
HET CIKKELY A RÖVIDFILMRŐL 
1. Miskolcon, a már hagyományos 

magyar rövidfilmszemlén egy év 
termése, az egy év során bekövet-
kezett fejlődés (vagy hanyatlás) te-
kinthető át. Az "elkészülés naptári 
éve szerinti nevezés persze hoz eset-
legességet, de aligha többet, mint 
bármely más versengési-összevetési 
mód. Ugyanakkor külön jellegzetes-
sége Miskolcnak, hogy — ellentét-
ben a játékfilmek pécsi szemléjé-
vel — itt a kisfilmeknek szinte 
mintha premierje volna. Hiszen a 
rövidfilm-forgalmazás ismert — és 
csak részben szükségszerű aláren-
deltsége miatt máshol nemigen van 
lehetőség igazi premierre. 

Itt jegyezném meg rögtön: saj-
tónknak nem azt kellene tehát te-
kintenie, hogy Miskolcon nincsen 
sztár-parádé s más efféle, hanem a 
fesztiválnak e bemutató-jellegére 
tekintettel adni teret Az idén ép-
pen az árvíz kötötte le az országot 
a május végi hetekben? Lapjaink 
kulturális rovatai ekkor is, a feszti-
vál hetében is egész sor perifériku-
sabb eseményre reagáltak, miköz-
ben — tisztelet a kivételnek — a rö-
vidfilm még így, egy évben egyszer 
sem kapott megérdemelt figyelmet, 
hírverést, értékelést. 

2. Minthogy a teljes mezőnyről 
áttekintést adni csak egy teljes 
Filmvilág különszámban lehetne, az 
alábbiakban elsősorban néhány ten-
denciáról adnék jelzést, elszórt pél-
dákkal. 

Talán a legörvendetesebb a tévé-
produkcióknak az elnyert díjakban 
is tükröződött javulása. S külön 
hangsúlyoznám, hogy e javulás 
alapja elsősorban intellektuális, 
szemléletbeli. Egy-egy fontos társa-
dalmi jelenség, gond, különleges em-
beri dokumentum, remekszavú ri-
portalany stb. eddig is fel-felbuk-
kant a tévé rövidfilmjeiben, s 

amennyire a technika és az anya-
giak engedték, eddig is nyugtázhat-
tunk műgondot és alkotói fantáziát. 

Az átgondoltság, a társadalmi fo-
lyamatok mélyebb szociológiai és az 
emberi személyiség alaposabb pszi-
chológiai elemzése azonban több-
nyire hiányzott; a leleplezés fonto-
sabb volt, mint az oknyomozás, a 
különös fontosabb, mint a jellemzés. 
Holott a téma valóban az utcán he-
ver — de korántsem elég csupán le-
hajolni érte. 

Igaz, a jó tévé-produkciók egy ré-
sze most is „külsők" munkája. Az 
idei nagydíjas özvegy Farkxisné Zol-
nay Pál rendezése, az Eksztázis 7-
től 10-ig Kovács Andrásé. Csányi 
Miklós viszont, aki tavaly még a 
BB-stúdió „színeiben versenyzett", 
idén már mint „belső" tévés nyerte 
el a KISZ különdíját Szombattól 
hétfőig című kitűnő portréfilmjével. 
Ez azonban csak azt jelzi, hogy a 
kiéleződő versengés a mozi- és a 
tévéfilmek között nem zárja ki a 
vendégszereplést, s remélhetően azt 
is elérjük, hogy a fiatal alkotók kö-
zül nemcsak jobb híján lesz valaki 
a tévé munkatársa. 

A tévéfilmek miskolci szereplésé-
vel kapcsolatban ugyanakkor válto-
zatlan probléma, hogy filmgyártá-
sunk lassan legnagyobbá növő mű-
helyében valódi rövidfilm viszony-
lag kevés készül. A most látott té-
véprodukciók egy része is inkább 
„műsor", mint kisfilm, függetlenül 
attól, hogy mi a felhasznált techni-
ka. Igaz, a korábbi években a Szá-
zadok egy-egy adása ettől függetle-
nül nem került a díjazottak közé. 
Mégis, a szemle amúgy is erős mű-
faji elaprózottságát tekintve, éppen 
a „műsorok" védelmében monda-
nám, hogy ezek külön versengési 
lehetőséget érdemelnének. 

