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Bevezető

A magyar film és a magyar filmszakma lokális és globális helyzete, intéz
ményrendszere, karaktere, kulturális erőtere, presztízse alapvetően átalakult 
a rendszerváltást követően. Az új finanszírozási rendszer gyors kialakítása (a 
Magyar Mozgókép Alapítvány 1991-es létrehozása) a filmszakmát a rend
szerváltás idejének a változásokra talán leghamarabb reagáló művészeti-kul
turális területeként mutatta. Bő egy évtizeddel később a 2004-es film törvény 
szolgált mintául több más hazai kulturális ágazat és művészeti terület, vala
mint számos európai filmkultúra számára. A magyar film kulturális presztízse 
azonban folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedekben. A kétezres évek 
fiatal magyar rendezői ugyan komoly nemzetközi fesztiválsikereket értek el, 
melyet a Saul fia diadalmenete tetőzött be, továbbá Tarr Béla személyében 
van a magyar filmkultúrának egy nemzetközileg is kultikusnak tartott ren
dezője, a hazai filmek azonban kevéssé mozgatják meg a közvéleményt és a 
kulturális nyilvánosságot. A kétezres évek második felétől a sajtóban egyre 
több vita volt a Magyar Mozgókép Közalapítvány működéséről és a hazai 
filmes finanszírozási rendszerről. 2011-ben a kormány a Közalapítvány meg
szüntetéséről döntött, majd nem sokkal ezután felállt egy új pénzosztó szer
vezet, a Magyar Nemzeti Filmalap, a nem egészestés filmek támogatására 
pedig elindult a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programja.

Az állami, szocialista filmgyártás korszakának vége óta eltelt huszonöt 
év nem egységes korszak. Nem is nagyon lehetne az. A megelőző huszonöt 
év, a hatvanas évek újhullámától és a magyar stúdiórendszer kialakulásától 
a rendszerváltásig eltelt két év fél évtized sem volt egységes. A kilencvenes 
évek már a régmúltnak számítanak egy mai moziba járó fiatal számára. 
A Sátántangó vagy a Sose halunk meg egyaránt a papák, a szülők mozija. 
Ettől még bármilyen korosztály számára lehet nagy élmény. De a kétezres



évek első felében színre lépett „fiatal magyar film” is egyetemi tananyaggá 
vált mára. Az elmúlt két évtized magyar filmjében egymásra rétegződő 
hagyományok és trendek hullámoznak, váltják egymást. Bőséges és eklek
tikus anyag ahhoz, hogy navigálni is alig lehessen benne.

Ez a könyv a rendszerváltás utáni két évtized magyar filmes rendszer
váltásairól szól. Célkeresztjében a magyar játékfilm intézményi átalakulásai 
állnak, elemzései pedig azt járják körül, hogy az intézményi átalakulások 
milyen módon befolyásolták a hazai filmkultúrát, a filmkészítési trendeket. 
Kötetem nem szűken vett intézménytörténet, és nem is filmelemző munka. 
Szakítani akartam a filmtörténeti esszék két tipikus problémájával. Az első 
esetben az adott kötet átfogó képet kíván nyújtani egy-egy korszakról, ám 
ebben az esetben az esztétikai elemzés mellett az intézményi és gyártástör
téneti vizsgálatok óhatatlanul háttérbe szorulnak, és nem is szervülnek. 
A második esetben csak keresztmetszeti elemzést kapunk, például a gyár
tástörténetről vagy a politikatörténetről, ám ekkor meg maguk a filmek 
„maradnak ki”. Munkám során arra törekedtem, hogy a rendszerváltás utáni 
két évtized magyar játékfilmjeinek, amennyire lehet, teljes „ökoszisztémá
ját” megjelenítsem, beleértve ebbe a finanszírozás, a gyártás, a forgalmazás 
és a bemutatás kérdéseit éppúgy, mint a kanonizáció problémáit; annak 
érdekében, hogy látható legyen, a finanszírozási és intézményi trendek 
miképpen befolyásolták egy-egy korszak magyar filmjeit.

A rendszerváltás utáni két évtized magyar filmjeinek és a hazai filmkul
túra átalakulásának azonban nemcsak kutatója vagyok, hanem egészen 
különböző szerepekben, nézőként, tanárként, filmklub- és fesztiválszerve
zőként, filmkritikusként, szerkesztőként, közgyűjteményi munkatársként, 
esetenként zsűrik és kuratóriumok tagjaként résztvevő megfigyelője is vol
tam. Ezért különösen tanulságos volt visszatekinteni, a mostani kutatói 
pozícióból és kutatási perspektívából újraélni és újragondolni filmeket, 
történéseket, folyamatokat.

Az elmúlt évek vagy most már majdnem egy évtized vitáiban a magyar 
filmekről igen gyakran a finanszírozás kapcsán esett szó. Általában az volt 
a kérdés, hogy mekkora összeget fordít az állam filmgyártásra, illetve kik, 
milyen struktúrában, hogyan és milyen filmtervekre osztják el azt. Az állami 



támogatás, a közpénzek felhasználása természetesen kulcskérdés, ezért a 
könyv első fele a finanszírozás trendjeit követve tárgyalja a kilencvenes és 
a kétezres évek átalakulását. A magyar filmkultúra változásai azonban nem
csak a filmgyártásra fordított pénz mennyiségétől és a pénzosztás struktú
rájától függenek. A forgalmazás és a bemutatás, a mozik helyzete, a kritikai 
és fesztiválvilág kanonizációs mozgásai legalább ennyire fontosak. A kötet 
második felében éppen ezért a magyar filmkultúrának és a magyar film 
intézményeinek egyéb hálózatai és rendszerei kerülnek a fókuszba, mert az 
átalakulás dinamikájáról csak így tudunk árnyaltabb képet kapni.

A magyar játékfilm intézményeinek átalakulása a téma, ezt a folyamatot 
azonban nem lehet csak a hazai filmkultúra összefüggéseiben elemezni. 
A kötet első fejezetei ezért az európai filmtámogatási rendszerek és az 
európai film piac trendjeinek perspektívájából nyitják meg a magyar filmes 
intézményrendszer változásainak elemzését. Ezt a szempontot igyekszem 
végig, ahol csak lehet, érvényesíteni. A finanszírozás, a filmipar átalakulása 
és a látogatottsági statisztikák vizsgálata során a magyar film helyzetét és 
problémáit a rendszerváltás idején hasonló pozícióból induló és hasonló 
hagyományokkal rendelkező cseh és lengyel filmes fejleményekkel vetem 
össze. A kötet végén pedig, a magyar filmek nemzetközi fesztiválszereplé
seinek elemzése – a bevezetéshez hasonlatosan – a lokális filmkultúra eu
rópai, nemzetközi intézményi környezetét teszi láthatóvá.

A kötet újdonsága, hogy hasonló karakterű átfogó vizsgálat más magyar 
kulturális területről eddig nem nagyon született. Remélem, munkám rá tud 
mutatni egy fontos művészeti-kulturális terület rendszerváltás utáni átala
kulásának kulcskérdéseire, és ezen keresztül a kultúra finanszírozásának, a 
kulturális értékképzés mechanizmusainak, a művészeti intézményrendszer 
posztszocialista átalakulásának különböző lehetséges problémáira.

Rengeteg embernek tartozom köszönettel, akik inspirálták és támogatták 
a munkámat. Kutatásom során a magyar filmszakma sok szereplőjét keres
tem meg kérdéseimmel; ezek a háttérbeszélgetések igen fontosak voltak 
úgy a trendek átlátása és értelmezése, mint saját hipotéziseim tesztelése 
szempontjából. Ahhoz, hogy a magyar filmes intézményrendszer átalaku



lásának folyamatait értelmezzem, igen sok adatra volt szükségem, és ezeket 
beszerezni nem mindig volt egyszerű. Ezért is nagy köszönettel tartozom 
Feldmájer Sándornak, aki a magyar filmek látogatottságával kapcsolatos 
statisztikák beszerzésében és pontosításában nyújtott igen nagy segítséget. 
Az európai filmipar vonatkozó statisztikai kiadványainak megismerése 
szintén kulcsfontosságú volt. Köszönöm Papp Csaba Zoltánnak és a Film
uniónak, illetve Paszternák Ádámnak, a Kreatív Európa ügyvezetőjének, 
hogy számos nemzetközi kiadványt a rendelkezésemre bocsátottak. Köszö
nöm továbbá a Magyar Filmművészek Szövetsége munkatársainak (Hermann 
Krisztina, Török Zsuzsa) segítségét az anyaggyűjtésben.

Köszönöm az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intéze
tének, kollégáimnak, ezen belül is főképp a Filmtudomány Tanszék mun
katársainak a közös beszélgetéseket, vitákat, tanácsokat, műhelymunkát és 
észrevételeket. Külön köszönöm Gelencsér Gábor figyelmes lektori észre
vételeit. Köszönöm diákjaimnak, akik a témában meghirdetett előadások 
és szemináriumok résztvevőjeként segítettek egy-egy kérdés megtárgyalá
sában, tisztázásában. Nagyon hasznos volt együtt dolgozni azokkal a hall
gatókkal is, akik kortárs magyar filmes témájú szakdolgozatot írtak, mert 
az ő kutatásuk és perspektívájuk minden esetben engem is inspirált. A Met
ropolis folyóirat szerkesztőségében folytatott viták, a lap vonatkozó össze
állításainak szerzőivel folytatott eszmecserék szintén rengeteg ötletet adtak; 
miként nagyon sokat tanultam hazai és külföldi konferenciák alkalmával, 
illetve a jelenleg is futó két OTKA/NKFI-kutatás során folytatott műhely
beszélgetésekből is. Kutatásom anyagából több magyar és külföldi folyó
iratban és tanulmánykötetben publikáltam különböző fejezeteket. Ezúton 
is köszönöm szerkesztőim és anonim lektoraim észrevételeit. Főképp pedig 
köszönöm családomnak, hogy megadták a biztos hátteret a munkához.

Budapest, 2016. február



I. RÉSZ





Európai film, magyar film

Az egységesülő európai filmkultúra intézményei

Ugyan az európai filmtörténetet és a kortárs európai filmkultúrát hagyo
mányosan nemzeti keretek között szoktuk elgondolni és elemezni, az elmúlt 
évtizedekben épp ezeknek a hagyományos kereteknek az újragondolása volt 
az egyik legfontosabb kulturális értelmezési stratégia. Amikor nem teore
tikus konstrukciókról és olvasási stratégiákról beszélünk, hanem praktikus 
és konkrét filmipari tendenciákról, a nemzeti keretek szintén magától ér- 
tetődőek. Sőt. Sokan az amerikai film európai dömpingjét is épp arra ve
zetik vissza, hogy a nyelvek, kultúrák, intézmények és szabályozások által 
sokszorosan tagolt európai piacon a legtöbb nemzeti filmkultúra szükség
szerűen a saját piacára „termel”, és épp a lokális igények kielégítése miatt 
nem tud nagyobb körben sikeres lenni.1 A másik variáció vagy inkább vég
let pedig az, amikor ugyan tágabb, regionális vagy nagyobb nemzetközi 
(európai) közönséget szólít meg egy film, de ebben az esetben a gyártási és 
kulturális sajátosságok és különbségek összeegyeztetése jelent problémát. 
Az európai filmpiac egységesülési tendenciái, melyek a nyolcvanas évek 
végén erősödtek fel, ezeket a problémákat próbálták megoldani az európai 
kultúra ismert jelszava mentén: egység a sokféleségben.2

1 Vincendeau, Ginette: Issues in European Cinema. In: Hill, John – Church Gibson, 
Pamela (eds.): Oxford Guide to Film Studies. Oxford: Oxford University Press, 1998. 56–58.
2 Történeti és intézményi szempontból nem lényegtelen, hogy nem a kortárs egységesü
lési próbálkozások az elsők az európai filmgyártások történetében. A némafilm nagy kor
szakában, a húszas években már voltak kísérletek a páneurópai filmgyártás és filmkultúra 
megteremtésére (érthetően: a némafilmes közegben a nyelvi különbségek kevésbé számí
tottak), ám ezek végül – részben a hangosfilmváltás miatt – sikertelenek voltak.



A kérdésre, hogy miért a nyolcvanas évek végén indult el (újra) az európai 
filmpiac egységesülése,3 a válasz a fentebb már bemutatott, egyetlen szóban 
van: globalizáció. Egy másik szóban: Hollywood. Ezek persze inkább a 
kulcsfontosságú külső motivációk voltak, hiszen nyilvánvalóan meghatározó 
elem volt a kelet-európai rendszerváltások sorozata, illetve az európai orszá
gok gazdasági egységesülése, amely majd 1993-ban az Európai Unió mega
lapításához vezetett. Ám ha a közvetlen filmipari és kulturális-gazdasági 
kontextust nézzük, akkor is a nyolcvanas évek szabadkereskedelmi megál
lapodásai jelentik az egyik legfontosabb kezdőlökést. A Reagan-korszak 
deregulációs (azaz a túlszabályozott, piackorlátozónak tartott rendszereket 
leépítő) intézkedései következtében ebben az évtizedben indult el egyrészt 
a nagy hollywoodi stúdiók tulajdonoscseréje (melynek következtében a 
vezető stúdiók a kilencvenes évek végére globális médiakonszernek részei 
lettek), illetve kezdték visszaszerezni a hollywoodi stúdiók a gyártás mellett 
a terjesztés és a bemutatás területén is azokat az intézményi befolyásukat, 
amelyeket a megelőző évtizedekben a trösztellenes intézkedések meggyen
gítettek. A nyolcvanas évektől mind jobban megerősödő globá - 
lis / multinacionális médiakonszernek a korábbinál is hatékonyabban ter
jesztették az amerikai filmeket világszerte. Ráadásul Nyugat-Európában a 
nyolcvanas években futott fel a kábeltévé, a műhold és a videó – újabb moz
góképi piacok nyíltak tehát meg, melyeken nemcsak az európai, hanem 
természetesen az amerikai stúdiók és tévétársaságok is erősen terjeszkedni 
akartak. A nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásoknak már csak 
ezért is az egyik legfontosabb fejezete lett az audiovizuális termékek kérdése. 
Az 1993-as GATT tárgyalásokon ugyan sikerült elérnie a francia lobbi által 
vezetett európai delegációnak, hogy a mozgóképre ne ugyanazon szabad
kereskedelmi elvek legyenek érvényesek, mint más gazdasági termékekre, 
a „kulturális kivétel” alkalmazása mégsem tudta megállítani a hollywoodi 
produkciók európai piaci térnyerését.4

3 Jäckel, Anne: European Film Industries. London: British Film Institute, 2003.
4 Amúgy az amerikaiak eredetileg főképp a televíziós produkciókat akarták szabadkeres
kedelmi termékké tenni, és kiszabadítani azokat a Televízió Határok Nélkül című egyez
mény kvótái alól.



Az európai filmgyártásokra régóta jellemző, hogy a gyártási költségek 
igen magasak, a megtérülési lehetőségek azonban igen gyengék. Állami 
szerepvállalás nélkül tehát nem nagyon lehet működőképes filmgyártást 
fenntartani. Az állami szerepvállalásnak azonban igen sok módja lehet. 
A nyolcvanas évek végén ezek a variációk az amerikai filmes dömping 
nyomása alatt formálódtak. Az évtized végén az európai (elsősorban nyu
gat-európai) filmgyártások tehát a növekvő amerikai filmes befolyással 
szemben próbálták felvértezni magukat.5 A védekezésnek két fő stratégiája 
volt: az egyik a (nemzeti) piacvédelem, a másik pedig az európai filmgyár
tások integrációja. Nem véletlen, hogy épp ebben az időben indult el Euró
pában a nemzeti piacvédelmi és filmtámogatási rendszerek újragondolása. 
Természetesen különböző stratégiák és elvek versenyeztek egymással. Leg
egyszerűbben mindezt a „szabályzók” avagy „beavatkozók” és a „liberálisok” 
avagy „deregulálók” vitájaként szokás leírni.6 A szabályozók, avagy piac
védők legfontosabb eszköze a kvótarendszer volt, míg a deregulálók a köz
vetett támogatási politikákban hittek (ezek legjellemzőbb példái a külön
böző adó- és befektetési kedvezmények).

A nemzeti filmgyártások és finanszírozási rendszerek reakciói és különb
ségei mellett azonban az európai filmgyártások egységesülési tendenciái is 
elindultak. Az Európa Tanács 1988-ban hozta létre Eurimages nevű alapot 
az európai mozgóképes alkotások koprodukciós, forgalmazási és bemutatási 
lehetőségeinek segítésére. Nagyjából ugyanebben az időben születtek meg 
olyan szimbolikus intézmények is, mint az Európai Filmdíjak rendszere 
(1988) és az Európai Filmakadémia (1989, első elnöke Wim Wenders volt). 
A kilencvenes évektől kezdve pedig a különféle MEDIA programok voltak 
az európai filmipar és filmkultúra támogatásának legfontosabb forrásai.

5 Humphrey, Peter: EU audiovisual policy, cultural diversity and the future of public 
service broadcasting. In: Harrison, Jackie – Wessels, Bridgette (eds.): Mediating Europe: 
New Media, Mass Communications and the European Public Sphere. New York: Berghahn 
Books, 2008.
6 Ezeket az elnevezéseket Richard Collins monográfiájára hivatkozva használja a szak
irodalom. Collins, Richard: Broadcasting and Audio-Visual Policy in the European Single 
Market. John Libbey & Co Ltd., 1994.



Az európai filmkultúrák támogatási rendszerei

Az európai országok filmtámogatási rendszerei a harmincas években, a 
hangosfilm megjelenése és az amerikai filmek piaci dömpingje idején kezd
tek formálódni. Különböző, kvótarendszerű piacvédő intézkedéseket ko
rábban több állam is bevezetett (Németország, 1921, Egyesült Királyság, 
1927, Olaszország, 1927), ám a harmincas évektől a közvetlen állami támo
gatás intézménye is megjelent. Az évtizedben elsőként Németország, Olasz
ország és Spanyolország (majd 1940-ben, a Vichy-rendszer idején Francia
ország) vezetett be filmtámogatási rendszert. Ezek közös pontja volt, hogy 
áttételesen cenzurális lépések és propagandacélok is megfogalmazódtak 
bennük, bár ezek nem voltak hangsúlyosak.7 Nem véletlen, hogy a második 
világháború után, propaganda és cenzúra nélküli változatban, a nyugat- 
euró pai demokratikus rendszerek többségében is megjelentek a különféle 
filmtámogatási szisztémák. Elsőként, 1946-ban állt fel a francia CNC 
(Centre national de la cinématographie / Nemzeti Filmközpont), az Egye
sült Királyságban pedig 1951-ben vezették be a mozijegyadón alapuló film
támogatási rendszert. A következő évtizedekben Nyugat-Európa legtöbb 
országában létrejött valamiféle filmtámogatási rendszer. Kelet-Európában 
pedig az államosítások után a szocialista stúdiórendszer különféle, egymás
hoz hasonló változatai jöttek létre, melyek lényege természetesen az állam 
monopóliumhelyzete volt.8

A nyugat-európai filmtámogatási rendszerek több hullámban, folyama
tosan változtak és alakultak.9 Kezdetben, azaz az ötvenes években általában 
automatikus támogatási szisztémák voltak jellemzőek (mint az angol mo

7 Lange, Andé – Westcott, Tim: Public funding for film and audiovisual works in Europe 
– A comparative approach. European Audiovisual Observatory, 2004.
8 A kelet-európai, szocialista stúdiórendszerről átfogóan: Szczepanik, Petr: The State-So- 
cialist Mode of Production and the Political History of Production Culture. In: Szczepa- 
nik, Petr – Vonderau, Patrick (eds.): Behind the Screen: Inside European Production Cultures. 
New York: Palgrave Macmillan, 2013. 113–134.
9 Autissier, Anne-Marie – Bizern, Catherine: Public aid mechanism for the Film and Au- 
diovisual Industries in Europe. CNC – European Audiovisual Observatory, 1998.



zijegyadó). A szelektív (azaz bizottságok döntésén alapuló) rendszerek a 
hatvanas-hetvenes években jelentek meg. Ezt követően bukkantak fel a 
különböző regionális filmtámogatási formák (főként, elsősorban a szövet
ségi berendezkedésű Nyugat-Németországban). A nyolcvanas évek (ahogy 
arról az előző fejezetben, az európai filmgyártás egységesülésének tenden
ciái kapcsán már szó volt) az audiovizuális tartalmakat védő intézkedések 
megjelenésével jellemezhetők. A kilencvenes években a korábbi, elsősorban 
kulturális értékeket előtérbe helyező támogatási rendszerekben elindult 
egyfajta egyensúlykeresés, ugyanis új, lényeges prioritásként jelentek meg 
a gazdasági célok és aspektusok is. A kilencvenes évek végétől kezdve, illetve 
a kétezres években igen sok európai országban hoztak a filmipart (és a 
támogatásokat) is szabályozó filmes-audiovizuális kerettörvényeket. Ha 
tehát ebben a kontextusban akarjuk elhelyezni a hazai film szabályozásának 
történetét az elmúlt évtizedekben, akkor azt mondhatjuk, hogy az a rend
szerváltás után, az állami, szocialista stúdiórendszer lebontásával, és egy új 
támogatási intézmény, a Magyar Mozgókép Alapítvány felállításával kö
vette a kelet-európai országok trendjeit. A kétezres években a magyar film
törvény, illetve annak kulturális és gazdasági aspektusokat egyaránt figye
lembe vevő szabályozása (a hazai filmgyártás helyzetének megerősítése, 
adó- és befektetői kedvezmények, a hazai filmipar fejlesztése és nemzetközi 
integrációja) szinkronban volt úgy az egységesülő európai filmipar trend
jeivel, mint a különböző európai filmtámogatási rendszerek alakulásával.10

Az EU-t megalapító 1992-es maastrichti szerződésben is kiemelten sze
repel a kultúra támogatása – a kortárs európai filmtámogatási rendszerek
nek ez a kitétel az egyik elvi és jogi alapja. (Az előző fejezetben láthattuk, 
hogy a „kulturális kivétel” elve játszotta a kulcsszerepet az 1993-as szabad
kereskedelmi, európai-amerikai GATT tárgyalásokon.) A kilencvenes évek
ben és a kétezres években mindazonáltal rendszeresek voltak a vizsgálatok

10 Az északi és a balti országokban ekkoriban vezettek be ilyen rendszereket, míg a déli 
országokban (Franciaország, Olaszország, Spanyolország) működő szisztémákat ebben az 
időben megreformálták.



egyes nemzeti filmtámogatási rendszerekről, és azok EU-szabályozásokkal 
kompatibilis mivoltáról – így több alkalommal a magyar filmtörvényről is.11 

Az európai nemzeti filmtámogatási rendszerek tehát az elmúlt évtize
dekben nemcsak sokat változtak, a differenciálódás, illetve a kulturális, 
politikai és gazdasági aspektusok közötti egyensúlykeresés felé elmozdulva, 
de az éves támogatási összegek is emelkedtek. Különböző számítások sze
rint a kilencvenes évek közepén Nyugat-Európában évi félmilliárd ECU 
lehetett az éves állami filmtámogatás (a forint/ECU árfolyam 1995-ben 162, 
1996-ban 191 volt), a kétezres évek elején meghaladta az egymilliárd eurót, 
napjainkban pedig kétmilliárd euró körül lehet ez az összeg.12

Nemzeti filmgyártások Európában

Ahogy arról már szó volt, a nemzetközi és így az európai filmkultúrában 
intézményi (és kulturális) szinten a nemzeti filmgyártás jelenti a stabil 
támpontot. A különböző filmtörvények és támogatási szabályzatok olykor 
igen bonyolult kritériumok és pontrendszer segítségével határozzák meg, 
hogy mi számít nemzeti produkciónak (az alkotók nemzeti hovatartozása, 
produkciós háttér, forgatási helyszín, a film témájának kulturális vonatko
zásai, stb.). Az összeurópai támogatási alapok és a koprodukciós szabály
zatok szintén aprólékos feltételrendszer szerint dolgoznak. Csakhogy ami
kor nézőként filmet választunk, akkor nem a statisztikai besorolás alapján 
döntünk. Hanem téma, műfaj, szereplők, rendező, hírverés, szájpropaganda 
és megannyi más faktor alapján. Nézőként nem az érdekel minket, hogy 
Haneke vagy Kieslowski francia (ko)produkcióban készített filmjei francia, 
osztrák vagy lengyel filmek, hogy a Harry Potter mennyiben brit vagy 
A Napfény íze mennyiben magyar film. Kevésbé ismert filmkultúrák vagy 
rendezők esetében a nemzeti hovatartozás talán nagyobb orientáló szerep

11 Zachar Balázs: Filmtámogatás az Európai Bizottság szemüvegén keresztül. Állami
Támogatások Joga (2013) no. 4. 115–126.
12 Lange, Andé – Westcott, Tim: Public funding for film and audiovisual works in Europe 
– A comparative approach. European Audiovisual Observatory, 2004.



pel bír, a világ legtöbb helyén azonban, úgy tűnik, a döntő szempont az, 
hogy egy film amerikai, vagy sem. Az európai filmek pedig az esetek túl
nyomó többségében nem amerikaiak. Kivéve a gyártási statisztikák szerint 
britnek számító, ám hollywoodi háttérrel és amerikai-nemzetközi finan
szírozással készített sikerfilmeket (Harry Potter, Skyfall), vagy mondjuk a 
Luc Besson műhelyéből kikerült akciófilmeket (főképp az Elrabolva-soro- 
zat darabjait), amelyeket a nézők többsége akkor is amerikai filmekként 
néz, ha brit vagy francia cég gyártotta őket. Viszont egyelőre nem ezek a 
filmek jelentik az európai filmgyártás fősodrát. Hanem egészen másfajta 
alkotások. Vagy pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy az európai filmnek 
épp az a sajátossága, hogy nincs fősodra (legalábbis nem olyan, mint az 
amerikai, hollywoodi filmeké).

Mennyiségi szempontból mindazonáltal az európai film napjainkban is 
virágzik, évről évre igen sok filmet gyártanak a kontinensen, jobbára köz
pénzből és egyre változatosabb együttműködések keretében. Európában 
évente 1200-1300 film készül (a játékfilmek mellett ebbe a számba az egész- 
estés dokumentumfilmek is beleszámítanak), sokkal több, mint az Egyesült 
Államokban (a vezető hollywoodi stúdiók mellett a független produkciókat 
is beleértve).13 A mozipiaci bevételek hatvan-hatvanöt százaléka mégis az 
amerikai filmekhez köthető, és pusztán húsz-huszonöt százalék az európai 
alkotások részesedése. Az európai mozikban évente több mint ezer európai 
filmet mutatnak be, amerikai filmből pedig kétszáz-kétszázötvenet, az 
amerikai filmek átlagosan tehát sokkal nagyobb közönséget vonzanak, mint 
az európaiak. Ez a koncentráció vagy blockbuster-trend (tehát az, hogy 
maroknyi film hozza a bevétel komoly százalékát, akár döntő többségét) 
évtizedek óta jellemző, és az elmúlt időben csak erősödött. A hollywoodi 

13 2011-ben például 1336 játékfilm készült Európában, míg az Egyesült Államokban 817. 
Indiában 1255, Kínában pedig 588. Az európai mozipiac azonban kisebb az amerikainál: 
szintén 2011-ben Európában 954 millió mozijegyet adtak el, az USA-ban pedig 1 millió 
285 ezret. (Ugyanebben az évben Kínában 370 millió, Indiában pedig 3 milliárd [!] mo
zijegy fogyott – az átlagos jegyárak azonban sokkal alacsonyabbak voltak, bevétel tekin
tetében tehát nem volt ekkora eltérés.) Ld. Focus: World Film Market Trends 2011, Euro- 
pean Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2012.



blockbusterekkel vetekedő nézőszámot az európai piacon az ezredforduló 
után csak néhány brit és francia film tudott produkálni (Életrevalók, Bridget 
Jones naplója, Asterix és Obelix). A nemzeti piacokon gyakran előfordul, hogy 
egy-egy hazai alkotás vezeti a toplistákat (Spanyol országban a Torrente-fil- 
mek, Lengyelországban a látványos irodalmi adaptációk, néhány cseh ko
média, mint az Oscar-díjig is eljutott Kolja), ezek azonban, ha eljutnak is 
az európai piacra, ott messze nem olyan sikeresek, mint odahaza. Az eu
rópai (és a nemzetközi) forgalmazás a kisebb nemzeti filmgyártásokat 
képviselő szerzői filmek számára különösen fontos, amelyek odahaza gyak
ran csak csekély nézőszámot érnek el. Az elmúlt évtized fesztiváljait „vé
gignyerő” román filmek összeurópai bevételének például tizede származik 
a hazai piacról, kilencven százaléka pedig az európai forgalmazásból jön.

Európai film: a láthatóság csapdái

Az amerikai filmek tehát most már lassan száz éve uralják az európai film
piacot. Az arányok és a számok ugyan évről évre és országról országra 
változnak, de nincs olyan európai filmpiac (és más kontinensen sincs sok),14 
amelyen a hazai alkotásokból származó bevétel folyamatosan meghaladná 
az ötven százalékot. Európában, a 2010-es években a francia, a cseh és a dán 
film volt a legsikeresebb odahaza: mindhárom országban stabilan huszon- 
öt-harminc-negyven százalék a saját filmek hazai piaci részesedése. A skála 
másik végpontján a román, a portugál, az osztrák és a szlovák film áll, 
ezekben az országokban a hazai film piaci részesedése gyakran az öt szá
zalékot sem éri el. Európai kontextusban a magyar film is egyértelműen az 
alsóházba tartozik: a kétezres években ugyan tíz százalék körül volt a hazai 
filmek piaci részesedése, az elmúlt években azonban (elsősorban a finan-

14 A török és az indiai filmgyártás, vagy az elmúlt másfél évtizedben hihetetlenül fel futó 
és odahaza, illetve a régióban is rettentően népszerű dél-koreai film talán a legerősebb 
ellenpéldák.



szírozás átalakítása, és ennek következtében a hazai filmgyártás másfél-két 
éves leállása miatt) ennél jóval alacsonyabb számok jellemzőek.

Az európai filmgyártások egyik legnagyobb kihívását tehát a láthatóság 
csapdái jelentik. Ezek közül az első kérdés, hogy miként tudnának leg
alább a hazai piacon sikert aratni. Erre a kérdésre a választ egyrészt a 
populáris filmek hazai változatai adják meg, ahogy azt Magyarországon 
is láthattuk: évente egy-két népszerű romantikus vígjáték a hazai filmek 
összesített nézőszámát jelentősen meg tudja dobni (Sose halunk meg, 
Csini baba, A miniszter félrelép, Szabadság, szerelem, Valami Amerika 1–2). 
Egy-egy ilyen, jobbára elszigetelt kasszasikertől azonban a közönség 
alapvető attitűdje még nem, vagy csak lassan fog megváltozni. Azokban 
az európai országokban, ahol sikeres a hazai film, nemcsak a populáris 
filmeket nézik meg nagyon sokan, hanem általában is sokkal szívesebben 
néznek saját alkotásokat.

A hazai filmek hazai láthatósága azonban csak az egyik probléma. A kö
vetkező csapda a hazai filmkultúrák európai láthatósága. Ugyanis a nem 
hazai és nem amerikai filmek bevétele vagy nézőszáma Európában szinte 
mindenütt hasonló, és hasonlóan alacsony. Ha az éves európai mozistatisz
tikákból levesszük az amerikai és a hazai produkciókat, akkor a fennmaradó 
alkotások a piaci torta töredékét, tíz-tizenöt százalékát képviselik. Némi 
sarkítással: Európában a hazai filmek a saját piacukon az amerikai filmek 
ellenében sikeresek (és viszont, ha sikertelenek, akkor az amerikai filmek 
piaci részesedése magasabb az átlagnál), míg a nem hazai és nem amerikai 
filmek csak nagyon nehezen jutnak közönséghez. Az európai filmek tehát 
nem hogy a nemzetközi (Európán kívüli) piacon, hanem a nem hazai, 
európai piacon sem tudnak érvényesülni.

Ráadásul – és ez lenne a harmadik láthatósági csapda – a hazai piacon 
sikeres populáris filmek a legritkább esetben lépik át az országhatárokat 
(leszámítva a nagyobb európai filmgyártások népszerű darabjait: francia 
vígjátékokat, német történelmi drámákat, brit gengszterfilmeket). Az euró
pai piacon elsősorban a nemzetközi fesztiválokon sikeres művész- vagy 
szerzői filmek forognak, és ezek külföldön gyakran sokkal nagyobb néző
számot érnek el, mint odahaza.



Az európai film sokszoros csapdahelyzetét tehát az jellemzi, hogy az 
univerzális műfaji sémák hazai változatai (lengyel romantikus vígjáték, dán 
krimi, holland melodráma) csak a saját piacon sikeresek, a nemzetközi 
fesztiválhálózatban érvényesülő szerzői filmek pedig ugyan aránylag köny- 
nyebben utaznak és lépnek át kulturális és országhatárokat – csakhogy 
ezeknek az alkotásoknak a hazai nézettsége erősen hullámzik, és ritkán 
kiugróan magas. (A Saul fia nemzetközi diadalmenetét követő magas hazai 
látogatottsága a magyar filmben a ritka kivételek közé tartozik.) Ez a pa
radoxon a kortárs közép-kelet-európai filmben igazán szembetűnő. A hazai 
népszerűség és a fesztiválsiker szinte fordítottan arányos egymással: a ré
gióban a hazai piacon a legnagyobb részesedéssel a cseh filmek bírnak, a 
legmagasabban jegyzett nemzetközi fesztiválokon (Cannes, Berlin) azon
ban szinte alig szerepelnek cseh alkotások. Az elmúlt évtized fesztivál-siker- 
sztoriját a román szerzői filmek jelentik, miközben odahaza a román filmek 
piaci részesedése szinte láthatatlan. (A magyar példa inkább a románhoz, 
a lengyel pedig inkább a cseh esethez áll közelebb.) Ez persze csak sarkított 
példa, és ha egyáltalán, akkor a kisebb és közepes filmgyártások jellemzésére 
lehet érvényes, hiszen a német, francia, orosz, spanyol vagy olasz filmek 
esetében, már csak az adott filmkultúra volumene miatt is, nem válnak ilyen 
drasztikusan szét a népszerűség és a presztízs szempontjai.

Ha egy filmet sokan néznek meg, vagy egy film sok és komoly díjat kap, 
akkor általában nincs mit magyarázni. A kasszasiker és a fesztiválsiker 
önmagában erős legitimitást ad. A nemzeti filmgyártások többsége termé
szetesen arra törekszik, hogy a népszerű filmkultúra és a presztízsfilmek 
számát növelje, és a közöttük lévő „szürke zónát” csökkentse, vagy valami
lyen egyéb érvvel (kulturális tartalom, elsőfilmesek támogatása, koproduk
ciók elősegítése, stb.) megvédje a sem nem sikeres, sem nem díjnyertes 
filmeket. Az egyes nemzeti filmpolitikák prioritásai, a támogatási arányok 
és léptékek, valamint az adott filmes kultúrában használt érvek és módsze
rek azonban nagyon eltérőek, ahogy az európai nemzeti filmkultúrák ka
raktere is nagyon különböző.



A magyar film rendszerváltása

A szocialista, állami filmgyártás vége

A rendszerváltással a szocialista, állami filmgyártás négy évtizedes története 
zárult le Magyarországon. Ezt a negyvenéves periódust egységes korszak
ként az állami filmgyártás kizárólagossága, a közvetlen politikai-intézményi 
kontroll és a centralizált, hierarchikus intézményrendszer jegyében lehet 
leírni. A számtalan szervezeti átalakulás és változás ellenére tehát a fenti 
elemeket együtt nevezhetjük struktúraképző, korszakspecifikus sajátossá
goknak. A negyvenes évek végén az állami filmgyártás kizárólagosságának 
a megteremtése (a korábban sokszorosan tagolt filmszakmai cégek államo
sítása és összevonása), a közvetlen politikai-intézményi kontroll kiépítése 
(ennek szerve a mindenkori kulturális minisztérium Filmfőigazgatósága 
volt), valamint a centralizált, hierarchikus intézményrendszer felállítása 
(amelynek legfőbb jellemzője, hogy a szakma minden területe, azaz a film
gyártás, a forgalmazás és a moziüzemeltetés egyaránt központosított és az 
állami és pártirányítás alá vont rendszerben működött) nyitotta a szocialista, 
állami filmgyártás négy évtizedes történetét. Ahogy a negyvenes évek végén 
a fenti rendszer kiépülése nyitotta, úgy a nyolcvanas évek végén annak le
épülése zárta a korszakot. A szocialista állami filmgyártás végének és a 
filmszakma rendszerváltásának kulcsmozzanatai tehát az állami filmgyár
tás kizárólagosságának és a közvetlen politikai-intézményi kontroll (egy
szerűbben szólva: a cenzúra) megszűnése, illetve a centralizált, hierarchikus 
intézményrendszer átalakulása. Ezek közül a kulcsmozzanatok közül nem 
mindegyiket lehet egyértelműen egyetlen eseményhez vagy dátumhoz 
kötni. Legkönnyebben a közvetlen politikai-intézményes kontroll megszű
nése datálható intézményi és törvényi, szabályozási átalakulásokhoz, így



1990-hez, amikor a mozgóképszakma minden területe megszűnt állami 
monopólium, illetve engedélyköteles lenni, valamint a minisztériumi Film
főigazgatóság cenzurális hatáskörének felszámolásához. Az állami film
gyártás kizárólagosságának megszűnte azonban többféleképp is definiál
ható, attól függően, hogy mit tekintünk az állami filmgyártás meghatározó 
elemének. Amennyiben a finanszírozást, tehát azt, hogy mely forrásból 
érkezik a filmek költségvetése, úgy nem lehet éles cezúrát húzni, hiszen az 
állami finanszírozás az államosítás előtt és a rendszerváltás óta is megha
tározó eleme a magyar filmgyártásnak (és nem csak a magyarnak, vagy a 
kelet-európainak, hanem a nyugat-európai filmgyártásoknak is).15 A finan
szírozás helyett ezért érdemesebb az intézményi szempontokat (tehát a 
centralizált, hierarchikus intézményrendszer mint jellegadó, korszakspe
cifikus sajátosság kérdését) itt érvényesíteni, és az állami filmgyártás kizá
rólagosságának megszűnése alatt a centralizált, állami filmgyártási struktúra 
átalakulását érteni, amely a nyolcvanas évek második felében indult el, és a 
Magyar Mozgókép Alapítvány 1991-es létrehozásáig tartott. De az „utó
védharcai” még ennél is tovább, egészen a kilencvenes évek közepéig, 
ugyanis az állami filmgyártási struktúra kulcsszereplői, a stúdiók az MMA 
működésének első éveiben kitüntetett szereplői voltak a hazai filmfinan
szírozásnak. Az átalakulási folyamatot az egyszerűség kedvéért két szakaszra 
oszthatjuk: a régi rend válságának és átszervezésének, majd az új struktúra 
kialakulásának periódusára.

15 Nyilvánvaló persze, hogy a hangsúly az állami finanszírozás kizárólagosságának meg
szűntén kell, hogy legyen, és akkor a változás ahhoz köthető, hogy mikortól érkezik az 
állami forrásokon kívüli pénz (a külön esetnek számító koprodukciókat most leszámítva), 
azaz magántőke is a magyar filmgyártásba. Ebből a szempontból a kilencvenes évek lege
leje a fordulópont: például a Sándor Pál által létrehozott német–magyar vállalkozás, a 
Novofilm produkciójában, 1991-ben készült Csapd le csacsi!, amelynek induló költségveté
sét, kilencmillió forintot a Filmfőigazgatóság biztosította, és ezt egészítette ki a Novofilm 
további négymillióval. A Csapd le csacsi! így is az akkori magyar filmek átlag-költségveté
sénél jóval olcsóbban készült, ráadásul igen komoly, százezer feletti nézőszámot is produkált.

Sneé Péter: Egyedül nem megy. Beszélgetés Sándor Pállal. Filmvilág (1994) no. 3. 
16–18.



A szocialista, állami filmgyártás korszakában a játékfilmkészítés a film
gyár, illetve a stúdiók monopóliuma volt.16 1957-ig csak a Magyar Nemzeti 
Filmgyártó Vállalat, 1957 és 1963 között a Hunnia és a Budapest Filmstúdió, 
1963 után pedig a MAFILM és annak stúdiói (beleértve egy idő után a 
Balázs Béla Stúdiót, illetve a nyolcvanas években néhány évig működő 
Társulást), illetve a hetvenes évek közepén egy ideig a filmgyárból kivált 
két filmstúdió vállalat gyárthatott játékfilmet.17 A rendszerváltással ez a 
helyzet változott meg azáltal, hogy új, nem az állami struktúrába tartozó 
filmgyártó cégek (azaz magánvállalkozások) is megjelentek a magyar film
szakmában. Az új cégek megjelenését, a korábbinál tagoltabb gyártási struk
túra kialakulását és a Magyar Mozgókép Alapítvány (MMA) létrehozását 
(tehát a fent említett második szakaszt) azonban megelőzte a régi rend 
felbomlása. 1987-ben, egy általános filmszakmai átalakítás keretében a film
gyárból, a MAFILM-ből kivált, és önálló vállalatként működött tovább a 
Budapest, a Dialóg, a Hunnia és az Objektív Filmstúdió, valamint ekkor 
szerveződött meg önálló dokumentumfilm-gyártó vállalatként a MOVI. 
Ahhoz azonban, hogy az átalakulás folyamatát lássuk, érdemes az áttekin
tést valamivel távolabbról kezdeni, és azt megnézni, hogy miért lényeges a 
filmkészítés ipari, infrastrukturális hátterének, illetve az alkotómunka in
tézményi kereteinek a kapcsolata, majd azt, hogy mindez miként függ össze 
a finanszírozási és intézményi átalakulás kérdéseivel.

Az elmúlt évtizedekben a magyar filmgyártás egyik kulcskérdése a film
készítés ipari, infrastrukturális hátterének (filmgyár, műtermek, technikai 
infrastruktúra, stb.), illetve az alkotómunka intézményi kereteinek (filmké

16 Az amatőrfilmes, majd non-professional filmes mozgalomban, tehát a filmgyári, gyár
tási struktúrán kívül is születtek játékfilmek, melyek jelentőségét nem szabad alábecsülni 
(Gulyás Gyula és Gulyás János Tanítványok című filmje a hatvanas évek legvégén vagy 
Ács Miklós és Szőke András filmjei a nyolcvanas években – hogy csak a legismertebbeket 
említsem), intézménytörténeti szempontból azonban, azt gondolom, joggal lehet mono
póliumról beszélni.
17 A magyar filmgyártás szervezeti rendjéhez ld. Köllő Miklós: A játékfilmgyártás szer
vezeti keretei. In: Gelencsér Gábor (szerk.): Huszonöt magyar filmszemle (1965–1994). 
Budapest: Magyar Filmunió, 1994. 201–203.



szítői műhelyek) kapcsolata volt.18 Ez a két funkció (gyártási infrastruktúra, 
illetve alkotói műhelyek) időről időre eltérő intézményi struktúrában talál
kozott egymással. Az államosítástól a hatvanas évek elejéig, az erőteljesen 
centralizált és hierarchikus filmgyártás idején az alkotói műhelymunkának 
lényegében nem volt terepe, a filmtervek, forgatókönyvek kidolgozását a 
Központi Dramaturgia irányította. Ez a központosított rendszer változott 
meg a hatvanas évek elején, amikor a korábbi játék- és dokumentumfilmes 
vállalatot (Hunnia, illetve Budapest Filmstúdió) MAFILM néven egyesí
tették, és ennek az új, egyesített filmgyárnak a keretein belül jöhettek létre 
az alkotói műhelymunkára épülő stúdiócsoportok – a későbbi négy stúdió 
(Budapest, Dialóg, Hunnia, Objektív) elődei. 1964 és 1971 között, illetve 1976 
és 1987 között tehát a MAFILM-en belül egyszerre volt jelen a gyártó-szol
gáltató funkció (filmkészítési infrastruktúra) és az alkotói műhelymunka 
(stúdiócsoportok, illetve stúdiók).19 A több ezer alkalmazottat foglalkoztató, 
egységes filmgyár, a MAFILM igazi szocialista nagyüzem volt, amelynek 
termelékenysége és produktumai a szocialista, állami tervgazdaság feltéte
leiből adódóan nem piaci viszonyok között mérettek meg. A MAFILM éves 
bevételeinek döntő többsége (hozzávetőleg hatvan százaléka) nem a já
tékfilm-, dokumentumfilm-, rövidfilm- és híradógyártásból, hanem a Ma
gyar Televízió számára készített produkciókból, valamint hazai és külföldi 
bérmunkákból származott. A televíziós gyártás és a különféle bérmunkák 
tehát már a rendszerváltás előtt, az állami, szocialista filmgyártás idején a 
filmipar működésének egyik kulcsát jelentették.20

18 Mindez egyben a többi közép-európai ország szocialista filmgyártására, stúdiórendsze
rére is igaz. A szocialista stúdiórendszer definiálásáról és a hollywoodi stúdiórendszerrel 
való összehasonlításáról ld. Szczepanik, Petr: The State-Socialist Mode of Production and the 
Political History of Production Culture.
19 1971 és 1976 között két, önálló játékfilmes vállalat (Budapest és Hunnia Filmstúdió 
Vállalat) működött, ezek azonban a nagyüzem MAFILM-hez képest kisvállalatok voltak, 
hiszen csak pár tucat alkalmazottat foglalkoztattak (a rendezők továbbra is filmgyári 
státuszban maradtak), és a filmek legyártására a MAFILM-mel szerződtek.
20 A televíziós gyártás és a bérmunkák szerepe sokszorosan meghatározó volt. Egyrészt 
azért, mert csak ezeknek a produkcióknak köszönhetően lehetett kihasználni az infra
strukturális kapacitásokat (műtermek, technika, díszlet) és munkával ellátni az alkotókat 



A játékfilmgyártás költségeit a filmgyár belső elszámolási rendszerben 
számolta el a szervezetileg szintén hozzá tartozó, ám a MAFILM-mel 
szemben kvázi megrendelőként fellépő stúdiókkal. A stúdiók számára 
évente adott volt a költségkeret21 és a legyártandó filmek száma. A játékfilm
gyártásra fordítható összeg a nyolcvanas évek elejéig ugyan többé-kevésbé 
következetesen emelkedett, a filmek gyártása azonban ennél erősebb ütem
ben drágult. Az évente kötelező filmszámot a stúdiók ezért már a hetvenes 
évek közepétől-végétől kezdve gyakran úgy tudták kigazdálkodni a költ
ségkeretből, hogy a játékfilmek mellett egészestés dokumentumfilmeket is 
készítettek (ezek értelemszerűen olcsóbbak voltak), illetve eredetileg tévés 
vetítésre szánt (azaz a televízió által finanszírozott) produkciók mozi vál
tozatát is besorolták az éves listába (a stúdiót ilyenkor természetesen plusz
költség terhelte, de ez töredéke volt egy eredetileg moziforgalmazásra szánt 
játékfilm árának). A nyolcvanas évek elején azonban új helyzet alakult ki. 
Egyrészt megjelent a színen egy új stúdió, a hetvenes évek dokumentarista 
irányzatainak és új nemzedékének képviselőit tömörítő Társulás, azaz az 
évente játékfilmgyártásra fordítható összeg már nem négy, hanem öt mű
hely között oszlott el.22 Másrészt 1982-től kezdve az állami dotáció összege 
nem emelkedett – csak az infláció növekedett, és ezzel 1986-ra a korábbi 
állami támogatás reálértékben negyven százalékkal csökkent. A stúdiók 

és szakalkalmazottakat. Másrészt azért, mert ezekből a bevételekből valamelyest kereszt
finanszírozni is tudta a filmgyár az egyre költségesebbé váló játékfilmgyártást. A MAFILM 
a nagyvállalati működésből származó magas rezsijét (éves költségvetésének hozzávetőleg 
harminc százaléka: ebben a bérek és közterheik is benne foglaltatnak) a bérmunkák kap
csán nagyobb nyomatékkal érvényesítette (egy nyugati filmgyártó cégnek még így is ér
demes lehetett Magyarországon forgatnia). Azaz a rezsiből magasabb százalékot számolt 
fel egy a televíziós produkció vagy egy amerikai bérmunka kapcsán, mint egy magyar 
játékfilm legyártásakor.
21 Itt némi leegyszerűsítéssel éltem, ugyanis a rendszer folyamatosan, sokat változott. 
Lényege az volt, hogy az évente az állam által játékfilmgyártásra szánt összeget a hazai és 
a külföldi forgalmazó vállalat (a MOKÉP és a Hungarofilm) kiegészíthette, illetve az egyes 
filmekhez a Filmfőigazgatóság és a MAFILM is adhatott még külön dotációt.
22 Még akkor is, ha a Társulás – lévén kísérleti rendszerben működő, elsősorban olcsóbb
nak számító, dokumentarista játékfilmeket készítő stúdióként indult – a négy másik stú
dióhoz képest feleannyi éves állami dotációt kapott.



korábbi években felhalmozott belső tartalékai23 ennek következtében pár 
év alatt elfogytak. Az évtized közepén már nem volt tovább tartható a 
helyzet – egyértelművé vált a válság. A következő évek törekvései és átszer
vezései elsősorban ebből a kényszerhelyzetből következtek. 1985-ben – 
a stúdiórendszer átalakításának köntösében – felszámolták a Társulás Stú- 
diót,24 a MAFILM új vezetése pedig új belső elszámolási rendszert vezetett 
be. Ennek lényege a korábbi rezsikulcsok újragondolása volt, ami elsősorban 
a játékfilmgyártást érintette kedvezőtlenül. Ugyanis a MAFILM a korábbi 
évek gyakorlatával szemben a magyar játékfilmek gyártásánál is az átlagos 
(költségarányos) filmgyári rezsit kívánta felszámolni. Erre azért is rászorult, 

23 Ezek a belső tartalékok (úgynevezett stúdióalapok) a hazai és a külföldi forgalmazási 
bevételekből, illetve a korábbi filmek gyártásának költségvetési megtakarításaiból szár
maztak.
24 Mint korábban említettem, a Társulás egyszerre volt azoknak az alkotóknak a műhelye, 
akik a hagyományos dokumentarista módszer, a külföldi kritikusok által Budapesti isko
lának elnevezett csoport keretén belül dolgoztak, de itt készültek azoknak az alkotóknak 
a filmjei is, amelyek éppen ennek a módszernek a meghaladásával, túllépésével próbálkoz
tak (Bódy, Jeles, Tarr). E két irányzat együttélése korántsem volt feszültségmentes, de 
természetesen nem ez vezetett önmagában a Stúdió megszüntetéséhez. Nyilván szerepet 
játszott ebben a filmek (Álombrigád, Kutya éji dala, Őszi almanach) zavarba ejtő „mássága” 
(nem csak, vagy nem elsősorban politikai pikantériájuk), amellyel a kultúrpolitika nem 
nagyon volt képes mit kezdeni.

