórakoztatni tudja a 'közönséget, de azt nagyon mérsékelt sikerrel képes elérni. (Sajnos, ebbe
a kategóriába tartozik akopro·
dukcióban gyá.rtott filmek nagyobb hányada is.) Van azonban a magyar filmnek egy olyan
vonulata, amelyik nem rnond le
arról az igényről. hogy lehetőleg
mindenkihez
szóljon,
de arról
sem, hogy a valóságról szóljon a
filmmüvészet eszközeivel.
Úgy
gondoljuk, jól példázzák ezt a
törekvést az olyan filmek, mint
Sára Sándor: Holnap lesz iácán,
1975. Lohinszky
Loránd és SzeBöszörményi
Szívzűrje,
mint
gedi Erika
Gyarmathy Livia Egy kicsit én,
egy kicsit
te cirnű munkája,
András
Ferenc
Dögkeselyűje,
re, mint bármely más társadalahogy az egyes alkotó személyiSzomjas György Könnyű
testi
mi rétegre vagy csoportra,
s
ségek is különböznek egymástól,
sértése és Falfúrója. A példatár,
nincs ez másként a fiatal rendeazt hiszem, azért mégis elfogadha nem is sok filmmel, de bővítzőkkel sem. Ez a közérzet rnint
ható, ha az elmúlt öt évben jehető. A szórakoztatás
mint töáltalános háttér mindig ott van
lentkezett legújabb tendenciákat
megigény
természetesen
nem
fHmjeikben,
de igen gyakran
vizsgáljuk,
hogy kimutassunk
egyedüli
meghatározója
napéppen ez a közérzet a téma. Épegy ilyen csoportosulast.
amit
jaink filmművészetének,
hiszen
pen ennek a helyzetrajznak
a
helyesebb talán irányultságnak
azok a társadalmi
mozqások.
megalkotása a legfőbb cél. Ehhez
nevezni.
Vitathatatlanul
Bódy
amiket. igen leegyszerűsítve,
a
a valóságközelítéshez
pedig már
Gábor személyére, munkásságáfokozottabb
differenciálódással.
nem látszik alkalmasnak a törra kell itt először felhívni a fiaz életszínvonal
staqnálásával,
ténelem, sem mint a társadalmi
gyelmet. Bár tehetnénk ezt úgy,
illetve visszaesésével.
egy újfajmozgások elvont unodellje. sem
hogy most is itt lehetne kőzötta, egyáltalában
nem csak romint az egyén cselekvési, döntétünk. A vizsqált időszakban szűkonszenves
vonásokat
mutató
si lehetősége
egy-egy korban.
letett két utolsó filmje, a Psyché
vállalkozói magatartás
előtérbe
Ugyancsak nem alkalmas erre a
és a Kutya éji dala is. Bár ez
kerülésével.
reqr
eszmények
dokumentarizmus
mint stiláris
utóbbi közérzetével.
szemléletémegrendülés ével
jellemeztern.
eszköz. Ráadásul ez a generáció
vel én személy szenint nemigen
természetesen együtt járt a távis tudatosan szakítani akar az
tudtam azonosulni - természelatok vesztésével és rninden koelődökkel.
s ehhez inspirációt
tesen ez magánügyem =, de alig
rábbinál nagyobb fokú értékbikaphatott a világ más tájairól
vitatható, hogy az előbb leirt tözonytalansággal.
S ezenközben
ahol hasonló utakat kerestek rekvések a legtisztábban
és a
ismét szin re lépett, vagy legyünk
hellyel- közzel talál tak is - fialegmagasabb szinvonalon jelentpontosak, ismét kamerák mögé
tal rendezők. Hatással lehetett a
keztek, főként ebben az utolsó
lépett egy új rendezőgeneráció
pályakezdökre az új érzelmességfilmben. Bódy mellett Gothár Pééppen ebben az öt esztendőben.
nek ·ez a hulláma is, ami külföldi
ter Megáll az idő, főként legS a magyar filmgyártás eddigi
munkákban
ugyancsak
'könyutóbbi, Idő van című filmjét kell
legnagyobb tette, hogy minden
nye n felfedezhető. Nagyon jelebbe a kategóriába sorolni. Jeles
romló körülmény ellenére még
lemző a fiatalok egy csoportjára
András Angyali üdvözlete, aztán
mindig új és újabb generáaz a képzőművészeti
inspiráció,
más-más módon ugyan, de Xanciókat enged a kamerák mögé.
amit - megint csak rendkívül letus János két legutóbbi filmje,
Természetesen
mindaz, amit a
egyszerűsítve, inkább csak címBereményi Géza Tanítványokja,
társadalmi
állapotokról
általákézve - új eklektikának
lehet
Tímár Péter Egészséges erotikában jelezni próbáltam, fokozotnevezni. A határok természetszeja és jó néhány - főként nem tatan igaz a fiatal értelmiségiekrűleg itt sem egyértelműek, mint
valy készült - Balázs Bélás film
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jelzi, hogy itt miféle törekvésröl
van szó,
Egy eklektikus film kimunkálásán, egy hagyomány
nélküli
fikciós film típus megteremtésének vágyán túl, végül is mi a közös ezekben a munkákban? Valószínűleg éppen az a közérzet.
amelynek hangot kívánnak adni,
s amelynek éppen az a legföbb
jellemvonása,
hogy felbomlani
látszik minden hagyományos
értékrend. Van olyan alkotó persze, aki - feltehetöen a rend hiánya miatt - talán éppen fájdalmában ironizál, így igyekszik felülemeLkedni a helyzeten.
Van,
aki csak a dolgok remény telenségének bemutatásáig
jut el, s
érezni
olyan
törekvéseket
is.
amelyek kísérletet tesznek az értékeknek valami újszerű rendbe
való összerakására.
Ezért is oly
nehéz, különösen így általánosságban,
értékítéletet
mondani
ezekről a törekvésekröl,
s erre a

kollégáim sem vállalkoztak,
csupán arra, hogy jelezzük: ezt tartjuk ma a legjellemzöbb új jelenségnek a magyar filmművészetben. Megint egy személyes megjegyzés: azt hiszem, az egyes művek kritikai
fogadtatásakor
is
azért esik kevesebb szó ezeknek
a munkáknak az eszmei üzenetéről, nehogy egy nem kívánt ideológiai fekete pont illesse a vi tathatatlan
muveszi
színvonalat
képviselö és a magyar valóság
bizonyos jelenségeiröl
a maguk
módján hírt hozó filmeket.
Végére értem megbízatásomnak, elmondtam azokat a fontosabb gondolatokat,
amelyeknek
a
tolmácsolásával
kollégáim
megbíztak, s tegyem hozzá, amelyekben
mi is
egyá.ltalában
meg tudtunk állapodni. Hiszen a
kritikára a legjellemzöbb
az elmúlt öt évben talán éppen ez
volt, hogy minden
korábbinál
jobban polarizálódott,
éppen e

törekvések
mellett vagy ellen.
Vannak, akik azt tartják, ma sem
eléggé. Ezért nincs igazán önálló arcuk a magyar filmkrítikusszemélyiségeknek.
Mások, közöttük én is, inkább annak örülünk,
hogy elég toleráns
a kritika
olyan törekvések
elfogadásában
vagy
legalább
megértésében,
amelyek
az egyes kritikus-személyiségektöl
távolabb
állnak.
Azért örülök ennek, mert amenynyiben létezik "a magyar film",
amennyiben
van "a magyar kritika" is, általában véve - ha ezt
néha az alkotók kétségbe vonják is =, ez "a magyar kritika"
ebben a nehéz, eredményeiben
sem mindig bíztató helyzetben
is támogatn i szeretné, ahol tudja
és ahchll~ggyözödése
ezt engedi, tárnoqatja
is rnindazt, amit
közösen
"a magyar
filmnek"
szoktunk nevezni.
Budapest,

1986. május

29.

Összefoglaló a TV-dráma helyzetéről 1975-82. Vitapontok
Röviddel ezelött
ünnepeltük
a
Magyar Televízió
25. születésnapját. Az ünnepi alkalommal
számbavettük
a negyedszázad
alatt elért eredményeinket.
Ezekre az eredményekre
méltán lehetünk büszkék. Ugyanakkor
egyre nyilvánvalóbb, hogya magyar
televízió sem mentesül a világ
televiziózásánaK
egészét
sújtó
problémáktól.
Ez év elején Kariadában
rendeztek
nemzetközi
szimpóziumot,
Mentsük
meg a
tévé-drámát eimmel. Nagy múltú
televíziók küszködnek
alapvetö
gondokkal. A francia és a nyugatnémet televiziók nemzeti arculatuk
elvesztésének
veszélye
feletti
aggodalmuknak
adnak
hangot. A nyugati országok alkotóinak kívűlről
kell megküzdeniük az állami bürokráciával.
Mi abban a szerenesés helyzetben vagyunk, hogy állami vezetőink és alkotóink ugyanarról az
oldalról, együttesen
tárgyalhatják meg közös gondjaikat.
Ezek a gondok nem új kele-
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tüek - az utóbbi két esztendöben
azonban
különösen
kiélezödve
sürűsödtek
össze. Úgy érezzük,
ebben a helyzetben
kötelességünk, hogy hangunka t hallassuk.
Szövetségünknek
szándéka, hogy
egy sokoldalúan meg tárgyalt, állami vezetésünkkel
közösen előkészített anyagban hívja fel pártunk Politikai Bizottsáqának
figyeimét a Magyar Televízió immár drámaivá
vált helyzetére.
Jelen anyagunk,
amely szándékosan viseli a Vitapontok
alcírnet, ezt az elözetes tisztázást hivatott szolgálni. Vitapont jaink a
televízió általános helyzetén belül elsösorban
a televíziós dráma problematikájával
foglalkoznak. A bennük vázolt gondok és
problémák
azonban,
kisebb-nagyobb módositásokkal,
a televíziós alkotói tevékenység
többi
területére is érvényesek.
1.

Az ötvenes évek vége - tehát a
magyar televíziózás,
és -oenne a

drámai műhelyek, a televízió önálló alkotóműhelyeinek
első lépései - óta viharos változások
mentek végbe a bennünket
kőrülvevö világban. Elegendö utalnunk a nemzetközi égbolt elborulására,
a világgazdaságot
megrázkódtató
robbanásokra.
a taktikai nyomásokra ; a válsággócokra építő politika felűlkerekedése alapvetőerr változtatta
meg
globális környezetünket.
Nyitott,
külkereskedelemfüggvényes
gazdaságunk fokozottabban
vetette
tel információs
nyitottságunk
problémáit, tájékoztatásunk.
népművelő. informáoiós és kultúraközveti tő-teremtő
tevékenységünk egyre több ponton szembesült a megvá:ltozott körülményekkel.
Földünk körul ma 34 műsorszóró műhold kering. Már sugároz a nyugatnémet
Symphonie I.
és II. Az öt szovjet
rnűholdon
technikailag
adott az az öt csatorna, amely műszakilag lehetségessé teszi hazánk és egyidejű-

leg a környező országok magyarlakta területeinek anyanyelvü műsorral való beszórását műkődésbe
vételük már
csak
egyezmény kérdése. Egy eddig
soha nem tapasztalt mére tű információs robbanás küszöbén állunk - a technika már holnap
lehetőséget nyújthat rá, hogy az
országra
zúduló
információtömeg
történelmileg
pillanatok
alatt. lényegesen átalakítsa
az
ország teljes lakosságát alapvetően
befolyásoló
tájékoztatás
struktúráját
- de tartalmi tendenciái t is.
A televíziós
telítettség
országunkban gyakorlati.Jag már évekkel ezelőtt bekövetkezett. Ma a
"teljes nézettség" indifferens fogalma mögött hét-nyolc millió, a
televízió által befolyásolt. tájékoztatott vagy félig tájékoztatott,
szórakozó
vagy
bosszankodó,
igazi művészi élményt befogadó
vagy attól elforduló ember áll.
A televízió ma országunk
legfontosabb
információs,
szórakoztató és kulturális tényezője.
A televízió - kultúraközvetítő
és
önálló kultúrateremtő adottságainál fogva - potenciálisan központi helyet foglal el nemzeti
műveltségünkben,
kultúránkban,
nemzeti azonosságtudatunk
alakításában. Nem mindegy, hogy
ezzel a helyzettel a televízió hogyan él. de semmivel sem kevésbé fontos az, hogy hogyan élhet
vele.
2.
A magyar

televízió ónálIó alkotáműhelyei szinte születésük óta,
de a hatvanas évek elejétől a hetvenes esztendők végéig világosan felismerhetően - ha ellentrnondásokkal, helyenként
vitatható színvonaion
és átmeneti
megtorpanásokkal is - felnőttek,
megizmosodtak és jelentős sikereket értek el. Kialakult a magyar televíziós filmkészítés sajátos arculata, fontos új tartalmak
jelentek meg, változatos formai
megoldások hozták közelebb a
műveket a nézők tőmegeihez. jelentős nemzetközi sikerek is szűlettek. A televiziós drámai művek
mennyiseqe is egyenletes fejlődést mutatott: 1975-ben 72; 76-

Kézdi Kovacs Zsolt , A kedves
és Szabó László
ban 71 mű került ki a Magyar
Televízió műhelyeiből. Ezalatt a
másfél évtized alatt a műhelyek
jó kapcsolatokat építettek ki a
kortársi
irodalommal,
hozzájárultak
a szocialista
országok
irodalmának
megismertetéséhez,
sikerrel adaptáltak hazai és külföldi klasszikusokat, és eredményesen szóltak hozzá korunk égető kérdéseihez. A magyar televíziós film társadalmi megrendelést elégített ki - de éppen az új
és új problémák felkutatásával
és feldolgozásával
igényeket is
teremtett:
irányította
a felé
áramló társadalmi megrendelést.

szomszéd, 1979_ Dajka Margit

,

Ezekre az évekre esik a magyarországi
televíziózás
gyors
felfutása.
Hatalmas
iramban
nőtt meg a készülékek száma,
nőtt a műsoridő, új rétegek, velük új igényrendszerek
kapcsolódtak be. Az új szociális rétegek megjelenésével új ízlésáramlatok is megjelentek, kiéleződőtt
a kérdés: mennyire folytatja a
magyar televiziózás offenzív, ízlésalakító politikáját,
s milyen
arányban vonul a rá nehezedő
nyomással
szemben védekezésbe.
Ebben a helyzetben,
a napi
músorteendők
elIátása
mellett
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sarkított döntésekre és nagy erőtartalékokat
gyűjtő felkészülésre
lett volna szükség.
Fel kellett volna futtatni tevékenységünket
az anyagi, az előzetes technikai ellátás terén, de
fel kellett volna készüln ünk műsorkoncepcióban.
műsortartalékokban is. Az offenzív műsorpolitika alapvető bázisa azonban eltérőerr egy sor szocialista országnak
a hasonló
helyzetben
végrehajtott
erőkoncentrációjától - nem jött létre. A Magyar
Televízió
úqyncvezett
második
fejlesztése
elmaradt.
s ezzel a
magyar televízió, és benne a magyar televíziós dráma különösen.
egyre behozhatatlanabb
stratégiai hátrányba került.

feladatoktól
való ilyen mértékű
anyagi-technikai
lemaradás
következtében a tömegigény, amely
szocialista kultúránk
igényeként
és előnyeként
jelentkezett
- az
anyagi erőforrások elégtelensége
következtében
=, ma már mint a
kultúrát
fenyegető
veszély jelentkezik.
Az azóta megismert
adatok
szetint a helyzet további romlása
következett be. A jelenlegi adottságok mellett a Maqyar Televízió a következő három évben egy
offenzívellátottsági
politika helyett az alábbi arányú visszatervezésre kényszerült:
1982
1983
1984

2u/u
Su"
20(1 U

3.

Szövetségünk
elnökségének
az
MSZMP Politikai Bizottságához
intézett levele már 1978. márciusában kénytelen
volt megállapítani: ..Az erőforrás anyagi oldala, a technika merült ki, hovatovább képtelen ellátni az ideológia és kultúra
szolgálatát,
és
ezáltal a kultúrpolitikát
is veszélyezteti".
Gyártási körülményeink
gondjait a levél az alábbi adatokkal
érzékeltette :

7

3 OOO m'

20

8 600 m"

1975
72

7
14
4

3400 ml

10000m~
1500 m2

Ebben az időszakban az európai szocialista
országok
teléviziói közül a Magyar Televízió állította elő az egységnyi műsoridőt a legkisebb alapterületen
és
a legkisebb
műteremszámmal.
Utolsó helyen álltunk a forint
perc
és az
összlétszám/perc
arányban is.
Felelősséggel
irta le a levél.
hogya
fejlesztés elmaradása,
a
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4.

Az utóbbi öt-hat esztendöben
vészes gyorsasággal
vesztette
CI
pozícióit
a magyar
televíziós
dráma. Az évente műsorba került, saját készítésű
tv-játékok
és -filmek arányai 1975 óta a következők szerint alakultak:
A Drámai Főosztály adatai:

Műtermek száma és alapterülete
néhány szocialista ország teleuiziójában:
Bolgár TV
(építés alatt
5 új műterem)
Csehszlovák TV
(uj pozsonyi
tv-centrum)
Lengyel TV
NDK TV
Magyar TV

De minden instrukció nélkül is
a Drámai Főosztály 1982-ben a
tényszámok
kényszerítő
hatására 'kénytelen
volt műsorainak
számát csökkenteni és az évi 45
Mafilm-kapacitását
30 egységnyire visszatervezni.
tovább szűkítve ezzel a választéknyújtás
lehetőségét

1976
71
1979
57

A televíziós

1977
65
1980
49

1978
51
1981
43

dráma visszaszorulásánál nemcsak a közben megnőtt
adásidő t kell számításba venni. A
vásárolt filmek számán belül a
játékfilmek:
tévéjátékok.
sorozatok, külföldi mozifilmek,
krimik aránya is nőtt. 1976 áprilisától 77 áprilisáig 361, 1981-ben
már 454 volt a vásárolt játékfilmek száma - ami azt jelenti,
hogy míg 1976-77-ben nem egészen öt - 81-ben már több mint
tíz vásárolt filmmel kellett egyet-

len magyal' tévédrámának
farkasszemet néznie és vállalnia azt
a feszültséget,
amely a tekintélyes részben krimik. krimisorozatok
nemegyszer
bevallottan
csak ..good for the family" igényű szórakoztató
szériák,
apolitikus, időnként nyiltan a miénkkel szembenálló
világszemléletú
külföldi filmek teremtette igényszint - és a saját szándékaink
között feszül t. fel vetve a kérdést:
vajon
helyes-e,
szándékainkkal
megegyező-e
rnűsoridővel preferálni azt, amit például a könyvkiadásban
megadóztatunk.
További
hátrányokat
kénytelen vállalni a magyar tv-dráma a
közönséghez való eljutás esélyeiben. A hatvanas-hetvenes
évek
állandó tv-játék bemutató ideje a
péntek esti első főidő volt. Ez az
időpont az utóbbi években a tetszésindex központú
műsorszemlélet hatására fokozatosan eltolódott. A tetszési index okán első
főidőre kerültek olyan rnűsorok.
mint a Családi kár, a Kék fény,
a Jogi esetek. A rendszeresen
21
óra körüli időre fixált műsorok
- gazdasági, kűl- és belpolitikai
fórumok, a Nyitott stúdió, HÍrháttér, Panoráma, Stúdió 82, Kapcsoltam stb. - nehezítik az egész
estés filmek terjedelmét
elérő
tv-drámák
rnűsorba
helyezését.
A 81-es, már kedvezőtlen helyzet
további,
fordulatszerű
romlása
olvasható ki 82 első három és fél
hónapjának
összehasonlító
adataiból. (Id. 1. sz. melléklet)
A főosztályon
készült művek
értékelését,
a struktúrában
való
elhelyezésüket.
részben a struktúra kialakítását
is a tetszési index alapvetőerr befolyásolja.
Ha
a tetszést az index és a nézettség
mértékében
abszolút összegekké
alakítjuk,
(Id. 2. sz. melléhlet]
kitűnik az a paradoxia. hogy magasan jutalmazott
rnűvek feleannyi nézőt sem érnek el. mint
olyanok, amelyek kétszer annyi
tetszéssel
bukottnak
minősülnek; hogy három milliónál több
néző tetszése egyként jelenthet
bukást és kiemelkedő
sikert. A
tetszési index ebben a formájában nem lehet sem minősítő,
sem ebből eredően
struktúrát

Huszárik

Zoltán: Elégia, 1965.

alakító, művek sorsát meghatározó tényező.
A Magyar
Televíziónak
deI1Wkratikus
műsotpolitikát,
demokratikus
kultúrpolitikát
kell
követnie; de vajon valóban demokratikus
viszonyítási
alap-e
ehhez az a tetszésindex rendszer,
amely a múlt század végi, közepes sz ínészi
teljesítményekkel
megvalósított,
közepes népszinrnűvet az év legjobb tv-játékaként tükrözi vissza - míg egy
fontos humánus értékeket tartalmazó, rendezője
pályájának
kiemelkedő állomásaként
megvalósított Arthur Miller-rnűvet a bukás 62%-val büntetett?
Vajon társadalmilag
valóban
hasznos ítéletet tükröz-e pusztán
tetszési index alapján bukottnak
minősiteni olyan művet, amely
ugyanakkor
három-három
és fél
millió embert tesz művészi
élmény részesévé?
Változtathatatlan
igazság ként
kell-e eIfogadnunk,
hogy erre az
aritmetikailag
talán helytálló, de
törekvéseinknek
ellentmondó
tetszési indexre a helyes reakció
hétköznap főidőben a nem éppen
fiatalkorúaknak való Kék tényt
sugározni - miközben a század

egyik
jelentős
drámaírójának
magas
színvonaIon
megvalósított művét
ugyanaznap
csak az
nézheti meg, 21.15-től 23.3D-ig,
aki megengedheti
magának
a
hétköznapi
későn kelést vagy a
kialvatlanság
luxusát?
További
példa: tartható elve-e az értékűtköztetesnek.
hogya
San Fra11cisco utcáint a Bánk bán elé helyezzük? A eid és más értékes
klasszikus művek közönségsikerének fényében
vajon valóban
eléggé demokratikus-e
a szórakoztatáskoncepciónk?
Az elfáradt emberek
kikapcsolásinak
valóban egyetlen lehetősége-e a
közömbösre kapcsolás?
A nagy
érzelmek, az azonosulás
lehetőségének megélése, a más áramkörbe való kapcsolás nem bitrabban használható
eszköze-e a
tágabb - és társadalmilag
is hasznos - értelmezésű
szórakoztatásnak? Vajon valóban minden eszközzel kerülendő-e az értékorientálásban a konfrontáció?
Vajon
kizárt-e azzal is ösztönözni a ma
kérdéseihez
hozzászóló
művek
létrehozatal át, hogy visszakapják
a rangot sugalló helyüket a pénteki főműsoridőben'?

5.

A saját készítésű művek számának csökkenésével.
perifériára
szorulásával
alapvető
veszélyek
járnak. A dolognak csak egyik
oldala, hogy a magyar televíziós
drámai műhely kezéből kicsúszik
a nemzeti kultúrára gyakorolható befolyás lehetősége - a másik
azonban, bár ezen a területen az
eredmények
nem számszerűsithetők, egyszerű gondolati kísérlet, nyomon követni annak a nézőnek az otthonosság-érzetét,
aki
egyik nap a Tetthely színhelyein.
másnap a Chatley angyalai New
Yorkjában.
a harmadikon
San
Francisco utcáin barangol - egy
más életmód, a miénkkel nem
egyszer
ellentétes,
elembertelenedett mentalitás
gyakran vonzóan felrajzolt ideológiai atmoszférájában.
A saját készítésű tvdráma egyre nehezebb helyzetbe kerül abban a versenyben,
amelyben a nézőre mind nagyobb
mértékben
áradó másfajta életszemlélet okozta elvárások kényszerítik.
Nemzeti
identitásérzet
csak
nemzeti hultúra talaján építhető
fel - de a nemzeti alkotótevékenység sem nélkülözheti a saját
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Gábor Pál: Angi Vera, 1978.

Pap Vera és Dunai Tamás

világ fontosságának ésszerű arányait. Sem abban, hogy egy más
gondolatkörön kondicionált kőzönség ne váljék egyre elutasítóbbá saját alkotórétege 'tevékenységének
eredményeivel
szemben, sem abban, hogy önbizalma, ambiciója ne szanvedjen
naponta egyre nehezebben kiheverhető sérüléseket. Az egyoldalú és legkönnyebben "ellenőrizhető siker" bűvölete dezorientálja az alkotót. de dezorientálja
a kínálatot
ősszeállító
műsorajánlót is - s a végeredmény
könnyen egy folyamatos alkotóiműsorkészítési
"alu1célzásba"
torkollhat, amely, mert megalkuvásaiban nem igazolódik, a további folyamatos megalkuvások
reflexeit ülteti el a műsorkészítökben.
A végeredmény
egy
olyan, nemzeti arculatától megfosztott televíziózás lehet, amelyben közönség és műsorkészítés
azért szakadnak el egymástól,
mert feladták' a kölcsönös befolyásolás egyedül lehetséges elvi
álláspontját.
Ma
már
megkerülhetetlen
tény. hogya nemzetközi verseny,
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az információs robbanás holnap
bekövetkezhető fordulata a televízió nemzeti felelősség ét nemcsak . élezi. hanem történelmi
másodperceken belül úgy fordithatja ellenünk, hogy nemcsak
ütközetet. nemcsak hadjáratot szembe kell néznünk végre a
ténnyel -: háborút is veszíthetünk. Nem a fantázia világába
tartozik. hanem már ma is tapasztalható és a jövőben csak
erősödő tendencia. hogy a televíziónak az ország körülményei
nehezedésével egyre fokozottabb
mértékben kell viselnie a felelősséget a hazai közvélemény, közhangulat
alakulásáért.
Nem
meglátni vagy nem valóságos
arányaiban mérlegelni ebben a
felelősségben a televízió saját
műhelyei által gyakorolható hatását - egyre kevésbé visszafordítható hibává válik.
Kétségtelen:
jobban kell qazdálkodnunk a ma előállítható értékeinkkel is, s ezen a téren is
vannak tennivalók. Ma rnűveink
egy előzetes, a műhelyek által
hosszú távra átgondolt és he-

Iyesnek
érzett
műsorpolitikai
koncepció alapján készülnek el.
"Forgalmazásunkban"
az eredeti szempontok súlya már csökken; mire a visszajelzésre kerül
a sor, az már homlokegyenest ellentmond a rnűhely értékelésének és önértékelésének. Az egyes
lépések aprók, összegeződésük
mégis a televízió identitás-zavarát hozza létre, s ebben az alkotó választhat a magányos harcos és az árral úszó megalkuvó
egyként hamis alternatívája között. A helyzet egészét tekintve
azonban ez is csak része a problémák teljes halmazának. A halmaz minden egyes tényezője
megérett a változtatásra - rninőségi uqrást elérni együttes megoldásókkal' lehet. Meggyőződésünk: nemzeti kulturális politikánkat szolgálva, nemzeti hivatásunkat kell teljesitenünk, teljes művészi és emberi felelősséggeL Meggyőződésünk: saját valóságunkat a saját valóságunkról
és
saját
valóságunkhoz
szóló művekkel tudjuk elsősorban alakítani. Meggyőződésünk:
a máról, a mához szólás nem elsősorban szűken értelmezett tematika - sokkal inkább alkotói
szemlélet kérdése, s a problémák és helyzetek újrafogalmazása avatott művész kezében nem
áll hátrább a problémák megfogalmazásánáL
Nemzeti irodalmunk, klasszikusaink.
a világirodalom minden értéke rendelkezésünkre áll. Hogy tudunk-e
élni velük: szocia.Iista kultúránk
jövőjének elhatározó kérdése.
6.
Ennek érdekében:
elodázhatatlan ul szűhséqessé
vált egy olyan.
a televízió helyzetét átfogóan
rendező. legfelsőbb szintű politikai állásfoglalás, amely súlyának megfelelően vet számot a
Magyar Televíziónak az ország
életében
betöltött
szerepevel.
elemzi és kijelöli helyét a nemzeti kultúra
közvetítésének-teremtésének. a nemzeti tudat formálásának
legnagyobb hatású,
hosszú távú tényezői sorában.
Ebből kell következnie
egy
olyan gazdasági elhatározás-sorozatnak, amely lehetővé teszi akár a kis lépések taktikájának

alkalmazásával is -, hogy a televízió saját kötelezettségeinek
műszaki-anyagi szint jere kerüljön, s ezen belül a magyar televíziós dráma számszerű es minősegi
fejlesztese
erdekében
minden
lehetséges
támogatást
megkapjon.
Megszigorodott kűlső es belső körülményeink
között min-

dennek anyagi vetületei egyre
nehezebb elhatározásokat kívánnak meg. Megis - tudomásul veve, hogy a Szővetséq
Elnőkséqének a Politikai
Bizottsághoz
írott 78-as levele óta helyzetünk
minden vonatkozásban csak romlott - a kérdések
egyetlen alapvető pont körül kristályosodnak
ki:

Elérhető-e olyan elhatározás,
amelynek bázisán a Magyar Televízió távlatban offenzív műsorpolitikát folytathat - vagyis televíziós műhelye ink identitás-zavarának árnyékában
visszavonulunk-e - vagy megpróbálunk
szembenézni
a kortűnettel.
és
előrelépni '?
Budapest, 1982. május 6.

A főosztály tv-drámái
1981-ben kettő került 2.
nára. 1982 első három és
napjában három - 20.30,
21.00 óra utáni kezdéssel.

közül
csatorfel hóilletve
1982-

től a· fóosztály havi egy vasárnapi 20.00 órás kezdésen kívül
csak 20.30-as, illetve 21.00 órás
helyeket kapott.

Fejezzük ki a tetszési indexeket
abszolút nézőszámban
- vagyis
vizsgáljuk meg, milyen tetsz esi
indexek a tetszéssel szavazók milyen tartományaiban
helyezked-

nek el - az utóbbit milliókban
kifejezve. A tetszési kategóriák:
bukás: 65% alatt; tetszés: 6570; jó tetszés: 70-75; kiemelkedő: 75 fölött.

1. sz. melléklet
(Az arányokat, a könnyebb áttekinthetőség
kedvéért,
az
1981-es teljes műsort, illetve a
82-es eddig adásba került főosztályi munkákat
100-nak véve,
százalékokban adjuk meg.)
Tv-játékok

kezdesi időpont ja 1981
20.00-20.30 közt
57
20.30-21.00 közt
14
21.00-21.30 közt
17
21.30-22.00 közt
7
22.00
után
5
Az adásnapokat
Szerda
Csütörtök
Pentek
Szombat
Vasárnap

tekintve:
19
28
26
7
19

1982
40
13
33
O

13

13
40
13
13
20

A táblázatból kiolvasható, hogy
- a főosztály elvesztette pénteki
adásnapjai felét.
~ megnőtt a szerdai-csütörtöki
idő,
- javulni látszott a szombat-vasárnap
aránya,
ez azonban
zömmel 20.30, illetve 21 óra
utáni adáskezdest jelent. Másrészt
- csaknem
felére csökkent a
nyolcórás kezdés,
- 82-ben nem esett tv-játék-kezdes 21.30 és 22.00 közé,
- ellenben - ugyancsak időarányosan - csaknem megháromszorozódott a 22.00 óra után
sugárzott tv-játékok
száma,
- kétszeresere nőtt - időarányosan - a 21 órás vagy későbbi
kezdés.

2. sz. melléhlet

Ekkor
1-1,5 miIIió tetszés közé:
Fegyverletétel
1.235
Jegor Bulicsov
1,260
1,5-2 miIIiós abszolút tetszés
Luxuseljárás
1,820
2-2,5 miIIiós tetszés közé:
Megy a gyűrű
2,208
eid
2,217
2,5-3 miIIiós tetszés közé:
Az a szép fényes nap
2,520
Közjáték Vichyben
2,579
Zokogó majom V.
2,412
Zokogó majom I.
2,684
Hínár
2,830
Zokogó majom II.
2,912
Zokogó majom IV.
2,976
Bolond lány
2,760
Viadal
2,868
Ha majd mindenünk
meglesz
2,786
3 miIliós abszolút tetszési szám
Zokogó majom III.
3,237
Gyilkosság a 31.
3,318
Rang és mód
3,214
Szerencsétlen flótás
3,449

millió
millió
közé:
millió

72% jó tetszés
71% jó tetszés

millió
millió

60% bukás
73% jó tetszés

millió
millió
millió
millió
millió
millió
millió
millió
millió

63%
62%
60%
61%
58%
57%
65%
75%
71%

60°.0 bukás

bukás
bukás
bukás
bukás
bukás
bukás
tetszés
jó tetszés
jó tetszés

millió
81 % kiemelkedő
fölött található:
tetszés
millió
58% bukás
millió
61 % bukás
millió
82% kiemelkedő siker
millió
77% kiemelkedő siker
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KÖRKÉRDÉS
Megkérdeztük a magyar filmalkotók számottevő részét, milyen a közérzetük, min dolgoznak, milyen lehetőségeket látnak maguk előtt. Többen elzárkóztak, mások nem tartották időszerűnek a kérdésfelvetést. Az alábbiakban
a beérkezett válaszokat közöljűk.

Jancsó Miklós
Igen, jelen vagyok.
Nem olyan intenzitással. mint fiatalabb koromban. Ennek két-három oka is van.
Az első személyes ok.
.
Öregszem. És az öreg filmes veszít vonzerejéből. Olyan, mint az öregedő bonviván. Vagy a
költő.
Fehérszakállú.
agg költő? Ki hallott ilyent! A
költők égőszemüek, lobogó hajúak. Provokálnak, felkavarják a világot újabb és újabb gondolati és formai ötleteikkel. A költők forradalmárok. Az ifjak és az Ifjúság példaképei. Az
"Oszikék" költőit nem szeretjük, legfeljebb elviseljük.
Ez az első ok.
A második: objektív.
A film mint műfaj vesztett jelentőségéből. A
televízió frissebb. újabb, az embereket jobban
érdekli. Nagyobb a hatása is. Igaz, személy telenebb. Csak egy-egy bemondó, egy-egy riporter
arca, neve marad meg emlékezetünkben. A tvnek nincsenek "alkotói". Olyan, mint a film
volt a kezdet-kezdetén. Ki tudta azt annak idején, hogy az Intolerance-t, a Tom-Mix sorozatokat, a Stagecoach-ot ki csinálta, "alkotta"? Akkor se volt lényeges a személy, ahogya televízióban még ma sem az. A vizuális kommunikáció személytelen. kollektív, olyan, mint valaha a bárdok. a regősök, a mesemondók voltak.
Népmüvészet. Mert a "mű" a közös életérzést
fejezi ki. Ha attól eltér, a társadalom kiveti magából.
A percről percre változó társadalmi iqényeket ma a televízió jobban szolgálja, mint a film:
Nem is készült az örökkévalóságnak. Az Iliász
se annak készült. Véletlenül maradt fenn az utókor számára.
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Abban a korszakban, amikor az én nemzedékem kezdett filmet csinálni, néha azt lehetett
hinni, hogy az örökkévalóságnak
dolgozunk.
Hamar kiderült, hogy ez illúzió. Hál 'istennek.
A film semmi más: jó étel. A főzőasszony. a főszakács pillanatnyi remeke.
Ilyen a televízió is. Újdonsága nemsokára elmúlik, kiszorítja majd a házi videó, meg a mindenféle technikai találmány. Mondjuk, a hologram.
Hát ezért is nehéz "jelen lenni", ha filmet csinál az ember.
Hogy mi a harmadik ok?
Mi az, ami csökkenti egy régi "Filmmüvész"
(nem szeretem ezt a kifejezést, nem is használom, nem tartom művésznek magamat) intenzív
jelenlétét a mai világban?
Hát az is, hogya film közönsége megváltozott. Életkora 20 év alá szállt. Elsősorban tinédzserek néznek mozifilmet. Mindenütt a világon.
És ők a mesét és a mesés látványt szeretik. Azt
keresik. Igazuk van.
Nekünk is ezt kellene csinálni. A "régiek"nek. Csakhogy nehéz. A videoclip tizedmásodpercenként változó, csillogó-villogó montázsa
számomra már megtanulhatatlan.
Csodálom. És
sajnálern. hogy nem ebben a korban születtem.
Kamerával a kezemben, mint a legifjabb, négyéves kisfiam.
És még az is baj, hogya látvány nagyon-nagyon sokba kerül. Mi pedig kis ország vagyunk.
Rosszul gazdálkodunk.
mindenre ráfizetünk.
Ezért is mind kevesebb pénz van filmre. Vagy
inkább: ezzel is lehet indokolni.
Ja. a kérdés az volt. hogy "jelen" érzem-e
magamat?

Jancsó Miklós:

Még kér a nép, 1972.

Igen, mindaddig, amíg dolgozom. És még dolgozom.
2,
Előkészítek egy magyar filmet. Ha semmi se jön
közbe, nyár végén kezdjük forgatni. Szörnyek
évadja a címe. Hernádi Gyula írta, Kende János
fotografálja, Banovich Tamás készíti a diszléteket. Régi barátaim játszanak benne: Madaras
József, Kozák András, Balázsovits Lajos, hogy
csak néhányukat említsem.
Magyar játékfilmet öt éve, 1981-ben csináltam utoljára. Azóta készítettem tv-sorozatot
(Eaustus}, dokumentumfilmeket itthon és külföldön. Tavaly nyáron fejeztem be egy magyarországi zsidó szerző (a máramarosszigeti Éli
Wiesel L'Aube - Hajnal - című műv éból) regényéből adaptált francia-izraeli produkciót.
A munkalehetőségek sehol se könnyűek. Itthon is, külföldön is nehéz "összehozni" egy produkelót. Főleg olyanfajta filmekhez nem könynyú finanszírozót találni, amilyeneket én csinálok. Ez a mostani magyar filmem kivétel. kaptam rá pénzt.

