
MEKKORA EQY KISFILM! 
S Z E G É N Y ROKONOK 

Nebuló fejjel tanultuk, hogy a 
rossz szomszédság — török átok. De 
mit tudunk a szegényrokonságról, 
kiváltképp ha filmes berkeinkben 
mutatkozik? Sok mással együtt ez 
a kérdés is némi jogalappal fogal-
mazódhatott meg a miskolci feszti-
vál résztvevőiben. 

A rövidfilm alkotók népes csa-
ládja a szegényrokonság áldásaiból 
egyaránt részesül és részesít. A „fel-
menő ágon" nyomasztó hátrányban 
érzik magukat a játékfilm-műhe-
lyektől. A „lemenő" ágon viszont a 
könnyed elegancia arisztokratikusan 
megvető mosolyával szemlélik a „té-
vések" erőfeszítéseit. Mindezt ki-
mondva már ki is merítettem a 
tárgyban az illetlenség kritériumát, 
sőt az általánosítás mindig bosszan-
tó hanyagságával tetéztem bűnömet. 

A feloldozás reményében kísér-
lem meg az árnyaltabb kifejtést. 

A „FELMENŐ A G" 
Ha egy művész kiérdemli a „tu-

datos" jelzőt, akkor bizonyos, hogy 
mindig másoknak szánja alkotásait. 
Napjainkban különösen, hiszen még 
a botfaragó pásztori önkifejezés is 
kemény valutát hozó — csábító vagy 
ígérő — exportüzletté vált. Általá-
ban kétfelé tekint a művész: a 
szakmára (beleértve a kritikust, a 
művészettörténetírót, az esztétát is) 
és a közönségre. Hogy ki merre, job-
ban és nagyobb lelkesedéssel, azt 

művésze válogatja. (Az ideális per-
sze az volna, ha az egy pontból ki-
induló egyenes mezsgyéjén vélné és 
akarná mindkét hatalom kegyét 
megnyerni. Hogy ennek mily nagy 
valódi és még nagyobb vélt akadá-
lyai vannak, az külön téma!) Nos 
— mint látni fogjuk — eltérően a 
játékfilmektől mindkét irányban ke-
vesebb babért remélhet a kisfilm al-
kotója. Mit várhat a szakmától? 
Látszatra egy jó mű külföldi és bel-
földi fesztiválok fényében csilloghat 
— talán nem is kevesebb eséllyel, 
mint tekintélyesebb játékfilm roko-
nai. Nyomasztóbb helyzetet teremt a 
kritika. A magyar rövidfilmek ün-
nepnapjait, az egyhetes miskolci 
fesztivált és a film-szaklapokat le-
számítva, hol és mikor jelennek meg 
kisfilm-kritikák? Egy művészi-gon-
dolati súlyban azonos értékű kis-
film részesül-e akkora figyelemben, 
mint egy majdnem jelentéktelen 
nagyfilm? A történeti-elméleti szfé-
rában pedig a mostoha sors még 
kegyetlenebbé válik. Persze vannak 
kivételek. Az elmélet már régen fel-
fedezte és helyére tette például a 
Balázs Béla Stúdió újítóinak a 60-as 
évek elején elindult remek kísérle-
teit, amelyek — rövid filmekben! — 
a magyar filmművészet megújhodá-
sának egyik fő forrását képezték. 

Az általános gyakorlat mégis sok-
kal inkább az, hogy a történeti-
elméleti szintézisek mindig csak 
visszafelé fedezik fel nagy alkotók 
vagy iskolák rövidfilm-korszakait. 
Valahogy úgy, ahogyan kiválóságok-



ról szóló, kissé sablonos irodalmi 
monográfiák csupán csetlő-botló toll-
próbálgatásnak, a gyakorlás terepé-
nek vélik a különböző „izmusok" 
megjárt útjait. 