A Társulás megszüntetése mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy a filmjeik 
megbuktak a mozikban. A stúdió filmjeit valóban kevesebben nézték meg az átlagnál, 
csakhogy ez részben a forgalmazás ellentevékenységéből fakadt (a Kutya éji dala premier
jét minimális reklámmunka kísérte, alig vetítették a filmet, Bódy alkotását lényegében 
elsüllyesztették – az alkotó nem tehetett semmit, ez idő tájt Berlinben oktatott). Csakhogy 
a Társulás egyik alapfeladataként éppen a forgalmazás átszervezését, egyfajta alternatív, 
társadalmi forgalmazás megteremtését tűzte ki célul, olyan filmeket készített, amelyek 
amúgy sem feltétlenül az amerikai sikerfilmekkel egyre jobban ellátott mozihálózatban 
kellett volna, hogy érvényesüljenek.

A következő években a MAFILM-en belül ugyan működött Mozgókép Innovációs 
Társulás néven és minimális dotációval egy műhely, a stúdió egyik vezéregyénisége, Dár- 
day István vezetésével, amely azután az évtized végén önálló filmes céggé alakult, a Tár
sulás Stúdió felszámolása azonban az innovatív, kreatív filmkészítés csatornáinak radiká
lis beszűkítését jelentette. Minderről bővebben: Kovács András Bálint: Nyolcvanas évek: 
a romlás virágai. In: Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Budapest: Palatinus, 2002.



mert ekkorra egyre kevesebb lett mind a televíziós megrendelése, mind 
pedig a hazai és a külföldi bérmunka.25 Mindezen túl a MAFILM az állami 
dotáció nominálértéken való befagyasztása okán is rákényszerült arra, hogy 
az addiginál átláthatóbb, költségalapú belső elszámolást vezessen be. Ennek 
következtében a MAFILM mint szolgáltató filmgyár a korábbinál jóval 
magasabb összegeket számított fel a játékfilmes megrendelő stúdióknak. 
Ezen intézkedések és az új filmgyári vezetés ellen pedig lényegében fellá
zadtak a stúdiók. Lázadásuk eredménye volt a filmgyártás 1987-es átszer
vezése, amely elvileg a fent vázolt kusza viszonyok tisztázását szolgálta, és 
szervezetileg különválasztotta egymástól a gyártási, szolgáltató infrastruk
túrát (MAFILM), illetve az önálló vállalattá alakuló filmkészítő stúdiókat. 
A stúdióvállalatok továbbra is állami tulajdonban maradtak, és nem jöttek 
létre új gyártó cégek. Az átszervezés abból a szempontból teremtett új 
helyzetet, hogy az önálló stúdióvállalatok már nem csak egyetlen szolgál
tatóval, a MAFILM-mel szerződve készíthették el filmjeiket, hanem más 
partnert is kereshettek.26 A gyártási-szolgáltatási monopólium tehát meg
szűnt, bár ez ekkor még inkább csak az átalakulás keretét teremtette meg. 
A nyolcvanas évek végén mégis lezárult a szocialista, állami filmgyártás 
átalakulásának első szakasza.

Ezt az átalakulást, ahogy annak kezdetét, a MAFILM működésének 
racionalizálásával és óvatos piacosításával kísérletező vezetés megbuktatását 
a stúdiórendszeri status quo fenntartásaként is értelmezhetjük. Történtek 
ugyanakkor próbálkozások ezekben az években arra, hogy a stúdiórendszer 
keretein kívül is készüljenek filmek. Az egyik Bujtor István Ötvös Csöpi-so- 
rozatának harmadik része, Az elvarázsolt dollár volt. A krimivígjátékot a 
MAFILM és a Skála-Coop közös vállalkozása, a Movie-Coop gyártotta 

25 A tévés megrendelések azért estek vissza, mert a Magyar Televízió egyre több produk
cióját készítette belső gyártásban. A hazai bérmunkák azért, mert az ekkoriban engedé
lyezett és terjedő magánvállalkozások a vállalati reklám- és referenciafilmes porondon 
riválisai lettek a filmgyárnak. A külföldi bérmunkák pedig azért, mert a nyolcvanas évek 
közepén Kelet-Európa más országaiban is engedélyezte a politika a nyugati filmes bér
munkák fogadását, tehát erősödött az árverseny.
26 Erre formálisan korábban is volt lehetőségük, de a gyakorlatban nem volt rá példa.



1986-ban. A másik pedig Tarr Béla Kárhozat című alkotása volt, amelyet a 
Magyar Filmintézet és a Mahir (Magyar Hirdető) készített 1987-ben. A két, 
végletesen különböző karakterű filmben az az érdekes és a közös, hogy 
mindkettő a stúdiórendszer keretein kívül készült, és annak finanszírozási, 
de talán megkockáztatható, hogy stiláris-műfaji alternatíváját is felmutatta. 
Az elvarázsolt dollár újfajta gyártási-finanszírozási konstrukcióban való el
készítése egy új, olcsóbb és hatékonyabb filmkészítés próbája. A Kárhozat 
nem a vállalkozási reform szellemében készült a struktúrán kívül, hanem 
azért, mert Tarr filmtervét egyik stúdió sem fogadta be. A Nemeskürty 
István (a Budapest Filmstúdió korábbi vezetője) által frissen átvett (és át
nevezett) Magyar Filmintézet (a korábbi Filmtudományi Intézet és Film
archívum) azonban látott benne fantáziát. Némi túlzással azt is állíthatjuk, 
hogy ez a két film a magyar film rendszerváltás előtti rendszerváltó-alter
natíva filmje, amennyiben épp azt a két filmkészítési irányt képviseli, amely 
az ezredforduló európai nemzeti filmgyártásai számára a sikeres működést 
jelentheti: a hazai piacra gyártott szórakoztató filmet, illetve a hazai- és 
nemzetközi rétegsikerre egyaránt esélyes, radikális művészfilmet. A nyolc
vanas évek magyar mainstream filmgyár(tás)ában egyiknek sem volt helye.

A rendszerváltás forgatagában

Az átalakulás második szakasza a rendszerváltás éveiben zajlott le, és két 
legfontosabb folyamatát az állami filmkészítés kizárólagosságának megtö
rése, azaz új, többségükben nem állami tulajdonú filmgyártó cégek megje
lenése, valamint a finanszírozás és a filmgyártás intézményrendszerének 
átalakulása, a Magyar Mozgókép Alapítvány megszervezése jelentette.

Amíg a stúdióvállalatok önállósodása a filmgyártók körében nem hozott 
változást (azaz a stúdiók filmkészítői monopóliuma lényegében megma
radt), és elsősorban a szolgáltatási és a gyártási területen kívánt versenyt 
nyitni, a MAFILM potenciális riválisai előtt megnyitva a terepet, a film
szakmai átalakulás második szakaszában, a nyolcvanas-kilencvenes évek 
fordulóján az új gyártó cégek megjelenése volt a perdöntő változás. Ezen



új gyártók közül néhány még az átalakuló MAFILM szervezetéből bújt ki 
(mint az eredetileg forgatókönyv-fejlesztésre szerveződött Hétfői Műhely, 
illetve a már említett Mozgókép Innovációs Társulás), és az akkori magyar 
filmes átlagköltségvetésnél jóval olcsóbb, olykor technikailag is kísérletező 
filmekkel jelentkezett.27 A kilencvenes évek legelején néhány, új gyártási 
konstrukcióban, állami támogatással, de részben magánvállalkozásban ké
szült játékfilm (Salamon András: Zsötem, Tímár Péter: Csapd le csacsi!) is az 
átmenet lehetséges irányait mutatta.28 Ezek azonban inkább egyszeri vál
lalkozások voltak. Új, magánvállalkozásként induló filmgyártó cégek a 
magyar filmszakmában inkább csak a kilencvenes évek első felében tudtak 
meggyökerezni. Közülük a legismertebb az 1990-ben három filmgyári gyár
tásvezető által elindított Magic Media, amely kezdetben reklám- és refe
renciafilmet készített, illetve a stúdiók számára gyártott le több játékfilmet, 
és ezek után, 1994-ben készítette el az első, saját filmjét, Szász János Woyzeck 
című alkotását.29 Az, hogy az új cégek először miért szolgáltatóként jelen
tek meg, nem szorul sok magyarázatra: rugalmasságukkal, alacsony rezsi
jükkel, filmszakmai tapasztalatukkal és kapcsolatrendszerükkel (elvégre a 
kilencvenes évek elejének legtöbb filmgyártó cégét az egykori filmgyári 

27 A Hétfői Műhelyben készült többek között Szabó Ildikó Gyerekgyilkosságok című film
je, illetve Erdőss Pál több munkája. A Mozgókép Innovációs Társulás pedig többek között 
Dárday István, Szalai Györgyi, Wilt Pál dokumentumfilmjeit, illetve Grunwalsky Ferenc 
Egy teljes nap című filmjét gyártotta, amely az első, videóra forgatott, majd 35 mm-es 
kópiára átírt játékfilm volt. Surányi Vera: „Sem a politikai, sem a piaci cenzúrának nem 
lehet kitenni a művet…” Beszélgetés Dárday Istvánnal. Filmkultúra (1993. augusztus) 
39–38. (sic)
28 A már említett Csapd le csacsi! mellett ilyen példa a Zsötem is, ugyanis a rendező, Sala
mon András a film elkészítésére egy BT-hozott létre.

Ozsda Erika: „Ne kamerázzá', kiscsávó!”. Beszélgetés Salamon Andrással. Filmkultúra 
Online 1999. http://www.filmkultura.hu/regi/1999/articles/profiles/salamon.hu.html

Sneé Péter: Egyedül nem megy. Beszélgetés Sándor Pállal. Filmvilág (1994) no. 3. 
16–18.
29 Sós B. Péter: Pénzszerzők vagy szerzőtársak? Magyar producerek. Filmvilág (1997) no. 
6. 38–39.

http://www.filmkultura.hu/regi/1999/articles/profiles/salamon.hu.html


alkalmazottak alapították) versenyképes riválisai voltak a MAFILM-nek30 
– amely a kilencvenes évek elejére csődbe került, és 1992 nyarán felszámol- 
ták.31 Azt, hogy a hagyományos stúdiók hegemóniája miért tartott olyan 
sokáig, és az önálló gyártó cégek miért csak a kilencvenes évek első felében 
erősödtek meg, a magyar filmgyártás finanszírozásának és intézményi át
alakulásának – az állami filmkészítés kizárólagosságának megtörése mellett 
– másik kulcsfontosságú történéséből, a Magyar Mozgókép Alapítvány 
létrehozásának és első éveinek működéséből érthetjük meg.

A Magyar Mozgókép Alapítvány létrehozása

A rendszerváltás előtt a magyar filmgyártás finanszírozása stúdióalapon 
történt. Ahogy azt már láttuk, ez volt az állami filmkészítés kizárólagos
ságára épülő, centralizált rendszer egyik lényegi eleme – nem véletlen, hogy 
a dokumentarista mozgalom is egy új stúdió létrehozásával próbált helyet 
szorítani magának a filmszakmában. A MAFILM-ből kivált, önálló stú
diók megalakulásával ez a finanszírozási szisztéma nem változott, legfel
jebb annyit puhult, hogy az évtizedfordulón az államilag dotált stúdiók 
közé bekerült a Hétfői Műhely, a Mozgókép Innovációs Alapítvány és a 
Balázs Béla Stúdió is. Az alkotói műhelyként működő és állami támoga
tásban részesülő stúdiók a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján tehát a 
MAFILM-en kívül egyre több új szolgáltató-gyártó céggel tudtak együtt
működni filmjeik elkészítésében. Filmet készíteni azonban továbbra is csak 
a stúdiókon keresztül volt lehetséges. Azt pedig, hogy az adott stúdió 
számára rendelkezésre álló keretből ki készíthet filmet, a stúdióvezető és 

30 A MAFILM versenyképességét nagymértékben gyengítette, hogy a szakalkalmazottak
és az alkotógárda továbbra is státuszban volt (lényegében 1993-ig), és hogy a kilencvenes 
évek elejének magyar játékfilmjei egyre kevésbé kívánták igénybe venni a filmgyár infra
struktúráját – például nem műteremben, nagy díszletekben forgattak, hanem külső hely
színeken. Így az új gyártó cégek sokkal versenyképesebbek voltak, mint a nagyüzemi 
múltját továbbra is magán viselő, magas rezsivel, költségekkel dolgozó MAFILM.
31 Gervai András: MAFILM-(válság)-krónika. Filmvilág (2000) no. 12. 41.



a műhely művészeti tanácsa dönthette el. A status quo fennmaradása erő
sen gátolta a fiatal, független, alternatív – azaz: struktúrán kívüli – alkotók 
érvényesülési lehetőségeit. A korábbinál több műhelynél lehetett ugyan 
próbálkozni, de a stúdióalapú finanszírozás fennmaradásával konzervált 
rendszer továbbra is meglehetősen zárt maradt.

A rendszerváltás lázas időszakában, 1989-90-ben természetesen a film
szakmában is számos reformkoncepció és átalakítási tervezet született. 
A viták középpontjában értelemszerűen a finanszírozás és az azzal érintkező 
intézményi átalakulás kérdései álltak. Az tehát, hogy mi lesz az állami tá
mogatással és mi történjen a stúdiókkal. Azt mindenki elképzelhetetlennek 
tartotta, hogy az állam kivonuljon a magyar filmgyártás támogatásából, 
a finanszírozás lehetséges módozatai azonban éles vitákat gerjesztettek. 
A kérdés lényegében az volt, hogy maradjon-e a stúdióalapú filmkészítés, 
vagy helyette, esetleg mellette a produkció alapú (produceri) filmkészítés 
legyen az átalakulás célja. A törésvonalak részben nemzedékek között hú
zódtak. Nem véletlenül a fiatal filmesek lázadtak fel, és publikáltak egy 
memorandumot az 1990. februári Filmszemlén, amelyben a filmszakma 
addigi irányítóit titkos hatalomátmentő próbálkozásokkal vádolták, és egy 
esélyegyenlőségen alapuló, demokratikus finanszírozási rendszer érdekében 
alternatív javaslatok kidolgozására szólítottak fel.32 Legfőbb törekvésük a 
stúdiórendszer és a stúdióalapú finanszírozás kizárólagosságának megtörése, 
és a piackonform, produkció alapú filmkészítés lehetőségének megteremtése 
volt. A viharos Filmszemle után a szakmai kiegyezésre való törekvések 
erősödtek. Létrejött a Mozgókép Szakmai Kerekasztal, és több hónapos 
tárgyalások után megszületett a Magyar Mozgókép Alapítvány koncep ciója. 
Miután az MMA felállításához az 1990-es választásokkal felállt Ország
gyűlés mind a hat pártjának támogatását sikerült megnyerni, 1991 tavaszán 
létrejött a magyar filmszakma új intézménye.

A Magyar Mozgókép Alapítvány alapítói a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium (illetve annak Film- és Video Főosztálya), valamint harminc 

32 Fiatal Magyar Filmkészítők Állásfoglalása. Filmévkönyv 1991. Budapest: Magyar Fil
mintézet, 1991. 217–218.



filmszakmai cég.33 Az MMA, alapító okirata szerint, az állami mecenatúra 
fő letéteményeseként és a magyar filmszakma önkormányzati szerveként 
működött.34 A széles körű szakmai és politikai konszenzussal felállított 
alapítvány hivatott tehát az évente az állam által a magyar filmszakma tá
mogatására szánt összeg szétosztására, kuratóriumi rendszerben. Ahogy az 
alapítók köre, úgy a kuratóriumok is felölelték a filmszakma minden ága
zatát a filmgyártástól a terjesztésig, animációs és dokumentumfilmektől a 
kísérleti filmekig, a könyv- és lapkiadás és az oktatás támogatásáig. Az ala
pítvány működése kétszintű döntéshozatalon alapult: a politikusokból és 
értelmiségiekből álló, úgynevezett Nemzeti Kuratórium35 döntött az éves 
pénzkeretek szakkuratóriumok közötti felosztásáról, a filmkészítőkből és 
értelmiségiekből álló és az alapító szakmai szervezetek javaslatai mentén 
összeálló szakkuratóriumok pedig az adott terület (játékfilm; dokumen
tumfilm; animáció; népszerű-tudományos film; film- és videóforgalmazás; 

33 ART-MOZI Egyesület, Balázs Béla Stúdió Alapítvány, Budapest Filmstúdió Vállalat, 
Dialóg Filmstúdió Vállalat, Filmforgalmazók Egyesülete, Filmművészek és Filmalkalma
zottak Szakszervezete, Filmvilág Alapítvány, Forgatókönyvírók és Dramaturgok Céhe, 
Hétfői Műhely Stúdió, Hunnia Filmstúdió Vállalat, Játékfilmrendezők Céhe, Kecskemé
ti Animációs Film Vállalat, MAFILM Alkotói Egyesülés, Magyar Animációs Céh, Ma
gyar Filmintézet, Magyar Film- és TV-művészek Szövetsége, Magyar Film- és Videó vágók 
Egyesülete, Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége, Magyar Független Film és 
Videó Szövetség, Magyar Mozisok Szövetsége, Magyar Operatőrök Társasága, Magyar 
Tudományos Filmegyesület, MOVI Fórum Filmstúdió, MOVI Helios Filmstúdió, MOVI 
Művészeti Irodája, Mozgókép Innovációs Társulás és Alapítvány, Objektív Filmstúdió 
Vállalat, Pannónia Rajz és Animációs Vállalat, Videó Kiadók és Forgalmazók Egyesülete, 
MOVI Krónika Alkotói Közösség.
34 Az alapítvány 1998-ban Közalapítvánnyá alakult át. A szövegben ezért MMA, illetve 
MMK rövidítéssel is hivatkozom majd az intézményre.
35 Az MMA felállításához szükséges politikai konszenzust pontosan mutatja a Nemzeti 
Kuratórium összetétele, amelyben a konzervatív, a liberális és a szocialista értékekhez 
köthető tagok egyaránt szerepeltek: Csoóri Sándor, Kodolányi Gyula, Konrád György, 
Pohárnok Mihály, Vásárhelyi Miklós, Vince Mátyás, Vízi E. Szilveszter. A Nemzeti Ku
ratórium elnöke Bihari Mihály, a főtitkára Kőhalmi Ferenc volt (aki egyben a rendszer
váltás előtti utolsó filmfőigazgató, a minisztériumi Film- és Video Főosztállyá átalakult 
egykori Filmfőigazgatóság vezetője).



bemutatás / üzemeltetés, art-mozi és filmklub; kutatás, képzés, kísérleti 
film, könyv- és szakfolyóirat-kiadás) pályázatairól döntöttek.

A Magyar Mozgókép Alapítvány felállítása a szakmai érdekérvényesítés 
egyértelmű sikerét jelentette ugyan, működési modellje azonban több olyan 
buktatót is hordozott magában, amely a következő évek, sőt évtizedek vitáit 
és konfliktusait előlegezte. Egyrészt az összes művészeti-kulturális terület 
közül elsőként jött létre a filmszakmában egy olyan új rendszer, amely az 
állami-politikai kontrollt formailag kikapcsolta a döntéshozatalból. 
Az MMA az első évben közel egymilliárd forintos támogatás felett disz
ponált, ami elég jelentékeny összeg volt, azaz a szakma sikerrel képviselte 
a kultúrpolitikával szemben a filmes terület támogatási igényét is. Az ala
pítvány alapkoncepciója (az alapítók által jelölt szakkuratóriumi tagok és a 
pályázati rendszer, illetve ezen keresztül az, hogy a szakma minden kérdé
séről egyeztetések alapján a szakma képviselői dönthetnek) a filmes önigaz
gatás hatvanas évek óta hangoztatott elvét képviselte. Másfelől a működésbe 
szinte kódolva voltak konfliktuslehetőségek is. Az állam által évente a fil
mszakmának nyújtandó támogatás összegét semmi nem szabályozta, ahogy 
azt sem, hogy azt feltétlenül egyetlen csatornán, azaz az MMA-n keresztül 
kell szétosztani. A politikai-intézményi beavatkozástól való függetlenség 
tehát nem volt, nem lehetett garantálva. A szakmai önigazgatás koncep ciója 
és az alapítvány működési modellje magában hordozta a belső szakmai 
konfliktusok lehetőségét is, például azt, hogy a különböző filmszakmai 
területek között milyen arányban osztódjon az éves támogatás. (A gyártás, 
és ezen belül a játékfilmgyártás dominanciája a támogatásokon belül mind



végig megmaradt.) Komoly támadási felületet jelentett az is, hogy az MMA 
alapítói a saját maguk által létrehozott alapítványhoz, az ő közreműködé
sükkel megszavazott szakkuratóriumokhoz pályáztak támogatásért. Az ala
pítók köre ráadásul a törvény értelmében nem volt módosítható, ezáltal az 
MMA felállítása után létrejött szakmai szerveződések és cégek érdekérvé
nyesítő képessége, a szakmai önigazgatásban való részvétele nem volt biz
tosított, de legalábbis folyamatos vitára adott lehetőséget.

Az MMA játékfilmes szakkuratóriuma első éveinek működését végigkí
sérő alapkonfliktus az volt, hogy milyen arányban támogassák a stúdiók 
csomagterveit, illetve önálló filmkészítői projekteket. A stúdiók érdekérvé
nyesítő erejét mutatja, hogy dominanciájukat az MMA által fémjelzett új 
rendszerben is megőrizték. Lehetett egyéni tervekkel pályázni, és új cégek 
is beadhattak több tervet egyszerre, de a támogatások zöme a stúdióknak 
jutott, amelyek elkészítendő filmjeikkel csomagban pályáztak. A kuratórium 
nem egyenként döntött ezekről a filmtervekről, hanem magára a csomagra 
szavazott meg támogatást – arról pedig már a stúdiók (vezetői) dönthettek, 
hogy a kapott pénzt hogyan osztják szét a filmterveik között. A modell tehát 
nem sokat változott a megelőző évtizedekhez képest: a stúdióknak járó tá
mogatási keretösszegről immár nem a minisztérium vagy a filmgyár veze
tősége, hanem a kuratórium döntött, a konkrét filmek kiválasztása azonban 
a stúdió vezetőinek joga maradt. Az alapítványi működés első éveit azok a 
kompetencia-viták kísérték végig, amelyekben a kuratórium véleményezési 
jogát próbálták a stúdiók minimalizálni. Vita volt arról, hogy a kuratórium 
megnevezheti-e a maga prioritási sorrendjét a csomagban szereplő filmek 
között, illetve a legjobbnak tartott projekteknek megszavazhat-e külön tá
mogatást. A stúdiók úgy érveltek, hogy az alkotóműhelyeket kell tekinteni 
a rendszer legalacsonyabb fokán működő zsűriknek, hiszen a stúdió több 
mint „egyéni filmtervek postása” – a kuratórium tehát ne véleményezze 
egyenként a csomagban szereplő filmeket, hanem a stúdió korábbi tevékeny
sége (filmjei) alapján döntsön.36 Ez a szisztéma értelemszerűen az egyes 

36 „Mi nem kényszerítettünk rá a stúdiókra filmeket. Mi ajánlottuk a stúdióknak, hogy terveik 
közül inkább ezt vagy azt a filmet csinálják meg. Hogy végül is más készült el, az az ő dolguk. 



műhelyek legbefolyásosabb alkotóinak kedvezett és erősen gátolta a struk
túrán kívüli alkotók érvényesülési lehetőségeit. Több példa is volt arra, hogy 
a stúdió vezetői nem a kuratórium által ajánlott, kiemelt filmet (filmeket) 
készítették el a csomagtervre kapott támogatásból, hanem más, a támoga
tásban nem priorizált filmet (adott esetben a stúdióvezető saját filmjét).

A Magyar Mozgókép Alapítvány felállítása a hazai filmgyártás fennma
radását, az állami támogatás folyamatosságát biztosította, és a politikai-in
tézményi beavatkozás lehetőségét csökkentette. Ezek a rendszerváltó tettek 
azonban elsősorban a játékfilmgyártás és azon belül a rendszerváltás előtti 
stúdiórendszer és szakmai-filmkészítői kör érdekeinek feleltek meg (az 
MMA szakkuratóriumai által szétosztott összeg fele a játékfilmgyártás 
támogatására, azon belül pedig a támogatások többsége a stúdiók csomag
terveire jutott). Erős sarkítással tehát azt is mondhatjuk, hogy az MMA 
első éveiben a „csomagtervek” rendszere tulajdonképpen fenntartotta a 
stúdiórendszert: az éves állami támogatás folyamatossága megmaradt, csak 
most már nem a Filmfőigazgatóság, hanem az MMA döntött annak ösz- 
szegéről. A stúdiókra jutott éves gyártási támogatás felhasználásáról azon
ban maguk a stúdióvezetők (vagy a stúdiótanácsok) dönthettek. A hatvanas 
évek filmgyártásából örökölt álom mintha kiteljesedett volna: a stúdiók 
mint alkotói műhelyek szinte teljes autonómiával rendelkeznek, a filmter
vek tartalmába és megvalósításába sem financiális, sem politikai beleszólása 
nincs külső szereplőknek. A pénz, az évente elérhető gyártási támogatás 
ugyan nem volt sok, de ez a helyzet már ismerős volt a nyolcvanas évekből. 
A szocialista, állami filmgyártás korszaka véget ért, a cenzúrával egyetem
ben, a stúdiók viszont megmaradtak.

[…] A stúdión belül az erőviszonyok döntenek. Mi ez ellen nem tudunk mit tenni. A stúdióve
zetők beadják a filmterveket, aztán betelefonálnak nekünk, hogy „az isten szerelmére, el ne fo
gadjátok!”. Hát miért nekem kell megmondani egy neves filmrendezőnek, hogy nem jó a forga
tókönyve. Mondja meg a stúdióvezető, a művészeti tanács. De inkább ránk osztják a hóhér 
szerepét.” Surányi Vera: Dühös, fáradt és szomorú. Beszélgetés Lengyel Lászlóval. Film
kultúra (1993. június) 39–38. (sic)



A magyar film finanszírozása 
az 1990-es években

A következő fejezetekben a magyar filmek, illetve a magyar filmkultúra 
rendszerváltás utáni finanszírozásáról lesz szó. A Magyar Mozgókép Ala
pítvány (1998-tól Közalapítvány) szűk húsz éven keresztül a szektor kulcs
intézménye volt, a magyar filmkultúrának juttatott állami támogatás több
ségét ez az intézmény osztotta szét. Az MMA támogatása nélkül nem 
nagyon tudott elindulni egy film: akár koprodukciós partnert, akár egyéb 
finanszírozót nehéz volt találni. Ugyanakkor, és ez az állami, szocialista 
filmgyártás évtizedeihez képest kardinális változás, az MMA ritkán volt 
kizárólagos támogató, azaz a filmek költségvetésének összerakásához a 
producereknek egyéb forrásokat is el kellett érniük.37

A kilencvenes és a kétezres évek filmfinanszírozásának három lényeges 
faktora van. Az első, hogy hogyan alakult a Magyar Mozgókép Alapítvány 
támogatása. A második, hogy milyen módon, milyen intézmények révén 
érkezett még közvetlen, illetve közvetett állami támogatás a magyar filmre. 
A harmadik pedig, hogy milyen egyéb forrásai voltak a magyar filmek 
gyártásának.

Az első faktor a legismertebb és tulajdonképpen a legegyszerűbb: az 
MMA a kilencvenes években mindvégig hozzávetőleg évi egymilliárd fo
rintos állami támogatást kapott. Az évtized elején ez az összeg relatíve

37 Egyes filmek költségvetésének belső szerkezetéről, arányairól nincsenek elérhető adatok. 
Az adott évben a Szemlén bemutatott filmek finanszírozási hátteréről azonban vannak 
összesítések, melyek a nagy trendeket – bár feltehetően sok pontatlansággal és bizonyta
lansággal – mutatják. Ezek az összesítések egyrészt a producerek adatszolgáltatása alapján 
készültek, másrészt, mivel a Szemléken bemutatott játékfilmekre vonatkoznak, adott eset
ben a kisebbségi magyar produkciók számsorai is szerepelnek bennük, ami nyilván befo
lyásolja a trendeket.



magasnak számított, főként más művészeti területek állami finanszírozá
sával összevetve, és léptékében legalábbis megközelítette a rendszerváltás 
előtti évek filmgyártásának állami támogatását. A nyolcvanas és a kilenc
venes évek magyar filmgyártásában közös, hogy a közvetlen állami támo
gatás összege mindkét korszakban stagnált, az inflációt beszámítva pedig 
folyamatosan veszített az értékéből. Az MMA számára a kilencvenes évek 
elején juttatott szűk egymilliárd forintos költségvetési támogatás nominál
értékben nem sokat változott egy évtized alatt, reálértékben azonban a 
töredékére zuhant.

Az MMA éves állami támogatása millió forintban (forrás: MMA)

Hogy miért nem sikerült elérnie az alapítványnak az állami támogatás 
reálértékének akár csak szinten tartását is, az részben talán épp az MMA 
sikeres függetlenedésével, önkormányzati logikájával magyarázható. Az 
alapítványnak a politikai, kormányzati döntéshozataltól való távolsága és 
függetlensége ugyanis lényegében azt jelentette, hogy az éves költségvetési 
tárgyalások idején nem volt érdekérvényesítő helyzetben.



A magyar filmkultúra támogatásába azonban a Mozgókép Alapítvány 
mellett más intézmények is bekapcsolódtak az évtizedben – ez a fent emlí
tett második faktor, melyről szintén elég sok szó esett a filmes sajtóban. 
Az Antall-kormány ideje alatt állt fel a Magyar Történelmi Film Alapítvány, 
majd a Horn-kormány által létrehozott Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép 
Szakkollégiuma is kivette a részét a filmszakma támogatásából. Ennél a két 
intézménynél, melyek a kezdeti időben a nem játékfilmes területre koncent
ráltak, a támogatási összeg volumenét tekintve fontosabb volt a médiatör
vénnyel felállított Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) filmes 
támogatása; valamint az első Orbán-kormány idején a kultusztárca (NKÖM) 
Millenniumi Filmprogramja, amelynek a keretében többek között a két 
kiemelt költségvetésű film, A Hídember és a Bánk bán készült.

A fenti intézmények működése és támogatási politikája azonban már csak 
azért sem könnyen összevethető, mert mindegyik más és más területre 
koncentrált. A Mozgókép Alapítvány támogatási szisztémája a kezdetektől 
fogva lefedte a filmkultúra egész rendszerét, ám a kilencvenes évek során 

A magyar filmet támogató intézmények (filmes célú) költségvetése millió forintban 1991–2002 

(forrás: MMA, MMK, MTFA, NKA, ORTT, ÁSZ)



ezeknek a területeknek a többsége (a játékfilmtől a dokumentumfilmig, 
forgalmazástól a szaksajtóig és a filmes rendezvényekig) egyéb támogatási 
forrásokhoz is jutott. Az MTFA történelmi témájú dokumentumfilmeket, 
majd később játékfilmeket is támogatott, az NKA mozgóképes kollégiuma 
az előkészítés és utómunka, a forgalmazás és a rendezvények, illetve a lap
kiadás terén volt aktív. Gyártási támogatás szempontjából pedig az ORTT, 
illetve a minisztérium programja volt kiemelkedően fontos.38 *

A filmes támogatások bővülése örömteli volt (az MMA is mindvégig a 
finanszírozás növelését próbálta elérni), a konfliktusok abból adódtak, 
amikor az új finanszírozási forrás megbontotta a filmes önkormányzati 
status quót. Az MMA által képviselt önigazgatási koncepció szempont
jából az új finanszírozó intézmények némelyike a szakmai autonómia 
megsértését (Magyar Történelmi Film Alapítvány, Millenniumi Film
program) vagy egyenesen megtámadását képviselte (mint az első Or
bán-kormány Filmközpont-koncepciója, amely teljesen átalakította volna 
a filmfinanszírozás rendszerét, és amely tervezettel szemben olyan dühödt 
és kitartó szakmai ellenállás fogalmazódott meg, hogy a minisztérium 
végül lemondott a koncepció megvalósításáról). Hiszen ezeknek az intéz
ményeknek a létrehozásába, a támogatási politika alakításába sokkal ke
vesebb beleszólásuk volt a filmkészítőknek (vagy csak kisebb filmes lobbi
csoportoknak volt beleszólásuk). A Magyar Történelmi Film Alapítvány 
létrehozását nem előzték meg szélesebb körű egyeztetések, az intézményt 
sokan az Antall-kormány nemzeti ideológiáját képviselő szervezetnek 
látták. A Horn-kormány első évében el is vonta az MTFA támogatását, 
majd egy évvel később mégis újra beemelte a támogatott intézmények 
közé. A Történelmi Film Alapítvány végül másfél évtizeden át része ma

38 A táblázat a trendeket ugyan mutatja, de ehhez hozzátartozik, hogy az ORTT (pon
tosabban a Műsorszolgáltatási Alap által felkért kuratóriumok) pályázatai több esetben 
elsősorban televíziós sugárzásra tervezett dokumentumfilmek támogatását célozták, azaz 
a fenti táblázat a „filmes” és „televíziós műsorkészítési” támogatások közötti átfedéseket, 
homályzónát is mutatja.



radt a hazai filmfinanszírozási rendszernek.39 A dokumentumfilmes gyár
tás egyik meghatározó pillére, és a történelmi témájú játékfilmek fontos 
részfinanszírozója volt. A dokumentumfilmek finanszírozásában tehát 
lényegében működött a terület tematikus felosztása: a jelen idejű témákkal 
elsősorban a Mozgókép Alapítványhoz, a történelmi témákkal az 
MTFA-hoz lehetett pályázni. (Az ORTT dokumentumfilmes pályázatai 
pedig időről időre újabb komoly pluszforrásokat jelentettek.)

Végül eljutottunk a harmadik faktorhoz, a magyar filmek finanszírozá
sának egyéb lehetséges forrásaihoz. A kilencvenes évek elején az MMA 
átlagban a hazai filmek költségvetésének kétharmadát biztosította, az 
évtized második felében körülbelül egyharmadát. A fennmaradó összeg 
elsősorban a különféle televíziós finanszírozási forrásokból állt elő, továbbá 
a korszakban végig komoly szerepet játszottak a koprodukciók is, amely
ről részletesebben később lesz szó. A televíziók Európában mindenütt a 
filmfinanszírozás egyik pillérét jelentik, a magyar film specifikuma ebből 
a szempontból, hogy a tévés támogatás sosem volt szisztematikus és fo
lyamatos. A rendszerváltás után tévés gyártásban, illetve koprodukcióban 
készült számos magyar játékfilm, majd a kilencvenes évek közepén történt 
egy próbálkozás egy televíziós filmtámogatási program létrehozására. 
Ez volt az úgynevezett Telefilm-projekt, amelynek a keretében az MTV 
több százmillió forint értékben támogatott magyar filmeket. A következő 
években azonban ez a projekt nem folytatódott. Az 1996-os médiatörvény 
két fronton jelentett változást a magyar filmek finanszírozásában. Egyrészt 
a törvénnyel felállított ORTT már említett pályázataival, másfelől a két 
új országos televízió számára a törvényben előírt kötelező filmes támoga
tások miatt.40 Igaz, a médiatörvény megfogalmazásából adódó mozgáste
ret a két tévé eltérő módon használta ki. Az RTL Klub alapvetően a saját 

39 Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útjai. Budapest: 
1956-os Intézet–L'Harmattan, 2011.
40 Az MMK 1998 és 2001 közötti bevételének mintegy hetven százaléka származott a 
központi költségvetésből. A fennmaradó összeg zömét (hozzávetőleg másfél milliárd 
forintot) a két országos kereskedelmi tévé befizetése tette ki.



gyártásban készült Barátok közt készítését tudta be a magyar filmgyártás 
támogatásának, illetve közvetlenül támogatott filmeket, elsősorban közön
ségsikerre számot tartó vígjátékokat. A TV2 befizetéseiről pedig a csatorna 
és az MMK képviselőiből álló ad hoc bizottságok döntöttek, a hazai filmek 
készítésének jelentős pluszforrását tehát ezek a pénzek jelentették.

A kilencvenes évek magyar filmfinanszírozását a szűkülő források pótlására 
tett erőfeszítések, illetve a finanszírozási rendszer sok változása és szabá
lyozatlansága jellemzi. Az új finanszírozási lehetőségek ugyan valamelyest 
ellensúlyozták az MMA egyre csökkenő értékű állami támogatását, ám a 
különböző témájú és tartalmú pályázatok mind kuszábbá tették a hazai 
filmfinanszírozás rendszerét. A kilencvenes évek végén megszületett film
törvény-koncepciók ezen a zavarossá vált helyzeten próbáltak változtatni. 
E filmtörvény-koncepciók lényeges újítása olyan megoldások (mozijegy
adó, illetve befektetői adókedvezmények) bevezetése volt, amelyek nem az 
éves költségvetéshez és nem is a kormányzatok intézményalapító kedvéhez 
kötötték volna a filmkultúra finanszírozását, hanem pénzügyi automatiz
musok révén akarták kiszámítható forrásokhoz juttatni a filmszakmát és 
annak meghatározó szereplőjét, az MMK-t – így garantálva a szakmai 
önkormányzatiságon alapuló rendszer működését.

Ezek a törvénykoncepciók azonban elbuktak: az első, még a Horn-kor- 
mány idejének legvégén, a forgalmazó cégek tiltakozása, illetve a befektetői 
kedvezmények rendszerét visszautasító Pénzügyminisztérium miatt, a má
sodik, az Orbán-kormány idején pedig azért, mert a kormány végül filmtör
vény helyett az intézményi struktúra átszervezésével, az MMK helyett egy 
minisztérium alá tartozó Filmközpont létrehozásával kívánta újraformálni a 
magyar filmszakmát. A Filmközpont koncepciója ellen (és nem utolsósorban 
a szakmai egyeztetések elmaradása miatt) azonban olyan széles körű szakmai 
ellenállás bontakozott ki, hogy a kormányzat végül visszakozott.

A filmfinanszírozásról folyt viták célkeresztjében, ebben az időben ért
hetően a két, kiemelt állami támogatásban részesülő, reprezentatív pro



dukció, A Hídember és a Bánk bán állt.41 Ezek ugyan – a részben a tárca 
általános tartalékaiból finanszírozott – Millenniumi Filmprogram keretén 
belül készültek, és ezt a kiemelt és elkülönített projektet nehéz összevetni 
a film szakma általános támogatásával, mégis erős volt az aránytalanság a 
két produkció, illetve az átlagos magyar játékfilmek finanszírozása között.42 
A helyzethez hozzátartozik, hogy a minisztériumi program keretében 
nagyon sok más film, köztük elsőfilmesek alkotásai is kaptak támogatást43 
– jóllehet nem olyan nagyságrendűt, mint A Hídember vagy a Bánk bán.

Az ezredfordulón a magyar filmszakma finanszírozásának módjáról foly
tatott viták (Filmközpont-terv, Millenniumi Filmprogram) középpontjában 
egy, a korábbitól eltérő kormányzati filmes / kulturális koncepció és támo
gatási politika állt. Míg a kilencvenes évek elején, a Magyar Mozgókép 
Alapítvány létrehozása a szakmai önkormányzatiság jegyében zajlott, és a 
minisztériumi, kormányzati, állami befolyásnak vagy szereplőknek a film
támogatásokról való döntésekből való visszahúzódásán alapult, az ezredfor
dulón egy ebből a szempontból sokkal aktívabb szerepvállalásra épülő kul
túrpolitikai koncepció mutatkozott meg – és került éles ellentétbe a Magyar 
Mozgókép Közalapítvánnyal, illetve a filmszakma tagjainak többségével.

A végül a kétezres évek elején, a Medgyessy-kormány éveiben megsza
vazott filmtörvény meghozatalához vezető út első szakasza tehát azért 
nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy a szakmai és a politikai prioritások

41 A Hídember finanszírozásáról és az elkészítésével kapcsolatos vitákról: Tölgyesi Gábor: 
A legnagyobb és a legdrágább magyar. Magyar Hírlap (2002. 04. 11.) A Bánk bánról: 
Szombathy Pál: Tízszeres a gázsijuk a kormány közeli filmeseknek. Magyar Hírlap (2001. 
05. 26.) http://www.origo.hu/itthon/20010527tizszeres.html
42 A Bánk bán 766 millió forint támogatást kapott, a Hídember költségvetése pedig a
2 milliárd forintot is meghaladta. A fiatal filmeseket (javarészt az úgynevezett Simó-osz- 
tály tagjait) tömörítő Madzag Filmegylet A Hídember Uránia moziban tartott díszbemu
tatóján röplapokat szórt szét, a szövegben tiltakozva az ellen, hogy aránytalanul nagy 
összegekből készült el két film, míg az alkotók többsége alig kap lehetőséget és támogatást. 
Filmes tiltakozás az Uránia megnyitóján. Népszabadság (2002. 04. 02.)
43 Az NKÖM közleménye szerint 1999 és 2002 között 45 film és televíziós sorozat elké
szítését támogatta a minisztérium. Gervai András – Dudás Éva: Egy „megzavart” mozi
avatás margójára. Magyar Hírlap (2002. 04. 02.)

http://www.origo.hu/itthon/20010527tizszeres.html
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közötti összhang, illetve konszenzus csak nehezen teremthető meg. A po
litikai, kormányzati bizalom és támogatás elvesztése, illetve a szakmai in
tézményrendszer és a finanszírozás átszervezésének új, a korábbitól eltérő 
kultúrpolitikai koncepciója – a szakmai-politikai érdekérvényesítésnek ezek 
a kérdései majd egy évtizeddel később, a 2010-es választások után kerültek 
újra elő. A 2000-es évek közepe az MMK újbóli megerősödését és felíve
lését hozza – a Közalapítvány válsága és felszámolása, a magyar filmszakma 
rendszerének és a finanszírozásnak az átszervezése pedig ez után, 2011-12- 
ben következik majd be.



A magyar film finanszírozása 
a 2000-es években

A kétezres évek első felében, a 2002-es kormányváltás után a finanszírozásról 
folytatott viták az MMK megerősödésével csitultak el, és így került újra 
napirendre a filmtörvény meghozatala. A kétezres évek eleje azonban nem 
csak a filmtörvény meghozatala miatt volt fordulópont. 2003-ban két olyan 
esemény is történt, amely alapvetően meghatározta a magyar filmszakma és 
filmipar átalakulását az elkövetkező években. Mindkettőre nagy médiafigye
lem közepette került sor, ám csak az egyiket szokták emlegetni. Holott messze 
nem csak szimbolikus üzenete volt annak, amikor 2003 februárjában a Ma
gyar Filmszemlén Medgyessy Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a ma
gyar filmszakma állami támogatása, évről évre növekedve, 2006-ra el fogja 
érni a 6 milliárd forintot. Ez volt az a később megállapodásba is foglalt ígéret, 
amelynek jegyében az MMK a kétezres évek közepén egyre komolyabb tá
mogatási döntéseket hozott, még akkor is, amikor kiderült, hogy az ígértnél 
és a tervezettnél jóval kisebb tényleges költségvetési támogatást kap az ala
pítvány. Minderről, és az ennek következtében kialakult kényszerpályákról a 
következő fejezetekben lesz szó. A másik meghatározó eseményt azóta is 
sokat emlegetik: ez természetesen a filmtörvény parlamenti elfogadása volt.

2003. december 22-én az országgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a mozgóképről szóló törvényt, nem hivatalos nevén a filmtör- 
vényt.44 A tudósítások szerint a végszavazást taps követte: a megfigyelőként 
a karzaton helyet foglaló filmesek és a képviselők kölcsönösen köszöntötték 
egymást. A gesztus nem pusztán a törvény többéves kemény előkészítő és 
egyeztető munkálatainak szólt, hanem a bal- és jobboldal erőteljes szem-

44 2004. évi II. törvény a mozgóképről. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do- 
cid=A0400002.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?do-cid=A0400002.TV


benállásával jellemezhető magyar politikai életben sajnálatosan ritka kon
szenzust is üdvözölte. (Maga a konszenzus pedig az ezredforduló Filmköz- 
pont-vitája tükrében különösen figyelemre méltó.)

A pezsgővel köszöntött törvény pusztán a kereteket rögzítette, abban 
költségvetési támogatásról szóló konkrét ígéretek és számok természetesen 
nem szerepeltek. A 2003. februári miniszterelnöki ígéret és az év legvégén 
elfogadott filmtörvény együtt volt meghatározó fordulat. Egyfelől azzal, 
hogy a filmszakma működését új alapokra helyezi, illetve a filmipari fej
lesztésekhez és a filmgyártáshoz közvetett költségvetési támogatást ad be
fektetési és adókedvezményekkel. Másfelől pedig azzal, hogy a kilencvenes 
évek második felének szűkös finanszírozása helyett a közvetlen állami tá
mogatás összegét is nagyságrendekkel emeli.

A filmtörvény a mozgóképszakma egészét átfogta és szabályozta a gyár
tástól a terjesztésig, az előkészítéstől az archiválásig és a magyar filmvagyon 
megőrzéséig, és egyben megerősítette központi pozíciójában a Magyar 
Mozgókép Közalapítványt. A legfontosabb újdonság azonban a törvény 
stratégiai intézkedése, a befektetési- és adókedvezmények rendszere volt. 
Egy ilyen rendszerre égetően szükség is volt, hiszen a többi kelet-európai 
országgal összehasonlítva az ezredfordulóra rohamosan csökkent a magyar 
filmszakma versenyképessége, a bérmunka megrendelések visszaestek. 
A törvény által szabályozott kedvezmények megnyitották az utat a filmipari 
infrastruktúra fejlesztése előtt. A filmtörvény egy lassan évtizedes patthely
zetet döntött el azzal is, hogy a magyar filmvagyont (azaz a korábban, el
sősorban az államosított filmgyártás idején készült magyar filmek jogát) 
a Magyar Nemzeti Filmarchívumhoz rendelte, továbbá rendelkezett a 
MAFILM és a Filmlaboratórium sorsáról. Mindkét intézmény privatizá
ciójáról hosszú évek óta zajlottak a viták, melyek végére a filmtörvény tett 
pontot azzal, hogy a két cégnek a Mozgókép Közalapítvány tulajdonába 
való átkerüléséről rendelkezett. Minderre azonban végül és ténylegesen csak 
több év múlva, 2007-ben került sor.45

45 Az a tény, hogy a filmgyár és a labor közvetett módon állami tulajdonban marad, sőt, 
a filmszakma meghatározó intézményének felügyelete alá kerül, a koncepció szerint a 



Láthattuk, hogy a kilencvenes évek filmfinanszírozása kapcsán a kulcskér
dés a szűkülő források kiegészítéséért folytatott harc, illetve a különböző 
támogató intézmények és programok összehangolásának problémája volt. 
Az ezredfordulón az MMK finanszírozói szerepe csökkent – részben az 
ORTT, részben a közvetlen minisztériumi filmes támogatás javára. A két
ezres évek első felétől kezdve azonban a Mozgókép Közalapítvány minden 
korábbinál nagyobb összegű költségvetési támogatásból gazdálkodhatott, 
és egyben (újra) a filmszakma meghatározó intézménye lett. A Magyar 
Történelmi Film Alapítvány költségvetési támogatása egy ideig emelkedett 
(ebben része volt az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készítendő filmek 
külön támogatásának is – bár erre a célra a minisztériumi keretből is ment 
pénz). Az évtized második felében azonban az MTFA támogatása leállt, 
az alapítvány tevékenységét lényegében az MMK vette át. Az ORTT, amely 
az ezredfordulón kitüntetett szereplője volt a filmfinanszírozásnak, a két
ezres években a korábbinál kevesebb forrást csoportosított erre a területre. 
A trendeket a következő táblázat foglalja össze.

hazai filmgyártási háttér fenntartásának garanciája kellett, hogy legyen. Csakhogy mind
két cég (elsősorban a MAFILM) erőteljes fejlesztésekre szorult, erre pedig nem hogy az 
MMK-nak, az államnak sem volt kerete. A megoldást valamelyik nagy európai filmstúdió 
üzemeltetőjével való együttműködés jelenthette volna. Erről folytak is tárgyalások, ám 
végül kevés érdemi lépés történt. A Cinecittà és a Bavaria fejlesztené a Mafilmet. Index 
(2005. 12. 15.) http://index.hu/gazdasag/magyar/mafilm051215/

http://index.hu/gazdasag/magyar/mafilm051215/


A magyar filmet támogató intézmények (filmes célú) költségvetése millió forintban 1991–2010 
(forrás: MMA, MMK, MTFA, NKA, ORTT, ÁSZ)

A következőkben az MMK finanszírozásának trendjeit és az ebből fakadó 
problémákat tekintem át, különös tekintettel arra, hogy a filmtörvény utáni 
évek felpörgetett filmgyártása indította el azokat a folyamatokat, amelyek 
végül az alapítvány működésének válságához vezettek – nem függetlenül a 
filmszakma és a kormányzat közötti alkuk, ígéretek és azok teljesítésének 
rendszerétől.

Az MMK költségvetési támogatása a korábbinak a többszörösére emel
kedett, az éves konkrét összegek azonban igen nagy változásokat mutattak. 
Míg a kilencvenes években az volt a trend, hogy a költségvetési támogatás 
kiszámítható, ám alacsony volt, ráadásul az infláció miatt egyre kevesebbet 
ért, a kétezres években új elem került be a finanszírozási vitákba. Nagy volt 
az eltérés az ígért, tervezett és végül folyósított költségvetési támogatási 
összegek között. Így egyre komolyabb szerepet kaptak a filmszakma és a 
kormányzat közötti tárgyalások és alkuk. Ezeknek természetesen korábban 
is nagy fontossága volt, de ennyire komoly, lényegében rendszerszintű 
szerepet nem játszottak. Az alapítvány saját mozgásterének, támogatói 



módozatainak bővítése érdekében mindig is kereste az új lehetőségeket. 
A hazai audiovizuális szektor rendszerének és finanszírozásának alakulása 
ebben többször is segített. A kilencvenes évek második felében a média
törvény és a kereskedelmi televíziók reklámbevételeiből származó plusz
források bővítették a mozgásteret. A kétezres években pedig a filmtörvény 
befektetési és adókedvezményei. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez 
utóbbi források nem az MMK költségvetésébe érkeztek be, hanem auto
matizmusok révén maguknak a produkcióknak a talpra állását és lebonyo
lítását segítették. A kétezres években, a magyar filmekben továbbra is 
döntő volt az állami támogatás aránya, ezen összegek egy része azonban 
már nem a közvetlen forrásokból (így elsősorban az MMK támogatásából), 
hanem közvetett forrásokból, az említett befektetési és adókedvezmények
ből származott.

