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szünk a szemünk előtt kihajtó, nyíló és 
megérő virágokra. Valahogy így hat az 
irodalom fejlődése is, egy kötetnyi sze-
melvény tükrében.”

A tudós, persze, többnyire a külvilág-
tól elzárt laboratóriumban dolgozik, és 
szakzsargonban fogalmaz. Szerencsére 
a filmkészítő kíváncsi természet, igyek-
szik beférkőzni oda is, ahová mi nem 
tudunk, vagy eszünkbe sem jut. Így kö-
zelebb hozza hozzánk mindazt, amiről 
nélküle talán nem is tudtunk volna. A 
tudományos ismeretterjesztő film – az 
erre szakosodott természettudomá-
nyos vagy historikus tévécsatornákon 
keresztül – már mindennapjaink része 
lett. Mindez sötétséget oszlat, tanít és 

szembeszáll az egyre terjedő 
hamis tanokkal.

Egy tudományos filmfesz-
tivál szerepe is hasonló, egy-
szerre ad nekünk sok-sok tu-

dást, amit a hétköznapokon legföljebb 
csak csöpögtetve kapnánk, és azon a 
nyelven szól, amit a laikus néző is meg-
érthet. Nem is beszélve a mozgókép 
adta óriási lehetőségekről. A Szolnoki 
tudományos-ismeretterjesztő Fesztivál 
kínálata pazar; nemcsak az impozáns 
szám miatt – körülbelül hetven alko-
tást mutat be –, hanem azért is, mert 
sokfélét kínál. A klasszikus ismeretter-
jesztés magától értetődőn kezdettől 
sokszínű, hiszen magába foglal minden 
társadalom- és természettudományt. 
Csakhogy ma már nem a klasszikus, 
Gyöngyvirágtól lombhullásig tempóban 
és kissé romantikus eszközökkel hozza 
elénk a természetet, hanem a ma hasz-
nálatos pergő vizuális nyelven és hihe-
tetlenül fejlett operatőri technikával. 
Ugyannakkor a számítógépes animáció, 
a HD-felbontás és a legfrissebb tudo-
mányos eredmények felhasználása 
nem a ráció felé tolta a korszerű tudo-
mányos ismeretterjesztést, a tudomá-
nyosság mellett szinte mindig ott van 
az alkotó világlátása. És ugyanezt a sze-
mélyes részvételt szeretné a nézőből is 
előcsalogatni. A kortárs ismeretterjesz-
tő filmezés nem a leckét magoltatja be, 
hanem a kíváncsiságunkat ébreszti fel.

A dunavirág mentőakció (Balázs Ger-
gely–Lerner Balázs, 2016) például 
nemcsak bölcs példabeszéd, hanem iz-
galmas kalandfilm is, arról, miként pró-
bálja a dunavirág nevű lényt megmen-
teni az ember az önnön túlhatalmától, 
az emberi faj természetátalakító ké-
pességétől. A természetvédő tudós je-
lenik meg előttünk; de nem úgy, aho-
gyan sokszor találkozunk türelmetlen 
vagy harcias természetvédőkkel. Való-
ságos nyomozás részesei vagyunk; elő-
ször csak egy érthetetlen jelenség tá-
rul elénk: miért pusztul el a dunavirág 
a fényes lámpákkal teli hídon, ahe-
lyett, hogy a folyó vízére szállna. A 
kutató feladata kideríteni a titkot, azt, 
hogyan működik a természet. Furcsa 
dolgokat mutatnak nekünk: például 
polarizált fényt, amelyet a rovarok jól 
látnak, mi több, az alapján tájékozód-
nak. Rendszerint nem szoktuk érteni 
az efféle tudományos fogalmakat, de 
ezt most értjük. Mert a tudós, aki ab-
ban a világban mozog, nemcsak jól is-
meri azt, hanem jól, érthetőn is beszél 
róla. A film készítőinek érdeme, hogy 
megtalálta a kíváncsi kutatókat, és el is 
kísérte őket fölfedező útjukon. És hogy 
egyáltalán eszükbe jutott a dunavirág, 

