1 NEGYEDIK MAGYAR RÖVIDFILM-SZEMLE
A Művészeti Szakszervezetek Szövetségének filmművészeti szakosztálya április \ 8-tól 21-ig negyedszer
rendezte meg az idén: a magyar
rövidfilm-szemlét. Lassan-lassan a
közönségben is kezd
felébredni
némi érdeklődés a műfaj, következésképp a szemle iránit — a dolog
azonban megközelítően sincs arányban a rövidfilm jelentőségével általában, s kiváltképp nincs arányban
e mostani időszakban, amikor a rövidfilm különböző műfajai — nem
valamennyi — az egész magyar
filmgyártás legjobb színivonalát reprezentálják, s nem egy közülük
nemzetközi viszonylatban is a mai
legjobb nívót jelenti. Ennek alátámasztására díjak és elismerések sokaságát lehetne sorolni.
Vonatkozik ez elsősorban legjobb
népszerű-tudományos, valamint kimagasló rajzfilmjelinkre. A kettő
közül az elsőről mái - azt mondhatjuk: hagyományos (hála Homoki
Nagy István, Kollányi Ágoston és
mások jeles működésének) — s nagy
öröm, hogy az ütóbhi évek folyamán, elsősorban a nagy nemzetközi
megbecsülést élvező Macskássy Gyula, Várniay György, s mindinkább
a közelmúltban jelentkezett Macskássy-tanítványok, Nepp József és
mások művei révén ez a "hagyománycsság- hovatovább rajzfilm-művészetünkre is vonatkoztatható.
Ennél is nagyobb öröm — csak
természetes, hogy az ú j mindig egyben a legnagyobb öröm —, hogy az
eddigiekhez képest ú j területen, ú j
műfajokban is számottevő eredményeket könyvelhetünk el. Nevezetesen: a nálunk legfiatalabb ágazat,
a televíziós rövidfilm műfajában, és
— éppen a hangsúly kedvéért említjük utoljára — a rövidfilmnek
egy olyan területén, amelyet a szemle zsűrije is jobb híján az »egyéb*<
keveset mondó >-műfaji- megjelölésével illetett. Ez az utóbbi kategória éppen azért oly nehezen besorolható bármelyik exakt csoportba,
mert valamennyi közül leginkább
alapozódik az alkotók szubjektu-

mára, egyéni látás- és kifejezésmódjára.
Ha beszélhetünk — mint ahogy
beszélhetünk — fejlődésről dokumentum- és riportfilmjeink vonatkozásában is, ez hasonlóképpen az
iménti elemek fokozott érvényesülésének köszönhető az említett területeken. Ilyen értelemben szenzációja nemcsak a szemlének, hanem
egész tavalyi filmtermésünknek az
ifjú alkotópár: Gaál István és Sára
Sándor fődíjjal jutalmazott dokumentumfilmje, a "Oigánydk«, amely
méltán keltett feltűnést és kapott
elragadtatott fogadást már a szemlét megelőzően. Legfőbb érdemeit
tekintve, ugyanez áll Kende Márta
kitűnő tv-filmjére, a "Bognár Anna
világé—ra — bizonyságául annak,
begy a művészet fogalomkörébe tartozó alkotások legfonitosább alaptörvényei minden m ű f a j r a érvényesek. Mert a riportfilm-alkotást ezen
a fekon teljes joggal soroljuk ide.
A bővebb kifejtés ehelyütt lehetetlen, s nem is kívánkozik ide —
pedig nem is volna érdektelen elemezni a rendkívül intenzív hatású
riportfilm alkotóelemeinek találkozását nemcsak a valósággal és az
igazsággal, hanem egyben a "-kitalált- művészet batóelemeivel is.
A rövidfilm-művészet valamennyi
ágának át kell ivódinlia az ebből
fakadó következtetéssel: a helyes
ötvözés szükségességének tudatával.
(A »művészkedés- mondjuk a híradó- vagy riportfilmek esetéiben természetesen nem tartozik a helyes
ötvözéshez.)
Az általános dokumentumfilmek
színvonala is emelkedett valamelyest, de mintha itt nem érződnék
az új, korszerűbb nyelven történő
kifejeződés szándéka eléeeé, vagy
legalábbis nem elegendő átütő (konvenciókat átütő) erővel. Az ide sorolódó, kitüntetett filmeknél mindenesetre szerintünk is leginkább
érződik ilven törekvés (Mészáros
Márta: "Kam aszváros-). Megelégedéssel konstatálhatjuk, hogy a híradófilmezés is távolodik a lehetséges helyeken a "korrekt közlés—