Itthon kevés film készül (kb. 100 rendezőre
és 40 operatőrré 15-18 film esik évente), és az
egész filmszakma struktúrája válságban van. A
tartalmi elbizonytalanodás és a gazdasági szorítások miatt '86 nyarán az egész szakma és a
kulturális vezetés is a jövő útjait keresi. Makk
Károly azt szokta mondani, és én is ezt vallom,
hogy filmet minden körülmények között lehet
készíteni.
Most, itt nálunk, de külföldön is, mintha
mégis nehezebb lenne, mint azelőtt volt.
Ennek ellenére a magyar filmrendezőkre és
így a filmjeikre az a jellemző, hogy egy-két kivételtől eltekintve mindegyikük a saját maga
gondolatait. filozófiáját, viIáglátását adja vissza
műveiben. így vagyok én is. Csakhogy én nem
egyedül csinálok filmet. Hernádi Gyula nélkül
már nem is tudnék dolgozni. De talán már Kende János nélkül sem. Ezek, amiket én csinálok,
nem az én filmjeim, ezek a mi filmjeink.
Ha van bennük mondanivaló vagy üzenet, azt
együttesen fogalmazzuk meg.
Hogy időszerűek-ej
Döntse el az utókor!
(Somlai Zsuzsa)
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Fábri Zoltán: Gyertek

el a néunapomra,

1984.

Fábri Zoltán
Nem vagyok benne biztos, az a legfontosabb
kérdés, hogy jelen vagyok-e. Ha a kérdés a közérzetemre vonatkozik, akkor elmondhetern.
hogy nem jó. Ezt volt szerenesém elmondani az
elmúlt időben több helyen: a tévé ben, napilapés hetilap-riportok ban is. Az embernek a közérzete rossz, tudniillik a magyar filmgyártásnak a
körülményei hallatlanul leromlottak, a vezetési
módszerek a film gyárban ellehetetlenítették a
továbblépés lehetőségét. A stúdiók önállósága
formálissá vált. Lehetőségük nincs, úgyszólván
semmi, mivel az állami dotáció összege talán
harminc esztendeje nem változott, vagy csak
minimálisan. A stúdiók
tehát a filmgyárban kialakított új gazdasági és gazdálkodási módszerekkel sakk-matt helyzetbe kerültek. Ennek következtében formális filmgyártás folyik, mert
évente néhány komolyabb produkciót talán létre
lehet hozni, de semmiképpen sem húszat, mint
amennyit még négy vagy öt évvel ezelőtt lehetett. így aztán paradox helyzet állott elő, hogy
éppen azt a stúdiót szűntették meg, ahol viszonylag olcsó filmek készülhettek volna, ha körültekintő a stúdió. Ez az ő meggondolatlanságukra
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vallott, de kaphattak volna erre vonatkozóan figyelmeztetést. De éri nem az ő védelm ükről akarok beszélni, hanem arról, hogy aggasztó a helyzet. és én személy szerint aggódom az egész magyar filmművészetért. így vagyok tehát jelen a .
mi szűkebb világunkban. A tágabb világunkban jelen vagyok, olyan értelemben, hogy napról napra figyelemmel kísérem mindazt, amit
megtudhatok. A hazai határokon belül a gazdasági helyzetet, a nagyvilágban a fegyverkezési
verseny elképesztő, fölfoghatatlan mértékét érzem leverőnek. Olyan értelmetlen, hogy csak az
emberi lét tönkretétele árán folytatható.
Három-négy évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy
az utolsó filmemet (Gyertek el a néonapomra}
megcsinálom, és aztán nem csinálok több filmet,
mert akkoriban úgy éreztem, hogy elfáradtam,
nem muszáj énnekem ezt erőltetni. Ez elég tartós közérzet volt. Tavaly azért csináltam egy
rendezést a Madách Színházban. Az utóbbi kéthárom évben festészettel foglalkozom. Közben
tanítok a főiskolán. Most már az osztályvezetéstől visszaléptem. előadásokat tartok. Az utolsó

osztályvezetői évemben rendkívüli örömet jelentett, hogy Münchenben, a főiskolás vizsgafilmek fesztiválján. amelyet negyedik éve rendeznek meg, a harmadik évben az én három nővendékem vizsgafilmje nyerte el a legjobb európai filmművészeti főiskolának járó díjat. Ez
nagy elégtétel volt számomra. De elég sok idő
telt el ahhoz, hogy az ember úgy érezze: át
kell adnia a stafétabotot nála fiatalabb tanárkollégáinak a főiskolán.
A filmrendezéshez lehet hogy visszatérek,
most témát keresek. Döntés még nem született.
o

(Hudra Klára)

Lugossy László
Nagyon ritkán gondolkodom el erről, de őszintén szólva nem is nagyon érdekel. A filmem
sorsa viszont már sokkal jobban izgat. Mint
filmet ritkán, négy-öt évenként készítő rendezőnek alkalmam is ritkán volt, hogy ezt a "jelenlétet" megmérjem. Hogy miért csinálok ilyen
ritkán filmet? Valószínű, hogy ez valami belső
ritmusommal is összefügg, meg talán azzal, hogy
igyekszem olyan dolgokról beszélni amik
számomra igazán fontosak. Elmondhatom mindhárom filmemről. hogy készítésük idején nemigen tudtam fontosabbat mondani, mint amiről széltak. Legalábbís így éreztem. Visszatérve
a "jelenlét" kérdéséhez. A legfrissebb élményeim természetesen legutóbbi filmemmel, a
Szirmok, virágok, koszorúkkal
kapcsolatosak.
Mit tapasztaltam ? Jóleső érzéssel töltött el, hogy
a film előcsalt az odujából egy olyan nemzedéket, főleg idősebbeket, akik ritkán járnak moz iba. Úgy éreztem, hogy a filmhez van valami köze honfitársaírnnak.
kortársaimnak.
mintha
szükségük lenne valamire abból, amiről ez a
film szól. A legelgondolkodtatóbb mindenesetre
az ifjúság tanúvallomása volt arról, amit a film
jelentett számukra. Zavarba ejtette őket, a gondolkodó és értékek után kutató fiatalokat, éspedig azért, mert a filmben felmutatott életutak
és magatartásminták egyike sem elfogadható a
számukra. Ugyanakkor nem tudták megállni,
hogy hozzá ne mérjék magukat a filmben felsejlő olyan értékekhez, amelyek nélkül, úgy látszik,
nehéz értelmes emberi életet élni. És ezek a legnagyobb kérdések, vagyis: a szabadság, szere-

lern, nemzet, haza, élet, halál, társadalom. . . A
társadalomban élő ember alapkérdései, ilIetve
ezeknek a magyar és a közép-kelet-európai lét
szorításában megélt vagy megélhető változatai.
Bevallották. hogya film nem könnyíti meg az
életét azoknak, akik közülük ösztönösen keresik
akiegyezéses, kompromisszu:moséletvitel igazolását. Márpedig többségük ilyen életre ítéltetett.
Aki örökké leszegett fejjel jár, nem meri az égre emelni tekintetét és belenézni a Napba, mert
fél, hogy megvakul.
Számomra a "jelenlét" megítéléséhez a személyes nézői tanúvallomások a legfontosabbak,
ezt a "jelenlétet" tartom igazán számon, sokkal
inkább, mint a nézőszámot.
már csak azért is,
mert ismerem a forgalmazás kiismerhetetlenségét, és tudok a nézőstatisztíkáról
is egyet-mást.
Van egy másfajta szakmai "jelenlét" is, a filmes közélet. amelyre nem egyedül én vállalkeztam, hanem mindazok a koIlégáim, akik saját
filmjeiken túl a szélesebben értelmezett szakma
gondjait is magukénak vallják. Ezzel kapcsolatban azt kell mondjam. hogy manapság ténylegesen a magyar film létéért folyik a kűzdelem,
zajlanak véget nem érő értekezleteken a csatározások. Olyan ez, mint a tűzoltás: nem építünk,
csak mentjük, ami menthető. Valakinek ezt is
csinálnia kell, de én egyre kedvetlenebbül csinálom, mert olyasmivel foglalkozom, ami távol
áll a filmkészítéstől, mégis a filmes "jelenlét"
csalóka ilIúziójátkelti.
Az egyik veszély az, hogy a sok energia és tehetség, amely táplálta a magyar filmet, a jövőben egyszeruen elapadhat. Ennek egyrészt az
anyagi szűkösség az oka, másrészt az a lelkiállapot, az a légkör, amelyben a jövő igazi filmjei
meg se fogannak. A bizonytalanság, a szakma
elemi létéért folytatott kűzdelem, a minden
eresztékében elavult gazdasági és szervezeti
szerkezet, a gépek és emberek erkölcsi kopása
- mindez egyáltalán nem kedvez az igazi, érdekes kísérleteknek, a bátor elrugaszkodásoknak,
amelyekre pedig igen nagy szükség lenne. A
rendezőnek a film kigondolásához belső szabadságra van szüksége - ami nincs. Ami a jelenünk
filmtémáit illeti, például kétségtelen, hogy nem
a legélesebb kérdések körül kutakodunk. Az
okok? Egyrészt ehhez kellene a legtöbb belső
töltés és etikai tartás, másrészt az a kultúrpolitikai atmoszféra, amely erre bátorít. Valami baj
lehet a kréta körül. Csak ezzel tudom magyarázni, hogya magyar film abban a hagyományos témájában.
melyet hatalom-erkölcs viszonyával jelölünk, nem folytatta útját a jelenidőig.
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Én a magyar filmet pillanatnyi formájánál jóval többre tartom. A mostani állapotot indokolandó nem tudok megnevezni egyetlen okot, se kettőt, se hármat. Tény viszont, hogy a magyar film "nem hozza a formáját". Gondolom, ez
mindannyiunkra áll.
A terveimet
illetően bizonytalan
vagyok,
mint már mondtam, ezt nem tudom elválasztani
belső ritmusomtől.
görcsös készülődéseimtől.
Nem akarok az anyagi szűkösséggel mentegetőzni, de sajnos a pályakezdő éveimtől kezdve dédelgétett tervern. Markovits Rodion kollektív
riportregényének,
a Szibériai garnizon meghh
mesítésének gondolata mostanra az elérhetetlenség messzeségébe került. Olyan anyagi, technikai felkészültséget igénylő hatalmas vállalkozás
lenne, amire már semmi esély sincs. Ugyanakkor
egyre jobban érik bennem az igény, hogy jelenidejű filmet csináljak, hogy úgy szembesüljek a
jelen drámáival.
mint I8SI-ben a Szirmok ...
hősei. Ehhez egyelőre nem találom a megfelelő
történetet.
.
Ami azonban talán a legjobban feszít: az utóbbi két évben egyre jobban érzem, hogy adós vagyok 18 éves lányomnak és kortársainak valamivel, s ez nem kevesebb, mint annak meqválaszolása, hogy "mi végre vannak a világon". Harsány magabiztosságuk mögött elkeserítő és veszélyt rejtő bizonytalanságot, gyökértelenséget
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sejtek, és tudom, hogy segíteni kellene nekik.
Nekik, akik I968-ban születtek. Szólni kell hozzájuk. Beszélni az élet igazán nagy kérdéseiről:
"a szabadságról és a szerelemről."
(Megyeri Lili)

Bacsó Péter
A kialakult helyzetet többféleképpen lehet megélni. Én például lényegében örülök annak, hogy
a Mafilm új árrendszere casus bellit teremtett.
mert most végre újra lehet szabni mindent, lezárult az a hosszú korszak, amikor agyonfoltoztunk egy rég elnyűtt ruhát. Mondom ezt annak
ellenére, hogy én is tisztában vagyok azzal, amit
Makk Károly mondott egyszer, hogy tudniillik
minden struktúrában.
még a legrosszabban is
lehet kitűnő filmeket csinálni. És az is igaz,
hogy több rendezőt, akik az elmúlt negyven év
alatt valamiféle tekintélyt vívtak ki - s magamat is közéjük sorolom -, közvetlenül kevéssé
érinthet bármilyen struktúraváltás. Én most is
dolgozom, de Jancsó, Makk és a többi nagy
név számára bármilyen helyzetben biztositva
lesz, hogy forgassanak. De személyes érdekeinken túl a magyar filmgyártás sorsa mindanynyiunk közős ügye. Az első menetben, amíg arról volt szó, kiket kell eltávolítani, soha nem tapasztalt egység jellemezte a szakmát. Most, mi-

Kor pozitív döntést kell hozni, persze már elkerülhetetlenek a konfrontációk. Én, elsősorban
mint stúdióvezető,
akiben erősek a menedzseri
ambíciók,
a megoldást abban látnám, ha a stúdiókat a Mafilm fölé helyeznék. mert a filmgyártást onnan kell irányítani, ahol az alkotások szűletnek. Magyarul: 3-4 vállalatot kéne létrehozni, amelyek gyártássaL forgalmazással és. a bemutatással is foglalkoznának. így valóban kialakulhatna egy egészséges verseny, ahol nyerni
lehet, bukni lehet, egyszóval: ahol vállalkozni
lehet. AMafilm
megmaradna szolgáltató vállalatnak. így talán anyagilag érdekeltté válna
abban, hogy rugalmasabban, olcsóbban dolgozzon.
A koncepcióval kapcsolatban persze felvethető, hogy a magyar film kommercializálódását
idézné elő. Nos, ha durva akarok lenni, akkor
azt kell mondanom. hogya kommercializálódástól, a jelenlegi stúdiórendszer megszüntetésétől
azok félnek, akiknek nem nézik a filmjeit. De
én kifejezetten egészségtelennek tartom, hogy
évi 16 filmből 14 "művész film" készüljön egy
szűk rétegnek. Fel kéne ismerni, hoqy Keleti
Márton és Várkonyi Zoltán elvesztésével olyan
űr keletkezett filmgyártásunkban,
amit máig
nem kiséreltünk meg a megfelelő szinvonalon
pótolni. A mozinak sok funkciója van, nem lehet mindent kizárólag esztétikai szempontból
megítélni. Itt van például a Vörös grófnő. A kritika szitává lyuggatta, noha közönségsikere nem
hiszem, hogy ártott volna társadalmi tudatunknak. Csak akkor jöhet létre normális egyensúly,
ha nem feledkezünk meg a legszélesebb közönségrétegről. Több filmnek kell készülnie, hogy
ki lehessen alakítani a megfelelő arányokat.
Vagy itt van a fiatalok problémája. Ma első
filmhez juttatni valakit kizárólag morális kérdés. Legjobb esetben minden elsőfilmesért kapok egy piros pontot. Ennél is nagyobb probléma, hogy csak a kialakult profi keretek között
kaphatnak lehetőséget. Pedig van sok érdekes
elképzelés, de ebben a keretben, amelyben 16
millió forint alatt már szinte képtelenség filmet
csinálni, ki kockáztat? Ha viszont a stúdióvállalatok rendelkeznének bizonyos mozgóeszközökkel, és rugalmasan szervezhetnék ügyeiket, akkor igen olcsón ki lehetne próbálni sok ötletet,
s mindenki ellenőrizhetné saját képességeit, elgondolásait. Természetesen eredményesetén
ezek a .znűhely költségvetés sel" készült filmek
is bekerülnének a forgalmazásba.
Ma nagyon kevés eszköz van arra, hogy esőkkentsük egy film költségvetését. Az én munkaritmusom például lehetövé teszi a forgatás maxi-

mális leröviditését. Utolsó munkám 32 nap alatt
készült el. Gyorsan dolgozó alkat vagyok, s
ezért talán felületes is. Ráadásul itt hiába tudok
spórolni, mert a nyersanyaggal mindig elúszom.
És az általános gyakorlattal ellentétben nálunk
ez a legdrágább.
Az egész helyzet rendkívül ellentmondásos.
Mert még azt is mondhatná valaki, hogya magyar film nyomorúsága pontosan megfelel alkotói, szellemi kapacitásának. Azt is könnyű
mondani, hogy senki sem dörömböl a kapunkon. De ki tud ma válaszolni arra a kérdésre,
hogy hol vannak a kapuk?
(Forgács Iván)

Mészáros Márta
Én remélern. hogy jelen vagyok egy bizonyos
szinten, már amennyire a filmkultúrát komolyan
lehet venni, mert azért az irodalom komolyabb
rnűvészet. A filmkultúrában - gondolom, hogy
jelen vagyok, mert végül is filmjeimmel egy
olyan réteget érintettem, olyan társadalmi kérdésekhez próbáltam hozzányúlni. amelyek mindig vitát provokáltak. A filmjeimre azért figyeltek fel az egész világon, mert fontos társadalmi
kérdéseket érintettek. Azt szokták mondani,
azért, mert az emancipáció s hullám divat, és én
magam is ez által jöttem divatba. De az emancipációs hullám is társadalmi kérdés. Nem véletlen, hogya nő fontos lett a mi társadalmunkban és más társadalmakban is. Megváltozott
ugyanis az értéke, a gondolkozásmódja. A tabletták miatt szexuálisan felszabadult, ezáltal a
világnézete, a párválasztása is más lett. Ezt én
többé-kevésbé mindig megpróbáltam érinteni.
Mivel a magyar erkölcsök elég konzervatívak,
zártak és feudálisak,
ezért nem nagyon tetszettek a filmjeim. Ez nem érdekelt engem, én csináltam a magamét. A következő filmre mindig
megkapom a pénzt, mert a filmjeimet jól el tudták adni. így a munkám biztositva volt, és ez
volt a legfontosabb. Milyen mélyen és milyen
szinten érintettem a társadalmi kérdéseket? Ezt
nem az én dolgom elmondani, és nem is tudom.
A filmjeim mindig provokáltak és mindig felháborodást keltettek. A filmnek fel kell hivnia
magára a figyelmet, hogy sokan nézzék meg akár elutasítják, akár befogadják. A film közönség nélkül nem létezik. Én dolgozni tudtam, jól
is éreztem magam. Természetesen minden embernek megvannak a maga válságai, és ezeket
én sem kerültem el, ezek ma is léteznek.
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lés és a szeretet nagyon fontos tényező. Olyan
emberek kellenek, akik ezt fontosnak, érdekesnek és hasznosnak tartják. Én biztos vagyok,
hogy a magyar filmkultúra nemzetközi szinten
is - bejártam az egész világot, és tudom, hogy
ez így van - fontos szerepet játszik. Kapásból
húsz olyan rendezőt tudok mondani, akik bármilyen körülmények között nagyon jó filmet
tudnak csinálni, csak lehetőséget kell nekik adni. A filmművészet az egyik legfontosabb eszköz arra, hogya kultúránk
a világban létezzen.
Nem elvenni kellene a pénzt, hanem még hozzá
kellene minél többet adni. és nem kommercializálni a magyar filmművészetet. Az is fontos,
hogy behozza a pénzt, és legyenek vígjátékok és
zenés filmek, de ehhez komoly tradíció kell, stílus. Mi nem tudunk például musicalt csinálni.
mert nincs ehhez se technikánk, se színészeink.
Nem tudunk szuperjírodukciókat csinálni, de
nincs is szükségünk rá. Ha valakinek vannak
ilyen gondolatai. akkor ezt természetesen meg
kell csinálni, de arra ráállni a magyar filmgyártásnak. hogy mint a cipőgyártásban azt számoljuk, hogy ennyit fektettünk bele és ennyit hoz
vissza, ez gyilkosságot jelentene a magyar film
számára. Remélern. hogy ebből - mint sok mindenből - a magyar filmesek ki fognak lábalni.
A tehetségük és összetartásuk ezen a válságon
is túlsegíti őket.

Meszátos Márta: Napló, gyermekeimnek,
Bánsági Ildikó és Czinkóczi Zsuzsa

1984.

Nagyon szeretem a magyar filmet, szerintem a
magyar filmben nagyon sok erő van. Nagyszerű
rendezők vannak, akik bármilyen viszonyok között és bárhol a világon tudnak filmet csinálni.
Szerintem ez egy kicsit nemzeti tulajdonság,
hogy a magyaroknak van tehetségük a filmhez.
Ami a közérzetet illeti. szerintem nem jó. Ennek
sok oka van. Van egy gazdasági válság, van egy
generációs válság, elmennek a nagy öregek,
ugyanakkor az új generáció más töltésű, más
filmnyelvet hoz be, ami sokszor jó és érdekes.
Ugyanakkor van egy átszervezési válság. Szerintem olyan emberek kerültek a filmgyár élére,
akik nem szeretik igazán a magyar filmet. Baj
van, mert a magyar állam nem tud sok pénzt adni. A magyar filmnél a pénz mellett a megbecsü36

Jelenleg egyébként a Napló második részét csinálom. Ez mindig is trilógiának készült. Most
úgy látszik, hogy a válság ellenére megkaptam a
pénzt. Ez az a rész, ami 50-től 56-ig szólna. Azután csinálnám a következő részt. Gondolom,
hogy ma már engem tényleg csak a saját történetem érdekel. Lehet, hogy ebből a tri1ógiából
majd később is fogok filmeket csinálni. Ezenkívül az a másik vonal is érdekel, amit Szabó
István képvisel. Ha adnak koprodukció-lehetőséget, és van egy jó történet, akkor profi rnódon,
értékes gondolatokkal nemzetközi színvonalú
filmet is lehet csinálni. Vagyis a profizmus és a
mondanivaló.
ez a kettő, ami érdekes.
[Iuanics Agota)

Hintsch György
Ha Allam nem állna - egyre kedvetlenebbül adva a pénzt - a magyar film mögött, máról holnapra megszűnne. A dolgozó nép körében kevesebb felháborodást okozva, mintha a
Kőbányai világos árát kilencről tizenegy forintra
emelné a Hivatal. A hasonlat profán, de a magyar film már régóta nem a közönségnek ké-

szül , hosszú évekig csak azt olvashatták. hogy
nem a filmek rosszak, ők a hülyék. Megunták.
A lehülyézést, a szerzői filmeket, a lilaságot, az
áldokumentarizmust,
az unalmat, érdektelen önkifejezéseket. Az-emberek a moziba szórakozni
járnak. A jó film a szórakoztatáson felül még
nyomot is hagyanézőben
: érzelmileg, értelmileg hat rá. Ezért járok moziba, a remény visz
oda, hogy ilyen élményben lesz részem. Lehet
ezt kacifántosabban, esztétábbul megfogalmazni, de ez a lényeg.
"Hogy baj van. azt észre lehet venni. amikor
a hajó feneke még csak szivárog, és akkor is,
amikor a hajó már elsüllyedt." Idézet tőlem.
Megjelent a Filmkultúra 1976/2. számában. De
kezdhetném önmagam idézését akár 1970-ben is.
Válság vagy aranykor? - tettem fel a kérdést
a Népszabadságban.
próbáltam együttgondolkozásra serkenteni a szakmát akkor, amikor a
hajó feneke még csak szivárgott Nem-barátaim szerint grafomán vagyok. Bár ez lenne a
legnagyobb hibám. Allításuk egyébként igaz.
Lévén értelmiségi. nem karddal. írógépemmel
harcolok azért, amit fontosnak tartok. Eddigi
harcaim eredménye az abszolút nullával egyenlő; kérem ezt értékmérőnek tekinteni. Pesszimista jóslataimat. sajnos, az elmúlt másfél évtized messze túlteljesítette.
Hogy milyen a közérzetem? Kőszönöm az érdeklődést. Öt éve nem rendeztem. De ehhez már
hozzá vagyok szokva, A veréb is madár után öt,
majd a Hét tonna dollár után megint öt évig
nem hagytak dolgozni. Ez a két film volt az elmúlt húsz év két legsikeresebb filmje. Hogy
miből éltem? Az elmúlt öt évben fogalmam nincs
róla. Bár ha az ember nem megy ki az utcára,
meglepően kevés pénzből ki lehet jönni. Csak
az a baj, hogy egy bizonyos életszínvonal alatt
ezt a mesterséget egyáltalán nem lehet csinálni.
Az idő eltelt valahogy: tavaly 26 OOO oldalt olvasva valamit sikerült műveletlenségemből
lefaragni.
Kitaszítva a filmgyárból - szerencsémre - a
Televízióban sok rnunkát kaptam. Ott folytathattam a filmgyárban az Iszony-nyal elkezdett Németh László sorozatomat a hatrészes Irgalommal és a Szörnyeteggel. Rendezhettem Illyést.
Karinthy t, Berkesít. Remenyiket. Vészit. Királyhegyit. Rákosy Gergelyt, Szép Ernőt és másokat.
Öt év után dolgozom. No, nem a filmgyárban.
újra "csak" a Televízióban. Lehetőséget kaptam,
hogy Németh László legnépszerűbb
regényét.
az Égető Esztert, melynek a forgatókönyvét már
12 évvel ezelőtt megírtam. filmre vihessem. tgy

én, kőszönöm, megvagyok. Nem a saját panaszom, sérelmem kiált belőlem.
De mi lesz a többiekkel? Azzal a 105, státusos
filmrendezővel. akik az évi 15 filmhelyért tülekednek. Matematikailag minden hét évben kerülne mindegyikükre a sor. Ha a filmrendezőképző főiskolát még ma becsuknák. De nem
csukják. Lelkiismeretlenség évről évre munkanélküliségre kárhoztatott fiatalemberekkel megtölteni a főiskola padsorait azzal az ígérettel.
hogy diplomás filmrendezők lesznek. Hát diplomájuk az lesz. Papír van. Pénz 'egyre kevesebb lesz, azaz kevesebb film. Persze én még emlékszem azokra a daliás időkre, amikor nemcsak
arról volt szó, mennyibe is kerűl egy film, hanem, hogy mennyi is lesz majd a bevétel. Allítólag vannak ma is olyan országok, ahol nem a ráfizetésből csinálják a következő filmet.
Mindenáron vissza kelt 'szerezni a 'magyar kőzönséget. Már csak azért is. mert ebben a közönségben helyet foglalnak azok a pénzügyi
szakemberek is, magánemberként, akik hivatalból döntenek filmjeink dotációjáról. Ennek érdekében a következő két évben ne kísérletezgessünk. Rendezzenek most olyanok, akik bizonyítottak már, akik képesek hatni az emberekre a
mozikban. Ne féljünk a mindenáron szótól. Ez
nem jelent színvonalcsökkenést. Egy Makk vagy
egy Szabó nem tud a saját színvonala alá menni,
még ha akarna is. De miért akarnának? És
miért tételezzük fel a magyar közönség ről. hogy
csak egy bizonyos színvonal alatt hajlandó moziba menni?!
A filmgyárat az elmúlt húsz évben állandóan
átszervezik. Nívós viták folynak arról. hogy aza
tizenöt film két, három, öt avagy éppen tizenöt
stúdióban készüljön. Ez persze iszapbirkózás a
hatalomért. Aki részt vesz egy stúdió "gründolásában" . annak nem kell a fenti hét évet kivárni. A végtermékről. a filmről. hogy lehetne jobbat is csinálni, alig esik szó. Az elmúlt években
sorozatban repültek ki a tízmilliók olyan filmekre, amelyekről forgatókönyv állapotukban lehetett tudni, hogy bukás lehet a sorsuk. Ennyi selejtért minden más területen felelősségre vonás
következett volna. A művészet nem árucikk, harsogták a kört is négyszögesíteni tudó ideológusok. Arról, hogy nem minden művészet, ami eladhatatlan, már kevesebb szó esett.
Meg kellene végre vonni a határvonalat a művészi szabadság és a gazdasági bűncselekmény
kőzött.

Azon is el kellene végre gondolkozni. hogy
egy ilyen kis országban ilyen élesen külön kell
választani a filmgyártást és a televíziót? !
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Vissza kell helyezni régi jogaiba a bukást és
a sikert. Vagyis: ha egy filmet kevesen néznek
meg, az bukás, ha sokan, az ellenkezője. Ne egy
bizottság, bürokraták, döntsenek a közönség nevében. A leghitelesebb szavazócédula a moziban
megváltott jegy. Ha a dolgozó magyar nép arra
érett, hogy a képviselőit megválassza, miért vonják meg tőle a választási jogot ezen a téren '?
Jó két évtizede túl sokat beszélnek a Művészetről. Mesterem, Major Tamás mondta: "A
művészetet nem szeretni kell, hanem csinálni."
- Persze ahhoz a mesterséget kell előbb megtanulni.
Most pedig abbahagyom. Sok-sok oldalt tudnék írni erről, mesterségemről, mely legalább
olyan fontos nekem, mint az életem, de csak két
oldalt kért tőlem a Filmkultúra szerkesztősége,
és ezt már jócskán túlléptem.
Úgy látszik, tényleg grafomán vagyok. Szeretek írni. Bár tudnék is.

Gaál István
A filmszakma jelenlegi helyzetében alapvető
problémának látom, hogy nem veszünk alapul
egy nagyon fontos funkciórendszert. mely 1916
óta él, az United Artíst' s megalakulása óta.

Vörös Eszter, Darvas Iván és Kabos László

Griffith, Mary Pickford. Chaplin, Fairbanks
azonban nemcsak ezt hozták létre. Látva a látványipar fantasztikus fejlődését. megteremtették
az első-másod-harmadhetes
mozikat, ahol kíméletlenül vigyáztak arra, hogy a filmet csak
akkor irányították tovább, ha az adott közönségből kiszedték a pénzt. Hozzátettek még egy harmadik dolgot is: a "publicity" -t. Ez a "hánnas"
olyan törvényszerűséq, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Még ott is fogaskerékrendszer módjára kell működnie, mint az USAban, ahol még pénz is van, nemhogy mint nálunk, ahol nincs. Ez az, ami itt nehezen megy, lévén kis ország, egyetlen televiziós társasággal.
A 70-es évek elején az elsők között hívtam fel a
figyelmet arra, hogy meg kell találni a kentaktust a Televízióval. De akkor senki sem hitt
"baljóslataimnak". Vagy itt van a video. Akármennyire is vigyázunk példás szigorral, a filmekből, mint könyvekből, laponként szakítják
ki a "legjobb" részeket, és torzókat hagynak
maguk után. A filmek jogainak, az anyag-negatívnak a védése olyan fontos, mint a méhkaptár
rajzásakor az anya védése. Itt nemcsak pénzproblémákat kell megoldani. De ha már itt tartunk: ez az ország jó néhány, milliárdos deficittel kűszkődő vállalatot cipel a hátán. Mi nem
elsősorban árugyártásra készültünk, ezért szinte érthetetlen, hogy közvetlenül a Pénzügymi-

Gaál

István:

Cserepek.

1981.

Várkonyi

Sziluia, Zygmunt

nisztérium fennhatósága alá tartozunk. Ne feledjük el, hogy a magyar film világhíre nem a
"piacon", hanem a fesztiválokon, filmklubokban, entellektüelek érdeklődésén keresztül szűletett. Ma egy rendező állandóan mutatókban.
számokban él. Mire a színész elé ér, már le van
mángorolva. Amennyiben erre a művészeti ágra
a nemzetnek szüksége van, le kell szólni a Pénzügyminisztériumnak,
hogy duplázza meg a dotáclót. De nem hinném, hogy pusztán csak a
pénzhiány az, amely ezt a helyzetet létrehozta.
Egyfajta tanácstalansággal vegyes tűnődés, olykor meglepetés uralkodott el a szakmán. mely
abból fakad, hogy bizonyos társadalmi mélyáramok megragadására nincsenek meg a megfelelő
eszközeink. Olyan mélyáramokról van szó, melyekkel nem számoltunk. Annak ellenére, hogy
a 60-70-es évek filmjeinek hatása még lendítőerőként működik külföldi fogadtatásunkat
illetően, át kell állnunk egy másfajta szemléletre.
Ez nemcsak a hősnek az említett okokból fakadó
hiánya miatt kelt megtorpanást, hanem azért is,
mert nincs nálunk igazi értelemben vett forgatókönyvíró.
Üvöltésünk
a pusztában valóban kissé siránkozás jellegű, mert minden mesterség magára
marad. 1963-64 körül a paralel művészeti formák figyeltek egymás szavára. Most ennek az ellenkezője dominál. A szakma pumpálása követ-

Malanouricz és Horváth László

keztében végsőkig leköt egzisztenciális lehetőségeink taglalása. Ez mélyen összefügg egyfajta
elfuserált "társadalomépítő"
'kiindulópont végigvitelével, me ly az 50-es évekből ered. Eszerint egy kollektív társadalom számára funkcionális rnűvészeket nevel ünk. Lassanként rájövünk, hogy ennek az igazi művészi minőségekhez semmi köze.
A gyakorlat megkérdőjelezte a hazai filmrendező-számot is. Egyfajta torzsalkodás, nyüzsgés
közepette az értékek is devalválódtak, viszonyítás hiányában sok megtett út is kérdőjelessé.
sőt, mellékessé válik ...
Új filmem a tíz éve elhunyt Szabó István 'novellájából készült, a Televízió Drámai Főosztályának felkérésére. Mint eddigi ilyen jellegű
munkáim at - a két Gorkij-adaptációt és Strindberg Haláltáncát - szívesen csinálom, és sajátomnak fogom vallani. Persze, az embernek
mindig vannak dédelgetett tervei. de ezekről
nem szívesen beszélek, mert babonás vagyok ...
(Fazekas Eszter)

Kézdi Kovács Zsolt
Tisztában vagyok vele, hogy filmjeim nem túl
népszerűek idehaza. Ennek a számomra elfogadható kritikai észrevételeken túl valószínűleg az
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Kézdi Kovács Zsolt: A rejtözködö,
és Breznyik Berg Péter

1986. Pap Vera

is az oka, hogy az általános magyar filmízlés
mindeddig még nem fogadta be az általam kedvelt irányzatokat. Elsősorban Rohmer vagy Bresson filmjeire gondolok. Az expresszív, a nézőból közvetlen hatásokat kiváltó mozival szemben én inkább a reflexiókra szeretek építeni.
Ezek az alkotások már akkor is lassabban érték
el a közönség ingerküszöbét, amikor a magyar
filmnek fontos társadalmi szerepe-volt, a nézők
szívesen gondolkoztak együtt velünk, örömmel
fejtették meg olykor rejtett üzeneteinket. Valószínűleg derűlátóan fogalmazok, ha egyszerűen
annyit mondok: az intellektuális film bajban
van. De hosszú távon derulátó is vagyok, bízom
benne, hogya közönség egy része vissza fog
térni ehhez a filmtípushoz. Számomra változatlanul az a cél, hogy mindazt közvetítsem. amit
én érzékelek a valóságból annak a kb .. százezer
embemek, akikhez közel állhat filmjeim világa,
szemléletmódja. Ha ennek a rétegnek valóban
nyújtani tudok valamit. akkor elégedett vagyok.
A hollywoodi és a video-kihívásra eddig egyetlen nemzeti filmgyártás sem találta meg a választ. Nem hiszem, hogy számunkra értelmes
lenne egy ilyen harc, hiszen sem az anyagi. sem
a szellemi feltételek nincsenek meg hozzá. S amikor azt mondom, hiszek egy új filmízlés megteremtésének. egy új értékrendszer kialakításának lehetőségében, a közönség visszatérésében
az intellektuális filmhez, akkor sem hollywoodi
tömegméretek ben gondolkozom.
2-3 évente jutok forgatási lehetőséghez. Há40

lás vagyok, hogy ezeket a nem túl népszerű
- igaz, nem is drága - filmeket egyelőre megcsináihatom a magam, s egy viszonylag szűk réteg számára. Csak hát ez egyre nehezebb. A filmgyárban talán még soha nem volt olyan rossz
a hangulat, mint most. Amolyan róka fogta csuka helyzet ez. Bíztos a szemünkre vethető, hogy
elhanyagoljuk az alkotőmunkat. s ehelyett olyan
kérdésekkel foglalkozunk, mint hogy ki legyen
az igazgató, kapjon-e a vállalat export jogot stb.
De az igazság az, hogy nemigen tehetünk mást.
Nem tudunk nyugodtan egy mindannyiunkat
érintő döntésre - amely esetleg megszünteti a
stúdiórendszert - várni. s eközben még önfeledten dolgozni is. (Ez nem jelenti azt. hogy nincsenek terveink, én magam például jelenleg egy
forgatókönyvön dolgozom Hernádi Gyula Kiáltás és kiáltás cirnű írása alapján.) Mindenképpen szeretnénk befolyásolni ezt a döntést, talán
mert úgy hisszük, mi tudjuk a legjobban, mire
lenne szükségünk, mi jelentene megoldást.
Szocialista államunknak nem kevesebbet kell
eldöntenie. mint hogy hajlandó-e fenntartani a
filmgyártást. Ha igen, pénzt kell adnia hozzá.
Tisztában vagyok a kétségbeejtő pénzügyi helyzettel. de úgy vélem, az a 100 millió forint, amit
jelenleg elvonnak a filmgyártástól. jelentősen
oldaná helyzetünket.
(Forgács Iván)