Az MMK finanszírozási tevékenységében a kétezres években a kormány
zattal kötött megállapodások révén tudta a mozgásterét bővíteni. Itt két 
kulcskérdés volt. A probléma lényegét az jelentette, hogy az MMK, azzal 
számolva, hogy a filmek megvalósítása, a különböző forrásokból a teljes 
költségvetés összeállítása hosszú időt vesz igénybe, a támogatását gyakran 
úgynevezett szándéknyilatkozat formájában adta meg. Ilyen esetben nem 
a támogatás azonnali (adott költségvetési évben való) folyósítására számí
tott, hanem csak egy későbbi időpontban keletkező fizetési kötelezettségre. 
Ezáltal a következő időszak, a következő év közvetlen állami támogatását 
is beszámolták a tervezésbe. A szándéklevelek kiadására már jóval korábban 
is volt példa, és ez a rendszer kétségkívül a filmkészítés és a filmfinanszíro
zás bonyolult, soklépcsős, hosszú menetét vette alapul. Az MMK által 
megítélt támogatások tervezésekor tehát nem csak az adott év, hanem az 
elkövetkező időszak kormányhatározatban is szereplő, dinamikusan nö
vekvő költségvetési támogatásával számoltak, biztosra véve, hogy a határo
zatban és a kormányzati ígéretben szereplő számok valóban teljesülnek is. 
Azonban nem így történt, a kétezres évek közepén a kormányzat az ígért- 
nél végül kevesebb összeget tudott fordítani (általában véve is) filmszakmai 
célokra, így az MMK támogatására is.



A fenti okoknál fogva került az MMK lépéskényszerbe, illetve hozta a 
kormányzatot magát is lépéskényszerbe azzal, hogy évről évre nagyobb 
összegű támogatásokról hozott döntést, mint amekkora költségvetési pénzt 
végül ténylegesen kapott.46 A támogatói döntések egy része ugyan szán
déknyilatkozat formájában született, tehát azonnali tényleges kifizetés nem 
kapcsolódott hozzájuk. Ezeknek a döntéseknek is fel kellett azonban mu
tatni a fedezetét. Erre – tehát a fenti kényszerpálya, avagy lépéskényszer 
feloldására / megoldására – szolgált az MMK-nak a kormánnyal kötött új 
megállapodása, miszerint 2005-ben immáron a következő évi előirányzat 
terhére hozhat meg döntéseket az alapítvány. Ezzel lényegében formalizálni 
és visszamenőlegesen is fedezni lehetett a támogatási összegeket meghaladó 
döntéseket. Mindennek következtében az MMK egyre gyakrabban küzdött 
likviditási problémákkal.47 Ezeknek a megoldására született (szintén a kor
mány jóváhagyásával) a bankhitelekből történő előfinanszírozás mechaniz
musa. 2004-ben több mint két tucat játékfilm támogatását úgy tudták meg
oldani, hogy az adott produkció az alapítvány kezességvállalásával 
bankhitelt vett fel. A biztosítékot az MMK által megítélt támogatás jelen
tette, aminek a garanciája pedig a kormány ígérete volt. A bankok bevonása 
a támogatási rendszerbe fenntartotta ugyan a filmfinanszírozás és a film
gyártás működésének folyamatosságát (sőt, a megemelt, felpörgetett szin
ten tartotta azt fent), ám jelentékenyen meg is drágította azt. A bankhite
lek ugyanis komoly kamatterhet jelentettek, ami milliárdos összegnél 
végképp jelentős volt. Mivel pedig a produkciók önerőből nem tudták a 
kamatterheket fizetni, ennek finanszírozása is az MMK-ra maradt. Az ala
pítvány által kiírt kamattámogatási rendszer, melynek keretében a produk
ciók megpályázhatták az általuk felvett bankhitelekre fizetendő kamatok 

46 Az Állami Számvevőszéknek erre az időszakra visszatekintő, 2006-os jelentése úgy
fogalmaz, hogy az MMK „finanszírozási kényszerpályát jelölt ki a Kormány számára”. Az 
Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásáról, 
2006. 06. 25.
47 Krízis-terv készül az MMK-ban. Index (2006. 04. 07.) http://index.hu/kultur/cinemat- 
rix/ccikkek/mmk0407/

http://index.hu/kultur/cinemat-rix/ccikkek/mmk0407/


összegét, évente egyre nagyobb összeget, több százmillió forintot tett ki.48 
Erről az összegről lehet azt is mondani, hogy ennyivel kevesebb pénz jutott 
filmkészítésre. A másik oldalról, az MMK értelmezése szerint azonban ez 
volt az elkerülhetetlen ára annak, hogy a magyar filmgyártás és finanszíro
zás működésképes maradjon. A fentebb leírt két legfontosabb mechaniz
mus, a következő év költségvetési előirányzatának terhére megítélt támo
gatás, illetve a bankhitelek bevonása a filmfinanszírozásba, tehát rengeteg 
bizonytalansági tényezőt rejtett magában, és a szabályozásuk is sok szem
pontból tisztázatlan volt.

A kétezres évek közepétől az MMK éves költségvetési támogatása sta- 
bilizálódott.49 Nem azon a folyamatosan növekvő, magas szinten azonban, 
mint amelyről a filmtörvény meghozatala előtt szó volt, és amelyet az ala
pítvány biztosra vett és követendő célként tűzött ki. A bankhitelek egyre 
növekvő kamatterhei, melyeket az MMK-nak kellett fedeznie, valamint a 
költségvetési támogatás konkrét éves összegét meghaladó döntések és szán
déknyilatkozatok egyre több feszültséget és konfliktust okoztak.

48 2006-ban 214 millió, 2007-ben 460 millió, 2008-ban 422 millió, 2009-ben 340 millió, 
2010-ben pedig 200 millió, összesen tehát több mint másfél milliárd forintot emésztett 
fel. Oroszi Babett: Milliárdos adóssághegy – MMK-ügyben Hiller István felelőssége is 
felmerült. (2012. 12. 28.) http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy- 
mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/
49 A 2006-os választások után bejelentett állami költségvetési megszorítások természete
sen a kultúrát és így a filmszakmát is érintették. 2006-hoz képest 2007-ben például harminc 
százalékkal csökkent a magyar filmre szánt állami pénz, ugyanakkor a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány és a kulturális tárca között megállapodás született arról, hogy a következő 
négy évben ez a harminc százalékos elvonás nem nő tovább. Elviselhető támogatást kap 
a filmes szakma. Index / Cinematrix (2007. 01. 29.) http://index.hu/kultur/cinematrix/ 
cinehirek/298027

http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy-mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/
http://index.hu/kultur/cinematrix/


Az MMK közvetlen költségvetési támogatása millió forintban 2002–2010 (forrás: MMK)

Az MMK megnövekedett szerepét jelezte az is, hogy a kétezres évek kö
zepétől nem pusztán központi filmfinanszírozó intézményként működött, 
de a filmes infrastruktúra állami kézben maradt fontos elemei is az alapít
vány felügyelete alá kerültek (MAFILM, Filmlabor). Az MMK így egyben 
tulajdonképpen piaci szereplővé is vált, és a támogatás mellett a gyártás 
területén is aktivizálódott.

Közben továbbra is komoly viták folytak az MMK működéséről, ugyanis 
az alapítvány szervezetében is elindult egy átalakulás, valamint felállt egy 
reformbizottság is. Vitatott volt a támogatások filmszakmai területi elosz
tása (túlságosan játékfilmcentrikus), valamint folyamatosan bizonytalan volt 
az audiovizuális szektor további szereplőivel való együttműködés. Hosszú 
évek óta kidolgozatlan volt a televíziókkal (úgy a közszolgálati tévével, mint 
az országos kereskedelmi tévékkel) való kapcsolat. Voltak ugyan tévéfilmes 
pályázatok és közös projektek, de a filmtörvény koncepciójában megfogal
mazott együttműködéshez nem sikerült sokkal közelebb kerülni. A törvény 
által felállított Mozgókép Koordinációs Tanács pedig lényegében nem 
működött.



A Magyar Mozgókép Közalapítvány 
válsága és felszámolása

Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
minden szempontból megerősödve került ki a filmtörvény utáni átalaku
lásból. Az MMK éves állami támogatása már 2002-2003-ban jóval maga
sabb volt az ezredfordulót megelőző időszakhoz képest, és a kormányzat 
még komolyabb, fokozatosan növekvő éves támogatást helyezett kilátásba. 
Ezeket az ígéreteket azonban a 2000-es évek második felében már nem 
sikerült valóra váltani. Ekkor gyorsult fel az a folyamat, amely azután a 
Magyar Mozgókép Közalapítvány válságához és megrendüléséhez vezetett. 
Az MMK ugyanis, mint láttuk, a kormányzati ígéretekben bízva, illetve a 
minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján, rendre magasabb összegű 
támogatást nyújtott, mint az adott évben folyósított költségvetési támoga
tása. A keretet túllépő támogatási ígéretek, valamint a produkciók által 
felvett bankhitelek50 egyre növekvő kamatai az évek alatt iszonyúan meg
nőttek, és végül másfél milliárd forint összegű kötelezettséget, illetve tar
tozást tettek ki.51 Kötelezettség alatt a szándéklevelek (hiányzó) fedezetét 
értem, tartozás alatt pedig részben az MMK által felvett hiteleket és azok 
kamatait, részben a produkciók által felvett hitelek kamattámogatásának

50 Ezek összege (pontosabban a bankok 2012-ben fennálló követelése) több mint ötmil- 
liárd forint volt. 6 milliárdot fordíthatnak filmes tartozásra. Cinematrix / Index (2011. 07. 
12.) http://index.hu/kultur/cinematrix/hirblog/2011/07/12/6_milliardot_forditanak_a_fil- 
mes_adossagokra/

Oroszi Babett: Milliárdos adóssághegy – MMK-ügyben Hiller István felelőssége is 
felmerült. (2012. 12. 28.) http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy- 
mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/
51 Oroszi Babett: Milliárdos adóssághegy – MMK-ügyben Hiller István felelőssége is 
felmerült. (2012. 12. 28.) http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy- 
mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/
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MMK-ra háruló részét. Mindehhez járult még a visszatérítendő gyártási 
pályázatokon kiosztott támogatás egy komoly része is, ugyanis jó néhány 
produkció elmaradt a támogatási összeg visszafizetésével. (Valamint arra is 
számos példa volt, hogy a visszatérítendő, pályázaton nyert összegeket 
később kuratóriumi döntéssel átminősítették nem visszatérítendő támoga
tássá, ami szintén az MMK kötelezettségállományát növelte.) Jól látható, 
hogy ez az összeg több forrásból és több év alatt állt elő, illetve halmozódott 
fel. 2009 és 2011 között, amikor a likviditási problémák egyre komolyabbak 
lettek, illetve a napvilágra került belső jelentések52 és újságcikkek miatt a 
nyilvánosságban is egyre több éles kritika érte az MMK működését,53 a vi
tákban egészen különböző számok repkedtek az alapítvány kötelezettség
állományát tekintve. Ennek oka részben az, hogy a különböző számítások
ban különböző tételek szerepelnek. Ez az összeg azonban nem „eltűnt”, 
hiszen tulajdonképpen sosem állt ténylegesen rendelkezésre (szándékleve
lek, a következő év terhére adott kötelezettségvállalások); de nem is tisztán 
adósság, merthogy nem csak a bankhiteleket és azok kamatát tartalmazza. 
Az MMK 2010-ben megválasztott új Nemzeti Kuratóriuma által elrendelt 
belső jelentés54 többmilliárd forintos kötelezettségállományt nevezett meg, 
melynek nagyobb része a banki kötelezettség volt.55 A kötelezettségállomány 
tehát praktikusan meghaladta az MMK átlagos éves költségvetési támoga

52 Az atlatszo.hu portál 2012 végén publikálta az MMK 2010-ben megválasztott új Nem
zeti Kuratóriuma által megrendelt belső vizsgálatról szóló jelentést. http://atlatszo. 
hu/2012/11/05/magyarleaks-itt-az-eltitkolt-mmka-atvilagitasi-jelentes/
53 A téma egyik összefoglalását ld. Oroszi Babett – Bodoky Tamás: Milliárdos hűtlen 
kezelés gyanúja – kik fosztották ki a magyar filmipart? (2012. 11. 21.) http://atlatszo. 
hu/2012/11/21/milliardos-hutlen-kezeles-gyanuja-kik-fosztottak-ki-a-magyar-filmipart/
54 A Magyar Mozgókép Közalapítvány aktuális Kuratóriumának megbízatása 2009 végén 
lejárt. Grunwalsky Ferenc helyett az alapítók Kőrösi Zoltánt választották elnöknek, és 
egyben egy új Kuratórium is felállt. Az új Kuratórium több belső ellenőrzést és vizsgála
tot is indított a Közalapítvány pénzügyi működésével és adósságaival kapcsolatban. Ld. 
fent, illetve: Oroszi Babett – Bodoky Tamás: KEHI-vizsgálat: itt a vezetői összefoglaló. 
(2012. 11. 26.) http://atlatszo.hu/2012/11/26/kehi-vizsgalat-a-milliardos-filmtamogata- 
sokrol-itt-a-vezetoi-osszefoglalo/
55 Ez tehát a produkciók által, illetve a közvetlenül az MMK által felvett hitelek összege. 
(A különböző jelentésekben általában eltérő összegek szerepelnek.)

atlatszo.hu
http://atlatszo
http://atlatszo
http://atlatszo.hu/2012/11/26/kehi-vizsgalat-a-milliardos-filmtamogata-sokrol-itt-a-vezetoi-osszefoglalo/


tásának összegét. E sokmilliárdos teher konszolidálására ugyan voltak ter
vek, és a 2010-es választások előtt nem sokkal az MMK és a minisztérium 
között született megállapodás tartalmazza is ezek egy részét, ahogy a mi
nisztérium 2013-ig tartó időszakra szóló támogatási ígéreteit is.56 A kon
szolidációs terv azonban csakis ez utóbbi, azaz az állami finanszírozás fenn
maradása esetén lett volna végrehajtható. Az ehhez szükséges bizalmi tőke 
azonban a 2010-es kormányváltás után, az új kulturális kormányzat részéről 
már nem állt rendelkezésre. A kormány az év második felében a Közala
pítvány 2010-es évi támogatásának egy részét (1,5 milliárd forintot) zárolta, 
majd 2011-ben, az adóságállományra és a korábbi felelőtlen gazdálkodásra 
hivatkozva az MMK megszüntetéséről döntött.57

Az MMA/MMK húszéves működésének története egy hatalmas para
doxonra épül: küldetésnyilatkozata szerint a politikától független, szakmai 
önkormányzati szervezetként jött létre, a bukását azonban épp az okozta, 
hogy nem tudott független lenni a politikától.58 A rendszerváltás utáni két 

56 Oroszi Babett: Milliárdos adóssághegy – MMK-ügyben Hiller István felelőssége is 
felmerült. (2012. 12. 28.) http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy- 
mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/
57 Magyar Közlöny (2011. június 21.)
58 Kovács András Bálint egy írásában a hatvanas évektől 2010-ig tartó ötven évet egysé
ges filmszakmai attitűd jegyében jellemzi: „lényegében 1965 és 2011 között itt folyamatos
ságról, egy nagyon egységes szemléletről és magatartásról van szó, amely minden pillanatban az 
éppen aktuális politikai helyzethez próbált alkalmazkodni, és abból kinyerni a filmszakma 
számára legelőnyösebb politikai és ebből következő pénzügyi pozíciót”. Véleménye szerint az 
egész filmszakma célja az volt, hogy „megőrizze azt a politikai befolyást, amely a megelőző 
harminc évben megvédte (és távol tartotta) őket a közönségtől, a piactól, arra való hivatkozás
sal, hogy filmjeik fontos politikai szerepet töltenek be. Ezt a külföldi kritika rendre vissza is 
igazolta, lévén, hogy magyar filmet a legritkább esetben a minőségéért, hanem legfőképp politi
kai pikantériájáért néztek. Ide datálódik a magyar filmeseknek az a máig kurrens szemlélete, 
hogy a külföldi kritikusok véleményét tekintik egyedüli értékmérőnek. 1990 után azonban eltűnt 
ez a politikai szerep, a nemzetközi érdeklődés is lelohadt, a piactól való védelem (távolságtartás) 
igénye így még kritikusabb lett.” Kovács András Bálint: Tarr? Vajna? Magyar film. Élet és 
Irodalom (2013. május 17.) no. 20.

http://www.atlatszo.hu/2012/12/28/milliardos-adossaghegy-mmka-ugyben-hiller-istvan-felelossege-is-felmerult/


évtizedben a magyar filmfinanszírozás kulcsa mindvégig az éves költség
vetési támogatásokból való részesülés volt, tehát nem valamilyen pénzügyi 
automatizmus garantálta a filmgyártásra fordítható éves költségvetést. 
Az MMK-t az elmúlt években leváltó Magyar Nemzeti Filmalap komoly 
erejét éppen az adja, hogy a költségvetése a hatos lottó bevételeiből szár
mazik, azaz nincs kitéve a kormányzattal a költségvetési támogatásokról 
folytatott alkuknak.59

A kilencvenes években és a kétezres években azonban a filmfinanszírozás 
folyamatosan a kormányzattal folytatott egyezkedésektől függött. A kilenc
venes években a Magyar Mozgókép Alapítvány sikeresen függetlenítette 
magát a minisztériumi adminisztrációtól. Az Alapítvány szakmai önkor
mányzati működése egyfelől annyit jelentett, hogy a filmes támogatásokról 
és a szakma kulcskérdéseiről ne ideológiai-politikai döntés szülessen, és ne 
a minisztérium döntsön, hanem a szakma által demokratikusan megválasz
tott, szakértő bizottságok. A függetlenségi törekvések nyilvánvalóan a rend
szerváltást megelőző évtizedek tapasztalatára voltak visszavezethetők, és 
különösen érthető, hogy a rendszerváltás idején miért volt fontos ez a kon
cepció. A kilencvenes évek magyar filmfinanszírozását a kevés költségvetési 
támogatás, kevés kormányzati beleszólás jellemezte. A függetlenség ára az 
volt, hogy az Alapítvány érdekérvényesítési lehetőségei is beszűkültek, a 
filmszakma éves költségvetési támogatása alacsony volt, és nem is növeke
dett (sőt, reálértékben komolyan csökkent is.) Az ezredfordulón a Fi- 
desz-kormány megpróbált egy aktív kormányzati szerepvállalásra épülő, új 
modellt bevezetni (a terveiből a Millenniumi Filmprogram megvalósult, a 
Filmközpont Zrt. nem), ám a filmszakma ellenállását is látva egyrészt 
vissza vonult, másrészt a 2002-es választások és a kormányváltás újra az 1998 
előtti, alkupozíciókra és érdekérvényesítési lehetőségekre épülő helyzetet 
állította elő. Egy hatalmas különbség azonban volt az 1998 előtti MMA és 
a 2002 utáni MMK tevékenységében: míg a kilencvenes években a film
szakma költségvetési pozíciói gyengék voltak, a kétezres években inkább 
erősnek számítottak. A kilencvenes években nem nagyon volt jellemző az 

59 Magyar Közlöny (2011. május 26.)



alkupolitika, legalábbis nem volt sikeres (már csak azért sem lehetett, mert 
a kilencvenes évek közepén a költségvetési megszorítások erős gátat jelen
tettek, másfelől az egyéb forrásokat esetleg megnyitó filmtörvényt ekkor 
nem sikerült tető alá hozni). A kétezres években a magas költségvetési 
támogatás nem a kormányzati beleszólás erősödésével járt együtt, hanem 
a kormányzattal folytatott alkuknak való kitettség növekedésével. Ez pedig, 
legalábbis részben, mégiscsak politikai bizalom kérdésévé tette a magyar 
film finanszírozását. Nem véletlen, hogy már a filmtörvény koncepciója 
egyfajta kötelezettségek és vállalások rendszereként írja le a filmszakma és 
a kormányzat viszonyát. Ez a logika legjobban talán kölcsönviszonyként 
jellemezhető, amennyiben nem pusztán az a hangsúlyos benne, hogy az 
államnak kötelessége támogatni a hazai filmkultúrát, hanem az is, hogy a 
szakmai önkormányzaton alapuló intézmény miféle „vállalásokat” tesz. Ezek 
a vállalások nem tételesek és nem is explicitek, ám kifejezetten sokfélék. 
Leginkább filmszakmai céloknak nevezhetők. Szerepel közöttük az évente 
készítendő magyar filmek számától kezdve a hazai közönség visszahódítása, 
a kulturális sokszínűség fenntartása, a presztízsfilmek (fesztiválsikerek) 
készítése és a populáris filmkultúra erősítése is.

Mindezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a kétezres évek első felére meg
született egyfajta belátás arról, hogy a szakmai önigazgatás rendszerét ho
gyan lehet elfogadtatni – úgy a politikával, mint a társadalmi nyilvánosság
gal. Ennek a belátásnak az alapja a megelőző tíz év tapasztalata, tanulási 
folyamata volt, mégpedig negatív tapasztalatok formájában. Az 1998 előtti 
években az volt a baj, hogy kevés volt a pénz, de legalább nem kellett a 
kormányzattal tusakodni. 1998 és 2002 között pénz még lett volna, ám a 
kormányzati beleszólás, vagy legalábbis érdekérvényesítés riasztotta vissza 
a filmkészítőket. 2002 után több lett a pénz és nem volt kormányzati bele
szólás – a magyar filmkultúra gazdagodása szempontjából igen sikeres volt 
ez az évtized, ám a Mozgókép Közalapítvány rendszere mégis ekkor omlott 
be. A hitelből finanszírozott növekedés (mert a kétezres évek második fe
lében az évente készített magyar filmek száma a korábbi húsz-huszonötről 
harminc körülire vagy annál is magasabbra ugrott), az adósságcsapda és 
a kötelezettségvállalások brutális megugrása nemcsak a 2008-as globális 



pénzügyi válságnak, de a Magyar Mozgókép Közalapítvány megrendülé
sének is egyik legfontosabb oka volt.

Az MMK megszüntetése politikai döntés volt, ám ebben a döntésben 
pénzügyi problémák, a működési szabálytalanságok, és elsősorban a bizalom 
elvesztése komoly szerepet játszottak. Az elmúlt években egy teljesen új 
finanszírozási intézményrendszer épült ki Magyarországon. A bizalom itt 
is kulcskérdés, amennyiben a magyar filmszakma reformjáért felelős kor
mánybiztosba és az általa fémjelzett új rendszerbe vetett bizakodás volt az 
alapja nem is elsősorban a Magyar Nemzeti Filmalap felállításának, hanem 
annak, hogy a kormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a lottóbevételek adják 
az egészestés magyar filmek támogatásának forrását – mely bevételek nem 
utolsósorban minden korábbinál komolyabb összeget tesznek ki. Erre, tehát 
a közvetlen költségvetési támogatási struktúra lecserélésére, korábban egyik 
kormányzat sem szánta el magát – mert az egyértelmű, hogy a filmkészítők 
érdeke mindig is egy ehhez hasonló finanszírozási rendszer volt.



Régi rend, új rend

A Filmalap felállítása és működésének kezdete, illetve ezzel párhuzamosan 
az MMK felszámolása majd kétéves folyamat volt. Ez alatt az idő alatt a 
magyar filmgyártás majdhogynem leállt, bár a Filmalap működése kezdete 
előtti időben, 2011-ben a Szőcs Géza vezette kulturális államtitkárság tá
mogatott filmes projekteket.60

A magyar filmfinanszírozás új struktúrája 2011-ben alakult ki. Az év 
elején a miniszterelnök Andy Vajnát nevezte ki a filmipar megújításáért 
felelős kormánybiztosnak.61 Az egészestés filmek (játék-, dokumentum- és 
animációs) támogatására egy új intézmény állt fel, a Magyar Nemzeti 
Filmalap. A Filmalap (szemben a megszüntetett MMK-val) nem az éves 
állami költségvetésből, hanem a lottóbevételek 80%-ából gazdálkodhat – 
ami minden korábbinál nagyobb összeg, évente hozzávetőleg ötmilliárd 
forint. A dokumentumfilmek, rövidfilmek és animációk pedig az ORTT 
utódjához, a Médiatanácshoz, pontosabban annak Magyar Média Mece
natúra programjához pályázhatnak.62 A többi filmszakmai tevékenység 
támogatása elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap feladata lett. Miközben

60 Az EMMI 2011-ben hozzávetőleg másfél tucat film gyártását támogatta, összesen 
hozzávetőleg 760 millió forinttal.

Bujdosó Bori: „Fantaszta elképzelések mögé is odaállok”. Interjú Szőcs Géza kulturális 
államtitkárral. Origo (2011. 08. 26.) http://www.origo.hu/kultura/20110825-inter- 
ju-szocs-geza-kulturalis-allamtitkarral-andrassy-negyed-filmfinanszirozas-operahaz-ma- 
gyar.html

Tanner Gábor – Gyökér Róbert: Huniversal Studios – A magyar film útvesztői. Magyar 
Narancs (2013) no. 8. http://magyarnarancs.hu/film2/andy-vajna-filmalap-huniversal-stu- 
dios-83699
61 Magyar Közlöny (2011. január 17.)
62 http://mecenatura.mediatanacs.hu/

http://www.origo.hu/kultura/20110825-inter-ju-szocs-geza-kulturalis-allamtitkarral-andrassy-negyed-filmfinanszirozas-operahaz-ma-gyar.html
http://magyarnarancs.hu/film2/andy-vajna-filmalap-huniversal-stu-dios-83699
http://mecenatura.mediatanacs.hu/


a filmgyártás különféle szektorainak a támogatása a két fenti szervezet 
révén stabilizálódott, a nem gyártási szektor (forgalmazás, művészmozik, 
fesztiválok és rendezvények, filmes lapok, szakkönyvkiadás, oktatás és 
képzés) továbbra is bizonytalan, és erősen forráshiányos. Az elmúlt időben 
számos magyar art-mozi, filmfesztivál, filmklub és filmes lap szűnt meg, 
szűkítette vagy szünetelteti a működését támogatások és pályázati lehető
ségek hiányában.

A Magyar Nemzeti Filmalap által folyósított filmszakmai támogatások millió forintban 2012–2015 
(forrás: MNFA)

Az átmenetet, a Filmalap létrehozását és tevékenykedését éles szakmai és 
politikai viták övezik. A Filmalap kritikusai a szakmai önkormányzat el
vesztését, egy új centralizált rendszer felállítását hangsúlyozták;63 míg a 
Filmalap képviselői az átlátható és modern finanszírozási rendszer fontos
ságát emelték ki – kárhoztatva a Közalapítvány felelőtlen gazdálkodását és 
adósságcsapdába vezető támogatási politikáját. Ez a dühös harc nagyon 

63 Janisch Attila: Isten nem szerencsejátékos. Magyar Narancs (2013) no. 7. 
http://m.magyarnarancs.hu/publicisztika/isten-nem-szerencsejatekos-83625?pageId=5

http://m.magyarnarancs.hu/publicisztika/isten-nem-szerencsejatekos-83625?pageId=5


sokat ártott a magyar filmkultúra presztízsének. Maga a váltás is radikáli
sabb volt, mint amennyire ez szükségszerű lett vagy lehetett volna. Ennek 
példája a Magyar Filmszemle megszűnése – a magyar filmek számára négy 
és fél évtizeden át elsődleges kirakatot és társadalmi, kulturális nyilvános
ságbeli fórumot jelentő rendezvény helyett végül – lényegében két év kiha
gyás után – 2014 őszén került sor az első a Magyar Filmhétre, melyet egy 
szintén új szervezet, a Magyar Filmakadémia rendezett meg. Ez a változ
tatás is azt mutatja, hogy szimbolikus tettekben is a csere és a leváltás, nem 
pedig a konszenzusos átmenet adja meg az elmúlt évek történéseinek ka
rakterét. A film szakmai átalakulás fontos része az is, hogy 2013-ra a kor
mányzat által biztosított összegből a Filmalap egyrészt visszavásárolta a 
bankoktól a filmes cégekkel szembeni követeléseket, majd konszolidálta az 
adósságokat; másfelől a Közalapítvány tartozásai fejében saját tulajdonba 
vette át a MAFILM-et és a Filmlaboratóriumot.64

A Magyar Nemzeti Filmalap, filozófiája szerint a korábbinál jóval kevesebb 
magyar film finanszírozását kívánta vállalni: évi nyolc-tíz játékfilm és né
hány egészestés dokumentum-, illetve animációs film elkészítését jelölték 
meg célként. A korábbi 'túltermeléshez' képest tehát a célok visszafogot
tabbak voltak, a mögöttük álló koncepció pedig az volt, hogy csak a for
gatókönyvben és gyártási tervben egyaránt átgondolt projektek kapjanak 
zöld lámpát. Készüljön kevesebb film, de azok legyenek jobban előkészítve, 
a jó tervek azonban mindig kapjanak lehetőséget, azokra mindig legyen, 
maradjon pénz. A Filmalap tehát akár a támogatott film teljes költségve
tését biztosítja, legyen az akár több százmillió forint. Ez szokatlan az eu
rópai filmtámogatások rendszerében, amelynek lényege, hogy tárgyalások 
és egyeztetések alapján, a különböző szempontokat, prioritásokat és érde
keket egyeztetve, több forrásból álljon össze egy-egy film költségvetése. 
Kétségkívül sokkal kiszámíthatóbbá teszi azonban a finanszírozást – ami a 

64 Kormányhatározat a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszo
lidációjáról. Magyar Közlöny (2012. június 26.)



kilencvenes és a kétezres évek hektikus, nehézkes rendszeréhez képest ko
moly előnyt jelent. Ha csak az egészestés produkciókra fordított támogatási 
keretösszeget nézzük, akkor látható, hogy a Filmalap jelentősen nagyobb 
összegből gazdálkodhat, mint a Magyar Mozgókép Közalapítvány. A ko
rábbi időszakhoz képest sok pénzből azonban természetesen könnyebben 
lehet gazdálkodni és másfajta támogatási politikát folytatni.

Az új rend kritikusai általában azt hangsúlyozzák, hogy a magyar film
kultúra gazdagsága és változatossága sérül azzal, ha csak egy finanszírozó 
forrás van, és az a korábbinál sokkal kevesebb tervet támogat. Ebben a 
vitában azért is lehetetlen igazságot tenni, mert láthatóan különböző, 
önmagukban sem egykönnyen meghatározható szempontok feszülnek 
egymásnak. Az azonban egyértelmű, hogy ha a 2010 előtti és a jelenlegi 
magyar játékfilmes finanszírozási rendszert összevetjük, akkor a kettő 
egymásnak majdhogynem az inverze. Az MMK rendszere a teljes magyar 
filmkultúrát lefedte, bár a támogatások többsége játékfilmgyártásra ment. 
A Filmalap, céljai szerint, csak az egészestés produkciókkal foglalkozik, 
ám az elmúlt években látható volt, hogy az egyéb szektorok, főképp a 
forgalmazás és a művész mozik támogatásának megoldatlansága vagy 
problémái miatt, alkalmanként ezeken a területeken is aktivizálódott. 
Az MMK működését a szakmai önkormányzatiság bonyolult, tárgyalá
sokra, alkukra és konszenzuskényszerre épülő struktúrája jellemezte. 
A Filmalap – éppen azért, mert alapvetően a gyártás támogatása, és nem 
a filmszakma vagy a filmkultúra egészének képviselete és menedzselése a 
feladata – egyszerűbb, világosabb döntéshozatali rendszerre épít, amely
nek nem lényege a szakmai szereplőkkel való egyeztetés és a konszenzus
kényszer. Némileg sarkítva még az is mondható, hogy ahol az egyik rend
szer gyenge pontjai voltak, épp ott próbál erősíteni a másik (gyenge 
költségvetési és produkciós kontroll + 'túltermelés' és túlköltés 2010 előtt; 
feszes költségvetési és produkciós kontroll + 'alultermelés és alulköltés' 
2010 után). A 'túltermelés' és az 'alultermelés' azonban bizonytalan, relatív 
fogalmak, pusztán a két finanszírozási szisztéma egymáshoz viszonyított 
összevetését, karakterének jellemzését szolgálhatják, hiszen nincs olyan 
abszolút szám vagy érték, amely megmondaná, hogy évente hány magyar



film elkészítése (támogatása) az 'optimális'. A Mozgókép Közalapítvány 
működése idején (és főképp a kétezres évek közepén, második felében) 
nagyon hangsúlyos prioritás volt a filmgyártás felpörgetése, az, hogy minél 
több film szülessen. Ez a magas volumenű filmgyártás azonban az adott 
(finanszírozási és szervezeti) keretek között nem volt fenntartható, pon
tosabban csak a banki hitelek következtében előálló adósságcsapda árán 
volt menedzselhető. A Filmalap pénzügyi automatizmuson (lottópénz) 
alapuló rendszere kevesebb film stabil finanszírozására épül. Lényeges 
továbbá az is, hogy miként az MMK működését is végigkísérték a sza
bályozás változásai és az (ön)korrekciók, úgy a Filmalap tevékenységében 
is megvannak hasonló módosulások (a 'final cut' jogáról folytatott vita 
vagy újabban az Inkubátor program).

Az elmúlt időben mindezen túl az is látható, hogy a Filmalap a kezdeti 
terveknél több filmet támogat, valamint az éves támogatási összegek (és 
az egyes filmekre folyósított maximális összegek) is emelkednek.



Végül

A rendszerváltás utáni magyar film finanszírozási és intézményi átalakulá
sának a legfőbb kérdései röviden a következőkben foglalhatók össze.

1. A magyar filmszakma átalakulása (különös tekintettel az új finanszírozási 
szisztéma létrehozására) a rendszerváltás idején relatíve gyorsan és zök
kenőmentesen zajlott le – akár más kelet-európai filmgyártásokkal, akár 
más magyar kulturális-művészeti területekkel összevetve.

2. A Magyar Mozgókép Alapítvány felállítása (1991) a szakmai érdekérvé
nyesítés egyértelmű sikerét jelentette ugyan, működési modellje azonban 
több olyan buktatót is hordozott magában, amely a következő évek, sőt 
évtizedek vitáit és konfliktusait előlegezte. Az új struktúra a hazai film
gyártás fennmaradását, az állami támogatás folyamatosságát biztosította, 
és a politikai-intézményi beavatkozás lehetőségét csökkentette. Ezek a 
rendszerváltó tettek azonban elsősorban a játékfilmgyártás és azon belül 
a rendszerváltás előtti stúdiórendszer és szakmai-filmkészítői kör érde
keinek feleltek meg.

3. Három olyan terület is volt, amelyen a rendszerváltás utáni két évtized
ben nem sikerült fenntartható, működőképes struktúrát kialakítani. 
Az első az infrastruktúra (stúdiók, műtermek), amelynek következtében 
a komoly bevétellel kecsegtető bérmunkák elkerülték Magyarországot. 
(Ezen a területen a régióban Prágának volt elsőbbsége és versenyelőnye.) 
A második a televíziók szisztematikus bevonása a filmfinanszírozásba, a 
harmadik pedig a magyar filmek terjesztése és bemutatása. Hiába ké
szültek ugyanis magyar filmek, ha a hazai mozikban szinte láthatatlanok 
voltak, a piaci részesedésük néhány százalékos volt.



E három terület közül az elsőn megkésve, de a 2004-es filmtörvény után 
sikerült áttörést elérni. A másodikon szinte egyáltalán nem. A harmadik 
esetben ellentmondásos a helyzet és vegyes a kép, mert a kétezres évek 
közepén és második felében javult a magyar filmek nézettsége, és egy mozi
rekonstrukciós program is beindult, de egyértelműen javuló trendről nem 
beszélhetünk. Igaz, ennek elmaradásában 2010 után az MMK megszünte
tése és a hazai filmgyártás leállása is egyértelműen közrejátszott.

4. Az elmúlt két és fél évtized magyar filmfinanszírozása, a filmszakma és 
a kormányzat kapcsolatának kulcskérdései a következők voltak: milyen 
típusú és mekkora összegű a támogatás, illetve van-e a politikának be
leszólása abba, hogy milyen filmek készüljenek el. Mindezek a kérdések 
további faktorokra bonthatók. A támogatási típusok közül a kétezres 
évek közepéig a közvetlen költségvetési támogatás volt a domináns. 
A 2004-es filmtörvény után a közvetett támogatás (befektetési és adó
kedvezmények) is megjelentek. 2010 után pedig új rendszerben, a hatos 
lottó bevételeiből zajlik a filmfinanszírozás. A támogatás összegét te
kintve eddig mindegyik évtizedben egy nagyságrendnyi ugrást találhat
tunk. A közvetlen költségvetési támogatás a kilencvenes években reál
értékben csökken, a kétezres években megugrik, majd ingadozik. 2010 
után pedig újból megugrik. A támogatási összeg nagysága és a támoga
tás módja ráadásul összefüggést mutat: minél erősebbek a pénzügyi 
automatizmusok, annál magasabb a támogatási összeg. Ezt az összefüg
gést befolyásolja az, hogy van-e és mekkora szerepe van a filmszakma 
és a kormányzat között a lobbi- és alkufolyamoknak, illetve hogy mek
kora a filmszakma érdekérvényesítő ereje.

Az elmúlt két és fél évtized filmfinanszírozási trendjei és erővonalai tehát 
a következők:

1990-es évek: a filmkultúra teljes vertikumát átfogó rendszer, alacsony 
összegű közvetlen költségvetési támogatás, a kormányzat távol marad a 
filmekbe való beleszólástól, a szakma érdekérvényesítő ereje gyenge.



2000-es évek: a filmkultúra teljes vertikumát átfogó rendszer, nagyobb, ám 
kiszámíthatatlanul ingadozó összegű közvetlen költségvetési támogatás, 
mely mellé közvetett támogatás is járul + erős érdekérvényesítési küzdelmek 
+ közvetlenül a minisztérium által kezdeményezett filmes projektek („Mil
lenniumi Filmprogram”, 1956-os filmek).

2010-es évek: a különböző filmes területek támogatása és menedzselése 
széttagolt rendszerben zajlik, pénzügyi automatizmusként érkező támoga
tás a játékfilmgyártásra, a kormányzat távol marad a filmekbe való beleszó
lástól, a szakma érdekérvényesítő lehetőségeinek minimalizálódása.

Lehet tehát azt mondani, hogy hatékonyság szempontjából a mostani 
szisztéma tűnik a legerősebbnek, csakhogy akkor elfelejtkezünk azokról a 
humán veszteségekről, amelyeket ennek a szisztémának a felállítása okozott: 
a magyar filmgyártás leállása két évre, a korábbi egységes szakmai rendszer 
szétbontása, a szakma érdekérvényesítő mozgásterének a radikális beszű
külése, a magyar filmkultúra és filmszakma presztízsének erős amortizálása. 
Ez mind hozzájárul az összképhez. Mindezen túl a 2010 utáni struktúra 
kialakulásához még legalább két-három dolog kellett. Egyrészt a megelőző 
két évtized tapasztalata, másrészt a bizalom megszűnésén alapuló politikai 
döntés az MMK leállításáról, illetve bizalmon alapuló politikai döntés az 
új struktúra beindításáról (a lottópénzeken alapuló finanszírozás engedé
lyezése és az MNFA létrehozása).

Még ennél is fontosabb, hogy egyik finanszírozási rendszer sem nagyon 
nevezhető önmagában, modellszinten jónak vagy rossznak. Hatékonyságá
nak és hasznosságának a megítéléséhez a gyakorlatban való működés, az 
eredményesség (mozisiker, fesztiválsiker), illetve az elfogadottsága is szük
séges. Nemcsak kemény anyagi paraméterek, de „puha” emberi paraméterek 
is kulcsfontosságúak.

Ebből a szempontból az elmúlt két és fél évtized magyar filmkultúrájá
ról azt mondhatjuk, hogy a kilencvenes években a magyar filmkultúra (fi
nanszírozás, gyártás, filmek) a közepesnél valamivel rosszabbul működött, 
nem volt igazán sikeres, és közepesen volt elfogadott. A kétezres években 



a működése ingadozott (a filmtörvény nagy lendületet adott, az évtized 
második felében azonban az MMK működése egyre problémásabb volt), 
viszont sikeres volt, ám az elfogadottsága (a szakmán belül, a kulturális 
nyilvánosságban és a szélesebb közvélemény részéről egyaránt) egyre gyen
gült. Végül a mostani rendszerről az mondható, hogy élesen elutasított 
szisztémaként indult, a működése és az elfogadottsága javult (ez utóbbi már 
csak azért is, mert nincs hová máshová pályázni játékfilmes tervekkel), és 
relatíve sikeresnek is mondható (a stabilitás és a fesztiválsikerek az erőssé
gek, a magyar filmek forgalmazásának nehézségei a gyengeségek közé 
tartoznak). Az elmúlt évek átalakulásának keménysége, emberi és szakmai 
kapcsolatok romlásában is mérhető ára azonban igen nagy, és kérdés, hogy 
az így előállt defekteket mikorra és hogyan lehet majd pótolni, javítani.



II. RÉSZ





Pályán kívül, fősodron belül

A rendszerváltással az állami, szocialista filmgyártás korszaka véget ért, 
ennek a korszaknak az egyik pillére, a stúdiók azonban továbbra is kulcs
szereplők maradtak. A Magyar Mozgókép Alapítvány megalakulása az 
állami finanszírozás folyamatosságát biztosította, a politikai beleszólás le
hetőségének kikapcsolásával. Mivel az első években a támogatásokat cso
magtervek keretében osztották szét, és mivel csomagtervet csak egy szűk 
kör nyújthatott be, a korábbi évtizedek stúdióinak befolyása megmaradt. 
Kezdetben az MMA a már elemzett „csomagterv” rendszer keretében 
döntően a stúdiókat támogatta – új cégek vagy egyéni projektek tehát csak 
nehezen (vagy alternatív forrásokat megmozgatva) tudtak megjelenni a 
játékfilmes gyártásban. Mindeközben természetesen a tágabb audiovizuá
lis szektorban igen nagy mozgások történtek, és éppen a kilencvenes évek 
elején kezdtek megerősödni a reklámfilmes, illetve a bérmunkapiacon olyan 
cégek, amelyek majd az évtized közepétől, második felétől a játékfilmes 
gyártásnak is fontos szereplői lettek (Eurofilm Stúdió, Focus Film, Magic 
Media). A kisebb műhelyek (Mozgókép Innovációs Társulás, Hétfői Mű
hely, BBS), illetve az új gyártók (és a kilencvenes évek közepén létrejött 
Független Producerek Szövetsége) lobbizása eredményeként az évtized 
közepére szűnt meg a csomagterv. A gyártók színtere szempontjából kar
dinális fordulatot jelentett, hogy ettől kezdve kizárólag egyéni projektekkel 
lehetett pályázni. Az állami, szocialista stúdiórendszer végleges felbomlása 
vagy átalakulása tehát egészen a kilencvenes évek közepéig tartott.65

65 A négy stúdió privatizációjáról folyamatosan szó volt ugyan, ám ez ekkoriban végül 
mégsem történt meg. A Budapest, a Dialóg, a Hunnia és az Objektív Stúdió az 1987-es 
önálló vállalattá alakulás, majd az MMA 1991-es létrejötte óta állami tulajdonban volt, 



A kilencvenes évek azért is különleges évtized a magyar filmben, mert 
annak a ritka példája, hogy a finanszírozás milyen direkten tudja befolyá
solni a gyártási színtér erőviszonyait, és ezen keresztül a korszakban érvé
nyesülő filmkészítési trendeket. A stúdiók továbbélése egyszerre példája 
annak, hogy a filmtámogatás rendje (ebben az esetben a „csomagterv”) 
hogyan határozza meg a gyártási viszonyokat; a gyártási szerkezet fennma
radása (a stúdiók továbbélő dominanciája) pedig miként konzervál egyfajta 
filmkészítési hagyományt (ebben az esetben a magát megkerülhetetlen 
társadalmi-politikai cselekvőnek elgondoló filmkészítés magyar filmes 
hagyományát). A továbbműködő stúdiók ugyanis lényegében a kilencvenes 
években is a nyolcvanas éveket folytatták. A nyolcvanas évek magyar szer
zői a mainstream hagyományát vitték tovább, szinte változatlan alkotói 
gárdával, gondolkodásmóddal és értékrenddel. Olyan, korábban tabunak 
minősülő témák kerültek elő, mint az ország szovjet megszállása és a Vörös 
Hadsereg kegyetlensége a második világháború után (Sára Sándor: Könyör
telen idők), a zsidó-magyar identitás konfliktusai az ötvenes évek Ma
gyarországán (Elek Judit: Ébredés). Elkészültek a rendszerváltás szemé- 
lyes-publicisztikus értelmiségi reflexiói (András Ferenc: Az utolsó nyáron, 
Kézdi-Kovács Zsolt: És mégis) és a vadkapitalizmus drámáira rácsodálkozó 
alkotások (Gyarmathy Lívia: A csalás gyönyöre, Erdőss Pál: Fényérzékeny 
történet). Az alkotói életművek témájukban még csak-csak, de attitűdjükben, 
elbeszélésmódjukban kevéssé adaptálódtak az új világhoz (Bacsó továbbra 
is a kabaréba oltott szatírákat készítette, csak most nem a szocialista együtt
élés visszásságait, hanem a kapitalizmus visszásságait piszkálta meg – Live 
Show, Balekok és banditák). A Budapest Stúdió többek között Erdőss Pál és 
Mészáros Márta, az Objektív Sára Sándor és Rózsa János, a Dialóg pedig 
Makk Károly és Gyarmathy Lívia filmjeit gondozta. Ezek a műhelyek az 
MMA csomagterves pályázatai mellett, meglévő kapcsolatrendszerük foly
tán sikeresen tudtak egyéb, főként külföldi forrásokat is megmozgatni 
(nyugati koprodukciók, Eurimages). A nyolcvanas évek középnemzedéke

pontosabban maradt, filmkészítő tevékenységüket azonban a rendszeres, éves állami do
táció helyett pályázatokból, illetve (részben és elvileg) a piacról kellett finanszíroznia. 



és a hatvanas-hetvenes évek nagy szerzői mellett a stúdiókban azért a nyolc
vanas évek második felében végzett – a kilencvenes évek elején „fiatal fil
mesnek” számító rendezők is bemutatkozhattak (Szász János, Kamondi 
Zoltán, Janisch Attila).66

A továbbélő stúdiók közül igazán csak a Hunnia volt annak a példája, 
hogy miként tud egy megmaradt struktúrán belül egy dinamikus filmes 
műhely inkubátorként új energiák és új alkotók bázisa lenni. A struktúrán 
kívüli, független filmes alkotók, azok, akik nem a Filmművészeti Főiskolán 
végeztek, hanem az amatőrfilmes-non-professional szektorból érkeztek, itt 
kaptak lehetőséget (Szőke András: Európa kemping, Ács Miklós: Éljen 
anyád!, Reich Péter: Rám csaj még nem volt ilyen hatással).67 Ennyiben tehát 
a Hunnia vitte tovább azt a funkciót, amelyet évtizedeken keresztül a Balázs 
Béla Stúdió töltött be.68

A kilencvenes évek magyar filmje sok szempontból a nyolcvanas évek 
fordított újrajátszásának tekinthető. A nyolcvanas évek magyar filmgyár
tásában a csökkenő állami támogatás, a szűkülő források két filmkészítési 

66 Ennek a nemzedéknek a legfontosabb filmjei azonban a kilencvenes években már az új 
gyártó cégeknél készültek: a Woyzeck a Magic Mediában (akik amúgy a Sose halunk meg 
gyártói is voltak), a Hosszú alkony, a Simon mágus, illetve Az alkimista és a szűz pedig az 
Eurofilm Stúdióban.
67 Simó Sándornak a fiatalokat és elsőfilmeseket támogató politikája a kilencvenes évek 
végén lesz újra meghatározó, amikor a Filmművészeti Egyetem tanáraként rendezőszakos 
osztályának (Török Ferenc, Pálfi György és társaik) pályáját menedzselte nagyon tudatosan.
68 A BBS partvonalra szorulása a finanszírozás módjának is köszönhető volt (a „csomag
terv” rendszernek nem voltak kedvezményezettjei). A stúdió a kilencvenes években tovább 
működött ugyan és független játékfilmes projekteket is vitt (Szirtes András: Sade márki 
élete, Klöpfler Tibor: A lakatlan ember, Szederkényi Júlia: Paramicha, az Egy tekercs valóság 
című szkeccsfilm, Fiath András: Veszett idők), befolyását és jelentőségét azonban egyre 
inkább elveszítette. A kilencvenes évek új energiái és trendjei inkább a független filmekből, 
és kevésbé a Balázs Béla Stúdióból indultak ki.

„A Balázs Béla Stúdió elvesztette ama kiváltságos helyzetét, amit hosszú évtizedeken keresz
tül élvezett: többé nem az egyetlen hely, ahol „pályakezdők”, „kisfilmesek”, „kísérletezők” jelent
kezhetnek. […] Kétségkívül nehezebb lesz filmtörténetet írni, elmúlni látszanak azok az idők, 
amikor a magyar kísérleti film történetét egyetlen jól összeválogatott BBS-programmal fel lehe
tett vázolni. A BBS immár egy a sok közül, és ez így van jól.” Vasák Benedek Balázs: Egy a 
sok közül. A Balázs Béla Stúdió filmjei. Filmvilág (2000) no. 5. 10–11. i. h. 11.



stratégiát erősítettek meg: a politizáló, szerzői filmes hagyományt nyu
gat-európai koprodukciós finanszírozással továbbvivő mainstream-et 
(ennek a reprezentánsai Szabó István és Mészáros Márta), illetve a popu
láris filmkészítést (ennek pedig Dobray György és Szurdi Miklós). A struk
túrán kívüli, non-professional film ugyan már ekkor jelen volt a színtéren, 
de nem volt esélye bekerülnie a „szakmába” (annak ellenére sem, hogy 
például Szomjas György a Kőbányai Amatőrfilm Stúdió tanácsadójaként 
sokat tett ezért). A mainstream-től eltérő alkotók és trendek vagy margi
nalizálódtak (Társulás Stúdió, Tarr, Jeles) vagy – mivel eleve a struktúrán 
kívül voltak, esélyük sem volt bekerülni az intézményrendszerbe.