A régi korok embereinek tudomá-
nyos eszközeik nemigen voltak. 
Az előttük föltáruló jelenségek jó 

részét nem tudták megmagyarázni, 
nem maradt hát más számukra, mint 
a csodák birodalma. Ám a tudós más 
szemmel nézett a rejtelmes világra; 
kísérletekre és bizonyítékokra építette 
világképét, így azután az évszázadok 
alatt szép lassan egy másik csodavilág 
tárult elénk: a valóságos világ csodája. 
Ma már nem misztikus magyarázatok-
ban hiszünk, hanem a valóság addig 
ismeretlen, rejtett összefüggései káp-
ráztatnak el bennünket. Többé már nem 
hiszünk, hanem tudunk. Halász Gábor, a 
két világháború közötti kor nagy esszé-
istája már 1943-ban a korszerű 
filmes technika szép metaforá-
ját használja egy angol irodalmi 
antológia bevezetéséhez: „Tu-
dományos kisfilmekről emlék-
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inkább meseszerűnek lát-
szik, bár Spielberg óta na-
gyon jól tudjuk, hogy ez a 

mese nagyon véres. Ebben a mostani 
mesében a kutatók ősállatokat re-
konstruálnak; a csontok, földből elő-
került maradványok alapján fölépítik 
az egykor létezett jószágokat, és vé-
gül – mint egy szépen megírt forgató-
könyv befejezése – meg is mozdulnak. 
Bizonyára Spielberg állatai is hasonló 
gondoskodással készültek. A legna-
gyobb különbség azonban alighanem 
az, hogy míg a Jurassic Park dinoszau-
ruszai arra szolgáltak, hogy a néző 
hátrahőköljön és megborzongjon, a 
magyar kutatókat szigorúan kötötte az 
őslénytan feltárta valóság. Így is óriási 
teljesítmény ez, miközben persze az ő 
dinóik is a valamelyest költészetben 
mozognak. Némi disszonanciát okoz, 
hogy miközben a tudósok a legmoder-
nebb eszközökkel dolgoznak, a narrá-
tor olykor a hatvanas évek filmhíradó-
inak hangján beszél.

Egészen más birodalmakba visz el 
bennünket a történettudomány. Ráko-
si Mátyás Szovjetunió-beli éveit vetíti 
elénk az a film, amely a kommunista 
pártvezér életét mutatja meg nagyjá-
ból 1956 júliusától egészen a halá-
láig. A Diktátor száműzetésben (Bartal 
Csaba, 2016) érdeme, hogy egy igen 
kevéssé ismert történetet idéz meg, 
ráadásul egy amatőr némafilm segít-
ségével elénk tárja Rákosi kazahsztáni 
mindennapjait. Rákosi öccse, Bíró Fe-
renc ugyanis 8 mm-es néma, de szí-

nes filmre vette diktátor-bátyját, 
és ezeket a felvételeket most 
láthatjuk először nyilvánosan. 
A történetírók dokumentumok-
kal dolgoznak; korabeli levelek-
ből, följegyzésekből, iratokból 
rajzolják meg a múltat. Ám egy 
korabeli mozgókép egészen más 
hatású, sokszor többet mond, 
még ha néma is. Ez az amatőr 
filmfelvétel a gerince ennek a 
dokumentumfilmnek, amely er- 
re a gerincre csodálatosan rész-
letes és megdöbbentő történe-
lem-testet épített föl. Látjuk, 
amint Rákosi tűri a megpróbál-
tatásokat, vagy legalábbis azt 
mutatja, hogy egy erős vezetőt 
nem törhetnek meg a száműze-
tés viszontagságai. Az evezés 
vagy a főzés kedélyes pillanatai 
között viszont alighanem két-

ségbeesetten gépeli kérvényeit, hogy 
megfelelő gyógykezelést kaphasson, 
hogy kissé közelebb kerüljön Moszk-
vához. Mert a legnagyobb cél, hogy 
visszatérjen Budapestre, remény-
telen. De ezt csak mi, nézők tudjuk, 
mert a karcos, alkalmi filmfelvételek 
között nagyszerű magyarázó és eliga-
zító tablót kapunk a korról, az ötve-
nes-hatvanas évek szovjet és magyar 
politikai vezetőiről. 