András Ferenc
Mint filrnművész egyidejűleg érzem magam borzasztó rosszul és nagyon jól. Rettentő rosszul érzem magam, mert a szakmában egyfajta "libanoni helyzet" alakult ki. Egyszeruen nem is értem, nem is érzem, hová fog kifutni ez az egész,
tudniillik, hogy mindenki másban keresi az okokat. Pedig szerintem az egyetlen és igazi megoldás az lenne, ha végre őszintén szembenéznénk
azokkal a problémákkal. amelyekkel soha nem
néztünk szembe. Ugyanis a leglényegesebb kérdés az. hogy kinek és mit csinálunk, nem pedig
az, hogy ki az igazgató vagy ki nem, milyen a
Szövetség vagy milyen nem. Ezek szerintem tizedrangú kérdések, s csak bűnbakokat keresünk
ott, ahol egyszeruen mi magunk vagyunk bűnbakok.
Filmet mindig lehet. mindig kell csinálni! A
magyar filmművészet nem halhat meg, mert
fontos küldetése van: a legközérthetőbb formában fejezi ki a mai világot, a mai magyar társadalmat. az életünket, azt, hogy mit gondolunk,
mit érzünk. Ma bárhol a világon levetítenek egy

gozni muszáj. Ha nem tudok filmet csinálni, akkor forgatókönyvet írok. Nem mondom. hogy
mindegyikből film lesz. Van 3-4 forgatókönyvem a fiókban, talán jobbak is azoknál, amelyeket megcsinálok. De permanensen dolgozni kell,
ahogy a zongoraművésznek gyakorolnia, a szobrásznak szobrot csinálnia kell. Persze nyomasztja az embert, hogy nincs pénz, de teljességgel
egyetértek Makk Károly barátommal. aki azt
mondta. ha vízzel kell filmet csinálni, akkor vízzel csinálunk filmet, Mert akinek ez a mániája.
aki filmkészítésre adta a fejét, valószínűleg nem
tud mást csinálni.
(Pintér Judit)

Gothár Péter
András Ferenc: Dögkeselyű.
Cserhalmi György

1983.

magyar filmet, napokig lehet beszélni róla, m~rt
a kézzelfogható valóságról szól. Néhány napja
jöttem haza ]apánból. ahol Dögkeselyű című filmemet vetítették - s immár 3-4 hete vetítik sikerrel egy olyan negyedben, ahol a nagy amerikai és japán produkciókat. rengeteg jó kritikát
is kapott. Részt vettem egy másfél órásra tervezett, de végül tizenöt órán át tartó találkozón
a japán közönséggel, amely kívánesi volt rám,
Magyarországra,
a magyar filmművészetre.
Ezek az élmények tartják az emberben a lelket.
Ahogy az is jólesett, hogy a vidéki moziűzemvezetők - akikkel a Báthory utcában futottam
össze - ankétra invitáltak A nagy generáció című
filmemmel. Mert én hiszek abban, hogy filmjeink a magyar közönséget is érdeklik. Igaz,
hogy moziba kevesebben járnak, de a televízióban húsz évre visszamenőleg is megnéznek minden .magyar filmet. Ezért a televízióra óriási felelősség hárul: igenis játszani kell a magyar filmeket, rendezői életműsorozatokat. mert az emberek a televízióban mindent megnéznek. De
még videokazettán is kölcsönöznek magyar filmeket, hiszen a szennyáradat előbb-utóbb ki fog
kopní. s az emberek lassan eljutnak oda, hogy
az értékes műveket nézzék. Mert a kultúra nem
halhat meg és nem is fog meghalni. Ebben hinni
kell, mert különben az ember megölhetné magát.
Ezért én mióta az eszemet tudom, szinte éjjelnappal dolgozom, megkeresem magamnak a
munkát, a televízióban vagy máshol. mert dol-

Én azt hiszem, hogy igen: jelen vagyok, de nem
mindig érzem magam jelen. Pedig olyan dolgok
fcqlalkoztatnak, melyek ehhez a kultúrához
és
ehhez a társadalomhoz kapcsolódnak. Ha végiggondolom a terveimet. a közvetlen reakciókat, tehát az emberi, nem hivatalos reakciókat,
amelyek elsősorban a filmes tevékenységemet
reprezentálják, akkor igen. Tudomást kell venni
arról, hogya munkám két dologból tevődik öszsze. Az a 8 év, amit színházi rendezőként is magam mögött tudhatok. nágyon belesegít ebbe a
jelenlétbe. Az, hogy ki mennyire érzi magát jelen ebben a társadalomban,
nagyon összetett
dolog; én nagyon szkeptikusan látom ezt.
Fölösleges lenne most arról beszélni, hogy
milyen nehézségeink vannak. A munkáim erről
szólnak.
Hogy miért kell három évig várnia annak,
akinek fontos mondanivalója van, hogy körülöttem hogy véreztek el pályatársak időhúzás és
egyebek miatt: súlyos szervezeti kérdésnek látom, ami egyhamar nem fog megoldódni. Addig, amíg a munkánk minöségének nem lesz
reális értéke, addig ez a dolog nem fog rendeződni, hiszen teljesen irreálisak a körűlmények;
itt nemcsak költségvetési
ügyekre gondolok,
hanem arra, hogy pl. nincs hivatalosan kidolgozva egy állami mecenatúra, amiben az emberek nyugodtan felkészülhetnek.
dolgozhatnak,
és eldől, hogy valaki képes-e magából valamit
kihozni, amit esetleg megcsinálhat. Erre kellene
egy összeg, mint a világon bárhol. ahol alkotó
emberek élnek, ahol hasonló szisztémában áll fel
a filmgyártás. Máshol, ha az embernek van egy
forgatókönyve,
elviszi egy producerhez. egy
4J

Gothár Péter: idő van, 1986. Bodrogi Gyula és Zala Márk

másikhoz, egy ötödikhez - és meg tudja csinálni, vagy nem, de legalább biztosítva van az,
hogy tnehet, mert legalább van piac. Mindegy,
hogy milyen, de van. Itt az ember bele van kénysze·rítve egy olyan helyzetbe, hogy otthon üljön
és ne csináljon semmit, mert a dolog úgysem sikerül. Ez 90%-ban igazság. Meg kell nézni az
utóbbi öt évben végzett rendezőket. Allítom,
hogy szerencse dolga ezek közűl valakinek filmet összehozni. Nem hiszek abban, hogy az
utóbbi öt évben nem születtek jobb forgatókönyvek. mint amik ből filmek készültek. Talán nem,
de esetleg születhettek volna. Nincs megteremtve a lehetőség, hogy valami olyat gondoljanak
az alkotök. amit valóban realizáIni tudnak. Az
ember bevisz egy forgatókönyvet: Dramaturgiai
Tanács. Utána, mondjuk pl. az én esetemben. a
Minisztérium egy évig olvasta a forgatókönyvet. Ez alatt az egy év alatt, ha valaki nem dolgozik (egy színházban mondjuk), akkor megbolondul, elmegy a kedve, nem írja át a könyvet, nem harcol érte, nem is beszélve arról, hogy
ha ez nem igazán sikerült forgatókönyv, hanem
csak tehetséges, akkor elalszik, mert nincs senki, aki érdemben hozzászóljon a dologhoz, tisztelet a kivételnek. Nekem az utóbbi években a
Hunnia Stúdióban voltak jó találkozásaim is
ilyen szempontból. de akkor én már nem voltam
kezdő, és tudtam, hogy ki az, akire hallgatni
kell, és mi az, amit el kell ereszteni a fülem mellett, hogy ne vaduljak meg. Nagyon kevés az
olyan ember, aki egy forgatókönyvet úgy tud
elolvasni. ahogy kell. és így segíteni is tud egy
kezdőnek. Nagyon kevés a lehetősége egy stúdióvezetőnek.
hogy mérlegeljen egy Kossuthdíjas és egy kezdő vállalkozása között. Ezért a
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kezdő vállalkozások beindítása többnyire ügyszeretet. szimpátia alapján történik.
Ha ennyire erőltetik a közönségsikert államilag, akkor létre kellene hozni egy külön alapot. Vannak jó művészek, akik boldogan rnennének bele értékes "kommersz" vállalkozásba,
ha ez nem zárná ki azt a lehetőséget, hogy közben azt is leforgassák, amit igazán szeretnének.
Mindenki arra törekszik, hogy azt az egy kis
"gyöngyszemet" , amit kiizzadott magából. azt
valahogy realizálja, és mire ez összejön, az a
"gyöngyszem már teljesen matt".
A kulturális értékelés gyakran ellentmond a
valóságnak. Néha elismerik, ami rossz, sokszor
pedig nem ismerik el azt, ami jó. Itt nem a díjakra meg ilyesmikre gondolok, hanem arra,
hogy a küzdelemben olyan sérüléseket szenvedhet a gondolat és a forgatókönyv, a rendezői
kedv, hogy a film papíron már nem is lehet igazán jó. Az elfogadások, a viták többnyire nem
a lényegről szólnak. szavakon lovaglás folyik.
Annyira leromlott ennek a szakmának. a vitáknak a színvonala, hogy a legnagyobb erőfeszítések árán sem lehet bevonni olyan értelmiségieket írásba vagy vitába, akik ezt a kérdést
előbbre vinnék. Az is egészen nevetséges, hogy
a legnagyobb igyekezet ellenére sincs a magyar filmszakmának - a színházról nem is beszélve - igazán saját lapja. Kellene lennie egy
olyan lapnak. ami nem a film bemutatója után
két hónappal, hanem annak "utcára kerülése"
előtt egy hónappal jelenik meg, amelyben értő
emberek minőségben írnak a filmekről.
Ez az
egész világon így van, még a Szovjetunióban is.
Ha megjelenik a kritika, az lehetetlen, hogy csütörtökön az összes napilapban a főszerkesztől

értekezleten kiadott instrukciók alapján. kritikai szempontból nem kompetens emberek
megpróbálnak a filmről írni. és a filmszakma
"saját" lapja meqtámadja a filmet két hónappal
a filmek megjelenése után, három hónappal a
film bemutatója előtt készített riportanyagokkal
és nyomdai szempontból majdnem minősíthetetlen fotóanyagokkal. Tudom. vannak törekvések. hogya szaksajtó jobb legyen. de lassú a folyamat.
Ezeknek a sajtóügyeknek én igaziból szenvedő alanya vagyok. kollégáim, színész ismerőseim is így vannak ezzel. Mindennapos dolog.
hogy interjút készítenek az emberrel. ahol nincs
módja korrigálni a saját mondataít. mert nem
mutatják meg. vagy ha megmutatják és kijavítja, akkor a szerkesztőségi értekezleten belejavítanak, beleírnak bizonyos mondatokat, "szájba
adnak", más dolgokat kihúznak. Mindegy. én
már minden újságíróval összevesztem.
A munkalehetőségeimről : amikor a televízió állományában voltam, akkor gyakorlatilag munkanélkülinek számítottam. Borzasztó nehezen
Iehetett realizálni a terveket; nem tudom. ennek mennyire volt gazdasági és mennyire személyes oka. Tulajdonképpen ez a munkanélküliség hajtott engem a színház felé. Nekem kivételes a helyzetem, mert van munkárn. Egy évben
két darabot kell a színházban rendeznem. ami
alapvetően megha.tározza a terveimet. Utoljára
két éve forgattam filmet, amit nemrég mutattak
be. Jelenleg a negyedik filmemen dolgozom.
(Somlai

Zsuzsa)

Bereményi Géza
A második filmemre készülök. Egyelőre egyedül
. dolqozom. mert most alakul a forgatókönyv. A
munka egyetlen akadálya e pillanatban én magam lehetek. Óvatosan haladok. feszülten figyelek, ugyanis nem könnyű a helyzetem: a tervezett film a jelenben játszódik. ezért bármelyik
részénél veszíthet a sűrűségéből.
Az aktualitásban könnyű eltévedni és arányokat téveszteni,
ezt tapasztalom éppen. Jó érzés a határtalanság,
de a mindennapok bősége zavarba is hoz. Anynyira, hogy túl sok téma vázlata gyűlt össze a
különféle papírokon. És nem lehet tudni előre,
mennyit lehet majd átmenteni belőlük abban az
egyetlen formáló alakba, ami - remélem - ha-

Bereményi Géza: A tanítványok,
1985.
Eszenyi Enikő és Eperjes Károly

marosan felbukkan. Az se jó, ha túl sok zsúfolódik össze. Gyűjtöm a bátorságot a lemondáshoz.
Viszont jó együtt élni azzal a tervvel. hogy az
emberek hétköznapjaiból kell kilesni a mítoszt.
Napjaim minden perce jelentőssé válik. És ha találkozorn valakivel az ismerőseim vagy az ismeretleneim közül, az adatgyűjtő örömét érzem, és
mindannyiszor meglep a jelenidő véres gazdagsága, hogy mennyire nekilódultak a mindennapok. Csak magamat vádolhatom, ha ebben nem
találom meg az én szerkezetemet. Egyik legfőbb
segítségem az ezzel járó izgalom.
A másik, ami ösztönöz. a volt munkatársaim.
Mostanában többel' találkoztam azok kőzűl.
akikkel az előző filmemben együtt dolgoztam.
és ők érdeklődtek, mi lesz a következő munkánk.
Mintha várnák. hogy majd hozzátehessék a magukét. Ez könnyít a dolgon. siettet is, mert szeretnék mihamarabb találkozni velük a munkában a megírással járó magány után.
Rosszul tenném - érzem =, ha most az eljövendő akadályokkal törődnék. a félkész forgatókönyvet írva az elfogadás nehézségeit, a forgatás anyagi gondjait latolgatnám. Most szabadnak kell lennem és elhinni. hogy amit csinálunk
és élünk, abban ott van mindaz, amit ember
megélhet. Csak nem figyelünk fel rá. engedjük
mellesleg megtörténni velünk azt, aminek meg
kell történnie velünk. rövidlátóak maradunk jóban és rosszban. találomra építünk és rombolunk mindennap. Mintha most a munkám kezdene eligazítani valamelyest abban, amire kényszerülök. De hát ez még a kezdet állapota. És
alig várorn, hogy rosszabb is legyen. Hogy kézzelfoghatóbb akadályok jelentkezzenek. Az lesz
a megvalósítás, amit most itt csak tervezek.
(Pintér

Judit)
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Erdőss Pál: Visszaszámlálás,

1986. Eperjes Károly és Ozsda Erika

Erdőss Pá]
A kérdésnek talán az a lényege, hogy a film
mennyire van jelen a kultúrában, és milyen értéket képvisel manapság a magyar kultúrában.
a magyar társadalomban,
E tekintetben nem vagyok igazán optimista.
Úgy érzem, hogya magyar film ma messze lehetőséqei, kivívott rangja alá került, és ennek nagyon sok olyan összetevője van, amit most kapásból nehéz lenne elemezni. Kissé leegyszerűsítve azt szokták rnondani, hogy a televízió elszívja a nézőket a moziból. és ezáltal a filmnek a
kultúrán belüli fontossága is csökken. A film
szerepének alakulásában nyilvánvalóan közrejátszik az is, hogy az elmúlt évek. évtizedek során gyökeresen megváltoztak szokásaink, átalakult életforrnánk.
Véleményem szerint olyan filmeket kellene
csinálnunk. amelyek utat tudnak találni a nézökhöz. Hogy milyen filmekre gondolok? Semmiképpen sem az olyan úgynevezett "szórakoztató" filmekre. amilyenekkel az amerikai filmeket próbálj uk utánozni. Kár is elkezdeni. úgysem fognak sikerülni. ugyanis az ilyen típusú
filmek nem a mi pénztárcánkhoz vannak méretezve. Lehet, hogy lesz egy bizonyos fokú nézett44

ségük, de attól még nem fognak igazán közel
kerülni a nézőkhőz.
Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a külföldi filmfesztiválokon is fokozatosan csökken
a magyar filmek száma. Ennek a sajnálatos jelenségnek leglényegesebb okát abban látom,
hogy míg pár évvel ezelőtt a magyar film olyan
újszerű, érdekes tudósításokat tudott adni egy
kis közép-európai ország életéről. ami mindig élményszámba ment külföldön,
addig a filmek
manapság egyfajta - rosszul értelmezett - szórakoztató irányba kezdenek elfOr~lni. Egy nézettségi szám bűvöletében élő gond lkodás kezd
eluralkodni. és ez nagyon nagy hi a. Nemrég
beszéltem a Finn Filmművész Szövetség egyik
vezetőjével, aki elmesélte, hogy az ötmilliós
Finnországban pillanatnyilag 14-18 játékfilmet
forgatnak évente, és egy átlag finn filmnek körülbelül húszezer nézője van. amit ők teljesen
elfogadhatónak tartanak. Természetesen filmjeik állami támogatásból készülnek, hiszen egy
ilyen kis ország csakis állami dotációból képes
filmet gyártani, de még a nagyobb európai országokra is ez vonatkozik, Az állami dotáció
mértéke meghatározza egyben a filmek rninő-

ségét is! Mivel a film a nemzeti kultúra része,
manapság egész Európában dotálják a filmgyártást. Hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de én
azt veszem észre, hogy míg a legtöbb országban
a dotáció mértéke nő, addig nálunk fokozatosan
csökken. A magyar filmek mínőségi visszaesésének ez ís egyik mutatója. Véleményem szerint
vissza kellene térnünk az olyan típusú filmekhez, amelyek a sikert, a nemzetközi méretű elismerést meghozták a magyar filmművészetnek
(Gondolok itt a Szegénylegényekre,
a Korhintára, a Hideg napokra, Szabó István filmjeire
stb.)
Nekem személy szerint szerenesém
volt
(legalábbis a mai napig), mert mind az Adj király hatonátl, mind aVisszaszámlálás
meglehetősen jó fogadtatásban részesült; díjakat kapott
itthon és külföldön egyaránt. Az Adj király katonát! című filmemet kb. 200 ezren látták, és a
pillanatnyi mutatók szerint körülbelül ugyanennyi nézője lesz a Visszaszámlálásnak
is. Nagyon elégedett vagyok ezzel a nézettségi számmal. ugyanis hamisnak is tartanám, ha egy ilyen
típusú filmnek ennél több nézője lenne.
Nyáron kezdem forgatni új filmemet. amelynek címe Lázálom. Tehát ilyen szempontból sem
panaszkodhatom,
ugyanakkor
il. perspektívát
már abszolút nem látom. Az egész filmszakma
gyakorlatilag már két éve bizonytalanságban él.
A folyamat két évvel ezelőtt a stúdiók átszervezése körüli hercehurcákkal
kezdődött. majd
megszüntették a Társulás Stúdiót. amit én változatlanul nagyon szerencsétlen lépésnek tartok.
Ez a stúdió semmivel sem értéktelenebb alkotásokat hozott létre, mint a többi stúdió. és ugyanakkor lekötött egy csomó embert. A kezdő rendezők is érezhették azt, hogy valahová tartoznak, és előbb-utóbb talán csinálhatnak is valamit. A Társulás megszüntetésével
egy csomó
ember lába alól kicsúszott a talaj ... Utána jött
a Mafilm új árrendszerének a bevezetése, ami
a következő évet vette el, most szintén ott tartunk, hogy átszervezés alatt áll a filmgyártás.
Szóval. nekem pillanatnyilag az a szerenesém.
hogy teljesen leköt a filmern. és csak arra tudok
gondolni. de azért ha néha elkezdek töprengeni,
belém nyilall, h_2gy fogalmam sincs, mi lesz a
jövőm ... Azt hiszem, kollégáimnak is hasonló
a problémájuk, ezért borzasztóan jó lenne, ha
végre történne valami olyan lépés, ami perspektivikusan nyújtana nemcsak nekünk, hanem egyúttal az egész magyar filmművészetnek is valamifajta biztonságot.
(Barabás Klára)

Dárday István
Hogy hogyan érzem magam - erre egyszerűen
tudok válaszolni: rossz a közérzetem. Ezt nyilvánvalóan meg kell indokolnom. Rossz a közérzetem. mert egy olyan szakrnának a tagja vagyok, amelyik egy rettenetesen demoralizált.
minden szempontból anarchikus, zűrzavaros állapotban éli a hétköznapjait. Az alapkérdéseket
két szélső póluson lehetne megfogalmazni. Egyfelől kétségtelen, hogya
gazdasági helyzet ből
következőerr nincs annyi pénz, amennyire szüksége lenne az egész filmterületnek.
hogy normálisan létezzen. a másik végponton nincs olyan
koncepció, sem stratégiailag, sem rövid távon.
amelyik ezt a szakmát, ilyen gazdasági körülmények között képes lenne egy alkotó területhez
illően irányítani. kormányozni.
karbantartani
stb. Rossz a közérzetem. mert következésképpen
egy nagyon lefedett légkör uralkodik, nem mondódnak ki a dolgok, napi érdekek sokkal nagyobb mértékben elfednek olyan kérdéseket,
amiket nem elfedni, hanem megoldani kellene.
Ezeket a viszonyokat azután nagyon erősen meghatározza, hogy végül is az érték, az erőviszonyok és az érdekviszonyok közül inkább a pillanatnyi erőviszonyok
dominálnak, ezért egyik
napról a másikra a legelképesztőbb dolgok történnek emberekkel. intézményekkel stb. Rossz
a közérzetem.
mert ez a helyzet, ami a filmterületen van, személy szerint nekem is egy jó másfél éve t elrabolt az életemből : teljesen át nem
gondolt, goromba és mondhatni ostoba módon
egyszer csak felszámoltak egy stúdiót - a Társulásról van szó =, mely tartalmilag, gazdaságilag, az ezzel járó ellentmondásokkal együtt egy
abszolút átgondolt és műkődőképes
egység volt.
Rossz a közérzetem továbbá, mert úgy érzem,
hogy a kultúra egy gazdasági nyomás, bizonyos
mértékig rossz szemléleti megközelítések,
és
úgyszintén koncepciótlanságok miatt olyan rossz
helyzetben van, ami végül is az egész ország
ügyét befolyásolja. A kultúra hosszútávú befektetés, amit nem lehet egyik napról a másikra kezelni, és a minimumra lezsugorítani. Rossz a
közérzetem azért is, mert én egészen konkrét
feladatokat látok magam előtt is, meg mondjuk
a filmes világ előtt is, amiket meg kellene oldani. És hát végül ezek a feladatok nem rajzolódnak ki, nem ezek mentén történnek az ügyek.
És nem akarom elhallgatni. de rossz a közérzetem azért is, mert nem tudom, hogya jégszekrényemből kivett saláta sugárzik vagy nem sugárzik. Ezzel csak arra akarok utalni. hogy itt nem
egy magyar problemáról.
nem is a szocialista
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Györgyi: Filmregény,

1978-79.

tábor problémájáról van szó, hanem a világ helyzete is elég okot ad aggodalomra, Mindezt öszszeadva teljesen indokoltan érzi az ember, hogy
valami nincsen rendben. Ez nem jelenti azt, hogy
mindez bennem elkeseredett, letargikus, nihilista állapotot hozna létre, mert nem, megpróbálok
percről percre felkészült lenni. de az nyilvánvaló, hogy nem a dolgomat végzem, amire készültem, hanem csomó olyan dologra megy el az
ember energiája, amire nem lenne szabad, hogy
emberek energiája elmenjen.
Erre nagyon egyszerüen tudok tényszerűert
válaszolni: nem forgatok. Nyilvánvalóan ez a kéthárom év, különösen az utóbbi, mindenkinek a
lehetőségeit bizonyos mértékig behatárolta, korlátozta, lehetetlenné tette, attól függően, ki miIyenhelyzetben volt. Vannak tehát egészen határozott elképzeléseim. ezeknek azonban nem látom úgy a végső kimenetelét, mint mondjuk öt
évvel ezelőtt, amikor az ember fel tudta mérni,
hogy ezt és ezt, ha nehezen is, de keresztül lehet verni. Ez is rosszul van megközelítve, hogy
ki dolgozhat. Van egy törekvés, mely többé-kevésbé hangot is kap, hogya legjobb erőket meg
kell nevezni, az a szakma, azoknak valahogy ki
kell szorítani a lehetőségeket, a többi pedig nem
érdekes. Ezzel én maximálisan nem értek egyet.
Műhelylehetőségeket kellene teremteni. Ezen a
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területen minden az emberen keresztül jön létre, tehát annak az embernek meg kell teremteni
a külső-belső feltételeit az alkotáshoz. Ezt technokrata módon nem lehet, bürokrata módon
nem lehet megteremteni, de egy kiemeit elitszemlélet érvényesítésével sem.
(Megyeri Lili)

Gárdos Péter
Én a Bölcsészkarról jöttem a filmszakmába. ami
kis túlzással azt jelenti, hogy öt éven át a magyar-orosz szakon semmi mást nem csináltam,
mint elméleteket gyártottam. Irodalomtudományi kérdésekben ez feladat is volt. Talán van róla fogalmam, milyen könnyű egy elméletet és
annak az ellenkezőjét is megalkotni. A "könynyű" itt mesterséget jelent. Ezzel szemben most
óvom magam attól, hogy bármiféle elméletet
gyártsak arról, amit csinálok. Egyrészt azért,
mert nem a feladatom, másrészt, mert attól félek, meg is zavarna. Úgy gondolom, hogy amit
mi csinálunk, egy teljesen öntudatlanul középeurópai filmcsinálás.
anélkül, hogy bármiféle
szociológiai vagy közgazdasági vonatkozása
lenne. Még konkrétabban - tudatosan soha nem
törekedtem arra, hogy a film itt és most magyar
legyen.

Gárdos Péter:

Uramisten.

1985. Feleki

Kamill

és Eperjes Károly

Most éppen egy gyerekkorban fogant játékfilmet csinálok. Az utómunkálatoknál tartok. 1956ban játszódik. A címe: Szamárköhögés.
Egy
nyolc- és egy tízéves gyermek prizmáján keresztül ábrázolja a felnőtt világot; a szűlőket. az
apát, a nagymamát. a társadalmat. Erősen belső.
szubjektív történet. így a mostani filmgyári
helyzet vagy körülmények nem befolyásoltak.
Ilyen szempontból ebben a percben teljesen
adekvát vagyok vágyaimmal. Hozzá kell azonban tennem. hogy hihetetlen szerenesém volt.
mert első játékfilmünk.
az Uratnisten nagyon
"bejött". főleg a nemzetközi fogadtatását tekintve. Ilyenkor van egy kimondatlan társadalmi
szerződés a fílm-meqrendelő és a filmcsináló között. tehát, ha úgy tetszik, a rendező ilyen esetben könnyebben kap lehetőséget. 1984-ben készült el az Uramisten. Rá két évre. azonnali sorompófelnyitással csinálhattam ezt a második játékfilmet. Nem tudom, hogy a szakma mai kritíkus helyzetében szabad-e ilyen felhőtlen ül boldog mondatot kimondani: nyugodtan kijelenthetern. mindenfajta kompromisszum nélkül forgattam ezt a filmet.
További terveim'? Van több forgatókönyvünk,
olyan is. amely még az Uramisten előtti hosszú
stádiumban fuccsolt be. Vannak új ötleteink.
tn azt hiszem. hogy helyes az a gyakorlat.
hogy mindig az előző film minősége adja vagy

nem adja a garanciát a következőre. Ezt a kockázatot nyugaton és keleten minden filmcsináló
fel kell hogy mérje. Abban a pillanatban. ha bukott filmet csinál. vagy a csillagok állása nem
hoz szerencsér. akkor számolni kell egy hosszú.
kényszerű és depressziós álló-idővel. Hiába szeretne és tudna is az ember jó filmet csinálni,
nem teheti. mert erre az előző nem hitelesítette.
Ha viszont sikerül. folytatódhat a bizalom.
Szóval. várjuk meg. mi a helyzet a SzamárköhögésseI !
(Fazekas Eszter)

Tarr Béla
Véleményem szerint azt, hogy egy filmrendező
milyen helyet foglal el egy filmkultúrában.
azt
nyilvánvalóan sok dolog határozza meg, és valójában csak az idő dönti el. Az biztos, hogy a
tehetségen, a lendületen és a kitartáson kívül
meghatározó elem az, hogy milyen a hétköznapi
helyzete. milyen körülmények kőzőtt jönnek létre a művei - ha létrejönnek egyáltalán.
tn ezt a hétköznapi helyzetet katasztrofálisnak látom. Az egész szakma szempontjából is,
de különösen egyfajta - alternatív - gondolkodásmód felől.
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Béla : Oszi almanach,

1984. Temessy

Hédi,

Mert a magyar film a nyolcvanas évek közepére nagyon sokféle műfajból és stílus ból áll
össze. Sokféle gondolkodásmód
jelenik meg,
több generáció torlódott egymásra. Ehhez képest a struktúra nem tükrözi ezt a sokféleséget.
Az irányítás és a közgondolkodás még mindig
egyfajta filmet feltételez. Egy egységes filmszemlélet uralkodik. Filmről még mindig - és ez
a "jó" eset - a hatvanas évek "cselekvő" filmje jut az eszébe. Anakronizmusnak tartom, hogy
a filmszakma
struktúraja
ma is ugyanúgy,
ugyanolyan elvek alapján működjön, mint 1948ban vagy 1964-ben. (Sőt még régebben.) Tragikus tény, hogy ez a struktura nemcsakhogy
nem képes követni a magyar film belső mozg ásait, de még csak meg sem érti azokat. Nincs
strukturális garanciája annak, hogy a létező
szellemiségek valóban kibontakozhassanak.
Az
állami dotáció reálértékének csökkenése, a filmszám drasztikus esése végképp felborított minden eddigi konszenzust. A tendencia nyilvánvaló; a szűkűlő lehetőségeket és az irányítás merevségét kihasználva, a szakma konzervatív erői
gátlástalanul kiszorítanak mindenfajta nonkori48
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forrnista alternatíva felé nyitó gondolkodásmódot. Létrejön az akadémizmus hegemóniája. Úgy
tűnik számomra, hogy ma már csak egy konformista kortársam tud beilleszkedni, integrá-.
lódni ebbe a rendszerbe. Ha valaki mást akar
vagy mást gondol egy snittről. mint amit tanítanak vagy tanítottak neki, abban a pillanatban
az esélyei gyakorlatilag
a nullával egyenlők.
Mert azt ne feledjük, hogya kiszorítósdi generációs alapon is működik. El kell árulnom. hogy
úgy érzem magam, mint akit gettóba zártak. A
gettóhelyzet, mint tudjuk, nem szűl jó gondolatokat, de sajátos kérdéseket mindenképpen produkál. Mert kérdem, hogy állhatott elő az a
helyzet, hogyafilmművész
szövetség prominens
képviselői bemenjenek a miniszterhez, és kérjék a filmszakma egy műhelyének felszámolását. és ezzel alkotóművészek
és gondolkodásmódok margón kívülre helyezését. Félreértés ne
essék. nem sápítozni akarok a Társulás brutális megszüntetésén
(annak elemzését és kiértékelését majd csak elvégzi a filmtörténet - ha
már azok nem elemeztek, akik így döntöttek},
csak nehezen nyelem le. ha ugyanezek az embe-

rek nyilvánosan sajnálkoznak a stúdió likvidálásán - ez már nekem sok. Mert mi ez, ha nem a
dolgok végső felbomlása felé vezető út?! Más.
Hogyan jutott el odáig a filmes közélet. hogya
Minisztérium
államtitkára
azt nyilatkozza a
Filmvilágban, akiknek nincs munkájuk.
azok
hagyják el az országot és keressenek másutt
munkát. E mellett a nyilatkozat mellett nem szabad szó nélkül elmenni. Sehol nem jelent meg
helyreigazítás.
Azt kérdezem nyilvánosan
a
Filmkultúra hasábjain. vajon ez a Minisztérium
hivatalos álláspontja? Visszakérdezek : hagyjuk
el az országot, mert nem férünk a tűzhöz? Vagy
mert a bográcsból már kiszedték a húst? Annak,
hogy én most nem dolgozom, annak az az oka,
hogy kíürült a bogrács?! Vagy ha más oka van,
akkor azt mondják meg. Én egy magyar filmrendező vagyok, aki Magyarországon akar dolgozni! Az a pénz, amiből a filmjeim készültek,
az a magyar nép pénze, és nekem csak a magyar
közönséggel van elszámolnivalóm. Az én személyes veszteséglistám is nagyobb a meg engedettnél vagy a meg szokottnál. Négy filmtervem
hever a Társulás romjai alatt (vagy annak környékén), ezekből három teljesen kidolgozott és
végiggondolt forgatókönyv - amelyek megvalósítására a minimális esélyem sincs meg. Kőzűlük a legdrámaibb veszteségnek a Krasznahorkai
László regényéből, a Sátántangóból írt forgatókönyvet tartom. Ez a kudarc nagyon megvisel.
Mégis valami naiv hit vagy ostoba bizalom
azt diktálja bennem, hogy maga a film nincs
válságban. Ugyan nem nagyon látok egérutat,
de mégis azt gondolom, hogy a magyar film
ereje mindig a szellemiségében volt, egy személyes indulatban, egy helyzeti energiában. Tehát
nem abban, hogy hasonlított ahhoz, amit Los
Angelesben csinálnak. Most nagyon úgy tűnik,
hogy éppen ahhoz szeretnénk hasonlítani, hogy
minden efelé a kozmopolita arcnélküliség felé
löki a magyar filmművészetet,
de szinte biztosan tudom, hogy nem ez a mérce, amelyhez mérni tudjuk magunkat. Soha nem lesz annyi pénzünk (a magyar filmre évente fordítanak annyi
pénzt, ami egy jobb amerikai sztár egy filmre
szóló gázsija) , és soha nem lesz olyan technikai,
szakmai bázisunk. hogy ezt a kereskedelmi versenyt állni tudjuk. Nekünk magunkra kellene
támaszkodnunk, Münchhausenként kibújnunk a
sárból, a gyilkolásból, felvállalva a felelősséget,
hogya nemzet kultúrájának nemcsak részesei,
hanem alkotói is vagyunk. Ez pedig mindenképpen több emberi méltóságot és toleranciát követeI mindannyiunktól.
(1986. június)
(Féjja Sándor)

Gulyás-testvérek
János
Ha tömören akarok válaszolni a kérdésre, akkor
azt kell mondanom, hogy nem érzem igazán jelen magam sem a magyar kultúrában.
sem a
társadalomban, sem a világban. De talán szét
kellene választani a három dolgot!
Úgy érzem, hogy a magyar kultúra általában
véve is csak csekély mértékben képviselődik a
társadalom egyéb megnyilvánulásai kőzőtt, s ha
kiemelten a filmművészetet veszem, arra ez még
jobban áll. Olcsó poénkodás lenne előhozakodní
élsportolóink napilapok címoldalára kerülésével nemzetközi vetélkedések alkalmával, s melléállítani a kimagasló kulturális eredményeket
- legyen az képzőművészeti, színházi. egy-egy
filmfesztivál-siker
-, amelyeknél már az is jó,
ha a napihírek apróbetűs rovatába bekerülhetnek. De vehetném a gazdasági oldalt is, mert
mig több száz milliós tételek esetenként különleges gond nélkül kifolyhatnak a termelési szférában az ablakon, addig például a játékfilmgyártás évekkel ezelőtt megállapított 200 milliós dotációjának az infláció t figyelembe nem veendő
"befagyasztásánál"
már krízisről beszélhetünk,
s ekkor még nem is említettem az anyagi megbecsültséget. Mindezekkel
együtt filmgyártásunknak szerintem rangos helye van a világban,
sokfelé lehet hogy csak ezen keresztül tudnak
országunkról - de ezt is elsősorban csak a játékfilmre lehet érteni, s mivel mi dokumentumfilmeseknek vagyunk elkönyvelve,
így sem a világban - ha már igy hangzott a kérdés -, de
szűkebb hazánkban sem állíthatjuk magunkról,
hogy ismertek vagyelismertek
lennénk, aminek
egyik lényeges elemét feltehetően a forgalmazásban kéne keresni.
Gyula
Számomra nem az a fontos, hogy én jelen vagyok-e, hanem az, hogyaműveink
jelentenek-e,
mondanak-e valamit egy adott közönség számára. Ugyanis a Magyarországon gyártott filmek
zömét bárhol a világon megvalósíthatnák
jólrosszul, hasonló színvonalon - ez tán szükségszerűnek mondható, hisz a filmkészítés életmódbiztosítás sokak számára. Csak az az érdekes, hogya speciálisan hazánkat érintő, alapkérdéseinket tárgyaló filmek (amely alapkérdéseket él nem itt élők sohasem fognak megoldani)
s készítőik ütköznek unos-untalan "akadályokba" - s forgácsolódik el energiáj uk döntő többsége a .Jcivédésre".
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A

dokumentumfilmes-létbe

belekényszerül-

tünk. Indulásunkkor az egyetlen filmkészítési lehetőség a Balázs Béla Stúdióban kínálkozott számunkra is, egy többlépcsős keretből megvalósítható dokumentumfilm
formájában. Már akkor megvolt a stúdióban az a gyakorlat, hogy
ha valaki beadott egy érdekes dokumentumfilmtémát, a vezetőség és a tagság megajánlott rá
200 ezer forintot, majd ha ebből sikerült egy
szakmailag is jó szinvonalú,
ígéretes anyagot
bemutatni a tagsági vetirésen.
akkor megszavaztak a további munkákra egy újabb 200 ezres
keretet.
Valóban kényszerpályának
érezzük, hogy azóta is csak dokumentumfilmet
készíthettünk.
Bár rendkívül hasznosnak és tanulságosnak tartom ezeket az éveket, nem biztos, hogy ezzel
együtt így kívánnám újraélni ! Sőt: nem is bírnám, hogy mindenre ötször-tízszer
annyi erőt
kelljen állandóan bevetni - gyakran feleslegesen, mert megkülönböztethetetlenek
a kilátszó
jéghegyek s szappanhabok szakrnánk tengerárján. Tudunk egy-két "Titanic-akcióról"
- sőt
aktív részesei is voltunk alapvető navigációs
ballépéseknek.

