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„Non-fiction" 
a  képernyőn  
JEGYZETEK 
A  MISKOLCI  TÉVÉFESZTIVÁLRÓL  

Kötetekre  rúgó  fejtegetéseket  ír-
tak  össze  az  utóbbi  években  arról,  
hogy  az  úgynevezett  „non-fiction"-
műfajok  egyre  népszerűbbek  az  iro-
dalomban,  s  gyakran  a  fikciós  mű-
fajok  hagyományos  bestsellereit  is  
megelőzik  népszerűségben;  —  ugyan-
ez  a  jelenség  a  filmművészetben  a  
dokumentarizmus  erősödő  hatásában  
érhető  tetten.  

A  televízió  műsorában  —  az  esti  
főműsoridőben  legalábbis  —  még  a  
hagyományos  „fikciós"  műfajok  (té-
véfilmek  és  -játékok)  dominálnak;  
de  ha  valamely  hét  összes  műsoride-
jét  számba  vesszük,  némi  meglepe-

téssel  tapasztalhatjuk,  hogy  hasonló  
arányban  töltik  be  a képernyőt  a  kü-
lönböző  „non-fiction"-műfajok  is.  A  
miskolci  fesztivál,  amely  páros  évek-
ben  ezeknek  a  tévés  műfajoknak  a  
legjavát  vonultatja  fel,  jó  alkalom  
arra,  hogy  a  hétköznapinál  nagyobb  
távlatból,  s  az  összemérés  lehetősé-
gével  tekintsük  át  e  műfajok  helyze-
tét,  fejlődési  tendenciáit.  

Hat  kategóriában  negyven  tévé-
film,  illetve  -műsor,  plusz  tizennyolc  
híradó-esemény  versenyzett  az  idén  
Miskolcon,  s  a  kiosztott  több  mint  
másféltucatnyi  díj  (a  hivatalos  zsűri  
díjai  mellett  a  közönség-,  illetve  a  
kritikusok  díjait  is  beleértve),  azt  
bizonyítja,  hogy  e  fontos  műfajok  
legjobb  alkotásai  méltóak  a  nagy-
korúsodott  televíziózás  lehetőségei-
hez. 

De  —  az  ünneprontás  szándéka  
nélkül  —  a kiemelkedő  munkák  mél-
tatása  előtt  néhány  szót  bizonyos  
típus-hibákról,  amelyek  számos  film  
hatását  lerontják,  s  amelyek  így,  a  
válogatott  fesztivál-mezőnyben  sok-
kal szembeszökőbbek,  mint  a  hétköz-
napi  műsoráradatban.  (A  fesztivál-
műsorban  szerencsére  csak  elvétve  
fölbukkant,  néhány  kirívóan  gyenge  
produkcióról  —  mint  például  a  Mű-
helytitkok  című  agyonbeszélt  és  el-
lenhatást  keltő,  átlátszó  tévés  önrek-

Chrudinák  Alajos  a  nagydíjas  Lesz-e  béke  az  olajfák  alatt?  
című  tévéfilm  egyik  jelenetében  



lám —  ne  is.essék  szó.)  Gyakori  hiba  
a  legkülönfélébb  műfajokban,  de  fő-
ként  a riport-  és  dokumentumfilmek-
ben  a  terjengősség,  a  szerkesztetlen-
ség,  a  fecsegés.  Számos,  fontos  és  
izgalmas  tényanyagot  fölmutató  film  
hatását  csorbítja,  hogy  „mindent  
kétszer  mond";  hol  a  rendezők,  hol  
a  riporterek  vélik  úgy,  hogy  a  ké-
peken  látottakat,  a  riportalanyok  
szájából  elhangzottakat  még  utólago-
san  is  „meg  kell  támogatni";  szájba-
rágósán  elismétlik  ugyanazt  (persze  
óhatatlanul  közhelyesebben),  amit  a  
képek  önmaguk  elmondtak.  (Például  
a  Hódmezővásárhelyi  évek  című,  
rendkívül  értékes  dokumentum-
anyagot  rögzítő  film  Németh  László  
tanáréveiről;  vagy  az  Asszonykórus  
című,  izgalmas  és  valóságos  élet-
anyagot  rögzítő  dokumentumfilm;  
avagy  a  hasonló  szerkezeti  arányta-
lanságok  miatt  terjengősre  sikerült  
—  bár  szintén  elementáris  részlete-
kat  is  tartalmozó  —  Ünnep,  illetve  
a  Párthűség,  tiszta  kéz  című  filmek.)  