tői, a naturális, lelket nélkülöző tudósítástól az elevenség;, a formai
változatosság kívánatos irányába.
A zsűri elemzésének
egyetlen
megállapításához fűzök csak kommentárt — a legteljesebb
egyetértés
jegyében. 3 itt egy pillanatra visszautalok az «egyéb« kategóriával kapcsolatban mondottakra. Magam is
úgy vélem: kevés az ilyen
természetű alkotás!
Kivált, ha hozzávesszük, hogy lényegében nem is
erre hivatott filmgyárunk, hanem,
fiatal tehetségeink tömörülése, a
Balázs Béla Stúdió hozta létre őket.
Tisztában vagyunk
rövidfilm-gyárunk sokféle, felelősségteljes és fontos egyéb feladatával — de az is
biztos, ho—- e szabadabb, kevésbé
körülhatárolható, szigorúan, forgatókönyvileg nem is mindig rögzíthető
műfajban, ds sokat tehetne és kellene is tennie. Nem >*egyéb«-nek
érzem ezt a típust a korszerű dokumentumfilm-művészetben — hanem
egyik legfőbb, legnagyobb hatóerejű, fontos társadalmi kérdések

rövidfilmben történő megközelítésére is legalkalmasabbb válfajának.
(Természetesen a "dokumentum* kifejezést itt "jobb h í j á n - használtam — véleményem a de facto
dokumentáló filmek feltétlen szükségességét nem érinti.
Bizton i emelhető ;— az eddigi
három szemle, s a szembetűnő fejlődés maga tanúsítja —, hogy a tapasztalatok alaposabb mérlegelése
további fejlődés útját nyitja meg.
Ez nem formális, szokvány ünnepélyességű zárókivánság — ez a szemle valóságos értelme.
Mindennek, egy további jó hatásáról is meg vagyunk győződve.
Rövidfilm-művészetünk
mozgása,
pezsgése, fejlődése, a tehetségek itt
mutatkozó határozott kibontakozása
semmiképp nem marad hatástalan
játékfilm-művészetünkre. A hatás
alighanem máris érződik — az
ilyesmi sosem közvetlenül kimutatható. Sók egyéb mellett ez is inagyön fontos.
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K I O S Z T O T T Á K A IV. M A G Y A R R Ö V I D F I L M - S Z E M L E DÍJAIT
A KÉT FŐDÍJAT Gaál István és Sára Sándor „Cigányok", Kende Márta
„Bognár Anna világa" című filmjéért nyerte.
RAJZ- ÉS BÁBFILMEK: 1. díj: Macskássy Gyula és Várnai
György
„1, 2, 3 . . . " , 2. díj: New József „Holnaptól kezdve".
RIPORTFILMEK: 1. díj: Csöke József „Mai Herkulesek", 2. díj: Sipos
András „Magasban", 3. díj: Borsodi Ervin „Repülőművészek".
HÍRADÖFILMEK: az 1. díjat nem adták ki, 2. díj: Csöke József és
Knoll István, 3. dij: Bokor László és Fehéri Tamás.
DOKUMENTUMFILMEK: az 1. díjat nem adták ki, 2. díj: Mészáros
Márta: „Kamaszváros", 3. díj: Csöke József „Péterfillérek"
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FILMEK: 1. díj: kollányi
Ágoston
„A százarcú anyag", 2. díj: Préda Tibor „Szóról szóra", 3. díjat nem
adtak ki.
RÖVIDFILMEK EGYÉB KATEGÓRIÁJA: 1. díj: Nóvák Márk és Tóth
János „Csendélet", 2. díj: Szabó István „Te".
TV-HlRADÖFILMEK RENDEZÉSÉÉRT: 1. díj: Pásztor Ferenc, 2. díj:
Bokodi Béla, 3. díj: Zádor László.
TV-HlRADÖFILMEK OPERATORI MUNKÁJÁÉRT: 1. díj: Schöber
Róbert, 2. díj: Szurok János, 3. díj: Molnár Miklós.
TV-DOKUMENTUMFILMEK: 1. díj: Mátrai Mihály „Szemek, szívek",
a 2. díjat nem adták ki, 3. díj: Bokor Péter „PanoptikUm"-sorozat rendezéséért.
*
A TV-FILMEK EGYÉB KATEGÓRIÁJÁBAN a zsűri az 1. díjat nem
adta ki, 2. díj: Surányi Lili rendező és Zsombolyai János operatőr: „Termő,
ékes ág, tie" című közös alkotásukért.
A IV. MAGYAR RÖVIDFILM-SZEMLE OPERATÖRI DÍJÁT Szabó
Árpád „A nap másik fele" és a „Repülőművészek" című film fényképezéséért kapta; a filmzene díjával „1514" zenéjéért Ránki Györgyöt jutalmazták.