Am én még tovább is forgatnám a kérdést,
mert akármilyen sommásan akarunk is válaszolni rá, felvetődik az is, hogy vajon a magyar
kultúra
jelen van-e a magyar társadalomban?
Nekem ebben komoly kétsége im vannak, kűlönösen az utóbbi ötéves időszakot tekintve, empirikusan.
János
Manapság túlságosan sokszor kerül terítékre ez
az "áru-e a kultűra?" cimű álvita. meg az a jelszó, hogy olyan filmek készüljenek, amelyek
vissza is hozzák a pénzt. Egy ilyen kis országban a filmgyártás eleve nem lehet rentábilis, illetve a rentabilitást nem kizárólag csak forintban kéne érteni. Olvashattunk északi orszáqokról, ahol a képzőművészeket
és képzőművészetet nem profit-arányosan támogatják, s ha nem
is azt állítom, hogy ugyanazt kéne itt is bevezetni, de a szétválasztást azért fel lehetne fedezni.
Az oktatásra fordított összegek nem azonnali
megtérülése lassan már beivódik a gondolkodásba, és valahogyan a filmművészetnél is olyan dotálást kéne bevezetni, mint ahogya köztéri szobroknál sem mérik a .Jiozamot" és a nézőszámot.
Gyula
Visszatérve a kérdésre: a jelenlét nem biztos,
hogy akkor dől el. amikor a Mokép hajlandó a
filmet besorolni a maga többször módosított. de
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meg nem nevezett .Jccncepciójú"
- s minket létünkben érintő - műsorpolitikájába.
Mert a szó
Karinthy-i értelmében egy rabló vagy gyilkos
nyiltan vállalja, hogy mit akar tőlem, de hol a
nyíltság, amikor életünk értelmét akarjuk "csak"! Minden egyes filmünknek.
mint egy
rossz térképpel, hamis léptékkel.
használhatatlan fegyverekkel "ellátott" - élelem és muníció
nélküli - új rohamcsapatnak
kell ugyanazt a
terepet fölmérnie. Úgy érezzük, hogy munkáink
nem igazán találták meg helyüket, közönségüket. Vegyük például két egész estés dokumentumfilmünket : az Azért a víz az úr! és a Szerződés mindhalálig címűeket. Mind a kettő megkapta a legjobb besorolást, sőt a Szerződést a
filmfőigazgatóság
művészeti
tanácsa jegyzőkönyvileg, egyhangúan moziforgalmazásra
javasolta az éves BBS-szemlén,
KB kulturális
osztályának jelen levő képviselője is emellett
voksolt. Ennek ellenére a Mokép nem forgalmazza őket. Mostanában olvasgatva a különféle
párthatározatokat.
hallva a híreket s hírmagyarázatokat.
"leesett a tantusz", hogy hiszen arról
beszélnek, azt követelik, követik irányelvként.
amit a mi filmjeink öt évvel ezelőtt! Levélben
kértünk tájékoztatást a Mokép vezérigazgatójától, hogy miért nem vetíthetők filmjeink legalább az Art-Kíno hálózatban. Több mint húsz
telefon után azt a tájékoztatást kaptuk a titkárnőtől, hogy "valahogy" nem alkalmasak moziforgalmazásra. Ez volt az "indoklás" több éves
munkánk,
engedélyezett, támogatott nyilvánosságra hozatalához.

a

János
Úgy gondolom, hogy akkor lehetnénk jobban
jelen a köztudatban (és ebbe a többes szám első
személybe beleértem a dokumentaristakat
is, sőt
akár az egész Balázs Béla Stúdiót), ha filmjeinket müsorára tűzné
a televízió. A BBS-ben
szunnyad nekünk is legalább tíz órányi rnunkánk standard állapotban, s mivel a dokumentum- vagy szociofilmezésnek az alapjait ebben a
stúdióban rakták le, fura helyzet, hogy pont
ezek a filmek - a mieinkhez hasonlóan - nem
szervesülhetnek a társadalomban, a kultúrában,
s ennek az is oka, hogya Mokép sem találja alkalmasnak
forgalmazásra.
A Píedone-filmek
benne vannak a köztudatban.
mert félmillió
vagy még több nézőjük van. Egy dokumentumfilm soha nem képes ilyen nézettségre szert tenni, de ha a televízióban kaphatna nyilvánosságot, megismerhetné, -szokhatná a közönség, és
talán igényelnék is, a tényirodalom kedveltségét
véve alapul. Például a Vannak változások cirnű

filmünkkel legalábbi ötven, vitával egybekötött
vetítésen vettünk részt falvak ban, kisvárosokban. Alkalmanként 50-200 érdeklődő jött el. és
majdnem minden vita végén elhangzott a csodálkozás, hogy milyen érdekesek ezek a filmek,
milyen kár, hogy sehol sem lehet látni ilyeneket.
Jóllehet nem mi voltunk az elsők, de feltehető,
hogy Gazdag vagy Ember Judit filmjei sem jutottak el hozzájuk addig. A Horizont mozi egy
ideig vetített BBS-filmeket, ennek keretén belül
egy hétiq volt műsoron a Vannak változások is.
A közönség nagyrészt egyetemisták ból állt, s
mivel szájpropagandával
elterjedt, hogy itt érdekes filmek mennek, minden este telt ház volt.
Aztán a Horizont átalakult tévé s mozi vá, innen
is kiszorultunk : a BBS is, a dokumentumfilmek
is és mi is.
Gyula
A helyzet igenis rosszabbodott indulásunk óta,
még ha a Vannak változásokat tekintjük is életünk első próbakövének.
mert akkor még, ha
nem is nagy számban, de léteztek közösségek,
és nem volt minden elodázásra. eltussolásra
alkalmas az a közgáz-szlogen, hogy "gazdaságos", "meg térülő" , "árarányos" stb. Minket se
amindenáron
pénztermelés-teremtés
mozgatott. Nekem ma sincs mellékállásorn. gmk-m,
űrnk-m, s ezt lassan szégyellni kell, hogy élek,
ha alacsonyabb s egyre kilátástalanabb szinten.
A húszévesekkel beszélgetve - hallgatva: mindenekelőtt pénzes "állást"
- melót akarnak,
hogy miért s hogyan, az közörnbős lett - majd
később kitalálják életük értelmét, holott már ki
van találva video-terror és computer-horror világunkban.
Másrészt ami meghatározta
visszafordíthatatlanul közérzetünket és jelenlétünket.
hogy mi
a megszüntetett Társulás Stúdió tagjai voltunk.
Ha nem is voltunk alapító tagok, de részben ott
csinálhattuk egyik egész estés film ünket. a Ne
sápadj ! címűt, részben pedig ott folytak az azóta sem befejezett Isonzó munkálatai.
Nem
olyan egyszerű lenyelni, hogy volt, nincs; hogy
egy biblikus áldozat álarcában lemondtak a Társulásról, hogy majd annak a véréből-béréből
megéled a többi stúdió. Az áldozat elvégeztetett,
a megváltás elmaradt! A szakmai közérzet kollektív asszisztálása a likvidáláshoz tovább növelte a frusztrációt, és ezt csakis lefelé lehet kiélni, elsősorban a hozzánk hasonló módon földönfutóvá tetteken. Van, aki ezt is megpróbálja
..túlélni", s mindenáron beilleszkedik, de van,
akiken majd példát kell statuálni. Persze "gazdasági" és "esztétikai" mezben, de esetleg élet-

re szólóan I Bánnennyire is nevetséges és veszélyes is lehet, most is elmondom: a magyar filmkultúra ügyét nemzetközileg is visszavetette a
Társulás kiradírozása! Talán történészei nk, kritikusaink el nem odázható kötelessége lenne az
ott készült pár éves termés értékelése a más stúdiókban készült filmek kölcsönhatásában, hogy
elfogadhassuk vagy elvethessük ezt a kijelentést
- mely csak az elhallgatás ellen protestálhat.
János
A Társulás Stúdió
művészeti
tanácsának nem
voltam tagja, így valószínűleg nem is támadhatnak "mundér-védelemmel",
és a fogadatlan prókátor köpenyébe sem bújtathatnak.
de azért feltűnt az a magyarázat, hogy azért szüntették meg,
hogy a másik négy stúdiónak több jusson. Ez a
"több" évi 8-8 milliót jelent. egy-egy fél játékfilmet, s meglepetésem csak fokozódott, amikor
az egyik utóbbi szakosztályülésen kihirdették,
hogy létrejött egy pályázati alap, ahol gyakorlatilag a volt Társulás pénze lóg a levegőben. A
jólinformáltság
tovább burjánzott, amikor egy
másik interjúban azt olvastam. hogy nem is a
Társulást szűntették meg, hanem az összes többi
stúdiót - de csak a jelenlegi négy alakult újjá.
Igaz, a riporter elfelejtette feltenni a következő
kérdést: és a Társulás ezek szerint nem akart
újjászerveződni ? Igaz, a Társulás vezetői sem
ezt tartják tragikusnak, hanem a szakma válságát, aminek szerintern ez is része, valamint a
nyitottság, az információ-áramlás
és a szakmai
értékelés hiánya.
Gyula
Nem akarunk panaszkodni, vannak filmes munkáink. Már leforgattunk egy legalább 3 órás
"filmeposzt" az ún. ötvenes évek hortobágyi
munkatáborairól,
amelyek a kor kitelepített jeinek kevésbé romantikus "színterei" voltak. Sok
tárgyalás folyt erről az egykori Objektív Stúdióval, a filmfőigazgatóság is engedélyezte, miként
a Szerződés mindhaláligot is! Tehát alulról felfelé "ki lett járva" s "be lett tartva" a "szabályzat" - csak visszafelé hol a szabály, mi a szűkségszerű, és mi is a véletlen (rnely utóbbi kicsit
nagyobb szerepet kapott valahogy életünk értelmének valós megméretésekor,
semmint illene
történelmi és dialektikus elveink nyomán). Aztán
a stúdióváltozások miatt, azaz az átszervezés
miatt. me ly évek óta tart (ogat meglepetéseket) ;
azóta sem sikerült dűlőre jutni. A pénzünk pedig devalválódik s elmegy munkabér-lekötésekre. A másik munkánk: régi. 8 mm-es amatőrfilrnek felhasználásával
készítettünk az erdélyi
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élő folklórról
és etnográfiáról
egy összeállítást.
Ezzel technikai
nehézségeink
is vannak,
pl: a
felnagyítás
35 rnm-re. de mindenképpen
szerétnénk legalább
"dobozba"
eljuttatni
munkálkodásunkat
- amíg bírjuk.

bélyegzett
tudatukkal
- s közállapotukkal.
nyomorukkal,
szerves részesei s nem mellékszereplöi a TÖRTÉNELEM-nek,
még ha a TÖRTÉNELEM olykor (többször is) a "haladásához"
használva őket - minket
csupán átment rajtuk!
=

(Barabás Klára)

János
A jövőt illetően nem sok esélyt láthatok
optimizmusra.
Más pályákori. iparban
stb. egy 40
éves ember komoly múltat tudhat maga möqött.
vezető poziciót tölt be, irányít, diszponál,
s noha sohasem vágy tam ilyenekre,
mégis groteszknek érzem, hogy egyrészt a "fiatal filmes" címkét még ma is nagy előszeretettel
ragasztják
ránk, másrészt még most is az állandó lét-. munka- és anyagi bizonytalanság
hármasában
tengődünk. Mint dokumentumfilmesek
a BBS-ből
hat éve kiöregedtünk,
a Társulást,
mely alapító
statutumában
is felvállalta
ezt a műfajt,
feloszlatták, más stúdiók pedig szinte csak az anyagi
átcsoportosítások
manövereiként
indítanak
be
dokumentumfilmet.
s a most meghirdetett
dokumentumfilmes
alap (ha még létezik egyáltalán?)
az éves 20 milliós felosztható
keretével és a filmes-tévés rendezők egy pályán indításával
nem
a műfaj megbecsültségének
és felfuttatásának
lesz a terepe. 18 éves amatőrfilmes
tevékenységünk idején zömében játékfilmeket
készítettünk,
így az elmúlt 20 év alatt is tíznél több játékfilmforgatókönyvet
adtunk be a stúdióknak.
melyek
közűl végül is egy sem realizálódhatott
; hol félremagyarázás,
hol "hibernálás"
címkével
ellátott várakozó
listára helyezés
rniatt, vagy éppen egy akkor elkészült
dokumentumfilmünk
másként értékelésének
rossz kicsengésű
rávetitése odázta el a századelőn
játszódó, elfogadott
könyv elkészítését.
A helyzet ezen a téren sem
lesz rózsásabb.
mikőzben
a skatulya
is egyre
szorosabban
csukódik a fejünkre.

Gyula
Ezeket
végiggondolva
abszolút
kiszoritottnak
érzem magam a szakmából.
Például a szakosztályok között létezik egy dokumentumfilmes
szakosztály is, ahová mi nyolc évvel ezelőtt jelentkeztünk. A mai napig még csak választ sem kaptunk, holott azért leraktunk
az asztalra csaknem
húsz egész estét filmet. Akkor kik kerülhetnek
be oda? És milyen alapon? És kik csinálhatnak
játékfilmet
és mikor? Soványka vigasz, ha már
most be kell látnunk, amit világháborús
filmünk
veteránjai
sorsukkal
példáznak.
ránk örökítve
hagyományozzák
(talán ha a "ninivei hatalmak"
is hagyják)
az ország (nemcsak)
nézői re : ök is,
a legalacsonyabb
szinten is, a leghamisabbnak

52

,

Szoboszlay Péter
Miután szinte a napokban
fejeztem be Szófiában
a Hogyan kerül Eszter az asztalra? cimű (saines. 10,5 perces rajz-animációs)
filmern hangosítási munkálatait,
a szakmai közérzetemre
vonatkozó kérdésre
csakis
egyértelmű
válaszom
lehet: "köszönöm,
nagyon jól érzem maqam".
Magyar-bolgár
koprodukcióban
készült a Hogyan kerül Eszter az asztalra? Jóbarátomat,
Anri
Kulev grafikust
és rajzfilmrendezőt
kértem fel
a film grafikai tervezésére,
a film zeneszerzőjének pedig Alexander Brazichovot.
Az együttműködés - főleg gyakorlatlanságunk
miatt - nem
volt zökkenőmentes,
de ennek ellenére
mégis
gyümö1csözőnek
és hasznosnak
mondható.
Én
személy szerint teljes baráti közelségbe kerültem
a bolgár animációs
filmgyártással
és filmművészettel. S már ennek tanulsága
is majdnem felér
egy film elkészítésének
tanulságával.
Filmművészként
is - bár a mi munkánkra
már
jellegénél
fogva is inkább a filmkészítői
jelző
vagy titulus passzol - megelégedettnek
mondhatom magamat.
Tudniillik
egy hosszú, több éves
"nem alkotói"
periódus
után végre azt forgathattam, azt csinálhattarn.
ami érdekelt, ami hoszszú ideje foglalkoztatta
a fantáziámat.
Sőt még
azt a kijelentést
is meqkcckáztatom.
hogy pályámnak fontos állomását jelenti ez a film, amit
végül is nem minden nehézség nélkül, szinte az
összes energiák
felhasználásával
sikerült
megcsinálnom.
Ennyit a közelmúltról.
A jövőtől azonban
félek. És ez a félelem
legalább két irányú. Anyagi lehetőségeink
szinte már semmire sem elégségesek.
így az "alkotói kedv" is elmegy majd a szerzői (vagy egyedi) filmek készítésétől.
Valamint
- legalábbis
alkotóként
így érzem - filmjeink
iránt teljesen
meqszűnt.
vagy mondjuk,
minimális
az érdeklődés. A "fényes",
a "csillogó",
a "mintha"
művek (áruk) iránt nőtt meg az érdeklődés
- de
hatalmasan.
Ebben a szituációban
pedig egyáltalán nem érzem, nem érezhetem
magam jól.
Nincsenek jó, megbízható
visszajelzéseim.
holott
nagyon
szeretnék
jobban jelen lenni. Sőt na-

Szedlay Péter

Szoboszla.v Péter; Hé. te!
gyon szeretnérn, ha az egész magyar animáció
még jobban jelen lenne érdeme szerint a magyar
kultúrában,
a mindennapi társadalmi jelenben.
Ha azonban csupán filmkészitői.
alkalmazott
művészi lehetőségeimet nézzük. a válaszom mindenképpen pozitív. Munkánk,
munkalehetőségünk van bőven. Dolgozunk. dolgozhatunk a televíziónak. készíthetünk reklám- és referenciafilmeket különböző cégeknek. Továbbá külföldi
megrendelők kényes igényeit is ki szolgálhat juk.
Jelen helyzetem a valami utáni és a valami
előtti köztes állapot. Bár az elmúlt másfél év
nagyon intenziv. nagyon. egy helyre koncentrált
munkája
szinte minden energiámat felemésztette, mégis egy újra-feltöltött állapotban érzem
magam. Persze jó lenne most egy ideig csak
próbálqatni,
hogy ez a feltöltöttség, ez az új
energia mire is jó, mit is lehet vele kezdeni.
Erre azonban nincs mód. Még ebben az évben
eleget kell tennem egy már korábban elfogadott terv kivitelezésének. A televízió számára
Gyulai Líviusz grafikusművésszel közösen készítünk egy Kentaurka pilótafilmet. egy leendő
. filmsorozat első mintadarabját.
A Hogyan kerül Eszter az asztalra? kapcsán
tényleg arról készítettem filmet, ami számomra
éppen a legidőszerűbb, a legfontosabb probléma
volt. A film apropóját a most éppen hétéves Eszter lányom. de általa nyilvánvalóan az egész gyerek- és utódgeneráció léte adta. akiknek ezt a világot majd örökül hagyjuk. Tehát a félelmeimről, a jövőjük iránt érzett aggodalmaimról szól
ez a film. s boldog vagyok, hogy ezt megcsinálhattam.
(Féjja

Sándor]

Elnézést, hogy először nem a kérdésre válaszolok, hanem magyarázkodom. Mintegy 8 éve
biztak meg a Népszerű-tudományos és Oktatófilm Stúdió vezetésével. és már előtte is néhány
évig mint stúdióvezető-helyettes dolgoztam.
Ezért azt hiszem, természetes, hogy nem a magam rendezte filmekről. hanem a stúdió kollektivája által készített munkákról beszélek.
Úgy gondolom. a kőzművelődési
film valami
olyasmi. mint a levegő. csak akkor figyelünk fel
rá. ha nincs! Nem azt akarom mondani, hogy
egy-egy film hiánya a fulladáshoz hasonló pánikot kelt. inkább a másik oldalról közelitem a
kérdést - természetes. hogy az Úttörő Szövetség
kérésére a környezetvédelmi szaktáborba tudunk adni filmet. hasonló a helyzet, ha a Nemzeti Galéria kér tőlünk egykiállításhoz valamilyen filmet, vagy ha TIT-rendezvényről van szó.
Igen sok nálunk készült film szerepel a pártoktatási igazgatóságok programjában
vagy az
MTESZ rendezvényein. és még hosszan sorolhatnám.
Ez azt jelenti. hogy minden rendben van?
hogy elégedettek vagyunk a magyar kultúrában
elfoglalt helyünkkel ? Szó sincs róla! Egyrészt
azért nem lehetünk elégedettek, mert tudjuk ezt néhány megye példája bizonyit ja =, hogy
némi belefektetett munka révén még sokkal több
emberhez juthatnának el a filmjeink. másrészt.
hogy levegőnek vesznek bennünket. vagyis a
komoly elemző kritika igen ritka megjelenése
gátolja fejlődésünket.
Hiányzik, hogy kikapjunk ? Természetesen nem erről van szó, de
a műhely egész éves munkája olyan sokszínű.
sokféle. hogy egy-egy munka vagy irányzat elmarasztalása. egy másik kiemelése - különösen
több kritikus munkájának
eredményeként óriási segítséget jelentene a további út kijelölésében. Úgy gondolom, hogy ebben nekünk magunknak is van tennivalónk. de a forgalmazóknak is marad bőven feladat. Mind a filmek terjesztésének, társadalmi forgalmazásának "kitaIálásában",
mind a kritika megszervezésében.
vagyis hogy a kritikusok találkozhassanak filmjeinkkel.
Nem feledkezhetünk meg a legnagyobb forgalmazóról. a Televízióról sem. Amióta bemutatják "A rövidfilm-stúdiók
műhelyéből"
círnű
sorozatot. csaknem minden filmünk megjelenik
a képernyőn. ~s nemcsak ebben a sorozatban.
Számtalanszor használják fel filmjeink igen fáradságos munkával létrehozott részleteit is. A
közelmúltban éppen a saját filmem egy snitt jé-
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vel találkozhattam egy műsorban, a szereplők
pontosan azonosították a részletet ...
Összefoglalva: egyáltalán nem vagyok elégedett, de sokat gondolkoztam már azon, hogy
számunkra nem ez a csendes "mindenhol jelenlét" -e az igazi feladat?! Akár csak egy olyan
snitt erejéig is, ami máshol nem készülhetett el?
Hogyan állunk anagyvilággal ? Tudom, hogy
szinte már gyanús, ha a fesztivál díjakat emlegeti valaki a filmszakmában. Tény, ami tény:
eddig három fesztiváldíjat nyertek el ebben az
évben a stúdió rendezői, és ebből egy fődíj. A
szocialista országok filmátvételein általában
nagyon jól szerepelünk. Szinte minden filmünket három-négy ország forgalmazója, televíziója
veszi meg. Nem ilyen jó a helyzet a nyugati relációban. Ennek azonban - legalábbis szerintünk - az is az oka, hogy kevés helyen és nem az
igazán illetékesek ajánlják fel filmjeinket. Mint
köztudott. a 30 perc alatti filmeket a Magyar
Televízió önálló külkereskedelmi joggal adja el.
így a Hungarofilmnek a nyugati televíziók nemjátékfilmes területeivel nemigen érdemes fenntartani a kapcsolatot. Pedig ezek lennének a nálunk gyártott filmek potenciális vásárlói. Vagy
egy másik kérdés ezzel kapcsolatban! Tetszik
tudni, hogy Cannes-ban rövidfilm-verseny is
van? Amióta, mondjuk 15 éve, én itt dolgozom,
még egyetlen rövidfilmes sem utazott a fesztiválra. Mivel lehet ott .Jabdéba rúgni"? Melyek
a legújabb irányzatok a világ ilyen filmgyártásában ? Sorolhatnám a kérdéseket. Még egy útibeszámoló erejéig sem kapunk tájékoztatást
mert a Magyarországról kiutazók a rövidfilmek
versenyét talán meg sem nézik. De hasonló a
helyzet a legtöbb jelentős, nyugaton zajló rövidfilm-fesztivállal. Legfeljebb azzal az eltéréssel.
hogy filmjeinkkel részt veszünk és esetleg díjat
is nyerünk, de hogy legalább egy ember az
egész területről jelen is legyen, az szinte a lehetetlennel határos. Hát így vagyunk (nem vagyunk) jelen a világban .
A tématerveink soklépcsős szűrés után jutnak el
a miniszteri értekezletiq. Nálunk témát többnyire a rendezők javasolnak. ezt egy belső stúdiótanács, majd egy kűlső Művészeti és Tudományos Tanács vélernényezi. mindezek után hagyja
jóvá a két évre szóló munkatervünket a Filmfőigazgatóság, illetve az emiített magas fórum.
Sajnos, a megvalósításban aztán nagyon sok
buktató következik. Lehet, hogy már sokan unják, mégis most is meg kell ismételni, 1963 óta
lényegében változatlan a kőzművelődési filmek54

re szánt dotáció. Tessék ezt az azóta zajló infláció kamatos kamatával visszaszámolni. Sokat mondok. ha az akkori érték harmadát éri!
Mi azonban a korábban már körvonalazott felelősségünkkel filmet akarunk készíteni. Ezért
mindent elkövetünk, hogy ezt a dotációt felértékeljük. Támogatásokat kérünk országos intézményektől, különféle verziókat készítünk 'egyegy témá ból, és más huncutságokat találunk ki.
Torzul eközben a gondosan kidolgozott tématerv? Természetesen igen, mert aki pénzt ad egy
filmhez, annak - még ha országos hatáskörű intézmény is - saját céljai vannak, és ezeket érvényesíti is. Feltétlenül rossz vagy haszontalan filmek születnek így? Természetesen nem, mert
csak olyan intézményekkel szerzödűnk. amelyek
nem partikuláris érdekeket képviselnek. Tehát
ez a folyamat elfogadható a társadalmi megrendelés egy formájának.
Mi az, ami mégis sérül? Az alkotói szándék
és szabadság, ami egy-egy témát valóban az alkotás szférájába emelhet. Szeretnék itt valami
személyeset mondani. Képzeljék el a stúdióvezető helyzetét. aki azt kéri a rendező-írótól.
hogy
a lehető legjobb forgatókönyvet készítse el, aztán mint gazdasági vezető éppen annyit von el
az alkotótól. hogy az a kis plusz, amiből kiemelkedő film születhetne, nem valósulhat meg. A
hiányzó kicsi azonban sajnos. a mai költségvetés
mintegy kétszerese! Tudniillik annyiból lehetne szerényen és igen takarékosan a 60-as évek
színvonalát elérni! Az évente eikészülő
30 körüli filmből 3-4 olyan akad, amelyben igazán
megvalósul az alkotói szándék! Mi témá inkat
döntő többségükben a műszaki. természet- és
társadalomtudományok, a magyar történelem és
kultúra köréből vesszük. És bár nem állíthatom.
hogy ha elegendő pénz állna rendelkezésre, csak
kiemelkedő munka születne a stúdióban, de hogy
ebben a gazdasági megnyomoritottságban a magyar kultúra károsodik, abban egészen biztos
vagyok.
Milyen az egész filmszakmában a kőzrnűvelődési film helyzete, szervezete?
Azt hiszem, itt is közösségi véleményt tolmácsolhatok, mert a Szövetség Népszerű-tudományosfilm Szekciójának Vezetősége megvitatta
ezt a kérdést, és szavazással foglalt állást. Igaz,
itt én magam is egy "partizánakció" elindítója
voltam. Igyekszem nagyon rövid lenni. A belés-külföldi forgalmazással kapcsolatban elmondottak lényegében jelezték. hogy milyen igényeket támasztunk az említett szervezetekkel szemben. A magunk munkáját a mai Mafilm keretein kívül, egy önálló Közrnűvelődési Filmgyár-

ban tudjuk a leghatékonyabban elképzelni. Nem
akarom itt részlétezni. hogy milyen, több évtizede ható okok késztettek bennünket arra, hogy
ezt a javaslatot a felsőbb párt- és állami szervekhez eljuttassuk. A legfontosabb az, hogya Mafilmen belüli eltemetettség, a terület önálló létének hiánya rendkívül megnehezítette, sokszor
teljesen meggátolta olyan kapcsolatok kiépítését, mint pl. a szervezett együttműködés a Magyar Televízióval. állandó és megfelelő szintű
kapcsolat a fontosabb minisztériumokkal
és intézményekkel. Vagy akár szabad kapacitásaink
értékesítése tőkés piacokon, és még sorolhatnám.
Az önálló, négy stúdióval rnűködő. igen kis
létszámú gyár gazdaságilag is versenyképes lehetne a nemzetközi és hazai filmgyártó és videopiacon egyaránt. Természetesen csak azokra a
megrendelőkre gondolunk, akik az elfogadható
színvonal alá még olcsón sem hajlandók leszállni! Fontosnak tartjuk azt is, hogy ebben az esetben, igaz, csak kamara jellegű filmekre vonatkozóan, néhány játékfilm gyártásának lebonyolítására is vállalkozhatna ez a gyár! Ezzel talán
valami konkurenciaféle
is támadhatna. ami a
szolgáltatókat
áraik átgondolására.
költségeik
felülvizsgálatára kényszeríthetné! Azt már csak
zárójelben jegyzem meg. hogy érdemes lenne
például a Magyar Filmlaboratórium vonatkozásában is valami ilyesfélét megfontolni. hiszen
monopolhelyzete
következtében
vele szemben
sem tudunk igazán tárgyalópartnerként
fellépni.
De visszatérve a javaslatunkra : igy látjuk
biztositva azt, hogy az új gyár különböző
szolgáltatásaiból szerzett bevétellel segíteni tudjuk
a magyar közrnűvelődési filmgyártást. És törekvéseinket látva. hátha a kulturális kormányzat
is megsegít bennünket? Most az ez évi filmek
színvonalas befejezése és a következő két év témáinak tervezése a legfontosabb feladatunk. De
tudatunk mélyén állandóan jelen van a várakozás, hogyan és végre mikor döntenek ról unk? !

Mihályfi Imre
A nemrégiben lezajlott Veszprémi Tévétalálkozó számomra rendkívül tanulságos volt. Mi,
televíziósok ugyanis nagyon nehéz helyzetben
vagyunk, mert valójában nem tudjuk le rnérni,
hogy jelen vagyunk-e a közéletben. társadalomban. vagy nem. A hatásvizsgálatok nagy vonalakban képesek orientálni, de a panelek, melyek-

ből a következtetéseket
levonják. nem elég finomak. Veszprémben nagyon boldog voltam,
mert az Egységben az erő címü filmem Veszprém Város Díját nyerte el. A díj kiosztás előtt, a
megyei intézmények, vállalatok dolgozóiból alakult társadalmi zsűri szakmaí beszélgetésén egyöntetűen kiállt a kifejezetten mai. politikai tematikájú, a demokrácia kérdését feszegető Egységben az erő és más hasonló tematíkájú filmek
mellett. A zsűri tagjai kategorikusan kijelentették. hogy szépek és érdekesek a kosztümös filmek. de mindennél fontosabbak számukra a mai
témájú alkotások, melyekkel a drámai terület
jelentkezett. Ez a kiállás a műsorpolitikailag
óvatosan kezelt produkciók mellett egyértelműen bizakodóvá tesz. A televíziózás mai helyzetében, mikor majdnem szinte görcsösen szórakoztatni akarunk, az itt tapasztalt benyomások
rendkívül pozitívnak
bizonyultak.
Remélern.
hogy ez a tévé műsorpolitikáján is érződni fog.
Ugyanis meg vagyok róla győződve, hogy csak
akkor nem veszítjük el a közönségünket, ha minden területen a frissességet, őszinteséget és az
emberek mindennapi problémáit tudjuk tükrözni. A nyugati adók. a video és nemsokára a tévés műholdak óriási konkurenciája az első fázisban így is hatalmas elszívó erővel jelentkezik.
A filmszakma és a tévé egyaránt nehézségekkel
küszködik.
Ha az állami vezetés és a kultúrpolitika azt akarja, hogy legyen Magyarországon
nemzeti filmgyártás és televíziózás, a feltételeket meg kell teremteni. Én úgy látom, hogy ezt
a vezetés tudatosította. és ha nem ís könnyen,
azonnal, mindenki vágya szerint, de ezeket a
kérdéseket meg fogja oldani. Mi, filmesek és tévések egymással jól megvagyunk.
Nem azt
mondom. hogy viszonyunk nem hagy kívánnivalót maga után. A filmrendezők rendeznek a
tévében. jóval kevesebb tévé s rendez a Mafilmben. Kétségtelen. hogy az ilyen szintű együttműködés intenzívebb is lehetne, s itt a hasznos
koprodukciókra gondolok; így a sorozatokra.
melyek darabjait a Mafilm játékfilmekként forgalmaztathatná. A filmszakma válsága a tévé
válságát is jelenti, mert ha nem tudják megfelelően kiszolgálni produkcióinkat. ha nem tudnak megfelelő színvonalú szakembereket biztositani. rni is nehezebben tudunk dolgozni. A jövőben a tv műsora bővülni fog. Ez a változás a
drámai terület lehetőségeinek részarányos növekedését is jelenti. így nő a munkalehetőség a
szakma alkotói részére.
Terveimről még nem szívesen beszélek. mert
alig egy hete fejeztem be Kuncz Aladár Fekete
kolostor című memoár-regényéből
készült fil55

film van a világon, az amerikai, amit mindenhol
és mindenki megnéz. Volt, persze, amikor nagyobb volt az érdeklődés. Nyilván ez társadalmi
feszültség kérdése is. Egyfajta történelemfeltárás vagy a történelemmel való szembesülés
vagy azonosulás időszakában lényegesen jobban
figyelnek az emberek a filmre, főként a nemzeti
filmre. Ez, ha nem is mérhető közönségsikerrel,
mindenesetre sok embert megbolygat. Most
nem mondanám azt. hogy káosz van, de egy kicsit szétesett a világ. Tényleg létezik egy elvárás,
hogy a magyar filmnek pénzt kell termelnie. és
ez nem megy egyik napról a másikra, hiszen a
filmrendező generációk nagy többsége nem
ezen a szemléleten nőtt fel. Másrészt viszont
mindenki próbál profi lenni, a szó jó értelmében.
(Fazekas Eszter)
A magyar film sokkal kozmopolitább lett, mint
valaha is volt. A szakmát mint jó szerszámot forgatja. Csak éppen az a személyes hang van szűIfj. Jancsó Miklós
nőben. ami fontos lenne. A ma közérzetével nem
foglalkoznak a filmek. Bódy Gábor volt az, meg
Inkább csak a filmművészetben való jelenlétemGothár Péter, aki érdekesen nyúlt, nyúl a mához.
ről beszélnék, - ha lehet a filmet így sommáMeg még Xantus János .. , Van, persze, más
san művészetnek nevezni. Ezzel nem azt akais, aki jó, de aki ilyen eredeti. olyan kevés.
rom mondani, hogy nem művészet, de a filmben
Nagy baj. hogy Gábor meghalt, mert Gábornagyon sok szakmai dolog van, amit relative
ban volt egyfajta indíttatás, hogy ne csak a
könnyű elsajátítani. s ezeket valaki vagy megfilmi szövegelés szintjén tudjon elmondani valatanulja, vagy nem. Vagyis a filmművészetben
mit, ami ma fontos, hitről, kitartásról, újrakeznagyon sok - jó vagy kevésbé jó - mesteremdésről. És hát van egy állandó kötélhúzás a kulber van, és nagyon kevés művész, A film éppen
túrpolitika és az alkotók közőtt. Az alkotóközősmostanában százéves, és ezalatt a száz év alatt
ségekben oldott a légkör, de fölfelé vagy kifelé
kevés film maradt időtálló a világ filmterméséez
már másként jelentkezik. Az embernek viből. Jelenleg is nagyon kevés olyan film készül
szont
nem mindegy, hogy kikkel dolgozik. A fila világban és Magyarországon, amelyik reveláns. De legalábbis olyan, amelyik engem sze- mezésben nagyon fontos a partnerválasztás. A
főiskolán már általában kialakult. hogy ki kivel
mély szerint megfog. Pedig a fontosabb filmek
filmezik szívesen, s ez megmarad egy ideig utánagy részét ma már meg lehet nézni Magyarorna is. Aztán szétszóródnak az emberek, különszágqn is. Persze, az, hogy reveláns egy film, az
böző érdekcsoportokhoz csatlakoznak, de ez így
sokszor megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan.
természetes. Léteznek azért barátságok azután
Egyszeruen az. Gyakran apró-cseprő dolgokból
is. Én a magam részéről sokkal inkább partner
jönnek össze nagy dolgok, éppen akkor, amikor
szeretek lenni, mintsem a magam feje után menaz ember azt mondja, hogy éljük már túl valani,
ezért nem is mondanám magam filmművészhogy. Máskor, amikor az ember megpróbál nanek.
Hát ennyit - kicsit csapongóan - a "jelengyon felkészülni. azt mondja, hogy na, ezt most
létemről", S hogy min dolgozom? A Napló gyernagyon kitaláltuk, ez jó lesz, akkor semmi ...
mekeimnek a folytatásán Mészáros Mártával. Ez
De szerintem a magyar filmművészet nincsen
válságban, pedig divat most erről beszélni. Az már színes film lesz, mert eleve színesnek kellett
lennie a forgalmazás miatt. De lesznek benne dotény, hogy ugyanaz a fajta skizonfrénia van meg
benne, ami a társadalomban, meg a világban is, kumentumok is, és technikailag komoly odafigyelést igényel. A televízióban lesz két film, Koez a pénzcentrikusság, az, hogy most mindenki
vácsi Jánossal és Siklósi Szilveszterrel. és a jövő
villámgyorsan rájött, hogy a pénz, az mégiscsak
év januárjától egy angol játékfilmben fogok dolfontos dolog. Hogy pénzt kell csinálni! Termégozni. De ezek még bizonytalanok, mert minszetesen tisztességes igény a forgalmazás részédennap fordulhat a kocka. Ami biztos konkréről, hogy a filmeket nézzék is meg az emberek,
ha már elkészültek, de hát Európában sehol sem tem, az a Napló folytatása. Ez az ötvenes évek
második felében játszódik, főként 1957-ben. Én
mennek telt házzal a nemzeti filmek. Egyetlen

mem forgatását. Még diákkorból maradt meg
emlékem a könyvről. Kuncz is, mint a századelőn oly sok magyar művész, eljut álmai fellegvárába, Párizsba. Internálják a "Fekete kolostor" -ba. Itt éli meg bezárva, elvágva a világtól
a nagy világégést, az r. világháború négy esztendejét. Számomra ezzel kezdődött elég baljósan a
XX. század, innen vetítődik árnyéka felénk. Az
emberpusztítás óriási mechanizmusa, amit itt sikerült meqvalósítani. az élet szinte kafkai irraeionalítása. a dolgok értelmetlensége, céltalansága, a megaláztatások és az emberi méltó ság
teljesen öncélú elvesztése ... Az egész nagyon
közel van még, a vágás előtt állok.
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időszerűnek tartom, mert az ötvenes évek még
mindig megemésztetlenek a számunkra. Hogy
közönségsiker lesz-e, azt ki tudja megmondani?!
(Báthory Béláné)