A  szakmai  kifogások  után  áttérve  
mostmár  arra,  ami  egyértelműen  
örvendetes:  alighanem  nemzetközi  
összehasonlításban  is  elsőrangú  tele-
víziónk  néhány  külpolitikai  riport-
ja,  tudósítása.  Nem  újdonság  (már  
két  évvel  ezelőtt  is  ő  nyerte  Miskol-
con  a  fődíjat),  hogy  például  Chrudi-
nák  Alajos  bravúros  riporter;  s  egy-
általán  nem  „csupán"  emberi  bátor-
sága  lenyűgöző,  ahogyan  a  világ  leg-
forróbb  pontjain,  tankok  és  ágyúk  
árnyékában  faggatja  —  méghozzá  
milyen  határozott  hangon  —  a  vele  
gyakorta  ellentétes  politikai  nézete-
ket  valló,  állig  felfegyverzett  riport-
alanyait;  legalább  ilyen  fontos  eré-
nye:  szerkesztői  arányérzéke,  film-
jeinek  míves  megmunkáltsága.  S  
mindig  kitűnő  operatőrökkel  dolgo-
zik:  a  Lesz-e  béke  az  olajfák  alatt  
című  (fődíjas)  filmben  Várszegi  Ká-
roly;  a  Hadüzenet  nélküli  háború  
című  filmben  (az operatőri  különdíj-
jal  kiitüntetett)  Halász  Mihály  volt  
értő,  s  a  csatazajban  az  egyes  embe-
rek  sorsára  is  érzékenyen  rávillantó  
alkotótársa.  A  külpolitikai  riportázs-
nak  szerencsére  több,  nemzetközi  
színvonalú  mesterével  büszkélkedhet  
televíziónk;  az  idei  miskolci  fesztivál  
díjainak  már  nem  kellett  „fölfedez-
niük",  ám  ismét  regisztrálták  pél-
dául  Sugár  András  (Zsoldosper  An-

Szentágothai  János  akadémikus  A  világ  
nyolcadik  csodája  című  ismeretterjesztő  

műsorban 

golában),  Róbert  László  (Tisztelen-
dők  című  sorozat  ítália-epizódja)  
közismert  újságírói  kvalitásait.  

Az  a  tévériporter,  akinek  valóban  
van  határozott,  erős  egyénisége,  s  
végiggondolt  koncepciója  választott  
témájáról  —  sosem  fél  szerényen  a  
háttérbe  húzódni;  önmaga  helyett  
riportalanyait  beszélteti.  Mint  pél-
dául  Vitray  Tamás  a  Házigazda:  
Varga  Imre  című  filmben,  amely  
megkapó  képet  adott  a  szobrászmű-
vész  és  kétkezi  munkatársai  —  a  
kőfaragó,  az  öntők  —  baráti  és  értő  
együttműködéséről.  Sajátos  módon  
hasonló  „brigádmunkáról"  adott  hírt  
Somló  Tamás  Kézben  egy  szív  című  
(Borsod  megye  nagydíjával  kitünte-
tett)  remek  dokumentumfilmje,  a  
Debreceni  Orvostudományi  Egyetem  
klinikáján  a  kockázatos  és  nehéz  
szívműtéteket  végző  sebész-team  be-
mutatásával;  megismertetve  az  orvo-
sok,  a  műtősök,  asszisztensnők  hét-
köznapi  gondjaival,  valóságos  emberi  
arcával.  Feszesen  szerkesztett,  pon-
tos,  példaszerű  alkotás.  -

A  Balázs  Béla  Stúdióban  kialakult,  
úgynevezett  „analitikus  dokumen-
tumfilmek"  legjobb  hagyományait  
folytatja  Vitézy  László  és  Szegvári  



Lakatos  Vince;  Naplemente  

Katalin  (Miskolc  város  tanácsának  
nagydíjával  kitüntetett)  filmje,  a  
Hogy  a  lifttel  mennyi  baj  van.  Egy  
mostoha  sorsú  hazai  találmány  és  
feltalálóinak  viszontagságait  sokol-
dalúan  körüljáró  film  a  konkrét  és  
egyedi  eseten  túlmutató,  általáno-
sabb  tanulságokat  is  sugall,  jobbító  
szándékú  indulatokat  gerjesztve  né-
zőjében. 

