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A televízió dokumen-

tumfilm osztályának 
„háztáji" terméséből 
három alkotás került 
bemutató vetítésre az 
áprilisi ünnep előesté-
jén, három egymástól 
mindenképpen elütő, 
valamiképpen azonban 
mégis összecsengő, hu-
szonöt-harminc perces 
kisfilm. A különbözősé-
get a témaválasztás ha-
tározza meg, a filmek-
ben fellelhető közös vo-
nást, azonos ihletést és 
alkotói szenvedélyessé-
get viszont az időszerű-
ség. E kritikai beszámo-
ló összefoglaló címe há-
rom irodalmi kategóriát 
jelöl meg, mint a három 
tévéfilm műfaji meg-
határozását, korántsem 
szigorú dramaturgiai el-
vek, sokkal inkább a 
milliós nézőtáborra gya-
korolt hatás hőfokát vé-
ve figyelembe. 

TRAGÉDIA. Kegyet-
len film a fiatal Bánki 
Szilárd diplomamunkája 
A halál után öt perccel, 
amelynek szerkesztője 
Koós Béla, operatőrje 
Illés János. Az Országos 
Mentőszolgálat hétköz-
napi és csaknem mindig 
drámai tevékenységéről 
szól ez a film, amely 
könnyűszerrel lehetne 
idegborzoló filmszenzá-
ció s lehetne afféle jól 
fésült tájékoztató, amely 
a hasonló természetű 
híradásokkal azonos 
színvonalon mesélné el, 
milyen hősies és önfel-
áldozó munkát végeznek 
a mentők — mindnyá-
junk érdekében. Ez a 
kisfilm azonban merész 
tudatossággal és nyilván 
bizonyos szerencsével 
túllép a szokvány hatá-

rain s határozott felépí-
téssel, könyörtelen és 
megdöbbentő erővel 
ábrázolja, milyen fele-
lőtlenek és közömbösek 
is vagyunk, amikor pe-
dig emberéletről van 
szó. 

Már a kezdő képek is 
a sablónt feszegetik, a 
mentők hétköznapjai-
nak állandó idegfeszült-
ségét és a készenléti ál-
lapot feszességét bizo-
nyos humorral enyhítve, 
azután szinte észrevétle-
nül színre lép a tragé-
dia. Egy felindult tele-
fonáló a Zuglóba szólít-
ja az egyetlen éppen 
szabad rohamkocsit, az-
zal az állítással, hogy 
négy súlyos sebesült 
hever az utcán egy köz-
lekedési baleset követ-
keztében. A rohamko-
csi azonban mindössze 
három, a helyszínen el-
látható, könnyű sérültet 
talál, ugyanakkor a vá-
ros másik végén, a Mó-
ricz Zsigmond körtéren 
valóban súlyos baleset 
történik, egy taxi és egy 
magánautó karambolja 
következtében két em-
ber a klinikai halál ál-
lapotában vár ja az élet-
mentő felszereléssel el-
látott rohamkocsit. Az 
URH rádió pillanatok 
alatt átirányítja a ro-
hamkocsit s ekkor kez-
dődik a film gyötrelme-
sen tragikus képsora, 
az összes megkülönböz-
tető jelzésekkel harsogó 
mentőautó vánszorgása 
a pesti közlekedési 
dzsungelben, ahol tíz 
jármű közül nyolc nem 
tér ki a mentőnek. A 
két sérült közül leg-
alább az egyik meg-
menthető lett volna, ha 

a pesti utca süket, vak 
és önző autósai figye-
lembe veszik, hogy a 
mögöttük tülkölő men-
tőnek nyilván sietős a 
dolga. A mindössze hu-
szonnyolc perces rövid-
film igazi tragédiát áb-
rázol, ködös képeivel és 
szűkszavú vágásaival 
még inkább aláhúzva 
az emberi felelőtlenség 
nyomasztó hatását. 

DRÁMA. Radványi 
Dezső szerkesztő, Andor 
Tamás operatőr és if j . 
Schifíer Pál rendező 
jegyzi a drámai hatású 
Félúton című dokumen-
tumfilmet, amely a fal-
vakból munkahely után 
az ipar felé tájékozódó 
és elvándorló emberek 
életmódjáról és vissza-
téréséről tudósít kemény 
fogalmazásban és na-
gyon őszintén. A keret 
egy kubikusbrigád a 
kiskörei vízilépcső épí-
tésénél, tizenkét tisza-
ladányi parasztember 
„kiszakadása" a falu 
közösségéből, vándor-
élete és útkeresése, meg-
torpanása valahol a fél-
úton. Nagypn egyszerű 
eszközökkel dolgozik ez 
a film, mindenekelőtt 
azt hangsúlyozva, hogy 
a parasztember kilépése 
az ősi közegből minden 
esetben bizonyos drá-
mai eseménysorozat kö-
vetkezménye, jelen eset-
ben a tsz-től való féle-
lem, a bizalmatlanság, 
a lassan kialakuló biza-
lom és két falusi réteg, 
az otthon maradottak 
és az elvándoroltak ösz-
szeütközése. 

