
Milyen a világ ? 
'Milyen  a  világ?  Ez  csak  az  első  

kérdés.  Utána  rögtön  következik  a  
második.  Es  milyennek  ábrázoljuk  
azt? 

Különös  vetítés  volt.  Lepergett  —  
még  viszonylag  az  elején,  14  közül  
harmadikként  —  'Magyar  József  
filmje  arról,  hogy  a  kisiskolák  olva-
sókönyvei  milyennék  írják  le,  mutat-
ják  be  azt  a  világot,  alhonnan  gyer-
mekeink  nap  mint  nap  beérkeznek  
a  tantermek  falai  közé,  amellyel  
gyermekeink  a  gyermeteg  iskola  fa-
lai  közül  kilépve  úgyis  azonnal  ta-
lálkoznak,  a  maga  sokkal  nyersebb  
valóságában.  S  e  pillanattól  nem  le-
hetett  másként  nézni  a  további  do-
kumentumfilmeket,  az  illetékes  stú-
dió  elmúlt  félévi  termését,  mint  
ugyanezzel  a  szemmel.  Melyiket  
uralja,  s  melyiket  nem  ugyanaz  az  
óvatosság,  mindent  simára  kerekítés,  
amellyel  a  nem  a  pedagógia,  hanem  
a  rossz  pedagógia  „óvná"  a  tanulókat  

mindattól,  amire  pedig  felkészíteni  
volna  feladata.  

Magyar  József  —  többek  közt  An-
dor  Mihály  és  Ancsel  Éva  szakszerű  
segítségével  —  ellenállhatatlan  hu-
morral,  ötletesen  és  hatásosan  mu-
tatja  meg,  milyen  nevetségesen,  
avultan  idilli  a  világképe  annak  az  
olvasmány-,.irodalomnak",  amelyben  
mindenki  okos,  szép,  vidám,  türel-
mes,  szorgalmas,  ügyes  és  legfőkép-
pen  boldog,  boldog,  boldog.  Lehetet-
len  volt  közben  nem  gondolni  arra:  
miért  éppen  a  dokumentumfilm  le-
gyen  más,  mint  az  olvasókönyv?  
Vagy  arra:  szabad-e  a  dokumentum-
filmnek  olyannak  íenni,  mint  az  ol-
vasókönyvnek;  avagy  olyannak,  
amilyennek  az  olvasókönyvnek  sem  
szabadna  lenni?  

A  14  film  azonban  egyértelműen  
bizonyított.  Egyszerűen  azzal,  ahogy  
csoportosult.  Nem  a  vetítőben,  ha-



nem  az  emlékezetben,  öt-hat  került  
az  élre,  bizonyult  tartalmasnak  és  
emlékezetesnek.  Négy-öt  gyengének  
vagy  hibásnak  —  s  megjegyezhető-
nek  legföljebb  bosszúságunk  okán!  
—,  a  többi  alkotta  a  középmezőnyt.  

És az az  öt-hat,  mit  tesz  isten,  még 
véletlenül  is  mind  a  való  világ  fe-
hér-fekete  közti  teljes  színskálájá-
ból,  az  élet  érdesebb  felületeiből  —  
izgalmas  jelenségekből,  ellentmondá-
s-okból  rögzített.  És  az  a  négy-öt  
idillé  csonkította  a  sokarcút,  a  hiá-
nyos  tényközlés  és  érvelés,  az  egyol-
dalúság  rokkantja  lett;  készítőik  ész-
re  se  vették  vagy  nagy  ívben  kerül-
ték  a  gondok  sűrűjét.  

Kezdem  az  utóbbiakkal.  Az  még  
nem  nagy  baj,  ha  egy  dokumentum-
film  csak  néhány  szabványos  anek-
dotába  tudja  sűríteni  szakmunkások  
továbbtanulásának  bizonnyal  sokkal  
göröngyösebb-érdekesebb  történetét.  
Csak  így  az  egész  érdektelen.  (Gau-
deamus  igitur).  Az  viszont  hiba,  ha  
a  hátrányos  helyzetű  középiskolások  
támogatásáról  szólva,  a  jó  ügy  rosz-
szul  betanított  érdekeltjei  nyilatko-
zatukkal  azt  sugallják,  hogy  nálunk  
a  fizikai  munkások  mind  szegények  
és  képtelenek  bármit  tenni  gyereke-
ik  iskoláztatásáért,  míg  a  szellemi  
dolgozók  mind  krőzusok  s  bölcs  és  
odaadó  szülők.  (Felvételi  előtt).  Az  
sem  nagy  baj,  ha  egy  szőnyeggyár-
ról  nem  láthatunk,  csak  színes  ké-
peslapot.  (Több  szólamban).  Az  vi-
szont  már  hiba,  ha  a  szibériai  
KGST-cellulózgyár  magyar  építőiről  
az  illetékes  stúdió  annyi  információt  
szolgáltat,  mint  egy  amatőrfilm,  s  
munkájuk  gazdasági  értelme-indo-
koltsága  helyett  brosúra-szólamok  
hangzanak  el  a  szolidaritásról  A  
KGST  nyersanyagellátása  az  1970—  
80-as  években  olyan  téma,  amely  
megkívánja  a  hatékony  politikai-
közgazdasági  agitációt.  Miért  is  kell  
magyar  munkásoknak  a  tajgába  
menni  gyárat  építeni ? Az  ezt  indokló  
tények  nem  titkosak.  A  lapcjkban  
olvashatók...  (Jó  reggelt  Szibéria)  

