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Ha 5 + l-esnek nevezném a vetí-
tést, melyen a Riport- és Dokumen-
tumfilm Stúdió elmúlt félévi termé-
séből volt alkalmam láthatni hat 
rövidfilmet, ezt sajnos nemcsak az-
zal indokolhatnám, hogy a hat közül 
öt normál képméretű, egy széles-
vásznú. Hanem azzal is, hogy a hat 
közül egy, sportnyelven szólva, 
szinte „állva hagyta" a többit. (Hu-
szárik Zoltán—Tóth János: Amerigo 
Tot.) Minthogy azonban egy ilyen 
bemutató, az idő, a gyártási prog-
ram véletlene által egymás mellé 
sodort művekkel nem verseny, ha-
nem csupán alkalom az érdeklődő 
kritikusnak, hogy ne kelljen a 
MOKÉP mozi-dzsungelében — alig-
hanem hiába — kóvályognia, ha az 
új magyar RD-filmtermésre kíván-
csi, igyekszem a fenti képletet elfe-
ledve keresni külön minden film 
érdemét. 

Két évforduló-köszöntő, Kis Jó-
zsef Budapest és Gaál István Kuba 
10 éves című munkája így is párba 
serül. Annál is inkább, mert mind-
kettő szöveg nélküli leporello. 

Miért, hogy a Kis Józsefét elfoga-
dom, ha nem is lelkesedem érte, 
noha nagyobb része leporellóban is 
csak szép IBUSZ-reklám, semmi 
több? Nyilván azért, mert nemigen 
tudok jobbat. Szeretem otthonomat, 
Budapestet, hétköznapi ködben-ko-
romban és ünnepi napfényben egya-
ránt, és ha jeles ünnepe van, nincs 
ellenemre, hogy újra elgyönyörköd-
jem nap mint nap látott házainak, 

utcáinak jól fotografált részleteiben, 
egy-egy forgalmi csomópontjának 
madártávlati képében. Csak a stran-
dok légifelvételei zökkentenek ki a 
profán gondolattal, hogy a női napo-
zókra talán jobban is rárepülhetett 
volna a helikopter. Azután az 
Óbudai Hajógyár óriás vasbunkója 
és az Állami Pénzverde filigrán öt-
vöskalapácsa kedves-ötletesen szim-
bolizálja, mennyiféle „súlycsoport-
ban" dolgozik fővárosunk népe . . . s 
már vissza is tértünk az ünnepi kép-
csokorhoz, mely természetesen lá-
nyok mosolyával, totyogó kisdedek-
kel és színorgiában pompázó virá-
gokkal teljes. Igen, bármennyit töp-
rengtem, nem jutott eszembe jobb, 
vagy ha igen, az már volt, a 15. vagy 
a 20. évfordulókor. Szép film, a mai 
Budapest kimosdatott arcáról — 
megfelel tehát az alkalomnak. 

A Kuba 10 éves nyilván nem 
könnyű körülmények közt készült. 
Gaál István maga az operatőr is; ott 
még nem tartunk, hogy tengeren-
túlra népes stábokat utaztassunk egy 
rövidfilmért. Lehet tehát, hogy a 
nehézségek sok mindent magyaráz-
nak. De az információ-szegénységet, 
ami e f i lm alaphibája, azt semmi-
képpen. Szeretem Budapestet, és 
szeretem Kubát. Ám amíg az előb-
bit ismerem is, az utóbbit nem. S 
ezzel feltehetően így van a magyar 
nézők többsége. 

Tudjuk róla, hogy Dél- és Közép-
Amerika ma legérdekesebb állama. 
Permanens front-helyzetben él. ug-
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rásnyira az USÁ-tól. Részben ez, 
részben örökölt, rendkívül elmara-
dott és kiegyensúlyozatlan gazda-
sági struktúrája az oka, hogy nagy 
nehézségekkel küzdve, igen egyéni 
úton jár; gazdasági és társadalmi 
fejlődése tele kiugró eredményekkel 
és súlyos problémákkal. 

