
KESKENYFILMES ALKOTÓK 
A XVII. ORSZÁGOS AMATŐRFILM FESZTIVÁL 

Valamennyi művészeti ág között 
köztudottan a filmművészetet befo-
lyásolja legdöntőbben a technika fe j-
lődése. Egy jó évtizede a szélesvá-
szon, a 70 mm-es film indult hódító 
útjára, de már akkor felmerült má-
sik alternatívaként a miniatürizálás, 
a keskenyfilm felhasználási lehetősé-
ge. Legújabban egyre többet foglal-
koznak világszerte a 8 mm-es film-
mel, melynek igen nagy perspektíváit 
vélik felfedezni az oktatás, pedagó-
gia, házi filmarchivum létesítése, sőt 
előbb-utóbb talán a hivatásos film és 
a tévé területén is. Mindez azzal kap-
csolatban jut eszünkbe, hogy az idei 
amatőrfilm fesztiválon érdekes mó-
don valamennyi díjnyertes film 8 
mm-es volt. Híveinek népes tábora 
szereti az igazi amatőr méretnek ne-
vezni, s a 8 mm-es valóban alkalmas-
nak látszik arra, hogy mozgékony, 
könnyen kéznél tartható, a sokat és 
sokféle értelemben idézett töltötoll-
ként használható kamera legyen. 

Ebben az évben a XVII. Országos 
Amatőrfilm Fesztivált Zalaegersze-
gen rendezték meg november utolsó 
napjaiban. Szembetűnő idén a fiata-
lok előretörése. A több mint száz ne-
vező között nagyrészt fiatalokat talá-

lunk, a díjnyertes alkotók pedig, egy 
kivétellel, valamennyien húszegyné-
hány évesek. Nemcsak technikailag 
kezelik biztosan a kamerát ezek a 
fiatalok, hanem választott műfajuk-
ban művészileg, gondolatilag is jól 
megfogalmazott, átgondolt, érdekes 
munkákkal jelentkeznek. A filmek, 
az izgatottan vitázó riporttól a port-
réig, a novellisztikus vázlattól az 
animációs filmig nagy gazdagsággal 
nyúlnak az igazi amatőr lehetősé-
gekhez. Ez egyben a fesztivál filmjei-
nek legnagyobb értéke is, nevezete-
sen az, hogy nem profi utánzatokat 
láttunk, hanem a maguk sajátos esz-
közeit biztosan kézbentartó, a világ-
ról véleményt formáló fiatal alkotók 
őszinte vallomásait. 

A mindennapok egyhangúságából 
emeli ki és veszi szemügyre hősnőjét 
Káldy László Mikrokozmosz című 
filmjében. A gépiessé váló munkát, a 
lélektelen robotolást és az ebből való 
elvágyódást ábrázolja modern eszkö-
zökkel, kitűnő képi és hangi világgal 
Szatirikus, majd váratlanul elgondol-
koztató módon állít elénk egy öreg 
utcaseprőt dokumentális hitelesség-
gel a Szemétből van elég, Balla Gá-
bor Tamás díjnyertes filmje. Györgv 
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hölgyeknek Váltakozó áram című 
nagydíjas filmjében. 

Külön ki kell emelni a már koráb-
ban is említett Balla Gábor Tamás 
vezetésével készült Kolozsvári bíró 
című filmet. Ezt a színes kis játékot 
a kőbányai EVIG Művelődési Ház 
gyermekfilmes szakköre készítette. 
Az ismert mesét szándékoltan naiv 
anakronizmusokkal, korunkra vonat-
kozó szellemes utalásokkal alakítot-
ták át szatírává, anélkül, hogy az ál-
talános iskolás korú gyerekek spon-
tán játékos kedve csorbát szenvedeti 
volna. Balla Gábor Tamás abból in-
dult ki, ha van gyermek tánccsoport, 
gyermek színjátszócsoport stb.. miért 
ne lehetne gyermek filmező kör is? 
Vezetésével a gyermekek maguk ké-
szítették, írták, játszották, tervezték, 
rendezték a filmet. Merész vállalko-
zását az eredmény igazolta. Figye-
lemre méltó példa, mely egész film-
esztétikai oktatásunk számára meg-
szívlelendő! 

KARCSAI KULCSÁR ISTVAK 

László és Péterffy András méltán 
nyertek arany-díjat sikerült alkotá-
saikkal. Gazdag képi világ és ügyes 
színészmozgatás jellemzi munkáikat, 
melyek, irodalmi analógiával, legin-
kább a rövid novellához, karcolathoz 
állnak közel A Filológus 69 egy 
szünidőben szállodában dolgozó 
egyetemista ábrándjait és a valósá 
got veti össze, a Kisbogaram pedig 
egy kisdiák ábrándvilágát mutatja 
meg hitelesen, vonzóan megfogal-
mazva. Említést érdemel Danis Ba-
íabás snitt filmje, az Impresszió. 
mely egy protest song illusztrálására 
összevágott fotókból és híradó rész-
letekből álló képsorban a vietnami 
háborúról tud az időszerűségen túl is 
megrázó mondanivalót közölni. 

Furcsa módon a technikailag talán 
legnehezebb műfajban, az animációs 
filmekben gyakran tartogatnak meg-
lepetéseket a hazai amatőrfilm fesz-
tiválok. Idén is két kitűnő munká-
val találkoztunk. Mateoczy Béla 
filmje a Zoo egészen új kezdeménye-
zés, színes mozaikokból alkotja meg 
képeit, szellemesen, mulatságosan. 
Di. Gulyás László miskolci amatőr 
már az elmúlt évben feltűnést kel-
tett animációs filmjével, ezúttal vil-
lanykörtékkel, kapcsolókkal, egész 
K'ERAVILL-eszköztárral dolgozik. 
Nagyon szép színekkel, valóban va-
rázslatos ügyességgel ad életet és 
lelket a felelőtlen gyertyafényégő 
fiatalúrnak és a léprecsalt gömbégö 
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