A  középmezőny  pár  filmjére  tér-
ve:  részben  egyetértek  Knoll  István-
nal  abban,  hogy  a  házgyári  falansz-
ter-tömbökben  nem  a  legjobban  ala-
kulnak  az  emberi  kapcsolatok;  s  így  
olykor  még  a  körgangos  szomszédo-
lás  is  különb,  hát  még  a  kertes  csa-
ládi  ház  kapcsolat-alkalmai  —  de  a  

túlzó  trükkfelvételek  helyett  jobban  
érdekelték  volna  olyan  vonzó  építé-
szeti  alternatívák,  melyek  nem  mon-
danak  ellent  a  tömeges  nagyipari  la-
kásépítésnek  (Betonkór).  Részben  
egyetértek  Nádasy  Lászlóval  abban,  
hogy  nemcsak  a  nosztalgia  sajnáltat-
ja  elnéptelenedő  aprófalvainkat,  ha-
nem a  ma összeomló házakba  egy  idő  
után  még  szívesen  visszaáramolna  a  
lakosság  —  de  a  jobb  településháló-
zat  gazdasági  alapfeltételei  közül  
többet  lehetett  volna  felsorakoztatni.  
(Életképtelenek?). 

A  jó  és  még  jobb  filmek közül  vi-
szont  a  Milyen  a  világ?  után  vagy  
éppen  mellé  sorolom  A  halottlátót  
Moldován  Domokostól.  Előző  film-
jeiben  zavart  a  népszokások  olykor  
feltűnő  rekonstrukciója.  Ez a  70 perc  
végig  lenyűgöző.  Az  emberi  szükség-
letről,  mely  Putnokra  visz  százakat  
szerte  az  országból  s  még  határain-
kon kívülről  is;  az emberek  naiv  vá-
gyáról,  hogy  halottaik  túlvilági  „lé-
téről"  valamit  megtudjanak,  s  hogy  
csökkenhessen  a  halottal  szemben  
elmulasztottakból  fakadó  kínzó  lelki-

Gyarmathy  Lívia:  IX.  emelet  



furdalásuk;  és  az  asszonyról,  a  ha-
lottlátóról,  aki  nem  egyszerűen  cini-
kus  szélhámos,  hanem  valamennyire  
maga  is  hisz  képtelen  „képességé-
ben",  de  megvan  az esze tudatosan  is  
hozzátenni  ahhoz,  amit  beteges  ideg-
zete  sugall  — hosszabban  kellene  ír-
ni.  Kifejtve  talán  azt  is,  hogy  a  put-
noki  halottlátó  asszony  tulajdonkép-
pen  afféle  hályogkovács  népi  pszi-
chiáter,  aki  emberekben  valódi  fe-
szültségeket,  lelki  kínt  valóban  eny-
hít . . .  Rögzitsük  azonban  itt  csak azt,  
hogy  a  társadalmi  és  a  magánembe-
ri  jelenséget  egyaránt  hitelesen  éri  
tetten  Moldován  Domokos  —  Pap  
Ferenc  által  kezelt  —  kamerája;  ku-
riozitás  és  szociológiai-pszichológiai  
tény  arányos  helyet  kap  e  filmben.  
Mely  a  tv-vel  közös  produkció.  S  
könnyű  megjósolni:  bemutatásának  
országos  nagy  visszhangja  lesz.  

Szálkái  Sándor  Csiki-csukija  egy  
saccra,  ránézésre  alapozott,  a  Pa-
tyomkin-stukatúrt  vasbetontartónak  
minősítő  statikai  szakvélemény  utá-
ni  nyomozással  indul.  Csak  lassan,  
jól  késleltetve  tűnik  ki,  hogy  a  le-
robbant  malomból  irodalomházat  
fabrikálok  közül  majdnem  mindenki  
sáros.  Amit  az  építész  hanyagul  ter-
vez,  azt  a  tulajdonos  cég  rendeletek  
kiskapuit  keresve  rendelte  meg.  S  a  
kéz  végül  nyilván  kezet  mos  —  a  
kárt  viseli  a  népgazdaság...  Ám  e  
filmben  nemcsak  a  műszaki-gazda-
sági-jogi  oknyomozás  érdekes.  Ha-

Szalkaü  Sánd  

nem  az  emberi  megnyilatkozások  
megörökítésének  mesteri  módja  is.  