Ha újra látom az Erzsébet-hidat, 
az ismert, kedves képnek e város-
ban is, tudatomban is adott helye 
van. Ha cukornádaratást látok, és 
mit sem tudok meg arról, milyen 
drámai szerepe van e betakarításnak 
Kuba életében; ha gépeket látok a 
vörös kubai földbe túrni, de nem 
tudom meg, mit építenek ezek a gé-
pek; ha zöldségültetvényt látok, és 
nem közlik velem, hogy Kubába 
még az élelmicikkek jelentős részét 
(Havannába még a kenyeret) is Flo-
ridából hozták be: az egyoldalúan és 
alultáplált kubai földművelőt ma 
egyszerre kell megtanítani termelni 
és fogyasztani. . . Kubába eljutni, és 
annyit közölni róla, amennyit e fi lm. 
..ez több bűnnél, ez h iba . . . " Amin 
alig enyhít, hogy az egyik rész va-
lamit mégiscsak érzékeltet: azt a 
még Közép- és Dél-Amerikában is 
meglepő fa j i harmóniát, amiben az 
eltérő bőrszínű kubaiak élnek. 

Felemás eredménnyel járt Grün-
walsky Ferenc (és Sárosi Bálint et-
nográfus) kísérlete a halottsiratás 
már ritka szokásának megörökíté-
sére. Minthogy temetést „élőben" 
fényképezni nehéz is, kegyeletsértő 
is lett volna — különösen korszerűt-
len, zajos kameráinkkal —, megkér-
tek hát néhány asszonyt, produkál-

ják-reprodukálják szeretteik elsira-
tását. Ha viszont az illúzió teljes 
nem lehetett, bennhagyták a f i lm-
ben a biztatást is („tessék akkor el-
kezdeni siratni"), érzékeltetve a mes-
terkélt körülményeket, melyek kö-
zött e fél-hiteles felvételek készül-
tek. A z így kapott eredményt azért 
tartom felemásnak, mert a fi lmet 
néprajzi dokumentumnak szánták, 
jelen formájában azonban inkább 
adalék arról, hogy (bár Sárosi Bá-
lint egy megjegyzése szerint hivatá-
sos siratóasszonyokról tévedés be-
szélni) a siratás olyan szerepjátszás. 
amit elég könnyen produkáltatni le-
het. Meg kell mondanom különben, 
hogy a Siratókat sem e formájában, 
sem akkor, ha eredeti siratást sike-
rült volna rögzíteni, témája miatt 
eleve nem tartom alkalmasnak szé-
lesebb forgalmazásra. Igaz, vala-
hogy meg kellene próbálni szembe-
szállni azokkal a destrukciókkal, 
melyek mind gyakrabban zavarják 
mozielőadásainkat. Amíg azonban a 
néhány hangoskodó ura lehet a né-
zőtereknek, egy ilyen f i lm sorsa csak 
vesszőfutás. 

Borsodi Ervin A negyedik menet 
című fi lmjének különös aktualitást 
adnak a mostani, bár elsősorban a 
labdarúgás körül burjánzó, de egész 
sportéletünket érintő viták. Emléke-
zetes Török Gyula ökölvívó bajno-
kunknak, a római olimpia egyik hő-
sének tündöklése és (már el nem 
tussolható) botrányokkal ékes letö-
rése. Törököt, aki ma is fiatal em-
ber, a sportközvélemény, úgy tűnt. 
végleg kiszámolta. A fi lm tanúsága 
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szerint azonban érdemes volt most 
felkeresni őt, hogy a „negyedik me-
netről", a nagy sikerek utáni meg-
ingásainak és igen lassú, de mégis 
elkövetkezett magáratalálásának 
egyszerű, de nem tanulságok nél-
küli történetéről maga tegyen val-
lomást. Borsodi Ervin szolid, jó és 
hasznos munkát végzett; egyetlen 
részletet vitatnék csak filmjéből, Tö-
rök barátokkal való italozásának 
rossz rekonstrukcióját. 

Dokumentumfilmeseink követke-
zetesen bővülő tanya-sorozatában 
(mely olyan remekművet is hozott, 
mint Sára Sándor Vízkeresztje) 
Paulus Alajosnak sikerült sajátos új 
nézőpontot találnia. A Tanyaszám 12 
első fele hatásosan mutatja be egy 
folyó menti, zöldségtermelő kisbir-
tok tulajdonosainak-rabjainak éle-
tét, ami nem különb, mint a Talp-
alatnyi föld ben a Gózéké. vagy akár 