Almási Tamás
Munkámmal feltétlenül jelen vagyok a magyar
társadalomban. A személyes jelenlétnek nem tulajdonítok különösebb fontosságot. Beleszólásunk is van közös dolgainkba, elsősorban a filmjeinkkel. (Persze ha nincs film, akkor főleg a
szánkat jártat juk - és ez nem jó!) Az elkészült
mű minősége szabja meg annak társadalmi, esztétikai hasznosságát, és az értékes alkotások feltétlenül emberformáló hatásúak. Ebben hiszek,
különben nem csinálnám.
Ballagás című játékfilmemet hat éve forgattam.
Azóta "nagy" filmet nem készítettem, forgatókönyveket igen. Jeles írókkal sikerült együttműködni. (Pl. Dobai Péter, Jókai Anna, Munkácsi
Miklós. Horváth Péter, Fábri Péter.) Hogy
miért nem lett ezekből film? A Jákob Iajtorjája
círnű könyvnek már a filmfőigazgatósági elfog a-

Almási

Tamás:

Ballagás.

dása is megvolt, de a forgatás előtt megszűnt a
Stúdió. Az Aki szetet. aki nem círnű könyvnek
megtörtént a stúdióbeli elfogadása, de pár nap
múlva új vezető került a műhely élére ...
Sorolhatnám tovább, de már így is úgy tűnhet,
mintha én a fatális véletlenek áldozata lennék.
Nyilván ez is szerepet játszik, de vannak megfogalmazható okok. Ami rajtam múlik: nem vagyok elég állhatatos. Elszántan és kitartóan kellene harcolni heteken, hónapokon, talán éveken
keresztül. Erre alkalmatlannak érzem magam.
Mert ha a megvalósítás helyett csak a lehetőségért kűzdők, egy idő után megváltozik a viszonyom a témámmal. tervemmel szemben is. Megszűnik az a csodás szimbiózi s. az a különös állapot, aminek megtermékenyítő hatásából jó
film születhet. Indulatok, érzelmi telítettség híján elvesztem a hitem. Hit nélkül pedig nem tudok filmet csinálni.
Ami nem rajtam múlih, iszonyúan egyedül
vagyok. Ahogy látom, nemcsak én. így aza hihetetlen szellemi energia, ami összegyűlt a Filmgyárban, alig hasznosulva szétforgácsolódik.
Egymást segítő, kiegészítő, inspiráló beszélgetések, erjesztő műhelyek kellenének, egy-egy
filmért "összeesküvő", összedolgozó szellemi
(nem hatalmi!) csoportosulás, nyílt viták, ahol

1981.
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az értékek
megmérődnek.
A tehetségek
és a
leendő tehetségek
folyamatos
gondozása stb. Tudom, mindez illuzórikus
akkor, amikor a szakma
végnapjait
éli ... Mégis!
A rettenetesen
ható
pénzhiánynál
akad rosszabb is. Ha nincs perspektívánk.
Ha nincs tervezhető
jővőnk. Tisztességgel tervezhető
jövő pedig csak az előbb említettek ala pján lehetséges.
Az elmúlt időben
dokumentumfilmeket,
ripertfilmeket.
tv-játékot
készítettem.
Megismertem és valamennyire
megtanultam
az elektronikát. Munkám
kritikai
visszhangja
szokatlanul
nagy volt. Szakmai elismerést
pedig - másfél év
alatt - négy nívódíj és a Miskolci Fesztivál zsűrijének díja jelentett. A megbecsülés
és az elismerés mindig jólesik, kár, hogy nem a saját
"cégemnél"
kapom.
Új terveim
izgalmasak.
Remélern.
valóra is
válnak. Hiszem azt, hogy a szakma talpra áll.
Hiszem, mert ahol ennyi kiemelkedő,
a társadalomért felelősen gondolkodó
rnűvész - rendező,
operatőr =, valamint életét a szakrnának
áldozó
alkotótárs
van - hangmérnök,
vágó, kellékes.
felvételvezető
stb. =, ott a körülmények
- a legszélsőségesebb
eseteket kivéve - csak átmenetileg béníthatnak.
(Somlai Zsuzsa)

Péterffy András
Úgy érzem, hogya
film általában
nemigen van
jelen a magyar kultúrában.
Én magam pedig félig-meddig
a szakma
perifériáján
állok. Nem
vagyok emiatt különösebben
elkeseredve,
mert
nem is akarok nagyon sokkal beljebb kerülni a
szakmába,
me ly nem tartalmi
munkára
szövetkezett műhelyekből,
hanem érdekközpontú
klikkekből áll. Igazából nem akarok egyikhez
sem
tartozni, inkább mindegyikkd
tartok fenn valamiféle kapcsolatot.
Úgy látom, hogy az egész
szakma - éppúgy, mint az egész értelmiség
demoralizált
és szétesett. Ennek okát nem akarom a pénzben megjelölni:
sokkal bonyolultabb
dologról van szó, amit itt és most nem akarok
elemezni. Egy politikai rossz érzés, ami ily módon csapódik le. A pénzen kívül rengeteg
más
strukturális
oka van, hogy az emberek így szerveződnek. és hogy az emberek általában
nem
érzik jól magukat.
Azért sem csatlakozom
egy érdekcsoporthoz
sem, mert azt akarom, hogy csupán a film tartalma vagy a téma fontossága
miatt kapjak lehetőséget a munkára, s ne egyéb szempontok
játszszanak ebben szerepet,
pl. az a szociális szem-
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Péterffy András:

Eszterlánc,

1985.

pont, hogy nekem el kell tartanom
a két gyermekemet. Rám mint szociálpolitikai
esetre senki se gondoljon.
Én tudok választani magamnak
munkát.
Sok mindennel
foglalkozom.
A filmgyáron kívül legalább annyit dolgozom,
mint a
filmgyárban.
Nem hakníkra. nem csupán pénzkereseti
forrásra
gondolok.
Dolgozom
például
az Országos Oktatástechnikai
Központban.
ahol
most már 6-8 éve csinálok rendszeresen
filmet
és videofilm e t. Ez számomra éppoly fontos, mint
a filmgyári
munka. Csinálok filmet a tévének,
időnként olyan cégeknek is, melyek nem forgalmazó cégek, és következésképpen
nem is lehet
a dolgon keresni
sem. Ilyen például az ELTE
350. évfordulójára
társadalmi
munkaként
készített filmem.
Most fejeztem be A nép fóiskolája című filmet. mely arról szól, hogy egy sárospataki
kőzösség fel akarja eleveníteni
az ottani ötven évvel ezelőtti népfőiskolai
gondolatot,
és ez hogy
sikerül neki. hogy nem. Ugyancsak
most fejeztem be egy másfél órás dokumen tum videó filmet.
Kényszerpályák címmel, az Országos
Oktatástechnikai Központ részére. Három értelmes, szép
kislányról
szól, akiknek a sorsát 14 évesen meghatározták
a körülmények.
Filmjeimmel
ahhoz
szeretném
hozzásegíteni
az embereket,
hogy
nyerjék vissza a régebbi kommunikációs
képességüket, egymásra
figyelésüket.
fejlesszék
empátiaérzéküket,
hogy könnyebben
magukra
ismerjenek.
Ilyen értelemben
tartom "terápiás"nak némely esetben filmjeim funkcióját.
Szintén szívügyemnek
tekintem
az ELTE Vizuális Műhelyében
folyó munkát, ahol művészeti vezetőként
dolgozom.
Osztől
remélhetőleg
megvalósul
az az elképzelésünk,
hogy a videózá st kiegészítő
"C" szakként lehessen
tanítani.
(Iuanics Agata)

Mire van idő?
A 80-as évek filmjeinek társadalomképe
"Enervált évet zártunk" - mondja az elnök az
Egészséges erotika címü filmben. Enervált éveket zártunk - korrigáljuk szavait a közelmúlt
magyar filmjeiben tükröződő társadalmi képet
tekintve. Valóságismeretünk
a mondat végére
kérdőjelet tétet, mert gondjaink forrásai nem
apadék. mert még nem értünk a végére a nehéz
éveknek. és közben a teherhordók is megroppantak.
Az 1957 óta tartó jólét-növekedés 1979-ben
megtorpant. Megtorpant, mert megszünt a korábbi pálya. a többletforrások bevonására. infrastrukturális adottságok felélésére épülő gazdaságszerveződés. Beszűkült a tér. beszűkültek
az elosztás. az osztogatás lehetőségei. Zavar támadt a társadalmi cselekvés színtereiben, és
nem értettük a történteket. Mondták is, meg
éreztük is. hogy váltani kell, mást kell csinálni,
másként kell csinálni, de a szavak - a változatlan intézményi feltételek között - nem tudtak
cselekvő erővé válni. És jöttek a nyolcvanas
évek, "behúzott sapkával", "vakon tapogatózva", ahogy Cseh Tamás jósolta.
A zavarodottság csak fokozódott. Elbizonytalanodás az ideológiában a pragmatizmus leple alatt, kiszámíthatatlan, folyton változó, a máról holnapra élést erősítő gazdasági szabályozók. elmaradt teljesítésű, válságot erősítő tervek.
miközben a politika vállalkozásaként
újabb
szépreményűek fogalmazódnak. Norrnasértés a
"nagygazdaságban",
ami mégis mindig magyarázatra talál a külső körülményekre való hivatkozásokban.
meg abban, hogy a hatékonyság
nem javult kielégítően. Hát nem javult, és ezért
nem lett elosztható több, csak az árak magasabbak. De az élet élni akar, és keresi a lehetséges
kiutakat. Az hamar felismerődik. hogy az első

gazdaságbeli
többleterő-kifejtésből
nem lesz
arányosan nagyobb jövedelem. Ott a status quo
megőrzése védetté teszi a szervezetet, a generációsan kódolt inercia pedig a változatlanság
záloga. Reménysugárként kínálkozó alkalom és
kényszer a magad erejére támaszkodás - ha
már úgyis egyedül vagy =, a beleugrani valamibe.
Nincsenek nagy célok, apokaliptikus vágyak,
egyszerüen csak túl kell élni valamit, lakást kell
szerezni, el kell tartani az öregeket, taníttatni a
gyerekeket. és ehhez mindent meg kell próbálni.
Az egyéni túlélésre berendezkedö hisz az igazában, eszközeit célja szentesítí. hisz a tehetséqében, hogy neki sikerül. "Képzeli, hát szertelen ... '', pedig hát nem mindenki tud vállalkozni. A vállalkozáshoz ma a pénzen, paripán és
fegyveren túl kapcsolat. kapcsolat és kapcsolat
szükségeltetik. De a kapcsolatokhoz is pénz.
paripa és fegyver kell. Az információ a hiánygazdaságban
megvásárolható
hatalommá lett.
Elérhető vagy nem érhető el ez a hatalom - ezen
áll vagy bukik. 1::slátunk olyat is, aki áll, meg
olyat is, aki belebukik. De mi lesz közben az
emberekkel? A bukottal és asikeressel ? Talpra
tud-e állni az előbbi, tudja-e élvezni sikerét az
utóbbi? A halálozási statisztikák válasza lesújtó, pedig még csak az elején járunk. A vállalkozó generáció még "fiatal". még úgy tetszik. bírja, de bírja-e belül is. hogyan és meddig - erről
beszéltek nekünk a látott filmek.
Látszólag van egy ellenpélda, a Bábolna cimű
filmben bemutatott: a nagyvállalat is lehet sikeres. De Bábolna eredményei nem a gazdasági
rendszer belső, strukturális logikájából fakadnak; a gazdaság sikerre sokkal inkább az ellenére éléssel tudott jutni. Vajon lehet-e mindenki ellenére élő?
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Termelünk is ...
A termelés a filmekben több metszetben mutatja
meg magát. A szocialista szektort jelentő első
gazdaság mellett megjelenik az értéktermelő
magánszféra (második gazdaság) és a harmadik
..gazdaság", ahol már csak a jövedelmek újraelosztása megy végbe. így alkotnak egységes. bár
nem ellentmondásmentes egészet s jellemző mód,
a mikro szint, a vállalkozások szintjén. A politikai-gazdasági vezérlés nem képviseltetik. csak
a kiskirályok vannak jelen (Faliúró, Idő van,
Egészséges erotika), akik nevetségesen kisszerűek és elmúlásra ítéltettek.
A politikailag kiépitett és működtetett gazdasági rendszer lenyomatait azonban lépten-nyomon tetten érjük. Tetten érjük akkor is, amikor
a pályaelhagyókat látjuk (Dögkeselyű. Földi paradicsom, A rejtőzködő, A nagy generáció, Viszszaszámlálás),
akik döntésükkel itéletet fejeznek
ki a gazdaságnak arról a szférájáról,
ahol hiába
erőlködsz.
nem tudsz zöldágra vergődni. ahol
lerobbant és balesetveszélyes gépek közt kell
dolgozni. autonómiád vesztve, a főnök parancsait végrehajtva. miközben a termelés abszolúte koordinálatlan.
Igaz, nem juttat sokat ez a gazdaság, de nem
is követel. Kényelmes életet kínál, ahol normát
lehet sérteni felelősségrevonás nélkül. sőt a konfliktus eltussolásában is segédkeznek, ha a mundér becsülete úgy kivánja (A rejtőzködő). Nem
tudod, része vagy-e valaminek. és hogy minek
vagy egyáltalán része. A jövedelemben nem venni észre, hogy termelés a termelésért vagy piacra termelés folyik-e a telep i bódékban (Egészséges erotika}, Ha nem számit az értékesítés, a ráfordítás is közömbös. Mindegy, mekkora a bürokrácia, amelynek remélhetőleg paródiáját és
nem valódiságát kiséri figyelemmel a Timár Péter irányította kamera.
Szomorú, de jól ismert ítéletet mond ki A nagy
generáció is a gazdaságnal<; erről a részéről: az
adaptivitás hiányát. az innovátorokkal szembeni gáncsoskodást. elutasítást. A hazáért többet
tenni akaró és arra képes végül elmeintézetben
köt ki. S mit mond példája az új nemzedéknek?
Megérte?
Dehogy érte meg! Jobb lett volna, ha a feltaláló csak a mának és magának élve akart volna többet tenni, ha "kis" vállalkozóként beépült
volna a többiek közé, akik a hiánygazdaság réseiben vállalkoznak, akár az első gazdaságon belül is. Úgy, mint aVisszaszámlálás sörgyárában.
ahol a sörelosztó maffia a legmodernebb üzemszervezőket is meghazudtoló módon építette ki
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űzlethálózatát.
ahol nemcsak a sör, de az információ is adás-vétel tárgyává lett a mit sem sejtő(?) gyárkapukon belül. Vagy ott van az Idő
van ápolónője. aki mintegy a megoldás kulcsaként kínálja fel többször is magát a kórházban
való sorbanállások.
ide-oda tologatások lerövidítése érdekében. S nem is kétséges előttünk .
hogy az asszony lehetetlen betegségének ez a lehetetlen a gyógymódja (ti. igy jutna el a kivánt
és ismert professzorhoz) .
Látható rnód békés szimbiózisban él egymással az első és a benne kiépült harmadik "gazdaság". Kölcsönösen elnézik egymás hibáit: a tehetetlenséget és a tehetősséget. Megkapó természetességgel karikáznak haza az asszonyok a
tandemjükre kötött ládákkal az Egészséges erotikában. A naplopás pedig olyannyira általánossá vált, hogy már fel sem tűnik. Nem szorul
ököl be a kezünk, amikor a gyárudvaron munkaidőben focizókat látjuk. megszoktuk már. S ha
ez elnéződik. miért ne néznék el a kényelmesen
reggelizőket, a csellenpöket. a munkájukat "ej h,
ráérünk arra még" módon szervezőket és végzőket.

A fejlesztésekben elmaradt, a szervezetlenségben, a nemtörődöm felelőtlenségben fuldokló első gazdaság felvillantott megoldása az Egészséges erotikában a prostitúció. Sajátos ez a szituáció abból a szempontból is, hogy aki prostituált
akar lenni. mint a titkárnő, annak nem adatik
meg, akik meg nem is tudnak róla: részeseivé
válnak. Az emberi tisztesség megvonásával. az
emberek háta mögött árusit ják ki saját számlára
az üzemet. S erre van vevő. Arukapcsolásként
ez' a kis ország már nem tud mást felajánlani.
mint aMelindák becsületét. És aMelindáknak,
Bánkoknak nem is kell erről tudnia. De ha megtudja. haragra gerjed, mint annyiszor a történelemben - és sajnos =, a konfliktusoknak most
sincs más kezelési módja. mint a robbanás. Az
új csak az, hogya gyújtogatást most az elnök és
a párttitkár nemcsak kezdeményezte, de kezdte is.
Ennyire sötét lenne a szocializált szféráról
festett gazdaságkép? Ellenpéldaként ott van Sára Sándor Bábolna című filmje, hogy az eredményeinkkel politizáljunk. De Bábolna sajnos
nem általános. Ha általános lenne, akkor a valóságtól elrugaszkodottnak kellene tartanunk az
Egészséges
erotikában megjelenő gazdasági
szervezetet és működési
szabályosságait.
ami
azonban nagyon is földhöz ragadt. Ugyanakkor
Bábolnáról csak hallunk, mesélnek róla (jobbára) a vezetői (mintsem a pórnép) és a gazdaságirányítási. a politikai. a tudományos életbeli

Tímár

Péter:

Egészséges

erotika,

1986. Haumann

képviselői és szószólói,
Hétköznapjaiba azonban nem nyerünk betekintést. Korszerű gépeit
csak madártávlatból vagy a Bábolnai Napok rivaldafényében látjuk működni. Az eredmények
mögött csak sejtjük a jobb, a szervezettebb munkát. De nem oldódik meg a rejtély: mit jelentett
a külső támogatás, a monopolhelyzet, honnan
volt a felvállalt ellenére éléshez a bátorság. Hogyan lehetséges, s egyáltalán lehetséges-e, hogy
a gazdaságban olyan zárvány ok jöttek létre,
amelyek működési magatartása környezetétől
merőben más szabályosságokat mutat? Bármi és
bárki legyen is Bábolna mögött, a gazdaság nem
a többség képviselete. Ha az lenne, nem kellene
kamerák tüzében mutogatni, hisz a mindennapiság nem hétórás filmre való szenzáció.
A második gazdaságban - szemben az elsővel
- élet-halál harc folyik megrendelésért, anyagért, üzletért. fuvarért. És harc folyik a kint és
bent levők között is, amit a kívülrekedtek "Si"
(értsd: sárga irigység) faktora motivál.
A nők a butikokban vállalkoznak, ahol a férfiak a kiszolgáló holdudvart jelentik (A rejtőzködő, A nagy generáció). A férfiak a simlisebb üzletekbe is belemennek (Dögkeselyű), ill. vakmerőn kísértik az ismeretlent (Fallúrá. Visszaszámlálás). A vállalkozók pályaelhagyókból
lesznek, és ahhoz a generációhoz tartoznak, akik
már behatoltak az élet sűrűjébe, jobb falatokat

Péter, Rajhona Ádám és Koltai Róbert

is szeretnének, de a 'hierarchikusan rendeződő
gazdasági szférában erre nem látnak lehetőséget. Pénz szeretetüket a néző nem ítéli el, inkább drukkol nekik a partvonalról.
Három sikeres alak tűnik ki közülük, akik valószínű, nem a véletlenek egybeeséseként _
nagyon hasonlitanak egymásra: az Egészséges
erotika zöldségkereskedője, A rejtőzködő üzletasszonyának társ-házibarát ja és A nagy generáció Nyikitaja. Még a fizimiskájuk is egy: olyan
kissé korpulens. harminc-negyvene sek. Dolgoznak, jönnek, rnennek, tudnak rnindent, az üzlet,
a játékszabályok és a szabályok kijátszása a kisujj ukban van. Igen, dörzsöltek is, mert csak így
megy a bolt, és megy. A hajdani nagy üzletemberek kisszerű lenyomatai ők, ahhoz az elsőgenerációs vállalkozói társasághoz tartozva, aki
még tevőlegesen vesz részt a profitszerzésben.
Nem így a Dögkeselyű Kowalskija, akinek személyén keresztül egy borzongató, de szervezett
alvilág képe sejlik fel előttünk. Ó képviseli az
átmenetet a legális második gazdaságból a tiltott és üldözött földalattiba. Az orrunk itt nagy
vadat szímatol. csak a hatalomnak nincs rá szimata. Láthatóan ez a legjövedelmezőbb "termelési mód", és itt a legdrágább az információ.
Idesorolhatók a FaIfúró kismamái és könnyűvérű lányai is, akiknek ugyan nem megy olyan jól.
mint Részvét Micinek a Dögkeselyűben, viszont
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bukó, a kudarcot valló végképp magára marad.
A segítés-hiány élmény-érzésének ad abszurdum
vitelére épít a Dögkeselyű taxisa, aki pontosan
végiggondolja a segítségek mindenoldalú elrnaradasát. s levonja a tanulságot: lehetséges és valóságos ellenségként tudja be a külvilágot. Patologikus viselkedése mégsem őrület, hiszen
pontosan tisztában van az erőviszonyokkal. s ennek megfelelően vaslogikával viszi végbe önpusztítását mint a szolidaritás-hiány
egyik lehetséges értelmezését.
A mikrovilágbeli szolidaritás felszámolódása
keserű tanulsága aVisszaszámlálás
főhősének
is, aki kénytelen munka közben és nagybetegen
is nap mint nap újra tanulni azt. hogy csak önmagára számíthat. A Falfúró optimistán induló,
ámbár suta vállalkozója
is olyan nagyvárosi
dzsungelharc törvényeivel kénytelen megbarátkozni. amilyenekkel
nagyüzemi
munkásként
nem találkozott. A nagyüzemben is tudta, hogy
magára van hagyva, de ott legalább az íróasztalt ellenfelére borithatta (az uralkodó osztály
jogán?, a más jövő ígérete jogán?, az elszakadt
cérna jogán? - nem tudni). Kisvállalkozóként
már nem tud borogatni, megértést (és áramot)
kér a rutinos szerelőbrigádtól, de ugyanúgy jár.
mint a VisszaszámláIás vállalkozó soférje. vagyis jól elverik azok, akiknek életébe, munkájáA mindennapi lét "kultúrája~'
ba véletlenül és percekre belecsöppent. S miért?
Mert ..osztályideqen"
létében feltételezhetően
A filmekben megjelenő mindennapi lét legfontojobban
él.
"Lassan
viszi
az idő a ködöt .. ."
sabb jellernzője az elemi érintkezések rendkívüli
A
konfliktus-telítettség
és megértés-hiány eróhonilihius-telitettséqe. A párbeszédek sisteregziós
erőként
működik
a
családi
életben is. A kép
nek, és minden mondat lappangó "ígérete" a jóott sem jobb, csak másabb. A filmek családi körvátehetetlen összeveszés. Pedig a konfliktusok
képében szétesett viszonyok uralkodnak. Kötőtöbbsége legtöbbször nem túl nagy horderejű.
dés nélküli emberek hadakoznak egymássaL váNincsenek igazi nagy ütközesek. csak folyamalófélben lévő - vagy már elvált - házastársak hitosan vívott helyi kisháborúk. Az otthonokban,
báztatják kölcsönösen egymást. mindenért. Mina munkahelyeken és a különböző intézményekdenki a másiktól várná a megértést, és mindenki
ben a jól megásott lövészgödrökből zúdít tüzet
mártirrá,
a másiktól szenvedővé lesz, hisz rninmindenki az éppen arra haladó védtelenre.
denki csak várakozik. A társkapcsolatokban
a
A megértés, a megérteni törekvés hiányzó
másik
nem
aligha
az
együttélés
tartós
örömforadománya érzéketlen türelmetlenséggel ruházza
rása, legfeljebb csak alkalmi szexuális partner,
fel az egyébként egymásra utalt embereket. Az
aki ebbéli minőségében természetesen bármikor
egymásrautaltság azonban csak a legritkább pillanatokban tudatosodik, de gyorsan is múlik . lecserélhető.
A szerelem megszűnt a családok életében, tönem jelent elég fedezetet a másként-élés akararékeny és alaptalan jellege legtöbbször a néző
tának megvalósítására. (A nagy generáció, Idő
szeme láttára válik nyilvánvalóvá (Falfúró, Viszvan, Falfúró, A rejtőzködő).
szaszámlálás.
A rejtőzködő, A nagy generáció).
A megértés hiánya elzárja a segíteni akarás útEllenpéldát
találni
nehéz. A rejtőzködő főhőséját is: "Nem segít itt senki senkinek, csak úgy
nek mániákus kötődése távol lakó, ritkán láthatesztek. mintha élnétek" - összegzi rezignáltan
tó szerelméhez sokkal inkább tűnik narcisztikus
az öreg Mákkai a véleményét, a körülötte tönkremenők élete láttán A nagy generációban. Az viszonynak, mintsem érthető szerelemnek. Érintkezésük során mindketten idegen nyelvet haszelmaradó segítség a többség alapélménye lehet.
nálnak. Anyanyelvük nélkül nem is tudnak egyA filmek ből kitetsző esetekben az egyszer el-

a börtön hűvös levegőjét sem kell érezniűk a hátuk mögött. Ellenkezőleg, olyanok lihegnek értük - mint ez a házibuli ból kitűnt +, akik megjelenésük alapján a hatalomba kőzépszinten beépűlteknek minősíthetők. A Dögkeselyű Agikáját eltartó Arpika is vezető mérnök valahol. Vidám kis ország ez, lám, még erre' is futja, igaz,
hogy kisstilűen. esetlenül, de valamiképp mégis
csak szervezetten.
Olyan a gazdaságunk - amiként a filmek is
mutatják =, mint egy nagy szatócsbolt. ahol "cukor mellett a petróleum, szög, zsír, szappan, szóda, lámpa, gyertya meg egérfogó mind egybe
van szórva". Nagyon tagolt, egyes metszeteiben
más-más játékszabályok szerint, más-más normál állapottal jellemezhetőn működik. Amit lehet az egyik szférájában. nem lehet a másikban.
Nagyon más értéke és ára van a gazdaság kűlönbőző területein eltöltött időnek, de a követelmények is mások. Sokan élünk - termelőként és
fogyasztóként - egyszerre több helyütt is. Zavarainkon és a zavarodottságon, a személyiség felbomlásán, a társkapcsolatok kíürülésén.
a családi kötőszövetek tönkremenetelén.
az értékek
válságba kerülésén a jelzett feltételek közt nincs
csodálkozni való.
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mással úgy ordítozni, mint honi sorstársaik.
(Bár ez a furcsa pár is, mihelyst indulatba jön,
azonnal saját anyanyelvén pöröl a másikkal,
nem zavartatva attól a ténytől. hogy ily módon
semmit sem tud megértetni magából.)
A propos. ordítozás. Érdemes kissé elidőzni
a filmek kommunikációs szerkezetének szembetűnő jegyeinél is. Valószínűleg a megértés-hiány
tudatosulásának
köszönhetően nem beszélgetéseket látunk-hallunk, hanem egymást váltogató,
hosszabb-rövidebb
monológokat.
A legkisebb
probléma felvetődése is felidegesíti a résztvevőket, azonnal kiabálni kezdenek egymással, s innentől kezdve már nincs remény a normális
együttműködésre. Mindenki fújja a magáét, mindenki saját eldugott, féltve őrzött sérelmeit vagdossa az éppen-másik fejéhez, beszélgetni már
régen nem tud senki. Nincs is mit mondani,
amit el kellene mondani, az talán eqyedül végig
sem gondolható.
Lepusztult maga a szókészlet is. Sok a káromkodás, sok az indulatszó, amelyek gyakori használata felment az érzelmek pontosabb kifejezése
alól. Az Idő van házastársai érthetetlen dolgokról beszélgetnek egymással. A rejtőzködőben
mindenki csak magáról beszél, a Falfúróból megtudjuk, hogy csak egyetlen egy dolog van, amit
ezerféleképpen lehet nevezni; a pénz. A lepusztuló kommunikációt legtudatosabban az Egészséges erotika vállalja fel, itt már szinte dramaturgiai alapelvvé válik az, hogy rövidítések ben
és igeidők nélküli, jelzésszerűen csonka mondatokban fejezik ki magukat a beszélgetők, ami
felnagyít ja kisszerűségüket,
személyiség-nélküliségüket. De a legreménytelenebb az. amikor a
különböző generációkhoz tartozók kívánnak információt cserélni. A középgenerációk
sem a
szűleikkel, sem a gyerekeikkel nem képesek szót
érteni, sőt, érthető, tartalmakat kifejező mondatokat képezni sem tudnak.

Az emberi magatartások
anatómiája és környezetünk
A mai időket megjelenítő filmbeli szereplők
meglehetősen törékeny embereknek tűnnek. Kevés köztük a belső tartású, és sokkal gyakoribb
a kiforratlan jellemű, véletlenektől sodortatott.
tartás-nélküliek jelenléte.
Nincsenek nagy igényeik a világgal szemben,
energiáj uk túlnyomó részét az egyéni életkörűlmények reprodukálása emészti fel - sokszor érthetetlenül nagy áldozatok árán. Bukásaik. kudareaik nem abból adódnak, mert nekirontottak
a fennálló intézményrendszemek,
vagy szövet-

keztek. harcoltak volna. így vereségeiknek sincs
önmagukon túlmutató tanulsága. (Látszólag a
Dögkeselyű taxisának háborúja folyik a legszélesebb fronton, s az ő jelleme üt el leginkább az
előbbi típustól - mégis, sorsa ugyanazt példázza, mint a többieké. vagyis a véletlenszerű, kiszámíthatatlan viszonyok uralmát.)
Ebben a világban nem lehet hosszabb távra
berendezkedni. hisz örökké résen kell lenni. Ami
ma jó volt, holnapra már használhatatlanná válhat. A szituatív viselkedés a leggyakoribb minta.
A közvetlen-alkalmazkodó
hozzáállás eluralkodása figyelhető meg a legtöbb filmben. (Több
mint elgondolkoztató az a tény, hogy a nyolcvanas évek legnagyobb feltűnést keltő társadalomtudományi kutatása, a társadalmi beilleszkedési zavarokat vizsgáló is azt állapította meg.
hogy a deviáns magatartásformák
terjedésének
egyik jele-oka éppen ebben az adaptív-alkalmazkodó tipusnak az előtérbe kerülésében mutatható ki.)
Ez a napi alkalmazkodó ember kényszerűen is
kisszerűvé válik, rnéq nagyobb céljai elérése során is fojtogatóan pitiáner, és - az esetek többségében - múlt jához való viszonyában is azzá
lesz. A nagy generációban egy egész korosztályra kiterjedő panoráma mutatja be, hogyan morzsolódik szét egy önmagát változásra hivatottnak tudó csapat, s hogyan termeli naponta újra
a kicsinyes árulásokat. az arcpirító csalásokat. a
pillanatnyi alkalmazkodások átláthatatlan kényszerei kőzött.
A filmek főhősei túlnyomórészt fiatal felnőttek, akiknek életében alapvető szerepet játszottak a bevezetőben vázolt kedvezőtlen folyamatok. A fiatalkor meghosszabbodott,
ami kettős
értelemben is infantilizál. A kivülrekedés és a
változás-képtelenség egyrészt önmagában is erősíti a fiatalkorhoz tapadás kényszerét - s ennyiben a ,,fiatalos" maníroknak valóságos alapjuk
van. Másrészt, a fiatalkori viselkedés-töredékek
átmentése megkímél a felelősség elviselésétől. és
feloldja a helyzet képtelen ellentmondásosságát.
Ez a feloldás azonban mindig csak ideiglenes jellegű, hiszen maga az alaphelyzet újra és újra
előállítódik.
s így igencsak viszonylagos értékű
mint megoldás. Az Idő van főhősének álomvilága rendszeresen megmenekít a tényleges gondokkal való szembenézéstől. Van azonban egy
pont. ahol már nem bírja tovább, és világgá ordítja, hogy harmincöt éves korában sem tud még
semmit csinálni. A Visszaszámlá1ás sofőrje is ráunt már, hogy évtizednyi munkavégzés után
sincs semmi reménye alapvető gondjainak megoldására.
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A többi filmben is kimutathatóan az a korosztály játssza a főszerepet, amelynek integrációja
túlontúl lassan és nehézkesen megy végbe. (S
kérdéses magának a végbemenetelnek a ténye
is.) Kevés lenne azonban pusztán generációs jellegzetességekkel magyarázni az előbb említett
szituatív viselkedésnek, a törékeny és tartás nélküli tipusnak az elszaporodását, A háttérben kitapinthatóak azok az alapvető társadalmi folyamatok, amelyeknek rövid elemzése - ha maradéktalanul megmagyarázni nem tudja is, de legalább érthetőbbé teheti a filmekben ábrázolt
karakterek okait.

A normativitás lassú felbomlása
Az elmúlt évtized számtalan ponton kikezdte a
társadalom
magatartás-irányítási
rendszerét.
Már a munkavégzésnél sem világos, hol húzódik
meg a legalitás és jogellenesség közötti határ.
AVisszaszámlálás
sofőrje csak sejti, hogy valami nincs rendjén a sörszállítások körül, de nem
mélyed bele a probléma boncolásába - hisz ő is
ebből él. (Kedves szomszédja meg egyenesen
jogosítvány nélkül használja teherautóját éjszakánként.) A Falfúró kismamái a prostitúciót termelési folyamatként építik ki, A rejtőzködő pilótáj ának pedig kifejezett igénye bűncselekményének elsimítása. amit alanyi jogként követel mun64

és Lukáts

Andor

A nagy generációban az egyetlen
normatív örökség, amit az idétlen hatvannyolcaskodók a gyermekeikre hagynak: hogyan lehet kikerülni a katonaságot. Az Egészséges etotikában a korrupció és az amoralitás vezetési
modellé áll össze, s arnikor a sértettek értesülnek kihasználtságukról, nem a megbántott szemérem az érdekes, hanem az így szerzett hasznon való osztozkodásból történt kimaradás. A
Dögkeselyű főhősének
érintkezéseiból kiderül.
hogy valamennyi általa átlátott réteg tagjai megtanultak együttélni a norma sértő magatartásokkal ...
De nemcsak a rögzített-írott normativitás világa kérdőjeleződött meg, hanem a mindennapi
életet átfogó és szabályozó morál is erősen felszámolódóban van. A filmek konfliktusai azt
mutatják, hogy mindenféle morális kategória
felrúgható. Nem számít a házastársi hűség, nem
fontos a másik tiszteletben tartása, vissza lehet
élni a bizalommal, és nem kötelező segíteni a
legjobb barátnak sem. A családon belüli alkalmazkodásnak csak nyomelemei látszanak: a
gyerekek megvannak, de törődni nem kell velük.
A normasértő magatartás normálissá válhat. A
magatartásokat szabályozó-befolyásoló intézményi struktúrák komolysága és hatékonysága kétséget ébresztő, különösen azért, mert a normasértés ebben a szférában is bevetté lett.
kahelyétől,

Az értékek útjai
A hetvenes évek vége óta a társadalomtudományi irodalom mind sűrűbben szól az értékválsáqról. az értékvákuumról.
A kutatások általában értékváltásokról
írnak. Hankiss Elemér e
tárgyban végzett vizsgálatai alapvető értékproblémaként az "üres individualizáció"
térhódítását
regisztrálják.
A filmekből visszaköszönő
értékvilág két határozott tendenciát mutat:

A hagyományos
Súlytalanná.