Rendkívül  fontos  és  értékes  tevé-
kenysége  a  televíziónak,  amit  az  „is-
meretterjesztő  filmek"  címszó  alatt  
szokás  emlegetni,  önmagában  az  a  
tény,  hogy  szakmájuk  olyan  kiváló-
ságai,  mint  Szentágothai  János,  illet-
ve  Szabolcsi  Miklós  akadémikusok,  
a  képernyő  révén  „eljönnek  a  szo-
bánkba",  s  a  laikus  számára  is  vilá-
gosan  fogalmazva,  mégsem  „leeresz-
kedve"  hozzánk,  beavatják  a  nézőt  
tudományuk  titkaiba  —  fölbecsülhe-

tetlen  hasznot  jelent  a  közművelő-
désben.  E  műfaj  kategória-díját  
mégis  egy  tizenöt  perces  „magyar  
óra"  —  Fehér  Györgynek  az  Isko-
latelevízió  számára  készített  A  
walesi  bárdok,  című  filmje  nyerte,  
amely  egészen  eredeti  és  ötletes,  jel-
legzetesen  képi  —  televíziós  —  kife-
jezési  eszközökkel  idézte  meg  a  tör-
ténelmi  korszak  légkörét,  amelyben  
Arany  verse  keletkezett.  (Kimagasló  
volt  a  filmben  Kozák  András  vers-
mondói  teljesítménye.)  

Régóta  közismert  és  közkedvelt,  
többször  méltatott  vállalkozás  Bokor  
Péter  Századunk  című  sorozata;  az  
idei  miskolci  fesztiválon  szerepelt  (s  
a  kritikusok  díját  elnyert)  Diploma-
ták  című  folytatás  páratlanul  érté-
kes  történelmi  dokumentumanyago-
kat  rögzít,  amelynek  tudományos  je-
lentősége  az  idő  múlásával  minden  
bizonnyal  még  növekedni  fog.  

„A  demokratizmus  felnőtt  iskolá-
ja"  —  jegyezték  meg  a  miskolci  né-
zők  a  Beszéljük  meg  című  riport-
filmről  (riporter:  Vitray  Tamás,  ren-
dező:  Kézdi-Kovács  Zsolit),  amelyben  
gyermek  újságírók  —  általános  isko-
lai  házi-újságok,  iskolarádiók  szer-
kesztői-riporterei  —  neves  közéleti  
személyiségeket  (ebben  a  részben:  
minisztert  és  MSZMP  KB  osztály-
vezetőt)  faggattak  úgynevezett  „ké-
nyes",  aktuális  problémákról  —  s  
kaptak  kérdéseikre  példaszerűen  
nyílt,  világos,  őszinte  válaszokat.  (Ez  
a  film  is  a  kritikusok  díját  nyerte  
el.) 

A  nemrég  elhunyt  Lakatos  Vince  
nagy  visszhangot  keltett  Naplemente  
című  dokumentum  filmsorozata  a  
magukra  maradt  öregek  súlyos  hely-
zetére  hívta  fel  a  figyelmet  torokszo-
rító  képsorokkal;  a  Miskolcon  vetí-
tett  Sorbanállók  című  folytatása  a  
dokumentumfilmek  kategória-díját  
nyerte. 

Mindent  egybevetve  az  idei  mis-
kolci  fesztivál  is  bizonyította,  hogy  
a  televízió  tengernyi  „non-fiction"-
műsoraii  —  a  riport-  és  dokumen-
tumfilmek,  a  tudósítások,  ismeretter-
jesztő-  és  portréfilmek  — között  már  
egyre  több  olyan  alkotásnak  örvend-
hetünk,  amelyek  művészi  színvonala,  
megformáltsága  méltó  e  műfajok  
óriási  tömeghatás-lehetőségeihez.  
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