a Nílus vizével küszködő egyiptomi 
rabszolgáké. Amikor lehorgonyoz a 
12. tanya közelében egy sóderkotró 
hajó, s annak matróza a hajószivaty-
tyúról, szinte játékból csak, egyszer 
meglocsolja a tanyasiak ültetvényeit, 
percek alatt annyit végezve, mint 
ők több napi munkával, a f i lm szá-
momra be is fejeződik; várom a 
horgonyfelszedést, a modern világ 
újra-eltávolodását a 12. tanyától. A 
rendező azonban „tovább mélyíti a 
kapcsolatokat" a tartósan ott idéz-
tetett hajósok és a tanyasiak között. 
A fi lm ezzel mindinkább a szép. 
de szükségszerűen egyszeri szolidari-
tás, segítség példáját megörökítő ri-
port lesz, miközben sokat veszít jel-
képes erejéből. Az archaikus és a 
modern életnek még ezer olyan an-
tagonisztikus párhuzama van, ami-
lyet a f i lm a 12. tanya és a sódere-
sek tanyahajója szembeállításával 
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idéz. Ezért annál szélesebb általá-
nosításra nyílt volna mód, minél ke-
vésbé szűkítik be a mondanivalót 
az egyedi eset felsorakozó specifi-
kumai. A f i lm drámai kiáltás helyett 
ellágyulva mesélő kisepika lett. 

Persze, könnyű volt Huszárik Zol-
tánnak azt a 4- l -es fi lmet elkészí-
tenie. Kimehetett Rómába forgatni, 
cinemascope technikát kapott — no 
meg, hogy azért ezt se hagyjuk szá-
mításon kívül: Amerigo fTot-Tóth 
Imrét is megkapta; egyrészt a mű-
vészetét, a hallatlanul kvalitásos és 
sokrétű életművet, másrészt magát a 
világhírű szobrászt, az ő színészi 
adottságait is (melyeket Amerigo 
Tot, nála nem kevésbé felkapott 
filmrendezők műveiben időnként 
amatőrként szerepet vállalva, más-
kor is csillogtatott már ) . . . 

Hát igen. Ez kétségkívül igaz. És 
igaz az is, hogy Huszárik a rövid-
film hagyományos ismeretterjesztő 
funkciójáról is mintha megfeledke-
zett volna. Születése helyén, idején 
kívül (Fehérvárcsurgó. 1909) semmi 
..tudnivalót" nem közöl Tótról. 

AkKor hát? Azt hiszem, sokkal 
fontosabbal igyekszik megismertetni 
a nézőt A szobrász emberi és mű-
vészi világának, mikro- és makro-
kozmoszának elemeivel. Színek, for-
mák és gesztusok hármasságában ke-
resi, mi a titka ennek az embernek, 
aki a hipermodern római Termini-
pályaudvarra ugyanúgy képes óriási 
absztrakt díszítő frízt készíteni a 
zaklatott vonatok rohanásáról, mint 

szülőfaluja provinciális templomába 
olyan, a legnemesebb áhítatot keltő 
Madonnát faragni, ami a csurgói 
feketekendős szentasszonyoknak, a 
felszentelést végző miseruhás papok-
nak és „nékünk" — hadd ne ma-
gyarázzam. utóbbin kit-mindenkit 
értek — is tetszik. 

Külön erénye Huszáriknak, hogy 
a Művészt nem ájult tisztelettel és 
bámulattal ábrázolja, hanem szere-
tettel és iróniával. Megmutatja pél-
dául azokat a pózait, melyekre első-
sorban a nyugat reklám- (és plety-
ka-) érzékenyen üzleties művészeti 
börzéin van oly nagy szükség, s 
melyekkel a legvadabbul Salvador 
Dali él, de Picassotól le és fe l sokan 
mások sem idegenkednek tőlük. Ez-
zel teljes a kép, de persze csak ak-
kor, amikor az ellenoldalra viszont 
odakerül a szülői háznál, a dunántúli 
parasztrokonok között — régi falusi 
fotográfiákat idéz a beállítás — a 
póztalan, meghatott Tóth Imre. 

Tóth János, aki nemcsak fényké-
pezte, hanem vágta is a filmet, 
mindkét munkájával külön is társ-
alkotó. A dokumentumfilmeknél oly 
gyakori a döccenő ritmusú vágás, 
hogy már egy feltűnő hibáktól ment 
képsort is öröm látni. E filmben 
azonban az egves snittek hossza is, 
társítása is remek; talán csak né-
hány többször vissza-viszatérö snitt-
ből (egyes művekről és a művész ke-
zéről) lehetett volna keveset el-
hagyni. 
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