értékstruktúra

összeomlása

öregekkel való ritka találkozásokat.
A kapcsolatok éppoly zavarosak. mint a résztvevő egyedek magatartásai,
ami persze nem is lehet másként. A filmekben
jelenlévő
gyerekek
riadt
szemlélőí a marakodó felnőtteknek,
szüleikkel
ők sem törődnek, s különös. mélyebb érzelmek
nélkül
tűrik
átláthatatlan
világukat.
Ennek
egyik szélső pontján helyezkedik el az Idő van
testvérpárja. akiknek egészen kis korukban megvan már a maguk őrült. szüleiktől függetlenedett világa. Más ponton helyezkednek
el a Falfúró gyerekei, akik tv helyett élvezik' a házban
lakók burleszkszerű
verekedését.
Sajátos. de
nem ismeretlen
viszonyulási
módot mutat A
nagy generációbéli késő kamasz, aki öngyilkossági kísérlettel kényszeríti ki a vele való törődést, vagy a Visszaszámlálás
nyolcadikos
kamaszlánya, aki babával örvendezteti
meg szüleit. A rejtőzködőben a g~ereket intézet gondozza, hogy ne zavarja szülei rumli s életét ...
Mindegy, melyik filmmel példalózunk.
a lényeg ugyanaz: a gyerekekkel való törődés nemcsak hogy nem központi érték, de éppen ellenkezőleg, a szétszórt, tartás nélküli magatartások
világának leg szélén helyezkedik
el.

használhatatlanná
váltak és válnak
a korábban
fontosnak,
lényegesnek
tartott viszonyulások. Nemigen látunk boldog embereket
a filmekben, legfeljebb
boldog pillanatokat.
A
pillanatokat a mindennapi célok teljesülése hozza: győzelem a teherautó-licitnél
(Visszaszámlálás), sikerül benzint lopni (Egészséges erotika),
megvan a fúrógép (Ealiúro], megjön a régi barát, akivel be lehet rúgni a régi helyen (A nagy
generáció), sikerül sárkányrepülőt
eszkábálni (A
rejtőzködő) stb. Az ilyen örömök nagyon kilógnak a rohanós mindennapi
életből, s megélt ségük is - a már említett - infantilis módon zajlik.
(Gondoljunk például az Egészséges erotika tűzA tudás, a tanulás mint érték rendkivül elmooltójának
euforikus
örömére
az alkalomból.
sódott módon jelenik meg a filmekben.
Marhogy viszontláthat ja önmagát a képernyőn.)
káns jelenléte csak egyfajta tudásnak, az inforAz értékképződés.
értékalakulás
folyamatámációk birtoklásának
van. De az intézményesen
ban furcsa helyet fogla'nak el az emberi kapcsoszerzett ismeretről nem látszik, hogy értéket jelatok. Alig van olyan film. amelyben ne jelenne
lentene, mint ahogyan maga az értelmiségi szemeg a zavarodott,
véletlenszerű,
érzelmi alaporep sem a szükséges és megfelelő helyen értékat nélkülöző szexualitás. A fogyasztás nívój ára
kelődik. A Dögkeselyű taxisa pályáját otthagyó
süllyedt szexualitás
valószínűleg
előrelépés
a
mérnők, de a lopott kocsikat szétszedő Kowalsférfiuralmon
alapuló alávetettséghez
képest. és
ki is az. Az Eszkimó asszony fázik művészének
kifejezésre jut benne a megváltozó férfi-nő
vimagatartása
is távol esik az értelmiségi hivatásszony. A nők helyzetváltozása
tilalmak sorát tögyakorlástól,
legfeljebb
manírjaiban
képvisel
rölte el. a fogamzásgátlók
pedig a szexuális
egyfajta félreértelmezett
"alkotó" értelmiséget.
gátlásokat, így a párkeresés
is összehasonlíthaA Kutya éji dalának papj áról pedig kiderül.
tatlanul szabadabbá vált. Csakhogy a filmekben
hogy valójában
álpap.
megjelenő szexualitás többnyire eléggé nyomoA többi filmben megjelenő kényszerfiatal érrult és - a biológiaiakon
túl - kevés örömet
telmiségi problémái, életkeretei nem alkalmasak
okozó. Nem tudni, hogy ez az új-promiszkuitás
a hagyományos értelmiségi szerepek kihordásátény-e vagy szimbólum. Talán mindkettő, talán
ra és folytatására
(Idő van, A nagy generáció).
a kötődések. hiányának, a bensőséges kapcsolaA probléma igazi (történeti) bemutatására
A tatok elértéktelenedésének
szimbólumaként
tűnik
nítványok vállakozott. amely egymás mellé vágfel az egyes filmekben.
(Értelemszerűen
ezúttal
ja - az időszerkezet
szándékolt, de nem bántó
is a Bábolna az egyetlen ellenpélda. igaz, ennek
megerőszakolása
útján - a kűlönböző
generááltalánosíthatóságát
lerontja, hogy a film egyciók lehetőségeit.
Kiderül, hogy a valaha volt
részt dokumentum
jellegű, másrészt meg csak
tudni-tanulni
vágyó magatartás
néhány évtized
férfiak sz erepelnek benne ... )
múltán teljesen anakronisztikus,
és az egyszer
A szerelem eltűnese és a fogyasztói magatarmár kikínlódott-megszerzett
értelmiségi
attitűd
tás előtérbe kerülése
kisugárzik
minden más
nem képes folytatódni az utód-generációban.
emberi kötődésre.
Érzelemszegénység
uralja a
Néhány filmben fel-feltűnik a szakosodott érgyerekekhez
fűződő viszonyt éppúgy, mint az
telmiségi is mint valamely foglalkozási ág rep-
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rezentánsa,
de tudásáról.
munkájáról
nincs bővebb képünk. Az Egészséges erotika állatorvosáról is csak az derül ki, hogy részese a helyi
elitnek. mert nem lóg ki közülük. és kecskét kap
hálapénz gyanánt ...
A tudás és tanulás mint eltűnő értékek inkább
a hiányukkal
tüntetnek.
Nincs megformált
helyük a jelenlegi átalakuló
értékképzési
folyamatokban, szakmai értelmiségi
tudás helyett sokkal
fontosabb
az alkalmazkodni
tudás, a szituatív
viselkedés,
ez azonban
szerkezetében
és időtállóságában
is egészen más értékrend
reprezentán sa.
A filmek szereplőinek
ideológiai értékrendje
többnyire
értelmezhetetlen,
politizációjuk nyomonkövethetetlen.
Politizálási
készségeiket
inkább az alkalomszerű
megjegyzések
elhangzása
mutatja, mintsem az ilyen irányú igények tényleges megléte. Ezúttal is inkább a hiány, a kialakulatlanság a szembetűnő
mozzanat.
A filmekben szereplő generációk
elmondhatatlan
távolságban
élnek a nagypolitikától,
következésképp értékvilágukban
sem okoznak zavarokat
a
direkt-politikai
problémák.
A fennálló rendszer
meglétét
néhány szűkre fogott intézmény
közvetíti, de ezek is többnyire
kisszerű személyekben hordódnak
ki, a közvetlen főnökökben
(Falfúró, Vissza számlálás), a rendfenntartó
szervezettel összefonódó
házmesterben
(A rejtőzködő.
Falfúró.) Végletek ig stilizált, abszurd rendszert
megjelenítő
az az Idő vanban állandóan
visszaköszönő élmény, hogy bármilyen
intézmény
kapujához ér az ember - ugyanazokat
a kérdéseket kapva =, azonnal igazolnia kell magát, lettlégyen az kórház,
üdülő avagy éppen a saját
munkahelye.
Az elvont
hatósági
funkcióban
életre
kelő rendszernek
csak kontroll szerepe
van, és nyomaiban
sem látszik koordinatív-irányító mivolta.
Egyedül az Egészséges erotihában állnak össze a küzdelmek
politikailag
is értelmezhető
konfliktussá.
azonban a nők sztrájkja - minden külső azonosság ellenére - távolról
sem valóságos politikai harc, mint ahogya
helyi
vezetők amatőr reakciója
sem nevezhető
igazán
politikának.
A politikum
messzesége
az ideologikum
hiányával is társul. De a csupa ideológiamentes
tevékenység
között néha föl sejlik az irracionalizmus is mint lehetséges
kiút. Van, ahol ez beléolvad a történet
egészébe
(Dögkeselyű, Kutya

éji dala, Eszkimó asszony iázik). A rejtőzködőben azonban a misztikum mint lehetséges választás tudatosan
is kifejeződésre
jut; a film rnondandója az első kockától az utolsóig erre az értékválasztásra
épít.
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Az autonóm magatartás felértékelődése
Az autonómia
iránti vágy átszövi a szereplők
többségének
életét. A második és harmadik
gazdaságban
vállalkozó
termelésszervezési
önállóságot is akar és fogyasztói
szuverenitást,
azaz
függetlenedést
a szegénység
rekvizítumaitól.
Az
autonómia
mítosza szeretné zárójelek közé tenni
a körülmények
korlátozó hatalmát.
s ez a tértől.
időtől elvonatkoztató
igény sokszor
produkál
átélhetetlen
és olyan maqatartásokat,
amelyekkel a néző a legnagyobb
erőfeszítések
árán sem
tud azonosulni.
(A rejtőzködő, Eszkimó asszony
fázik, Kutya éji dala. Idő van). Az önállósághoz
való ragaszkodás
ugyanis nemegyszer
az életkeretek tönkretételével
jár együtt.
Az elvont gondolati szerkezetekben
olyan antropológiai
felfogásmód
munkál, amely eredendően szabad embert. s ugyanakkor
eredendően
gonosz
és korlátozó intézményeket
feltételez.
Kettőjük
küzdelmében
nem kétséges.
hogy kinek illenék szurkolni. Pedig a probléma történetileg ennél jóval konkrétabb.
és úgy kellene feltenni a kérdést. hogy a jelenlegi gazdasági-politikai intézményi műkődés
hol és mennyiben
korlátozza a normális-egészséges
autonóm társadalmi mozgások kibontakozását.
Egy ilyen kon kretizáció során világosabban
látszana az. hogy az
autonómia
kinek. hogyan és miért érték.
A főhősők
szakadatlan
autonórnia-kűzdelmében a valóságos terhek rendszerint
előbb-utóbb
a
nőkre hárulnak.
(Visszaszámlálás. Falfúró. Dögkeselyű. Egészséges erotika). A nők megnövekedett teherhordása
alapvetően
érinti az összes
elemi kapcsolatot.
s alakulásukra
meghatározó
módon kihat.

A háttérben állandóan ...
Nem érdektelen
felhívni a figyelmet
két olyan.
talán nem lényegtelen
momentumra
is. amelyek
e szakadatlan
küzdelmek
állandó díszletei.
Az egyik feltűnőerr állandó elem az alkohol
folyamatos
és mindenütt jelenvaló volta. A mindennapi szférában az emberek közőtti kapcsolatteremtés jószerével
egyetlen és kizárólagos
formája az ivás (Eallúio. Dögkeselyű. A rejtőzködő. Visszaszámlá1ás. Eszkimó asszony fázik). De
a kevés konfliktusfeloldási
eszköz azonnal kéznél levő formájaként
is az alkohol a domináns
(Visszaszámlálás. Kutya éji dala. A rejtőzködő).
"Európa
árt a máj nak" - mondja kesernyés
kedéllyel
az Amerikából
hazalátogató
főhős A
nagy generációban. s az adatok ismeretében hozzátehetjük.
hogy Európa különösen hatással van
a magyar májra.

A másik olyan rnozzanat, amely végigkiséri a
filmeket, és valamilyen általánosabb jelentéssel
bír) a tévé inadekvát, eIIenpontozó jelenléte.
Csaknem valamennyi filmben a háttérben szól a
tévé, családok ordítoznak egymással, apák vágják be maguk mögött életreszólóari az ajtót, holtfáradt emberek zuhannak be a lakásba késő estén - a tévé ből mindig megnyugtató műsor sugárzik. Operett például a Falfúróban, vagy Rózsa György országos mosolya (Visszaszámlálás),
vagy pedig régi magyar sikerfilm .Jáncolia le"
a figyelmet (Dögkeselyű).
Mindegy, melyik példára gondolunk, mert a
lényeg ugyanaz: félig figyelünk egymásra, mert
tekintetünk egyik felét mindig a tévé köti le.
Eddig pedig ez nem több, mint közismert szociológiai tény. Érdekessé és elgondolkoztatóvá
az teszi, hogy a fiImbéli szituációkba bekerüIt
tévé-műsor-látvány felfokozott módon emeli ki
e rnűsoroknak a mindennapi élettől való távolságát, illetve a mindennapi élet kényszertapadását ehhez az inadekvát "élményvilághoz" .

Az ember végül. ..

Kézdi Kovács Zsolt: A rejtózködó,
1986. Breznyik
Berg Péter és Comille de Casabianca

Szétnézvén e körkép alapján és rágondolván a
nyolcvanas évek magyar társadalmát ért alapvető kihívásokra, föltolul a kérdés: kik, milyen
csoportok, milyen értékek lesznek egy égetően
sürgős reformfolyamat cselekvő részesei, koordináló erői? A látott teljesítmények csak a saját
helyzet javítására irányulnak, és kétséges, hogy
ezekből összeáll-e a szükséges társadalmi-gazdasági felemelkedés, felzárkózás. A nagy teljesítményeknek még a lehetőségei sem rajzolódnak ki, s a korábbiak kontinuitása megszakadónak látszik. A nagy generáció professzora az
utolsó pillanatban úgy dönt, hogy "ezeknek" kár
átadni a titkot. a találmányt, hisz úgyis csak eiherdálnák. A tanítványokban
a halni készülő
apa szeretne újító-építő szándékokat,
példát
hagyni fiára - de ott meg a fiút nem érdekli,
nem érinti az örökség. A DögkeseZyűben a főhős
idős szülei döbbenettel hallják és alig értik,
hogy kitaníttatott fiúk taxisofőr lett, az Idő vall
anyjához forduló főszereplője nem is- érti, mit
mond az neki - és sorolhatnám a példák tömegeit. illusztrálandó a generációk közötti érték- és
tapasztalatátadás fájdalmas megszakadásait.
Lehet, hogy nagy tett volt az újjáépítés, a háboru utáni talpraállás, lehet. hogy az azóta eltelt
negyven év is sok mindent teremtett - mégsem
magától értetődő evidencia az újabb generációk számára a folytatás. Se nem evidencia, se
nem kényszer: a folytatás feladata nem vált bel-

ső-maqáévá,
a kényszer pedig már gyenge volt
ahhoz, hogy a folytatás rutinszerűen adódjon.
Patthelyzet, mert az előzményeket eredményesen folytatni már csak radikális változásokkal
lehetne, ezek kezdeményezése azonban nem a
folytatásra hivatottak kezében van. S amíg a
patthelyzet
tart, eluralkodik
a szituativitás,
mind nagyobb tömegek rendezkednek be a máról holnapra létre. Változó külső körűlmények,
változó emberek. változó igények - és változatlan intézményi környezet. E két egymásnak feszülő pólus együttlétéből adódik a látszatműködés alapélménnyé válása. Papíron tulajdonképpen minden díszletszerű életkeret megvan: a
család, az iskola, a munkahely, a házmester is,
csak éppen semmi sem rnűködik úgy, ahogyan
kellene. Látszólag mindennek van intézménye,
szervezete, s tán még jogszabályokba foglalt garanciája is, mégis egyre több a zavarosan viselkedő ember, a kűlső és belső rumli, a rendetlenség, az értelmes, előrelendítő cselekvés lehetőségét adó entrópiát fogva tartó rendezetlenség.
A rejtőzködő a zűrzavart az emberekben mutatja ki, A nagy generáció és a Falfúró az embetek közötti viszonyokban, az Egészséges erotika
a termelésben és a morálban. Az egészre a koronát az Idő van életvilága teszi fel, ahol már semmi sincs a helyén, ahol már a rumli is stilizált
és természetes élménye mindenkinek.
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Szomjas György:

Faltúró,

1986. Bán János és Szailer Renáta

Ezek a filmek nem a magyar társadalom struktúráját mutatják meg, ezt nem is várhatjuk a
filmművészettől. A filmek kikapják a struktúra
egy-egy darabját. átvilágít ják, megforgat ják, és
kísérletet tesznek értelmezésükre. Próbálnak típusokat, életutakat. karaktereket,
jellemzőnek
tartható helyzeteket bemutatni, de nem állhat
össze ezekből a nyolcvanas évek magyar társadalma. Nem is baj. Összeállt viszont valami más,
valami nem kevésbé fontos. A struktúradarabkák. élethelyzetek kirajzolják a dinamikát és a
társadalmi
folyamatok mozgásirányát. Ponto68

sabban. a mozgásirányok sokféleségéből választanak oly módon. hogy az ábrázolás felerősíti és
markánsabbá teszi a bemutatott tendenciákat a
be nem mutatottak rovására. (Mert azt azért ne
feledjük, hogy nem láttuk, hogyan élnek azok,
akik nem hagyják ott a nagyüzemet, hogyan él
az alkalmazottak csaknem milliós tömege, hogyan él az a család, ahol még törődnek egymással.) Számonkérhető-e ez az egyoldalúság? Úgy
gondoljuk, hogy nem. A filmművészet - ha művészek csinálják - jogosan szól arról, amit a
legnagyobb gondnak tart. S ha úgy tartja, hogy

a társadalmi folyamatok mozgásirányában azok
a tendenciák válnak vészesen uralkodóvá, amelyek béklyóba köthetik a lehetséges jövőt, akkor
szóljon arról.
Itt van azonban a Bábolna című film is, amire
minduntalan vissza kell térnünk. Ezúttal zárójelbe tesszük kételyeinket, azt, amit nem látunk
benne, és csak kihordott gondolatait tekintjük,
mint amelyeknek van közük a valósághoz, s
ezért az új normativitás posztulátumaként társadalmi-gazdasági fejlődésünk egészére kivetíthetők.
Sok Bábolna kellene, egy Bábolna-ország kellene, ahol egymásra pozitív hatást gyakorlón
egészül ki a központi redisztribúció a piaccal. és
fordítva. Az elvtelen támogatás-osztogatás
és
meg szorítás helyett a központ ösztönözzön. díjazza a jó kezdeményezés kibontakozását, ne a
túlélést, hanem a többletélést segítse. "Meghonosítani egy új termelési rendszert - halljuk a
filmben =, ahhoz kemény fegyelem kell." Sokan
gondolják a nagy gazdaságra vonatkozóan is
így. De rní az, hogy fegyelem? A gazda ostora
alatt is rend van, csakhogy az így fegyelmezett
cselédekkel nem megy úgy a szekér, mintha az
autonómiát élvező végrehajtó alsó szint belső
igényeként és érdekeként formálódna meg a fegyelem, a maga szabta parancsok szerint mozdulva.
Bábolna a siker útján Fehér Lajos reforrnkísérleteként, a reformgondolatok igazolására in·
dult, és a folyamatos megújulás tartotta fenn,
vitte előre. Vezetői tudták, hogy fel kell adni az
autark szemléletet. és nyitni kell a világ felé,
hogy a világ is nyithasson felénk, hogy csak előretolt sáncok mögül lehet eredményesen védekezni, hogy következetesen végigvitt koncepcióval meg lehet haladni a mégoly szorítónak tetsző
feltételeket is. Hittek abban, hogy az eredrné-.
nyek bizonyító erejével normát sérthetnek. mert
tudták, hogy a már elért siker is a normákon

való túllépésből született. és a további is ettől
várható. Nem a társadalom vagy a gazdálkodás
etikai normáit sérthették ők, csak a rájuk erőszakolt, gúzsba kötő szabályokon és a gazdasági
környezetünk ben artikulálódott szabályosságokon tették túl magukat. Úgy, mint például a nyugatra tekintés ideológiai tilalmán. a bürokrácia
leépíthetetlenségén. A piacelv (h)űséget nemcsak
szavakban hirdették, támogatták az alulról jövő
törekvéseket, s spontán mozqalmakat, vállalták
a bukások el nem tussolását és a generációvál·
tásokat.
S "ha a világ" - Bábolna - "volna", akkor
boldogabb volna? A kérdés - egyértelmű válasz híján - költői marad. Nem tudjuk, csak azt
talán, hogya boldogság az értelmes, gazdag és
kiteljesűlő
életet jelenti, amire egy működőképes gazdasági rendszerben nagyobb az esély.
Nem lehet a társadalom egészéről filmet készíteni. A filmek többségében egyéneket látunk.
egyedi sorsokat, amelyeknek csoportkeretei elnagyoltan mutatkoznak meg. De közös tanulságként leszűrhető az, hogy a bemutatott egyéni
életutak mindegyike túlméretezett küzdelmekből alakul. Vagy az egyes emberek teherbírása
csekély, vagy a feladat aránytalan nagyságú. A
kettő együtt is gyakori probléma.
A filmek főhősei alapvető, strukturális gondokkal kűszkődnek,
s ez a tény nem egyszerűen
ábrázolás, témaválasztás kérdése. Úgy tűnik,
hogy felcserelődtek a dimenziók, és a struhturális konfliktusok egyénivé tétele zajlik az utóbbi
szűk évtizedben. A maguk személyes - sokszor
megoldhatatlan - problémájaként élik meg a
szereplők azokat a gondokat, amelyek egyébként tőlük eléggé távoli szférákban keletkeznek.
Igy látszólag nincs szó strukturális válságről.
csak az egyéni élethelyzetek konfliktusairól.
Petschnig Mária-Kéri László

JEGYZETEK
1. Az írás alapjául azok a filmek szolgálnak,
amelyek az utóbbi egy-két év termésében a
nyolcvanas éveket érintették. A frissebb keletű
alkotásokon túl visszanyúltunk a Dögkeselyű, a
Kuiya éji dala és az Eszkimó asszony fázik című
produkciókban megjelent problémakörökhöz is,
mivel úgy véljük, hogy sok tekintetben folyta-

tódnak

az ezekben megjelenített kérdésfeltevé-

sek.
2. A kényszerfiatalok helyzetét és az új filmekben játszott domináns szerepét Agh Attila
részletesen mutatja be a Filmvilág '86/4-es számában: Fejtegetéseivel egyetértve nem térünk ki
a probléma mélyebb elemzésére.
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Érték és példa egy évad magyar filmjeiben
Filmkockák peregnek a filmbeli filmvásznon.
Partizánok hátrálnak ki az erdőből, dobtáras
géppisztolyaikkal fedezik visszavonulásukat. A
láthatatlan ellenség túlerőben van, a hősök egymás után esnek el. Golyót kap a Mauserével tüzelő fiatal kornisszárnő is, egy halomra hanyatlik, sapkája leesik, haja kibomlik. Ballonkabátos fiatalember fut oda hozzá, a haldokló fölé
hajol, hogy hallja utolsó szavait: "To be or not
to be, that is the question ... " - szavalja elhalóan, de tisztán a nő. A fiatalember elveszi a halott pisztolyát, azzal harcol tovább, majd felugrik egy régi típusú repülőgépre, amely elszáll
vele. A moziteremben a filmet néző szakállas
férfi kimegy a visszhangos előcsarnokba. Utánanyomul a film végét jelző patetikus zene és a
film hangja, amelyből megtudjuk, hogy a komisszárral való beszélgetés után Szergej úgy érzi, hogy dolga van, és elindul egy új világba.
A szakállas benyit a mozi mellékhelyiségébe,
ahol fiatal pár szeretkezik. A kéj extázisában a
lány - szemüvegét megigazítva - "filozofikus"
szöveget halandzsázik. A szakállas férfi - Misi
az, Gothár Péter: Idő van című filmjének főszereplője - rájuk csukja az ajtót és elhagyja a
mozit. Erős indítás, sűrítve önti ránk a káosznak azt az érzését, amellyel Misit a külvilág jelenségei eltöltik.
Érdekes véletlen, hogy a Hamlet-monológ
egy másik magyar filmben is meg szóla!. Oborzil
úr, az 1932-es bécsi előadás mára használhatatlanná vénült címszereplője szavalja Sándor Pál
filmjében, a Csak egy moziban. A zseniális öreg
színész (Major Tamás játssza megrenditően)
kényszeredett vigyorral harsogja arcunkba a dán
királyfi elmélkedését lét és nemlét kérdéseiről.
Mint az előző filmidézetben. a Shakespeare-szöveg tartalma itt is érdektelen, nincs kapcsolata
a történettel. Jelképesen van jelen, mint egy eddig általánosan elismert szellemí-kulturális
értékrend megidézett és rögtön idézőjelbe is tett
alapkincse. Mert Oborzil úr is kapaszkodni akar
az őt körülvevő és elsodrással fenyegető zűrzavarban. Ezért választja ifjúkora dicsőséges szerepét, bár riasztó nevetése érzékelteti, hogy a
filmforgatás és az élet elmúlásának felfoghatatlan őrülete e kapaszkodóról is feszeqeti a tapadó
tudatot.
Shakespeare darabja és az évad filmjeiben
erősen hangsúlyos problematika más oldalról
hozható tartalmi kapcsolatba. "Kizökkent az
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idő; - ó kárhozat! " Hogy én születtem helyre
tolni azt." - mondja ki Hamlet a dráma kulcsmondatát. Egy számára érthetetlen és elfogadhatatlan erkölcsi értékrendben kell igazságot
szolgáltatnia, azaz megfelelnie saját erkölcsi érzéke parancsainak. Csak hát érvényes-e még saját értékrendje'? Ez a probléma késlelteti gyors
és egyértelmű cselekvését. Hasonló kérdésekkel küszködik - többnyire öntudatlanul - az
elmúlt évben készült magyar filmek számos alkotója. Gothár Péter filmjének címét a sportnyelv is használja. "Idő van I" - szokták bekiabálni a mérkőzés vége felé a játékosoknak. figyelmeztetve őket, hogy ébredjenek rá: múlik az
idő, hamarosan befejeződik a játék. Vagy ami
manapság a helyébe lépett: a küzdelem. Ha tehát vesztésre állnak, szedjék össze minden maradék erejüket és erősítsenek. ha pedig ők vezetnek, tartsanak ki, hiszen nem sokáig kell, És
mivel a vizsgált filmek fő figurái közel sem állnak nyerésre, nekik is szól Misi kislányának szelíd arccal elmondott figyelmeztetése: "Komolyan kéne venni, kurva időt!" Lét és idő alapvetően függ össze. Most kéne eligazodni az életben, rendet teremteni magunk körül. Hiába
árad a Szerelem első vérig című film utolsó képsorain a dal: " ... a tények szürke tengerétől elfutunk, / Hiszen van még idő, azért sem változunk ... ", a film kamaszkorból éppen csak kinőtt hőse elvesztette édesanyját és az érettségin
kívül előtte áll egy bizonytalan kimenetelű házasság, apasággal tetézve. Most próbáljon meg
- korábbi óhaja szerint - nem felnőni!

Értékek együttélése, keveredése
Mint már utaltam rá, az elmúlt év magyar filmtermése, amelynek ezúttal számát tekintve tetemes része fordult témáért rnindennapjainkhoz.
lényeges kérdésnek tekinti a társadalmunkban
mutatkozó értékrend-zavart. E kérdéskör megközelítése természetesen filmenként változó:
van film, amely a zavart tükröző életérzést közvetíti (Idő van; Csak egy mozi; Xantus János:
Hülyeség nem akadály), van, amely csak közvetve érinti a problémát (Sós Mária: Városbújócska; Horváth Péter-Dobray György: Szerelem
első vérig), és van, amelyben az értékrend, a
minta keresése alapvető en befolyásolja a figurák
cselekvesét és sorsát. (Kézdi Kovács Zsolt: A rejtőzködő; Zolnay Pál: Embriók; András Ferenc:

Jancsó

Miklós:

Á

zsarnok

sziue,

1982,

Madaras

A nagy qenetacto: Szomjas György: Falfúró;
Erdőss Pál: Visszaszámlálásj,
Bereményi Géza
történelmi témájú filmjében (A tanítványok) keres magyarázatot e jelenségre, visszanyúlva annak történeti gyökereiig. Mi a magyarázat erre
a felfokozott érdeklődésre? Kétségkívül a társadalomban végbemenő folyamat. amely során felgyorsult egyes korábbi értékek, értékrendek,
életminták megkérdőjelezése. A szocialista társadalom építésének eddigi története során többféle értékrend élt egymás mellett. A felszabadulás után, a tulajdon- és elosztási viszonyok alapvető megváltozásával a társadalom szerkezetében is gyökeres változások zajlottak le. Ezek
részletes vizsgálatára természetesen nem vállalkezhatunk. de enélkül is nyilvánvaló, hogya változások - amelyekben a tudati szféra formálásának is fontos szerep jutott - új erkölcsi normákat, értékrendeket. élet- és magatartásmintákat indukáltak. Ezek részben a valóság talaján
alakultak ki, részben a politikai célok által meghatározott, kinyilvánított normák voltak, amelyek között a különbözö
időszakokban vagy
összhang alakult ki, vagy - időnként mereven elváltak egymástól. Bonyolítja a helyzetet, hogy
a valóság és a politika változásai folyamatosan
módosították ezeket az elveket, egyes vonások
nagyobb hangsúlyt kaptak, mások háttérbe sze-

József,

GáIly László és Márkus

László

rultak. Mindezek mellett tovább éltek és élnek
a helyenként feudális vonásokat is őrző, polgári
társadalomból átöröklött erkölcsi értékrendek.
Megemlíthetjük ezek közül a polgári humanizmusnak a szocialista társadalom által részben
átvett értékeit (emberiesség, "legfőbb érték az
ember", a kulturális hagyományok tisztelete
stb.). a valláserkölcsi normákat (a túlvilágra tekintő élet, a mértékletesség, felebaráti szeretet
stb.). de tovább éltek az új közegben is a magántulajdonon alapuló társadalom érdekviszonyait
visszatükröző normák (az egyéni érdek előtérbe
helyezése; az anyagi javak meghatározó szerepének vallása; az anyagi gyarapodás mint kizárólagos életcél; az emberek vagyoni alapon való
hierarchizálása ; a szellemi értékek lebecsülése
stb.). Tovább éltek és részben beépültek a szocialista erkölcsbe a munkásmozgalom klasszikus
értékei (szolidaritás, nemzetköziség; a jövőért,
a közösségért, a népért cselekedni; önfeláldozás stb.). Sok fogalom helyt kapott a legkülönbözőbb értékrendszerekben. természetesen, változó tartalommal (pl. haza szeretet) . Az államosítás, a földosztás, a tervutasításos gazdaságirányítási rendszer, tehát a szocialista építés korai
szakaszában az egyenlőségen, a köztulajdonon
volt a hangsúly: közösen dolgozni, közösen.
egyenlő mértékben részesedni a megtermelt ja-
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vak ból. Meg kellett teremteni a társadalmi és
szociális igazságosságot, vissza kellett adni a
munka becsületét. E helyes törekvés túlhajtásából származott a magántulajdon és személyi tulajdon összemosása (gyanús volt minden tulajdon), az egyéni érdek és szükséglet háttérbe szorítása. Megszületett a jelszó: "Nálunk a munka
becsület dolga", ami az erkölcsi ösztönzés dominanciáját jelezte.
Az 1956-os ellen forradalmat követő konszolidáció, a mezőgazdaság kollektivizálása,
majd a
60-as évek végétől kibontakozó gazdaságirányítási reform új folyamatot indított meg, amely új
értékrendeket termelt ki, illetve átértékelt korábbi normákat. A piacgazdálkodás, a keresletkínálat törvényeinek fokozott érvényesítése a
gazdasági életben, a vállalati önállóság meg teremtése, a kezdeményezőkészség
és kockázatvállalás szorgalmazása, a kisipar és a magánszektor bátorítása új viselkedésmintákat
kívánt
meg és eredményezett. Az egyenlőség hangsúlyozását felváltotta a káros egyenlősdi bírálata.
. Az anyagi érdekeltséget mint a teljesítmény
alapvető mozgatórugóját alkalmazzuk, közhasználatú beszédfordulat lett, hogy "az a fontos, mi
van a borítékban". Altalánosan elfogadott elv,
hogy a társadalom számára hasznos munkát annak fontossága mértékében meg kell fizetni. fel
kell használni a korábbinál sokkal magasabb jövedelmek lehetőségének ösztönző erejét. Bizonytalanság csak abban van, hogy mi határozza meg
egy tevékenység társadalmi hasznosságát.
A
piac törvényei, vagy a társadalmi-politikai
értékítéletet közvetítő intézmények? És melyik az
erősebb? A 70-es évek közepetől elszaporodó
egyéni és csoportvállalkozások. a különféle gazdasági munkaközösségek, az ellátási és szolgáltatói szféra magánvállalkozói látványosan élezték ki ezeket a kérdéseket. A szemünk láttára
alakultak ki - korábban elképzelhetetlen - magánvagyonok és életstílusok. Ez csak viszonylag
vékony réteget érint, de azt bátran állíthatjuk,
hogy jelentős jövedelemkülönbségek
igen széles rétegek kőzőtt léteznek. És az is tény, hogy
az ország gazdaságí nehézségei számottevő tömegek - különösen a bérből és fizetésből élők,
nyugdíjasok - részére tették nehezebbé az életviszonyokat. Napjainkban
módosult tartalommal merül fel a "hogyan éljünk?" kérdés, amely
köré a 70-es évek elején társadalmi viták is rendeződtek. Akkor, egy ütemes gyarapodási időszak, a növekvő anyagí javak- és szabadidő szellemében, az "értelmes" élet mintáit kerestük.
Most a helyzet drámaibb, hiszen az életstratégia,
az életmód megválasztását az erkölcsi megfonto-
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lá sok mellett a közvetlen érdekek, sőt kényszerek sokkal erősebben befolyásolják. Végül azt
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fejlett
tőkés országok tömegkulturális "árui", amelyek
az utóbbi évtizedben egyre nagyobb számban
áradnak be hozzánk könyvlapokon. mozifilmen,
a televízióban és videón, számottevően manipulálják sokak - különösen a fiatalság - értékrendjét.

Mit is nevezzünk családnak?
A család a társadalom alapsejtje. Funkciója, a
hozzá kapcsolódó erkölcsi normák nagyjából
tisztázottak,
közmegegyezésen
nyugszanak.
Többé-kevésbé mindnyájan egyetértünk abban,
hogy a család szerepe alapvető az új generációk
létrejötte és nevelése szempontjából.
A szülők
nemcsak fizikailag gyámolít ják gyermekeiket,
hanem "bevezetik őket az életbe", megtanít ják
nekik, "mi a jó és mi a rossz". Főleg saját magatartásukkal
példát szolgáltatnak
számukra,
erkölcsi értékrendet építenek föl bennük, segítik
eligazodásukat az "élet dzsunqelében". Ennek
megfelelően alakul a gyermek ideális viszonya
szűleíhez . tisztelettel viseltetik iránta, példaképének tekinti, és majdnem - amikor a szülő arra rászorul - viszonozza a fizikai gyámoIítást.
A kis közösség kapcsolata a családi élet keretében zajlik, melynek színtere a családi otthon. Valami ilyesmire gondolunk, ha azt a szót halljuk:
család. De mit nevezzünk családnak, végignézve
az elmúlt év filmjeit? A Csak egy mozi filmrendezője, szerelmes lelkesültségében,
kijelenti.
hogy mindenki váljon el, majd ők minden gyereket felnevelnek ifjú szerelmével. De persze ez
csak egy hangulat, amely rögtön megváltozik,
mihelyt megérkezik a vonaton felejtett felesége,
tizennyolc éves lányának (hasonló korú az új
szerelem tárgya) anyja. Arról nem is szólva,
hogy az isteni látomás maga sem tudja, hányadán áll vőlegényéhez fűződő érzelmeivel és a
vőlegény től származó terhességével. És ebbe a
zűrzavarba toppan be a filmrendező édesanyja,
hogy tudassa: férje 40 éves házasság után elhagyta. Bohém művészek!
- mondhatnánk,
csakúgy, mint a Városbújócska családjára. Hiszen Tamás, a dzsessz-zenész és nővére, Sára
(aki férje disszidálása óta egyedül neveli kisfiát)
egyszerűen elhagyják a Keleti-pályaudvaron
a
bámészkodó gyereket. "Nem lehet egy gyerek
kezét állandóan fogni r" - próbálja magát is
meggyőzni Tamás, de valójában másról van szó.
Az érzelmi zűrzavar (Tamás házasságának válsága, Sára életének válsága), a felszínes roha-

nással leplezett belső bizonytalanság szétzi1álta
a családi viszonyokat ."Nem segít itt senkinek
senki. .. csak úgy tesztek, mintha élnétek ...
mintha volna férj, feleség, unoka ... " - várja
a szemünkbe keserüen a filmvászonról Elemér
bácsi, ideggyógyintézetbe került unokája betegágyánál. A fiút nagyrészt édesapja (a "nagy generáció" egyik egyik ismerős képviselője) figyelmetlensége, délibáb-mítoszokat dédelgető,
velej éig önző "önzetlensége" juttatta a lelki
emigrációig. Mert a fiú idegbetegsége tiltakozás
apja erkölcsi világrendje ellen. A kétméteres.
ceruzavékony Csabi nem tudja elfogadni, hogy
"ezen a világon mindenkinek igaza van." "Tévedés" - mondja magabiztosan, pedig végtelenül
kiszolgáltatott csakúgy, mint Marylov. akit apja, Réb (a "nagy generáció" bálványozott, de
Amerikában sikertelen hőse), volt feleségénél.
a Magyarországra hazamenekült Marinál szeretne hagyni. Nem, nem akarja lerázni a lányt.
csak félévnyi egyedüllétre, esélyre lenne szűksége, hogy odakint is nagymenő lehessen. Természetesen magának is hazudik, mint mindenkinek környezetében, de az újabb kudarc nem adatik meg neki. Marylov az apját és New Yorket
választja, hiszen az őt csecsemőkorában elhagyó
anyjához - egy számára idegen világban - semmi nem köti. Mibe kapaszkodjék ez a két kamasz? Nevezhető családi életnek Makai, Nyikita
és Bea érthetetlen érzelmihátterű
szerelmi háromszöge?
Széthullott Sebestyén János, A rejtőzködő cimű film központi figurájának családja is. Miközben ő maga egy beteljesülésre képtelen szerelem ámokfutója, volt felesége skizonfréniába
süllyed, intézetben nevelkedő kisfiúk: Sanyika
pedig koravén cinizmussal kérdezi az őt meglátogató férfit, hogy most ő lesz-e a "pótapukája"? Vagy idézzük fel a Hülyeség nem akadály
testvérpárját
akik kényelembe helyezkedve
megfigyelő pontj ukon várják szüleik naponta
esedékes válási nagyjelenetét. Marci (Idő van).
az illemhelyre elbújó, kiszolgáltatottságában síró apjának bizonygat ja : "Hidd el, apa, én azért
felnézek rád!" Tamás, az Embriók című film
"családfője" két családban próbál eleget tenni
atyai kötelezettségeinek, miközben érzelmi határozatlanságának
és' felelőtlenségének újabb
asszony (és talán gyerek) esik áldozatul. A helyzet jellemző. Ezt bizonyítja. hogy a "könnyed"
filmek sem kerülhetik meg a probl1rnát. A
Gyermekrablás a Palánk utcában (rendezte: Mihályfy Sándor) círnű filmben a gyermeki. majd a
segítő rendőri praktika éppen egy elsietett válást próbál helyrehozni, míg Füge (Szerelem első

Jeles András: A kis Valentino.
Opoczki János

1979.

vérig) elvált szülei életútját nem tartja követhetőnek.
A két "vállalkozói" filmben (A ialiúrá, Viszszaszámlálás},
kezdetben a hagyományos családi normák érvényesülnek. A törékeny. de meglévő családi összhang éppen a család jobb anyagi körülményeit célzó kisvállalkozói életforma
miatt bomlik meg. A ialfúró vége sejtetni engedi. hogy Géza felesége maga is kedvet kapott a
szerelmi kisvállalkozáshoz. mííg a V.isszaszámlálásban a testet-lelket ölő munkatempó következtében fellépő betegség ingatja meg a családot.

