
ELSZÁNTAN A KISFILMEK NYOMÁBAN 
Kisfilm-művészetünk hullámhe-

gyeit is végigkísérte a kételkedés: 
vajon van-e érdeklődés, igény, van-e 
közönsége a kisfilmeknek. Volt, aki 
már akkor, a forgalmazási szervek 
közönyét, bizalmatlanságát hibáztat-
ta, volt, aki a közönséget... Később 
a felelősök köre tovább szélesedett: 
a színvonal-ingadozás következtében 
az érdektelenséget flegalább részben) 
az alkotók számlájára lehetett írni. 
A hullámhegyek, biztató nemzet-
közi sikerek után, mintha elszürkült 
volna a termés. Vagy csak a kritika 
figyelme lankadt el annyira, hogy 
a gyengébb mezőnyben szem elől 
veszti az érdemest is? 

A M Í G E G Y K R I T I K U S E L J U T 
O D Á I G 

Elhatároztam, hogy kísérletképpen 
végignézem egy hét új magyar kis-
filmjeit. Ha a propaganda felelőssége 
lenne a témám — most azzal kezde-
ném, hogy a mozik kísérőműsora a 
jelek szerint szigorúan bizalmas ügy. 
Egyébként mi oka lehet annak, hogy 
titkolják? Hogy sem a heti műsorúj-
ságban, sem a filmprofillal rendel-
kező szírtházi lap moziműsorában 
nem szerepel. Mindez azonban „csak" 
a nézők egy részét bosszantja. Más-
része, a napilapokból szerdánként 
könnyen tájékozódik — legalább a 
hét új rövidfilmjeiről. Tájékozódik, 
de hogyan? Például úgy, hogy a 
moziműsorban közhírré tétetik: „A 
kezek című fszín. m.) kisfilm vetí-
tésének helye és időpontja: Vörös-
marty de. Dózsa" Ha etzek után az 
olvasó visszakeresi a műsor egyéb ré-
szében a Vörösmarty mozi műsorát, 
mint én tettem, megtudja, hogy A 
kezek A hivatás kockázata című film 
kísérőműsoraként látható 3/,9, 11 és 
7«2 órakor. Ezután már csak buszra 
kell ülni és elmenni a szóban forgó 
filmszínházba, ahol is, a pénztártól 
három lépésre elhelyezett tábláról 
kiderül, hogy A kezeket csak délután 
vetítik. Kritikusnak kell lenni ahhoz, 
hogy valaki ezek után is kitartson. 

Azzal vigasztaltam magam, hogy 
sebaj, minden kezdet nehéz — és ez 

a film volt az első a hét rövidfilm-
műsorában. Akkor még nem tudtam, 
hogy ez a „jelentéktelen" tévedés, 
ami meglehet, csak a szedőgép ör-
dögének köszönhető, a kisfilmek kó-
ros elhanyagolásának nem a legsú-
lyosabb szimptómája. Éppen ezért 
gyanútlanul ültem be másnap a „Mi-
kor dédem ifjú volt" című színes ma-
gyar kisfilm vetítésére a Bástya film-
színházba. Ezúttal A holtak vissza-
járnak szerepelt a műsoron, szombat 
délután volt és telt ház. Megnéztem 
a 38-as számú híradót, egy előzetest 
— és a már látott krimi elejét. Ami 
a kettő között kimaradt — az a kis-
film volt. A mozi üzemvezetőjétől 
kapott tájékoztató szerint: először is 
a nagy fi lm hosszú, másodszor is a 
film „pendlizik", harmadszor a fel-
ügyeleti szervek tudtával hagyták ki 
a kisfilmet a műsorból. Mivel a há-
rom tényező egyikét sem volt okom 
kétségbe vonni, ellenvetésem arra a 
prózai tényre szorítkozott, hogy ak-
kor miért hirdetik. Hol? — kérdezte 
a filmszínház gazdája, ártatlanul. Hi-
vatkozhattam volna a heti mozimű-
sorra is, de meggyőzőbbnek véltem, 
ha a pénztár melletti kis táblácskára 
mutatok. Ezzel az egyszerű, s némi 
meglepetést okozó mozdulattal „ki-
cseleztem" az üzemvezető érveit, és a 
vitában némi előnyhöz jutottam. A 
filmet azonban — lévén, hogy a hé-
ten csak ebben az egy filmszínház-
ban vetítették — azóta sem láttam. 