A kilencvenes években a nyolcvanas évek szerzői filmes fősodra megma
radt és túlélt (a koprodukciókkal és a stúdiókkal egyetemben). A populáris 
film szinte teljesen eltűnt a palettáról, pontosabban csak néhány, váratlan 
fellángolása és sikere volt (Sose halunk meg, Csinibaba). A függetlenek és a 
non-professional filmkészítés viszont pozíciókat tudott nyerni. A nyolcva
nas és a kilencvenes évek magyar filmje között tehát a stúdióalapú main- 
stream a kapcsolat, míg a különbség a két korszak alapvetően fordított 
dinamikája. A nyolcvanas években a mainstream felé húzó erők a megha
tározóak, és az az érdekes, hogy miként marginalizálódik minden, ami nem 
fér bele ebbe a keretbe. A kilencvenes években viszont a mainstream pozí
ciói gyengülnek, és az az érdekes, hogy miként lehet a partvonalról beke
rülni a struktúrába.69

Hosszú évtizedeken át a filmszakmába a Balázs Béla Stúdió jelentette a 
belépési lehetőséget. A nyolcvanas évek végén a non-professional áttörése 
volt az első komoly fordulat (párhuzamban azzal, ahogy a BBS-ben a fókusz 
egyre inkább a kísérleti film és video art felé tolódott el). A kilencvenes 
évek közepén, illetve az ezredfordulón két olyan műhely is alakult, amely 
rövidfilmekkel futott be, lett a hazai független és fiatal filmes szcéna fontos 
szereplője, és egyben a „hivatalos” filmszakmába való bejutás inkubátora. 

69 A rendszerváltás utáni bő évtized filmszakmai mezőjének igen inspiratív leírását adja 
kulturális szociológiai szempontból Erőss Gábor. Erőss Gábor: A magyar film emanci
pációja. 2000 [Kultúrafinanszírozási különszám] (2004) 25–40.



Előbb a Duna Műhely,70 pár évre rá pedig az Inforg Stúdió.71 Az intézmé
nyi feltételek itt is fontosak. A Duna és az Inforg felfutásában komoly 
szerepet játszott, hogy 1996-tól a Szemléken külön versenyprogramként 
jelentek meg a rövidfilmek. Az így kapott figyelem, szereplési és kanoni- 
zációs lehetőség egyre többet számított. A Duna Műhely és az Inforg meg
erősödése pontosan mutatja, hogy miként lehetett utakat találni ebben a 
környezetben: kevés pénzből, rövidfilmes projektek sikeréből építkezni, 
krediteket szerezni, majd ezt felhasználva low budget játékfilmes produk
ciókat tető alá hozni.72

Az olcsófilmezés és a low budget a korszak meghatározó magyar filmes 
paradigmája. Ennek párja a technikai kísérletezés (mit lehet kihozni kevés 
pénzből és az olcsó, új technikából: Grunwalsky: Egy teljes nap – még a 
nyolcvanas évek végéről; az Árvai Jolán-féle Fiatal Művészek Stúdiója te
levíziós filozófia-klip sorozata, a Közjáték). A low budget, illetve a szűk 
keretek által felszabadított kreativitás persze egyáltalán nem egyedülálló 
magyar jelenség. Egyfelől az amerikai független filmben is ekkoriban volt 
erős a low budget hullám (Kevin Smith és társai), másfelől a Dogma-moz
galom szegénységi fogadalma is ide kapcsolható. Bár a magyar filmben az 
olcsóság és a „szegénység” nem önként vállalt fogadalom volt (mint a ki-

70 A Durst György vezette Duna Műhely a Duna TV keretében jött létre 1995-ben. Egyik 
legelső produkciójuk, Iványi Marcell Szél című rövidfilmje rögtön 1996-ban Arany Pálmát 
kapott a cannes-i fesztiválon. A Duna Műhely koncepciója, a kísérleti és rövidfilmek, 
etűdök támogatása, egyértelműen a Balázs Béla Stúdió hagyományához kapcsolt vissza. 
Személyi kapcsolódások okán még egyértelműbb volt ez az örökségvállalás, hiszen a Duna 
TV első elnöke, Sára Sándor épp ennek a magyar filmes tradíciónak a folytatása érdekében 
kérte fel Durst Györgyöt (aki a nyolcvanas évek közepétől a BBS gyártásvezetője, majd 
elnöke volt) a Duna Műhely vezetésére.
71 A Muhi András által alapított és vezetett Inforg Stúdió profiljához és történetéhez ld. 
Pápai Zsolt: Jövő idő. Filmvilág (2002) no. 3. 26–27.
72 A Duna Műhely és az Inforg igazi felfutása majd a kétezres évekre tehető, amikor 
mindkét műhely játékfilmes produkciókkal is előállt. A független filmes-fiatal filmes-já
tékfilmes porondon a Duna és az Inforg jelentőségét nem pusztán az általuk produkált 
filmek száma és sikere adta, hanem az is, hogy mindkét műhelynek voltak emblematikus, 
bár nagyon más karakterű alkotó-figurái. A Duna Műhely egyik arca a főként műfajfilmes 
változatokkal jelentkező Dyga Zsombor, míg az Inforgé Fliegauf Benedek.



lencvenes évek végén a Dogma-filmekben), hanem kényszer. A technikai 
szűkösség pedig egyáltalában nem mindig volt üdvös. Sokkal inkább valódi 
béklyó, amely erősen behatárolta több, eredeti és izgalmas magyar film 
karrierjét. A korszak két Gothár-filmje (Haggyállógva Vászka, Paszport), de 
még az évtized végén Mundruczó Kornél debütálása, a Nincsen nekem vá
gyam semmi is videóra forgott, és ez nagyban megnehezítette a kereske
delmi, illetve nemzetközi áttörésüket. Gothárnak a kilencvenes években 
készült filmjei, bár nemzetközi fesztiválokon is futottak, a korszak titkos 
kincsei.73 A rendszerváltás utáni, posztszovjet térség kulturális és emberi, 
drámai tapasztalata (A részleg puritán, rezignált kelet-európai sorstörténe
tétől a Vászka groteszk lágermeséjén át a Paszport határvidéken, kultúrák 
között bolyongó kamaradrámájáig) nagyon markánsan szólal meg ezekben 
a filmekben. Talán túlságosan is markánsan, groteszk stilizációval ahhoz, 
hogy a régión kívüli, szélesebb európai művészfilmes és kritikai nyilvános
ság számára érdekes legyen. A kilencvenes évek második felében a nem
zetközi filmes fesztiválvilágban Kelet-Európa vagy a jelen drámái (a dél
szláv háborúk és polgárháborúk) miatt volt érdekes, vagy a jól szituált 
midcult posztszocialista nosztalgia miatt (Sverak: Kolja). Gothár filmjei nem 
jelenkori háborús drámák, és nem is jól szituáltak. Épp kilógtak a sorból, 
nemcsak technikai értelemben. Trendérzékenység, téma, elfogadható anyagi 
és technikai kondíciók – ezek a paraméterek külön-külön sem nagyon 
voltak ott szerencsecsillagként a magyar filmek felett, mellett a kilencvenes 
években. Együtt pedig végképp nem.

A kilencvenes évek végén, amikor valamivel több pénz került a magyar 
filmbe, még nem fordultak meg a trendek. Ezek az évek nemcsak naptári
lag voltak a kilencvenes évek betetőzései, hanem abban is, hogy a korábbi

73 Abban, hogy Gothár a kilencvenes évek közepén magyar pénzből, kis költségvetésű 
filmeket készített, komoly mértékben közrejátszott az is, hogy nagyszabású, nemzetközi 
koprodukcióban tervezett filmje, a Jancsi és Juliska végül nem készült el. Pedig a film, 
amellyel a Magic Media a nemzetközi piacra szeretett volna kilépni, Eurimages támoga
tást is kapott, végül mégsem sikerült a projektet lábra állítani. Szőnyei Tamás: „Családi 
mozit szeretnénk.” Beszélgetés Barbalics Péterrel. Magyar Narancs (1997) no. 6.



nál több forrás sokkal több film között oszlott el, az alkotások többsége 
azonban továbbra is olcsó technikájú, részben televíziós produkció volt. 
Igen sok videofilm készült, forgalmazási esélyek nélkül. Másfelől részben 
épp ezeknek az újabb forrásoknak volt köszönhető, hogy Simó Sándor 
gyorsan és ügyesen pályára tudta állítani rendezőszakos osztályának tagjait 
(Török Ferenc: Moszkva tér, Hajdu Szabolcs: Macerás ügyek, Pálfi György: 
Hukkle).

A paradigmaváltás szempontjából igazán a kereskedelmi tévék megjele
nése volt fontos. A belépésükkel egy egészen más szemlélet és filmkészítési 
attitűd is feltűnt a porondon, valamint, nem utolsósorban a hazai populáris 
filmek is megjelentek a támogatandó magyar filmes spektrumban. A ki
lencvenes évek második fele mindezen túl két kiugró kasszasikerrel (Csi
nibaba, A miniszter félrelép) amúgy is a népszerű filmkultúra feltámadásának 
időszaka – ennek a változásnak a hullámairól egy későbbi fejezetben lesz 
részletesen szó.

A kilencvenes évek végére tehát már annyira szétzilálódott a filmszakma 
finanszírozása és struktúrája, hogy komolyabb ellenállás nélkül jelenhettek 
meg olyan trendek, amelyek korábban vagy a pozícióit védő mainstream 
vagy a low budget szűkösség miatt nem tudtak volna áttörni. Az évtized 
végén és az ezredfordulón a populáris filmek, illetve az új főiskolás nemze
dék színre lépése egyaránt egy új korszak, és egyben egyfajta új konszoli
dáció előjele volt.

Érdemes egyetlen évet kiemelni a kilencvenes évek második feléből. Ez 
pedig 1998, és az a pillanat, amikor talán legjobban látható az egymást váltó, 
illetve egymás mellett élő tendenciák dinamikája. A filmszemlén a díjak 
többségét elnyerő Szenvedély, Fehér György lassan-lassan elkészült főműve 
még egy majd évtizedes trend, a „fekete széria” egyik kései alkotása. A film
szakma ajtaján dörömbölő független filmesek a low budget jelen hősei 
(KVB: Országalma, Buharovok: A program).74 A Megafilm produkciójában, 

74 A KVB tagjai a Filmvilágban publikált petíciójukkal azt kívánták elérni, hogy az új 
kuratórium bizonyos összeget – egy átlagos játékfilm költségét, azaz mondjuk ötvenmillió 
forintot – különítsen el, és ebből öt alacsony költségvetésű filmet támogasson. Czabán 
György – Pálos György: A „kisköltségvetésű” filmről. Filmvilág (1996) no. 12. 3.



magántőkéből finanszírozott Zimmer Feri, illetve az Andy Vajna által tető 
alá hozott A miniszter félrelép a populáris filmes fordulat hírnökei – és első 
rövidfilmjeikkel már ott toporognak az ajtóban a Simó-osztály tagjai is.

A kilencvenes évek kis költségvetésű filmjeinek sorozatát leváltó, másik 
paradigmát természetesen a kétezres évek elejének két nagy költségvetésű 
filmjéhez is kapcsolhatjuk. A Hídember és a Bánk bán messze nem csak azért 
érdekes, mert másfajta finanszírozási struktúrát és kultúrpolitikai értékren
det szimbolizálnak (a kormányzat aktív belépését a filmfinanszírozásba, a 
nemzeti kultúra és identitás szempontjából fontos témák és filmek támo
gatását). Hanem azért is, mert a szerzői filmes magaskultúra és a populáris 
filmes kultúra mellett, között markánsan ezekben az alkotásokban repre- 
zentálódott egy, az európai filmben nagyon erős pozíciókkal bíró filmtípus, 
a midcult vagy heritage („kultúrörökség”) filmes trend.



Széles spektrumban

Szemben a kilencvenes évekkel, a kétezres évek már nem ennyire erős trend
vonalakkal jellemezhető. Az ezredforduló után, sőt a filmtörvény megho
zatala után is folytatódott az a trend, hogy a hazai filmgyártás nagyon 
fragmentált, mind a cégstruktúra, mind pedig a cégek száma és működésük 
volumene tekintetében. Azaz: európai, de kelet-európai kontextusban is 
kifejezetten sok a filmgyártó cég, és ezek többnyire igen apró, egy-két vagy 
legfeljebb néhány főt foglalkoztató vállalkozások. Ezzel összefüggésben 
nincsenek a hazai filmgyártó piacon domináns cégek, olyanok, amelyek 
folyamatosan például az évente készülő filmek komoly százalékát gyártó
ként jegyeznék. Sokkal inkább a decentralizáció a jellemző: számtalan apró 
cég van jelen, amelyek többsége folyamatosan működik, de szinte egyik sem 
gyárt évente egy-kettőnél több játékfilmet. Továbbá, jellemző az együtt
működés (akár anyagi kényszerből is), a közös finanszírozás, a hazai kop
rodukciók. Azaz a filmek többségét nem egyetlen hazai gyártó jegyzi, 
hanem többen együtt.

A kilencvenes évek trendjei kapcsán azt láttuk, hogy a nagy törésvona
lak a rendszerváltás előtti időszak szerzői filmes fősodrát továbbvivő stú
diók, illetve a függetlenek között húzódtak. A „régi mainstream” mellett 
azonban ott volt az „új mainstream”, a szerzői film újabb hulláma, jellem
zően néhány új produceri műhely környékén (Magic Media, Eurofilm 
Stúdió). A korszak legizgalmasabb filmjei közül több is ezekben a műhe
lyekben készült.

A kétezres években a régi mainstream még mindig jelen van, de egyre 
inkább a háttérbe szorul (Mészáros Márta: A temetetlen halott, Makk Ká
roly: Így, ahogy vagytok, Sándor Pál: Noé bárkája, Rózsa János: Csiribi – 



mind régi sikerek vagy tervek folytatásai, felújításai).75 Az új mainstream 
középpontjába az SZFE-nemzedék kerül, és az ő filmjeik gyártói (Film- 
partners, Katapult, KMH). 76 Ezek a cégek többnyire új belépők, szóval a 
kilencvenes évek produceri újhulláma kevéssé tudta átvezetni magát a két
ezres évek fősodrába (bár az Eurofilm Stúdió azért például kivételt jelent).

Továbbra is jelen van a radikális szerzői vonal, melynek a kilencvenes 
években megjelent független-non-professional műhelyek a középpontjai 
(Inforg, Duna, pár évre kiegészülve a TT Filmműhellyel). Ahogy korábban 
már volt róla szó, a kilencvenes évek második felében, az ezredfordulón 
felfutott Duna Műhely és Inforg Stúdió a kétezres években a fiatal, füg
getlen, kísérletező filmkészítés centrumává vált. Mindkét műhely azonban 
jellemzően a struktúrán kívülről érkező alkotók (tehát többnyire a nem 
Filmművészeti Egyetemen végzett rendezők) bemutatkozási lehetőségeit 
segítette. Ezért (is) váltak, maradtak főképp a radikális szerzői film bázisai 
a kétezres években (Dyga, Fliegauf, Szaladják, Szemző).

A kétezres évek gyártási színterének legnagyobb újdonsága, hogy – szem
ben a fenti műhelyekkel, amelyek többnyire mind rendező-, azaz szerzőo

75 A kétezres évek magyar játékfilmgyártásában részt vevő cégek listáján továbbra is jelen 
vannak az egykori szocialista állami stúdiók. Ezek közül az ekkoriban Sándor Pál által 
vezetett Hunnia továbbra is a legaktívabb. A Budapest Filmstúdió helyét az Új Budapest 
Filmstúdió vette át, és Kántor László vezetésével nemzetközi koprodukciókban kifejezet
ten aktív, de hazai alkotókkal is széles skálán együttműködő műhelyként tevékenykedtek. 
A Dialóg Stúdió megszűnt, az Objektív pedig Rózsa János vezetésével, több-kevesebb 
gyakorisággal jelentkezett játékfilmekkel.
76 A Filmművészeti Egyetemen végzett rendező szakos osztályok tagjai gyakran ugyan
azon gyártó műhelyben dolgoztak, vagy éppen részt vettek egy többé-kevésbé saját műhely 
létrehozásában. Ez utóbbi történt az SZFE Simó Sándor által vezetett osztályának tag
jaival, akik első játékfilmjüket ugyan különböző stúdiókban készítették el (Török Ferenc 
és Miklauzic Bence a Hunniában, Pálfi György a MOKÉP támogatásával, Erdélyi Dán iel 
a Filmplus, Fazekas Csaba a Laurinfilm színeiben), a kétezres években azonban jobbára 
az Angelus Iván és Reich Péter vezette Katapult adta a csoport tagjainak projektjeihez a 
nevét. Az őket követő osztály (amit Simó Sándor halála után osztályfőnökként Grun walsky 
Ferenc vitt végig) tagjai közül pedig többen a Pusztai Ferenc által jegyzett KMH Film 
támogatásával készítették el első filmjüket (Kocsis Ágnes: Friss levegő, Gigor Attila: A nyo
mozó, Almási Réka: Team Building).



rientáltak – ebben az évtizedben jelentek meg a producerközpontú cégek, 
elsősorban, nem véletlenül, a populáris filmes porondon.77 Ezeknek is meg
vannak a maguk bejáratott rendezői (Megafilm: Tímár Péter, Fonyó Ger
gely, részben Goda Krisztina; Next Station – Sas Tamás), és gyakran a 
kereskedelmi tévékkel erős szimbiózisban dolgoznak (Kabay Barna és 
Gyöngyössy Bence).

A kortárs magyar filmkultúra trendjeinek átrendeződése tehát megjele
nik a gyártási színtéren is. A kétezres években egy nagyságrenddel több 
pénz állt a filmszakma rendelkezésre, de a relatíve sok pénz nem váltotta 
meg a (magyar filmes) világot. Több film készült, mint korábban, de az 
átlagköltségek is emelkedtek. Véget ért a totális low budget korszak. Egy 
nagyságrenddel több lett a pénz, kifejezetten cél volt, hogy minél több film 
szülessen, és a sikerfilmek, presztízsfilmek mellett a filmtípusok változatos
sága vagy gazdagsága is a prioritások közé tartozott. A kétezres évek finan
szírozási rendszere tehát minden korábbinál (és talán a mostaninál is) vál
tozatosabb, gazdagabb filmkultúrát mutathatott fel. Ezzel összefüggésben 
a korszak magyar filmje kifejezetten nagy kísérletező kedvvel és nyitott
sággal bírt. A fiatal magyar film történetét egyben kísérleti filmek történe
teként is meg lehet írni, hiszen majd mindegyik alkotónak van valamilyen 
szempontból erősen formabontó munkája. Fliegauf első filmjei, de még 
inkább a mozi és galéria határmezsgyéjén mozgó Tejút. Mundruczó opera
filmje, a Johanna. Pálfi kényszer-gerillafilmje, a Final Cut. Török Ferenctől 
a Koccanás. De a Buharovok kísérleti filmjeinek sorozata sem szakadt meg 
a kétezres években, valamint elkészült Szaladják meditatív filmje, a Madár
szabadító, felhő, szél. A sor mindezen túl a középnemzedék műveivel foly
tatható, hiszen ilyen munka Jeles árnyjátékfilmje, a József és testvérei, 
Grunwalsky szuggesztív táncfilmje, a Táncalak, Halász Pétertől a Hermina- 
mező, Szemző Tibortól pedig Az élet vendége: Csoma legendárium. Ezek a 
filmek azonban csak egy nagyon szűk piacra készültek. Többségük nem is 

77 Speciális eset, amikor a producer egyben rendezője is a saját filmjének, mint az Heren
di Gábor és a Valami Amerika esetében történt. Herendi SkyFilm vállalkozása a saját 
produkciókon kívül más műfajú darabokat (Daniel Young: Szobafogság, Orosz Dénes: 
Poligamy), illetve kereskedelmi tévés sorozatokat is gyártott (Tea, Szeret, nem szeret).



a vezető nemzetközi fesztiválokon futott, hanem inkább idehaza, a művész
mozikban. Ezek a filmek a hazai filmkritikai kánon radikális szerzői vona
lának folytatói és képviselői. A kétezres évek magyar filmkultúrájának gaz
dagságát és változatosságát mutatják, ám egyben azt is, hogy mindez 
gyakran nagyon szűk közönséget vonzott csak.

A kétezres évek magyar filmjében két kulcsszó van: a külföldi fesztivál
siker és a hazai nézősiker. A gyártáshoz és a finanszírozáshoz természetesen 
ezek is könnyen odakapcsolhatók, hiszen az évtized közepétől a Magyar 
Mozgókép Közalapítvány új támogatási szisztémája éppen ezt a két kate
góriát díjazta automatikus (úgynevezett „normatív”) pénzbeli támogatással. 
Azokat a filmeket, amelyek nemzetközi A-kategóriás fesztiválokon (to
vábbá a hazai Szemlén) kapnak komoly díjat, illetve a hazai mozikban 
80 000 nézőnél nagyobb látogatottságot elérő alkotásokat. Erről a két pa
radigmáról, a hazai populáris film lassú emancipációjáról, illetve a magyar 
filmek nemzetközi fesztiválszereplésének kérdéséről későbbi fejezetekben 
lesz részletesen szó.

Régiós metszetek

Tanulságos azonban – ha mégoly vázlatosan – régiós összefüggésben, de 
főképp a cseh és a lengyel film átalakulásának kontextusában is elhelyezni 
a magyar film finanszírozásának és intézményi változásainak trendjeit.78 

78 Ez a két nemzeti filmgyártás a hagyományok (szocializmus öröksége, erős szerzői filmes 
tradíciók) hasonlósága és a rendszerváltás–indító állapotának közös pontjai miatt érdemes 
különösen az összehasonlításra. Főképp a cseh film átalakulása, ugyanis – Csehszlovákia 
szétválása után – ott is a miénkhez hasonló, hozzávetőleg tízmilliós belső piacról beszél
hetünk. Csehország és Magyarország egyaránt kiváló példája a Mette Hjort és társai által 
elemzett kis nemzeti filmkultúrának. Hjorték ugyanis a következő paraméterek alapján 
sorolják be a kis nemzeti filmgyártások vagy filmkultúrák közé az államokat: lakosságszám, 
az ország területe, az egy főre eső GDP, valamint az a tény, hogy hosszabb ideig alávetve 
volt egy másik nemzetnek. Lengyelország, mérete alapján felfelé kilóg ebből a sorból, és 
inkább a nagy európai nemzeti filmgyártásokhoz (francia, német, brit, olasz, spanyol) áll 
közel – miközben a hagyományai legalább ennyire erősen a régiós posztszovjet filmkul



A szocialista, állami filmgyártás végét nemcsak a magyar, de a lengyel film
ben is egy hosszú, 1987-es átalakulás jelzi. Ahogy idehaza a MAFILM 
átszervezése az egyik fontos mozzanat, úgy Lengyelországban is ekkor 
lettek függetlenek a stúdiók. Azok a stúdiók, amelyek kreatív alkotómű
helyként Lengyelországban még az ötvenes évek közepén, hazánkban pedig, 
mint szó volt róla, a hatvanas évek elején jöttek létre. A stúdiók rendszer
váltás utáni továbbélése mindkét filmkultúra (át)alakulása szempontjából 
kulcsfontosságú volt.79

A lengyel filmben azonban a rendszerváltás idején nem az MMA-hoz 
hasonló komplex filmes ernyőszervezet alakult, hanem több intézmény 
között oszlottak meg a feladatok. Közös pont azonban, hogy a kilencvenes 
évek első felében Lengyelországban sem volt igazán drámai visszaesés az 
évente készült filmek számában, és ez ott is részben a koprodukcióknak volt 
köszönhető.80 Csakhogy amíg Magyarországon a populáris filmkultúra 
egy-két példától eltekintve erősen visszaszorult a kilencvenes években, a 
nagyságrenddel nagyobb belső piaccal rendelkező Lengyelországban ez volt 
az egyik kitörési és egyben szimbolikus rendszerváltó pont a frissen pályára 
lépő alkotók számára.81 Továbbá, ahogy Magyarországon, a lengyel filmben 

túrákhoz kötik. Régiós összevetésben a román példa és párhuzam lehet még érdekes. 
Erről – a kis nemzeti filmgyártások paradigma keretében – részletesebben ld. Virginás 
Andrea tanulmányát. A kis mozik fogalma: román és magyar filmgyártási példák. Film
szem (2014 ősz) no. 3. 56–67.

A kis nemzeti filmgyártás koncepciójáról: Hjort, Mette – Petrie, Duncan (eds.): The 
Cinema of Small Nations. Indianapolis: Indiana University Press, 2007.
79 A lengyel film intézményi átalakulásáról: Mazierska, Ewa: Polish Postcommunist Cinema: 
From Pavement Level. Oxford: Peter Lang, 2007. Magyarul a témáról: Szíjártó Imre: 
A vaskor emberei. A lengyel film a rendszerváltás után. Metropolis (2002) nos. 3–4. 24–43.
80 A rendszerváltás utáni lengyel filmben mindazonáltal külön fejezetet jelent a szocia
lizmus idején emigrált alkotók hazatérése (akár egy-egy, részben lengyel pénzből finan
szírozott vagy lengyel közegben játszódó és forgatott alkotás erejéig). Jerzy Skolimowski, 
Agnieszka Holland, Roman Polanski a transznacionális lengyel film kulcsfigurái, az ő 
hazatérő filmjeik komolyan formálták a lengyel filmkultúráról alkotott nemzetközi képet.
81 Pasikowski politikai krimije, a Kopók 1–2. nagy közönségsiker volt, és egyben sokkolta 
a szerzői filmes idősebb és középnemzedéket. Az egykori szocialista titkosszolgálati tiszt 
rendszerváltás utáni karrierjéről és magánháborújáról szóló film az átmenet éveinek egyik 



is a kilencvenes évek második fele volt az igazi válság és visszaesés időszaka. 
Az ezredfordulón azután a lengyel történelmi-irodalmi eposzok nagy so
rozata trendfordító volt – ennek A Hídember és a Bánk bán sok szempont
ból pontatlan, és alapvetően kisebb kaliberű párja (a magyar kultúrörök- 
ség-filmeket nem a piac, hanem a minisztérium finanszírozta, de ez megint 
csak a két piac eltérő mérete miatt is szükségszerű volt). Hasonlóság azon
ban, hogy a nagy költségvetésű történelmi filmek kapcsán mindkét ország
ban komoly vita bontakozott ki, mégpedig nem pusztán a filmek történe
lemszemléletéről, hanem arról is, hogy a szuperprodukciók mennyiben 
befolyásolják a finanszírozási piacot; elszívják-e a forrásokat a fiatal filme
sek és a nem ilyen drága műfajban alkotó rendezők elől.

Ahogy a magyarban, úgy a lengyel filmben is az ezredforduló jelentette 
a nagy átalakulást. Mindkét országban ekkor jelent meg a low budget film 
(bár Lengyelországban inkább 'off film' néven futott), majd nem sokkal 
később a fiatal nemzedék (2000-es generáció néven),82 csakhogy míg a low 
budget náluk is hamar lefutott, a fiatalok a lengyel filmben nem jelentek 
meg olyan markáns (és markánsan futtatott) csoportként, mint Magyar- 
országon.83

További párhuzam, hogy a lengyel filmipar sem volt erős a szervízmun- 
kák terén – bár a Schindler listája 1993-as lengyelországi forgatása időlege
sen a régió felé fordította a nemzetközi filmipar és filmvilág figyelmét (és 

legizgalmasabb, provokatív, szimbolikus értékeket (a Szolidaritás mítoszát, a lengyel ka
tolikus egyház tekintélyét) kifigurázó alkotása.

Sanyarú analógia, hogy a magyar film ebben a témában inkább csak félresikerült tár
sadalmi drámákat (András Ferenc: A törvénytelen; Erdőss Pál: Gyilkos kedv) tudott felmu
tatni.
82 Kalinowska, Izabella: Generation 2000 and the Transforming Landscape of New Polish 
Cinema. Kinokultura (November 2005) Special Issue no. 2.
83 A kétezres évek lengyel és magyar filmjének újhullámát nem nagyon lehet összevetni, a 
nemzetközi fesztiválokon sikeres alkotók pályái között azonban talán akadnak párhuzamok. 
A kortárs magyar filmben Mundruczó Kornél cannes-i fesztiválszereplései mutatják, miként 
tud egy jól menedzselt, szisztematikusan építkező szerzői filmes életmű alakulni a helyi és 
a globális kultúra erőterében, úgy a lengyel filmben Malgorzata Szumowska pályája, nem
zetközi koprodukciói és berlini fesztiválsikerei lehetnek a példák. A Mundruczó-filmekről 
és a nemzetközi fesztiválokról a későbbiekben részletesen is lesz szó.



nem utolsósorban a Spielberg filmjében közreműködő lengyel filmesek 
számára is hozott Oscar-díjakat), ezen a téren Csehországgal a régióból 
sokáig senki nem tudta felvenni a versenyt.

Ahogy nálunk a kilencvenes években a MAFILM haldoklott hosszan és 
csendesen, a lengyeleknél a hazai filmkultúra egyik bázisa, a lódzi stúdió 
elvérzése volt a filmgyártás egyik borús története. Jelzésértékű, hogy még 
Polanski sem Lengyelországot választotta 2005-ben (egy évvel A zongorista 
világsikere és Oscar-díja után) új filmje, a Twist Olivér forgatási helyszínéül, 
hanem Csehországot, mert ott sokkal jobb volt a filmes infrastruktúra és 
kedvezőbbek az anyagi kondíciók.

Összefoglalva: a magyar és lengyel filmkultúra intézményi folyamatai és 
trendjei között a kilencvenes években elég sok a párhuzam. Az állam egyik 
országban sem vonult ki a filmfinanszírozásból, ám erősen limitált volt a 
támogatás, ami kiszámíthatatlan, folyamatosan válságközeli helyzetet vagy 
hangulatot teremtett (legalábbis a filmkészítők körében). A kétezres évek 
elejének lengyel filmfinanszírozási vitái, és a kormánybuktatásban is köz
rejátszó, nagy skandalum, a Rywin-botrány84 fordulópontot jelentett, és 
nagyban hozzájárult a filmfinanszírozás és az intézményi rendszer átalakí
tásához.

Szemben a magyar filmtörvénnyel, amely 2004-ben a kilencvenes évek 
struktúráját építette vissza és erősítette meg, a 2005-ös lengyel filmes re
form, amely tehát időben szinte ugyanekkor zajlott, teljesen új rendszert 
hozott létre.85 Igaz, a lengyel reform nem terjedt ki a magyar filmtörvény 
fő pillérét jelentő befektetésösztönző kedvezmények rendszerére. A magyar 
filmiparban a szervízmunkák és a stúdióépítések jelentették a húzóágazatot, 
a lengyel filmben a koprodukciók felfuttatása volt a felívelés egyik záloga.

84 A rendszerváltás utáni idők legnagyobb lengyel korrupciós botránya akkor tört ki, 
amikor a Gazeta Wyborcza liberális lap közölte, hogy a dúsgazdag és sikeres filmproducer, 
Lew Rywin a kormányzó baloldali pártokra hivatkozva, sokmillió dollár fejében a lap és 
a mögötte álló médiacsoport számára kedvező törvények meghozatalát ígérte.
85 A kétezres évek közepének közép-kelet-európai filmtörvényeit részben az EU-csatla
kozás utáni jogharmonizáció indokolta. A régiós filmtörvényekről: Szíjártó Imre: Tiszta 
beszéd. Filmvilág (2008) no. 10. 38–39.



Az elmúlt évtized mindazonáltal a lengyel filmkultúra számára erős kon
junktúrát hozott, a hazai piaci pozíciók is erősödtek, művészi téren, kultu
rális presztízsben pedig ezt koronázta meg az Ida tavalyi Oscar-díja.

A fenti vázlatos összevetések nem azt akarják bizonyítani, hogy a lengyel 
vagy a magyar út a jobb. Nem is nagyon lehet igazán sajátos, önálló utakról 
beszélni, hiszen az adottságok különbözőek, legfeljebb a hagyományok és 
a problémák hasonlóak. Jól mutatja ezt a cseh filmkultúra rendszerváltás 
utáni alakulása, amelynek egészen más volt a dinamikája, mint a magyarnak 
vagy a lengyelnek.

Szemben Magyarországgal és Lengyelországgal, Csehországban (a Cseh
szlovákia 1993-as szétválása utáni cseh filmkultúrában) az állami gondos
kodás jóval visszafogottabb volt, és inkább a piaci mechanizmusok szabá
lyozó erejében bíztak. Igen komoly botrányt kavart, amikor Václav Klaus 
államfő több alkalommal is megvétózta a filmtörvény tervezetét azzal, hogy 
a film alapvetően ipar, amelynek a piacról kell megélnie. Miként a barran- 
dovi stúdió privatizálását is nevezték kulturális barbarizmusnak – igaz, 
visszatekintve azt is hozzátéve, hogy épp ez a privatizáció teremtette meg 
a lehetőséget a cseh filmipar megerősödésére és a drága hollywoodi szer- 
vízmunkák Prágába hozatalára.86

A kilencvenes évek trendjeire visszatekintve talán az is megkockáztatható, 
hogy miközben Magyarországon és Lengyelországban a rendszerváltás 
előtti időszak nagy nevei és szerzői filmes mainstream-je volt és maradt a 
meghatározó (nagymértékben a stúdiók továbbélése miatt), úgy a cseh 
filmben elég hamar lezajlott a nemzedékváltás. Hozzátéve, hogy a fiatalok 
közül épp azok lettek a sikeresek, akik a közép- és idősebb nemzedék által 
képviselt cseh újhullám hagyományát vitték tovább (Jan Sverak, Sasa Ge
deon, Jan Hrebejk). A cseh film ereje mindig is a közérthetőség és a kö
zépfajú filmkultúra volt. Szuperprodukciókat a kortárs mezőnyben nem 
nagyon találunk, a hazai film népszerűsége azonban igen magas. Ez a si
keres középfajú filmkultúra, úgy tűnik, a nemzetközi fesztiválokon ugyan 

86 Hames, Peter: Business Like Any Other: Czech Cinema since the Velvet Revolution. 
Kinokultura (November 2006) Special Issue no. 4.



kevésbé van jelen (főképp a román, de akár a magyar filmekkel is összeha
sonlítva), a nemzetközi moziforgalmazásban azonban szép eredményeket 
tudott elérni – egyedüliként a régióból.87

A rendszerváltás utáni két és fél évtizedben a magyar filmek nemzetközi 
kitörési pontját a presztízspiac és a fesztiválok jelentették. Szabó István, 
Tarr Béla és most a Saul fia kivételével magyar filmeket nem nagyon for
galmaztak szélesebb körben a nemzetközi piacokon mozikban.88 De a len
gyel filmek közül is csak a nagy nevek (elsősorban Wajda) és a történelmi 
eposzok jutottak el a nemzetközi mozihálózatba. Művészfilmes és művész
mozis sikersztoriként a kortárs román film igen erős, de ha az összesített 
nézőszámokat vesszük, akkor a régió nemzetközi mozipiacon legsikeresebb 
országa nem a román, nem is a lengyel, hanem a cseh.

87 Az 1996 és 2012 között az európai moziforgalmazásban megjelent, és az új (azaz 2004- 
ben csatlakozott) EU-tagállamok valamelyikében készült filmek európai tízes toplistáján 
A Napfény íze a hatodik (Szabó István filmjét háromszázezren nézték meg a különböző 
európai országokban). A tízből hat film cseh (ko)produkció, az első (Kolja) és a harmadik 
(Csereüvegek) is Sverak-film. A hazai nézőszámokat nem figyelve ebben a bő másfél évti
zedben az európai mozikban 7,9 millióan láttak cseh filmeket, 2,3 millióan román alko
tásokat, 1,8 nézője volt a lengyel filmeknek – és 1,1 millióan voltak kíváncsiak magyar 
filmekre. Lange, André: The Production and Circulation of Films from the EU New Member 
States (1996–2012). European Audiovisual Observatory, 2013.

A léptékeket talán mutatja, hogy adott esetben egyetlen nemzetközileg kiugróan sike
res film, mint most a Saul fia, amelyet több százezren néztek meg Franciaországban, 
hirtelen mennyire meg tudja dobni a számokat.
88 Ide rögtön két kiegészítés is szükséges. Egyrészt a lehetséges nemzetközi forgalmazá
si bevétel szempontjából a tévés piac sokkal fontosabb, mint a moziforgalmazás. Másrészt 
azért akadnak az európai mozis piacon is sikeres magyar filmek. Mivel pedig ez igen nagy 
piac, egy-egy nagyobb európai országban moziban bemutatott magyar film könnyen meg 
tudja sokszorozni a hazai nézőszámát. Fekete Ibolya Karlovy Varyban is díjat nyert, Eduar- 
do Rózsa-Flores főszereplésével készült „ideológiai kalandfilmjét” a Chico-t csak Német
országban nyolcvanötezren látták. Ugyanennyien voltak kíváncsiak Antal Nimród thril- 
lerjére, a Kontrollra Lengyelországban. De sok tízezren nézték meg a Taxidermiát 
Franciaországban is. (A nézettségi adatok forrása az European Audiovisual Observatory 
Lumiere adatbázisa.)



A rendszerváltás utáni magyar film régiós összevetésben tehát igen érde
kesen kapcsolható össze a környező filmkultúrákkal. Lakosságszám alapján 
a cseh film a kézenfekvő párhuzam, csakhogy amiben a cseh film erős 
(középfajú filmkultúra), abban a magyar film gyenge. Egyedül a nemzetközi 
szervízmunkák terén sikerült felvenni Csehországgal a versenyt az elmúlt 
tíz évben. A hagyományok, az intézményi átalakulás és a filmkészítési tren
dek szempontjából a lengyel filmmel vonhatók analógiák, de ezek is csak 
részlegesek. A kétezres évek nemzetközi fesztiválszereplése szempontjából 
a román film lehet a minta, amely fesztiválsikerek és márkaépítés szem
pontjából egyaránt erősebb, mint az elsősorban és inkább csak idehaza 
emlegetett „fiatal magyar film”.

Ebben az összevetésben ugyan a finanszírozás és az intézményi átalaku
lás szempontjaival kezdtem, a kifejtés során azonban a koprodukciók, a 
bérmunkák és szervízmunkák, a hazai látogatottság, illetve a kritikai kano- 
nizáció és a nemzetközi fesztiválszereplés kérdése is előkerült. Mindezek 
ugyanis legalább annyira fontos faktorok, mint a finanszírozás vagy a filmes 
gyártási struktúra. A továbbiakban ezen szempontok mentén haladunk a 
rendszerváltás utáni magyar film átalakulásait és trendváltozásait követve.



Magyar film, európai film – koprodukciók és 
nemzetközi együttműködések

A magyar filmgyártásban a koprodukcióknak már a rendszerváltás előtt 
komoly hagyománya volt, és nem csak a szocialista országokkal való 
együttműködésnek, hanem a nyugat-európai, sőt, adott esetben amerikai– 
magyar koprodukcióknak is (Fábri: A Pál utcai fiúk). Volumenét és arányát 
tekintve azonban a magyar filmgyártásban a koprodukciók a nyolcvanas 
évek elejéig nem voltak kiemelkedően fontosak. A nyolcvanas évek kop- 
rodukciós hullámáról a megelőző fejezetekben már sok szó esett (Mészá
ros Márta: Örökség, Anna, Makk Károly: Játszani kell, Sándor Pál: Miss 
Arizona, Simó Sándor: Viadukt, Gábor Pál: A menyasszony gyönyörű volt, 
Hosszú vágta). A korszak legnagyobb filmes sikerei, Szabó István törté
nelmi drámái (Mephisto, Redl ezredes, Hanussen) ennek a trendnek a leg
ismertebb alkotásai.

A nyolcvanas években kiépült vagy megerősödött kapcsolatok a rend
szerváltás után sem szakadtak meg. A kilencvenes évek elején, az európai 
film bevezetőben áttekintett egységesülési hulláma, illetve a szovjet blokk 
utáni felszabadulás idején megnyíltak és nagy elánnal működtek a kelet– 
nyugati koprodukciók és európai filmes alapok, köztük a legfontosabb, az 
Eurimages.89 Ezeknek az intézményeknek az elindulása igazi mentőmel
lényt jelentett sok keleti filmkészítőnek. Az első sikeres hazai Eur images- 
koprodukció Bacsó Péter filmje, a Sztálin menyasszonya volt 1990-ben.90

89 De Vinck, Sophie: Europudding or Europaradise? A performance evaluation of the 
Eurimages co-production film fund, twenty years after its inception. Communications 
(January 2009) no. 3. 257–285.
90 A filmet jegyző, Szekeres Dénes által vezetett Focus Film jegyzi a kilencvenes évek 
magyar koprodukcióinak negyedét. A Focus Film főleg délkelet-európai–magyar kisebb
ségi koprodukciók területén volt aktív.



Bacsó filmje emblémája a korszaknak, és annak, hogy mi tűnt az európai 
filmpiac számára is érdekesnek a falomlás utáni kelet-európai filmgyár
tásból. Egy tabuk és cenzúra utáni szatíra a sztálinizmus sötét éveiről, 
melyet a régió nemzetközileg is jegyzett alkotója készít. (Ne felejtsük, 
A tanú tízéves betiltását követő 1979-es bemutatója a sztálini korszakról 
szóló kelet-európai szatírák egyik fontos pillanata volt, másfelől a magyar 
filmben is megindította az ötvenes évekkel foglalkozó filmek új hullámát.) 

Visszatérve a koprodukciókra, a kilencvenes években bő két tucat magyar 
többségi, és ugyanannyi kisebbségi koprodukció kapott Eurimages-támo- 
gatást. Főképp nagy öregek jutottak ilyen lehetőséghez (Mészáros, Bacsó, 
Erdőss, Gyarmathy, Elek, Maár), valamint az európai művészfilmes piacon 
már ekkor magasan jegyzett Tarr Béla, illetve a fesztiválokon megismert 
fiatal magyar rendezők (Enyedi, Kamondi, Can Togay, Szász). Az Eur- 
images persze nem minden. Ezenfelül is volt még számos olyan koproduk
ció, amely nem az európai támogatási rendszer égisze alatt készült. Mind
azonáltal az Eurimages-forrásból az éves kötelezően befizetendő tagdíjnál 
jóval többet nyertek a magyar filmesek. Az évtizedben hozzávetőleg 1 mil
liárd forint Eurimages-pénz jutott a magyar filmbe, ami ebben a forrás
hiányos időszakban létfontosságú volt. Nem túlzás azt állítani, hogy részben 
ezek a koprodukciók, illetve az alapjukat megteremtő európai filmes intéz
ményi háló tartotta életben a magyar filmet.91

91 A magyar filmek és az európai filmes intézményrendszer kapcsolatáról: Kézdi-Kovács 
Zsolt: Esély és kudarc. Magyarország és az Európai Unió MEDIA-programja. In Cseh 
Gabriella – Enyedi-Nagy Mihály – Solténszky Tibor (szerk.): Médiakönyv 1998. Budapest: 
ENAMIKÉ, 1998. 259–263.



Az évente készült magyar filmek, 
illetve ezen belül a magyar többségi koprodukciók száma 1990–2015

A kilencvenes évek végén azonban, amikor a falomlás utáni eufória már 
elillant, ám az egykori szovjet blokk országainak filmkultúrái továbbra is 
alulfinanszírozottak voltak, az európai filmpolitikák céljai részben megvál
toztak, és a korábbi támogatások már kevésbé voltak elérhetők.92 Ennek 
egyik oka az volt, hogy az európai filmek – a bevezetőben szintén említett 
– láthatósági csapdái egyáltalán nem oldódtak meg a kilencvenes évek 
végére (sem). Hiába került egyre több közpénz az európai (nemzeti és 
páneurópai) filmes alapokba, hiába nőtt az évente készített filmek és a 
koprodukciók száma, az európai filmek nem teljesítettek jól az európai 
forgalmazási piacon. Ezek a jelenségek vezettek oda, hogy a filmtámogatási 
rendszerek is mindinkább a sikeresélyes, ismertebb alkotók projektjeit pró
bálták támogatni.

Az Eurimages például a kétezres években külön pályáztatta a potenciá
lis piaci sikerre számító projekteket, illetve egy külön támogatási séma 

92 Iordanova, Dina: Feature filmmaking within the new Europe: moving funds and images. 
Media Culture Society (2005) no. 4. 517–536.



keretében (melyen az előzőnél negyven százalékkal kevesebb pénzt lehetett 
elnyerni) az európai kulturális sokszínűséget képviselő filmterveket. Ennek 
a szisztémának a kedvezményezettjei elsősorban a nagy filmkészítő tradí
cióval és komolyabb forgalmazási lehetőségekkel bíró országok lettek.93 
A kilencvenes évek végén, az egyre inkább biztonsági játékot vagy támo
gatási politikát követő európai támogatási és koprodukciós színtéren a 
korábbinál kevesebb magyar film és cég bizonyult sikeresnek. Ennek persze 
az is oka volt, hogy az Eurimages mellett (sőt, volumenét tekintve előtt) 
vezető európai filmtámogatási rendszer, a MEDIA első köréből Magyar
ország a hazai médiaszabályozással kapcsolatos problémák miatt kimaradt.

Fordulatot majd a kétezres évek hoznak, amikor a MEDIA programhoz 
újra sikerül csatlakozni, valamint az ekkoriban megerősödő, és a projekt
fejlesztés terén is aktivizálódó nagy nemzetközi filmfesztiválokon több 
magyar alkotó és produkciós műhely (elsősorban Mundruczó Kornél és a 
mögötte álló Proton Cinema) szisztematikusan építi fel saját magát, illetve 
szerzői márkáját – és ez komoly koprodukciós vonzerőt jelent. A kétezres 
években a külföldön is jegyzett magyar rendezők legtöbbje szinte minde
gyik filmjét nemzetközi együttműködésben készítette (Tarr Béla, Mund- 
ruczó Kornél, Fliegauf Benedek).94 Érdekes mindazonáltal, hogy kopro
dukciók, illetve Eurimages-nyertes többségi magyar pályázatok 
szempontjából a kétezres évek „mutatói” gyengébbek, mint a kilencvenes 
évekéi. A koprodukció a kilencvenes években kényszer, szükség és mentőöv 
volt. A kétezres években az európai piacra kilépni szándékozó produkciók 
presztízsmércéje. Arányaiban kevesebb a koprodukció és a nyertes hazai 
Eurimages-pályázat. Koprodukciók terén a lengyel, a cseh és a román film

93 A témával foglalkozó elemzésében Dina Iordanova kiemeli, hogy a például a 2000-ben 
megítélt tíz magas költségvetésű Eurimages gyártási támogatásban részesített projekt 
közül három volt kelet-európai rendezőhöz köthető. Mindannyian az európai piacon jól 
ismert alkotók: Szabó István, a Koljával Oscar-díjas cseh Jan Sverák, illetve a szerb Goran 
Paskaljevic. Ráadásul a három projekt közül csak Sverák filmjében vett részt keleti ország, 
a másik kettő angolul beszélő nyugat-európai koprodukció volt. (Paskaljevicé, a Haragos 
Harry olasz–ír–francia, Szabóé, a Szembesítés német–francia.)
94 Vezér Éva: A MEDIA program hatása a magyar filmiparra 2004–2013. MEDIA Desk 
Magyarország Iroda, 2014.



egyaránt sokkal aktívabb Magyarországnál. Feltűnő azonban, hogy a régió 
országai közötti együttműködések mennyire ritkák (a cseh és szlovák, illetve 
lengyel koprodukciókat kivéve). Holott a regionális koprodukciók egy-egy 
térség filmes felfutásának motorjai tudnak lenni – gondoljunk csak az el
múlt két évtizedben kritikai, fesztivál- és közönségsikert egyaránt elérő 
északi (dán-svéd-norvég-izlandi-finn) filmjeire a Dogma mozgalomtól a 
„Nordic noir” sötét, társadalomkritikus bűnügyi filmjeiig és televíziós so
rozatáig. A közép-európai filmkultúrák, és különösen a magyar, azonban 
mintha nem az egységben az erő logikáját követnék, hanem egyedül teszik 
próbára az erejüket.95

95 A visegrádi országok együttműködéséről, illetve egyedül állásáról: Adamczak, Marcin: 
The four muskateers stand alone. V4 countries in the European Market. Visegrad / Insight 
(2013) no. 2.