Munka-e a vállalkozás?
Az említett két filmben a vállalkozói életformát
a hősök méltó erőpróbának érzik, lehetőségnek
személyiségük kiteljesedésére. Géza, aki a gyárban hatalmas (bár elavult) szerszámgépen dol73

Huszária

Zoltán: Csontváry, 1919. Ichak Finci

gozott. boldog izgalommal
mutatja családjának
kerékpárra
szerelhető
kis szerszámkészletét.
Gyerekes
örömmel pingálja mindenhová
nevét
és kínált szolgáltatását.
Sanyi arcáról is süt a
büszkeség,
amikor először ül a bérbe vett teherautó
volánjához : most végre "magáért
fog
dolgozni"!
Mindketten
becsületesek.
Géza "nagyon makacs és naiv is hozzá, azt hiszi. mindenki olyan becsületes,
mint ő", Sanyi csak saját
erejét, munkabírását
veszi számba. Aztán hamar
kiderül, hogy ezen a terepen mások az írott és
iratlan törvények,
és ők még az írottakat
sem
ismerik,
pedig az íratlanok
a meghatározóak.
Gézának
tapasztalnia
kell, 'hogy az állami villanyszerelők
nincsenek
tekintettel
a "maszek"
érdekeire,
Sanyit megverik a széntelep en a rivális "vállalkozótársak".
Olyan ez, mint a démoni
házmester
(Andorai
Péter díjnyertes
alakítása)
flipperezése
a presszóban : amikor nem látják,
megemeli,
rúgdossa az asztalt, "befolyásolla"
a
szabályos működést. Ezen a verseny téren lökdösődés van és ehhez alkalmazkodni
kell. Vannak,
akik személyesen
nem is vesznek részt a versenyben, csak "szervezik"
azt, "menedzselik"
a
versenyzőket.
Ok a (valamilyen)
tőkével rendelkezők,
akik befolyásolják
a játékszabályokat, munka nélkül íölözve le a hasznot. Az állami monopolhelyzettel
visszaélő sörraktáros
és a
fuvaros-keresztapa
egyaránt
kizsákmányolóként
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lép fel Sanyival szemben. A maffiózó "megelégszik" a haszon EOfo-ávaI. a raktáros
SO/o-ot kér.
Vállalkozók-e
ők is? Inkább bűnözők.
De bűnöző-e Jancsi anyja (A rejtőzködő), aki iparengedélyes kereskedőként
legális-féllegális-illegális tevékenységgel
2 év alatt annyit keresett,
mint férje egész életében? Vagy Nyikita (A nagy
generáció), aki hasonló módon lett "csak" rnilliomcs. üzletek és életek "csendestársa"
. Janó
előadást tart arról. hogy a sikeres kereskedéshez érzék és szakértelem
kell. Tehát ez is munka. Készséggel hinnénk neki, de éppen egy ilyen
gátlástalan
érzelmi kizsákmányoló
szájából hamisan cseng az okítás. Tény, hogya vállalkozáshoz, a végzett tevékenységhez
kell a szakértelem, a saját erő és képességek
reális felmérése.
De filmpéldáink
azt sugallják,
hogy legalább
ennyire kell a "vállalkozói
mentalitás",
melyhez
éppúgy hozzátartozik
a pozitív
értékű
gyors
helyzetfelismerés
és cselekvés,
mint a gátlástalanság, a hagyományos
erkölcsi normák figyelmen kívül hagyása.
És az erkölcsi normák által korlátozatlan
érdek vadhajtása.
az ököljog.
Schiffer Pál: Kovbojok cirnű filmjének vállalkozói többségükben
kalandorok
. nem értenek az
állattartáshoz.
nem ismerik a feladatot.
amelyre
vállalkoztak.
Sikertelenségük
azonban nemcsak
ennek tudható
be. A teheneket
bérbeadó
téesz
sem játszik tisztességesen:
beteg, használhátat-

Erdóss Pál: Adj király katonatt

1983. Ozsda Erika

lan állatot is átad, nem teljesíti takarmányszállítási kötelezettségeit. Tipikus figura - a fuvarozó-maffíózó
rokonpárja - a jogban járatlan
állattartókkal
'hatalmi pozíció ból "tárgyaló"
téeszjogász. Bár nem áll a film középpontjában,
de a rövid filmrészletekből is kiderül, hogya
tehéntartásból csak egyetlen szerződö gazdagszik meg. O igazi hozzáértő vállalkozó (kockás
füzetében tökéletes kettős könyvelést vezet):
olyan ügyesen szervezi meg a munkát, hogy egyre több szarvasmarhát tarthat, végül a téesz üresen maradt istállóit is kibérli. A téesz ráfizetett
a tehenek tartására, számára kifizetődő ugyanez a tevékenység.

Valami hős kéne!
"Egy igazi hős ... " - üvölti a mikrofon ba az
Európa Kiadó együttes énekese a Városbújócskában, miközben végtagjai furcsán, összerendezetlenül mozognak. Olyan hősre gondol, akit
példaként követni lehet, akivel fenntartás nélkül
azonosulhat (unk). (Azért a zárójelben. tett személyrag, mert 'hőseink minden bizonnyal kűlönböznének eqymástól.)
Hát ilyen nemigen
akad a vizsgált filmekben, hacsak nem Ötvös
Csőpi. Az elvarázsolt dollár (rendező: Bujtor
István) elsöprő pofonú nyomozója. Külön elemzést érdemelne, miért marad elenyésző hatású a

két, klasszikus humanista értékeket felmutató
történelmi vízió: az Első kétszáz évem (rendező: Maár Gyula) és a Hány az óra, Vekker úr?
(rendező: Bacsó Péter) üzenete. Ugyancsak nehezen értékelhető ebből a 'szernpontból
Gaál István filmje, az Orfeusz és Eury dihé, amely a maga zenei-képi egységében jelent - sajnos kevesek számára - a befogadás magasabb szintjét
feltételező, élményt adó értéket.
A filmek többsége gunyoros, ironikus hangot
üt meg, akár sodródó, "kereső" figurák állnak
a középpontban,
akár egy célért tudatosabban
cselekvők. Az alkoték bizonyos távolságból és
távolságtartással ábrázolják központi alakjaikat, nem könnyítve meg ezzel a nézői azonosulást. A tragédia lehetőségét csak két film: a Visz·
szaszámlálás és az Embriók hordozza magában.
de az alkotók mindkét esetben feloldják a végső
feszültséget. Mindkét esetben egy talán- nal. A
talán megoldást jelentő varrással (VisszaszámIálás) és a talán megtartott magzattal (Embriók).
Pontosabban és konkrétabban fogalmaznak
a rendezők. amikor elutasítanak' egy maqatartást, egy jelenséget A.z Egészséges erotika (rendező: Tímár Péter) gyilkos iróniával fordul a
rnunkásnők
kiszolgáltatottságával visszaélő ládaüzem-vezető és barátai ellen. De szinte minden filmben van egy-egy találóan jellemzett, ellenszenves figura. aki egyértelmüen elutasított
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Bódy Gábor; Psyché, 1981. Cserhalmi György

értékrendet képvisel vagy éppen szimbolizál
(Faltúró: a művezető,
a házmester; Idő van;
Jó Péter, az üdülőhelyi gondnok, a BKV-ellenőr;
Visszaszámlálás:
a fuvarozó-rnaffiózó,
a korrupt rendőr; Városbújócska: a portásnő; A nagy
generáció: Nyikita stb.)

Tűnő illúziók és megtartott remény
Bereményi Géza: A tanítványok és András Ferenc: A nagy generáció című filmjeiben az illúziók oszlatásának attitűdje a kőzős, Bereményi
filmjének két rétege van: az egyik a harmincas
évek végétől a háború végéig tart, a másik napjainkban játszódik. Fehér József. a paraszti léttől a fővárosi egyetemre menekűlő fiatal értelmiségi ösztönösen jó irányba orientálódik: a társadalmi változást előkészítő csoportok, mozgalmak felé. Szimpatizál a falukutatókkal,
a radikális elveket valló paraszt-diákvezérrel. megérzi Maqyary Zoltán professzor tervezett "közigazgatási reformjának" a szegényparasztság
számára földet juttató következményeit. Aztán
tanúja lesz annak, hogyan rombolja szét a történelmi törvényszerűség a politikai illúziókat.
Fehér József mégis - egész élete során - megtartja magának ezekből a hitek ből és il1úziókból
azt, amivel azonosulni tudott, példaképének tekinti Magyary Zoltánt, Török Imrét, Nagy Pistát. Fia rníndebből mit sem érzékelt, ő úgy látja, hogy apja élete egyetlen nagy kudarc, erkölcsi elvei semmire nem használhatók. Ezért a legtöbb, amire törekedni érdemes, hogy az ember
mielőbb kint legyen a strandon. Illúziókkal is teli hit és üres kiábrándultság nézi értetlenül egymást.
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András Ferenc a volt Omega és Illés rajongók,
a ma negyvenhez kőzeledők nimbuszát tépázza
meg. A "nagy generációt", amely úgy érzi, hogy
ők még tudtak "küzdeni", hogy ők még tudták,
mi az a barátság. Réb, Makai, Mari, Nyikita valójában egy tűnő illúzió áldozatai, akik - miközben egymást is becsapták. kihasználták akarva-akaratlanul
megsemmisítettek
maguk
körül minden értéket. Négyük közül Makai a
legrokonszenvesebb, aki szinte mániákusan nem
hajlandó tudomásul venni a nemzedékéről kreált
legendák szétfoszlását. barátai hitványságát.
Megszállottságának nagy ára van: fia elvesztése.
A kételyek és bizonytalanságok közepette
akad néhány olyan filmi pillanat, amely katartikus erővel mutatja fel bizonyos erkölcsi, emberi
értékek - korábban kétségbe vom - érvényességét. Ezek mindegyike kiváló színészi alakítás
eredménye. Úgy Iátszik, a színészi tehetség művészi sűrítő képessége olyan erővel tudja kifejezni egy helyzet, egy jellem igazságát, hogy az
- tragikuma ellenére is - hitet kelt. E pillanatok közé sorolom Major Tamás "hattyú halála"jelenetét a Csak egy mozíban, amely az életért,
az élet értelméért küzdés felmagasztosulása.
Vagy gondoljunk Csákány László megrendítő
monológjára Edelhorn professzor szerepében
(Idő van)! Ugyancsak emlékezetes alakítás Vajda Lászlóé, aki a Városbújócskában egy alkoholista, lecsúszott zenészt játszik. Pár perces jelenetébe egy teljes élet tragédiáját sűríti. Eperjes
Károly, a Visszaszámlálás megrokkant sofőrje
olyan makacs elszántsággal ragaszkodik a varróqéphez, hogya szívszorító huzakodás nyilvánvalóvá teszi: ezt az embert csak a munka tarthatja életben, és ő nem adja fel ezt az esélyt.
Az esélyt, a harcban kikűzdott. de biztos értékrendet mutatja fel Sára Sándor: Bábolna című
hosszú dokumentumfilmje. Amikor Sára Sándor
a Magyar Királyi Allami Ménesbirtok lététől
kezdve a mai állami gazdaság működéséig végigkíséri a földrajzi terület és lakosságának sorsát,
a legjobb módszert választja: hagyja beszélni az
embereket. Az egykori cselédek, majd a Törzsállattenyésztő Allami Gazdaság, később a Mezőgazdasági Kombinát dolgozói, a területen élő
emberek visszaemlékezései rendkívül plasztikussá teszik az egyes történelmi korszakokat,
eseményeket. A történetiség higgadtsága, objektivitása nyugodt rendet teremt az értékek között, a megismert sorsok az erkölcsi normák ról,
eszményekről is tanúskodnak. A megszólaltatott nemzedékek közös élménye a munka, ezt
tartják életük alapjának. Ennek az értéknek a
hajtóerejét használja fel a hatalmas gazdaság

mai vezetője.
A termelésnek
olyan szerkezetét
alakítja ki, amely az öntevékenységre,
a kezdeményezésre,
a szorgalomra
épít, szabad kibontakozást enged a tehetségnek.
A közösség számára igyekszik
felszabadítani
a vállalkozási
formában kibontakozó
energiákat,
az anyagi
érdekeltség
világos rendszerét
teremti
rneq. Ez
persze idilli kép, az interjúkból
pontosan
kiderül, hogy az eredményekhez
küzdelmeken,
nehéz
döntéseken.
kockázatvállalásokon
és tévedéseken keresztül
vezet az út, minden nap új problémákat teremt. De mégis: Bábolna rnűködőképes példa, hitet sugároz.

Végül
Megnyugtató-e,
hogy Sára Sándor hosszú dokumentumfilmjében
fedezhet jük fel a történelmi
periódusokban
változva megőrzött,
ma is ható
és ösztönző értékrendet
? Igen is meg nem is.
Megnyugtató,
mert a film azt bizonyítja,
hogy
valóságunkban
van ilyen példa, az elméletre válaszol gyakorlat.
U qyanakkor
nyugtalanító
is,

hiszen Sára az egyedit dokumentálja
és mutatja
fel. A művészi sűrítés. jellemzés
igényével
készült alkotások
inkább kétségekről.
el bizony talanodásról
vallanak. Vajon véletlen-e,
hogy Sára Sándor, aki a Holnap lesz fácán-ban érzékenyen "megelőlegezte"
számos. a fentiekben vizsgáit film fő problematikáját.
most - kerülve a
fikciót - a dokumentumfilm
műnemét választotta időszerű mondandója
kifejtésére?
Nem munkálhatott-e
a döntés mögött - tudatosan
vagy
tudat alatt - a lényegi folyamatok
elemzésének
és művész i kifejezésének
nehézsége vagy éppen
pillanatnyi
lehetetlensége
? Ez költői kérdés, az
azonban tény, hogy az erkölcsi értékzavar
kérdésköre a vizsgált filmekben
többé-kevésbé
illusztratíve,
a jelzés-ábrázolás
és a reá való érzelmi reagálás szintjén jelenik meg. A figyelem
felkeltéséhez
ez sem kevés. De a mélyebbre
hatoló, a törvényszerű
mozgásokat
a jelenségek
különösségében
művészi erővel és érvényességgel megragadó
új magyar' film egyelőre
várat
magára.
Svéd Pál

A STÚDIUM
Akadémiai Könyvesbolt
A Magyar Diafilmgyártó Vállalat legújabb kiadványai
Fábián Agostonné - Dr. Kovács Agnes
BUKOVINAI SZÉKELY NÉPMESÉK:
SZÖRDISZNÖCSKA ÉS A FEKETE KAKAS
(Ill. Gyulai Líviusz)
BÉKA KIRALYFI
(Ill. Rogán Miklósné)
Megvásárolhatók:
Diafilm Mintabolt Budapest V., Tanács krt. 2.
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Az 1985-ös év magyar filmjeiről
és közönségéről
Ködszurkálás magyar módra

A Magyar Rádió a magyar filmről

A magyar film helyzetének elemzése, vizsgálata
engem a ködszurkálásra emlékeztet. Hiszen először a magyar film gyártásának, forgalmazásának, reklámjának stb. feltételeit, hierarchiáját,
szervezeti mechanizmusait stb. kellene vizsgálnom, amelyek körülveszik, segítik vagy akadályozzák az egyes magyar filmek karrierjét. Homályos pontok, sűrű és átláthatatlan ködök vannak mindenütt, melyekben a falak, a kanyargós
vagy egyenes utak nem láthatók. így bármelyik
ponton kezdem el a ködszurkálást,
félelem fog
el, mennyiben igaz, mennyiben fedi a valóságot
mindaz, amit próbálok elemezni és az elemzés
után megfogalmazni.

A Rádió naponta, hetente visszatérő műsorai közül 12 kisebb-nagyobb rendszerességgel foglalkozott filmmel.' Ezek fele-fele arányban a Kossuth-, illetve a Petőfi-adón
hangzottak el.

Magam is abban látom a legnagyobb problémát, hogy nincsenek meg sem az anyagi, sem a
szervezeti feltételei annak, 'hogy nyugodt alkotói
légkörben szülessenek jó - kevésbé jó - netán
rossz alkotások. Ilyen körűlmények
között bármit számonkérni akár az alkotókon, akár a közönségen nem lehet, sőt nem 'szabad. Ebben a
helyzetben lépésről lépésre kell haladni, és egy
kis terület összefüggéseinek feltárása után lépni tovább, hogya köd feloszlatása sikerrel járjon. Arra vállalkozom tehát, hogy a magyar film
és a közönség kapcsolata szűk - bár valószínű,
elég nagy jelentőségű - területét vizsgáljam.
Tulajdonképpen a magyar film befogadására felkészítő szakasz mellett a közönségnagyságot kívánom elemezni. Arra a kérdésre keresem a választ, hogyafilmkultúra
és ezen belül az 1985ben bemutatott magyar filmek mennyiben voltak jelen a televízió és a rádió műsoraiban, és
hogy mennyi ember látta hazánkban az 1985-ben
bemutatott magyar filmeket. Ez tulajdonképpen
azt implikálja, hogya rádió, a televízió mintegy
segíti, ráhangolja a magyar közvéleményt a magyar filmre vaqy ellenkezőleg: elfordítja tőle.
Lehet, sőt biztos, de nem tudjuk ennek a mértékét. Nem áll rendelkezésünkre olyan adat, mely
az összefüggés mértékére vonatkozna. Csupán
annyit tételezhetünk fel, ha e\JY filmről - és alkotóiról - sokat és főleg csupán jót mond a rádió és a televízió, akkor az jobb helyzetbe kerül,
mint ha keveset vagy egyáltalán nem szólnak
róla, illetve, ha csak rosszat mondanak róla.
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A jelentős kulturális magazintól (GondolatJel) a politikai magazinon (168 óra) át a reggeli,
déli és esti tájékoztató műsorokig (Jó Reggelt!,
Déli Krániha, Esti Magazin) stb. nagyon sok
műsorban kapott helyet a film és ezen belül a
magyar film.
A magyar filmről nagyobb arányban szólt a
Kossuth adó (57%), míg a külföldi film ről a
Petőfi adó (59%).
Hányszor szóltak a Rádió egyes műsorai 1985ben a filmről?

A műsor címe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Láttuk, hallottuk
Esti Magazin
Gondolat-Jel
Déli Krónika
Jó reggelt!
Szombat délelőtt
Táskarádió
168 óra
Ötödik sebesség
Révkalauz
Napközben
Világújság

A film ről szóló
műsorok száma?
64
48
33

21
18
17
10
9
8
8
7
3

Ezeken a műsorokon kívül még 25 rnűsorban
volt szó filmről.
A Láttuk, hallottuk mint művészet- és művel 6déskritikaí folyóirat minden héten foglalkozott
a filmmel. Az 1985-ben bemutatott magyar filmek közül ötről nem találtunk benne kritikát
(de nem zárhatjuk ki azt a feltételezést, hogy
még ezekről a filmekről is volt szó, hisz mint korábban említettük, a műsorok kb. 20%-a nincs
leírva. Itt jegyezzük meg, hogy az 1985-ben bemutatott filmek közül egyről - Fazekas Lajos:
Defekt című filmjéről - semmi anyagot nem találtunk az általunk elemzett rádiós, televíziós

müsorokban.)" A Rádió hetente 5 alkalommal
hallható folyóirata nagy figyelmet szentel a filmkultúrának.
a magyar filmnek. Az egyetlen
olyan rádiós műsor, amely tudatosan felvállalja
"'\filmkultúrával való foglalkozást.
Az Esti Magazin tájékoztató műsor, mely a
hét öt estéjén jelentkezik. Mint a tábla mutatja,
ez a rnűsor is felvállalja a filmkultúrát.
és hetente legalább egy alkalommal hírként vagy
filmjegyzetben foglalkozik vele. A filmjegyzet
a műfajánál fogva szubjektív válogatást tételez
fel, és így érthető, hogy az EM 15 magyar filmről szólt az 1985-ben bemutatottak közül.
A Gondolat-Jel, a Rádió kulturális hetilapja.
a filmkultúrán belül a magyar film kiemelkedő
alkotásainak szentel figyelmet, amit az is bizonyít, hogya 27 bemutatott filmből 6-ról szólt. A
filmkultúra egészével műsoraínak kétharmadában foglalkozik, de az egyes magyar filmek ezen
belül nem kapnak különösen kiemeIt figyelmet,
csak ha olyan esztétikai, politikai értékekkel
rendelkeznek, ami miatt a kultúra egészében elhelyezhetők.
A táblán szereplő 13 műsor kőzűl még a Szombat délelőtt című műsort emelném ki, melynek
külön blokkja a filmjegyzet. Ez a filmjegyzet viszont nem szól a magyar filmről. csupán érintőlegesen, fő profilja a hazai mozikban vetített
szórakoztató filmek ismertetése, elemzése.
A többi műsor hírként, eseményként kezeli a
filmkultúrát,
a magyar filmet, és csak mint fesztiváleseményről,
filmnapokról stb. szól róla vagy
a magyar filmszakma egyes kérdéseiről (pl. mozik állapota, filmszernIe utáni értékelés, színes
film megőrzése stb.).
Külön említést érdemel, hogy nemcsak a kulturalis. a tájékoztató vagy a politikai műsorok
szólnak a filmkultúráról, a magyar filmről. hanem a rétegműsorok is. így az ifjúságnak szóló
I'áskarádiá,
Űtödik sebesség vagy a Révkalauz
is témául választotta a filmkultúra egészét éppúgy, mint a magyar filmet. A Táskarádió az
1985-ös év három magyar alkotásával. az Ötodik sebesség kettővel, a Révkalauz eggyel foglalkozott.
Hányszor szóltak a magyar filmekről
műsorai?
Rangsor
1.
2.
3.
4-5.

Filmcím

a Rádió

Gyakoriság

Redl ezredes
Szirmok, virágok, koszorúk
Vörös grófnő
Uramisten

12
10
9
6

4-5.
6-7-8.
6-7-8.
6-7-8.
9-13.

Gyermekrablás a Palánk utcában
6
Valaki figyel
4
Egy kicsit én, egy kicsit te
4
Almedik az állatkert
4
eszi almanach, Eszterlánc.
Hány az óra, Vekker úr?
A tanítványok,
A mi kis családunk
3-3
14-18. Abigél. Megfelelő ember
kényes feladatra, Az élet
muzsikája, Csak egy rnozi.
Városbújócska
2-2
19-25. Társautazás. Hazánk,
Magyarország, Szaffi,
A magyar nép nevében,
Higgyetek nekem, Egy asszony
visszanéz, Süsü; a sárkány
1-1
26-27. Sortűz egy fekete bivalyért.
A defekt
o-o

Már ez a táblázat mutatja, hogya Rádió az év
kiemelkedő filmjének tartotta
Szabó István
Redl ezredes círnű filmjét, melyről januártól júniusig hét műsorában szólt. A Láttuk, hallottuk
és a Gondolat-Jel az év folyamán négy alkalommal foglalkozott a filmmel vagyalkotóival.
Ugyancsak sok figyelmet szenteltek Lugossy
László: Szirmoh, virágok, koszorúk című alkotásának. Ezzel a filmmel az Esti Magazin négy, a
Láttuk, hallottuk három alkalommal foglalkozott. A Rádió műsorai közül öt adott hírt, tudósítást róla.
Kovács András: Vörös grófnő círnű filmjével
hét rádiós műsor foglalkozott. A Láttuk, hallottuk és az Esti Magazin is kétszer tért vissza rá.
Mégis, a közlemények elemzése azt tükrözi,
hogya Redl ezredest és a Szirmoh, virágok, koszorúkat több pozitív minősítő jelzővel illették,
mint a Vörös grófnőt. Nem a filmnek, hanem a
Károlyi Mihálynénak szentelt figyelem miatt
szerepelt az esetek felében a film a Rádió műsoraiban.
A pozitív értékeket hangsúlyozó közlemények
alapján az Uramisten és az Egy kicsit én, egy
kicsit te című filmeket kell kiemelni.
A többi filmnél ezeket a pozitív értékeket
hangsúlyozó megállapításokat felváltotta az amo'
bivalens, a tartózkodó megítélés. Egy magyar
filmre való odafigyelést, egy filmmel való foglalkozást a fesztiválokon való szereplés fokozza, mert a jelentősebb filmfesztiválokról a filmkultúrával foglalkozó műsorok
tudósítanak,
ezeknek külön figyelmet szentelnek.
Egyébként is számomra külön problémát jelentett, hogyafilmkultúra
eseményt, hírt jelen79

közleményekkel együtt valamivel megemeli a
magyar film részvételi arányát, de elenyészően
kicsi a számuk, ha a több száz sugárzott külföldi
filmet vesszük.
Hányszor szóltak az 1985-ben bemutatott
iilmekről az MTV műsorai?
1. Vörös grófnő
Redl ezredes, Egy kicsit én, egy
kicsit te, Uramisten
5. Szírmok, virágok, koszorúk
6-8.
Öszi almanach, Társasutazás,
Sortűz egy fekete bivalyért
9-16.
Valaki figyel, Eszterlánc.
Higgyetek nekem, Megfelelő
ernber kényes feladatra, Az élet
muzsikája, Csak egy mozi,
Gyermekrablás a Palánk utcában
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2-4.

Szabó István: Red! ezredes, 1985.
Gudtun Landqtebe és Klaus Maria Brandauer
tő megközelítése dominál az MR műsorainak
nagy részében, és így sok olyan terület egyáltalán nem kerül terítékre, melyről rendszeresebben lehetne tudósítani. Gondolok itt az alkotási
folyamatra - ami még a közönséget is érdekelné =, a filmforgatás műhely titkaira, a filrnművészek képzésére vagy horribile dictu, a film általános, középiskolai vagy egyetemi oktatására
stb. De hát ezek is neuralgikus pontok, ezekről
évekkel ezelőtt beszéltek, és lehet (biztos), a
problémák nem oldódtak meg, hanem még jobban kiéleződtek. Vagyis hiányolom a film komplex szakmai. kulturális rendszerként való kezelését, a legfontosabb kérdések állandó, folyamatos vizsqálatát, napirenden tartását.

A Magyar Televízió
a magyar filmről
A Televízió egyetlen olyan kulturális magazinnal rendelkezik, mely a filmkultúrával,
a magyar
filmmel foglalkozik. Emellett kisebb-nagyobb
rendszerességgel a Tévé-híradó foglalkozik filmmel.
A heti öt alkalommal sugárzott Tévé-híradó
14, a heti egyszer sugárzott Stúdió '85 21, az
ugyancsak hetente egyszer jelentkező A Hét 2,
és a Hétvége 1 alkalommal fogalakozott 1985ben a filmkultúrával. Emellett 3 külön csak filmkultúrával foglalkozó program volt a tévében.
Az 1. rnűsorban a magyar, a 2. műsorban a külföldi filmnek szenteltek valamivel nagyobb figyelmet. Bár a későbbiekben szólunk a tévében
bemutatott magyar filmekről. mégis már most
megemlítjük, hogy 32 magyar filmet sugárzott
1985-ben a televízió. Vagyis ez az információs

80

4--4
3

2-2

1-1

Nem szólt az MTV a következő 1985-ös filmekről : Delekt, Abigél, Hazánk, Magyarország,
Hány az óra Vekker úr?, Szaili. A magyar nép
nevében, Egy asszony elindul, Almodik az állatkert, Süsü, a sárkány, A mi kis családunk. Városbújócska.
Ez a rangsor és az elemzett közlemények még
inkább ait mutatják, hogyafilmkultúra
főleg
hír, esemény a tévé számára; inkább mint a Rádió számára volt. Itt kulturális kritika, filmjegyzet szinte soha nem fordul elő, itt elsősorban informálnak bennünket, nagyon ritka az elemzés,
a sokoldalú filmes tájékoztatás. A filmszemle
után készült egy olyan tudósítás, mely meglehetősen átfogó képet adott a budapesti filmszemle
eseményeiről. filmjeiről. Ebben az 1985-ös magyar filmek közel kétharmada szóba került, de
ez mégsem mondható elégnek. Míg a Rádiónál a
magyar film rendszerként való kezelésének a
folyamatos tájékoztatásnak.
informálásnak a
hiányát tettük szóvá, addig a tévénél már az is
előrelépést jelentene, ha a magyar film jelen
lenne a képernyőn, és főként a friss, az új alkotások. Nem feltétlen a sugárzásukra, hanem a
róluk való informálásra, tájékoztatásra, netán
elemzésükre gondolunk.
Az 1985-ös magyar filmekről való informálást
nem lehet (nem szabadna) egyetlen, kampánynak beillő műsorral letudni. Nem győzzük ezt
eléggé hangsúlyozni, mert ha azt vesszük, hogy
1985-ben milyen magyar filmeket sugárzott a
Televízió, akkor a friss, a jelenlegi magyar filmkultúra tragikus hiányát konstatálhat juk. A régi
filmek sugárzása, ha a filmtörténet szempontjait
vesszük, rendkívül fontos. De ha az ízlésalakí-

tás oldaláról
közelitünk
a kérdéshez,
akkor aggodalmainknak
adunk hangot. A 32 bemutatott
magyar
filmből
csupán 5 készült
az 1980-as
években. Vagyis a mai magyar
(és egyetemes)
film kultúra hiányzik a képernyőről.
Ha csak ízlést konzerválunk.
az nem lenne baj, de hogy
eleve konzervatív
ízlést alakítsunk
ki, az már
megengedhetetlen.
És ez zajlik, hisz fiatal nemzedékek
nőnek fel régi stílusú, dramaturgiájú
magyar filmeken. Még a legmagasabb
esztétikai
mércével mérhető
régi filmek megtekintése
is
csupán egyalapismeret
megszerzését
teszi lehetővé, A mai témákra,
filmes megoldásokra
felkészítbetnek.
de nem feledtethetik
azt, hogy a
mai. alakuló, változó
filmkészítési
módszerek
megértését
csak minél több mai magyar és kűlföldi film megnézése
segítheti elő.

A Televízióban 1985-ben sugárzott
magyar filmek
Az éven áthúzódott
két alkotói sorozat. Az első
Szabó István teljes munkásságának
bemutatása
volt, a főiskolai
vizsgafilmtől
a Mephistóig. A
másik sorozat Dajka Margit
művészetével
ismertetett,
a színésznő
1930-1975
között készült
filmjei közül válogatva
ki néhányat.
Az 1985ben sugárzott
filmek közül 3 rnű filmes alkotók
jubileuma alkalmával
került képernyőre
(Keleti
Márton
80. szűletésnapjára
a Mágnás Miskát,
Gózon Gyula 100. születésnapjára
Az új rokont,
Rajnai Gábor 100. születésnapjára
a Három sárkányt vetítették.)
3 film az Iskolatelevízió
filmesztétikai
adásához kapcsolódott
(Fábri Zoltán: Hannibál tanár
úr, H uszárik Zoltán: Szindbád, Sándor Pál: Bo-

hóc a falon).
Jelentősnek
mondható
amely az 1960-as 1970-es
gatott össze egy sorozatot.

az a vállalkozás
is,
évek filmjei ből válo-

Az 1985-ben sugárzott magyar játékfilmek
gyártási éve
Melyik évtizedben
1930-as
1940-es
1950-es
1960-as
1970-es
1980-as

készült?

darab
3
4
5
9
5
5
összesen:
32

Tehát a magyar filmes múlt, a magyar filmtörténet megjelent a képernyőn,
jelentős filmrendezővel és színésznővel
ismerkedhettek
meg a
nézők az 1985-ben sugárzott magyar filmek révén, mégis hiányérzet
keletkezik
bennünk a már
korábban
említett ízléskonzerválás
miatt. A jelen filmes gondolkodás
hiányzik a képernyőről.
A Televízióban
1985-ben
sugárzott
magyar játékfilmek
országos
nézettsége
az 1. csatornán
340/0-os volt (tetszési pontszámuk
átlaga 77), a
2. csatornán
90/0-os (tetszési pontszám uk átlaga
73).6 A meglepő ebben az adat ban, hogy az 1.
csatornán
a külföldi játékfilmek
nézettsége
alig
tér el. A nem magyar játékfilmek
országos nézettsége az 1. csatornán
42%-os (tetszési pontszámuk 79). a 2. csatornán
14%-os volt (tetszési
pontszámuk
71). A második csatorna eltérő nézettségi adata elgondolkodtató.
Mintha szigorú
elvek szabnák meg, hogy a magyar filmet melyik csatornán
sugároznák ? Véleményem
szerint
a magyar filmmel szemben
pozitív megkülönböztetést
kellene alkalmazni.
Vagyis a magyar
film megismertetése,
elfogadtatása
érdekében
művelődéspolitikai
szempontból
előnyös helyen
és időben kellene valamennyit
sugározni. A magyar kultúra
terjesztéséről
van szó, s ez talán
elég fontos szempont. A legmagasabb
nézettséget a magyar filmek közűl 1985-ben azok érték
el, amelyeket
az 1. csatornán
és főműsoridőben
vetítettek.
(pl. Katonazene
70%,
ami
kb.
5600 OOO nézőt jelent. vagy a Talpalatnyi föld
56%, kb. 4 480 OOO néző). Nagyon magas volt
a Dajka Margit
sorozatban
vetített filmek nézettsége is, ugyanis ezeket a kora délutáni órákban, vasárnap
láthatták
a nézők. (János vitéz 50%,
4 OOOOOO néző, Szerelmi láz - 58%
4 640 OOOnéző, - Liliomii - 61%, 4 880 OOOnéző, Égrenyíló ablak - 5&/0 4 480 OOOnéző. Amikor a Dajka-sorozatban
a Macskajáték a főműsor után, 21.50-kor következett,
az 1. csatornán
31 %-os nézettséget
ért el. ami kb. 2 480 OOOnézőt jelent).
Számomra
meglepő,
hogy az Iskolatelevízió
filmesztétikai
programjához
sugárzott filmek is,
a hétköznap
délutáni
adásidő
ellenére,
közel
20%-os nézettséget
értek el (Hannibál tanár úr
20%
- 1600 OOO néző, Szindbád
- 19% 1520 OOOnéző, Bohóc a falon 16% - 1280 OOO).
Ugyanis ezeket a filmeket évente vetítik, vagyis
nem először láthatja őket a közönség.
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A Televizioban 1985-ben sugárzott magyar játékfilmek
iskolai végzettség szerint

50fölött

8. ált.-nál
kevesebbet

nézettsége,

8 ált.
végzett

tetszése életkor és

kőzépiskolát
végzett

főiskolát
egyetemet
végzett

18-29
évesek

30-49
évesek

30
74

30
76

38
80

39
81

34
76

28
74

26
75

10
74

10
71

7
74

6
75

9
69

9
75

16
79

l. csatorna

N*
T*
2. csatorna
N
T
ON = nézettség
T = tetszés

A Televízió általános műsorpolitikai elvei a magyar filmek műsorbeosztásánál
is érvényesülnek. így a 2. csatornára kerülnek olyan filmek,
melyekről úgy ítélik meg, hogy színvonal uknál
témájuknál stb. fogva szűkebb réteg érdeklődésére tarthatnak számot. 1985-ben 5 magyar játékfilm került a 2. csatornára, ebből kettő főműsoridőben (Szabó István: Mephisto és Macskajáték círnű filmjei), kettő pedig a főműsor után
(Elek Judit: Mária-nap, Szurdi András: Transzport). A Mephisto országos nézettsége 90/0-os
(720 OOO), a Macskajátéké 80/0-os (640 OOO), a
Mária-napé 3%-os (240 OOO) a Transzporté
10%-os (800 OOO) volt. Mint már korábban írtam, a magyar filmek rosszabb időpontban és
helyen való sugárzásával nem értek egyet. Azzal
aztán végképp nem, hogy például egy olyan
film, mint a Mephisto, amely az első Oscar-díjas magyar film, miért a 2. csatorna müsorán
szerepel? Kissé demagóg ízű a kérdés, de érzésem szerint jogos: hol, melyik ország televíziójában élvezhet preferenciát a magyar film, ha
a Televízióban nem preferálják igazán?
A magyar film a televízióban még akkor is
magasabb nézőszámot ér el, mint a moziban, ha
a többi hasonló időpontban sugárzott szórakoztató műsorokhoz képest alacsony a nézettsége
(az 1985-ben sugárzott magyar filmek közül a
legalacsonyabb nézettséget a Mária-nap érte el.
de még ezt a filmet is 240 OOO néző látta). Ezért
tartom olyan fontosnak a magyar film kiemeit
kezelését, megkülönböztetett műsorpolitikai elvek szerinti megítélését.
81

A magyar film 1985-ben a Rádió
és a Televízió műsoraiban
Egyetlen év alapján nem lehet pontosan megállapítani a Rádió és Televízió magyar filmmel
kapcsolatos műsorpolitikáját.
Az év 313 rnűsorában több mint ötszáz filmre vonatkozó információja azonban bizonyos tendenciákat jelez.
A Rádió jobban felvállalja a filmmel és főleg a magyar filmmel való foglalkozást, mint
a Televízió. Ez nemcsak a nagyobb adásidő
miatt alakulhat így, hanem az eltérő műsorpolitikai elvek miatt is. Az MR a kultúráról és rnűvészetről való általános informáláson, az értékek
megismertetésén
belül kiemeIt helyet biztosít
a magyar kultúrának,
a magyar művészetnek. A
tágabb és szűkebb világ értékteremtő folyamata
éppúgy fontos a műsoraiban, mint a hazai kulturális, művészeti értéktermelő folyamat. A Televízió sajátosan szűkíti ezt az értéktermelő fo,
lyamatot, és a szórakoztatásra, a kuriózumokra
helyezi a hangsúlyt. Egy ilyen megközelítésben
a magyar film (kultúra, művészet)
hátrányos
helyzetbe kerül. amivel viszont nem lehet (nem
szabad) egyetérteni.
Egész eddig nem tértem ki arra, hogy a magyar film jelenleg (1985-ben) milyen? Mik a
jellegzetességei, milyen érték- és minőségteremtés folyik a hazai filmgyártásban ? Erről nem is
kívánok szólni, mert a jelenlegi elemzésnek nem
ez volt a célja. A jelen elemzés a magyar filmkultúra,
a legújabb magyar filmek rádióban és

televízióban való részvételét próbálta számba
venni. Természetesen nem az apologetikát követelve rajtuk, hanem a magyar filmmel való foglalkozás egyértelmű, preferált felvállalását.
Mindkét tömegkommunikációs eszköz fontos
közvéleményformáló eszköz, és az értékek elfogadásáért, felismeréséért nagyon sokat tehet,
így a magyar filmért is. Ha a Televízió 1985-ben
sugárzott magyar filmjeinek nézettségét és tetszését tartalmazó táblát vesszük, akkor kitűnik,
hogy az eltérő életkorú, iskolai végzettségű csoportok között nem nagy, de mégis különbségek
vannak. Am a magyar filmek megnézése nemcsak a diplomás nézőkre, hanem a kvalifikációval nem rendelkező nézökre is jellemző, Tudatosabb műsorszerkesztés és a magyar filmek sugárzásának kiemeIt kezelése talán az általános
kultúrába is jobban beemelné a magyar filmet.
A sikerek egyértelmű felvállalása mellett a bizonytalanságokkal szembeni toleránsabb hozzáállást így lehetne a közvéleményben is kialakítani. Természetesen ismét nem "a magyar, tehát
jó" szemlélet kialakítására van szükség, hanem
a nehéz gazdasági körülmények között alkotó
magyar film összes problémájának a köztudatba
való bekerülésére. Ehhez viszont a magyar film
helyzetéről
őszinte. konfliktusokat feltáró informálásra. tájékoztatásra éppúgy szükség lenne,
mint az egyes alkotások elmélyült elemzésére,
melyben a pongyolaságok, csúsztatások,
színvonaltalanságok keményen, elemző módon lehetnének feltárhatók.