3. A szoros társadalmi elkötele-



zettségű, közvetlenül politizáló ri-
port- és dokumentumfilmek mező-
nye népes volt, a témaválasztás 
azonban szűk határok között ma-
radt. Néhány éve világossá lett: a 
falusi öregek, a tanyakérdés, a fa-
lusi lakosság tudatbeli elmaradott-
sága és a kis településeken élő gye-
rekek sorsa nem tabu, a legnyíltab-
ban felvethető, még akkor is, ha 
nincs a kezünkben a gyors meg-
oldások varázskulcsa. Ez a témakör 
fontos és aktuális, és sokáig az is 
marad; nemzedékeknek ad még 
majd munkát-témát. Ez azonban 
azt a dömpinget, amit az idén ta-
pasztaltunk, nem indokolja. Külö-
nösen nem akkor, amikor ezer más 
hasonlóan izgalmas és súlyos, és ha-
sonló őszinteséggel feltárható s fel 
is tárandó gondunk van máshol is. 

Az ismétlések egymást rontó hatá-
sát kifogásolom itt, és egyben azt a 
látókörünket tágító, újat felfedező 
és felmutató szenvedélyt hiányolom, 
amit például Sára Ciflónyokja, Elek 
Meddig él az emberi-e, Csányi Bol-
dogsága, Gazdag SchiriUa-filmje 
reprezentált. Az ezekkel legjobban 
összevethető idei filmek közül Csá-
nyi már említett Szombattól hétfőig 
című filmjét talán a környezet, a 
családi-társadalmi háttér kiszélesí-
tése tehette volna még erősebbé, 
míg Szálkái Sándor 23 év padláson 
című munkája remek dokumentum, 
mely egyes dolgokban hallatlanul 
mélyre hasít, de itt a feldolgozott 
eset statisztikai ritkasága nehezíti a 
feltárt „emberi jelenségek" széle-
sebb általánosíthatóságát. 

A falusi téma dömpingjében kü-
lön feltűnt, mert már a komikus ha-
tárát súrolta a lakodalmak sorozata, 
tyúkok seregének naturalista hűség-
gel megörökített kivégzésével-ko-
pasztásával. S ez átvezet egy más 
divathoz. Nemcsak a témáknak, a 
motívumoknak is lehet inflációja. A 
miskolci zsűri szerint ezt legfeltű-
nőbben a Pannónia stúdió 69-es ter-
mése példázta. 

4. A tavalyi miskolci filmszemle 
meglepetése az animációs filmek 

szép előretörése volt. Csak mert ta-
valy elkényeztettek, ezért érezzük 
most, hogy ez az előretörés, sajnos, 
nem folytatódott? Az biztos, hogy 
az animációs filmek színvonala most 
is magas volt. Mégis azt hiszem, 
stagnálásról kell beszélnünk. 

A Koncertisszimo telitalálatát 
csak „más testhelyzetben" ismételte 
meg az idén Bélai István és Kovász-
nai György a Golria Mundiban. A 
már nem folytatott Gusztáv-sorozat 
eredményei csupán Jankovics Mar-
cell Hidavatásában kamatoznak. 
Foky Ottónak sikerült újat találnia 
az eleven egérrel, macskával készí-
tett, tulajdonképpen ál-animációs 
Én, az egér-rel. Szoboszlay Péter gra-
fikailag is igényes, vitriolos indulatú 
Sós löttye jóval több sikerült anyós-
viccnél: a kicsinyes emberi gonosz-
ság hatásos tettenérése. Vajda Béla 
jó irányban kísérletezik a Közhely-
kék miniatűrjeiben. Ugyanakkor egy 
sor film nemcsak élt, hanem vissza-
élt azzal, hogy milyen tetszetősen 
táncoltathatók különféle zenékre 
különböző, főként hangsúlyozottan 
magyaros motívumok. 

Vegyünk ezek közül egyet, s ép-
pen azt, ami nekem a legjobban 
tetszett. A tavalyi nagydíjas, Reisen-
büchler Sándor Amikor én még kis 
srác voltam című, az ismert, tánc-
dalfesztivál-győztes Illés-számot fel-
dolgozó filmjében ugyan az önismét-
lésnek — A Nap és a Hold elrab-
lása egyes motívumai idézésének — 
talán önirónikus jellege is volt, 
mégis, éppen ez az önismétlés tette 
feltűnővé, hogy a zenének, a mon-
danivalónak és a motívumoknak 
milyen szigorú — egymást magya-
rázó-elmélyítő — egységbe kell öt-
vöződni, hogy az animációs filmnek 
ez a faj tája ne maradjon csinált, 
mesterkélt, ne csak tetszetősségével 
hasson. 

(A fesztiválon szóban s utána 
írásban is a fenti véleményt többen 
élesen opponálták, különösen azt 
hangsúlyozva, hogy mily örvendetes 
a népi motívumkincs újjáéledése az 
animációs film alkotóinak kezén. 



