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Kurzus típusa: Filmtörténeti szeminárium 

Kurzus leírása: Korcsoportok felnőtté válásukkor világképet, attitűdöt alakítanak. Ha e világkép 
és attitűd legalább nyomokban megvan, és nem lesz a felismerhetetlenségig 
más, annak alapján, ki honnan jött: akkor jogos generációról beszélni. 
Magyarországon többek között filmművészek is „tettek javaslatot” 
generációkra a maguk, sőt mások korcsoportjai számára. Ez lehetett hiteles és 
hiteltelen, mert egyeseket kéretlenül belevettek, másokat durván kihagytak 
belőle. A kultúrpolitikát ez minden esetben zavarba hozta, bár legtöbbször 
bátorította e közelítést, a közönség pedig néha kikérte magának, néha méltán 
azonosult vele, néha hagyta magát becsapni. 
  
 Melyik nemzedék megjelenítése, mennyire felelnek meg tehát  

1. a kultúrpolitikának (konszolidációs szempont, cenzurális szempontok) 
a megjelenítőknek 

2. a nemzedékben (is) gondolkodó filmművészeknek (önértékelés, 
nárcizmus-faktor) 

3. a közönségnek (hitelesség és a bele-nem értettek provokálása)   
  
Legjobban megfelelnek az "ötvenes évek eszmélői, akik csak megszenvedik a 
történelmet", mivel ez volna az igazi konszolidációs korosztály, mellyel 
viszonylag nagy társadalmi szegmens képes azonosulni a korcsoporton belül 
(tehát majdnem valódi nemzedék!) (Szabó filmek), vagyis ezeket a filmeket a 
hatalom is, a közönség is kedveli.  
  
Problémásak a "negyvenes évek eszmélői": (a népi-káder rendezők), akik a 
Fényes szelek generációjáról mesélnek.  
1. probléma (a közönségnek) : provokatív csúsztatás - a korcsoport óriási 
hányadának semmi köze a Fényes szelek nemzedéki érzéshez.  
2. probléma (a kultúrpolitikának): ennél a nemzedéknél osztály és nemzedéki 
alapú társadalomkép egybe is eshet, ez nem igazán "konszolidációs 
megközelítés", az ilyen film eleve „pártos”.  
3. probléma (kultúrpolitikai-cenzurális) : ezek az első ideológiai csalódásfilmek 
is, bár nemzedéki foglalatban (Zöldár, Feldobott kő, Próféta voltál szívem). 
Amúgy ezek éppen ezért a közönség által kedvelt, tehát közvetve a szóban 
forgó nemzedék létét is leginkább elfogadtató filmek. 
  
A "hatvanas évek eszmélői" kettős természetűek, mivel valójában két 
generációból való alkotók készítik őket.  
Ez a generáció először külső reprezentációt kap a "negyvenes évek eszmélői" 
részéről. Ez egyszerre gyámkodó és szövetségkínáló: bizonyos filmek 
sugallatai szerint itt két cselekvő nemzedék találkozhat (Nyár a hegyen, 
Szerelmes biciklisták, Kitörés, Ezek a fiatalok), illetve az első cselekvő 
generáció reprezentánsának rokonszenves a harmadik, amit ugyancsak 
cselekvőnek tart (Szikrázó lányok, Szevasz Vera) - bezzeg a második 
/ötvenes évek eszmélői/ csak történelem-szenvedő generáció!). A fenti 
nemzedékek (káder-generáció és valódi generációs öntudattal bíró, tehát 
ideológiailag ab ovo problémás tizenévesek egymásra találása konszolidációs 
érték, vagyis a hatalom számára üdvös. A hatvanas évek végi fiatal 
közönségnek sincs ellenére: nincs markánsan más önképe, ami alapján 
kikérné magának az öregek hízelgését. Mégis, amikor lehetőséget kap rá, 
hogy saját maga - önmagukat idesoroló filmesek szemével – önreprezentációt 
végezzen (a hetvenes-nyolcvanas években, magát nem aktív, hanem tagadó 
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nemzedéknek írja le, ami éppen hogy kilép egy korábban elkezdett (az aktív 
és passzív, történelemépítő, történelem-szenvedő nemzedékek közötti, tehát a 
teljes Kádár-kori) ideologizált diskurzusból. (Sípoló macskakő, Elveszett 
illúziók, Megáll az idő, A Nagy Generáció)  
 

Kurzus teljesítésének követelményei: Megadott cím-alternatívák közül választható témáról szemináriumi dolgozat  

Kötelező / ajánlott filmek: A fenti kurzusleírásban szereplő filmek ismerete 
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