
H Á B O R Ú M I S K O X C O N 
Mint utólag az újságból értesül-

hettünk róla, az idei miskolci rövid-
film fesztiválon kitört a háború a 
mozi és a televízió között. A háború 
szerencsére nem lehetett jelentős, 
annyira nem, hogy mi, akik részt 
vettünk a fesztiválon, fel sem figyel-
tünk rá. Valószínűleg ez volt a tör-
ténelem legbékésebb, legkevesebb 
áldozatot követelő háborúja. A hadi-
tudósító, aki haditudósítói mivoltá-
hoz illően kissé túlszínezett drámai-
sággal ecsetelte az eseményeket, ar-
ról számolt be, hogy a zsűri pártat-
lanságát állítólag elvakult mozifilm-
suvinizmus befolyásolta, s ezért a 
televíziós filmek rovására hozta meg 
ítéleteit. A harctéri események leírá-
sa néhol elrugaszkodott a tárgyi va-
lóságtól. Az a feltételezés például, 
hogy a zsűri „átkategorizált hasonló 
szintű, értékes tv-filmeket a mozi-
filmek csoportjába, ahol viszont má-
sok voltak a megítélés szempontjai. 
A helyükön maradt tv-filmek gyen-
ge mezőnye pedig nem érdemelt dí-
jakat" — egyszerűen nem felel meg 
a tényeknek. Tv-filmek csak tv-fil-
mekkel versenyeztek, mozifilmek 
mozifilmekkel. Tegyük hozzá azt is, 
hogy a zsűriben éppúgy képviselve 
voltak a televízió munkatársai, mint 
a mozifilmé. 

Mi lehetett hát az oka ennek a 
hirtelen fellobbanó műfaji vádasko-
dásnak? Nem tudunk egyebet elkép-
zelni, mint a díjazásban nem része-
sültek sértődöttségét, akik a vélt ül-
dözöttség szolidaritásában úgy gon-
dolták, hogy személyükben magát a 
műfaj t érte hátrányos megkülönböz-
tetés. Persze nincs olyan zsűri a vi-
lágon — noha manapság éppen ele-
gendő van belőlük —, melynek ítéle-
teivel ne lehetne vitatkozni. Ez a 
gyerekes háborúsdi azonban csak 
arra jó, hogy elvonja a figyelmet a 
magyar rövidfilmgyártás igazi prob-
lémáiról. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni 
azt az általánosan lábrakapott meg-

állapítást, hogy rövidfilmjeinkben, 
főként a dokumentum-alkotásokban 
— és ez vonatkozik a mozi és tv-
filmekre egyaránt, háttérbe szorult a 
kezdeményező szellem, a felfedező 
nyugtalanság, a szociológiai érdek-
lődés, amely pedig a korábbi évek-
ben olyan szerencsésen jellemezte 
kisfilmjeinket. Elgondolkoztató, hogy 
a fesztiválon levetített alkotások ösz-
szességében, a negyvenkét híradóban 
és ötvenegy kisfilmben milyen kevés 
tükröződött vissza az elmúlt év je-
lentős eseményeiből, társadalmi moz-
gásából; mintha a műfaj természe-
ténél fogva fürge és szemfüles rövid-
film megfáradt, megtotyakosodott 
volna. A dokumentumfilmesek az 
ankétok nyílt hangú vitáiban arról 
panaszkodtak, hogy hiányoznak a 
megfelelő műhely-körülmények, hi-
ányzik az inspiratív szellem, amely 
a problematikusabb valóság felfede-
zésére ösztökélné őket. Elégedetlen-
ségüket mindenesetre alátámasztja 
az a tény is, hogy a fesztivál legma-
gasabb színvonalú, kutató szenvedé-
lyű, közéleti érdeklődésű filmjei in-
kább a Balázs Béla Stúdióban ké-
szültek. 

B. B.-produkció a fesztivál talán 
legizgalmasabb dokumentum alko-
tása, Elek Judit Meddig él az ember 
című filmje is, amely a kendőzetlen 
valóságot művészi együttérzéssel, 
szigorú és sallangtalan lírával köz-
vetítette. A két tételből álló mű, a 
konkrét szociográfiai dokumentumon 
túl, az emberi létezés alapkérdéseit, 
a befejezés és az indulás nagy állo-
másait költői általánosító erővel áb-
lázolja. Az első rész egy öreg mun-
kás nyugdíjba vonulását mondja el, 
a tevékeny életből való hirtelen ki-
rekesztettség tragikus élményét. El-
ler.pontszerűen felel erre a második 
rész, egy fiatal munkásélet indulása: 
az értelmes arcú, szőke sörényű fa-
lusi fiú, aki olyan mint valami népi 
mesehős, Pestre kerül, a zord és 
szigorú iparitanuló intézetbe, s a 



műhelyben megismeri a munka örö-
mét, és kitartást követelő zsarnok-
ságát. 