A R Ö V I D F I L M 
É S A K Ö Z Ö N S É G 

Itt — és ez a legsajnálatosabb! — 
az áhított babérkoszorúból rendsze-
rint csak a megkopasztott drótváz 
marad a művésznek. Mindjárt hadd 
tegyem hozzá: nem egyszerűen a 
nézők közönye, értetlensége vagy 
érzésvilága miatt. Az idei fesztivál 
egyik ankétján egy felszólaló irodal-
mi analógiával élve — mintegy a 
„gyorsuló időre" hivatkozva — a 
filmművészetben is szinte kizárólag 
a rövid műfajoknak jósolt jövőt. 
Amennyire túlzás az efféle véleke-
dés, annyira bizonyos, hogy rövid-
filmjeink a jelenleginél jobb sorsot 
érdemelnének. Hogy a közönség ér-
deklődőbb és megértőbb mint sokan 
hiszik, arra egyébként éppen a mis-
kolci fesztivál vetítései és ankétjai 
szolgálhatnak bizonyítékkal. 

Az bizonyos, hogy jól megkompo-
nált kisfilm-műsorokkal nem ké-
nyeztetjük el az érdeklődőket, mert 
ilyen alkalom egyszerűen nem léte-
zik. A rövidfilmeknek nincs „előze-
tesük", nincs propagandájuk, hírve-
résük. Moziműsorokba való beosztá-
suk néha hajmeresztő ötlettársítá-
sokról vall. It t van előttem egy pél-
da nyomtatásban: Keserű méz «— 
Gusztáv és az élet értelme, egy mű-
sorban! Kontrapunkt mondhatná va-
laki. De nem mindenki lelki fakír, 
hogy felüdülésnek tekinthesse a 
pszichés hideg—forró zuhanyokat. 
Üdvös lenne, ha kellő gondossággal 
megválogatva, a rövidfilmek hangu-
latilag természetes emberi módon 
vezetnék be a nagy produkciót Mi-
nimális programként azonban az sem 
volna kevés, ha legalább ennek az 
ellenkezőjét nem tennék. Talán eny-
r.yi is elég ahhoz — és ne beszéljünk 
az alkotók által egyszerűen „lehető-
ségeknek" becézett körülmények kü-

lönbözőségéről —, hogy a szegény-
rokonság közérzetét megérthessük a 
rövidfilmes berkekben. Megérteni le-
he t de elfogadni nem. A sokmű-
fajú kisfilmtermés — a híradókkal 
együtt a reklámfilmek nélkül — 
nemzeti kultúránk és szocialista tu-
datvilágunk gazdag tárháza. És ha 
jól akarunk sáfárkodni ezekkel az 
értékekkel, akkor az alkotás, a kri-
tika, a művészetelmélet és filmfor-
galmazás szféráiban egyaránt ten-
nünk kell valamit. Ki-ki a magáét, 
és hiszem, hogy ezt aprópénzre fel-
váltva is: érdemes elkezdeni. 

A B E M E N Ő A G " 

Naiv lelkek azt hihetnék, hogy ez 
ádáz tusában jól jött a rövidfilmesek-
nek a tv, melyet szövetségesül fo-
gadhattak volna a magasságok meg-
ostromlására.Az ellenkezője történt. 
A kisfilmszakma a magasabb művé-
szet megingathatatlan szent pozíció-
jából szemléli a nyüzsgő tv-t. Nem 
szövetségest, még csak nem is ellen-
felet lát benne — egyszerűen sze-
gényrokont. Mert a tv még mélyebb-
ről indult. A tv „kisfilmgyártását" is 
a semmiből kellett elővarázsolni, ne-
héz küzdelemben a technikáért, a 
szakember-gárdáért, végül is a szín-
vonalért. S hogy közben a tv „nagy-
hatalom" lett? Van rá példa a még 
nagyobb történelemben is, hogy a 
valóságot nem mindig követi a fel-
ismerés, a realitást a realizmus. 

A S Z Ö V E T S É G L E H E T Ő S É G E 

A rövidfilmes és tv-alkotóműhe-
lyek között — kevés kivételtől, illet-
ve a mozifilmgyártó stúdiókban ren-
delt nem nagyszámú filmektől elte-
kintve nincs kellő kontaktus, együtt-
működés. Nyugaton, ahol a magán-
társaságok konkurrenciája szól bele 
a gyártásba és a forgalmazásba, az 



effaj ta elzárkózás még érthető, bár 
ott is ésszerűtlen. Nálunk azonban 
káros luxus és nagyfokú anakroniz-
mus. Hiszen a művészet világában 
azért mégsem a vélt státuszoknak, az 
irányító apparátusok munkamegosz-
tásának vagy a szubjektíven meg-
ítélt szakmai polarizációnak kellene 
az „értékítéletek", a presztízs alap-
jóul szolgálniuk, hanem — idézőjel 
nélkül! — a műalkotásoknak. 