Nem könnyű dolog 
dokumentumfilmben va-
lóságos konfliktust áb-
rázolni, mert hiszen a 



kamera jelenléte álta-
lában fékezőleg hat az 
őszinteségre, az egyszerű 
riportalany szívesebben 
szorítkozik hümmögésre 
és mellébeszélésre, mint 
a teljes igazság kimon-
dására. Ez a több mint 
egyéves átfutással ké-
szült film azonban, 
amelynek stábja a jól 
bevált hagyomány sze-
rint többször visszatér a 
helyszínre, — sikeresen 
küzdi le ezt az aka-
dályt. Az őszinte vallo-
mások valósággal fel-
bugyborékolnak a nyil-
vános szerepléstől rend-
szerint húzódozó embe-
rekből, s megkapó hű-
séggel ábrázolják a falu 
lakosságának biztonság-
keresését, természetes 
eszéből fakadó ravasz-
kodását és ügyeskedését, 
amit azonban nem lehet 
elítélni, mert végső fo-
kon a felszabadulás előtt 
hányt-vetett sorsú pa-
rasztságnak a stabil élet-
forma felé való vonzó-
dását ábrázolja. 

Nyilvánvaló a három 
alkotó célja: a falu és 
az ipar közt félúton tar-
tózkodó, nem kis lét-
számú réteg érzelmi és 
anyagi helyzetének, a 
falutól véglegesen vagy 
ideiglenesen elszakadt 
emberek lelkiállapotá-
nak vizsgálata. Jellemző 
és valóságos drámai töl-
tést hordoz a film be-
fejező része, amikor a 
félútról visszatérőben 
lévő emberek okos és 
„pallérozott" vallomásai 
mögött feltűnik az ab-
lakon bekiabáló, otthon 
maradt falusi ember in-
gerült szózuhataga. Ez 
a film úgy hat, mint 
egy dráma első része, 
mert megköveteli a be-
fejezést Ez azonban 
már egy másik film 
lehet — ugyanezekkel 
a szereplőkkel. 

VÍGJÁTÉK. A har-
madik film, amely majd 
a május elsejét meg-
előző napokbein került 
vetítésre Radványi De-
zső szerkesztő, Várszegi 
Károly operatőr és Zol-
nay Pál rendező színes 
alkotása. A vígjáték itt 
a film alaptónusát, nem 
szerkezetét határozza 
meg, mert ennek a vér-
beli színes riportfilmnek 
nincs dramaturgiai íel-
építése, mégis a jól si-
került vígjátékok derűs 
légkörét árasztja. 1972. 
május 1-én, egy nap 
alatt készült ez a kis-
film, Berek Kati és 
többnyire amatőrökből 
alakult kultúrbrigád-
jának szerepléséről az 
ünnepre ébredő Buda-
pesten. A kultúrbrigád 
meghatározás azonban 
nem egészen találó, sok-
kal többet nyújt annál 
ez a természetes jókedv-
vel daloló, táncoló, mu-
zsikáló, szavaló fiatal 
együttes. Az ünnepi fel-
vonulások kissé egyhan-
gúvá vált liturgiáját 
frissítette fel ez a laza 
szövésű, de mindvégig 
mozgalmas, jóízű és vál-
tozatos filmriport. Vol-
taképpen zenés májusi 
ébresztőre vállalkozott 
Berek Kati és csoportja, 
nehéz söröslovak által 
vont társzekereken jár-
va be az ünnepre ébre-
dő Budapest utcáit, ko-
pott öreg házait, ame-
lyek huzatos udvaraira 
úgy robbantak be ezek 
a fiúk és lányok, mint 
a régi népi játékok sze-
replői, ellenállhatatlan 
jókedvvel és hangulat-
tal. Az önfeledt bohóc-
kodás, a rögtönzött tánc 
és harsány versmondás 
a 25. Színház népszerű 
törekvéseit lopta be a 
májusi felvonulás höm-
pölygésébe, összekap-
csolva az ébredés pil-

lanatait a tömegek ára-
dásával, s ez a dina-
mikus májusi duzzadás, 
ez a színes áradat töl-
tötte be a film utolsó 
kockáit. Mindössze any-
nyi kifogást lehet fel-
hozni a film végső meg-
formálása, a vágás el-
len, hogy a kamera néha 
túl sokáig időzik egy-
egy jelenetnél, s az is-
métlődések helyett a 
néző mind többet és 
újabbat szeretne kapni 
ebből a valóban májusi 
hangulatú filmből. Ti-
zenöt perc talán többet 
is nyújtana, mint a 
huszonöt. 

• 

Ez a három — egy 
hónapon belül sugárzott 
— film a televízió do-

kumentumfilm-gyártá-
sának fokozódó aktivi-
tását, elmélyültebb té-
maválasztását és igé-
nyességének ú j korsza-
kát jelentheti. Gyakor-
lati tapasztalat, hogy a 
televízióban a harminc-
ötven perces adások a 
leghatásosabbak és a 
legnépszerűbbek, e ki-
alakult időrendhez iga-
zodva a tévéfilmek 
gyorsan, de korántsem 
elnagyolva, s híradósze-
rűen foglalkozhatnak 
olyan időszerű kérdé-
sekkel, amelyek a nézők 
millióit is foglalkoztat-
ják. Ez az egészsé-
ges szinkronban születő 
filmtermelés a műsor-
idő gyarapodásában, a 
két csatornás adásrend-
szerben rendkívül fon-
tos szerephez jut. Ügy 
tűnik, a televízió mind-
inkább a saját lábára 
áll, s főként fiatal al-
kotókra támaszkodva a 
műsorszerkezet határo-
zott és jótékony frissí-
tésére törekszik. 

BARÓTI GÉZA 


