
Magyar f i lmhét Bécsben 
Vannak találkozások, amelyek ab-

ban a tényben hordozzák jelentősé-
güket, hogy egyáltalán megtörtén-
tek. Ilyen volt a május 2—9. között 
Bécsben megrendezett magyar film-
hét is, a két ország jószomszédi kap-
csolatának, kulturális közeledésének 
bizonyítéka. A filmhétnek, — mely-
nek keretében Révész György Egy 
szerelem három éjszakája, Kovács 
András Hideg napok, Fábri Zoltán 
Húsz óra, Szabó István Apa, Gaál 
István Sodrásban, Kardos Ferenc— 
Rózsa János Gyerekbetegségek és 
Rényi Tamás Sikátor című filmjét 
vetítették —, az Osztrák Filmkritiku-
sok Szövetsége volt a gazdája, s kez-
deményezésüket az Oktatásügyi Mi-
nisztérium és az „Aktion Der gute 
Film" támogatta. 

Vonattal mindössze négy óra az út 
Bécsig, a két fővárost alig háromszáz 
kilométer választja el egymástól, de 
ez a távolság szinte hihetetlenül 
megnövekedne, ha a tájékozottság 
mértékegységére próbálnánk átszá-
mítani. Magyar filmeket csak igen 
ritkán játszanak Ausztriában, s noha 
a két ország határos egymással, egy-
egy magyar filmsiker híréről még a 
szakma is csak kerülő úton, az eu-
rópai sajtóból, a nagy nemzetközi 
fesztiválokról szóló beszámolókból 
értesül. Ha egyáltalán értesül. Nem 
akarjuk egészségtelenül túlértékelni 
a magyar filmművészet jelentőségét, 
de az elmúlt években a nemzetközi 
fórumokon igazán nem szerepelt 
rosszul. Jancsó nevét jól ismerik a 
párizsi és londoni filmkörökben, s 
visszagondolhatunk Fábri Húsz órá-
jának velencei fogadtatására, Szabó 
és Kovács filmjének moszkvai, Kar-
lovy Vary-i nagydíjára, Kósa Ferenc 
Cannes-i sikerére stb. 

Így aztán nem kis meglepetéssel 
olvastuk, hogy még az osztrák kom-
munista párt lapjának, a Volksstim-
me filmkritikusának is, minden nyil-

vánvaló jószándéka ellenére, csupán 
a következő értesülései vannak film-
gyártásunkról: „A magyar filmek 
híre még alig jutott el hozzánk. Még 
a szakmai világ térképén is tulajdon-
képpen fehér folt az ország film 
szempontból. Bizonyos joggal az em-
ber inkább melodikus vagy sivár 
operettekre, síró hegedűkre és Pi-
roska példaképeire gondol. Tény az, 
hogy a magyar filmgyártás évtize-
dekig nem tudott sokat nyújtani. 
Csak a legutóbbi időkben vált tény-
legessé és célratörővé. Csak most 
sikerült filmművészeti törekvéseikre 
félig-meddig elegendő bizonyítékot 
összeszedni, hogy egy magyar film-
hét megrendezésére vállalkozhattak 
Bécsben". Persze filmművészeti tö-
rekvéseink „félig-meddig elegendő 
bizonyítékához" mondjuk egy Jan-
csó-film is hozzátartozott volna, 
Jancsó művészete nélkül nem lehet 
valamennyire is jellemző képet al-
kotni a mai magyar filmről. Dehát a 
filmhét műsorát nem idehaza állí-
tották össze. 

A magyar újságíró, aki a filmvetí-
tések megkezdése előtt napról napra 
ott üldögélt az Uránia mozi előcsar-
nokában, s mozitulajdonoshoz illő 
izgalommal számolgatta, melyik elő-
adásra hány jegyet sikerült eladni a 
pénztárban, csupán bécsi tartózkodá-
sának utolsó napjaiban, s itthon tu-
dott reális képet alkotni a filmhét 
visszhangjáról, amikor az osztrák 
sajtóban már megjelentek a magyar 
filmhétről szóló beszámolók. A bécsi 
lapok meglepően nagy számban és 
terjedelemben foglalkoztak a kultu-
rális eseménnyel, s noha a cikkek 
alaphangját általában az országunk-
ról, művészetünkről való tájékozat-
lanság határozta meg, s a beszámo-
lókban kissé túl sokszor szerepelt a 
„vasfüggöny" kifejezés, az ötvenes 
évek rosszemlékű szóhasználata, 
amellyel pedig a mai nyugati sajtó-
ban egyre ritkábban találkozhatunk, 



filmjeink fogadtatását általában ro-
konszenv és elismerés jellemezte. 