Szervízmunkák – a magyar film szolgálatában

Ahogy azt a korábbi fejezetekben láttuk, a rendszerváltás előtti évtizedek
ben nem csak a magyar–nyugat-európai koprodukciók nem voltak isme
retlenek a hazai filmgyártásban, de a nyugati, gyakran amerikai bérmun
ka-megrendelések is rendszeresek voltak.96 Olyannyira, hogy ezek a 
produkciók a MAFILM egyik fontos bevételi forrását jelentették. A nyolc
vanas évek végétől Magyarország mellett azután más kelet-európai orszá
gok is megjelentek a bérmunkapiacon, a kilencvenes évek első felétől pedig 
hazánk bérmunkaszíntérként egyértelműen háttérbe szorult, és a régió 
vezető hatalma ezen a területen Csehország lett. A cseh filmipar előretörése 
elsősorban a privatizációs tőkebevonásnak és az infrastruktúra fejlesztésé
nek, a magyar filmipar visszaesése pedig a modernizáció elmaradásának 
volt köszönhető. A MAFILM-et nem privatizálták – szemben a prágai 
Barrandovval.97 A budapesti filmgyártó telepek egy része, azaz az ingatlan
vagyon más tulajdonba került (a Könyves Kálmán körúti telep helyén ma 
buszpályudvar működik, a pasaréti telep helyén lakópark áll, a zuglói tele
pen pedig többek között a TV2 szerzett tulajdont). A megmaradt gyártási 
bázis fejlesztésére bő másfél évtizeden keresztül nem sikerült befektetőt 
találni, de állami támogatást sem.98 Mivel a magyar filmek (főképp az olcsó
filmes kilencvenes években) a látvány- és techikaigényes műfajoknak a 
közelébe sem kerültek, az infrastruktúra (a MAFILM egykori gyártási 
bázisa) rohamosan amortizálódott, a filmgyár többezres szakembergárdája

96 A magyarországi nemzetközi filmes forgatásokról: Basa Balázs – Názer Ádám: Itt 
forgott. Főszerepben Budapest. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014.
97 A prágai filmgyár privatizációjáról: Millea, Michael: Czech Privatization: The Case of 
Filmove Studio Barrandov. Journal of International Affairs (Winter 1997) no. 2.
98 Mihalicz Csilla: A Mafilm vergődése: Államgyár. Magyar Narancs (2001) no. 19.



pedig szétszéledt (a reklámfilmek és a maradék bérmunkák csak egy töre
déküket tudták eltartani), a hazai filmipar alig tudta kivenni a részét a ki
lencvenes években felfutó, határokon átnyúló, nemzetközi szervíz munka- 
robbanásából.99

A külföldi forgatások és szervíz- vagy bérmunkák története végigkíséri 
a hollywoodi filmtörténetet és az amerikai–európai filmes kapcsolatok 
történetét. A globalizáció azonban ennek is új dinamikát adott. Nemzetközi 
kontextusban ezt a történetet a kereslet és a kínálat dinamikájában szokás 
értelmezni. Kereslet alatt a költségcsökkentés érdekében külföldi forgatási 
helyszíneket kereső hollywoodi „menekülő produkciókat” („runaway pro- 
ductions”) értjük, kínálat alatt pedig a világ egyre több táján, így Kanadában, 
Mexikóban, Ausztráliában és Európában rendelkezésre álló stúdiókomp
lexumokat, illetve a különböző állami adó- és befektetési kedvezmények, 
pénzügyi ösztönző mechanizmusok egymással rivalizáló rendszerét („sub- 
sidy race”).100

A hollywoodi filmgyártás az elmúlt évtizedekben abból a szempontból 
is jelentős változáson ment át, hogy mivel gazdasági szempontból egyre 
kevésbé éri meg Amerikában elkészíteni a produkciókat (emelkednek a 
költségvetések, magasak a munkabérek és az árak, erős a szakszervezeti 
lobbi, szigorú a foglalkoztatási szabályozás), fokozatosan erősödött a me
nekülő produkciók külföldre áramlása. Ez a folyamat egyfelől hasonló di

99 A kilencvenes években, ilyen körülmények között sem hiányoztak azonban a nemzet
közi, elsősorban nyugati bérmunkák a magyar piacról. Az André Szőts Productions, a 
budapesti születésű, 56-os emigráns francia producer cége főképp francia és amerikai 
bérmunkákkal foglalkozott (Cyrano de Bergerac, Napoleon, de Marco Ferreri Ezüstnitrát 
című filmjét is ők hozták Magyarországra), ezenkívül rengeteg reklámfilmet is készítettek. 
A rendszerváltás hajnalán létrejött Transatlantic Media Associates / TMA elsősorban 
amerikai tévéfilmeket és reklámokat csábított Budapestre. Az évtized talán két legismer
tebb, mert nem műteremben, hanem Budapesten, külső helyszíneken forgató, és világsz
tárokkal dolgozó produkciója is az ő nevükhöz fűződik. Az egyik Michael Jackson klipje, 
a HIStory, másik pedig Alan Parker Evita című musicalje volt, Madonna főszereplésével.
100 Goldsmith, Ben – O'Regan, Tom: International film production: Interests and moti- 
vations. In: Wasko, Janet – Erickson, Mary (eds.): Cross-Border Cultural Production: Eco- 
nomic Runaway or Globalization? Amherst, New York: Cambria Press, 2008.



namikát követ, mint ami a munkaerő kiszervezése kapcsán a globális szol
gáltató szektorban történt, csak annál jóval összetettebb. Az internet 
berobbanásával a külföldi forgatások szervezésének, lebonyolításának lo
gisztikája, produkciós kontrollja sokkal gördülékenyebbé vált, továbbá vi
lágszerte beindultak a stúdióépítések, így minden korábbinál könnyebben 
születhetett meg a döntés arról, hogy egy nagy költségvetésű amerikai film 
forgatását akár a világ három-négy pontján érdemes lebonyolítani. Londont 
vagy Prágát, netán Mexikót tehát nem, vagy nem csak azért választották a 
hollywoodi filmek, mert az adott történetben épp ezeknek a városoknak 
volt fontos szerepük, vagy lehetett a környékükön jó forgatási helyszíneket 
találni, hanem mert technikában, infrastruktúrában, szakembergárdában és 
nem utolsósorban a fent említett pénzügyi ösztönzők (adójóváírások, tá
mogatások, pénzvisszatérések és mentességek) tekintetében egyértelműen 
megérte a külföldi munka.101

A kilencvenes években tehát számos komoly költségvetésű, drága lát- 
ványvilágú hollywoodi film forgott Kelet-Európában, főleg Csehországban 
(Mission: Impossible, Lovagregény, Narnia krónikái, Bourne-rejtély). A bar- 
randovi stúdiót a privatizáció után modernizálták, a cseh filmes szakem
bergárda elég jól képzett, és nem utolsósorban (nyugati összevetésben) igen 
olcsó volt, Prága reneszánsz palotasora és hangulata pedig adott esetben 
vonzó forgatási helyszínt jelentett. Az amerikai és nyugat-európai produk
ciókból a cseh filmipar 2003-ban 178 millió dolláros bevételt szerzett, húsz
szor többet, mint a hazai filmekből.102 De már a kétezres évek elején meg
jelentek a színtéren más régiós kihívók is. A Hideghegyet Anthony 
Minghella nem Prágában, hanem Romániában forgatta le, és a producer 
becslése szerint 20 millió dollárt faragtak le a végül 80 millió dollár össz
költségű film költségvetéséből. A „menekülő produkciók” története azonban 
nem csak a hollywoodi stúdiók költségcsökkentéséről szól, és nem a filmipar 

101 Goldsmith, Ben – O'Regan, Tom: The Film Studio. Film Production in the Global Eco- 
nomy. Rowman & Littlefield, 2005. Miller, Toby – Govil, Nitin – McMurria, John – Max- 
well, Richard – Wang, Ting: Global Hollywood 2. London: British Film Institute, 2005.
102 Szczepanik, Petr: Globalization through the Eyes of Runners: Student Interns as Ethno- 
graphers on Runaway Productions in Prague. Media Industries Journal (2014) no. 1.



gyarmatosításának, a hollywoodi filmgyártás kiszervezésének egyszerű 
logikáját követi.103 (Ezért is érdemesebb talán a rossz konnotációjú bér
munka kifejezés helyett a szervízmunka szót használni a magyarországi 
forgatások kapcsán.) A nemzetközi finanszírozással lábra állított filmek 
nemzetközi gyártásának (forgatás, utómunka, labor, speciális effektusok, 
stb.) bonyolult, sok összetevős rendszerében a kisebb-nagyobb iparági sze
replőktől a pénzügyi ösztönzőket és kedvezményeket életbe léptető kor
mányzatokig mindenki igyekszik megtalálni a számítását. Becslések szerint 
egy-egy hollywoodi produkció külföldi forgatása során a gyártási költségek 
minden egyes dollárján kívül további másfél dollárt költ el (szállás, étkezés, 
közlekedés, egyéb vásárlások), egyszóval jó esetben a pénzügyi ösztönzések 
és kedvezmények által elengedett összegnél jóval komolyabb állami, költ
ségvetési bevételt generálhatnak a külföldi forgatások. (És akkor a forga
tások, illetve adott esetben a kész filmek turizmusindukáló hatását nem 
említettük.) Erről a nemzetközi szervízmunka színtérről szorult ki a magyar 
filmipar a rendszerváltás után, és ide tért vissza a kétezres években, a film
törvényt követően.

Magyarország forgatási helyszínként tehát mindig is érdekes volt, csak
hogy Budapest majd bármilyen más várost utánozni képes eklektikus vá
rosképe csupán egyetlen, és nem is a legerősebb érv volt abban a sok össze- 
tevős kombinációs játékban, amit a hollywoodi filmek külföldi forgatásai 
jelentettek. Regionális összevetésben Budapest rendre azért veszített Prá
gával szemben, mert idehaza egyszerűen nem volt megfelelő az infrastruk
túra, továbbá a kellő számú, technikailag képzett, angolul jól beszélő szak
ember is hiányzott.104 A kétezres évek közepéig nem volt Magyarországon 

103 Az amerikai hollywoodi kereskedelmi-iparági elemzések épp hogy azt hangsúlyozzák, 
hogy az Egyesült Államok mekkora bevételtől esik el a menekülő produkciók és a külföl
di forgatások miatt. Minderről bővebben: McDonald, Adrian: Through the Looking Glass: 
Runaway Productions and “Hollywood Economics”. Journal of Labor and Employment Law 
(2007) no. 9. 879–949.
104 A kilencvenes évek magyar filmiparáról és az „elszalasztott lehetőségek” koráról: Bér- 
munkátlanság. Piac és profit online (2002. március 27.) http://www.piacesprofit.hu/gazda- 
sag/bermunkatlansag/

http://www.piacesprofit.hu/gazda-sag/bermunkatlansag/


olyan stúdió, amely elfogadható technikai minőségben és szinten ki tudott 
volna szolgálni egy vezető hollywoodi vagy nemzetközi produkciót.105 
A MAFILM régi, elavult műtermei sem méretükben, sem felszereltségük
ben nem vehették fel a versenyt a prágai Barrandov stúdió modernizált, 
nagy kapacitású (hatalmas díszleteket befogadni képes), rendesen hangszi
getelt műtermeivel.

Ezt az elmaradást a kétezres évek közepén, a filmtörvény meghozatalá
val, majd az azt követő stúdiófejlesztésekkel sikerült behozni. A 2004-es 
magyar filmtörvény egyik legkomolyabb hatása volt, hogy a befektetési és 
adókedvezmények révén a szakmai infrastruktúra fejlesztése előtt nyitotta 
meg a teret, mégpedig a forráshiányos állami szereplők helyett a privát 
befektetők számára is vonzóvá téve a terepet. A kétezres évek közepén 
jöttek létre először vezető hollywoodi produkciók befogadására is alkalmas 
stúdiók Magyarországon, és ez kulcsfontosságú fordulatot jelentett a ma
gyar filmgyártás infrastruktúrája szempontjából.

A filmtörvény az adóvisszatérítéses rendszerrel nemcsak arra teremtett 
lehetőséget, hogy minden korábbinál több külföldi produkció válassza 
forgatási helyszínként Magyarországot, hanem egyben arra is, hogy a le
romlott magyar filmipari infrastruktúra új stúdiók építésével nyerje vissza 
versenyképességét. Az infrastruktúra azonban nem minden, kulcsfontos
ságú, hogy árban is versenyképes legyen egy adott ország. Magyarország 
kellőképp olcsó (úgy a dologi kiadások, mint a munkaerő tekintetében), és 
a filmtörvény által biztosított húsz százalékos (majd 2014 óta a megemelt, 
huszonöt százalékos) visszatérítés olyan pénzügyi ösztönzés volt, ami árban 
feltétlenül versenyképessé tette az országot.

105 Az Evita nem műtermekben, hanem a budapesti utcákon forgott. Ott erre volt szük
ség. Ha modern műterem kellett volna, valószínűleg ez a produkció (sem) kerül Buda
pestre.



Szervízmunkák és és közvetett költségvetési támogatások millió forintban 2004–2013 
(forrás: Magyar Nemzeti Filmiroda)

Szűk keresztmetszetet azonban a képzett szakembergárda jelentett (első
sorban alacsonyabb stábfunkciókat ellátó, angolul jól beszélő szakembe
rekből volt hiány, a kameracsapattól kezdve a berendezőkig, kosztümösö
kig vagy épp varrónőkig). Egy-egy európai televíziós sorozat gyártása vagy 
egy kisebb költségvetésű amerikai film kiszolgálása értelemszerűen kisebb 
infra strukturális kihívást jelent, mint egy ötven vagy százmillió dollár 
költségvetésű, A-kategóriás hollywoodi szuperprodukció. Ez utóbbiak 
számára nem elég a nagyvonalú adó-visszatérítés – nagyon magas techni
kai, produkciós, szakember- és műtermi paramétereknek is meg kell felelni. 
Márpedig a magyar filmszakma a 2000-es évek első felében ezeknek a 
paramétereknek sem infrastruktúra, sem szakembergárda szempontjából 
nem felelt meg.

A kétezres évek első felében Magyarországon forgatott nagy költségve
tésű amerikai filmjeiből (München, Én a kém, Eragon) a magyar filmipar 
azért nem volt képes igazán sokat profitálni, mert minőségi műtermek és 
infrastruktúra hiányában a munkák javarészt külső helyszíneken zajlottak. 
A nagy kapacitású, magas technikai színvonalon berendezett új stúdiók 



tehát kulcsfontosságúak voltak abból a szempontból, hogy a nemzetközi 
piacon a menekülő produkciókért folytatott versenyben Magyarország 
komoly szereplővé lépjen elő. 106 Ezek a stúdiók nem a nemzetközi mércé
vel mérve kifejezetten alacsony költségvetésű magyar filmek kiszolgálására 
jöttek létre, hanem azért, hogy az olcsó, de teljes körű és színvonalas for
gatási helyszínt kereső nemzetközi szuperprodukciókat befogadják.

Az elmúlt tíz év stúdióalapítási hulláma (Korda Stúdió – Etyek, Origo 
Film Group – Rákospalota, Stern Stúdió – Pomáz), illetve a MAFILM 
műtermeinek a felújítása nemzetközi szinten is versenyképes filmipari 
infrastruktúrát hozott létre. A Filmtörvénnyel bevezetett befektetési és 
adókedvezmények nem pusztán a hazai filmek gyártását segítik, hanem a 
Magyarországra vonzott külföldi bérmunkák előtt is megnyitották az utat.107 
(A filmgyártási költésekben az arány hozzávetőleg egyötöd-négyötöd 
a nemzetközi bérmunkák javára.) A stúdióépítések és a közvetett állami 
támogatás tehát ugyanannak a rendszernek a szorosan összekapcsolódó két 
oldalát jelentik, hiszen a pénzügyi ösztönzés révén tudott hazánk verseny
képes árakat, az új stúdiók révén pedig korszerű infrastruktúrát felmutatni 
a nemzetközi piacon. Az új stúdiók hálózata elsősorban nem a magyar 
filmek gyártását szolgálja (bár forgott már hazai produkció is az új műter
mekben), hanem az angolszász televíziós és filmes bérmunkákat, illetve 
részben a reklámfilmgyártást. 108

106 Bilefsky, Dan: Hollywood on the Danube. New York Times (2 July 2010) http://www. 
nytimes.com/2010/07/03/business/global/03iht-eastfilms.html?_r=1&pagewanted=all
107 Egy friss felmérés szerint 2010 és 2014 között Magyarországon a filmgyártásra fordí
tott költések elérték a GDP 0,15 %-át. Ez az arány két és félszerese az európai átlagnak 
(a GDP-arányos átlag számítása nyilván egy stratégia a lehetséges méricskélések közül), 
és az európai országok közül a filmipar hazánkban járul hozzá legnagyobb mértékben a 
gazdaság növekedéséhez. A Magyar Nemzeti Filmalap sajtóközleménye (2015. 03. 02.) 
az European Audiovisual Observatory vonatkozó sajtóhíre alapján.
http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR+Fiscal+Incentives+Report+ 
publication+EN.pdf/1ee48699-70bc-4e2d-9841-9446953aedbc
108 Caranicas, P.: Raleigh opens Budapest Studio. Variety (February 16, 2010) http://www. 
variety.com/article/VR1118015281?refCatId=3284

http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR+Fiscal+Incentives+Report+
variety.com/article/VR1118015281?refCatId=3284


A korszerű, nagy kapacitású stúdiók felépítése azonban csak a bérmun
kapiac egyik oldala. Egy korszerű stúdiót fel lehet építeni két év alatt, nagy
számú és hozzáértő, ráadásul angolul is beszélő szakembert azonban csak 
hosszabb idő alatt lehet és érdemes pályára állítani.* * * 109 Nem véletlen tehát, 
hogy az első időkben inkább olyan produkciók választották Magyarországot 
forgatási helyszínként, amelyek egy időben nem akartak több forgatócso
portot foglalkoztatni (azaz a helyi szakemberigényük nem volt kiugróan 
magas), illetve főként műteremben, díszletben kívánnak dolgozni. Az elmúlt 
évtizedben azonban a tudástranszfer erősödött, és a szakalkalmazott gárda 
is előállt. A nemzetközi stábok komoly hazai pénzköltése, valamint az A-ka- 
tegóriás filmek és sorozatok hazai forgatásának turisztikai és PR-értéke 
mellett tehát a filmipari fordulat a hazai filmszakma számára is hasznos. 
Szakemberek százainak ad munkát, akik olyan volumenű produkciók elké
szítésében és lebonyolításában szerezhetnek tapasztalatot, amit hazai filmek
ben nem tudnának. Ha nem is a magyar filmek, de a hazai filmkészítők így 
(is) be tudnak kapcsolódni a nemzetközi filmipar hálózatába.

Verrier, R: Hollywood's Raleigh Studios plants flag in Budapest. Los Angeles Times
(November 3, 2010) http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2009/11/
hollywoods-raleigh-studios-plants-flag-in-budapest.html
109 Muhi Klára: Tiszta Amerika. Filmvilág (2010) no. 3. 4–7.

http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2009/11/


Magyar filmek, magyar mozik

A magyar filmkultúra rendszerváltás kori átalakulásában a drasztikus vál
tozások színtere nem a gyártás, hanem a forgalmazás és a bemutatás volt. 
Nem a magyar filmgyártásba lépett be a piac, és a magyar film sem lépett 
ki a piacra. A szocialista filmkultúra a mozikban ért véget.

A szocializmus évtizedeinek mesterségesen felduzzasztott és erősen do
tált mozihálózata már bőven a rendszerváltás előtt megroggyant. Az éves 
mozilátogatottsági csúcsot az 1960-as száznegyven millió néző jelentette. 
A következő évtizedekben folyamatosan csökkent a nézőszám, és ezen belül 
a magyar filmek látogatottsága. 1980-ban 80 millió, 1990-ben azonban már 
csak 35 millió mozinéző volt Magyarországon. Ne feledjük, hogy a néző
számok visszaesése a nyolcvanas években globális jelenség volt, és globáli
san inkább a korszak audiovizuális forrradalmának (videokultúra, műholdas 
televíziózás elterjedése) volt a következménye. Az európai filmipar és film
kultúra egységesülési folyamatait (első hullámban Nyugat-Európában), 
ahogy a bevezetőben is láttuk, többek között a lefelé pörgő látogatottsági 
adatok kényszerítették ki. A kelet-európai térségben azért volt különösen 
drámai a helyzet, mert a szovjet blokk országait egyszerre érte el a politikai 
és a kommunikációs-audiovizuális rendszerváltás. A nyolcvanas évek elején 
Magyarországon még egy autó árát kellett kifizetni egy videomagnóért, az 
évtized végén már egy színes tévé áráért megkapható volt a VHS-lejátszó. 
Nem arról van szó természetesen, hogy a nyolcvanas évek második felében 
elterjedő videóláz, a sufnikban másolt, fahangon szinkronizált, gyenge kép
minőségű amerikai filmek feketepiaca robbantotta egymagában a rendszert, 
de nagymértékben közrejátszott idehaza is az átalakulásban, legalábbis 
a (film)fogyasztói magatartás trendjeinek megváltozásában.



Nézőszámok a magyar mozikban (millió) 1985–2014 
(forrás: Filmévkönyv, Focus Filmmarket Trends)

A mozinézők számának zuhanása a nyolcvanas évek Magyarországán tehát 
sokszorosan illeszkedik nemzetközi trendekbe. Egyre kevesebb volt a néző 
és egyre gyengült a mozihálózat állami dotációja is. A pénzhiány és a kö
zönség elszivárgása vezetett ahhoz az 1986-87-es filmszakmai átalakítás-so
rozathoz, amelynek az egyik eleme a stúdiók önálló vállalattá alakítása, 
másik része pedig a forgalmazás monopóliumának kikezdése volt. A ko
rábban egyedüli forgalmazói jogosítvánnyal rendelkező MOKÉP mellett 
ekkor kaptak jogot moziüzemeltető vállalatok, illetve a stúdiók is arra, hogy 
önállóan forgalmazzanak filmeket.110 Az új kváziforgalmazók elsősorban 
magyar filmekkel léptek a piacra. A változás tehát – hasonlóan a gyártási 
színtér átalakulásához – strukturális volt, de elsősorban az erőforrások újra
elosztását jelentette.

110 Csoma Béla: A filmforgalmazás és moziüzemeltetés átalakulási folyamata 1982–1992. 
In: Juhász Árpád (szerk.): A filmterjesztés rendszerének átalakulása (1982–1992). Útközben 
a magyar filmterjesztés 1. Budapest: FILMOSZ – OPAKFI, 1993. 103–121.



Nézőszámok a magyar mozikban (millió) 1985–1994 
(forrás: Filmévkönyv, Focus Filmmarket Trends)

Az igazi fordulatot és a forgalmazói-mozis színtér valódi, sokkszerű rend
szerváltását a MOKÉP monopóliumának eltörlése után az új forgalmazók 
megjelenése jelentette.111 Magas kópiaszámmal és komoly promóció val, nagy 
számban jelentek meg a hazai piacon az amerikai filmek – egy pillanat alatt 
felborult az a korábban évtizedeken keresztül, kényszeresen tartott arány, 
amely szerint a hazai és a szocialista (avagy „baráti” országok) filmjei, illetve 
a nyugati („tőkés”) országok művei az aktuális kínálatból kétharmad-egy- 
harmad arányban részesüljenek. Amennyiben a változtatás célja a megelőző 
években alaposan lecsökkent mozibevételek növelése volt, a fordulat sike
resnek volt mondható, hiszen a nézőszámok, de főképp a bevételek (kö
szönhetően az amerikai filmes mozijegyek magasabb árainak) hirtelen 

111 A MOKÉP monopóliuma 1987-ig tartott, amikor az addig a budapesti mozikat üze
meltető Budapest Film is engedélyt kapott filmforgalmazásra. Az általuk behozott első 
film a Hupikék törpikék volt. A Budapest Film nemsokára létrehozta az egyik vezető holly
woodi forgalmazó cég leányvállalatával, a UIP-val közös vállalkozását – az amerikai–ma
gyar vegyesvállalat egyik első, emblematikus filmje az Esőember volt. Nem sokkal később 
lépett a piacra az Andy Vajna fémjelezte InterCom, amelynek első bemutatója a részben 
Magyarországon forgatott Vörös zsaru volt.



megugrottak. Sőt, mivel a megnövekedett mozis bevételekre hivatkozva a 
kulturális tárca visszafoghatta a moziüzemi támogatásokat, és az így meg
spórolt összeget a hazai filmek gyártására költhette,112 akár úgy is tűnhetett, 
hogy a magyar filmgyártás számára üdvös volt ez a fordulat. Ez a taktika 
azonban már rövid távon a mozihálózat felrobbanását eredményezte.113

A nyolcvanas évek végén beindult óvatos reformok piacosítani próbáltak, 
a veszteséges mozik közül több új struktúrában működött, illetve a forgal
mazási lehetőségeket kihasználva próbált közönséget és bevételt szerezni 
magának. A fővárosi moziüzemeltető vállalat ekkor alakult át Budapest 
Film néven, és adott egyre több mozit bérbe.114 A forgalmazási monopólium 
feloldásával, illetve a videóforgalmazás felfutásával beindult ideiglenes boom 
ezeknek a moziknak egy részét is megmentette időlegesen. Az első körben 
vállalkozók próbálták különböző profillal, nyereségesen üzemeltetni a ki
választott mozikat, majd, az ő kudarcaik után, a következő hullámban vet
tek át mozikat a stúdiók is. A Mozgókép Innovációs Társulás a Kinizsit, a 
Hunnia a Hunnia mozit üzemeltette, de a Budapestnek (Bem), a Hétfői 
Műhelynek (Graffiti), illetve valamivel később a BBS-nek is volt mozija 
(Toldi).115 A stúdiók ezáltal legalább a saját filmjeiket be tudták mutatni, 

112 1987-ben a forgalmazás és moziüzemeltetés területéről 70 millió forintot csoportosí
tottak át a gyártásra. Sipos Júlia: A monopólium vége? Filmvilág (1988) no. 9. 7–17.
113 A mozinézők számának radikális visszaesése a rendszerváltás után Kelet-Európában 
mindenütt jellemző volt. Magyarországon azonban (szemben például Csehországgal vagy 
Bulgáriával, nagyon hamar, már 1991-92-ben megtörtént a nagy zuhanás. Idehaza a mo
zis nézőszám a kilencvenes évek közepén szűk 15 millióban stabilizálódott. Volt azonban 
arra is példa Kelet-Európában, hogy a zuhanás után újra komoly emelkedés következzen: 
Lengyelországban a nézőszám a rendszerváltás után három év alatt, 1993-ra a harmadá
ra zuhant, utána azonban néhány év alatt 70 százalékkal nőtt a mozinézők száma. A né
zőszámok radikális ugrálása Lengyelországban a hazai filmek nézettségével van szoros 
összefüggésben. Amikor volt kiugróan sikeres hazai film (elsősorban az ezredfordulós 
történelmi-irodalmi adaptációk), akkor azok bombasikere az éves mozis látogatottsági 
számokat is megugrasztotta. Amikor nem volt nézővonzó hazai alkotás, akkor az éves 
nézőszámok is alacsonyak voltak.
114 Kovács Emőke: A fővárosi mozik a Kádár-korszakban. Valóság (2008) no. 8. 47–64.
115 Tóth Klára: Tiszta Amerika. Az eltűnt mozi nyomában. Kortárs online (2012. novem
ber) http://www.kortarsonline.hu/2012/11/arch-tiszta-amerika/13107

http://www.kortarsonline.hu/2012/11/arch-tiszta-amerika/13107


ami a semminél kétségkívül több volt, általában azonban a magyar mozik 
a kilencvenes években csak kis számban mutattak be hazai filmeket.

A rendszerváltással az állam kivonult a közvetlen finanszírozásból, a 
feladatait átadta a Magyar Mozgókép Alapítványnak. Az átalakulás győz
tesei a játékfilmes stúdiók voltak, abszolút vesztese pedig a moziüzemelte
tés. Az MMA elsősorban a gyártás folyamatosságának a fenntartására 
koncentrált, és ezen túl arra törekedett, hogy legalább a korábban már 
működő stúdiómozikból lett művészmozik támogatását valamennyire biz
tosítsa.

Amikor a rendszerváltás után elindult az állami tulajdon privatizációja, 
az önkormányzatok országszerte igyekeztek megszabadulni veszteséges 
mozijaiktól.116 A kilencvenes évek legelején a vidéki mozik döntő többségét 
bezárták, eladták vagy privatizálták. A moziba járás a rendszerváltással 
megszűnt falusi szórakozás lenni, a multiplexek megjelenésével pedig a 
kisebb városokban is egyre inkább visszaszorultak a vetítőhelyek. Budapest 
ugyan sokáig büszke volt remek art-mozihálózatára,117 vidéken azonban 
mutatóba maradtak csak meg ilyen helyek. A művészfilmes mozizás és 

116 A budapesti mozivédők remek honlapja pontos kimutatást ad a régi mozik új funkciói
ról. Az Óbuda moziban a Fesztiválzenekar próbaterme működik, a Bethlen a Közép 
Európa Táncszínház, a Tinódi a Budapesti Kamaraszínház, a Broadway a Belvárosi Szín
ház, a Haladás a Karinthy Színház befogadóhelye. Az egykori díszes premiermozi, egyben 
Filmszemlék színhelye, a nagykörúti Apolló napjainkra Corinthia Grand Hotelként üze
mel. Más mozikban bankok működnek, vagy épp kisegyházak lakták be a termeket. Ért
hető, hogy a nagy befogadóképességű, speciális kialakítású épületeket színházi célokra 
lehet a legjobban hasznosítani, ha már moziként nem tudnak nyereségessé lenni. A ki
lencvenes években így lett, legalábbis részben, a fővárosi mozihálózat egy része a piacra 
lépő új színházak, köztük zömében piaci orientáltságú magánszínházak befogadóhelye. 
A midcult és populáris, középosztályi-alsóközéposztályi kultúra helyei továbbra is, csak 
épp nem filmes profillal. A mozivédő mozgalom honlapja: http://mozivedok.uw.hu/
117 Budapesten sikerült elérni, hogy a mozipark zöme a Budapest Film tulajdonába került. 
A veszteséges külvárosi mozik eladásából jutott pénz a maradék mozihálózat fejlesztésé
re, így az első modern többtermes multiplex, a Corvin felújítására. A Budapest Film hosszú 
időn keresztül a sikeres és nyereséges multiplex mozijai (Corvin, majd Mammut) bevéte
léből tudta keresztfinanszírozni a tulajdonában lévő fővárosi művészmozikat.

http://mozivedok.uw.hu/


a magyar filmek mozis látogatása már a kilencvenes években exkluzív fő
városi szórakozássá vált.

Nem sokkal a kilencvenes évek elejének földcsuszamlásszerű változása, 
a mozibezárási hullám után, az évtized végén a multiplex mozik elterjedése 
volt a következő fordulat. A bevásárlóközpontok rohamos szaporodásával 
párhuzamban viharos gyorsasággal terjedtek el a multiplex mozik. A bu
dapesti multiplex piac már az ezredfordulóra túltelített lett, az újonnan 
megnyíló mozik már egymás elől ragadták el a nézőket. A mozilátogatások 
gyakorisága nem nőtt olyan mértékben, és a jegyárakat nem lehetett olyan 
magasra emelni, hogy minden multiplex gazdaságosan működjön. A piacot 
bővíteni a nagyobb közönséget vonzó magyar filmekkel lehetett volna (a 
magyar filmek piaci részesedése ekkoriban öt százalék körül volt). A film
törvény meghozatala idején tehát elemi piaci igény is volt arra, hogy minél 
több sikeres magyar film szülessen.

A Mozgókép Közalapítvány a kétezres évek közepén sorra írt ki olyan 
pályázatokat, illetve hozott olyan strukturális döntéseket, amelyeknek a 
célja a magyar filmek nézettségének növelése (vagy legalábbis a hazai al
kotások láthatóságának javítása) volt. A magas nézőszám alapján automa
tikusan járó normatív támogatásról már volt szó, de hasonló strukturális 
változtatás volt, hogy minden magyar film automatikus forgalmazási tá
mogatást kapott, és minimum négy kópiával indult a mozikban. Mindezen 
túl, a multiplexek árnyékában az ezredfordulón elsorvadt vidéki művész- 
mozi-hálózat feltámasztására elindult egy hároméves mozirekonstrukciós 
program is. A mozik felújítására egyértelműen szükség volt, utólag azonban 
az is látszik, hogy ez a projekt a lehető legrosszabb időzítéssel indult el. 
2003-ban már egyértelmű volt, hogy a 35 mm-es technikát egyre jobban 
háttérbe szorítja a digitális vetítés, de arra kevesen számítottak (legalábbis 
a döntéshozók részéről), hogy a fordulat ilyen közeli és ilyen gyors lesz. 
A vidéki művészmozik többségét a digitális átállás előtti utolsó pillanatban 
újították fel, a választott technikai sztenderd, az e-cinema azonban pilla
natokon belül elavult. A digitalizáció pár év alatt söpört végig a magyar 
mozihálózaton is – ahogy Európában mindenütt. A mozirekonstrukciós 
program természetesen nem volt kidobott pénz, de messze nem tudott 



olyan nagy hatással lenni, mint a kiötlői szerették volna. Ahogy a magyar 
és művészfilmes forgalmazás is elsősorban a forgalmazói piacot pezsdítette 
fel – az automatikus támogatások miatt egész jó üzlet volt művészfilmeket 
forgalmazni –, de nem változtatta tömegek által látogatott művészfilmes 
paradicsommá a magyar mozikat.

Nézőszámok a magyar mozikban (millió) 1992–2014 
(forrás: Filmévkönyv, Focus Filmmarket Trends)

Igaz, a kétezertízes évek közepéről visszatekintve ezek az évek még így is 
kánaánnak tűnnek. Az MMK bedőlésével a művészmozik és a művészfilmes 
forgalmazás támogatási vákuumba került, amin a különféle minisztériumi 
és filmalapos gyorssegélyek sem tudtak alapvetően változtatni. Budapesten 
és vidéken a 2010-es évek elején sorra szűntek meg a művész- és független 
mozik. Az elmúlt években a művészmozik digitális fejlesztésére ugyan 
megnyílt egy minisztériumi pályázat, ám kérdés, mennyire késő ez a be
avatkozás. Ráadásul a művészmozik még a digitális forgalmazás és bemu
tatás gyakran emlegetett költséghatékonyságából sem tudnak annyira ré
szesülni. Mivel a digitális kópiák esetében a spórolás nem az első 
„mesterkópia” legyártásakor, hanem a sokszorosításkor jelentkezik, és mivel 
a nem blockbuster filmek (így a magyar filmek zöme) jellemzően csekély 



kópiaszámmal jelennek meg, a magyar filmek a digitális átállásnak sem 
tartoznak a győztesei közé…

Mozivásznon innen és túl

Amikor filmekről beszélünk, általában mozipremierekre gondolunk. Csak
hogy kérdés, mennyiben jogos a filmet kizárólag a mozihoz kötni. Egyrészt 
a moziforgalmazási bevétel már messze nem a legfontosabb bevételi forrása 
a filmeknek. A 2000-es évek derekén, a DVD-lejátszók széles körű elter
jedése utáni években, és egyben az online filmfogyasztás robbanása előtti 
pillanatban az európai DVD-piac (eladott és kölcsönzött filmeket együtt 
számolva) másfélszer akkora bevételt jelentett, mint a mozipiac. Ezt a tren
det elsősorban a nyugat-európai DVD-fogyasztás fűtötte, de az évtized 
közepén a hazai DVD-piac nagyságát is legalább a mozipiaccal azonosnak 
becsülték az elemzések (sőt, többek szerint a legális DVD-piac értéke mesz- 
sze meghaladta a moziforgalmazásból származó bevételeket). Azóta ugyan 
a DVD-piac erősen összement, és dinamikusan jönnek fel a digitális plat
formok (elsősorban megint csak Nyugat-Európában), de bevétel tekinte
tében egyelőre még nem versenyképesek a DVD-piaccal és a mozipiaccal. 
Egyelőre.

A magyar filmek számára azonban a DVD már, a digitális platformok 
(online stream, VOD és társaik) még nem jelentenek igazi kitörési pontot. 
Sajnos a magyar filmkultúra a 2000-es évek DVD-forradalmát átaludta 
(nemcsak a friss magyar filmek, de – a jogok körüli viták és hercehurca 
miatt – a filmtörténeti klasszikusok sem tudtak rendes, szisztematikus 
sorozatként megjelenni, bár a MANDA kiadványai így is hiánypótlóak). 
Nagyon sok film meg sem jelent DVD-n, vagy nem elérhető. Esetleg elér
hető online (a NAVA gyűjteményei a modern magyar filmtörténet repre
zentatív alkotásait elég jól lefedik, az Indavideo pedig kortárs magyar fil
mekből nyújt jó minőségű, ingyenes válogatást), de ez messze nem minden. 
Sok film továbbra is nehezen beszerezhető, vagy csak rossz minőségben 
elérhető. A Youtube még mindig a magyar filmek iránt érdeklődők egyik



fő célpontja, a torrent oldalakról nem is beszélve. A legnépszerűbb torrent 
oldalakon igen változatos és bő a magyar tartalom, és nem pusztán a 
DVD-kiadások, hanem a tévében vetített filmek rippelt változatai is fent 
vannak. A VOD a tartalomszolgáltatók óvatos vagy lelkes próbálkozásai 
(például pár évvel ezelőtt a Filmklikk projektje) ellenére még nem futott 
fel igazán. A mozin kívül ugyan van élet a magyar filmek számára, ha az a 
kérdés, hogyan tudna eljutni minél több nézőhöz (ingyen),118 de kereske
delmi siker, vagy komolyabb bevétel érdekében (legalábbis a hazai digitális 
kultúra közegében) egyelőre még elmaradt az áttörés. Az mindazonáltal 
biztosan állítható, hogy ha az a kérdésünk, hogy hányan néztek meg egy- 
egy új magyar filmet, akkor bizonyosan nem a mozis nézőszámokból érde
mes kiindulnunk. A televíziós vetítések, a DVD-forgalmazás vagy a torrent 
megsokszorozza a magyar filmek nézőinek számát. Hogy ezeken a csator
nákon mekkora közönséghez jutnak el a hazai filmek, arra legfeljebb csak 
alkalmi példák és becslések vannak.119 Tanulságos azonban a kortárs magyar 
filmkultúráról való beszédnek ez a vakfoltja: hogy úgy próbálunk magyar 
filmekről értekezni, hogy közben kevés fogalmunk van arról, hogy vajon 
ténylegesen milyen közönség, hol, milyen platformon, milyen formában 
nézi ezeket a filmeket.

118 A Fekete leves című gengsztervígjátékot 2014-ben maguk az alkotók juttatták el az 
egyik vezető magyar torrent oldalra, hogy legalább így találjon nézőket magának, és a 
mozikban párezres nézőszámot produkáló filmet pár hét alatt hozzávetőleg hetvenezren 
töltötték le.
119 A hazai online filmes feketepiac legkomolyabb, empirikus vizsgálaton alapuló elem
zése, Bodó Balázs és Lakatos Zoltán néhány évvel ezelőtti kutatása nem a magyar filmek 
letöltésének a kérdésére koncentrált. Az ő megállapításaikhoz képest mostanra valószínű
leg több hazai alkotás elérhető torrent oldalakon, ám kérdés, hogy ez vajon a 'magyar 
filmet nem lopunk' szolidaritás megtöréseként értelmezhető-e. Bodó Balázs – Lakatos 
Zoltán: A filmek online feketepiaca és a mozi forgalmazás. Kulturális alkotások magyarországi 
online kalózközönségének empirikus vizsgálata. Kézirat: 2010. március.
http://people.mokk.bme.hu/~bodo/phd/bodo_lakatos_mozi_es_fajlcsere_201003.1&2.pdf

Klág Dávid: Persze, hogy mindenki torrentezik, ha nem lehet máshogy. Index 
(2015.02.27.) http://index.hu/kultur/media/2015/02/27/fekete_leves_ncore_streaming_ 
vimeo_youtube_stb/

http://people.mokk.bme.hu/%7Ebodo/phd/bodo_lakatos_mozi_es_fajlcsere_201003.1&2.pdf
http://index.hu/kultur/media/2015/02/27/fekete_leves_ncore_streaming_


Magyar film: sok vagy kevés?

Az, hogy évente hány magyar film készül, egyrészt természetesen statisztika 
kérdése (a digitális eszközökkel, low budget, független produkcióban vagy 
közösségi finanszírozással készített produkciókat vajon beszámoljuk-e). 
Másrészt támogatási filozófia kérdése. A magyar filmmel kapcsolatos egyik 
régi vita, hogy vajon sok készül belőle vagy kevés, azaz hogy évente hány 
magyar film gyártása / támogatása lenne az 'optimális'. Világos persze, hogy 
erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz, mert minden attól függ, hogy mik 
a prioritások. A nézőszám növelése, a műfaji és tematikai skála bővítése, 
vagy az, hogy mindig csak a legjobb tervek valósuljanak meg – ha az adott 
évben nyolc ilyen van, akkor nyolc film készüljön, ha tizenöt, akkor annyi?

A következőkben elsőként azt nézem meg, hogy az elmúlt évtizedekben 
hány magyar film készült, és ezekből a számokból milyen következtetéseket 
vonhatunk le. Ahogy a bevezetőben már jeleztem, a számok és a statisztikák 
nehéz terepet jelentenek. Egyfelől mert ahány forrás, annyi különböző adat 
szerepel bennük, és gyakran a kategóriák sem összemérhetők, másfelől 
pedig azért, mert olykor maguk az alapadatok sem állnak rendelkezésre.120 
A következő táblázat azt foglalja össze, hogy 1990 és 2014 között hány 
magyar film készült, illetve hogy az adott évben hány magyar filmet mu
tattak be a mozikban, és mekkora volt a magyar film mozipiaci részesedése.

120 Munkám során igyekeztem a különböző helyről származó statisztikai, gyártási, for
galmazási, bemutatási adatokat összesíteni és egységesíteni. Ahogy eddig, a következőkben 
is ebből az általam előállított összesített „ténytárból” származnak az elemzésekben, illetve 
a táblázatokban szereplő adatok.



Az évente készült, bemutatott magyar filmek, és azok piaci részesedése 1990–2014

Ez a táblázat szinte minden szempontból hatalmas kilengéseket mutat. Ha 
az adott évben elkészült filmek számát nézzük, akkor 6 és 39 a szélső érté
kek, ami nagyon nagy differencia. Ennek természetesen az a magyarázata, 
hogy 2010 után, a magyar filmfinanszírozás átszervezése idején, majdnem 
teljesen leállt a hazai filmgyártás. Ilyen alacsony számokat hosszú ideje nem 
ismert a hazai filmtörténet. Tíznél kevesebb magyar film 1950 előtt készült 
csak – egyszer a koalíciós évek idején, máskor a húszas évek közepén. Mind
két esemény egy hatalmas politikai és társadalmi trauma utóhatásaként 
értelmezhető. A 2010-es évek elejének magyar filmgyártási átalakulása a 
számokban tehát, profán megfogalmazásban, szinte egy „világháborúval” 
ért fel, amennyiben az első világháború és a második világháború utáni 
időkben volt ilyen brutális a visszaesés az évente készülő magyar filmek 
számában.

Korrektebbek vagyunk azonban, ha csak az 1990 és 2010 közötti éveket 
nézzük. Ekkor is nagy a szélső értékek közötti különbség (12 és 39), de már 
nem irdatlan. Főleg, ha a bemutatott filmek számának változását (is) nézzük. 
Így a számok a rendszerváltás után erős visszaesést, majd nagy kilengések



kel, de folyamatos emelkedést mutatnak a 2000-es évek végéig. Igazán nagy 
kiugrás 2006-ban van, aminek részben az 1956-os évfordulóra készített 
emlékfilm-dömping az oka. A másik komolyabb kilengés a 2000-es évek 
legeleje, amikor a Millenniumi Filmprogram dobta meg a számokat. Ta
nulságos, hogy mindkét esetben valamilyen célzott minisztériumi projekt 
lendítette fel a gyártást. De az is, hogy ezeket leszámítva aránylag kiegyen
súlyozott a tendencia.121

A számok értelmezéséhez kulcsfontosságú ismernünk a rendszerváltás 
előtti évek, évtizedek magyar filmgyártásának mutatóit is. E tekintetben 
azt mondhatjuk, hogy a hatvanas évektől a rendszerváltásig Magyarorszá
gon évente 20-25 játékfilm készült. Ezt követően a rendszerváltás érthető 
módon visszaesést hozott, a kilencvenes évek végétől azonban a magyar 
filmgyártás (most és az elkövetkezőkben „filmgyártás” alatt a játékfilmeket 
értem) lényegében visszaállt az évtizedeken keresztül megszokott szintre.

A tendenciák értelmezéséhez azonban még két alapvető dolgot tisztázni 
kell. Egyrészt azt, hogy vajon ez az évi 20-25 magyar játékfilm sok vagy kevés, 
másfelől pedig azt, hogy mit is értünk az adott években készült játékfilmek 
címszó alatt. Egyik kérdésre sem magától értetődő a válasz. Ha európai 
összefüggésben nézzük, lakosságszámra vetítve Magyarország valahol kicsi
vel az átlag felett van. A tízmilliós lakosságszámhoz mérten sok film készült 
a kilencvenes években és az ezredfordulón Magyarországon, de nem kiemel
kedően sok. Ráadásul igen sokat számítanak e tekintetben a kulturális ha
gyományok is. Az tehát, hogy a szocializmus idején a magyar filmgyártás 
fontos kultúrpolitikai területnek számított (amit a hatvanas évek újhulláma 
alapozott meg), és a nyolcvanas évek financiális válságáig nem volt igazán 
kérdés, hogy hazánkban évente húsz magyar film elkészüljön.

Igazán utána sem. És ez azért fontos, mert a kilencvenes években a pénz
szűke ellenére fontos volt felmutatni, hogy milyen erős a hazai filmgyártás, 
másfelől igen sok volt a dolgozni akaró rendező – és komolyan fel sem merült, 
hogy a rendelkezésre álló összeget ne sokfelé szétaprózva, hanem kevesebb 

121 2009-ben is sok film készült, de közülük elég sok volt a moziba csak mutatóba került, 
televíziós vagy kísérleti munka (Ki-be Tawaret, Koccanás, Presszó – Tíz év).



helyre, célzottan osszák szét. A filmtörvény koncepciója évi húsz-huszonöt 
magyar filmet tartott optimálisnak – ennél aztán még magasabbra, adott 
esetben harminc fölé ugrott az éves filmszám. E számok mögött az az elgon
dolás állt, hogy csak sok film elkészítésével lehet változatos és gazdag film
kultúrát létrehozni, fenntartani, és minél több témát, műfajt lefedni (továbbá 
persze a filmkészítésre vágyó alkotóknak lehetőséget adni). Csak így lehet 
folyamatosan elsőfilmeseknek és kísérletező alkotásoknak utat nyitni, továbbá 
a nézők figyelmének felkeltése és fenntartása érdekében is hasznos, ha sok 
magyar film pörög. Az éves statisztikák ezeket a törekvéseket csak részben 
igazolták vissza, mert bár a magyar film piaci részesedése ezekben az években 
volt a legmagasabb az elmúlt huszonöt évben, ez elsősorban néhány magas 
nézettségű sikerfilmnek, és nem annak volt köszönhető, hogy minden hazai 
filmre többen mentek volna el, mint korábban.

Elvileg a 2010 előtti, illetve a jelenlegi filmtámogatási rendszer többek 
között épp az évente készítendő filmek száma szempontból különbözik 
élesen egymástól. A Filmalap évi 8-10 film készítésének a tervével indult, 
az elmúlt egy-két évben azonban ennél többet engedtek gyártásba, és mos
tanában már az ő retorikájuknak is fontos eleme, hogy változatos, gazdag, 
bőséges a hazai filmgyártás.

A második kérdésre, hogy mit is értünk az adott évben elkészült játékfil
mek címszó alatt, azért nehéz a válasz, mert a rendszerváltás két alapvető 
szempontból is hatalmas fordulatot hozott, illetve meghatározó, korszak
váltás idején történt. Egyfelől megszűnt az államilag finanszírozott magyar 
filmkészítés kizárólagossága, másfelől a kilencvenes évekkel léptünk be a 
video-, a kétezresekkel pedig a digitális korszakba. Egyszóval a filmkészítés 
politikai, anyagi és technikai korlátai egyaránt sokkal alacsonyabbra kerül
tek. Nem pontosan arról van szó, hogy az készít játékfilmet, aki csak akar 
– elvégre a kétezres években sem minden házi videós, hetven percnél hosz- 
szabb játékfilm került be a Szemle programjába vagy a Magyar Filmográ- 
fiába. Mégis, minden korábbival összehasonlítva könnyebb volt filmkészí
tési lehetőséghez jutni.



A populáris filmkultúra átalakulása

A Kádár-korszak évtizedeinek magyar filmjét általában szerzői filmes pa
radicsomként szokás jellemezni. Olyan közegként, amelyben a népszerű 
filmkultúra komoly hendikeppel küzdött. Egy szorosabb elemzéssel ez a 
tézis árnyalható lenne, hiszen úgy a kultúrpolitika prioritásai, mint a gyár
tási trendek – főképp, ha a televíziós produkciókat is figyelembe vesszük 
– korántsem csak a szerzői filmek sorozatát erősítették. Nem a populáris 
filmkultúra hiányzott tehát, hanem inkább annak elismertsége volt gyen- 
ge.122 A hazai filmes-kulturális kánon és a kritikai értelmiségi hagyomány 
mindazonáltal kevés teret engedett a középfajú, illetve a szórakoztató kul
túrának, legyen az irodalmi lektűr vagy filmes bohózat. Ettől még bőséggel 
készültek populáris filmek Magyarországon, sőt, a nyolcvanas évek például 
kifejezetten a népszerű filmkultúra és a műfaji filmkészítés reneszánszát 
hozta. Ahogy korábban már láttuk, mindez a szűkülő költségvetési forrá
sokért indított versenynek is köszönhető volt. Másfelől egyfajta igazodási 
kényszert is jelentett, igazodást az évtized modernizmuson, újhullámon 
túllépő, újra a konvenciók felé forduló európai filmkultúrájához. Kovács 
András Bálintnak a korszakról írt tanulmánya ezt a fordulatot a „profizmus

122 Ez persze megint csak nem magyar specialitás volt. Dina Iordanova a populáris film
kultúra elismertségének hiányát a keleti blokk egészével kapcsolatban érvényesnek tartja. 
Iordanova, Dina: Cinema of the Other Europe. London and New York: Wallflower Press, 
2003. 27–28.