A magyar filmek propagandája

a mozikban
A Mokép Sajto- és Propaganda Osztálya kiemelten foglalkozik a magyar filmek propagálásával.? A hazai filmekre hirdetésekben. plakátokon hivja fel a figyelmet. Ez a két propagandaeszköz a legszélesebb közönséghez szól, mig a
fotók, a szórólapok, címkék, matricák stb. a mozibajárókhoz, hisz ezeket a moziba eljutva kaphatják meg a filmre kiváncsiak.
1985-ben 31-féle újságban, a rádióban és a televízióban reklámozták a bemutatott magyar filmeket. A 27 filmről átlagban 10 hirdetés jelent
meg. 21 filmet a rádióban, 25 filmet a televízióban reklámoztak. Vagyis a két legszélesebb tömegkapcsolattal rendelkező tömegkommunikációs eszköz szinte minden magyar filmre felhivta a figyelmet.8
A 31-féle újság háromnegyede hetilap, egynegyede (közel azonos arányban) napilap és havilap.

Az 1985-ös magyar filmekről alig több mint
6000 plakát és közel 5000 fotó készült (hogy eljutott-e a mozik ba, hová küI'dték öket, arról
nincs tudomásunk. Bár talán az lenne a legárulkodóbb a magyar filmek propagandájáról, ha
követni lehetne, hová helyezték el a plakátokat,
a fotókat. Milyen helyen és mennyire volt látható az utcai járókelőknek.
vagy csupán a mozi
előtt, a moziban megfordulók láthatták) .
A magyar filmek kiemeIt propagálása az átlag számokban egyértelm ú, de az egyes filmekre vonatkozó plakát-. fotó-, hirdetés- stb. számok azt mutatják, hogy nincs minden magyar
alkotás egyformán jó helyzetben. Ez különösen
szembetűnő a plakátok nál és a fotóknál.
A sajtó, a rádió- és a televíziós hirdetésnél az
átlag alatt és az átlag fölötti mennyiségben reklámozott filmek aránya 12 a 15;höz. Vagyis a
bemutatott filmek 44%-a átlag alatti (a legkevesebb helyen reklámozták az Egy asszony visszanéz és a Városbújócska című filmeket, de mindkettő szerepelt a rádióban és tévében is, emellett az Egy asszony visszanéz a Nők Lapjában, a
Városbújócska a Magyar Ifjúságban és az Ifjúsági Magazinban kapott reklámot) helyen került
reklámozásra. A filmek kétharmada viszont átlag felett, vagyis tíznél több reklámlehetöséggel rendelkezett (a legtöbb reklám A tanítványok és a Gyermehrablás a Palánk utcában cimű filmeknek jutott).
Az átlagtól való eltérés megfordul a fotók esetén, és kétharmadukhoz átlag alatti mennyiségű
fotó készül, mig 44%-ukhoz átlagos vagy átlag
feletti mennyiség. (A legkevesebb fotó az Oszi
almanachhoz és az Abigélhez készült. Számuk
az ezret sem érte el. A legtöbb fotó a Redl ezredeshez és az Uramistenhez, számuk az átlag kétszerese) .
A plakátoknál az arányok teljesen megváltoznak. Az 1985-ben bemutatott magyar filmek háromnegyedéhez hatezernél kevesebb plakát készült. Csupán hét magyar film kapott 6000 vagy
annál is több plakátot. (A legkevesebb plakát az
Öszi almanachhoz, a legtöbb a Szaltihoz készült.)
Ha a propagandaeszközök gazdagságát veszszük, akkor a legtöbb fajta propagandaanyagot
a Redl ezredes és a Vörös grófnő kapta (hat propagandaanyag
készült hozzájuk). A filmek
48%-a csak átlagos reklámtámogatást, vagyis
plakátot, fotót, sajtóban, rádióban, tv-ben hirdetést ka pott. 9
Bár nem tehetünk egyenlöségjelet a propagandaeszközök és a rádió vagy a televízió rnű83

soraiban való foglalkozás
közé, mégis, a magyar
filmek szempontjából
lényeges.
hogy hányszor,
hol foglalkoznak
velük rövidebb,
hosszabb közlemény ekben.
Vagyis,
hogy hányszor
vannak
napirenden
az a közönség
szempontjából
lényeges, hisz a figyelemfelkeltés
annál valószínűbb,

minél több helyen találkozhatunk
egy-egy magyar filmmel. így összesítettük
a rádió műsoraiban, a televízió
közleményeiben
való megjelenést abból a szempontból.
hogya
14 propagandaeszköz közűl hány teremtett
nyilvánosságot
a
magyar
filmek számára.

Az 1985-ben készült magyar filmek hányszor voltak napirenden premier előtt és után
Hányszor
Rangsor

Film címe

1. Redl ezredes
2. Vörös grófnő
3. Szirmok, virágaik.
koszorúk
4. Uramisten
5. Egy kicsit én,
egy kicsit te
6- 7. Gyermekrablás
a Palánk utcában
Valaki figyel
8-10. eszi almanach
Eszterlánc
Tanítványok
11-15. Almedik
az állatkert
Hány az óra,
Vekker úr?
Az élet muzsikája
Csak egy mozi
Higgyetek nekem
16-20. A mi kis családunk
Megfelelő ember
kényes feladatra
Városbújócska
Társasutazás
Szaffi
21-23. Abigél
Hazánk,
Magyarország
Sortűz egy fekete
bivalyért
24-27. Egy asszony
visszanéz
Süsü, a sárkány
Defekt
A magyar nép
nevében
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a rádióban

a televízióban

volt napirenden
a mozipropagandában

Összesen

12
9

4

6

6
6

22
21

10
6

3
4

5
3

18
13

4

4

3

11

3

1
2
1
1

3
5
3
4
4

10
10
8
8
8

4

O

3

7

3

O
1
1
O

4
4
4
5
3

7
7
7
7
6

2
2
1
1
2

1
O
2
O
O

3
4
3
5
3

6
6
6
6
5

1

O

4

5

O

2

3

5

O
O
O

3

4

1
O

3

4

4

4

O

3

4

6
4
3
3

2
2
1
3

A magyar filmek 1985-ös propagálása kissé
eltérhet ettől a sorrendtől. mert mint korábban
jeleztűk. nem állott valamennyi rádió- és televízióközlemény a rendelkezésünkre.
Mégis
mind az eddigi, mind a mostani tábla jelzi a tendenciákat, és bizonyos eltérést mutat a Moképpropaganda, a rádió s a televízió műsorpolitikája között. A rádió inkább a kultúrakőzvetítést,
a
tévé a szórakoztatást vállalja fel, a Mokép a magyar filmek sokoldalú propagálását. Mégis
mind a televízió, mind a Mokép esetében sok
minden irracionálisnak hat számomra. Mintha
itt az alkotói személyiség, az eddig megszerzett
presztízs is segítené azt, hogy egy-egy film
többször kerüljön napirendre, sokoldalú figyelemfelhívással egyengessék az útját a közönséghez.

A magyar filmek látogatottsága
a mozikban
De mindazok a rangsorok, melyek fentebb
elemzésre kerültek, semmissé válhatnak, ha a
nézők beülnek a moziba, ha megtekintenek egyegy magyar filmet. A filmre felhívhatják a legkülönbözőbb tömegkommunikációs eszközök
(és most idevesszük a plakátot, a fotót stb. is)
a figyelmet, de nem biztos, hogyamoziig elviszik, beültetik a filmhez a nézőt.
Az 1985-ben bemutatott filmeket 1985. január
1. és december 31. között közel 5 OOOOOOnéző
látta. A kihasználtsági százalék 40% körül mozgott. Vagyis a rétegfilmek vagy eljutottak azokhoz, akiknek szanták. vagy nem (pl. A mi kis
családunk című dokumentumfilm 56,3%-os kihasználtságot ért el, mert nem minden moziban
játszották, míg a Higgyetek nekem cimű film
csak 17,1%-os kihasználtságot ért el, mert az a
széles közönség, mely a szórakoztató filmekre
bemegy, ezt a filmet nem nézte meg). Az adatok azt sejtetik, hogy a legnehezebb helyzetben
a magyar közönségfilmek, szórakoztató filmek
vannak, me·rt a közönség legújabb szórakozásigényét (kaland, sci-fi, horror, pornó stb.) nem
képesek kielégíteni (ami nem minden esetben
dicsérete s és jó).
A filmek látogatottságáról azért csak az abszolút számokat közöljük. mert a kihasználtsági
százalék kiszámításának összes dimenzióját nem
ismerem. Ezen kívül túl sok mendemonda kering
a szervezett nézők nagyságáról, ami a ködszurkálás külön témája lehetne, de most más témát
választottam. A film fogadtatásáról, a közönség
arányairól az abszolút számok is eligazítanak,
igy ezeket vettem.

Az 1985-ös magyar lilmek látogatóinak száma
a mozikban 1985-ben
Rangsor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Filmcím
Szaffi
Redl ezredes
Vörös grófnő
Szirmok, virágok,
koszorúk
Almodik
az állatkert
Süsü, a sárkány
Egy kicsit én,
egy kicsit te
Hány az óra,
Vekker úr?
Gyermekrablás
a Palánk utcában
A magyar nép
nevében
Sortűz egy fekete
bivalyért
Az élet muzsikája
Uramisten
Hazánk,
Magyarország
A tanítványok
Eszterlánc
A rni kis családunk
Egy asszony
visszanéz
Megfelelő ember
kényes feladatra
Defekt
Abigél
Csak egy mozi
Őszi almanach
Higgyetek nekem
Társasutazás
Valaki figyel
Városbújócska

Nézőszám
948762
420302
400035
349578
269106
245406
207578
201921
153820
148819
142919
137321
131363
128901
128752
116463
101255
95369
92939
89659
79705
70809
52511
38487
38461
35179
15556

A fenti adatok az országos látogatottságot
jelzik. Ha az egyes városok, területi egységek
látogatottságát is módunk lenne végigelemezni,
akkor kiderülne, hogy különbségek vannak a
filmek nézői arányában. Már a televíziós kőzönségelemzésénél kiderült, hogy az életkor, az iskolai végzettség szerinti csoportok között kűlönbségek vannak a nézettségben, a tetszésben.
A moziközönségben is vannak eltérések. Egy
adatsor áll rendelkezésünkre, ami jelzi azt, hogy
már a film útjának egyengetésekor is figyelembe
kellene venni a közönség eltérő ízlését, elvárásait.
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A Főmo (Fővárosi Moziüzemi Vállalat) adatai
a budapesti látogatottságot mutatják, ha ezeket
az országos adatokkal összevetjük, akkor jelentős eltérésekre figyelhetünk fel. Már rögtön a
a rangsor eleje másként alakul, más filmek váltak a közönség körében népszerűvé a budapesti,
mint a vidéki mozikban.
Az 1985-ös magyar filmek látogatottsága
a budapesti mozihban 1985-ben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

300483
Szaffi
108529
Redl ezredes
87650
Vörös grófnő
Egy kicsit én,
65198
egy kicsit te
59481
Süsü, a sárkány
Gyermekrablás a
54017
a Palánk utcában
53791
Almodik az állatkert
46805
Az élet muzsikája
Szirmok, virágok,
40676
koszorúk
Megfelelő ember
31962
kényes feladatra
29849
A tanítványok
26627
Uramisten
Egy asszony
25237
visszanéz
Hány az óra,
23441
Vekker úr?
A magyar nép nevében 20277
16873
A mi kis családunk
15344
Eszterlánc
15122
Csak egy mozi
14159
Úszi almanach
13198
Valaki figyel
Sortűz egy fekete
10953
bivalyért
9864
Abigél
8834
Városbújócska
Hazánk,
8723
Magyarország
6967
Társasutazás
4302
Higgyetek nekem
nincs adatom
Defekt

A magyar film 1985-ös adatai azt mutatják.
hogy csak nagyon differenciált, a legszűkebb
közönséghez is eljutó propagandával lehetne
minden filmet a saját közönségrétegéhez eljuttatni. A film mint a magyar kultúra fontos része, a legszélesebb tömegekhez 'kell hogy eljusson, mégsem lehet elvárni, hogy minden magyar
filmet mindenki megnézzen. De nem biztos,
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hogy azon a pár filmen kívül, ami általánosan
sikert arat, a többi magyar film is eljut a maga
közönségrétegéhez.

JEGYZETEK
1. Elemzésem valamennyi MAHIR (Magyar
Hirdető) által leírt műsorra kiterjedt. AMAHIR
a műsorok SO%-át írja le. Vagyis az arányok
csak megközelítőleg jelzik a magyar film részesedését a Rádió műsoraiban.
2. Ez nem a műsoregységet, blokkot, hanem
a műsorok számát jelenti. Egy-egy műsoron belül többször is szólhattak a filmről. pl. a Láttuk,
hallottuk 3-4 műsoregységből, blokkból is állt.
ha a heti filmbemutatókat elemezte, de ezen a
táblán 1 műsorként vettük.
3. Az 1985-ben bemutatott magyar filmek:
I. 3. Fazekas Lajos: Defekt; I. 10. Lugossy László: Szirmoh, virágok, koszorúk, I. 17. Tarr Béla:
Öszi almanach, I. 24. Lányi András: Valaki figyel, I. 31. (ez volt a tervezett premier, a bemutató nyáron volt) Zsurzs Éva: Abigél; II. 24. Szabó István: Redl ezredes, II. 21. Gazdag Gyula:
Társasutazás, III. 7. Kovács András: Vörös grófnő, III. 21. Kis József: Hazánk, Magyarország,
IV. 4. Bacsó Péter: Hány az óra, Vekker úr?, IV.
11. Dargay Attila: Szaili. IV. 25. Péterffy András: Esztetlánc. V. 2. Gárdos Péter: Uramisten.
V. 9. Róna Péter: A magyar nép nevében, V. 16.
Szabó László: Sortűz egy fekete bioalvért. V. 30.
Mihályffy László: Higgyetek nekem, VI. 13.
Radványi Géza: Egy asszony visszanéz, VIII. 29.
Kovácsi János: Megfelelő ember kényes feladatra, IX. 5. Kollányi Agoston: Almodik az állatkert, IX. 12. Gyarmathy Lívia: Egy kicsit én, egy
kicsit te; IX. 26. Szabó Attila: Süsü, a sárk~ny,
X. 3. Palásthy György: Az élet muzsihája, X. 17.
Sándor Pál: Csak egy mozi, XL 14. Bereményi
Géza: A tanítványok, XI. 21, Magyar József:
A mi család unk, XI. 28. Sós Mária: Városbújócska, XII. 5. Mihályffy Sándor: Gyermekrablás a
Palánk utcában.
4. Itt ismét szeretnénk utalni arra, hogy a
MAHIR a műsorok kb. 20%-át nem írta le.
5. 1985. I. 5. Szabó István: Koncert, Te, Variációk egy témára I. 27. Szabó István: Almodozások kora (1964), II. 24. Nádasy László: Razzia
(1968), III. 6. Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr
(1957), III. 25. Bán Frigyes: Talpalatnyi föld
(1948) IV. 24. Keleti Márton: Mágnás Miska
(1948) IV. 27. Gaál Béla: Az új rokon (1934), V.
1. Koltay Gábor; A koncert (1981) V. 3. Huszárik Zoltán: Szindbád (1970) V. 12. Vajda Lász-

ló: A három sárkány (1936), V. 18. Szabó István:
Szerelmesiilm (1970). II. 9. Szabó István: Mephisto (1981). VI. 23. Szabó István: Macskajáték (1982). VII. 6. Elek Judit: Mária nap (1984).
VII. 26. Várkonyi Zoltán: Különös ismertetőjel
(1955). VII. 27. Palásthy György: Égigérő fű
(1972). VIII. 2. Gertler Viktor: Az utolsó hör
(1969). VIII. 22. Marton
Endre:
Katonazene
(1961), IX. 5. Radványi Géza: Valahol Európában (1947). IX. 11. Jancsó Miklós: Fényes szeleb: (1968). XI. 26. Fábri Zoltán: Húsz óra (1964)
X. 4. Gábor Pál: Horizont (1971) X. 9. Bacsó Péter: Jelenidő (1971), X. 13. Gaál Béla: János Vitéz (1938). X. 16. Sándor Pál: Bohóc a falon
(1966). X. 17. Bán Frigyes: Büdös víz (1966).
X. 20. Lázár István: Szerelmi láz (1942). X. 27.
Makk Károly: Liliomli (1954). X. 28. Ranódy
László: Pacsirta (1963) XI. 3. Kis József: Égrenyíló ablakok (1958). XI. 22. Makk Károly:
Macskajáték (1974). XII. 5. Szurdi András:
Transzport (1981).
6. Az MTV nézettségére
és tetszésére vonatkozó adatokat a Tőmeqkomrnunikációs
Kutatóközpont közönségkutató
Osztálya ké-z ítette. Az
adatok közléséhez való hozzájárulásukat
ez úton
is köszönjük. 1%-os nézettség kb. 80 OOO nézőt
jelent.

í Ez úton szerétnék
köszönetet
mondani a
Főmo és a Mokép azon rnunkatársainak.
akik az
adatgyűjtésben
segítséget nyújtottak.
8 Nem reklámozták
a rádióban a Valaki figyel. az Uramisten. A magyar nép nevében, a
Sortűz egy fekete biualyért, a Higgyetek nekem
és az Almodik az állatkert, a tv-ben a Hazánk.
Magyarország és a Süsü. a sárkány cimű filmeket.
9 A propaganda
eszközei:
plakát, egylapos
szórólap, kétlapos szórólap, fotó, reklám a sajtóban, rádióban, tv-ben, osztogató matrica, könyv.
pár oldalas kiadvány,
könyvjelző,
képregény.
reklámtáska.
kislemez, kazetta.
10 A nézőszámoknál
figyelembe
kell venni.
hogy melyik film mikor került bemutatásra,
hisz a novemberben,
a decemberben bemutatott
filmek nem érhettek el elvben olyan nézőszámot.
mint a januártól műsoron lévők. A Redl ezredesnél. a Vörös grófnőnél és az Abigélnél eltértem
a Mokép-statisztikától.
Ezeknél ugyanis dupla
nézőszámot vettek, mert kétrészesek. de az a véleményem, hogy ugyanaz az ember nézi végig
őket, aki az elején beült.

Szilágyi Erzsébet

A magyar film a mi televíziónkban
Rosszkedvű
hozzászólással
szeretném kiegészíteni Szilágyi Erzsébet beszámolóját.
A szerző
következtetéseivel
egyetértek,
magam sem adnék jobb bizonyítványt
a műs~rok összeállítóinak, mint ő, néhány ellentmondással
szemben
azonban erősebbek az indulataim.
Levertségemnek egyébként prózai az oka. Ezekről a kérdésekről évek - mit évek: évtizedek - óta folyik
a vita. Akik a pálya szélén állnak, lelkesen, sürgetően, türelmetlenül
stb. igyekeznek
az illetékeseket a kialakult, majd megcsontosodott
gyakorlat felülvizsgálatára
bírni, ám sem a játékszabályok, sem a koreográfia
részletei nem változnak. Mindig minden marad a régiben. A Magyar Televízió koncepeionális
tehetetlenséggel
negligálja a hazai filmkultúra
értékeit, eredményéit, kísérleteit,
s úgyszólván
a kisujját sem
mozdítja az alkotók és a nézők kőzőttí ijesztően
nagy távolság csökkentése érdekében.
Nézzük a friss statisztikákat.

1985-ben házimozinkban
32 magyar film elevenedett meg (zárójelben:
a számot keveslem.
de hát most hagyjuk az arányokat,
tegyük fel.
hogy a kínálat egészéhez képest reálisan szabták
meg a mieink jelenléti határait.) De tessék csak
figyelmesen
szemügyre venni a gyártási évek
adatait! Mi derül ki belőlük? A 32 filmből mindössze 5 képviseli a legmaibb mát, amivel kapcsolatban joggal fakad ki Szilágyi Erzsébet: "a jelen filmes gondolkodás hiányzik a képernyőről" .
Ha csak az hiányozna!
Mennyi minden hiányzik még! Hiányzik az új törekvések számbavéteIének, megismertetésének,
felfedezésének
szándéka. Hiányzik a tematikai, rnűfaji. stiláris stb.
változatok
legalább
vázlatos
érzékeltetése.
Hiányzik néhány világszerte
ismert - és elismert - rendező. Hiányzik a nagykorú magyar
animáció kimagasló állomásainak közkinccsé tétele.
A hiánylista tételeinek
hevenyészett
felsoro-
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régen kiszenvedett
volna, Továbbmegyek:
miért
nincs kritikai jegyzet, elemző értékelés, minősítő analízis a magyar televízióban?
A reklám, az
ajánlás, a vita meIIett a tévé-publicisztika,
a tévé-bírálat is hozzájárulhatna
a progresszív
magyar film bázisainak kiszélesítéséhez.
Ami a válogatás elveit illeti, az a tény, hogy
az egy-két évtizedes, sőt szakáIIas filmek szívesebben látott vendégek a rnűsorban. mint a mostanában
forgatott,
jelenünkről
és jelenűnkhőz
szóló művek, erősen kifogásolható
mechanizmusra utal. (Félreértések
elkerülése végett: nem
azt javaslom, hogy a megjelenés után néhány hónappal máris viszontlássuk
a jelentősebb magyar
filmeket a tévében. Ennél kevesebbet
és többet
ajánlok. Bizonyos idő elteltével - egy év? két
év? - minden jelentősebb magyar filmet vetítsen a televízió.)

Elek Judit:
Handel

Edit

Mária-nap,

1984_

és Csiszár Imre

lásakor felhívom a figyelmet
néhány további,
már-már bűnös könnyelműséggel
kihagyott
lehetőséqre. Senki sem vádolhat maximalizmussal: a nagyjából hasonló lehetőségekkel
rendelkező szomszédok
televíziós
mindennapjaiból
vettem kölcsön - s tartanám alkalmazhatónak
az ötleteket.
Minden magyar filmpremiert
- tetszik nekem
Szilágyi Erzsébet kifejezése
- "pozitív diszkriminációval" kellene beharangozni,
ami a következőket jelenthetné:
A Híradó kapjon egy percet a díszelőadás
eseményeinek
rögzítésére,
a
kulturális magazin,
a Stúdió pedig kiemelten
foglalkozzék
minden alkotással
(1985-ben erősen szelektáltak,
s az anyagbőségnek,
a szubjektivizmusnak.
nem tudom, minek áldozatául esett
jó néhány fontos mű) . Újra fel lehetne támasztani az Ifjúsági
Filmklubot.
me ly a hatvanas
években - Nemeskürty István vezetésével - sokszor tanújelét adta életképességének.
Persze felnőtt klubot is elképzelhetnénk
- nem feltétlenül
szakmabeliekkel
s nem is a szellemi elit képviselőivel, hanem alkalmilag
verbuvált közönséggeL Miért ne vezethetné
be igényes ajánlás az
igényes magyar filmeket? Ismerem az ellenérveket: ilyesmivel
már többször
próbálkeztak.
és a népharag
- úgymond - mindig elsöpörte
a kommentátorokat,
illetve a kommentárokat.
Ehhez csak annyit: ha mindig komolyan vennék és szankcionális
intézkedésekkel
igazolnák
vissza a nézők szavazatait, jó néhány műsortípus
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Mit merítettek
a legutóbbi termésből ? Rendszert lehetetlen fölfedezni a tervezésben,
így aztán tarka összevisszaságban
került egymás mellé a Mária-nap és A transzport, A koncert és a
Szabó István-sorozat
két záródarabja.
a Mephisto és a Macskajáték (utóbbi külföldi vállalkozás.
és eredetileg
sem a moziforgalmazás
számára
készült). Kétlem, hogy - a Mephisto kivételével
- ezek a filmek reprezentálják
leghívebben
a
nyolcvanas éveket. Ezt a felismerést
(?) ellensúlyozandó, a szerkesztők a 2-es programra
száműzték őket, csak A koncertet adták a főcsatornán. Ennyit a mai magyar film mai magyar tévébeli státusáróL
Apropó, sorozatok. Dicsérettel nyugtázhat juk
a rendezői
életművek
ősszeállítását.
ráadásul
kis ország
vagyunk,
előbb-utóbb
mindenkire
sor kerül, két kérdőjelet
azonban így is ki kell
tennünk a programok margójára.
A folyamatosság és a következetesség
érvényesítése
mintha
hibádzana
az előkészítésben.
Élő-pontszám
és
megföllebbezhetetlen
ranglista
a rendezői mezőnyben nincs, ám a sorrend esetlegessége
ellen joggal berzenkedhetünk.
S ha már lúd, legyen kövér: aki megmérettetik,
mérettessék meg
teljes munkásságával.
]ancsótól, Fábritól. Makktól, . Kovácstól egyaránt
kimaradt néhány téteL
Kétségkívül
a gyengébb,
fáradtabb
filmek, de
hát ezek is az oeuvre részei. Szívesen elképzelnénk afféle "kritikai
kiadásként"
a film-antelógiákat, ami azt jelenti, hogy bátran mellőzhetjük a manipulálás és kozmetikázás
szempontjait.
Maupassant,
Tolsztoj, Shakespeare
összes műveiből sem dobják ki a fiatalkori zsengéket, a
remekek árnyékában
szerényen meghúzódó, kevésbé elementáris erejű Írásokat. Sántít a hasonlat? Lehet, ám vegyük figyelembe:
a rendezői

Szabó István:

Mephisto,

1982. Klaus Maria

Brandauer

filmográfiák kevésbé terjedelmesek. Legalább
ilyen alkalmakkor megérdemelnék a százszázalékos premier plánt, a csonkítatlan leltározást.
Az 1986 nyarán indított Kovács-retrcspekcióba
én bizony felvettem volna valamennyi játékfilmet. dokumentumot, sőt tévé-riportot is. Többségük változatlanul aktuális kérdéseket feszeget.
Végül a régi ízlés konzerválásának (reális) veszélyéről. A vasárnap délutáni "múzeumi" vetitések indításakor felelős vezető szájából hangzott el a kijelentés: szó sincs a tömegek uszályába való kerülésről.
a régi magyar filmek intézményesített reha bilitációjáról
: azért "dugják el"
ezeket a filmeket vasárnap délutánra, mert így
kevesebb nézőre számítanak (!?). Azon túl. hogy
a Szetelini lázt a becslések szerint vasárnap délután közel ötmillió néző látta (fél-Magyarország). a Mephistát pedig 720 OOOember a 2-es
csatornán, ami egyenesen elképesztő adalék,
hadd figyelmeztessek egy változatlanul érvényes

és Roll Hoppe

evidenciára. A régi magyar filmek ellen nem elvből hadakozunk (a Magyar Filmintézet - filmtörténeti összegzés céljával - a Filrnmúzeumban és vidéken "zsinórban" vetíti az 1945 előtti
produktumokat !), a legnagyobb és leqcsilloqóbb
kirakatot azonban gondosabban szükséges megtervezni. A túlhaladott, giccses, dilettáns művecskékröl
nem kellene ennyire kitartóan fújogatni a port ...
S ha már ennél a gondnál tartunk, ágyazzuk
tágasabb összefüggésbe megfigyeléseink summázatát. Mindaddig, míg televíziónkban a kenfekcionált igénytelenség, a csiricsáré kommersz,
a véres krimi és a meseautó m.ozija kiemeIt előjogokat élvez, a mai magyar filmművészetnek
legfeljebb morzsák juthatnak. Hogy miért és hogyan és meddig és minek, ennek eldöntése már
nem az alkalmi ítész feladata.
Veress József
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Videósok - mozirajongók, figyelem!
Nagy sikerű régi magyar filmek VHS videokazettán:
Lila ákác
1934. r.: Székely István

A Papucshős
1938. r. Vaszary János

Halálos tavasz
1939. r.: Kalmár László

Péntek Rézi
1938. r.: Vajda László

Dankó Pista
1940. r.: Kalmár László

A kölcsönkért kastély
1937. r.: Vajda László

Egy csók és más semmi
1940. r.: Ráthonyi Ákos

A hölgy egy kissé bogaras
1938. r.: Rátl.onyi Ákos

Tóparti látomás
1940. r.: Kalmár László

A férfi mind őrült
1937. r.: Gertler Viktor

Valamit visz a víz
1943. r.: Oláh Gusztáv

A szerelern nem szégyen
1940. r.: Rátbonyi Ákos

Magdolna
1941. r.: Nádasdy Kálmán

Katyi
1942. r.: Ráthonyi Ákos

S óra 40
1939. r.: Tóth Endre

MEGV ÁSÁROLHA TÓ: a FŐFOTO
V.
VI.
VII.
VII.
XI.
XIII.

mlitermeiben:

Dorottya u. 11.
Népköztársaság útja 47.
Baross tér 18.
Lenin krt. SO.
Bartók Béla út 49.
Szt. István krt. 20.

Főr oto Video Minfaterem:
IX. Ferenc krt. 3.
(Itt utánvétés megrendelés is lehetséges.)
Fotómlivészeti Galéria:
V. Váci utca 7.
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Megéri,
a PIf:RT

ha megnézi

Kereskedelmi

Vállalat

KIALLtTASAT
a Vásárváros

várja

F pavilon

H szigetén!

Modem,
formatervezett
bemutatóállványok,
papír- és írószerek
széles választékával
a kedves látogatókat

1986. szeptember

19-től 28-ig
a

A STÚDIUM
Akadémiai Könyves bolt
(korábban

Akadémiai

Könyvesbolt)

aBelvárosban

szeptember
l-től megújult kűlsővel, gazdag áruválasztékkal
várja régi és új
olvasóit.
A szépirodalrni
műveken kívül a Magyarországon
és külföldön megjelenő
humán- és társadalomtudományi
szakkönyvek,
szótárak,
lexikonok,
magyarés idegennyelvű
folyóiratok
teljes kínálatával
állunk vásárlóink
rendelkezésére.
A VIDEOTON
számítástechnikai-sarok
"családi"
és professzionális
személyi számítógépek
programjait
kínálja.
Cím: Bp. V., Váci u. 22.
Postacím: 1364 Bp. Pf. 236
Telefon: 185-881

.-.
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HUNGAROTON
Komolyzenei
Szerkesztőség
ajánlata

A Műcsarnokban

"az Art Kíno keretében

NONPROFESSIONAL FILMSOROZAT
indul az év utolsó negyedében.
Október 2-án, csütörtökön 18 órakor
Ács Miklós - Rinyu Andrea: Sön és Grósz,
november l3-án, csütörtökön 18 órakor
Szőke András: Kakukkfészek.
Csontos Endre: Másfél,
Ács Miklós: Gólem című alkotását mutatják be,
december 4-én csütörtökön 18 órakor magyar és
külföldi művek videoart-bemutatója lesz.

POSZTEREK
művészeti naptárak
,kismonográfiák, művészeti albumok
művészeti összerakójátékok
képes
levelezőlapok
nagy választékát kínálják
a Kf:PZÖMÜV':SZETI KIADÓ minta bolt jai

KÉPESBOlT
1061 Budapest,

Deók F. tér 6.

6000 Kecskemét, Dobó I. körút 5-

9730 Köszeg, Vóroshóz u. 3.

9021 Győr. Arany J. u. 18.

6720 Szeged, Oskola u. 19.

3530 Miskolc. Arany J. u. 10.

POSZTERHÁZ
1054 Budapest,

Bajcs,-Zsilinszky út 62.
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A hivatalos változat
Színes. szinkronizált

argentin

film (1984).

Irta . Aida Bortnik és Luis Puenzo; Rendezte: Luis Puenzo
Norma Aleandro, Hector Alterio. Hugo Arana, Guillermo
glio, Chela Ruiz

Főszereplők

A film további elismerései:
1985. Cartageno, a zsűri különdíj a, és a legjobb női alakítás
(Norma Aleandro)
1985. Havannai Fesztivál, II. díj
1985. Cannes, a legjobb női alakítás díja (Norma Aleandro)
Bemutató:

szeptember

18.

Batta-

díja megosztva

A hivatalos változat
Az idei Oscar-díjasok kőzőtt egy dél-amerikai film, Luis. Puenzo argentin rendező
"A hivatalos változat"
nemzeti filmművészet

című

alkotása. is helyet kapott. Egy vakságra, némaságra ítélt

majd tíz évi szögesdrótélet és tetszhalál után újra a világ elé

lépett Az 1976-ban hatalomra jutott katonai diktatúra egy művészi
gyományokkal rendelkező

és politikai ha-

fílmkultúrát nyomott le a jelentéktelenség

süllyesztőjébe.

Legalábbis szándéka szerint. Ha készültek is számottevő filmek ez alatt az évtized
alatt, mint például Adolfo Aristarain

"A bosszúállás ideje"

círnű

munkája, azokat

alkotóik az üldöztetessel. sőt az életveszéllyel szembenézve készítették. Ezt általában
csak a leqbátrabbak merik vállalni.
Pedig az argentin filmművészet az 50-es és 60-as évtizedekben - Mexikó és Brazília mellett - a kontinens legmarkánsabb,

széles müfaji skálát bemutató reprezen-

tánsa volt. Olyan, realizmusra épülő filmkultúra, amely egy sokszínű

folklórt teremtő

- őrző társadalom történelmi tradícióit, fejlődési tendenciáit hűen

követte, és meg-

győző erővel adta

visza, Közben világszerte

ismertté

Nillson. Ayala, Birrit. Autiri. Ok valóban maradandó

lettek

filmmüvészeik

is:

értékeket teremtettek, ezt a túl-

élés, a gyors megújulás is bizonyítják, hiszen a törés után sikeres visszatérés következett. A régi ismerősök neveit ma már új tehetségeké

váltotta fel. Az Oscar-

tulajdonos Puenzón kívül Juan José Jusid, Gerardo Vallejo, Alleandro Doria vált
hazáján kívül is közkedveltté a filmbarátok körében. A rendezökön
argentin

filmszínészek

(Norma Aleandro,

kívül a tehetséges

Victor Laplace, China Zorilla, Miguel

Angel Sola) is számos elismerésben részesültek.
Ebben az évben Argentínát nem csak "A hivatalos változat" képviseli Magyarországon.

fi. Budapesten megrendezett nemzeti film'héten vetített válogatás után a már

említett "A bosszúállás ideje" és az ősszel bemutatásra kerülő "Gyilkosság a nemzeti
szenátusban" (r:

J.

J. Jusid) is bekerült a hazai mozik 1986-os kínálatába.

KOVÁCS ANDRÁS
.. Nemcsak
a magyar gazdaság nehézségei.
hanem elvi okok is .
közrejátszouak
abban, hogy összekuszálódtak
Ll szálak.
az. eszközökből
célok lettek, a célok pedig már-már
a terhes fényűzés
kategóriájába
kerültek
át; a k ultúránuk
egyre inkább az «eltartott» vagy a «kitartott»
szerepe jutott."
JANCSÓ MIKLÓS
•.Abban a korszak ban. amikor az én nemzedékern
kezdett filmet
csinálni. néha azt lehetett hinni, hogy III örökkévalóságnak
dolgozunk. Hamar kiderült, hogy ez illúzió. Hál' istennek. A film
semmi más: jó étel. A főzőasszony.
a főszakács
pillanatnyi
remeke."
LUGOSSY LÁSZLÓ
"Manapság
ténylegesen
a magyar film létéért folyik a küzdclem.
zajlanak véget nem érő értekezleteken
a csatározások.
Olyan el.
mint a tűzoltás:
nem építünk .. csak mentjük.
ami rnenthető."
GOTHÁR PÉTER
.. Nem hiszek abban.
hogy az utóbbi öt évben nem szülcttek
jobb forgatókönyvek.
mint arnikből filmek készültek.
Talán
nem. de esetleg születhettek
volna. Nincs megteremtve
a lehet öség. hogy valami olyat gondoljanak
al alkotok.
amit valóhan
rcalizá!ni tudnak."
TARR BÉLA
.. Úgy tűnik számomra.
hogy ma már csak egy konformista
kortársarn
tud beilleszkedni.
integrálódni
ebbe a rendszerbe.
Ha valaki mást akar vagy mást gondol egy snittről.
mint amit
tanítanak
vagy tanítottak
neki. abban ;1 pillanatban
az esélyei
gyakorlatilag
a nullával cgycnlök."