Az  élcsoportba  tartozik  Magyar  
József  másik  műve,  a  Már  csak  em-
lék?  is.  Mily  keveset  tudnak  a  fia-
talok  a  háború  nyers  valóságáról,  
hogyan  éled  újra  a  háború  =  jó  
kaland  káros szemlélete;  hogyan  hal-
ványul-szépül  a  borzalmak  emléke  
az  átélők  között  is  —  e  veszélyes-
szokványos  témát  pedig  igazán  nem  
könnyű  ízlésesen,  nem  hatásvadá-
szón,  okosan  politizálva  feldolgozni.  
Sóhiffer  Pál  pedig  korábbi  rámenős-
ségét  levetve,  milyen  higgadtan  nyo-
moz  a  Hová  tűntek  a  többiek?-ben  
egy  nagyüzem  súlyos  munkaerőhiá-
nyának  gazdasági  és  emberi  motívu-
mai  után.  

Végül:  filmművészetünkben  mind  
erősebb  az  igyekezet  a  valóság  tel-
jességének,  újabb  tartományainak  
megközelítésére.  Ezt  bizonyítják  a  
BBS  terjedelmes  dokumentumfüzé-
rei  vagy  Dárday  István  nem  előzmé-
nyek  nélküli,  mégis  sokban  egészen  
újszerű  Filmregénye,  ez  a  sajátos  és  
izgalmas  dokumentum-  és  fikció-
hibrid.  S  ezt  igazolja  e  kollekcióban  
Gyarmathy  Lívia  filmje,  a  IX.  eme-
let.  Ritka,  ha  nem  példátlan,  ahogy  
ebben  egy  család  néhány  tagja  be-
pillantást  enged  lakása  és  élete  leg-
bensőbb  zugaiba.  S  nem  sokat  tu-
dunk  töprengeni,  hogy  milyen  lélek-
tani  és  technikai  „trükkökkel"  sike-
rült  Gyarmathynak  dolgoznia  —  
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Magyar  József:  Csak  egy  kis  emlék  

annyira  megrázó  a  maga  kisszerűsé-
gében,  hétköznapiságában,  statisztikai  
gyakoriságában  és  egyedi  megoldha-
tatlanságában  a  család,  féltucat  élet  
kusza  gubanca.  A  IX.  emeletet  —  
nem  abszolút,  'hanem  önmagához  
mért  —  hosszúsága  és  a  minősíthe-
tetlen  hangmérnöki  munka  igen  le-
rontja.  Pedig  fontos  mű.  Eddig  rög-
zíthetetlennek  vélt  élettényeket  vont  
a  filmábrázolás  körébe.  

Aani  a  stúdió  munkáját  illeti,  az  
1977  második  félévi  kollekció  fejlő-
dést  tükröz,  jobb  az  általam  koráb-
ban  látottaknál.  S  ha  lesz erejük  ha-
tározottan arra  haladrii,  amit  az  élen  
álló  öt-hat  film  képvisel,  ha  a  do-
kumentumfilm  feladatát  és  társadal-
mi  felelősségét  úgy  értelmezik,  aho-
gyan  ezekben  tükröződik  és  ha  ta-
nulnak  a  sikertelen  filmek  rég  is-
mert,  mégis  nehezen  megfoganó  ta-
nulságaiból,  akkor  további  előrelé-
pést  remélhetünk.  Pedig  már  hat  hó-
nap  alatt  öt-hat  jeles  film  sem  ke-
vés.. . 

Kérdés  azonban,  hogy  egész  film-

dokumentarizmusunk  helyzete,  
irányzatai,  többi  műhelyei  együtt  mit  
mutatnak  s  hogyan  hatnak  a  szak-
stúdió  törekvéseire?  Például  az,  
hogy  a  Híradó-  és  Dokumentum  Stú-
dió  most  módot  adott  több,  a  szo-
kásosnál  hosszabb film készítésére  is,  
mennyire  fakadt  ama  „veszély"  ér-
zetéből,  hogy  tavaly  egy  ideig  úgy  
volt:  ezek  számára  új  műhely  léte-
sül?  Nem  lett  volna  helyesebb  azt  a  
műhelyt  mégis  létrehozni?  A  BBS  
nem  fordít-e  túl  sok  energiát  néhány  
óriásterjedelmű  vállalkozásra,  holott  
nekik  is  jobban  lehetne  saját  „köny-
nyűlovasságuk"?  Érvényesül-e  egy-
részt  a  Tv  versenytársi,  másrészt  
mecénási-megrendelői  szerepe,  avagy  
a  kölcsönhatás  a mozi-  és  a  tv-doku-
mentarizmus  között  csak  alkalmi  és  
erőtlen? 

Mostanában  inkább  vendég  va-
gyok  csak  a  dokumentumfilm  háza-
táján.  Ezúttal  például  14 film  megte-
kintése  erejéig.  Így  hát  mindezt  kér-
dezni  tudom  csak,  megválaszolni  
nem. 
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