A kelet-közép-európai régió populáris filmkultúrájának újraértékeléséről: Mazierska, 
Ewa: Eastern European cinema: old and new approaches. Studies in Eastern European 
Cinema (2010) no. 1. 5–16. Imre Anikó (ed.): A Companion to Eastern European Cinemas. 
Malden: Wiley and Blackwell, 2012.



igézete”-ként határozza meg.123 A „profizmus igézete” tehát egyrészt kény
szerű gyártási-kvázipiaci fordulat, másrészt filmkészítői attitűdváltozás, 
mely a szélesebb közönséghez elérő „jól megcsinált filmek” felértékelődését 
hozza. A nyolcvanas évek magyar filmjében felfutó nyugati koprodukció 
(Mephisto, Örökség, Miss Arizona, Viadukt) a kritikai értelmiségi hagyományt 
képviselő szerzői filmes mainstream fő trendje, a populáris filmes kísérletek 
(A Pogány Madonna, Szerelem első vérig, Képvadászok) pedig a (szimulált, 
korlátozott) hazai piac felé forduló alkotóké. A gyártás kapcsán már volt 
szó róla, hogy a nyolcvanas évek az akadémikus mainstream diadalát hoz
ták, a radikális újító törekvések ( Jeles, Tarr, a Társulás Stúdió) a peremre 
szorultak, vagy épp eleve esélyük sem volt bekerülni a fősodorba (non-pro- 
fessional). A magyar filmtörténetírás és a filmkritika azonban egyértelműen 
ez utóbbi irányt és alkotókat kanonizálta; így, a korszakot a rendszerváltás 
utánig nyitva, a Tarr Béla Kárhozatától számított „fekete széria” alkotásait 
(Szabó Ildikó: Gyerekgyilkosságok, Janisch Attila: Árnyék a havon, Szász 
János: Woyzeck). Ha azonban a korszak dinamikáját nem a magaskulturális 
kánon perspektívájából, hanem általában a filmkészítési trendek szempont
jából nézzük, akkor a nyolcvanas éveknek Jeles, Bódy, Tarr Béla és a „fekete 
széria” mellett Szabó István, Mészáros Márta – és Dobray György, illetve 
Bujtor István is paradigmatikus alakja. Ebből a három trendből azonban 
csak kettő élte túl a rendszerváltást, mégpedig a „fekete széria”, amely épp 
ekkor futott fel, és az akadémizmus, amelyről a továbbélő stúdiórendszer 
és a koprodukciók kapcsán már volt szó. A populáris film viszont szinte 
teljesen eltűnt a színtérről. Ezért lehet mondani, hogy a kilencvenes évek 
a magyar szerzői film és a hatvanas évekbeli újhullám győzelmét hozta. 
Az MMA működése nem pusztán a stúdiórendszert konzerválta, hanem a 
kritikai értelmiségi szerep arisztokratikus hagyományát is.124

123 Kovács szerint a korszak meghatározó trendje, hogy „művészi igényű, professzinális 
kivitelű, könnyen érthető filmeket akartak csinálni, amelyek ugyanolyan szerepet játszanak a 
magyar kulturális és politikai életben, mint a hatvanas évek második felében.” Kovács András 
Bálint: Nyolcvanas évek: a romlás virágai 248.
124 Jellemző a Játékfilmes Kuratórium elnökének megnyilatkozása: „A mi kultúrpolitikánk, 
hogy nem támogatjuk a kommersz műfajt. A nevében is benne van, kereskedelem. Az pedig úgy 



A kilencvenes évek közepén, a rendszerváltás után, a szocialista, állami 
stúdiórendszer korszakának lezárultával a magyar film azonban újra a ha
gyományválasztás és útkeresés fázisába került. A politikai keretek megvál
toztak, a kulturális preferenciák azonban nem (vagy csak sokkal lassabban). 
A rendszerváltás éveiben a magyar film rohamtempóban veszítette el kö
zönségét. A legtöbben ezért az amerikai filmeket okolták, kevesen képvi
selték azt a nézetet, hogy a megváltozott, piaci alapú rendszerben a magyar 
filmnek is mást, pontosabban mást is kellene, lehetne nyújtania, mint a 
szocialista évtizedek zárt, cenzúra által korlátozott, gazdasági szempontból 
azonban védett világában. A Filmvilág 1990-ben kerekasztal beszélgetést 
szervezett arról, hogy a magyar film milyen utakat kereshet a mozipiaci 
nyitás után, az amerikai sikerfilmek áradatában. A beszélgetés a „Profik 
legyünk vagy szabadok” címet kapta.125 A hozzászólók ugyan elég különböző 
pozíciókat képviseltek, és a „jól megcsinált filmet” igyekeztek többen is 
leválasztani a tisztán (tartalmatlanul) szórakoztató filmről; az alaphangot 
mégis a címbe emelt vagylagos választás és a szórakoztató filmektől való 
berzenkedés jelentette. Jellemző mindazonáltal, hogy ekkoriban a „profiz
mus” a piackonform sikerességgel volt azonosítva (és, ahogy a cím áthallása 
is mutatja, a rabsággal kötődött össze).

A rendszerváltás idején tehát a meghatározó szereplők konszenzusos 
véleménye szerint a magyar film társadalmi pozíciója és küldetése, valamint 
az ezt magától értetődően képviselő szerzői filmes hagyomány volt a fontos, 
és nem a piaci alapú, szórakoztató filmkultúra. Amiben persze nincs is sok 
meglepő dolog. A kelet-európai rendszerváltások idején természetesnek 
tűnhetett, hogy a régió filmjeinek kitüntetett politikai szerepe megmarad. 
1990-ben nem pusztán a falomlás eufóriája mozgatta az erőket. A nagy 
európai fesztiválok a politizáló, cenzúra sújtotta kelet-európai blokk tabu
döntő filmjeinek dicséretét zengték. Berlinben Menzel húsz évig betiltott 
filmje, a Pacsirták cérnaszálon nyerte az Arany Medvét (megosztva a Music 

működik, hogy befektetnek a profit reményében. Ha nem tudja eltartani magát a film, akkor 
rosszul kalkuláltak.” Surányi Vera: Dühös, fáradt és szomorú. Beszélgetés Lengyel László
val. Filmkultúra (1993. június) 39–38. (sic)
125 Profik legyünk vagy szabadok? Kerekasztal-beszélgetés. Filmvilág (1990) no. 6. 3–8.



Box című filmmel), de Cannes-ban is versenyprogramban szerepelt Bu gajski 
és Kachyna frissen a dobozból szabadult filmje, a Kihallgatás, illetve a Fül. 
Csakhogy mindez most már világos, hogy hattyúdal volt, igazságtétel. Egy 
történet lezárása, és nem a folytatás kezdete.

A magyar film mégis ezt az utat akarta folytatni. Közel voltak még a 
megelőző évek Kongresszusi Központban rendezett szemléinek lázas ve
títései, amelyeken a telt házas közönség pisszenést sem engedve követte a 
történelmi dokumentumfilmek drámai vallomásait. Az utcák és az aluljárók 
összeeszkábált könyváruspultjai tele voltak a korábban csak szamizdatban 
elérhető dugárukkal, memoárokkal és a sztálinizmus, illetve az 56-os forra
dalom igaz történeteit mesélő tényirodalommal. Böszörményi Géza és 
Gyarmathy Lívia monumentális munkája, a Recsk 1989-ben kapott Európa 
Filmdíjat. Egyrészt a kelet-európai és a magyar rendszerváltás (értelmiségi) 
eufóriája, a politikai tabuk ledőlése, másfelől az a tapasztalat, hogy a mozi
kat és videotékákat az amerikai filmek öntik el, szinte magától értetődő 
természetességgel jelölte ki ezt az utat. Nem véletlen, hogy azok, akik a 
fenti dilemmát komolyan véve a „piac rabjai” akartak lenni, nem a kereske
delmi filmkészítésben, hanem a filmkereskedelemben keresték az útjukat, 
és a felfutó reklámfilmes szakmában találták (meg) magukat (esetleg a 
televíziós sorozatokban próbálkoztak régi-új utakkal).

A rendszerváltás idején markánsan megmutatkozó elitista attitűd jelent 
meg pár évvel később a Sose halunk meg váratlan mozisikerére adott kritikai 
reakciókban is. Koltai Róbert filmjének több százezres nézőszámára a gyár
tók sem nagyon készültek fel. A kritikusok még kevésbé. A bemutató után 
a Filmvilágban pusztán egy rövid recenzió jelent meg, mégpedig a „Láttuk 
még” című rovatban.126 A film sikere után azonban a magyar filmkritikusok 
a következő évben különdíjjal jutalmazták a film alkotóit a magyar közön
ség visszahódításáért. Nagyjából ezzel egy időben a Filmvilág egy újabb, 
hosszabb esszét publikált a filmről, amely a magyar sikerfilm titkát kívánta 

126 Schubert Gusztáv: Sose halunk meg. Filmvilág (1993) no. 3. 57.



elemezni.127 A téma egy évvel később újra visszatért, amikor – a Szamba és 
a Sztracsatella elkészülte kapcsán – a két színész-rendező, Koltai Róbert és 
Kern András interjút adott a Filmvilágnak. Ennek a szövegnek is igen 
beszédes a címe: „Közönségfilm, az új avantgárd”. A két alkotó a szövegben 
meglehetős távolságtartással beszél a siker és az érték szétválaszthatatlan
ságáról, illetve erős rosszkedvvel említi a finnyás kritikusokat, akik viszont 
folyton külön veszik ezt a két dolgot. Koltai vissza is utal a Sose halunk meg 
fogadtatására: „A Filmvilág nyilván azért engem keres, mert az én filmemet 
nem tartotta művészfilmnek. Egy hátsó rovatban oktattak ki, nehogy azt higy- 
gyem már, hogy én attól már a Jiři Menzel vagyok, mert felvettem egy nadrág
tartót. Ez az újság nyilván arra kíváncsi, hogyan lehet kommerszet csinálni és 
közönséget hódítani.”128

A kritikusi elitizmus és a nézősikert arató filmek alkotóinak sértettsége 
sarkos végletei a hatvanas évek közepe óta zajló, terméketlen művészfilm 
versus közönségfilm vitának. A Sose halunk meg kritikai fogadtatásának 
története elég jól mutatja, hogy a hazai populáris film, túl azon, hogy szinte 
csak nyomokban létezett, a kilencvenes évek elején vitatott, problematikus 
helyzetben volt, a szakmai-kulturális presztízse pedig igen alacsony volt. 
A váratlan siker mégis elindított egy szériát, mégpedig Koltai rendezői 
szériáját (Szamba, Ámbár tanár úr, illetve tévében a Patika sorozat), de ekkor 
még nem nőtt ki mindebből más alkotók hasonló karakterű filmje által is 
reprezentált hullám vagy filmciklus.

A kilencvenes évek első felének kritikai ellenszele és a műfaji, populáris 
filmek csekély száma után a populáris filmkultúra intézményes helyzete, 
illetve értelmezése és kulturális pozíciója az évtized második felében fog 
lassan megváltozni. Két filmhez és két eseményhez lehet kötni a paradig

127 „Pironkodhatunk, magunkba szállhatunk; bevallhatjuk, hogy tévedtünk, hogy mégiscsak jó 
film. Jó magyar film. Vagy mégsem vallunk be semmit. Ellenkezőleg: önkritizálás nélkül, kíván
csi kívülállóként keressük az okát, miért tetszik Koltai Róbert filmje azoknak, akik nem mi 
vagyunk, de akik zavarba ejtően sokan vannak, és egyre többen lesznek.” Hirsch Tibor: Csak 
kétszer élünk. Filmvilág (1994) no. 2. 17–20.
128 Simó György: Közönségfilm, az új avantgárd. Beszélgetés Kern Andrással és Koltai 
Róberttel. Filmvilág (1995) no. 11. 15–19.



maváltást. Érintőlegesen már minderről szó volt, most megpróbálom össze
húzni a szálakat. A két paradigmaváltó film a Csinibaba és A miniszter 
félrelép. A két esemény pedig az országos kereskedelmi tévék elindulása, 
illetve a multiplex mozik megjelenése.

Egyik film emblematikus jellegét sem kell sokat bizonygatni. A Csini
baba a kilencvenes évek hazai és kelet-európai szocialista retro- és nosz
talgiahullámának egyik emlékezetes darabja. A miniszter félrelép pedig az 
elmúlt huszonöt év legnézettebb hazai filmje, mellyel Andy Vajna produ
cerként is letette a névjegyét a magyar filmben. Egyetlen éven belül két 
magyar film is túllépte a félmilliós nézőszámot. Ez a két film nem a nagyon 
hasonló karakterű szórakoztató filmek ciklusát indította el (nem készültek 
zsinórban zenés vígjátékok Kispál és a Borz-betétekkel; de politikai bo
hózatok sem), de valamiféle receptet azért mutattak: népszerű komikus 
karakterek + slágerek + vígjáték. Ebből a három komponensből legalább 
kettő, de inkább mindhárom a következő évtized magyar szórakoztató 
filmjeiben is felbukkant.

A populáris filmkultúra térnyerését azonban legalább ennyire segítette a 
kereskedelmi televíziók beindulása. Nem feltétlenül azért, mert a médiatör
vény által kötelezővé tett befizetésekkel ezt a filmtípust támogatták. Inkább 
azért, mert a kilencvenes évek végén a kereskedelmi tévék beindulásával 
született meg az a celebvilág és showbiznisz-kultúra, amely minél több fe
lületen és minél változatosabb módon keringeti a maga témáit, arcait és 
sztárjait-celebjeit a bulvársajtótól a tévéshow-n át a szórakoztató filmekig.129

129 Az ezredfordulón, majd a kétezres évek első felében feltámadó magyar szórakoztató 
film és a kereskedelmi tévék szimbiotikus kapcsolata tehát nem csak tévés gyártási támo
gatást és bemutatási lehetőséget jelent. Legalább ennyire fontos annak kihasználása, hogy 
az adott csatorna által támogatott filmben saját műsorainak, sorozatainak ismert arcai 
tűnnek fel (a Le a fejjel! álközépkori közegében a Heti hetes majdnem komplett csapata 
veszíti el a fejét; a Casting mindenben pedig a Megasztárban feltűnt Oláh Ibolya újrázik). 
Nem is csak arról van szó, hogy tévés-filmes-színházi sikerek kölcsönösen beugrót jelen
tenek újabb produkciókba, vagy a modellkarriert rövidebb-hosszabb filmes pálya követi 
(Dobó Kata, Görög Zita, Osvárt Andrea). A hírnév újratermelésének bevett stratégiái a 
hazai szórakoztatóiparban is jól működnek. Akadnak persze különösen feltűnő all-star- 
filmek, amelyekben az idézetek, játékok, korábbi sikeres szerepekre való utalások és ca meók 



Végül, de szintén fontos tényezőként meg kell említeni a szintén 
ugyanekkor beinduló multiplex mozikat is. Ugyan a nagy multiplex roham
nak nem volt semmiféle közvetlen kapcsolata, köze a médiatörvényhez vagy 
a populáris hazai filmsikerekhez – egy időben, egymástól függetlenül elin
duló, ám hatásaikban egymást erősítő, megsokszorozó eseményekről van 
szó. A multiplexek megjelenése egyfelől minden korábbinál élesebbé tette 
a hazai mozi kultúra polarizáltságát (művészmozi vs multiplex). A multi
plexek technikai sztenderdje lépéskényszerbe hozta a magyar filmeket. 
Annak a magyar filmnek, amely a multiplexben akart megjelenni, nem csak, 
és nem is feltétlenül műfajában vagy tartalmában kellett az amerikai fil
mekkel párban lennie, hanem legalább ennyire technikájában, képi minő
ségében, látványában. Márpedig a megelőző évek low budget filmkészítése 
minden volt, csak nem kompatibilis a soktermes vetítőhelyek technikai 
sztenderdjeivel.

A kétezres évek elejétől kezdtek megjelenni a magyar filmben azok az 
alkotók és gyártók (többnyire a reklámszakmából és a kereskedelmi tévék
ből), akik egy új típusú, műfaji, technikai értelemben és talán szemléletében 
is modernebb, vagy legalábbis naprakészebb filmkészítést képviseltek 
(Üvegtigris, Valami Amerika, Kontroll). Az évtized közepén felfutó magyar 
romantikus vígjátékszéria ennek a fordulatnak a betetőzése.

A kilencvenes évek magyar népszerű filmkultúrája a komikus előadás
módra, a színészi jutalomjátékokra, a hazai kabaréhagyományra és a poszt
szocialista nosztalgiára vagy retrohullámra épített (ennyiben, és nemcsak 
sikerességük miatt emblémái a korszaknak Koltai Róbert és Tímár Péter 
vígjátékai). A kétezres években azonban fordult a trend. Herendi Gábor, 

ritka sűrű hálózata jön létre. Ilyen a magyar történelmet, a magyar történelmi filmet és a 
kortárs hazai populáris kultúrát palimpszesztként kezelő Magyar vándor zenés-komikus 
esztrádsorozata, melyben Bárdy György mint Jumurdzsák, Zenthe Ferenc mint a Tenkes 
kapitánya, Helyey László mint Mátyás király a magyar populáris kulturális emlékezetet 
hozzák működésbe; Liptai Claudia ágyasként, Soma háremhölgyként, Nagy Natália, 
Haj ós András és Korda György énekesként lép színre, és persze a hét vezér mellett min
den mellékszerepben ismerős arcok tűnnek fel. A különböző kulturális rétegek, illetve 
médiumok között tehát szinte teljesen szabad az átjárás.



Goda Krisztina és Sas Tamás filmjei (Valami Amerika, Csak szex…, 9 és ½ 
randi) a kurrens angolszász romantikus vígjátéki formák adaptálásával 
vették ki a részüket a magyar populáris filmkultúra modernizációjából. 
Ezzel együtt a filmek jellemző cselekményközege is megváltozott: a hazai 
romantikus komédiák szinte kivétel nélkül a felsőközéposztály világában 
játszódnak. Hőseik is fiatalabbak, általában a húszas-harmincas éveikben 
járó, jól szituált nagyvárosi férfiak és nők, akik jellemzően a médiavilágban 
vagy a szórakoztatóiparban (esetleg ezek holdudvarában) dolgoznak. 130 
A kereskedelmi tévék (világa) a kétezres évek magyar szórakoztató filmjé
nek is egyik nagy paradigmáját (vagy nagy Másikját) képviselik.

Amíg a kilencvenes évek első felének legfontosabb kérdése a hazai film
gyártás és az állami támogatás folyamatosságának megőrzése volt, az ez
redfordulón, nagymértékben a multiplex mozik, illetve a kereskedelmi te
levíziózás jelentette kihívás okán, a hazai filmek mozis jelenléte (láthatósága) 
került az előtérbe. A populáris filmek megerősödésének azonban nem csak 
piaci és kulturális okai, hanem intézményi faktorai is vannak a korszakban, 
elsősorban az MMK azon törekvései, hogy a hazai filmek népszerűségét 
növeljék. Erre szolgált a felemás sikerű 2003-as látogatottsági pályázat,131 

130 Minderről bővebben: Varga Balázs: Sufnituning és médiadesign. Magyar filmvígjáté
kok a rendszerváltás utáni évtizedekben. Metropolis (2014) no. 4. 38–49.
131 A hazai filmek nézettségének emelésére, a nézők újbóli moziba csábítására az MMK 
2003-ban hirdetett egy úgynevezett látogatottsági pályázatot. Ilyen pályázat korábban 
nem volt, és később sem írtak ki hasonlót, tehát egyfajta teszt szerepet is betöltött. A pá
lyázaton induló produkcióknak azt kellett előre vállalniuk, hogy legalább 80 vagy 100 ezer 
nézőt vonz majd a mozikba a filmjük a bemutatót követő egy év alatt. A pályázók a vállalt 
nézőszám alapján igényelhettek százezer látogató esetén ötvenmilliós gyártási és 12,8 mil
lió forintos forgalmazási, nyolcvanezres nézőszám esetén pedig negyven, illetve 12 mil liós 
támogatást. Amennyiben ezt a nézőszámot nem sikerül elérniük, a gyártási kiegészítő 
támogatást vissza kell fizetniük. A pályázaton végül kilenc produkció kapott támogatást. 
Az elnyert 20 és 50 millió forint közötti támogatásokat a filmek készítésére el is költötték 
a gyártók. A kilenc produkcióból az egyéves határidőig hét teljesítette a vállalását. Az el
maradt két produkció számára először meghosszabbították a határidőt, majd az átlaghe- 
lyárnál jóval olcsóbb jegyek elszámolását is engedélyezték – és így végül nem kellett ezzel 
a két filmmel szemben sem szankciót alkalmaznia az alapítványnak.



majd ezt célozta a normatív támogatások már említett rendszere (automa
tikusan járó támogatás a mozi-, illetve fesztiválsikereknek), illetve később 
egy-egy alkalmi „közönségfilmes” pályázati kiírás. Puha intézményi, de 
„kemény” kanonizációs faktor volt 2005-ben a filmszemlén a szerzői filmes 
fődíj mellett a zsánerfilmes fődíj bevezetése (majd később ennek elhagyása). 
A populáris filmek befogadásának és értelmezésének szintén fontos össze
tevője volt a kritikai recepció trendjeinek megváltozása. Az internetes kri
tika és a blogoszféra diadala, az „olvasók lázadásának”132 * párhuzamaként a 
„nézők lázadása”, illetve a populáris filmkultúra iránt nyitott, a kurrens 
trendeket és a műfaji filmek működését ismerő, fiatal filmkritikus nemzedék 
pályára lépése a kétezres évek második felére egyre jobban meghatározta 
a magyar filmeket körülvevő kulturális teret.

Arról természetesen szó sincs, hogy a magyar filmkultúra a kétezertízes 
évekre a korábbi szerzői filmes paradicsomból populáris filmes paradi
csommá vált volna (ahogy azok a félelmek sem igazolódtak be, hogy a 
Magyar Nemzeti Filmalap új rendszere a szerzői filmek helyett a szóra
koztató filmek támogatását helyezné előtérbe). A kortárs magyar filmben 
a műfaji filmkészítés és a populáris filmkultúra nem kap kiemelt támogatást, 
de nincs is kimondottan ellenszélben. Kiugróan nagy közönségsikert elérő 

A legtöbb, ötvenmilliós támogatást Herendi Gábor filmje, a Magyar vándor, valamint 
két, akkoriban futó bestseller adaptációja (az Apám beájulna és az Állítsátok meg Terézanyut!) 
kapta. Az elutasítottak között volt Antal Nimród Kontrollja, illetve Árpa Attila gengsz- 
tervígjátéka, az Argo – mindkettő komoly, százezer néző feletti siker volt a mozikban. 
A látogatottsági pályázat problémái jól mutatják, hogy egy film sikerét igen nehéz előre 
felmérni. Talán nem véletlen, hogy a filmtörvény meghozatala után végül nem egy előze
tes vállalásokra épülő, szelektív, hanem egy teljesítményen alapuló, automatikus támoga
tási forma jelent meg a magyar filmfinanszírozásban.
132 „Átalakulás előtt áll a magyar irodalmi élet. A blogoszféra nemrég bekövetkezett, s javában
tartó robbanásával egy olyan réteg kezdte el a hangját hallatni a közéletnek immár ezen a te
rületén is, melyről a kortárs irodalmi színtér szereplői eddig nem, vagy csak lekicsinylő legyin
téssel óhajtottak tudomást venni: a közönség.” Dunajcsik Mátyás: Az olvasó lázadása (avagy 
túléli-e a kortárs irodalmi élet arcvesztés nélkül az online nyilvánosság robbanását?) Ma
gyar Narancs (2007) no. 33. A művészeti nyilvánosság demokratizálódásának és az iroda
lomkritika átalakulásának kérdéseiről: Bárány Tibor – Rónai András (szerk.): Az olvasó 
lázadása? Kritika, vita, internet. Pozsony: Kalligram – József Attila Kör, 2008.



magyar filmből ma sincs több, mint a kétezres évek második felében. A tá
mogatási szisztéma, a díjak rendszere, a kritikusok véleménye, a képzés és 
az oktatás prioritásai elsősorban azért fontosak, mert a filmszakma és a 
magyar filmkultúra ökoszisztémájának változását, attitűdjeinek alakulását 
jelzik. Ebből a szempontból pedig a kétezertízes évek közepére minha 
valamiféle egyensúlyi helyzet állt volna elő magaskultúra és populáris kul
túra, szerzői film és szórakoztató, műfaji film megítélése, recepciója körül. 
A magyar populáris filmkultúra átalakulásának fontos kérdése a témák és 
műfajok hullámzása, alakulása is. A következőkben erről lesz szó, hogy ezek 
után a népszerű filmkultúra kapcsán örökké előkerülő kérdést, a látogatott
ság és a közönségsiker problémáit tekintsük át.

Műfajok és trendek

A magyar szórakoztató film jelenével és múltjával foglalkozó elemzések 
általában a műfaji kínálat szűkösségét, a műfajspektrum szélső értékeinek 
hiányát (a sci-fi vagy a horror alulreprezentáltságát), a középfajú műfajfil
mek, ezen belül a vígjáték dominanciáját emelik ki. Nagy általánosságban 
ez a leírás valószínűleg meg is állja a helyét, legalábbis a magyar hangosfilm 
történetével kapcsolatban. Mégsem véletlen, hogy az elmúlt időben több 
olyan elemzés született, amely épp a magyar populáris film nagy korszaka
inak a korábbinál árnyaltabb műfaji tendenciáit mutatta fel – legyen szó a 
bűnügyi filmek szerepéről133 vagy a vígjátéki formák változatairól.134 Ezek 
az elemzések azért is tanulságosak, mert a rendszerváltást követő két és fél 
évtized magyar filmkultúrájával kapcsolatban úgyszintén hasznos lehet 
a műfajválasztások és a műfaji skála értelmezéseinek revíziója. Madártáv

133 Lakatos Gabriella: A magyar félbűnfilm. Bűnügyi műfajok 1931 és 1944 között. Met
ropolis (2013) no. 2. 50–66.
134 Lakatos Gabriella: „Én olyan rettenetesen gyűlölöm, ahogy még nem szerettem senkit.” 
A magyar screwball comedy 1931 és 1945 között. Metropolis (2014) no. 3. 8–23. Vajdo vich 
Györgyi: Vígjátékváltozatok az 1931–1944 közötti magyar filmben. Metropolis (2014) no. 
3. 24–41.



latból szemlélve ugyanis elég sok párhuzam fedezhető fel az 1930-as évek 
és a rendszerváltás utáni időszak hazai populáris filmjei között. Túl azon a 
lényegi karakterkülönbségen, hogy az első esetben egy magántőkére alapo
zott, kereskedelmi célú, műfajközpontú filmiparról, míg a kortárs magyar 
film esetében finanszírozási, kereskedelmi és strukturális szempontból 
egyaránt hibrid, dominánsan nem kereskedelmi jellegű, és nem műfajori
entált filmkultúráról beszélhetünk. Ha tehát csak a két korszak populáris 
filmkultúrájának műfaji dinamikáját nézzük, mindkét esetben a vígjáték 
meghatározó szerepét és a műfajspektrum relatív szűkösségét láthatjuk. Az 
elmúlt két és fél évtized magyar populáris filmjeinek többsége vígjáték vagy 
komikus elemekből építkező műfaji hibrid – bűnügyi, történelmi vagy zenés 
vígjáték. Ha a nézettségi adatokat vesszük figyelembe, továbbra is a vígjáték 
uralmával találkozunk (A miniszter félrelép, Valami Amerika 1–2., Csinibaba, 
Csak szex és más semmi, Üvegtigris 1–3.), ám a toplistán előkelő helyen sze
repelnek történelmi filmek is (Szabadság, szerelem, Honfoglalás, A Hídember, 
Sorstalanság, illetve egy történelmi vígjáték, a Magyar vándor). Világos 
természetesen, hogy a gyártási trendek és a nézőszámok (milyen műfajú 
filmek készülnek, illetve milyen műfajúak lesznek sikeresek) csak részlege
sen értelmezhetők a kínálat-kereslet dinamikájában. Tehát nem feltétlenül 
azért nem készülnek magyar kalandfilmek vagy fantasyk, mert nincs rájuk 
igény, és nem csak azért készül sok vígjáték, mert csak erre van kereslet.135 
Az a tény, hogy a történelmi filmek nagyobb eséllyel lettek mozisikerek, 
mint a vígjátékok (arányaiban több történelmi film került fel a toplistára, 
mint vígjáték) a műfaji választék és a műfajválasztás trendjei mellett a ke
resletet befolyásoló egyéb tényezőkkel is magyarázható (például azzal, hogy 
a történelmi filmek nézettségét akár a csoportos iskolai vetítések száma, 
tehát a kulturális-oktatási preferenciák is megnövelhetik).136

135 Mindazonáltal a kétezres években azt is látjuk, hogy a sikeres vígjátékaik után más 
műfajjal kísérletező alkotóknak ezek az alkotásai (Herendi Gábor melodrámája, a Lora, 
Goda Krisztina szélhámosfilmként címkézett thrillerje, a Kaméleon) rendezőik korábbi 
munkáinál sokkal alacsonyabb nézőszámot hoztak.
136 Ami megint csak nem magyar specifikum. Az ezredforduló lengyel filmjének kiemel
kedő hazai sikerei, a klasszikus regények alapján készült, nagyszabású és látványos adap



A vígjátékoknak a rendszerváltás utáni időszak magyar populáris film
kultúrájában betöltött kiemelt szerepe azért is érdekes, mert ha megnézzük 
a megelőző korszak, az 1980-as évek nézettségi statisztikáit, akkor sokkal 
gazdagabb műfaji skálával találkozunk. A rendszerváltást megelőző évti
zedben a legnépszerűbb filmek listáját animációs filmek (Vuk, Vízipók-cso- 
dapók, Szaffi, Macskafogó), gyerekfilmek-családi filmek (A szeleburdi család, 
Suli-buli, Szegény Dzsoni és Árnika, Gyerekrablás a Palánk utcában), zenés 
filmek (A koncert, István a király), illetve vígjátékok-krimivígjátékok (A Po
gány Madonna, Csak semmi pánik, Te rongyos élet, Banánhéjkeringő) vezet- 
ték.137 Ezenkívül a midcult történelmi filmek / drámák is gyakran milliós 
közönséget vonzottak (Mephisto, Redl ezredes, A vörös grófnő). A nyolcvanas 
évek hazai mozisikerei tehát sokkal kiegyenlítettebb műfaji kínálattal vol
tak jellemezhetők. A fenti műfajok közül a gyerekfilm-családi film szinte 
totális eltűnését a magyar filmkultúrából még olyan okokkal, nevezetesen 
a pénzszűkével sem lehet magyarázni, mint amivel az animációk vagy a 
kosztümös-történelmi filmek hiányát szokás.

A magyar film műfaji spektrumát azonban nem csak a játékfilmekre 
koncentrálva érdemes elemezni, hiszen a tévésorozatok a hatvanas évek 
elejétől igen fontos szerepet játszottak a hazai populáris-műfaji képzelet
világban. Ráadásul tévében olykor épp azok a műfajok voltak erősek (ka
landfilm, történelmi film, bűnügyi film), amelyek a hazai játékfilmes kíná
latból éppen kikoptak. Csak néhány cím a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas 
évekből: A Tenkes kapitánya, Sándor Mátyás, A fekete város, Rózsa Sándor, 
Egy óra múlva itt vagyok, Bors, Kántor, Linda. A rendszerváltás után a tele
víziós sorozatok műfaji kínálatot gazdagító szerepe gyengült, de azért a 
Tűzvonalban, a Géniusz vagy újabban a Kossuthkifli mégiscsak épp a (misz

tációk (Tűzzel-vassal, Pan Tadeusz) szintén sok nézőt köszönhetnek az iskolai vetítéseknek. 
Nem véletlenül hivatkozik rájuk sok szöveg az 'iskolai / irodalmi kánon' darabjaiként.
137 A gyerekfilm-családi film annyiban speciális kategória, hogy – mint a neve is mutatja 
– alapvetően a célcsoport felől definiált műfaj. Karakterét tekintve ezekben az alkotások
ban kulcsszerepet játszik a humor, azaz a vígjátékkal szorosan érintkező, azzal gyakran 
átfedésben lévő műfajokról van szó. Mindez nagy részben igaz az animációs filmre, főképp 
az egészestés animációs filmekre is.



tikus) krimi és a kalandos-történelmi filmek-sorozatok műfaji hagyományát 
igyekezett felfrissíteni.

A hosszabb távú trendek értelmezéséhez érdemes áttekinteni az ötve- 
nes-hatvanas-hetvenes évtized látogatottsági adatait és műfaji választékát 
is. Ekkor azt láthatjuk, hogy a második világháború utáni évtizedek leg
népszerűbb filmjeinek a listáját alapvetően kosztümös-történelmi filmek 
és zenés vígjátékok uralták (Mágnás Miska, Gábor diák, Rákóczi hadnagya, 
Állami áruház, Liliomfi, Az aranyember). A moziba járási szokások, a film
kínálat és a politikai kontextus alapvető különbségeit is figyelembe véve, és 
csak a nagy trendeket nézve tehát úgy tűnik, hogy a vígjáték elsősorban 
1939 előtt és 1989 után kitüntetett műfaja a hazai populáris filmkultúrának, 
míg a negyvenes évektől a nyolcvanas évek legvégéig fontos, de nem domi
náns műfaj egy sokkal kiegyenlítettebb spektrumú filmkultúrában.138

A rendszerváltás utáni időszak műfaji trendjeiről tehát az mondható, 
hogy a vígjáték meghatározó szerepe a megelőző korszak népszerű műfa
jainak visszaszorulásával járt együtt (miközben azt nem feltétlenül állíthat
juk, hogy a vígjátéki sikerek miatt készült kevesebb gyerekfilm, családi film 
vagy animációs alkotás). Másfelől azonban az a trend folytatódik, hogy a 
műfaji hibridizációnak továbbra is a vígjátéki elemek a szinte állandó össze
tevői (bűnügyi vígjátékok, akciókomédiák, zenés vígjátékok, történelmi 
vígjátékok).

138 A magyar műfaji film történetének áttekintéséről: Pápai Zsolt – Varga Balázs: Holly
woodon innen és túl. Metropolis (2010) no. 1. 8–22.



A legnépszerűbb magyar filmek (nézőszám szerint) 1990–2015





A nézőszám (nem) minden

A rendszerváltás utáni magyar filmek nézettségével kapcsolatban a legtöbb 
elemzés a sikerfilmek csekély számát és a filmek túlnyomó részét jellemző 
alacsony nézőszámot emeli ki. A magyar filmek többsége a kilencvenes 
években valóban a tízezres nézettséget sem érte el. Általában egy-két kó
piával kerültek a mozikba (vagy csak a gyártó cég által üzemeltetett mozi, 
netán a Filmintézet Örökmozgója vetítette őket),139 és igen hamar lekerül
tek a műsorról. A hazai filmek piaci részesedése a kilencvenes években 
átlagosan öt százalék, de az évtized elején, a mélyponton egy-két százalék 
volt. A statisztikákat a sikeres vígjátékok ugyan javították – évente egy-két 
ilyen film akadt, amelyek a százezres (néhány esetben akár a félmilliós) 
határt is felül tudták múlni. A miniszter félrelép, a Csinibaba, vagy a Sose 
halunk meg nagy sikere azonban kivételnek volt tekinthető.

Az évente készült, bemutatott magyar filmek, és azok piaci részesedése 1990–2014

139 A kilencvenes években több példa is volt arra, hogy a forgalmazókat nem érdeklő 
magyar filmeket végül a Magyar Filmintézet vette gondozásba, és az elsősorban filmmú
zeumi, illetve speciális kortárs filmes profillal rendelkező Örökmozgóban mutatta be őket 
(A világ legkisebb alapítványa, Kiss vakond, Bukfenc, Tükröződések).



Az évente bemutatott magyar filmek összesített nézőszáma 1990–2014

A filmgyártás és az infrastruktúra lassú átalakulása mellett a magyar filmek 
hazai piaci pozíciói végül lassan, de erősödtek – a két évtized átlagában mér
hető csúcsot a kétezres évek második felében érve el. Közben azonban egyéb 
tendenciák is elindultak. Magyarországot sem kerülte el a nemzetközi trend, 
a kétezres évek második felében megindult a mozik nézőszámának csökke
nése. Mivel a hazai filmek nézőszám-emelkedése javarészt négy-öt sikeres 
vígjátéknak és történelmi filmnek köszönhető, továbbá mivel a magyar filmek 
többsége csak olcsóbb jegyárral tudott a korábbinál magasabb nézőszámot 
elérni, a hazai filmek piaci részesedésének emelkedése is csak időleges volt.

Érdemes a magyar film hazai piaci helyzetét és nézettségi trendjeit régiós 
kontextusban is elhelyezni. Ebben az összefüggésrendszerben az egyik sarkos 
példát a cseh film jelenti, amelynek hazai piaci részesedése folyamatosan 
magas, átlagban bőven húsz százalék feletti. A belső piac a magyarral össze
vethető: hozzávetőleg ugyanakkora a lakosságszám; az egy főre jutó éves mo
zilátogatások száma nagyjából ugyanannyi, talán Csehországban valamivel 
alacsonyabb, mint Magyarországon; a mozihálózat viszont idehaza koncent
ráltabb, mint a cseh példa, ahol a nem multiplex mozik piaci részesedése is 
valamivel magasabb, mint nálunk. A cseh filmeknek évtizedek óta megvan a 
stabil hazai közönsége, gyakoriak a hollywoodi blocbusterekkel vetekedő si



kerek. Az elmúlt évtizedekben, de még a kétezertízes évek környékén is, nem 
volt példa nélküli, hogy egy cseh filmre több mint egymillióan voltak kíván
csiak. Nálunk az elmúlt huszonöt év toplistáját A miniszter félrelép vezeti bő 
hatszázezer nézővel. Nem hogy a milliós nézőszám, de még a félmillió, sőt, 
mostanra a kétszázezer néző is szinte elérhetetlen a magyar filmek számára.

Hazai filmek piaci részesedései Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban 2000–2014

Lengyelországban egyrészt a hazai piac jóval nagyobb (ezért sem véletlen, 
hogy a hazai populáris filmkultúra sokkal erősebb, mint Magyarországon 
vagy Csehországban), de nincs egy olyan általános trend, hogy a hazai fil
meket stabilan magas látogatottság kíséri. Egy-egy kiugróan sikeres film 
(Tűzzel-vassal, Pan Tadeusz, egyszóval a már említett történelmi-irodalmi 
adaptációk avagy kultúrörökség-filmek) azonban nagyon meg tudja ugrasz
tani a nézőszámokat. Kisebb léptékben, de Magyarországon is ez a helyzet. 
A magyar filmek hazai piaci részesedése általában alacsonyabb, mint a len
gyelé, és a kiugróan sikeres filmek sem annyira kiugrók, azaz nem feltétlenül 
érvényesül az a hatásuk, hogy olyan közönségréteget is be tudnak vonzani 
a mozikba, amelyet korábban sem a hazai, sem a külföldi filmek nem tudtak 
megszólítani. Magyarországon a sikeres hazai vígjátékok feltehetőleg ugyan



azt a tábort szólítják meg, mint az amerikai filmek. A lengyel presztízsfilmek 
nagyszabású kulturális attrakciók, amelyek adott esetben a mozikat amúgy 
elkerülő közönségcsoportot is a mozikba tudtak csábítani.

A következőkben táblázatok és statisztikák segítségével az eddig elemzett 
trendeket próbálom tovább elemezni és árnyalni. Először lássuk időrendben 
kigyűjtve évente a legnézettebb hazai filmek listáját, majd az adott évben 
kiemelkedően sikeres (80 ezer nézőnél többet vonzó) magyar filmek számát 
és a piaci részesedést.

A legnézettebb magyar filmek – évenként (1990–2010)



A 80 ezer nézőnél nagyobb közönséget vonzó filmek száma 
és a magyar filmek piaci részesedése 1990–2014

A két táblázat azt mutatja, hogy a kilencvenes és a kétezres években egy-két 
év kivételével mindig volt legalább egy hazai sikerfilm a mozikban, illetve 
hogy ezeknek a száma a kétezres évek közepén fut fel. Mindez a legtöbb 
esetben korrelál a magyar filmek piaci részesedésével, de azért akadnak 
eltérések. Ilyen az 1996-os év, amikor annak ellenére, hogy négy filmet is 
nyolcvanezernél többen néztek meg, a piaci részesedés öt százalék volt. Míg 
a következő évben két sikerfilm elég volt a kilenc százalékos piaci részese
déshez. Ennek persze egyértelmű a magyarázata: nem mindegy, hogy négy 
film csinál egyenként 81 ezer nézőt vagy kettő együtt bőven több mint 
egymilliót – és 1997 például A miniszter félrelép és a Csininbaba bombasike
rének éve. Ezt a dinamikát talán pontosabban mutatja az a grafikon, ame
lyen a nézőszámok mentén szerepelnek időrendben a hazai filmek.

Több tehát a sikeres film, mint amennyit gondolnánk. Minden nyolca
dik-kilencedik bemutatott magyar filmet többen néztek meg 100 000 né
zőnél. De legalább ennyire erős a másik véglet, a csekély nézőszámot vonzó 
magyar filmek száma. A bemutatott filmek hozzávetőleg felét 10 000 né
zőnél kevesebben látták moziban. Ezt a trendet is két táblázatban igyek



szem bemutatni. Előbb nézzük meg a relatíve csekély, nem is tízezernél, 
hanem húszezer nézőnél szűkebb közönséget vonzó magyar filmek számát.

A magyar filmek túlnyomó többsége, a két és fél évtized átlagában hozzá
vetőleg kétharmada 20 ezer nézőnél is kevesebbet vonzott. A rettenetesen 
alacsony piaci részesedésnek ez a legnagyobb magyarázata, hiszen ebből a 
szempontból is a kétezres évek közepe volt a legjobb – egyedül ekkor akadt 
olyan év, amikor a mozikban bemutatott magyar filmek több mint felét 
többen nézték meg 20 ezer nézőnél. Igaz, a limitált nézettség tendenciája 
messze nem csak a hazai filmekre igaz, hanem a Magyarországon bemuta
tott külföldi művészfilmekre is. Harmincezer néző már ebben a szegmens
ben is sikernek számított.

A nézőszámok és trendek tehát a magyar filmkultúra polarizáltságát 
mutatják. Azt, hogy a végletek az erősek. Egyfelől kevés a kiugró sikerfilm. 
Az elmúlt két és fél évtizedben a mozikban bemutatott magyar filmek öt 
százaléka ért el 200 000 nézőnél magasabb látogatottságot. Hozzávetőleg 
a felére azonban 10 000 nézőnél kevesebben voltak kíváncsiak. Érdekes

A 20 ezer nézőnél szűkebb közönséget vonzó filmek, 
illetve az adott évben bemutatott filmek száma 1990–2014



azonban az is, ha megnézzük, hogy milyen típusú filmek találhatók a vég
letek között, azaz mely filmek értek el néhány tízezres nézettséget (mond
juk 20 000 és 80 000 néző között).

A 20 és 50, illetve 50 és 80 ezer néző közötti filmek, 
illetve az adott évben bemutatott filmek száma 1990–2014

A fenti grafikon azt mutatja, hogy évente hány olyan magyar filmet mu
tattak be, amely 20 és 50 000 néző, illetve 50 és 80 000 néző közötti láto
gatottságot ért el. A kilencvenes években évente egy-két ilyen film akadt, 
a kétezres években pedig átlagban évente négy-öt. Ez a sáv persze kifeje
zetten vegyes, hiszen itt találhatjuk a sikeresélyesnek gondolt, ám a mozik
ban megbukott szórakoztató filmeket (Szerelem utolsó vérig, Idegölő, Szing- 
lik éjszakája, Magic Boys – mindegyik alatta maradt a 35 000 nézőnek), de 
itt vannak a komolyabb közönséget bevonzó szerzői filmek (Fehér tenyér: 
60 000 néző, VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan: több mint 63 000 
néző, Fehér isten: 43 000 néző, Taxidermia: 30 000 néző, hogy csak a kétez
res évek „fiatal magyar filmje” néhány ismert darabját említsem). Továbbá 
ebben a sávban találjuk az igencsak szűk midcult-filmkultúra néhány rep
rezentánsát, elsősorban irodalmi adaptációkat (Az ajtó, Eszter hagyatéka, 
Jadviga párnája). A „középső sáv” hiánya azért is feltűnő és szomorú, mert, 
ahogy a lektűr sem hiányozhat az egészséges irodalmi kultúrából, úgy a kö



zépfajú (middle-brow) filmkultúra is kulcsfontosságú a filmkultúra szerke
zete, ismertsége, elismertsége, és elsősorban kulturális otthonossága szem
pontjából. A magyar színházak a Vígszínháztól a Radnótiig vagy az Örké
nyig meg tudják ezt a középfajú kultúrát adni a közönségnek. A magyar 
film alig.

Egyszóval amellett, hogy a hazai populáris film emancipációja megtör
tént az elmúlt évtizedekben, a midcult továbbra is a kimaradt, hiányzó 
regiszter a filmkultúrában. Pedig a magyar filmtörténetben elég erős ez a 
szál, Sándor Páltól Bereményi Gézáig és Gárdos Péterig. Az is igaz, persze, 
hogy a mozgóképkultúra középfajú regisztere, ahogy azt már a magyar 
populáris filmek műfajaival kapcsolatban láttuk, már a hetvenes évektől 
kezdve részben átkerült a televízióba. Ennélfogva a magyar filmkészítők 
joggal mutogathatnak a televízióra, mondván, hogy igazán onnan hiányoz
nak a middle-brow alkotások. Vagy talán mostanában már nem is annyira 
hiányoznak. Hiszen a fellendülő hazai televíziós sorozatgyártás többek 
között ebben a regiszterben mutat erőt. A Társas játék, a Terápia vagy a Csak 
színház és más semmi ennek az űrnek a betöltését kezdte meg. Egy ilyen 
folyamat persze csak lassú lehet, és a sikeres példák mellett a kudarcos 
próbálkozások (mint a Kossuthkifli) is bele kellene, hogy férjenek a tűrés
küszöbbe. Csak legyen időnk kivárni a happy endet…



Alkotók és trendek a magyar filmgyártásban

Az évente készülő, illetve bemutatott filmek száma mellett tanulságos mu
tatója egy adott filmkultúrának az is, hogy mekkora és milyen összetételű 
az alkotók, rendezők gárdája. Az, hogy kik készítik a legtöbb filmet, dol
goznak a legnagyobb gyakorisággal, illetve hogy milyen a fluktuáció, meny
nyire könnyű vagy nehéz bekerülni a filmszakmába, rendezési lehetőséghez 
jutni – és aztán ott is maradni, elkészíteni az első után a második (harma
dik…) játékfilmet is. A következőkben ezeket a kérdéseket tekintem át.

Elsőként tehát azt, hogy kik voltak ebben a két évtizedben a legtöbbet 
foglalkoztatott rendezők, azaz kik készítették a legtöbb filmet. A következő 
listatáblázat az ő filmjeiket foglalja össze.

Szőke András 11
Sas Tamás 10
Jancsó Miklós 9

Tímár Péter 9

Koltai Róbert 8
Erdőss Pál 7

Szabó István 7

Mészáros Márta 7

Gárdos Péter 7

Bacsó Péter 6
Mundruczó Kornél 6
Hajdu Szabolcs 6
Pacskovszky József 6

A legtöbb filmet készítő magyar rendezők (1990–2014)



Természetesen ehhez a táblázathoz is szükséges rögtön némi kiegészítés, 
magyarázat. Elsőként is az, hogy a cél a rendezők listázása volt, és nem a 
filmek nemzeti-gyártási hovatartozásának statisztikája. Azaz Szabó István 
filmjei között a nem magyar gyártású alkotások is szerepelnek (a Csodála
tos Júlia vagy A Napfény íze), ahogy Mészáros Márta filmjei között is ott 
vannak a kisebbségi magyar koprodukcióban készültek. Másodsorban, hogy 
kapcsos zárójelek között tüntettem fel azokat az alkotásokat, amelyek nem 
„klasszikus” egészestés játékfilmek, hanem egy szkeccsfilm epizódját ren
dezte a vonatkozó rendező (Jött egy busz) vagy egy rendhagyó színházi 
előadás filmváltozatáról van szó (Nibelung lakópark).

A fenti kiegészítéseket figyelembe véve, a legérdekesebb nem is pusztán 
a „kik?”, tehát maguknak a neveknek a listája, hanem az alkotók lehetséges 
csoportosítása. Azt mondhatjuk, hogy ez a lista a következő (típusú) alko
tókat mutatja: az első helyen, a legtöbb filmmel szerepel a rendszerváltás 
utáni magyar film virtigli non-professional filmkészítője, szomorú bohóca, 
tévés sztárja és komikusa, Szőke András. Rajta kívül ott vannak a kilenc
venes évek és a kétezres évek sikerfilmjeinek rendezői (Sas Tamás, Tímár 
Péter, Koltai Róbert), a (modern) magyar film „nagy szerzői” ( Jancsó Mik
lós, Szabó István, Mészáros Márta, Bacsó Péter) és a kétezres évek „fiatal 
magyar filmjének” két nagy neve (Mundruczó Kornél, Hajdu Szabolcs). 
Továbbá akad három név, akik elsőre meglepőnek tűnnek: Erdőss Pál, 
Gárdos Péter és Pacskovszky József. Nem azért tűnnek meglepőnek, mert 
nem egyértelműen illenek a fenti csoportokba, hanem inkább azért, mert 
nem feltételül őket gondolnánk a legtöbb filmmel jelentkező rendezőknek. 
Hozzátéve, hogy az ilyen listák mindig erős fenntartással kezelendők, 
hiszen ezernyi dolog befolyásolja, hogy egy rendező milyen gyakran ké- 
szít(het) filmet.

Mégis tanulságos ez a névsor, főleg, ha a listát kiegészítjük újabb két 
névvel, akik csak a „játékfilm” besorolás problémái miatt nem kerültek ide. 
A független filmes Dyga Zsombor filmográfiájában nyolc játékfilm szere
pel, de az első néhány szinte nulla költségvetésű, non-professional munka. 
Ő saját maga is inkább a Tesó című filmjétől számítja „professzionális” 
karrierjét – ami még így is öt tételt tartalmaz tíz év alatt. A másik érdekes
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név Török Ferenc, aki ugyan „csak” öt játékfilmet készített – ám ott van 
mellettük három (szűk körben, moziban is bemutatott) televíziós „kísérleti” 
darab (Csodálatos vadállatok, Koccanás, Apacsok).

Összefoglalva: a lista érdekessége, hogy erről az oldalról is mintegy meg
erősíti a kilencvenes évek magyar filmjeiről nem sokkal korábban, a gyártási 
tendenciák kapcsán kifejtett állítást, azaz hogy abban az évtizedben nyílt 
igazán ki a kapu a szakmán kívülről jött alkotók előtt. Mint amilyen a 
megszállott non-professional filmkészítő, Szőke András, aki azért is tudott 
ilyen, számait tekintve is tekintélyes életművet létrehozni, mert akár olcsó, 
videófilmes tecchnikával is, de folyamatosan dolgozott. Egyszóval nem a 
„kurátorok kedvencei” ennek a névsornak a címe, hiszen számos olyan al
kotás szerepel rajta, amely nem az MMK jelentékeny támogatásának kö
szönheti elkészültét. Ha feltesszük tehát a kérdést, kik készít(h)ettek sok 
filmet Magyarországon az elmúlt két és fél évtizedben, akkor a lista tükré
ben, erős sarkítással azt mondhatjuk: akik pénz nélkül is belevágnak, akik 
sokak által nézett filmet készítenek, akiknek klasszikus, nagy életművük 
van, és azok a fiatal szerzők, akikre a külföldi fesztiválok is kíváncsiak. 
Röviden: attitűd, hazai népszerűség, életmű, nemzetközi kritikai kánon – ez 
kell a rendszeres filmkészítéshez. Ezek közül a legelső egyértelműen ka
rakterfüggő és személyre szabott. A három másik paraméter azonban kon
textusfüggő és értékelvű. Azaz a kanonizáció problémáját veti fel.