Nem igényel túlzott fantáziát an-
nak belátása, hogy a rövidfilmek egy 
részének természetes felvevő helye 
lehetne a tv. A mozifilm stúdiókban 
felhalmozódott művészi, szakmai, 
intellektuális erő kisugárzása is jó-
tékonyan gyümölcsözhetne az alkotó 
kölcsönhatásban. Az együttműködés 
a köztudott különbségek ellenére, 
azokkal kalkulálva is lehetséges. Van 
különbség a technikai apparátusban, 
még jelentősebbek a hasonló műfa-
jon belüli esztétikai differenciák 
mind a képi megformálásban, mind 
a hangban, a hallott szöveg funk-
ciójában. Mégis lehet bízni abban, 
hogy nem Don Quijote-í vagdalkozás 
a közeledés szenvedélyes sürge-
t é s e . . . 

É R D E K A Z O N O S S Á G 

Felmerülhet a kérdés, hogy ki lesz 
a jó nagybácsi, aki majd kisegíti 
szorult helyzetükből a szegény- és 
még szegényebb rokonokat? Van-e 
remény a felzárkózásra? Ha a rövid-
filmek megbecsüléséről, értelmes tár-
sadalmi funkciójáról gondolkodunk, 
akkor logikusan eljutunk a tv-vel 
való összefogás lehetőségeihez. És 
fordítva: ha a tv-től joggal elvárjuk, 
hogy filmes metszeteiben is többet 
mondjon a ma emberének korunkról, 
akkor nem tudunk nem számolni a 
kisfilm stúdiók nagy szellemi ener-
giájával, amelyeknek éppen ez az 

egymásra találás segíthet egziszten-
ciájuk, jövőjük és értékeikhez méltó 
felzárkózásuk megoldásában. 

Az utak persze sokfelé vezethet-
nek. Játékfilmes művészeink élgár-
dájában is sokan a rövidfilmeknél 
kezdték, és máshol folytatták. Ki vi-
tatná viszont, hogy kiváló nagysá-
gok — például Alain Resnais — a 
dokumentum-, illetve a rövidfilm 
valamelyik műfajában érdemelték ki 
a világhírnevet. Az esztétikai érték 
mint olyan — általában független a 
műfaji határoktól, s mi tagadás, töb-
bet nyerünk egy művészi kvalitású 
kisfilmmel, mint azzal a művészke-
déssel, amelyik játékfilm-terrénum 
híján rövidebb szalagon éli ki am-
bícióját — félsikerrel. 

E G Y M E G L E V Ő 
K O P R O D U K C I O 

Egyik utat sem lehet kizárólagos-
nak tekinteni. Ám változó társadal-
munk bőven kínálja, szolgáltatja 
azokat a problémákat, amelyek tel-
jes művészt követelnek a dokumen-
tum-, a riport-, a népszerű tudomá-
nyos és az egyéb műfajokban. És 
nem túlzás azt állítani, hogy egy 
ország várja a válaszokat mindezek-
re — tv-változatban is. 

A nagybácsit tehát a józan felis-
merés és az igényekhez igazodó tet-
tek pótolhatnák. S ha az egykori 
rokoni viszályok és birtokperek em-
lékét már csak klasszikusaink regé-
nyei őrzik, akkor talán filmműhe-
lyeink között is kialakulhat az ész-
szerű együttműködés az államosítás 
jubileumi — huszadik évében. Erről 
jut eszembe: a magyar—amerikai, 
magyar—francia és egyéb koproduk-
ciók tapasztalatain fellelkesülve nem 
lehetne hazai műhelyeink között is 
hasonló megállapodásokra jutni? 

FÜLEKI JÓZSEF 