Azt hiszem azonban, hogy ennek az 
újjáéledésnek nem árt, inkább hasz-
nál, ha a formák puszta felhaszná-
lását még nem tekintjük győzelem-
nek. Különben pedig nincsen néző, 
sem kritikus, sem zsűri, aki téved-
hetetlen volna, s vitáink, nézetelté-
réseink nyilván többet használnak 
majd a rövidfilm ügyének, mint 
akár a fojtogató csend, akár a han-
gos apológia.) 

5. Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy az idei, igazán színes miskolci 
mezőnyben hogyan került — méltán 
— a díjazottak közé egy tulajdon-
képpen „szürke" mű, Tiefbrunner 
László Citadur 1928-a. Ismeretter-
jesztő film a bauxitbetonról. Sike-
rének első titka tehát, hogy egy 
olyan tudományos-technikai prob-
lémakörben igazít el, amely az ér-
deklődés homlokterében áll. 

Feladatát a rendező minden fil-
mes bravúr nélkül oldotta meg. An-
nál feltűnőbbek riporteri-ismeret-
terjesztői erényei. Először is megta-
lált egy sor olyan tanút, aki negy-
ven éve, a bauxitbeton magyaror-
szági bevezetése idején a gyártó 
üzemben, illetve a felhasználó épí-
tőknél dolgozott. Másodszor meg 
merte tenni azt, hogy éppen most, 
amikor oly sok pénzünkbe-gon-
dunkba kerülnek a bauxitbeton öre-
gedése miatt romlásnak indult épü-
letek, kétszeresen szembeszállt a 
közhangulattal. Feltárja ugyanis, 
hogy a bauxitbeton-fiaskót nem a 
kapitalista mohóság okozta: a gyár-
tó cég annak idején elvégezte a kor 
színvonalán álló ellenőrző vizsgála-
tokat S felveti, hogy az 1952-ben 
betiltott bauxitbeton-gyártást igenis 
fel kellene újítani, mert kiderült 
ugyan, hogy ez a betonfajta nem 
tartós, ahol azonban eleve nem kell 
20—30 évnél hosszabb élettartam-
mal, használattal számolni, ott al-
kalmazása technikailag is, gazdasá-
gilag is nemhogy megengedett, ha-
nem kívánatos. 

Itt, a Filmvilágban mindennek 
természetesen nem a technikai-tu-
dományos konzekvenciái érdekesek. 

Hanem? A Citadur 1928 ismeretter-
jesztő feladatát úgy oldja meg, hogy 
közben olyan igényeket is kielégít, 
amelyeket elsősorban a riport- és 
dokumentumfilmek iránt szeret-
nénk támasztani: nem engedni a 
hangulatnak; végiggondolni minden 
érvet és mindennek az ellenkezőjét 
is; nemcsak vádolni, leleplezni, ha-
nem elemezni; minden felet meg-
hallgatva vonni le a következteté-
seket: s azoktól akkor sem ijedni 
meg, ha netán eretneknek tűn-
nek . . . 

6. Miért tetszett Gujdár József 
Studium című, kísérletinek nevezett 
filmje? Mert semmi kísérletit nem 
éreztem benne. Megmutatta, hogyan 
ég le a gyertya, míg csak a láng 
bele nem fullad az utolsó viaszcsepp 
tengerébe. A molekulák tánca, a 
lángban felszikrázó kémiai átalaku-
lás formák és színek olyan káprá-
zatában kerül szemünk elé, ami nem 
elfedi-bonyoiítja-mitizálja, hanem 
megvilágítja-magyarázza a fényké-
pezett természeti jelenség lefolyását. 

És miért tetszett Huszárik Zoltán 
bravúros Capriccioja? (Mely az ál-
talam e lapban már méltatott Ame-
rigo Tóttal a második díjat, Miskolc 
városét hozta alkotójának, a két 
film operatőrje, Tóth János pedig a 
zsűri különdíját nyerte el.) Azt hi-
szem ez is csak azért „kísérleti" 
film, mert a rövidfilm túl sokarcú 
ahhoz, hogy megnyugtatóbban kate-
gorizáljunk. A Capriccio: filmvers. 
Játékos és filozofikus, meditáló és a 
költészet mágikus funkciójával élő, 
groteszk és keserű és vidám. Nem 
tudok többet és kevesebbet mondani 
róla: József Attila Medáliák-soroza-
tát juttatta eszembe. 

7. Az effaj ta vázlatos-önkényes át-
tekintés egyik fő baja, hogy nem 
lehet befejezni, csak félbeszakítani. 
Abban a reményben teszek hát ide 
pontot, hogy egy-két olyan Miskol-
con felmerült problémára, amibe 
most belevágni se mertem, alkalom-
adtán talán még visszatérhetek. 
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