Fiatalok a pályán

A „fiatal film” vagy „fiatal filmes” évtizedek óta a magyar filmkultúra és film
kritika kedvelt terminusa, bár igen bizonytalan, hogy ki, mikor és mit ért 
alatta. Az világos, hogy a „fiatal” általában nem szótári értelmében szerepel 
a szövegekben, azaz nem életkorjelző. Gyakran az elsőfilmes szinonimája, 
csakhogy mivel Magyarországon, főképp a rendszerváltás előtt, az alkotók 
nagy része a harmincas éveinek derekán jutott el a debütálásig, az elsőfilmes 
életkori értelemben nem feltétlenül volt fiatal. (Hacsak nem úgy vesszük, 
hogy a „fiatal filmesek” helyzete a késő Kádár-korban pontosan kifejezte a 
rendszer elöregedését.) Másfelől a „fiatal filmes” kimondva-kimondatlanul 
„fiatal művészt”, azaz szerzői filmest jelentett, tehát nem volt tiszta nemze
dékjelző fogalom, hiszen a műfaji vagy populáris filmek elsőfilmes alkotóit 
ritkán számították bele a „fiatal filmes” kategóriájába (függetlenül attól, hány 
évesek is voltak). A Kádár-korban külön kultusza (sőt klubja is) volt a fiatal 
művészeknek – irodalomban, filmben egyaránt fontos volt ez a kategória. 
A fiatalságkultusz elsődleges okát általában a kádári szocializmus (legalábbis 
szlogenekben megőrzött) teleologikus ideológiájában, modernitásfixációjá- 
ban, állandó fejlődésképzeteiben szokás megtalálni: mindig jön, mert jönnie 
kell az új, a fiatal nemzedéknek, amely meghaladja az eddigieket.140 *

A „fiatal film” és a „fiatal filmes” sok szempontból mindig is marketing
kategória volt, és a rendszerváltás után is megmaradt annak. Segített beve
zetni a piacra egy „terméket”, azaz alkotót, témát, csoportot, nemzedéket. 
Ráadásul a fiatal film lehetett (volna) egy új, aktuális, fiatal filmkriti

140 Az irodalomkritikában ezt karikírozta Farkas Zsolt recenziója Hajas Tibor esszéinek
gyűjteményes kötetéről. Farkas írásának címe („Újabb jelentős fiatal író bukkant fel”) 
egyszerre utalt Hajas megkésett recepciójára és a hetvenes évek bornírt zsargonjára. Ma
gyar Narancs (2005) no. 35.



kus-nemzedék kategóriája is, melynek segítségével maguk az ifjú kritikusok 
is elhelyezik magukat a diszkurzív térben és az adott művészeti mezőben.

A kilencvenes évek végén, az ezredfordulón mondhatni szerencsésen 
talált egymásra a kínálat és a kereslet, amennyiben a friss, fiatal alkotókra 
kiéhezett szakma és kritika (és közönség) felfedezhetett egy új generációt. 
Mundruczó, Török, Pálfi, Hajdu, Fliegauf kritikai kanonizálása nagyon 
rövid idő alatt lezajlott. A beérkezésük és elfogadtatásuk gyorsaságát pon
tosan mutatja, hogy a 2000-es Szemle előtt a Filmvilágban Schubert 
Gusztáv még az eltékozolt fiatalokról írt. „Még mindig Jancsó Miklós a 
legfiatalabb magyar filmes, ami csak neki dicsőség, a szakmának szégyen. Van
nak fiatal filmesek, de nincsen fiatal film.”141 Két hónappal később azonban 
ugyanő már gátszakadásról és egy új raj megjelenéséről értekezett,142 de 
más kritikákban is egyre gyakrabban esett szó a fiatalok áttöréséről.143 
Mi történt ebben a két hónapban? Lezajlott egy Szemle, ahol debütált 
többek között Mundruczó Kornél (Nincsen nekem vágyam semmi), Fésős 
András (Balra a nap nyugszik) és Buzás Mihály (A kis utazás), a Buharovok 
új filmje (A másik ember iránti féltés diadala), a Kálmánczhelyi–Végh–Ste- 
fanovics triótól az uristen@menny.hu és Dyga Zsombortól a Gyilkosok.

Tizenöt év után visszanézve a listát feltűnő, hogy az öt játékfilmből egyet
len, Fésős magyar–német koprodukcióban készült újromantikus melo drámája 
nem low budget produkció. A többi mind struktúrán kívüli/olcsó film. Az 
alkotóik közül mostanra Mundruczó a magyar szerzői film egyik nagy neve, 
Dyga Zsombor pedig a populáris film elismert alkotója (Tesó, Kész cirkusz, 
újabban az Aranyélet című HBO-sorozat), a többiek azóta keveset rendeztek, 
kiszorultak a pályáról vagy, mint a Buharovok, átnyergeltek (visszatértek) a 
neoavantgarde galériavilágba. Az akkori, ezred eleji ingerszegény magyar 

141 Schubert Gusztáv: Eltékozolt fiúk. Filmvilág (2000) no. 2. 4.
142 Schubert pár hónappal később korrigálta is magát: „Az eltékozolt fiúk visszatértek. 
Soha ennyi független és fiatal filmet nem láthattunk még szemlén, s ami kezdetben csak 
számszaki kérdésnek látszott – most már világosan áll előttünk –, valódi gátszakadást 
okozott. A magyar film folyama (patakja? erecskéje?) nem a régi mederben folyik ezentúl 
tovább.” Schubert Gusztáv: Sodrásban. Filmvilág (2000) no. 4. 4.
143 Varga Balázs: A másik ország. Filmvilág (2000) no. 5. 8–9.
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filmkultúrában azonban már néhány, a sztenderdtől eltérő film nagy port vert 
fel. Ennyire ki volt tehát éhezve a kritika és a szakma egy része valami újra, 
valami változásra. Pedig a java csak ezután jött – például a következő évben, 
a 2001-es szemlén, amely többek között a Moszkva tér és a Macerás ügyek 
premierjét hozta. A „fiatal magyar film” paradigma megszületése és kritikai 
sikerkörútja ettől kezdve végképp megállíthatatlan volt.

A kritikusok pozíciókijelölése mellett azonban legalább ennyire fontos 
és tanulságos, hogy a fiatal filmesek megismertetésében, befogadtatásában 
kulcsszerepet játszott a magyar film két meghatározó alakja. Egyfelől Jan- 
csó, aki szimbolikus apa-figurája vagy mentora az ezredelő fiatal filmesei
nek, másfelől Grunwalsky Ferenc, aki pedig praktikusan is az egyik motorja 
volt a kanonizációnak (ráadásul jóval az első lelkes kritikai esszék megje
lenése előtt).144

Szemben a kilencvenes évekkel, az ezredfordulón tehát rövid idő alatt 
lezajlott egy fiatal filmes csoport kanonizálása. Grunwalsky és Jancsó tá
mogatása, lelkes kritikák, a főiskolásoknál Simó menedzseri szemlélete – ez 
így együtt sokszálú, komoly segítséget jelentett. És egyben azt is megmu
tatja, hogy miként értékelődött fel (újra) ekkoriban az intézmények szerepe. 
Például a Színház és Filmművészeti Egyetemé.

144 Grunwalsky már 1998-ban írt egy esszét Három szputnyikok címmel, amelyben Mispál 
Attila, Hajdu Szabolcs és a Buharovok filmjeit elemezte Grunwalsky Ferenc: Három 
szputnyikok. Filmvilág (1998) no. 8. 4–7. Majd két évvel később: Grunwalsky Ferenc: 
Senki sem dadog. Filmvilág (2000) no. 5. 4–7.

Jancsó, akit, láttuk, a Nekem lámpást adott kezembe az úr Pesten bemutatása óta a „leg
fiatalabb magyar rendezőként” szokás emlegetni, következő filmjében (Anyád! A szúnyogok) 
szerepelteti Mundruczót, és cameo szerepben feltűnik a Macerás ügyekben (amelyben a 
főszereplő lány egy, a modernista filmrendezőkhöz szóló dalocskában emlegeti is Jancsót). 
És Jancsó ötletére vagy legalábbis támogatására születik meg majd 2002-ben a Jött egy 
busz című szkeccsfilm (Bodó Viktor, Mundruczó Kornél, Pálfi György, Schilling Árpád 
és Török Ferenc epizódjaival), amely a „fiatal magyar film” emblematikus, bár elég felemás 
közös produkciója.

Továbbá Grunwalsky volt a motorja a Szájtépés filmszakadásig című rendezvénynek és 
vetítéssorozatnak (a budapesti Szindbád moziban), amely ezekben az években a fiatal 
filmről való gondolkodás egyik legfontosabb, nyilvános fóruma volt.



filmMŰVÉSZETIegyetem

A magyar filmben a „fiatal film” fogalma általában az intézményrendszer vagy 
a szakmai betagozódás kérdésén keresztül kapcsolódott össze a nemzedéki- 
séggel. A szakmába belépő új generációkat, jellemző módon, a Filmművészeti 
Főiskolán (2000 óta Egyetem) végzett osztályok mentén szokás felsorolni. 
Így volt és lett „legendás” osztállyá egy-egy nemzedék, vagy képviselt új nem
zedéket egy-egy főiskolai osztály. Kezdve a Máriássy-osztálytól (Szabó István, 
Kardos Ferenc, Rózsa János, Huszárik Zoltán, Kézdi-Kovács Zsolt, Elek 
Judit), a Herskó-osztályon át (Szomjas György, Ember Judit, Böszörményi 
Géza, Grunwalsky Ferenc, Gyarmathy Lívia) a Fábri-osztályig (Enyedi Ildikó, 
Can Togay, Monory M. András, Szász János, Janisch Attila), és az ezredfor
duló korábban már emlegetett Simó-osztályáig (Török Ferenc, Pálfi György, 
Hajdu Szabolcs, Miklauzic Bence, Groó Diana, Fazekas Csaba, Erdélyi Dá
niel, Fischer Gábor). Mindez a rendszerváltás előtt azért is volt fontos, mert 
jól mutatta, hogy a filmszakmába való belépés útja szinte kizárólag a Főiskola 
elvégzésén keresztül vezetett (bár a BBS-ben a hetvenes évektől kezdve több, 
nem a Főiskolán végzett alkotó is készíthetett filmet). A főiskolai képzésnek 
ez a becsatornázó szerepe a kilencvenes években csökkent, a kétezres években 
azonban ismét felértékelődött a Színház- és Filmművészeti Egyetemről ér
kező filmkészítők szerepe. Mindez szoros kapcsolatban van nem pusztán a 
magyar filmszakma alkotógárdája megújulásának, fluktuációjának kérdésével, 
de azzal is, hogy mikor milyen módon, hogyan konstruálódott egy-egy új 
nemzedék, fiatal, elsőfilmes, független filmes csoportosulás.

Ahogy arról már sok szó esett, a kilencvenes években, a filmgyártásra jutó 
pénzek csökkenése és értékvesztése idején, a szakmán kívülről érkező füg
getlen filmesek és fiatalok könnyebben és rugalmasabban vágtak bele olcsó 
filmek készítésébe – gyakran nem is 35 mm-es nyersanyagra dolgozva, 
hanem videóra forgatva.145 Talán ez volt az egyik komoly oka annak, hogy 

145 Az anyagi és technikai korlátok vállalása nem feltétlenül általános jelenség a kilencve
nes évek forráshiánnyal küzdő kelet-európai filmkultúrájában. A cseh filmesek például 
jellemzően nem forgattak videóra.



a nyolcvanas évek végén pályára lépő nemzedék tagjai (Can Togay, Monory 
M. András) ugyan elkészítették első-második játékfilmjüket, de nagy ki
hagyással, illetve közülük többen otthagyták a rendezői pályát. A kilenc
venes években végzett főiskolai osztályok tagjai (Mispál Attila, Fésős And
rás, Bollók Csaba, Iványi Marcell) pedig jobbára rövidfilmekkel mutatták 
meg magukat. Ennek a nemzedéknek a tagjai inkább a kétezres évek elején 
készítették első játékfilmjüket. Akkor, amikor a frissen végzett Simó-osztály 
tagjai „fiatal filmes” újhullámként berobbantak a magyar filmbe. A Főisko
lán végzett osztályok és nemzedékek szempontjából a kilencvenes évek az 
„elveszett nemzedék” évtizede – miközben, láttuk, hogy a független filme
sek előtt épp ekkor nyílt meg a pálya. Nagyban segítette ezt a már említett 
két új műhely, a Duna Műhely és az Inforg Stúdió beindulása.146

A pályakezdő filmesek különböző csoportjainak dinamikájában (függet
lenek vs főiskoláról érkezettek) fordulatot tehát az ezredforduló hozott, 
mégpedig a Simó-osztály tagjainak pályára lépésével.147 Az ő berobbanásuk 
számos okra vezethető vissza. Egyrészt természetesen a csapat sikeres első 
filmjeinek köszönhető. Ezek a filmek azonban nem készülhettek volna el 
az osztályvezető-mentor-stúdióvezető Simó Sándor elkötelezett és szisz
tematikus menedzseri tevékenysége nélkül. Fontos volt az is, ahogy erről 
már szó esett, hogy az ezredfordulón a mozikultúra és a közönségigények 
is átalakultak, továbbá a közönség mellett a szakma is ki volt éhezve egy 
magyar filmes „újhullámra”.

A Simó-osztály sikerének egyik titka, hogy osztályfőnök-mentoruk már 
a főiskolás évek kezdetétől csapatként kezelte őket, mégpedig olyan bemu
tatkozási lehetőségeket is megtalálva számukra, amely egyszerre eredménye
zett ismertséget és hozott tapasztalatot. Főiskolai éveik alatt vizsgafilmes 
feladatként Török Sándor-novellák alapján például tévésorozatot készítettek 
(az egyes epizódokat az osztály különböző tagjai rendezték), a sorozatot pedig 

146 1997-ben még olyannyira nem lehetett látni a „fiatal film” leendő áttörését, hogy Durst 
Görgy, a Duna Műhely vezetője Premier Plan Alapítványt hozott létre az elsőfilmesek 
támogatására – egyben szimbolikus gesztust gyakorolva és példát mutatva az ekkoriban 
éppen felálló, új Mozgókép Alapítványi játékfilmes kuratórium számára.
147 A Simó-osztály történetéről: Buzogány Klára: Így jöttek. Korunk (2008) no. 2. 8–14.



a frissen induló TV2 is támogatta, illetve vetítette, még ha csak az éjjeli mű
sorsávban is. Az osztály tagjai pedig első játékfilmjeiket igen hamar, szinte 
rögtön vagy pár évvel a végzés után leforgathatták, ráadásul nem videóra, 
hanem 35-ös nyersanyagra. A korai és gyors debütálás kivételes példa a ma
gyar filmtörténetben, ugyanis még a hatvanas években is nyolc évbe telt, amíg 
a legendás Máriássy-osztály összes tagja elkészíthette az első játékfilmjét 
(Szabó István: Álmodozások kora, 1963 – Huszárik Zoltán: Szindbád, 1971). 
A Simó-osztály tagjai esetében ez lényegében négy év alatt megtörtént 
(Török Ferenc: Moszkva tér, 2001 – Fischer Gábor: Montecarlo!, 2004). 
Mindez ráadásul a mozikultúra átalakulása idején történt. Akkor, amikor – a 
multiplexek felfutása után – már a művészmozik közönsége is egyre igénye
sebb lett, nem akart gyenge minőségű videóképet nézni. Az ezredelő fiatal 
magyar filmje, elsősorban a közepes költségvetésből készült, 35 mm-es tech
nikára forgott alkotások ezt az igényt tudták kiszolgálni technikai értelemben. 
Még lényegesebb persze, hogy tartalomban, témában is megtalálták a közön
ségüket – a moziba járó húszas-harmincas nemzedéket. Azt a generációt, 
amely ekkoriban nem nagyon talált a maga ízlésének, érdeklődésének meg
felelő magyar filmet. Az pedig, hogy Simó unszolására osztályának tagjai 
többségükben nemzedéki élményen alapuló történetet meséltek el első film
jükben, csak még egyértelműbbé tette filmek, alkotók és közönség találko
zását, megpecsételve az ezredfordulós „fiatal magyar film” generációs karak
terét. Ezért is volt kulcsfontosságú a diploma utáni gyors debütálás, az, hogy 
az elsőfilmes valóban fiatal filmes legyen. Mert így annak a nemzedéknek a 
tagjai készítették el a filmjeiket, amely nemzedék a mozikat is megtöltötte.148

Az ezredfordulón a Filmművészeti Egyetemen végzett rendezők gyors 
és sikeres debütálása alaposan átrajzolta a fiatal magyar film térképét. Kö

148 A Simó-osztály sikeres pályakezdésének, ahogy említettem, a csapatként való működés 
meghatározó eleme volt. A Színház- és Filmművészeti Egyetem elvégzése után más, 
szintén az SZFE-n végzett alkotótársukkal közösen alapították meg a Madzag Filmegy
letet, majd közülük a legtöbben megfordultak a Katapult Filmben, az Angelusz Iván és 
Reich Péter vezette műhelyben is.

Ha elfogy a cérna, ott a Madzag! Beszélgetés a Madzag Filmegylet tagjaival. http://magyar. 
film.hu/filmhu/magazin/ha-elfogy-a-cerna-ott-a-madzag-szakma.html

http://magyar


zépponti szerepbe az SZFE-n végzett alkotók kerültek, míg a kilencvenes 
években pályára lépő függetlenek és fiatalok közül igazán csak az tudott 
talpon maradni, aki mögött egy műhely is ott volt, mint Fliegauf Benedek 
és az Inforg Stúdió, illetve Dyga Zsombor és a Duna Műhely példája mu
tatja. A többiek vagy marginalizálódtak (akár folyamatosan dolgozva, mint 
Szőke András; de akár az első játékfilmhez eljutva, ám annak sikertelensége 
miatt a további folytatástól elesve, mint a rövidfilmesként igen népszerű 
Stefanovics–Kálmánczhelyi–Végh alkotótrió a Libiomfi című debütáló 
munka után), vagy konvencializálódtak (mint a Közgáz Vizuális Brigád a 
korai filmektől a Sztornó példájáig). De még a színházból érkezett, Mund- 
ruczóékkal egyívású, és a kétezres évek elején rövidfilmekkel, illetve játék- 
és kísérleti filmekkel jelentkező Schilling Árpád vagy Bodó Viktor sem 
tudták (vagy akarták?) folytatni filmes rendezői tevékenységüket.

Volt azonban még egy terület, ahol a fiatalok, érkezzenek bármilyen 
háttérből, kipróbálhatták magukat. Ez volt a rövidfilm, ami már a kilenc
venes évek óta (vagy még régebben, akár a hatvanas évek óta, ha a BBS 
hagyományát a rövidfilmes hagyománnyal azonosítjuk) a magyar filmes 
utánpótlás terepe. Miközben a magyar film nem volt népszerű, a filmké
szítés egyre népszerűbb lett. A Filmszemle nem hogy a Kádár-korban, a 
rendszerváltás idején, de még a kilencvenes években is értelmiségi elitese
mény volt. Kötelező, reprezentatív rendezvény. Volt egy év, egyetlenegy, a 
kilencvenes években, amikor Horváth György igazgatósága alatt a Szemle 
lazább és nyitottabb struktúrában és szellemiségben került megrendezésre, 
de az csak egy év volt. Aztán a kétezres évekre szép lassan megfiatalodott 
a közönség. Nemcsak a moziba járó közönség, hanem a filmszemlék kö
zönsége is. Ettől kezdve már nem is feltétlenül a játékfilmek csinálták a 
fesztivált, hanem a rövidfilmek. Rövidfilmet pedig jellemzőbb módon fia
talok készítettek. A filmkészítésnek volt tehát nagy a vonzereje, nem a 
magyar filmszakmának. A kétezres évek második felében azonban a rö
vidfilmes gyártás felfutása, a filmes rendezvények és fesztiválok elszaporo
dása nagy lökést adott ennek a szektornak.

A kétezres évek korábban elemzett trendje, a magyar populáris film 
modernizálódása szintén javarészt elsőfilmesekhez kötődik, ők azonban 



sem nem függetlenek (a szó kilencvenes évekbeli, non-professional vagy 
outsider értelmében), de nem is a Filmművészeti Egyetemről jöttek. Egy 
részük a reklámfilmes szakmában tanulta a mesterséget, és az ott szerzett 
technikai és anyagi tőkét hasznosítva vágott bele a játékfilmkészítésbe 
(Herendi Gábor, Kapitány Iván, Bergendy Péter),149 mások pedig külföldön 
tanultak filmkészítést (Goda Krisztina, Fonyó Gergely) vagy külföldről 
jöttek haza (Antal Nimród).150

Tanulságos azonban, hogy a Simó-osztály betörése gyakorlatilag egyedüli 
példa. Az utánuk következő osztály (melynek tagjait még Simó felvételiztette, 
ám az ő halála után Grunwalsky Ferenc vitte végig osztályvezetőként) ugyan 
eljutott a rendezői debütálásig, és komoly díjakat is kapott (Kocsis Ágnes, 
Mátyássy Áron, Gigor Attila), az ő pályára lépésük azonban már sokkal 
nehezebb, kevésbé feltűnő és nem annyira csapatként értelmezett áttörés volt. 
Nyilván nem függetlenül attól, hogy ez már a Mozgókép Alapítvány válsá
gának és felszámolásának az idejére esett.

149 Zachar Balázs: Reklámtigrisek. A spottól a játékfilmig. Beszélgetés Herendi Gáborral 
és Kapitány Ivánnal. Filmvilág (2002) no. 7. 13–15.
150 Antal Nimród egyébként a budapesti főiskolán, az ottani első angol nyelvű filmkészí
tő osztályba járt, de a kulturális háttér, szocializáció és tapasztalat szempontjából az ame
rikai évek legalább ennyire fontosak.

Egyről a kettőre

Az elsőfilmeket igen sok európai filmes rendszerben külön támogatják, 
hiszen az adott filmkultúra alkotói, stiláris és tartalmi megújulásának egyik 
legfőbb garanciája éppen az fiatalok és debütánsok folyamatos jelenléte, a 
rendszeres fluktuáció lehet. A rendszerváltás utáni két év fél évtized magyar 
filmjében is kifejezetten sok volt az elsőfilmes, ahogy azt az alábbi táblázat 
is mutatja.



Az évente bemutatott magyar filmek, és ezen belül az elsőfilmek száma 1990–2014

A kilencvenes és a kétezres években készült magyar filmek hozzávetőleg 
egyharmadát elsőfilmes alkotó jegyzi. Ez igen magas szám. Vagy roppant 
nyitott szakmára utal, vagy a számolás hibás (pedig a jellemzően fiatalok 
és függetlenek által, videóra készített olcsó filmeknek csak egy részét szá
moltam bele), vagy egyéb okok is rejtőznek a háttérben. Talán ez utóbbiról 
van szó, illetve mindez együtt, hisz az „elsőfilm” sokszorosan bizonytalan 
kategória. Mindazonáltal ha azt is megnézzük, hogy az elsőfilmesek közül 
hányan készíthették el a második, majd a harmadik filmjüket is, máris át
alakul a kép (ezt mutatja a következő, lenti táblázat). Az elsőfilmes rende
zők közel fele jutott el a következő filmjéig. Ez a piramisrendszer vagy 
kiválasztódás egyfelől természetes, másfelől az sem mindegy, hogy mekkora 
kihagyással, milyen kondíciók között épülnek a karrierek. A kilencvenes 
évek második fele és az ezredforduló (tehát a low budget hullám) idején 
debütáló alkotók közül leginkább a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
végzett filmkészítők tudtak megmaradni a pályán, és jutottak újabb lehe
tőséghez. Rajtuk kívül a sikeres populáris filmek készítői, valamint a két, 
már említett ellenpélda, az erős műhelyháttérrel rendelkező Fliegauf Be
nedek és Dyga Zsombor a legerősebb kivétel. Nem arról van tehát szó, hogy 



„kívülről” lehetetlen volt bejutni a magyar filmszakmába, mert a kétezres 
években is nagy számban készültek független alkotók első filmjei. Hanem 
inkább az a lényeg, hogy bejutni – és bent is maradni nem volt egyszerű.

A kétezres években a Színház- és Filmművészeti Egyetemről kikerülő 
rendezők felfutása újra felhívja a figyelmet a filmes-intézményi szocializáció 
problémájára. A SZFE (korábban Főiskola) a magyar filmszakmába való 
bekerülés egyik legfontosabb csatornája. Már csak ezért is kulcsfontosságú, 
hogy az ottani képzés milyen prioritások, miféle értékek mentén zajlik. Hogy 
művészeket, iparosokat, kultúrában járatos alkotókat akar-e nevelni az in
tézmény. Nem véletlen, hogy az SZFE-képzés reformja leg alább olyan rend
szeres téma volt az elmúlt évtizedekben, mint a pénzosztás reformja.

Az elsőfilmesek és a fiatal / független filmes alkotók pályakezdésének és 
pályán maradásának kérdése tehát újfent a gyártás és finanszírozás kapcsán 
elemzett trendekhez kapcsolható. A rendszerváltás utáni két évtized eltérő 
dinamikákkal volt jellemezhető. A kilencvenes évek karakterét az olcsó film 
és a függetlenek felfutása adta, ami egyben a filmszakmai mező kivételes 
nyitottságaként is értelmezhető. A kétezres éveket az SZFE-n végzett 
filmesek újbóli központi szerepe és a professzionalizáció (magasabb költ
ségvetés, jobb technika) jellemezte, ami a filmszakmai mezőn belüli moz
gások szűkülésével járt együtt.



Elsőfilmesek a magyar filmgyártásban, vastaggal kiemelve azok, 
akik második filmjüket is elkészítették151

151 Ez a táblázat pontosan mutatja azt is, miféle problémák adódnak az évente készített 
magyar filmek (számának) meghatározása, továbbá az „elsőfilmesség” címke alá sorolás 
kapcsán. Egyrészt csak a moziforgalmazásban bemutatott filmek alkotói szerepelnek benne, 
ezért számos, alternatív forgalmazásban megjelent (független) film hiányzik (Bernáth Zsolt, 
Lóránt Demeter munkái, de olyan filmek is, mint a Csuportkép vagy a Papsajt). Szintén a 
besorolási határon mozog számos televíziós/filmes produkció (többek között Czencz József, 
Martinidesz László, Szekeres Csaba, Iglódi István, Molnár György, Vidnyánszky Attila 
filmjei), illetve a határon kívüli műhelyben született alkotás (vajdasági, felvidéki magyar 
filmek). Ilyen értelemben sem könnyű tehát „lehatárolni” a magyar film kultúrát…

Ami pedig a debütálás mozifilmes kritériumát illeti: különösen fura, és legfeljebb for
mailag lehet „elsőfilmesnek” nevezni a hosszú televíziós pályával rendelkező alkotókat, a 
mozikban első alkalommal bemutatott filmjük kapcsán (például Fehér György, Molnár 
György és Pajer Róbert így volt elsőfilmes a kilencvenes évek elején). A játékfilmmel 
„debütáló”, tapasztalt operatőröket, dokumentumfilmeseket nem is említve (Gulyás Gyula, 
Koltai Lajos, Ragályi Elemér, Sas Tamás, Zsigmond Dezső). Egyszóval ez a táblázat inkább 
trendjelző, és óhatatlanul szűkítésekkel él.



Az elsőfilmesek helyzetének áttekintése, a fiatal magyar film kérdéseinek 
vizsgálata, illetve a populáris filmkultúra térnyerése és emancipációja után 
a következő fejezetekben azt vizsgálom meg, hogyan alakultak a magyar 
filmek kanonizációs trendjei idehaza, illetve külföldön. A kánonokkal és a 
díjakkal, elismerésekkel való bíbelődés sokak szerint felesleges, mert ezek 
a díjak (főleg ilyen vegyes összeállításban) esetleges, amúgy is felemás mér
cét mutatnak, valamint egyes díj odaítélése vagy oda nem ítélése mögött 
seregnyi egyéb ok rejtőzhet. Mindezeket a bizonytalansági faktorokat elis
merve azt gondolom, trendek jelzésére és problémák megmutatására igen 
alkalmas a kanonizációs listaelemzés módszere. A kanonizációval, kánon
képződéssel kapcsolatos elméleti és módszertani problémákat itt most nem 
részletezve152 a továbbiakban elsősorban a különféle díjak által kirajzolt 
kanonizációs erővonalakat elemzem. Célom a magyar filmek hazai, illetve 
külföldi elismertségének legalább vázlatos összehasonlító vizsgálata. Ennek 
érdekében a lehetséges díjak és elismerések közül a Magyar Filmszemle 
fődíja mellett a szemlén a külföldi kritikusok által kiosztott Gene Mos- 
kowitz-díj, továbbá a Magyar Filmkritikusok fődíja, az adott évben Ma
gyarország által Oscar-díjra nevezett filmek, valamint a berlini és a cannes-i 
fesztiválon versenyben szerepelt magyar filmek listáit állítottam össze és 
vetettem egybe. Hogy miért éppen ezeket, az némi magyarázatot igényel. 
Maga a Filmszemle természetesen nem, hiszen negyvenöt éven keresztül 
ez volt a hazai filmszakma legfontosabb rendezvénye. A modern magyar 
filmtörténetet, de akár a rendszerváltás utáni két és fél évtized trendjeit akár

152 A kanonizáció kérdéseiről és a magyar filmtörténeti kánonról bővebben írtam a Metro
polis magyar filmkánonnal foglalkozó összeállításában: Varga Balázs: Benne lenne? Magyar 
filmtörténeti toplisták és a kanonizáció kérdései. Metropolis (2009) no. 3. 32–44.

Mi a magyar film? A kanonizáció kérdései



a Filmszemlék története alapján is el lehetne mesélni.153 A Szemlén renge
teg díjat osztottak, kérdés, hogy engem most miért csak a fődíj és a külföldi 
kritikusok díja érdekel. A fődíj nyilván a legfontosabb, és azt gondolom, 
önmagában elemzésre érdemes kategória. A többi díjak számbavétele diffe
renciálna, ám szinte áttekinthetetlenül kuszává tenné a képet. Mindenesetre, 
ha lesz olyan alkalom, ahol fontos megjegyezni, hogy a Szemle-fődíj mel
lett mely más film(ek) kaptak különösen sok és fontos elismerést, ott ezt 
megteszem. A külföldi kritikusok díja azért különösen fontos, mert az éves 
magyar mustra közegében jeleníti meg a nemzetközi szaksajtó és a feszti
válok válogatóinak ízlését. A Magyar Filmkritikusok díjai közül is csak a 
fődíjat emelem ki, maga a kritikusi díjlista mégis különösen fontos, hiszen 
egyrészt a kanonizáció folyamatát amúgy is meghatározó értelmező közös
ség véleményét reprezentálja, másrészt ez a díj rendszeresen betöltött vala
miféle kiegyensúlyozó pozíciót a Szemle fődíjával szemben. A kritikusok 
gyakran más filmet emeltek ki az éves termésből, mint a Szemle zsűrije. 
Az Oscar-díjra való nevezés meglepő lehet egy ilyen listában, ám épp azért 
érdekes, mert azt mutatja, hogy a filmszakma az adott évben mely magyar 
filmet tartott egyáltalán szóba jöhetőnek arra nézvést, hogy ebben a ver
senyben részt vegyen, vagy legalábbis a hazai filmkultúrát reprezentálja. 
Végül a két legfontosabb nemzetközi fesztivál versenyében való szereplés 
a külföldi kánon (a fesztiválok válogató, programalkotó munkatársainak, 
vezetőinek, kurátorainak) szelekcióját mutatja.

153 1989-ben a dokumentumfilmek áttörése és korábban betiltott filmek premierje, 1990- 
ben a fiatal filmesek már említett lázadása, utána magának a Szemlének az elmaradása, 
1995-ben az első alkalommal sorra kerülő rövidfilmes versenyprogram, a kilencvenes évek 
második felében a fődíj ki nem osztása vagy épp egy populáris film és egy szerzői film 
közötti megosztása, a kétezres évek elején a Filmközpont terve elleni tiltakozás, 2003-ban 
a miniszterelnöki ígéret a nagyvonalú forrásbővítésről, 2005-ben a külön szerzői és külön 
zsánerfilmes fődíj bevezetése, utána ennek a rendszernek az elhagyása, 2012-ben az úgy
nevezett „fapados filmszemle” megszervezése, 2013-ban pedig a Szemle megszűnése a 
kulcsesemény. 2014 pedig a Filmakadémia és a Magyar Filmhét megalapításával egy 
szakítás és egy új hagyomány nyitányának gesztusa.



Kortárs magyar filmes díjlista, illetve kanonizációs sor 



A listát elemezve az egyes díj- vagy elismeréskategóriák tekintetében hossz
metszeti, illetve, az egyes éveket tekintve, a különböző kategóriákat össze
vető keresztmetszeti tanulságokat is levonhatunk. Talán az egyik legfonto
sabb, első észrevétel, hogy mindkét szempontból igen változatos a kép. Nem 
nagyon lehet azt állítani, hogy egy adott rendező kiemelkedően, rendsze
resen kapná meg a legfontosabb díjakat (kivétel talán Gothár Péter nagy 
sorozata, akinek mindhárom, 1995 és 2003 között készült filmje fődíjas lett 
a Szemlén). Az sem jellemző, hogy egy film egy adott évben minden szem
pontból, minden listán kiemelkedik, mert általában a hazai és a külföldi 
kánon valahol súrlódik, ütközik. Talán két kivétel van. Gothár A részleg 
című filmje a hazai és a külföldi kritikusok elismerését, valamint a Szemle 
fődíját is megkapta, A-kategóriás fesztiválon is szerepelt, de nem Cannes- 
ban vagy Berlinben, hanem Karlovy Varyban, ahol díjat is kapott. A másik 
pedig Tarr Béla, akinek a filmjei a Werckmeister harmóniák tól kezdve a hazai 
és a nemzetközi kánonban is előkelő helyen szerepelnek.

Alapból tehát azt mondhatjuk, hogy a kilencvenes és a kétezres éveknek 
is van kanonikus magyar rendezője. A kilencvenes éveké Gothár Péter – bár 
az ő hazai elismertsége messze erősebb, mint a nemzetközi. A kétezres 
éveké pedig Tarr Béla – akinek a kanonizációja külföldön indult még a 
kilencvenes években, és ekkorra lett idehaza és külföldön egyaránt kiemel
kedően elismert rendező.

A kilencvenes években és még a kétezres évek elején is azt látjuk, hogy 
a hazai és a külföldi elismertség nem feltétlenül jár együtt. A kilencvenes 
évek első felének új magyar filmjeire, az úgynevezett „fekete széria” alkotá
saira ez kevésbé áll, azok ugyanis nemcsak idehaza voltak igen elismertek, 
de a nagy nemzetközi fesztiválok érdeklődését is felkeltették, díjakat is 
kaptak (Gyerekgyilkosságok, Woyzeck). Az alkotóik közül azonban csak Szász 
János maradt meg tartósan a nemzetközi filmes és fesztiválporondon. A „fe
kete széria” ideiglenes és lokális siker volt, talán nem függetlenül attól, hogy 
ezeknek a filmeknek az elvont, univerzalisztikus témákat feszegető világá
ból épp az hiányzott, ami a magyar és a kelet-európai filmet évtizedeken 
keresztül érdekessé tette Nyugaton: a politika és a rendszerkritika. Fehér 
György Szenvedély című filmje majd minden hazai elismerést megkapott 



– komolyabb nemzetközi pályát mégsem futott be. Általában is azt lehet 
mondani, hogy a Szemle-siker önmagában nem volt garancia a nemzetközi 
karrierre. Gyakoribbak azok az esetek, amikor egy film a Szemlén nem kap 
fődíjat, de a külföldi kritikusok (f )elismerik, majd a nemzetközi fesztivá
lokon valóban sikeresen szerepel. (Míg az adott évben a Szemle fődíját 
elnyert alkotás nem fut be ilyen sikeres utat külföldön.) Ezt történt egymás 
után több évben is a kétezres évek elején, mégpedig épp az ekkoriban de
bütáló fiatal filmesek alkotásaival (Hukkle, Szép napok, Rengeteg, Kontroll). 
A Szemlén egyik sem kapott fődíjat, viszont külföldi fesztiválok felkapták 
őket. A kétezres évek „fiatal magyar filmes” hullámának kanonizációjával 
kapcsolatban is elmondható tehát kicsiben az, ami Tarr Bélával kapcsolat
ban már feltűnő volt: hogy a külföldi (és általában a hazai kritikai) elismert
ségük megelőzte a legfontosabb hazai fórum kanonizációs gesztusait. Amit 
úgy is lehet fogalmazni, hogy a „fiatal magyar filmet” a magyar kritikusok 
szűk köre és a nemzetközi fesztiválok tették naggyá. Az is igaz ugyanakkor, 
hogy a kétezres évek közepétől kezdve lényegében csak ebbe a hullámba 
sorolt alkotás nyerte a Szemle (szerzői filmes) fődíját. Azaz, miután a gát 
átszakadt, onnantól kezdve ez a hullám mindent vitt.

Végül néhány megjegyzés az Oscar-díjra nevezett magyar filmek listá
járól. Ennek a sorozatnak a feltűnő vegyessége (döntően ugyan szerzői 
filmek szerepelnek rajta, de a Sose halunk meg és a Kaméleon a populáris 
filmkultúrát képviseli) az értékrendek hibriditását mutatja. Pénz és marke
ting hiányában (valamint, tegyük hozzá: kiemelkedő nemzetközi feszti
válsikerek hiányában) a kilencvenes és a kétezres években magyar filmnek 
még a szűkített listára kerülni sem volt esélye, nem hogy a díjjelölt öt film 
közé (miközben a hetvenes évek végétől a nyolcvanas évek végéig terjedő 
időszakban hat magyar alkotás is szerepelt a jelöltek között, és a Mephisto 
meg is kapta az Oscart). Az Oscar-nevezés, gondoljunk bármit magáról a 
díjról, annak fontosságáról és az azt körülvevő média-hajcihőről, igen fon
tos nemzetközi bemutatkozási (tehát nem feltétlenül megmérettetési) le
hetőség. Egyfajta kirakat, avagy teszt, arra vonatkozóan, hogy az adott 
nemzeti filmkultúra milyen típusú filmmel gondolja reprezentálni magát 



– esetleg ezenkívül még azt is mutatja, hogy mely filmről gondolja azt, hogy 
van esélye versenybe szállni ezen a terepen. Nos, ebből a perspektívából 
érthető meg a fenti lista vegyessége. Szerepel rajta csak idehaza értékelt 
szerzői film (Kicsi, de nagyon erős), nem kanonizált (mert) populáris alkotás, 
melyről talán az gondolható, hogy felkelti a szélesebb angolszász filmes 
világ figyelmét (Sose halunk meg, Kaméleon). Akad év, amikor a nemzetkö
zileg legismertebbek közé számító magyar rendezők új filmjét neveztük 
(Nekem lámpást adott…, Édes Emma, drága Böbe – ez utóbbi elnyerte Ber
linben az Ezüst Medve díjat). Több esetben az aktuális fesztiválsiker került 
fel az Oscar-nevezettek közé (Torzók, Hukkle, Taxidermia). Más esetben a 
téma és az ismertség együtt számíthatott (Cigánytörvény, Sorstalanság). Egy 
bizonyos (és leginkább ez felel meg más, hasonló karakterű és filmkultúrájú 
ország gyakorlatának): a vezető nemzetközi fesztiválokon versenyben sze
repelt, és ott díjat nyert mindegyik magyar film egyben a következő évben 
hazánk Oscar-díjra nevezett alkotása is lett (Édes Emma…, A torinói ló, 
Csak a szél, Fehér isten, Saul fia).

Ennek a kategóriának a beemelését természetesen megint csak egy kur
rens példa, a Saul fia 2015-ös, 2016-os diadalmenete indokolja. Két hosszú 
évtizeden keresztül, a kilencvenes években és a kétezres években az Os- 
car-díjra való nevezés legfeljebb a hazai filmes társadalom számára lehetett 
érdekes, mert igazán komoly sanszokkal nem indulhattak magyar filmek 
ezen a porondon. A nagy füzet már az előszobába bekerült (a kilences no- 
minációs listán még igen, a szűkített, és az Amerikai Filmakadémia tagjai 
számára szavazásra bocsátott ötösön azonban nem szerepelt), és 2015-ben 
sokak szerint úgy tűnt, hogy a Fehér istennek is van esélye legalább idáig 
eljutni. Végül aztán nem Mundruczó alkotása, hanem Nemes Jeles László 
filmje jutott el az Oscar-díjig. Tanulságos mindazonáltal, hogy az elmúlt 
évek két kiemelkedő kelet-európai presztízsfilmje, a 2015-ben Oscar-díjas 
lengyel Ida, illetve a Saul fia egyaránt váratlan, meglepő alkotásként futotta 
be a maga kiemelkedő karrierjét. Az Idára, készítése idején még a lengyel 
filmes sajtó sem nagyon figyelt (rendezője, Pawlikowski korábban brit 
színekben alkotott), sőt, az Ida – szemben a cannes-i díjnyertes Saullal –



komoly A-kategóriás fesztiválbelépő nélkül kezdte meg a maga diadalme
netét. Ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi siker egyáltalában nem boríté
kolható, annál sokkal kiszámíthatatlanabb összetevői vannak. A vezető 
filmfesztiválok mindazonáltal kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben a 
történetben.



Ki nyer ma?
A magyar film és a nemzetközi fesztiválok

A magyar filmek számára a nemzetközi fesztiválszereplés legkésőbb a hat
vanas évek óta kulcsfontosságú, a hazai szerzői filmes paradicsom, illetve 
politikai fontosság képzetének fontos támasza a fesztiválszereplés.154 A nem
zetközi fesztiválok világa és egész rendszere rengeteget változott az elmúlt 
évtizedekben.155 A kardinális fordulatot az elmúlt bő másfél évtized hozta, 
a fesztiválvilág igen erőteljes intézményesülésével. A magyar film átalaku
lásában, megítélésének változásában a fesztiválvilág különösen fontos sze
repet játszik, ezért is érdekes megnézni, hogy ebben az átformálódó fesz
tiválvilágban milyen pályákat futottak be a hazai alkotások.

„Mindenki nyert, és mindenki kap valami díjat.” Ezzel az Alice Csodaor- 
szágban-mottóval indítja a presztízs gazdaságtanáról szóló könyvét a kul
turális szociológiával foglalkozó James English.156 Az irodalmi és művészeti 
díjak túltermelésével jellemezhető kortárs kulturális körforgásnak a nem
zetközi filmfesztiválok kitüntetett szereplői. Szintén English idézi Gore 
Vidal aforizmáját, miszerint Amerikában több a díj, mint az író. A film
fesztiválok világára ugyancsak illik ez a tétel, ugyanis valószínűleg több 
díjat osztanak ki évente a legkülönfélébb nemzetközi filmfesztiválokon

154 Muszatics Péter: Kánon és kirakat. Magyar filmek nemzetközi fesztiválokon. Metro
polis (2009) no. 3. 120–128.
155 A hihetetlen gyorsasággal bővülő Film Festival Studies irodalomból – a nemzetközi 
fesztiválok történetével kapcsolatban – csak egyetlen, kulcsműnek számító írást van itt 
hely megemlíteni. Elsaesser, Thomas: Film Festival Networks: The New Topographies of 
Cinema in Europe. European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam 
University Press., 2005. 82–107.
156 English, James F.: The Economy of Prestige. Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural 
Value. Cambridge – London: Harvard University Press, 2005.



(egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint 3500 van belőlük), mint ahány film 
készül az adott évben. A túltermelés azonban nem feltétlenül jelenti a díjak 
értékvesztését. Legalábbis nem mindegyikét. A nemzetközi filmfesztiválok 
hálózata robbanásszerűen bővült az elmúlt évtizedekben, de továbbra is 
szigorú hierarchia működik benne. A csúcsragadozók az úgynevezett 
A-kategóriás fesztiválok, de még ezekből is bő tucat van. Berlin és Cannes 
ebből a listából is kiemelkedik: az európai filmek számára ez a két fesztivál 
a legfontosabb. Itt versenyben, de akár versenyen kívüli szekcióban is sze
repelni annyit tesz, hogy az adott film és alkotója a kortárs filmtőzsdén 
jegyzetté válik. A vezető fesztiválok válogatnak és válogathatnak. Ragasz
kodhatnak ahhoz, hogy az adott filmnek az ő programjukban legyen a 
világpremierje. A többi fesztivál utánuk jön – időben és rangban egyaránt. 
Ha egy film nem jutott el a májusi cannes-i szemlére, a következő félévben 
sorra kerülő vezető fesztiválok versenyprogramjával vigasztalódhat.157 Té
vedés lenne persze azt állítani, hogy Cannes és Berlin mindig a legjobb 
filmeket választja (például azért, mert ki is mondja meg, hogy mi a leg
jobb), vagy fordítva, hogy azok a legjobb filmek, amelyek ezeken a feszti
válokon szerepelnek. Az ezer különféle szempontot figyelembe vevő ver
senyprogram mellett a kiegészítő szekciók gyakran sokkal izgalmasabbak, 
mert kevesebb elvárás terheli őket. Trendcsinálók és trendkövetők szim
biózisa mindenesetre a nemzetközi fesztiválvilágban (is) igen erős, a fesz
tiválok programválogatói pedig olyan véleményvezérek, mint a képzőmű
vészeti artworld nagy hatalmú kurátorai. A fesztiválvilág zajos, hektikus 
és csillogó piac, amelyen az A-kategóriás fesztiválok a nagykereskedők, 
a többi pedig a kiskereskedő.158 És akkor ehhez rögtön hozzá kell tenni: a 
forgalmazók zömmel a nagykereskedőkhöz járnak, azaz a vezető nemzet
közi fesztiválokon (és a mellettük szervezett filmpiacokon) sikerrel sze
replő filmeknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy külföldön mozifor
galmazásra kerüljenek.

157 Owen Evans: Border Exchanges: The Role of the European Film Festival. Journal of 
Contemporary European Studies (2007) no. 1. 23–33.
158 Bachmann, Gideon: Insight into the Growing Festival Influence: Fest Vet Discusses 
'Wholesale' and 'Retail' Events. Variety (28 Aug. 2000)



Csakhogy ennek a hagyományos művészfilmes-művészmozis forgalma
zás megroppanása idején, a korábbinál kisebb szerepe van. A fesztiválok 
egyik legfontosabb szerepe továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet a 
kevéssé populáris filmekre, illetve ütemesen formálják a kánont, évről évre 
új trendeket és alkotókat felfedezve (akiknek későbbi sikerei egyben a fel
fedező fesztivál presztízsét is öregbítik majd). A filmfesztiválok azonban 
korántsem csak a filmforgalmazási piac és a médiahírverés szempontjából 
fontosak. Sokkal inkább önálló hatalmi ágazatként jelentkező hálózatot 
jelentenek. Olyan rendszert, amely a filmszakma mindegyik szegmensében 
képviselteti magát a gyártástól a forgalmazásig és a bemutatásig.159

Hagyományosan a filmfesztivált a gyártás és a forgalmazás közötti fontos 
láncszemként szokás elképzelni. Itt méretnek meg az új filmek, itt csapnak 
le a forgalmazók a legizgalmasabb újdonságokra, hogy aztán a kiválasztott 
fesztiválrajongó kevesek után a szélesebb közönség a premierpalotákban és 
művészmozikban is láthassa ezeket a filmeket.

A vezető fesztiválok azonban napjaikban már nemcsak kész filmekkel 
törődnek, hanem készülő filmekkel is. Filmgyártást ugyan csak ritkán tá
mogatnak, különböző alkotói ösztöndíjak és speciális alapok révén azonban 
a projekt fejlesztés területén egyre aktívabbak, és gyakran alkotók és produ
cerek közötti házasságközvetítőként lépnek fel. Az alkotók számára hihe
tetlenül fontos bekerülni ebbe a hálózatba, és nem pusztán a projektfejlesz
tés (egyfajta minőségi kontroll) lehetősége miatt, hanem azért is, mert ettől 
kezdve az adott alkotó vagy projekt valamelyik vezető fesztivál nevével 
felcímkézve fut majd, így pedig sokkal nagyobb esélye lesz gyártót és kop- 
roducert találni, jelentős fesztiválra eljutni, és ezen keresztül a nemzetközi 
forgalmazásban is megjelenni.160

A fesztiválok másfelől izgalmas, dinamikus események. Még a médiacir
kusz által elkerült kisebb rendezvények is. Ebben rejlik a szexepiljük, és ez 
a fesztiválok túltengésének egyik erős magyarázata. Hiszen az egyszeri és

159 Iordanova, Dina: The Film Festival as an Industry Node. Media Industries (2015) no. 
3. 7–11.
160 Ostrowska, Dorota: International Film Festivals as Producers of World Cinema. Ci- 
néma & Cie (2010) nos. 14–15. 145–150.



egyszerű mozilátogatást eseménnyé teszik (pódiumbeszélgetések, alkotók 
meghívása, exkluzivitás felcsillantása), és ez egyre erősebb nézőcsalogató 
hatással bír. A filmfesztiválok tehát már nem a művészmozik előszobái, 
hanem lassan a hagyományos művészmozis hálózat helyébe lépnek. (Nem 
véletlen, hogy napjainkban a művészmozik is csak folyamatos rendezvé
nyekkel, eseményekkel tudják fenntartani a figyelmet, és tartani a lépést.) 
Egyrészt már csak magukon a vezető fesztiválokon sokkal több film kerül 
közönség elé, mint amennyit a mozikban forgalmaznak. Másrészt a fesz
tiválok nézőszámát sem lehet lebecsülni: becslések szerint a nemzetközi 
filmfesztiválok összesített nézőszáma körülbelül egytizede az éves európai 
mozilátogatottságnak, azaz sokmilliós nagyságrendű.161

A 'fesztiválfilm' kategória tehát napjainkban gyakran a művészfilm vagy 
a szerzői film szinonimája. És legalább annyira sokértelmű kifejezés, mint 
az előbbiek. A fesztiválsiker és az utazó filmmé válás (amikor egy filmet 
kézről kézre adnak a fesztiválok, és az adott filmet többen nézik meg kül
földön, mint odahaza) ugyanis gyakran elidegeníti a filmet a saját, lokális 
kultúrájának kontextusától. Mindez főképp a kisebb vagy zártabb nemzeti 
filmkultúrák esetében jellemző: nem véletlen, hogy az önegzotizálás és az 
orientalizmus vádja leggyakrabban ezen alkotások esetében kerül elő. 
A trendérzékenység, a fesztiválok hatalmi kulturális politikája és a kultu
rális önazonosság képviselete egykönnyen nem összeegyeztethető.

Épp ezért a következőkben magyar filmek fesztiválszerepléseinek elem
zésén keresztül a lokális és a globális kulturális erőterek kölcsönkapcsolatát 
helyezem fókuszba.