Sára Sándor Vízkereszt-je a képek 
költői nyelvére fordítja le az ország 
fehér foltjainak, az egymilliós né-
pességet számláló tanyavilág kor-
szerűtlenségének problémáját Sza-
vak nélkül, inkább csak a hangula-
tok, gondolattársítások mögöttes já-
tékával fejezi ki azt az egyelőre 
még beláthatatlan távolságot, mely a 
Shakespeare Vízkeresztjének elő-
adására érkező egyetemi színjátszók 
jószándékát, és az elmaradott tanyasi 
világ életformáját elválasztja. Nem 
véletlen, hogy azok a filmek hagytak 
mélyebb nyomot emlékezetünkben, 
amelyek a ráébresztés, a változtatás 
szándékával közeledtek a világhoz, 
amelyek a társadalomról, emberről, 
természetről alkotott ismereteinket 
gazdagították. Gaál István Króniká-
ja, amely arról a képtelenségről tu-
dósít, hogy falun vannak még olya-
nok, akik hisznek a boszorkányok-
ban, vagy Lakatos Vince nemcsak 
ismeretterjesztő érdekességű, de em-
berileg is megejtő filmje, A bocsko-
romon van egy szák, az utolsó alföl-
di bocskoros tímár munkájának, s 
ezen keresztül egy egész tovatűnt 
világ bemutatása, vagy Takács Gá-
bor Három, könyv, három művész 
című filmje, amely három könyv-
illusztráció megszületésében három 
grafikusművész alkotói portréját ad-
ja — mind azt mutatják, hogy a 
rövidfilmekből azért nem hunyt ki 
a csapongó érdeklődés. 

A televíziós filmek közül is azok 
keltettek visszhangot, amelyek nem 
szokványos kontaktusba kerültek a 
valósággal. Nem véletlen a Kék fény 
sorozat sikere: frissessége, eleven 
életszerűsége mindazokat az erénye-
ket és lehetőségeket testesíti meg, 
melyekkel a televízió műfajának 
sokkal inkább élnie kellene. Az élet-
közelségnek hasonló atmoszféráját 
sugározta Szálkái Sándor Hallgatás 
című riportfilmje is; kár, hogy a 
film megszívlelendő morális figyel-
meztetését a konkrétan ábrázolt ese-

mény belső összefüggései nem tud-
ták meggyőzővé tenni. 

Biztos színvonalat képviseltek a 
fesztiválon a népszerű tudományos 
ismeretterjesztő és az animációs fil-
mek. Somló Tamás a szinte megkö-
zelíthetetlenül bonyolult biológiai 
folyamatokat szemléletesen érzékel-
tető filmje, a Fejezetek az emberi 
agyról, Knoll István kedves humorú, 
ugyanakkor a tudományos ismeret-
terjesztő értékű állatkert-filmje, a 
Titkok a rács mögött, Kollányi Ágos-
ton zenés fizikai kísérletei, a Fizika 
F-dúrban, s a televízió kitűnő pro-
dukciója, Bokor Péter élvezetesen 
okos, folytatásos történelemkönyve, 
a Századunk, azt bizonyították, hogy 
rövidfilmgyártásunknak ezen a té-
ren világviszonylatban sincs szé-
gyellni valója. 

Foky Ottó bábfilmje, a Bizonyos 
jóslatok, az egész fesztivál-mezőny 
legsikerültebb művei közé tartozott. 
Nemcsak frappáns alapötlete — a 
Zéta-bolygó légy nagyságú kis ször-
nyei űrhajójukon a Földre érkeznek 
a bizonyságért, vajon az emberiség 
valóban elpusztította-e önmagát, mi-
ként azt megjósolták, s e tudomá-
nyos kérdésre egy el nem takarított 
vendéglői asztal romjaiból megnyug-
tató feleletet vélnek kiolvasni —, 
nemcsak az optimista fintor az em-
beriség kilátásait illetően, de szce-
r.írozása is kis remekké avatja. 

A jó filmek, készüljenek azok a 
mozi avagy a televízió számára, bé-
kében megférnek egymással. S re-
méljük, hogy a rövidfilm történelme 
a miskolci háború után, a jelentős 
alkotások miskolci békéjét is feljegy-
zi majd. Ennek érdekében nem ár-
tana, ha a rövidfilm művészei a já-
tékháborúk konfliktusai helyett, in-
kább a valóság konfliktusai iránt 
mutatnának fokozottabb érdeklődést. 
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