Hetven ismeretterjesztő mozgókép 
(ebből 17 versenyfilm), sokféle világ-
látás és filmes vérmérséklet. De az 
biztosan közös mindegyikben, hogy 
tudást ad. És erre egyre nagyobb 
nagy szükségünk van, mert vele be-
levilágíthatunk a rohamosan növekvő 
sötétségbe. Egyre gyorsabban terjed-
nek a tévtanok; miközben a televízi-
ók pompás és nagyszerű tudományos 
filmjeikkel az igaz ismereteket, okkult, 
babonás, jövendőmondó, távgyógyítós 
adásaikkal semmibe is veszik azokat. 
Az internetes összeesküvés-elméletek 
az ál-dokumentumfilmjeikkel sokszor 
ugyanazokat a technikai eszközöket 
használják, mint a tudósok, kutatók és 
tudományt és a tudást népszerűsítő 
filmesek. Nagy súly ez és nagy fele-
lősség, drukkolnunk kell nekik. A felvi-
lágosodás korát nem követheti az el-
sötétedésé. A film a világosság, a fény 
(„lumière”) művészete.
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amelyet alaposan becsapott 
a civilizáció. Ez a film azután 
végig vezet bennünket azon az 
úton, amelynek végén a rászedett állat 
végül visszakapja saját területét. És 
igazán elgondolkodtató, ahogyan egy 
parányi lény – melynek igencsak rövid 
élet adatott – végül visszakapja állati 
méltóságát is.

A Bogaras film (Hortobágyi Júlia, 
2016) hasonlóan kíváncsiskodó alko-
tás: az állatkerti inszektáriumba visz 
el bennünket. Kockázatos vállalkozás, 
mert a rovarokkal rendszerint hadban 
állunk, sőt fóbiáink között is előkelő 
helyet szereztek maguknak. Ám a rova-
rok, bogarak gondozója olyan termé-
szetességgel, mi több, lelkesedéssel 
beszél róluk, és mutatja is őket, hogy 
megint csak el kell gondolkodnunk 
arról, hogy mivégre is ez az egyoldalú 
háború köztünk. A Bogaras film való-
ságos filozófiai töprengéshez juttat el 
bennünket. Hogy esztétikai kérdés-e a 
rovarok iránt érzett – egyébként telje-
sen jogtalan – megvetésünk; hogy jo-
gunk van-e „szépekre” és „csúnyákra” 
osztanunk ennek a világnak a lakóit. 
Mindössze tíz perc a film; de ez a röpke 
idő mintha csak metaforája volna a pár 
hétig, hónapig élő bogarak villanásnyi 
létének. Pedig ők is teljes életet élnek, 
ahogyan egy tízperces filmecske is le-
het ugyanolyan teljes, mint egy tízré-
szes sorozat.

Úgy 85 millió évvel repít vissza a 
múltba a Dino in veritas (Babinszki 
Edit, 2016) . A dinoszauruszok világa 
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ció foglalkozik Fritz Lang életművével, 
és ennek keretében két klasszikus mű, 
az M – Egy város keresi a gyilkost, vala-
mint a 1934-es Liliom is vászonra kerül. 
 
Az alábbiakban három címet emelek ki a 
tizennyolcból, amelyeket a kortárs téma 
rokonít. Érvényes és kevésbé érvényes, 
de mindenképp érdekes reflexiók a me-
nekültválság és a lehetséges integráció 
témájára. Ha a filmkultúrának van ma fel-
adata, akkor az éppen az, hogy hiteles és 
lehetőleg sokak számára hozzáférhető 
válaszokat adjon, vagy legalább kérdése-
ket fogalmazzon meg e tárgyban, ahogy 
teszik ezt megannyian, Vranik Rolandtól 
Aki Kaurismäkin át Ai Weiwei-ig. A kínai 
művész új dokumentumfilmje, a Velen-
cében bemutatott Human Flow egyfajta 
végpontnak tekinthető, hiszen szinte 
minden artisztikumról lemond, és teljes 
mértékben a felvilágosítás szolgálatába 
állítja a film médiumát. Bejárja 
kamerájával a krízisövezeteket, 
és szembesít a számokkal: 65 

millióra becsülik a menekültek számát 
világszerte, 34.000 ember veszíti el az 
otthonát naponta. Fontos pillanatfel-
vétel, globális leltár ez, amely azonban 
nehezen befogadható. Az érzelmi bevo-
nódáshoz egyéni, átélhető történetek, 
hiteles miliők és karakterek kellenek. 
Találunk-e ilyeneket a Szemrevaló vonat-
kozó filmjeiben?