161 Az egyik jelentős európai filmfesztiválon, Rotterdamban 2010-ben több mint 350 ezer 
nézőt regisztráltak.



Lokális / globális térben

A hazai és a külföldi filmes szereplések, díjak és elismerések összevetése 
alkalmas lehet arra, hogy különböző kulturális szemszögekből megfogal
mazott értelmezéseket hasonlítsunk össze. Különösen érdekes lehet abban 
az esetben, amikor az adott alkotás lokális, illetve nemzetközi megítélése 
karakteresen eltér egymástól – márpedig a magyar filmben erre számos 
példát találhatunk. A magyar filmtörténetnek kevés olyan szereplője van, 
akinek kiemelkedő jelentőségét egyszerre igazolná vissza a hazai és a nem
zetközi kritika. Tarr Bélán kívül Jancsó Miklós és talán Szabó István tar
tozik ebbe a körbe. Arra, hogy egy idehaza kanonizáltnak tekinthető alkotó 
nemzetközi ismertsége jóval gyengébb, számos példát lehet hozni. Az el
múlt évtizedekből ilyen Jeles András, Szomjas György vagy Grunwalsky 
Ferenc életműve, amelyek hazai elismerések sorát érdemelték ki, ám a nem
zetközi fesztivál-körforgásban szinte alig jelentek meg. Láthattuk, hogy 
sok szempontból még a kilencvenes évek egyértelműen kanonizált magyar 
rendezője, Gothár Péter is idetartozik.

Világos, hogy a lokális filmkultúrák mindig több alkotót tekintenek je
lentősnek, mint ahányat egyes nemzetek alkotói közül a fesztiválvilág ki
emel – már csak a statisztika és a szelekciós logika okán is. A kérdés tehát 
nem is az, hogy egy adott korszakban a kiemelkedőnek tartott magyar al
kotók közül miért csak egy vagy kettő, netán egy sem kerül be a nemzetközi 
kánonba. Hanem egyrészt az, hogy az adott filmeknek, életműveknek vajon 
ugyanazon vonatkozásai lesznek-e értékesek, jelentésteliek a hazai, illetve 
a nemzetközi kontextusban; másrészt pedig azok az esetek lehetnek érde
kesek, amikor a nemzetközi kritikusi és fesztiválvilág által elismert szerző 
hazai fogadtatása jóval ellentmondásosabb – ennek lehet példája Mészáros 
Márta 1970-es évekbeli filmjeinek széttartó magyar, illetve nemzetközi 
recepciója.

A globális/lokális értések, értelmezések és értékelések kölcsönviszonya 
jól látható Tarr kanonizációjának történetében is. Tarr idehaza és globálisan 
egyaránt magasan kanonizált alkotónak számít. A torinói ló által a 2011-es 
Berlini Filmfesztiválon elnyert Ezüst Medve díj a legkomolyabb elismerés 



volt, amit magyar film a kilencvenes évek eleje óta nemzetközi fesztiválon 
szerzett (a Saul fia előtt, természetesen).162 Egyben ez volt Tarr Béla legran
gosabb nemzetközi fesztiváldíja is. Tarr azonban nem A torinói ló berlini 
elismerésével lett a kortárs filmkultúra kanonizált alkotója, hiszen munkáit 
már a Kárhozat, de legkésőbb a Sátántangó óta különös figyelem és elisme
rések sora övezte.

A Sátántangó és Tarr kanonizációja az 1990-es évek második felében, a 
film és a Tarr-életmű nemzetközi retrospektív vetítéssorozatai, valamint 
befolyásos kritikusok, esszéisták (Susan Sontag, Jonathan Rosenbaum) 
kitüntető megnyilatkozásai után erősödött meg. 163 A hazai kanonizáció a 
nemzetközi elismeréseket követte. Bemutatásakor a Sátántangó a Film
szemlén és a kritikusoktól egyaránt díjat kapott – de sehol sem a fődíjat. 
Kovács András Bálint fent idézett szövegeiben emiatt írja, hogy Tarr ka- 
nonizációja külföldön indult el. Másfelől azonban a Sátántangó bemutatója 
kapcsán a Filmvilág kiemelt összeállítást szentelt a filmnek, melyben helyet 
kapott Esterházy Péter laudációja is.164 Egyszóval a hazai fogadtatás min
tázata annyiban hasonló volt a nemzetközihez, hogy a kanonizáció kezdő 
gesztusa a kritikusi-kulturális elit részéről érkezett. Ezt követte előbb a 
tágabb filmkritikus közösségtől érkező kanonizáció, párhuzamban azzal, 
ahogy a Sátántangó a kilencvenes években nehezen hozzáférhető, nézőpró
báló, ám rajongók szűk köre által istenített, hazai és nemzetközi mű- 
vész-kultfilm lett. Végül a szélesebb kulturális nyilvánosság és a nemzetközi 
filmkultúra elismerése a kétezres évek második felében, mikorra Tarr biztos 
szereplője lett a legfontosabb / legjobb kortárs rendezők toplistáinak.

162 A Berlini Filmfesztiválon az Ezüst Medve díjat több kategóriában is kiosztják. Ezek 
közül a legfontosabb a nemzetközi zsűri nagydíja. Ezt az elismerést magyar film utoljára 
1992-ben kapta meg, akkor Szabó Istvánt díjazták az Édes Emma, drága Böbéért. Ezt 
követően pedig Fliegauf Benedek filmje, a Csak a szél kapta meg 2012-ben.
163 Tarr – és a Sátántangó – kanonizációjáról bővebben: Kovács András Bálint: A kisterem 
és a nagyterem. Filmvilág (1994) no. 4. 4–5.; Kovács András Bálint: A negyedik dimenzió. 
A Sátántangó tizenöt éve. Filmvilág (2009) no. 2. 4–5. Kovács András Bálint: A kör bezá
rul. Tarr Béla filmjei. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013.
164 Esterházy Péter: Egy nagyszabású. Filmvilág (1994) no. 6. 8–9.



Mindeközben tematikusan is végigkövethető, hogy az elmúlt két évti
zedben készült Tarr-filmek eloldódnak a közvetlen lokális referenciáktól.165 
Tarr életműve ugyanis abból a szempontból is paradigmatikus a kortárs 
európai filmben, hogy a téma- és helyszínválasztás szempontjából filmjei
nek sora többé-kevésbé lineáris ívet rajzol le, amennyiben a lokális helyszí
nek és problémák felől az univerzális kérdések és helyszínek felé mozdul 
el. Első filmjei az 1970-es, 1980-as évek szociografikusan is meghatározott 
miliőjében, magyar panelvilágában játszódnak, stilárisan pedig fontos ke
retüket az akkori magyar filmes irányzat, a Budapesti Iskola dokumenta- 
rizmusa jelenti. Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején készített film
jeiben szintén meghatározó a lokalitás, ám a Kárhozat vagy a Sátántangó 
magyar pusztája már nem direkt szociografikusságával, hanem elvontabb, 
stilizáltabb lokális kulturális térként mutatkozik. Ezen filmek stiláris kon
textusa szintén egy hazai irányzat, a már többször említett, a Kárhozattal 
induló és Sátántangóval végződő „fekete széria”. A 2000-es években készült 
Tarr-filmek azonban már eloldódnak a lokális kulturális miliőtől. A Werck- 
meister harmóniák nem pontosan definiált kelet-európai heterotópiája után 
A londoni férfi, illetve A torinói ló már címében is az európai kontextust 
hangsúlyozza. Nyilván nem a „magyarság” kimosódásáról van itt szó, hanem 
egy olyan, következetes alkotói szemléletről, amely új és új színtereken 
vizsgálja az életmű középponti témáit (kiszolgáltatottság és együttérzés, az 
újrakezdés reménye és reménytelensége).166 Tarr Béla egyedi szerzői víziói 
és egyre szélesedő kulturális térbe helyezett történetei tehát olyan egyedi 
és erőteljes értelmezési tereket teremtettek, amelyek az eltérő kulturális 
hátterű és különböző perspektívájú értelmezéseket, nézői élményeket igen 
sok ponton közös nevezőre hozták. Így lett Tarr egyfajta „kortárs klasszi
kus”, a lokális kultúra témáit, kérdéseit és sajátosságait univerzális víziókban 

165 Ebből a szempontból életműve párhuzamba állítható Kieslowski vagy Tykwer, illetve 
sok szempontból Haneke életművével.
166 A torinói ló hazai és nemzetközi recepciójának összevetéséről: Varga Balázs: Egyedül 
álló – A torinói ló értelmezései magyar és angol nyelvű írások tükrében. Filmszem (2012) 
no. 2. 42–53.



megjelenítő, és ezért a globális nemzetközi művészfilmes (szub)kultúrában 
mindenütt érvényesen és erőteljesen megszólaló rendező.

De kanyarodjunk vissza a magyar filmek fesztiválszereplésének kérdéséhez. 
A rendszerváltás utáni években magyar filmek egész szép számmal szere
peltek a vezető nemzetközi fesztiválokon, közöttük A-kategóriás fesztivá
lokon is. Igaz, szinte mindig valamelyik mellékszekcióban, és csak ritkábban 
a versenyprogramban.167 De ez nem csak a magyar filmekre igaz, hanem az 
egész régió filmművészetére. Cannes-ban, a kilencvenes években szinte csak 
mutatóba akadt közép-európai versenyfilm. Már volt szó róla, hogy 1990- 
ben a versenyprogramban két betiltott filmmel szerepelt a régió. Karel 
Kachyna két évtizeden át betiltott filmje, a Fül, illetve Bugajski 1982-es 
munkája, a Kihallgatás képviselte a cenzúra eltörlése utáni kelet-európai 
filmet, illetve ugyanebben az évben, Berlinben Menzel két évtizedre do
bozba zárt munkája, a Pacsirták cérnaszálon kapta az Arany Medvét.

A kilencvenes években a két vezető európai fesztivál közül Berlinben volt 
hangsúlyosabban jelen a magyar film. 1989-ben versenyben volt a Mielőtt 
befejezi röptét a denevér, 1990-ben A halálraítélt, 1992-ben díjat nyert az Édes 
Emma…, majd ezt követően sem hiányoztak a magyar filmek a versenyből 
(1993: Hoppá, 1994: A magzat, 1996: Csajok). A kilencvenes évek második 
felében azonban jöttek a szűk esztendők, és csak 2002-ben, a Kísértések 
szerepelt megint a versenyprogramban.

Cannes-ban azonban a versenyprogramba a kilencvenes években a régi
óból csak a két, francia koprodukcióban dolgozó, és már a nyolcvanas évek
ben erősen kanonizált rendező, Kieslowski és Pintilie alkotásai kerültek be. 
Magyar filmek mindazonáltal szerepeltek a francia fesztiválon, főképp a 
második legfontosabb szekcióban, az Un Certain Regard-ban (Enyedi 
Ildikó: Az én XX. századom, Kamondi Zoltán: Halálutak és angyalok, Can 

167 Ez a „csak”, tudom, nagyon rosszul hangzik. Pedig semmiféle lebecsülést nem akar 
sugallani, ahogy a félreértettség érzetét sem. A fesztivál-körforgásban való szereplést sem 
túldimenzionálni, sem alulértékelni nem akarom. Azt gondolom, hogy súlya és nagy ha
tása van, de nem kell, hogy feltétlen igazodási pont legyen. Magyar filmek és filmkészítők 
pályáját értékelve fontos szempont lehet, de természetesen nem kizárólagos.



Togay: A nyaraló, Gothár Péter: A részleg, Szász János: Witman fiúk, Fehér 
György: Szenvedély).

A fesztiválszereplés és a nemzetközi ismertség feltehetőleg közrejátszott 
abban, hogy mindegyik rendező az Eurimages támogatásával, koprodukció
ban tudta elkészíteni a következő filmjét vagy filmjeit (Enyedi: Bűvös vadász, 
Simon mágus, Kamondi: Az alkimista és a szűz, Dolina, Togay: Egy tél az isten 
háta mögött, Szász: Ópium).168 Ezek a dinamikusan induló nemzetközi pályák 
azonban a kétezres években többnyire nem folytatódtak. Gothár 2002, a 
Magyar szépség óta nem készített játékfilmet, Enyedi hosszú kihagyás, kisebb 
munkák és a Terápia HBO-sorozat után most készíti újabb játékfilmjét, Can 
Togay hosszú éveken át a berlini Collegium Hungaricum igazgatója volt. 
Kamondi és Szász ugyan két évtizede rendszeresen szerepel az A-kategóriás 
fesztiválokon, de jobbára nem a csúcson, hanem a kelet-euró pai vonalban 
(Karlovy Vary, Moszkva). Kamondi 2016-os hirtelen és korai halálával egy 
izgalmas alkotói karrier szakadt félbe. Szásznak már első játékfilmje, a Woy- 
zeck elnyerte az Európai Filmakadémia díját, és azóta mindegyik filmje díjat 
kapott, valamely régiós A-kategóriás fesztiválon. A Witman fiúk Moszkvában 
a kritikusok díját kapta, az Ópiumot ugyanitt a legjobb színésznő díjával is
merték el, A nagy füzet pedig Karlovy Varyban kapott nagydíjat.

De Tarr Béla sem az A-kategóriás fesztiválok versenyprogramjából került 
a kortárs filmkultúra kánonjának csúcsára. A Kárhozatot Európa Filmdíjra 
jelölték, a Sátántangó Berlinben a Fórum szekcióban kapott díjat. A Werck- 
meister ugyanitt ment. A londoni férfi Cannes-ban volt versenyben, és végül 
A torinói ló hozta el a berlini Ezüst Medvét.

A kilencvenes években két magyar rövidfilm is elnyerte az Arany Pálmát 
Cannes-ban, ám egyik alkotó sem tudta ezt a sikert komolyabb folytatásra 
beváltani – sem Iványi Marcell, sem Mészáros Péter (míg a kétezres évek 
román filmes szériája többek között rövidfilmes győzelmekkel indult).

168 Ahogy korábban egy másik lábjegyzetben említettem, Gothár is kapott Eurimages 
támogatást a Jancsi és Juliska filmtervére, ám ez a projekt, melyről azt mondta, hogy „a leg
jobban izgatott az utóbbi 20 évben”, végül nem valósult meg. Dusza Erika: „Most másképp 
szörnyű”. Gothár Péter a Kinóban. Magyar Narancs (2009) no. 13.



Jó filmből mindig akad bőven a fesztiválokon. Sosem nyerhet mindegyik. 
Önmagában a trendérzékenység sem elég. A Bűvös vadász kiválóan illik a 
kilencvenes évek második felében felfutó, kirakójátékos elbeszélésmóddal 
dolgozó filmek sorába. A Simon mágus pedig a Három szín trilógiával állít
ható párba. A Kieslowski-filmek újérzékenységének a hagyományát az 
európai porondon mégsem Enyedi filmje, hanem a német Tom Tykwer vitte 
tovább. Szóval az sem feltétlenül elég a nemzetközi áttöréshez, ha egy film 
jókor készül, megérez valamit a korszellemből. Ez még nem garancia arra, 
hogy szélesebb körben is felkapják, megismerjék. A szerencse, a trend, a 
trendérzékenység, az alkotói és produceri attitűd, kapcsolatrendszer, az 
elszánás arra, hogy nem csak a hazai műhelyekben, hanem külföldi pro
dukciós irodákban és pitch fórumokon érdemes tölteni heteket annak ér
dekében, hogy egy tervből forgatókönyv, egy forgatókönyvből szerződés, 
majd film legyen – ez egy rengeteg faktoros és rengeteg szereplős történet. 
Természetesen. És a magyar film, illetve a magyar filmkészítők változó 
szerencsével vagy sikerrel vettek részt, vesznek részt a fesztiválvilág körfor
gásában. Ezek közül a karrierek közül nézzünk meg néhányat, hogy a si
keresség pár intézményes összetevőjét megpróbáljuk azonosítani. Jókor kell 
lenni jó helyen, jó filmekkel, jó sokszor, és jól meg kell érezni, majd meg
ragadni a lehetőségeket. Plusz kell egy jó adag szerencse. Kicsit szabato
sabban: ahogy a bevezetőben már szó volt róla, a vezető fesztiválok nagy 
elánnal keresik az új neveket, a felfedezhető tehetségeket. Ebből a célból 
külön programokat működtetnek. Nagy merítésből válogatják ki azokat a 
filmeseket és azokat az alkotásokat, amelyeknek utána lehetőséget adnak 
a bemutatkozásra vagy kapcsolatépítésre. Ritka az, hogy egy fiatal filmes a 
debütáló munkájával rögtön a versenyprogramban startoljon, mint ahogy 
az a Saul fiával történt. Sokkal jellemzőbb, hogy egy műhelyprogramban, 
például a cannes-i Cinéfondation keretében mutatkozhat be,169 majd lépés
ről lépésre, a következő munkájával, immáron egy játékfilmmel valamelyik 

169 A Cinéfondation egyrészt a fesztivál hivatalos programjában is tart válogatott vetíté
seket, főiskolás rövidfilmeknek, másrészt egy forgatókönyvíró programot tart fent (resi- 
dency), harmadrészt immáron kész játékfilmek alkotóit segíti azzal, hogy producerekkel 
és forgalmazókkal hozza őket össze.



mellékszekció programjába tud bekerülni. Ha itt is sikeres, akkor az új filmje 
akár a versenyprogramban is landolhat. Ez persze egy elég mesterségesnek 
tűnő és hipotetikus pályaív, de ami a számunkra fontos lehet, az a jelenlét 
és a folyamatos, szisztematikus építkezés. Még egyszer hangsúlyozom, nem 
azt állítom, hogy ezek lennének a sikerhez vezető legfontosabb faktorok, 
ám itt és most engem az intézményi kontextusok érdekelnek, és a fenti 
tényezők a fesztiválvilág piramisszerű intézményes rendjét mutatják.

A fentiekben részletezett sorozat azért lehet érdekes, mert vannak kü
lönbségek a kilencvenes években és a kétezres években nemzetközi pályára 
lépő alkotók között. A kétezres években gyorsult fel a nemzetközi fesztivá
lok bevezetőben leírt paradigmaváltása, és ez volt az az idő, amikor fiatal 
magyar alkotók is megjelentek a színtéren. A kortárs magyar film nemzet
közileg jegyzett alkotói közül többen is részt vettek valamelyik nagy feszti
vál residency programjában, és / vagy lépésről lépésre, először egy vizsgafilm
jük, rövidfilmjük vetítésével, majd az egyik mellékszekcióban szerepelve 
jutottak egyre feljebb és beljebb a fesztivál hierarchiájában. Így fonódott 
össze Mundruczó Kornél vagy Kocsis Ágnes neve és pályája a cannes-i 
fesztivállal. És akkor nem árt még egyszer hangsúlyozni: ezek a keresztkap
csolatok éppannyira hasznosak a fesztiváloknak és az alkotóknak. A feszti
vál brandje és a szerzői (márka) név ezekben az esetekben is egymást erősíti.

Folytassuk akkor a szemlézést, ezúttal a kétezres években debütált ren
dezőkkel, a „fiatal magyar film” neveivel. Hajdu Szabolcs első filmjeit inkább 
a hazai kritika méltatta, a Fehér tenyér aztán Cannes-ban a rendezők kéthete 
válogatásban szerepelt, a Bibliothéque Pascal Berlinben, a Forumban. Van 
tehát A-kategóriás szereplése, de nincs komoly díja, és nincs is olyan fesz
tivál, amelynek rendszeres visszatérője lenne.

Pálfi György a Hukkléval elnyerte az Európa Filmdíjat, a Taxidermia 
Cannes-ban debütált (ahol aztán majd egy speciális műsor keretében – 
Cannes Classics – a Final Cut-ot is vetítették később). Az elmúlt tíz évben 
tervezett nagyobb szabású filmtervei azonban rendre meghiúsultak, olcsó 
gerillafilmje (Nem vagyok a barátod) vagy a külföldről, egy koreai fesztivál 
által finanszírozott munkája, a Szabadesés a Karlovy Vary fesztiválon arat
tak sikert.



Fliegauf Bence rendszeres vendége a Berlinalénak, miközben a Tejút 
Locarnóban kapott díjat, a Wombot pedig a cannes-i műhelyprogramban 
fejlesztette. A nemzetközi koprodukcióban, komoly költségvetéssel készült 
Womb azonban sem piaci, sem kritikai sikert nem aratott. Fliegauf számára 
egy olcsó, minimalista filmdráma, a romagyilkosságok kapcsán készült Csak 
a szél hozta meg – újra a berlini fesztiválon – az Ezüst Medvét.

Kocsis Ágnes ugyanabban az évben, 2006-ban egy rövidfilmmel (A vírus) 
és debütáló filmjével (Friss levegő) egyszerre volt jelen Cannes-ban, ahová 
azután a Pál Adrienn-nel tér vissza az Un Certain Regard szekcióban. 
Mindkét nagyfilmje komoly kritikusi elismeréseket kapott, ő azonban las
sabban, nagyobb kihagyásokkal dolgozik, és talán harmadik filmje mutat
hatja majd meg, hogy merre fordul nemzetközi karrierje.

Ebből a nemzedékből a legkövetkezetesebb pálya Mundruczó Kornélé, 
aki a Nincsen nekem vágyam semmi hazai robbantása után igazi cannes-i 
neveltté tudott lenni. Egyik korai rövidfilmje, az Afta Oberhausenben sze
repelt és díjat is kapott, majd folyamatosan, zsinórban jött a többi lépcsőfok. 
Igaz, ehhez kellett az a szerencse is, hogy a Locarnóban díjazott Szép napok 
kapcsán felfigyelt rá Philippe Bober francia producer, aki egyfelől biztosí
totta a hátteret a Szép napok újravágására (a film nemzetközi forgalmazá
sának érdekében), majd tovább egyengette Mundruczó útját.170 A Szép napok 
után Mundruczó mindegyik játékfilmjével, de rövidebb projektjeivel is jelen 
volt Cannes-ban. A Jött egy busz epizódjaként elkészített A 78-as Szent 
Johannája a kritikusok válogatásában, majd a Johanna az Un Certain Re- 
gard-ban futott. Egy másik Mundruczó-etűd, a Kis apokrif 2. a Cinéfon- 
dation, azaz a főiskolás filmek szekciójában mérette meg magát. (Közben 
egy nemzetközi omnibusz-projekt egyik epizódjával Berlinben is szerepelt.) 
A Johanna Un Certain Regard-béli szereplése után a Delta már a főver
senyben volt, és a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját is megkapta. 
A Szelíd teremtés szintén a főversenyben volt, a rákövetkező Fehér isten a 

170 A Bober által vezetett Coproduction Office nemzetközileg jegyzett sales ügynökség, 
amely fiatal, új tehetségek felkutatását és futtatását helyezi a középpontba. Olyan rendezők 
korai munkáiban vett részt, mint Lars von Trier, Carlos Reydegas vagy Roy Andersson. 
De ők forgalmazták a román Puiu Lazarescu úr halálát és Porumboui Forradalmárokját is.



másik hivatalos válogatásban, az Un Certain Regard-ban, amely szekció 
fődíját viszont megnyerte.

Mundruczó példája a nemzetközi sikerhez vezető utak több fontos, fen
tebb említett összetevőjét is megmutatja. Nem elég tehát a tehetség, az 
izgalmas, erős, egyéni hang felmutatása. Kell hozzá a vezető fesztiválokkal 
való kapcsolat és együttműködés, a témaválasztás trendérzékenysége, a 
folyamatos jelenlét, valamint kulcsfontosságú a megfelelő produkciós hát
tér is.171 Mundruczó filmjei a lokalitás, a beazonosíthatóság és a metafori- 
kusság határmezsgyéjén mozgó, erősen archetipikus, drámai történetek. 
A társadalmi és kulturális idegenség és nonkonformitás olyan glokális tör
ténetei, amelyek magyarként, kelet-európaiként és univerzálisként is olvas
hatók, és amelyek – részben épp az idegenség és másság téma megjelenítése 
és (hely)színrevitele kapcsán (játszódjon az adott történet egy kisvárosban, 
a Duna-deltában vagy a kiürült Budapesten) – valamiképpen magukba 
építik a külső, „nyugati” tekintetet is. Filmjeinek erős, szuggesztív képi vi
lága, az erőszak és szelídség folyamatos, olykor hirtelen váltogatása a cse
lekményben mind olyan markáns szerzői stílusjegyek, amelyek lokális és 
nemzetközi kontextusban is felismerhetők és értelmezhetők. Ha tehát a 
„fesztiválfilm” alatt a glokalitást, a helyi és a nemzetközi értékek, tudások 
és tapasztalatok hibridizációját, továbbá a nemzetközi filmes intézmény
rendszer konvencióinak ismeretét és okos kihasználását értjük, Mundruczó 
Kornél filmjei pontos példái ennek a kategóriának.

171 A megfelelő produkciós hátteret Mundruczó esetében a Petrányi Viktóriával, társ-for- 
gatókönyvírójával és állandó producerével közösen gründolt, és a magyar bérmunka-piacon, 
de a hazai művészfilmes gyártási mezőben is aktív Proton Cinema biztosítja immáron 
évek óta.



Magyar filmek Magyarországa

A megelőző fejezetekben a magyar filmekről és a magyar filmkultúráról 
elsősorban a finanszírozási rendszer, a gyártási struktúra és a kanonizáció 
mentén esett szó. A magyar film intézményeinek átalakítását tárgyaló szö
veg azonban nem bújhat ki az alól, hogy legalább a befejezésben néhány, 
nem szorosan az intézményi kontextusokhoz kapcsolódó kérdést is meg
pendítsen. Mégpedig azt, hogy mit gondol arról, hogy a magyar játékfilmek 
milyen kulturális tapasztalatot közvetítenek, hol van a helyük a mai magyar 
világban, az európai és a globális filmkultúrában. Hogyan navigálnak az új, 
globalizált kulturális térben, milyen történeteket mesélnek, miféle mintákat 
kínálnak fel, miként és kihez szólnak.

A kortárs filmkultúra populáris és a szerzői vagy művészfilmes alkotásai 
egyaránt úgy cirkulálnak a fesztiválok, mozik, tékák és letöltő oldalak 
globális, nemzetközi intézményi hálózatában, hogy közben lokális kötött
ségeik és meghatározottságaik sem halványulnak el. Ez persze nem új 
dolog. A filmkultúra és a filmgyártás eredendően nemzetközi jellege és 
piaci orientáltsága miatt a nemzeti filmkultúrák a legritkább esetekben 
működnek magukba zártan (vagy ha igen, annak elsősorban politikai okai 
vannak). A magyar filmtörténet kiemelkedő korszakainak nem véletlenül 
azokat az időszakokat tartjuk, amikor a magyar filmek idehaza és külföldön 
egyaránt érvényesen, sokakat megszólítva tudtak megjelenni. A piaci si
kerek és a fesztiválsikerek mindazonáltal sosem vágtak egybe. A tízes évek 
Európát meghódító némafilmgyártása, a harmincas évek vígjátékai vagy a 
hatvanas évek újhulláma egészen különböző példák a hazai és a nemzet
közi érvényességre és sikerességre. Mégis, Kertész Mihály némafilmes 
eposzai, a Kabos-féle szalonvígjátékok vagy Jancsó történelmi parabolái 
egyaránt olyan filmek voltak, amelyekkel könnyű volt azonosulni, ame-



lyekben nagyon sokan magukra ismertek, amelyek kulturális hovatartozása 
egyértelmű volt.

Az aranykort ebből a szempontból egyértelműen a hatvanas évek jelen
tették, amikor a magyar film a nemzeti önismeret médiumaként, a kultu
rális és társadalmi önreflexiót képviselve tette fel azokat a kérdéseket, ame
lyek itthon és külföldön is egyaránt (bár nem feltétlenül ugyanazon 
okoknál fogva és ugyanúgy) voltak érvényesek, megtalálták és megszólítot
ták a maguk közönségét. Lokális kontextusban a társadalmi szerepvállalás 
és a kulturális önreflexió, nemzetközi kontextusban pedig a politikai érde
kesség tette érvényessé és sikeressé a korszak magyar filmjeit.

Az államszocializmus évtizedeiben a kelet-európai film nemzetközi ér
dekessége tehát elsősorban, bár természetesen nem kizárólagosan, politikai 
érdekességében rejlett. Ahogy a nyolcvanas-kilencvenes évek iráni vagy 
kínai filmje hasonlóképp a nyugati tekintet elől (legalább) részben elzárt 
társadalom hétköznapjaiba való betekintés révén hívták fel magukra a fesz
tiválok és a kritika kitüntetett figyelmét. A rendszerváltás után azonban ez 
a politikai érdekesség eltűnt, és sokan gondolhatták, hogy a magyar film 
nem akkor lesz érdekes és sikeres, ha kelet-európaiságát, hanem akkor, ha 
európaiságát mutatja meg. Csakhogy sem a magyar film „európaisága” (mint 
Enyedi Ildikó Simon mágusa), sem „kelet-európaisága” (mint Gothár film
jei a korszakban) nem voltak igazán érdekesek. De hasonlóképp járt a len
gyel és a cseh film is – Sverak Oscar-díja a Koljáért inkább kivételt jelentett.

A filmművészeti modernizmus nagy korszaka rég véget ért. A kortárs ma
gyar film nem a nemzeti önismeret reprezentatív médiuma, és a rendszer
váltás óta politikailag sem igazán érdekes a nemzetközi porondon. Ettől 
még természetesen lehet sikeres és érdekes is. Főképp, hogy a nemzetközi 
fesztiválok folyton új és új szerzőket gyártó intézményi hálózatában egyre 
több olyan film bukkan fel, amely már kevésbé kapcsolódik a nemzeti ön
ismeret hagyományos kérdéseihez és módjához, a nemzeti és kulturális 
sztereotípiák azonosulási és azonosítási mintáihoz. Annál sokkal diffúzabb 
kulturális logikát követ. A kortárs magyar film nemzetközileg jegyzett al
kotói sem magyar újhullámként, és nem is feltétlenül „magyar” vagy „ke



let-európai” címkékkel ellátva jelennek meg a nemzetközi porondon, bár a 
lokális és regionális kulturális tapasztalatok reprezentációja és az önegzoti- 
zálás problémája a kortárs magyar filmkultúra egyik legfontosabb kérdése.172

Magyarország elfedése vagy felfedezése

Az ezredforduló magyar filmjeit gyakran éri az a kritika, hogy távol tartják 
magukat a társadalmi valóságtól és a közelmúlttól is. Nem a kortárs magyar 
világról, hanem inkább a kelet-európai létállapotról fogalmazzák meg a 
maguk metaforikus / allegorikus szerzői vízióit. A kortárs magyar filmnek 
van toplistás szerzője (Tarr Béla), akadnak A-kategóriás fesztiválokon si
keres alkotóink (Nemes Jeles, Mundruczó, Kocsis, Fliegauf, Pálfi, Szász, 
Hajdu), és időről időre a haza piacon sikeres filmek is készülnek. A kortárs 
magyar film még sincs igazán otthon Magyarországon.

A magyar filmkultúra évtizedek óta, lényegében ötven éve szerzői- és 
művészfilm központú. Nem mintha nem készültek volna remek populáris 
filmek az elmúlt évtizedekben. Ezeknek a presztízse azonban mindig is 
alacsony volt, bár az elmúlt évtizedben valamennyit változott a helyzet. 
Mostanra azonban eljutottunk odáig, hogy a szerzői filmek kulturális presz
tízse is megbicsaklott.

A magyar filmről, illetve egyes filmekről szóló viták nem hogy a kulturális 
nyilvánosságból hiányoznak, de a szaksajtóban is elmaradtak. A vezető ma

172 Az önegzotizálás kapcsán (bár a jelenséget nem ezen a néven nevezi) ld. Sághy Miklós 
írását a Werckmeister harmóniák, a Delta és a Csak a szél szegénységábrázolásáról: „mindegyik 
alkotás a kiszolgáltatottságról, pusztulásról, reménytelenségről, szegénységről szól, vagyis a 
szociális vagy egzisztenciális nyomor különböző, de legfőképpen kelet-európai változatait ábrá
zolják. Fesztiválsiker és tematika ilyetén egybeesése minimum gyanakvóvá (rosszabb esetben: 
paranoiássá) tehet bennünket.” Sághy Miklós: „Szegénységfilmek mint kulturális export
cikkek”, Élet és Irodalom, (2013) no. 38. 13.

Továbbá: Dánél Mónika: Kihordó természet, kultúra, nők – belső gyarmatok. Kortárs 
magyar filmek posztkoloniális olvasatai. Metropolis (2011) no. 3. 56–65, illetve Strausz 
László: Visszabeszélés és önegzotizálás. A posztkoloniális filmelméletek kelet-európai 
alkalmazhatóságáról. Panonhalmi Szemle (2014) no. 1. 104–119.



gyar filmes folyóirat, a Filmvilág szépen nyomon követi a magyar film for
dulatait, de pro és kontra vitákat, álláspontokat élesen ütköztető vélemény
cikkeket nem nagyon közöl. Nem arról van szó tehát, hogy a Filmvilág 
megkerülné a kényes kérdéseket, hanem inkább az, hogy – akarva-akaratla- 
nul – nem sarkítva tálalja azokat, hanem például kerekasztal-beszélgetéssel 
dolgozza fel. A kerekasztal-beszélgetés tökéletes a markánsan különböző 
álláspontok megmutatkozására, mégis ad egy keretet, mondhatni az éleket 
lekerekítő csomagolást a véleményeknek.

Mindezt lehet úgy is érteni, hogy a magyar filmsajtó hosszú időn keresz
tül (de különösen a kilencvenes években) a béke szigete volt. Az inkubá
tor-helyzet azonban azt is eredményezte, hogy amikor – legkésőbb az on
line robbanással – új fórumok és új hangok jelentek meg, akkor mindez a 
magyar kritikusokat és filmkészítőket egyaránt felkészületlenül érte.

Félreértés ne essék, nem arra gondolok, hogy a kritikák hangneme meg
változott, és adott esetben durva vagy személyeskedő hangvétel is megjelent. 
Hanem arra, hogy az óvatoskodó, finom bírálatok korszakát felváltotta a 
kemény beszólás, illetve a teljes attitűdváltozás. Hogy nem az értelmiségi 
perspektívából mérettek meg a filmek. Hogy nem Jancsó a kánon, nem is 
Tarr, de nem is Mundruczó, hanem Herendi Gábor vagy Gigor Attila. 
Hogy kánonból is több van. És arra, hogy ez talán nem is olyan nagy baj.

Azonban messze nem csak a filmkritika „arisztokráciájáról”, a mutatóba 
még megmaradt néhány filmes lapról és kritikusról van szó a magyar film 
legitimitásvesztése kapcsán. Hanem a tágabb kulturális nyilvánosságról. Az 
elmúlt két évtizedben magyar filmről, talán a Werckmeister harmóniákat, 
A Napfény ízét, a Csak a szelet és most természetesen a Saul fiát leszámítva, 
komolyabb, érdemi vita vagy diszkusszió alig zajlott. Az új magyar filmeket 
a filmkritikus elit jobbára jóindulatú olvasatai mellett az értelmiségi közös
ség érdektelensége és a nézők értetlensége fogadja. Ez, ha nem is légüres 
tér, de meglehetősen lehetetlen állapot. Hova tűnt a kortárs magyar film 
Magyarországa – hova tűnt Magyarország kortárs filmje?

Lehet, hogy eltűnt, lehet, hogy máshol kell keresni, mert a magyar po
puláris filmek olyannak szeretnék láttatni Magyarországot, mintha tőlünk 
pár száz kilométerre nyugatra, a szerzői filmek pedig olyannak, mintha pár 



száz kilométerre keletre vagy délkeletre játszódnának. Ha ez így van, akkor 
az ezredforduló reprezentatív magyar filmje nem a Valami Amerika, és nem 
is A torinói ló, hanem az Üvegtigris trilógia.

Idegen, idebenn

A nemzetközi filmfesztiválok presztízspiacán ugyan kelendőek a magyar 
filmek, kereskedelmi sikerre azonban a fesztiváldíjak természetesen csak 
részlegesen válthatók. Az európai film láthatósági csapdáival kapcsolatban 
már szó volt arról, hogy a népszerű európai filmkultúra termékei jobbára 
csak a hazai porondon sikeresek. Ezek a hazai porondok tehát zártak (a 
lokális sikerfilmek nem nagyon lépik át őket), és nem utolsósorban szűkek. 
A magyar filmekkel kapcsolatban rendre elhangzik a tétel, hogy a tízmilliós 
magyar piacon nem lehet nyereséges filmmel előállni, mert ahhoz túl drága 
a bekerülés, és egyszerűen nem fogy annyi mozijegy, DVD és a tévék sem 
fizetnek eleget az esetleges sugárzásért. Ez a helyzet azonban nemcsak 
Magyarországra igaz, hanem a hozzánk hasonlóan tízmilliós Csehországra 
is, ahol a hazai filmek piaci aránya az elmúlt tizenöt évben átlag huszonöt 
százalék volt. Ahogy már szó volt róla, az elmúlt két és fél évtizedben több 
olyan cseh film is volt, amelyet több mint egymillióan néztek meg, és 2013- 
ban például az éves tízes toplistán öt cseh film szerepelt. A zárt és szűk piac 
tehát nem szükségszerűen jelenti, hogy lehetetlen akár kereskedelmileg is 
sikeres, népszerű filmkultúrát létrehozni. Csakhogy a cseh filmek nemcsak 
napjainkban sikeresek odahaza, hanem immár hosszú évtizedek óta. A hat
vanas évek cseh újhulláma úgy volt a kelet-európai modern film egyik leg
izgalmasabb irányzata, hogy a filmek politikai pikantériájuk és modernsé
gük mellett hihetetlenül népszerűek is voltak. És ez a népszerűségük, a hazai 
filmek hazai közönséggel való barátságos kapcsolata azóta is megmaradt. 
Túlzás lenne persze azt mondani, hogy „szeretni kell, ennyi az egész”, és hogy 
a bohém és hedonista cseh kultúrában gyökerező cseh filmeket könnyű 
szeretni, mert ők is szeretik magukat (meg az életet), bár az 1990-es évek 
magyar sikerfilmjei mintha épp ezt a cseh példát követték volna (Csinibaba, 



Sose halunk meg). Az ezredforduló óta modernizálódott magyar populáris 
filmkultúra emblematikus alkotásai (Csak szex és más semmi, Valami Amerika 
1–2) más mintát követnek. A kortárs angolszász romantikus vígjátékok helyi 
változatainak elkészítése nemcsak magyar jelenség, hanem a lengyel filmet 
is áthatja. Ami viszont hazai specifikum, az az, hogy a magyar populáris 
filmek szinte egyetlen témát ismernek, mégpedig a szóakoztatóipar világát. 
Nem pusztán arról van szó, hogy onnan merítik a sztárjaikat, a támogatá
sukat, mert ez természetes. Csakhogy a cselekmény közege és a hősök is 
leggyakrabban a reklámcégek–kereskedelmi tévék-rádiók harsány és csillogó 
világába vezet (Valami Amerika, Társas játék, Coming out). A Bridget 
Jones-economy, a jól kereső, lelkesen fogyasztó, nagyvárosi húszas-harmin
cas rétegből származó hősök persze a kortárs angolszász romkom-világnak 
is a pillérei, azonban nem kizárólagos pillérei. A hazai populáris film újhul
lámának talán épp az lehet majd az inspirálója, hogy ha sikerül felfedeznie 
olyan újabb (esetleg régebbi) témákat, cselekményközegeket és típusokat, 
amelyek nézők sokasága és a közös populáris élményvilág számára egyszerre 
tudnak felismerhetőek, sajátok és szerethetők is lenni.

Másfelől tanulságos az is, hogy a sikerfilmet immár két és fél évtizede 
szinte kizárólag a (zenés) vígjáték jelenti Magyarországon. A vígjáték az 
összes európai filmkultúrában vezető műfaj, de azért a legtöbb helyen ennél 
sokkal szélesebb és színesebb a skála. Itt nem pusztán a magyar műfaji 
paletta szűkösségére gondolok (olyan zsánerek hiányára, mint a horror, a 
sci-fi), hanem azoknak a filmtípusoknak az eltűnésére is, amelyek a hatva- 
nas-hetvenes-nyolcvanas években – a vígjáték mellett – a magyar populáris 
filmes képzeletvilág bázisát jelentették.

A kortárs magyar film igen gazdag a társadalmi idegenség történeteiben, 
csakhogy ezek a történetek, melyek jellemzően valamilyen stilizált, meta
forikus kelet-európai térben játszódnak, és nem az itt-és-mostban, elsősor
ban az elidegenedés élményét közvetítik. Ez a kulturális tapasztalat alkalmas 
arra, hogy külföldön is átélhető legyen. Ez a magyar filmek nemzetközi 
fesztiválsikerének egyik lehetséges titka. Másfelől azonban a társadalmi 
idegenség történetei távol állnak a nemzeti kritikai önismeretnek a hagyo
mányától, ami a magyar szerzői film kánonját adta meg a hatvanas évektől 



a nyolcvanas évekig. És még távolabb állnak az otthonosság és felismerhe
tőség élményére, tapasztalatára építő középfajú kultúrától. A kritikai önis
mereti hagyomány elkerülése elidegenítette a magyar filmtől a kulturális 
elit nyilvánosságot, a midcult hiánya pedig nem teszi lehetővé, hogy azok 
a nézők megbarátkozzanak a magyar filmmel, akik másra, esetleg többre 
vágynak, mint egy vicces gengsztervígjátékra vagy romantikus komédiára. 
A magyar filmből tehát az a középfajú kulturális kínálat és tapasztalat 
hiány zik most már hosszú ideje, amely egyfelől történeteiben, témáiban 
megadhatná a közönségnek az ismerősség, a nekünk és rólunk szól élmé
nyét, valamint azt a megnyugvást is, hogy mégiscsak valamilyen minőséget, 
tartalmat fogyasztanak. Pedig bőséges lehetne a skála. Klasszikusok vagy 
kortárs klasszikusok irodalmi adaptációi. Családtörténetek. Történelmi 
drámák. Mutatóba akadnak ilyen filmek, egy Esti Kornél, Jadviga párnája, 
Az ajtó, vagy újabban a Liza, a rókatündér, netán a Swing, a Hajnali láz vagy 
az Anyám és más futóbolondok a családból. De ez a vonal sosem tudta átlépni 
a kritikus szintet. Sosem képezett sorozatot, egymásra épülő filmek folya
matos kínálatát. Amely alapján a nézők nyugodtabban és biztosabban ül
hettek volna be, ülhetnének be magyar filmre a moziba.

Szemben a nyolc-tíz évvel ezelőtti helyzettel, manapság szerencsére már 
nem az a fő gond, hogy a magyar filmkultúra megosztott a szerzői film és 
populáris film (más címen: művészfilm és műfaji film) pólusai között. És 
még nagyobb szerencsére, ezek nem egymással szemben kijátszott pólusok. 
Csakhogy a kortárs magyar filmkultúra minden ága erős legitimációs 
konfliktusokkal küzd. Míg a szerzői filmekkel kapcsolatban gyakran az a 
kritika, hogy nem felismerhető bennük a kortárs Magyarország (mert nem 
ebben a közegben, hanem gyakran valamilyen elvont vagy áthelyezett ke
let-európai térben játszódnak), valamint nem elég szerethetők, addig a po
puláris filmekkel kapcsolatban a kényszeres sémakövetés és a szűk merítés 
(témában, hősökben, sztoriban, műfajban) a zavaró. Mindkét esetben abba 
ütközünk, hogy oly sok magyar film nem tud igazán itthon lenni. Akkor 
pedig miért és hogyan várjuk, hogy a nézők is felismerjék magukat bennük?
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Miss Arizona (Sándor Pál, 1987)
Mission: Impossible (Brian de Palma, 1996)
Montecarlo! (Fischer Gábor, 2004)
Moszkva tér (Török Ferenc, 2001)
Music Box (Costa-Gavras, 1989)
München (Munich, Steven Spielberg, 2005)
A nagy füzet (Szász János, 2013)
A Napfény íze (Szabó István, 1999)
Napoleon (Yves Simoneau, 2002)
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten ( Jancsó Miklós, 1998)
Nem vagyok a barátod (Pálfi György, 2009)
A Nibelung lakópark (Mundruczó Kornél, 2009)
Nincsen nekem vágyam semmi (Mundruczó Kornél, 2000)
Noé bárkája (Sándor Pál, 2006)
A nyaraló (Can Togay, 1991)
A nyomozó (Gigor Attila, 2008)
Ópium (Szász János, 2006)
Országalma (Pálos György, Czabán György, 1998)
Örökség (Mészáros Márta, 1980)
Őszi almanach (Tarr Béla, 1984)
Pacsirták cérnaszálon (Skrivánci na niti, Jirí Menzel, 1969)
Pál Adrienn (Kocsis Ágnes, 2010)
A Pál utcai fiúk (Fábri Zoltán, 1969)
Pan Tadeusz (Andrzej Wajda, 1999)
Paramicha vagy Glonci, az emlékező (Szederkényi Júlia, 1993)
Paszport (Gothár Péter, 2001)



A Pogány Madonna (Mészáros Gyula, 1980)
Poligamy (Orosz Dénes, 2009)
Porcelánbaba (Gárdos Péter, 2005)
Presszó – Tíz év (Sas Tamás, 2009)
Privát Magyarország sorozat (Forgács Péter, 1988– , dokumentumfilm) 
A program (Igor és Ivan Buharov, 1997)
Rákóczi hadnagya (Bán Frigyes, 1953)
Rám csaj még nem volt ilyen hatással (Reich Péter, 1994)
Recsk 1950–53 – Egy titkos kényszermunkatábor története (Böszörményi Géza, 

Gyarmathy Lívia, 1988, dokumentumfilm)
Redl ezredes (Szabó István, 1985)
Rengeteg (Fliegauf Benedek, 2002)
A részleg (Gothár Péter, 1994)
Rokonok (Szabó István, 2006)
Romani Kris – Cigánytörvény (Gyöngyössy Bence, 1997)
Roncsfilm (Szomjas György, 1992)
Rózsa Sándor (Szinetár Miklós, 1971, tévésorozat)
Sacra Corona (Koltay Gábor, 2001)
Sade márki élete (Szirtes András, 1992)
Sándor Mátyás ( Jean-Pierre Decourt, 1979, tévésorozat)
Sátántangó (Tarr Béla, 1994)
Saul fia (Nemes Jeles László, 2015)
Schindler listája (Schindler's List, Steven Spielberg, 1993)
Senkiföldje ( Jeles András, 1993)
Simon mágus (Enyedi Ildikó, 1999) 
Skyfall (Sam Mendes, 2012)
Sorstalanság (Koltai Lajos, 2005)
S.O.S. szerelem! (Sas Tamás, 2007)
Sose halunk meg (Koltai Róbert, 1992)
Suli-buli (Varsányi Ferenc, 1982)
Swing (Fazekas Csaba, 2014)
Szabadesés (Pálfi György, 2014)
Szabadság, szerelem (Goda Krisztina, 2006)
Szaffi (Dargay Attila, 1984)
Szamba (Koltai Róbert, 1995)
Szegény Dzsoni és Árnika (Sólyom András, 1983)
Szél (Iványi Marcell, 1996, rövidfilm)
A szeleburdi család (Palásthy György, 1981)



Szelíd teremtés – A Frankenstein terv (Mundruczó Kornél, 2010) 
Szembesítés (Taking Sides, Szabó István, 2001)
Szenvedély (Fehér György, 1998)
Szép napok (Mundruczó Kornél, 2002)
Szerelem első vérig (Dobray György, Horváth Péter, 1985)
Szerelem utolsó vérig (Dobray György, 2002)
Szindbád (Huszárik Zoltán, 1971)
Szinglik éjszakája (Sas Tamás, 2010)
Szobafogság (Daniel Young, 2009) 
Sztálin menyasszonya (Bacsó Péter, 1990)
Sztracsatella (Kern András, 1996)
Sztorno (Pálos György, 2005)
Táncalak (Grunwalsky Ferenc, 2002, táncfilm)
Tanítványok (Gulyás Gyula, Gulyás János, 1968)
A tanú (Bacsó Péter, 1969)
Társas játék (Fonyó Gergely, Herendi Gábor, 2011, tévésorozat) 
Taxidermia (Pálfi György, 2006)
Te rongyos élet (Bacsó Péter, 1983)
Team Building (Almási Réka, 2010) 
Tejút (Fliegauf Benedek, 2007)
A temetetlen halott (Mészáros Márta, 2004)
A Tenkes kapitánya (Fejér Tamás, 1963, tévésorozat)
Terápia (Enyedi Ildikó, Gigor Attila, 2012, tévésorozat)
Tesó (Dyga Zsombor, 2003)
Tibor vagyok, de hódítani akarok (Fonyó Gergely, 2006)
A torinói ló (Tarr Béla, 2011)
Torrente, a törvény két balkeze (Torrente, el brazo tonto de la ley, Santiago 

Segura, 1998)
Torzók (Sopsits Árpád, 2001)
A törvénytelen (András Ferenc, 1994)
Tükröződések (Dárday István, Szalai Györgyi, 1998) 
Tűzvonalban (Soós Péter, Pajer Róbert, 2007–, tévésorozat) 
Tűzzel-vassal (Ogniem i mieczem, Jerzy Hoffman, 1999)
Twist Olivér (Oliver Twist, Roman Polanski, 2005)
uristen@menny.hu (Kálmánczhelyi Zoltán, Végh Zsolt, Stefanovics Angéla, 

1999, rövidfilm)
Utolsó idők (Mátyássy Áron, 2009)

mailto:uristen@menny.hu


Az utolsó nyáron (András Ferenc, 1990)
Utrius (Grunwalsky Ferenc, 1994)
Üvegtigris (Rudolf Péter, Kapitány Iván, 2001)
Üvegtigris 2. (Rudolf Péter, 2005)
Üvegtigris 3. (Rudolf Péter, 2010)
Valami Amerika (Herendi Gábor, 2002)
Valami Amerika 2. (Herendi Gábor, 2008)
VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (Reisz Gábor, 2014)
Vasisten gyermekei (Tóth Tamás, 1993)
Veszett idők (Fiath András, 1999)
Viadukt (Simó Sándor, 1982)
A világ legkisebb alapítványa (Kardos Ferenc, 1997)
Vízipók-csodapók (Szabó Szabolcs, Haui József, Szombati Szabó Csaba, 1982)
A vörös grófnő (Kovács András, 1984)
Vörös zsaru (Red Heat, Walter Hill, 1988)
Vuk (Dargay Attila, 1981)
Werckmeister harmóniák (Tarr Béla, 2000)
Witman fiúk (Szász János, 1997)
Womb – Méh (Fliegauf Benedek, 2010)
Woyzeck (Szász János, 1993)
Zimmer Feri (Tímár Péter, 1997)
A zongorista (The Pianist, Roman Polanski, 2002)
Zsötem (Salamon András, 1991)
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A borító a Moszkva tér című film jelenetfotója alapján készült. 
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