„A csütörtökön megkezdődött Ma-
gyar Filmhétnek kívánom, hogy el-
érje célját, amelyre jogosan törek-
szik: annak felismertetését tudniil-
lik, hogy Magyarországon művészi-
leg magasszintű filmeket forgatnak. 
Ez a felismerés talán oda vezethetne 
(vagy talán túl optimista vagyok?), 
hogy egyik vagy másik itt bemuta-
tott film forgalmazóra talál." — 
írja a Die Presse munkatársa. „Szabó 
és Kovács személyében Magyaror-
szág európai színvonalú filmalko-
tókra tett szert" — összegezi az Apá-
ról és a Hideg napokról szóló beszá-
molóját. S cikkét a számunkra ta-
lán kissé furcsa képzettársítással fe-
jezi be: „Ki tudja, talán mégsem 
halnak ki a magyarok a nemzetközi 
filmgyártásból. Hollywoodban ugyan 
ma már ritkán találunk egyet-egyet, 
holott azelőtt tele volt magyarokkal. 
Vannak azonban emberek, akik úgy 
vélik, hogy Hollywood hanyatlása és 
a „Species Hungarica" megfogyatko-
zása műtermeiben, összefüggésben 
vannak." 

Fritz Walden, az Arbeiter-Zeitung-
ban megjelent hosszú cikkében így 
ír: „Az ilyen rendezvények jelentő-
ségét nem szabad lebecsülni. Különö-
sen a Magyar Filmhét esetében, 
amely lebilincselő élményt nyújt a 
bécsi közönségnek." A beszámoló di-
cséri az Apa kiváló művészi színvo-
nalát és rokonszenvvel ír Szabó Ist-
ván ábrázolásmódjának „fiatal korá-
hoz egyáltalán nem illő mosolygó 
bölcsességéről". Az Egy szerelem há-
rom éjszakaját „álomsZerűen finom 
mese-musicalnak" nevezi, a Gyerek-
betegségeket" elbűvölőnek, a Hideg 
napokat" igazi realizmusáért", „gran-
diózus" rendezéséért dicséri. De így 
sorolhatnánk tovább a magyar film-
hét filmjeit méltató kritikákat, s per-
sze a kifogásokat is. 

Mivel személyes bécsi tapasztala-
taink a filmművészetünkkel kapcso-
latos tájékozatlanságról győztek meg, 
méginkább nagyra kell értékelnünk 
az osztrák filmújságírók, és elsősor-
ban Ottó Wladika a Viennalé igaz-
gatójának fáradozását a magyar fil-
mek megismertetésének érdekében. 

LÉTAY VERA 

A MISKOLCI FILMFESZTIVÁL DÍJAI 
A fesztivál nagydíját a zsűri ebben az esztendőben nem adta ki. 
Miskolc város nagydíját a zsürl a Meddig él az ember című dokumen-

tumfilmért Elek Juditnak ítélte. 
A híradó kategória díját megosztva Fehéri Tamás és Szabó László kapta. 
A dokumentum és riport kategória díjával a Vízkereszt című filmért Sára 

Sándort jutalmazták. Ebben a kategóriában díjat kapott még A torna mesterei 
című filmjéért Csöke József. 

A népszerű tudományos és ismeretterjesztő kategóriában a Fejezetek az 
emberi agyról alkotóját Somló Tamást tüntették ki. Itt díjat kapott még a 
Bocskoromon van egy szák című filmjéért Lakatos Vince. 

Az animációs filmek közül a Bizonyos jóslatok című bábfilmért Foky 
Ottót jutalmazták. 

A televíziós produkciók közül a tv-híradó díját a zsűri Bokodi Béla és 
Burza Árpád között osztotta meg. 

Az ismeretterjesztő tv-filmek díját Bokor Péter nyerte el Századunk IX. 
ctmű alkotásával, 

A tv dokumentum kategóriában Herzum Péter kapott díjat a Kik azok a 
magyar-ab-ok cimü filmért. 

A speciális rögzített tv-filmek díját a Kék fény sorozat szerkesztőjének 
Pápai Lászlónak és Kígyós Sándor rendezőnek ítélték. 

A zsűri különdíjjal fejezte ki elismerését Vietnamért végzett odaadó 
munkájáért Kis József rendezőnek. 

A Meddig él az ember című filmben végzett operatőri munkájáért díjjal 
jutalmazták Ragályi Elemért. 

A TIT különdíját a Titkok a rács mögött című filmjéért Knoll István 
kapta. 

Ebben az évben a filmkritikusok díját a Vízkereszt című filmnek ítélték. 
A Miskolci Filmfesztivál részletes értékelésére lapunk következő számá-

ban visszatérünk. 