A svájci-német koprodukcióban ké-
szült Marija (rendezte Michael Koch) a 
locarnói fesztiválon debütált 2016-ban. 
A film egy fiatal ukrán nő történetét be-
széli el, aki Dortmundban próbál meg-
kapaszkodni, először szállodai takarító-
nőként, majd – miután lopáson kapják, 
és nem tudja fizetni a lakbért – a testét 
is cserealappá téve. Az alaphelyzet idá-
ig teljesen sablonos, a kelet-európaiság 
egy prostituálódó nő személyében ölt 
testet. Csakhogy Marija nem egydimen-
ziós személyiség. Öntörvényű és cél-
tudatos (az álma egy fodrászüzlet), aki 
kiszolgáltatottságában sem csak áldozat, 
hiszen mérlegeli az áldozatokat, amelye-
ket meghoz – éppen ettől válik érdekes-
sé, sőt olykor zavarba ejtővé. Akiktől se-
gítségre számít, az Cem, a török főbérlő, 
és Georg, a helyi vállalkozó, akik a maguk 
módján mindketten a népvándorlásból 
élnek. Cem lakásaiban menekültek zsú-
folódnak, akiket könyörtelenül kitesz az 
utcára, ha nem fizetnek, mert mint mond-
ja: „ha te nem veszed le őket, ők vesznek 
le téged.” Georg orosz befektetőknek 
dolgozik feketén, és természetesen nem 
jelenti be az építkezésen dolgozó me-

nekülteket. Az elsőfilmes svájci 
rendező rengeteget bíz a szí-
nészekre – Margarita Breitkreiz, 

A hivatalos statisztikák szerint Német-
országban 2016-ban 256, Ausztriá-
ban 46, Svájcban pedig 88 egészes-

tés játék- és dokumentumfilm készült. 
Noha az adatok a koprodukciókat is tar-
talmazzák, ami a három ország filmipari 
kapcsolatait ismerve számos átfedést 
sejtet, kétségtelen, hogy ez a filmfelho-
zatal az összeurópai filmtermés tükrében 
is jelentős. Egy ilyen komoly korpuszról 
néhány vetítésben átfogó képet adni le-
hetetlen, ilyesfajta reprezentativitás egy 
filmhéttől nem is várható. A reális cél 
sokkal inkább a kultúraközvetítés lehet: a 
mozgókép segítségével megmutatni va-
lamit a német nyelvterület országainak 
kultúrájából, közös vagy eltérő hagyo-
mányaiból, az alkotókat (támogatókat) 
foglalkoztató kérdésekről, a közönség 
érzékenységéből. Annál is inkább így van 
ez, mivel a magyar mozikba néhány je-
lentős mozisikeren (például Fák jú, Tanár 
úr!) és nemzetközi fesztiválslágeren (Toni 
Erdmann) kívül kevés cím jut el az érin-
tett országokból – szemben az egész év-
ben jelen lévő, szélesebb skálán mozogó 
francia és francia nyelvű produkciókkal. 
Valószínűleg éppen ezzel magyarázható, 
hogy míg a Frankofón Filmnapok a mű-
vészfilmek irányába mozdul el, a német 
nyelvterület új filmjeit bemutató Szem-
revaló „mindenevő”: a gyerekfilmektől az 
ismeretterjesztő filmekig vetít mindent, 
amit érdekesnek, hiánypótlónak gondol.

A filmhetet, melynek alcíme Új filmek 
Ausztriából, Németországból és Svájcból, 
2012 óta rendezi meg közösen az Oszt-
rák Kulturális Fórum, a Goethe Intézet 
és a Svájci Nagykövetség. A vetítések 
zömmel Budapesten zajlanak, de 2014 
óta néhány egyetemi városban, Debre-
cenben, Pécsett és Szegeden is bemu-
tatnak néhány filmet. Idén tizennyolc 
alkotás került a programba, többségük 
tavalyi-idei bemutató, de külön szek-
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