Kétségtelen: a filmforgalmazás Il-
letékesei, a tervezett cikkre való hi-
vatkozással, készségesen és valószí-
nűleg kevésbé körülményesen bizto-
sították volna a hirdetett filmek 
megtekintését. Ezúttal azonban, nem-
csak a rövidfilmekre, hanem a rö-
vidfilm-műsorra voltam kíváncsi. És 
személyes tapasztalataim, viszontag-
ságaim, úgy érzem, nem voltak ha-
szontalanok. Ezentúl még kevésbé fo-
gok csodálkozni, ha kisfilmművé-
szetünk visszhangtalanságáról, a kö-
zönség közönyéről olvasok, hiszen 
sejtem, hogy amíg a tudatos és terv-
szerű érdeklődés felkeltése helyett, 
még az alkalmi érdeklődést is elal-
tatjuk, bosszankodásra hangoljuk, ad-



dig a kisfilmművészet és a közön-
ség igazi találkozása legfeljebb vé-
letlenül és percekre megvalósuló 
utópia. 

E L M S N T ES C S A L O D A S 

A hosszúra nyúlt bevezetés után a 
tárgyalás alighanem rövidebb, mint 
a kritikus szeretné: kevesebb az él-
mény, az esemény. És még ami van, 
igazság szerint az sem fér bele a 
hét műsorába. De a heti rövidfilm-
műsornak mégis ez ad súlyt, gerin-
cet. Elek Judit Meddig él az ember 
című kétrészes filmjére gondolok, 
amelyet a forgalmazás illetékesei — 
a vetítési időre való tekintettel? — 
két egymást követő héten, más-más 
filmszínházban vetítettek. (Az illeté-
kesek követhetetlen logikájára vall, 
hogy míg az első részt a Híradóban, 
a másodikat már kísérőműsorként 
tűzték műsorra.) 

A két, egymástól egyébként füg-
getlen dokumentumfilm közös gon-
dolati tartalma: az emberi életforma-
váltás bonyolultsága, gondja. Az 
első rész — Az öreg — egy nyug-
díjba vonuló munkás búcsújának, 
nyugdíjasélete kezdetének híradása. 
Emberközeli, érzékelhetően hiteles, 
nagyszerű munkásportré — ebben 
bizonyára része van a remekül meg-
választott figurának. De ugyanak-
kor, a film mégis sokkal több egy 
portrénál. Lélekindító líra, az öreg-
ség monotóniájának expozíciója, és 
gondolatébresztő, felkavaró publi-
cisztika. 

Formailag, szerkezetileg, módszer-
tanilag még az operatőri munka stí-
lusjegyeiben is, szorosan Az öreghez 
kötődik a második életformaváltás 
filmje, A fiú. Egy parasztfiúból vá-
rosi munkás, illetve, egyelőre ko-
vácsipari tanuló lesz. De amíg a 
Meddig él az ember első részében a 
dokumentumportré egy félreérthe-
tetlenül fogalmazott gondolat mű-
vészi kifejezését szolgálja, a máso-
dik részből éppen ez sikkad el. Mint-
ha a rendező nem merte volna végig-
gondolni, hogy a gondtalan gyerek-
kor végét, a szertelen szabadság első 
korlátozását, az új, tágabb horizontú 
világ kapunyitását, az áhított válto-
zás gyönyörűségét, vagy annak elke-
rülhetetlen nehézségeit kívánja áb-

rázolni. Mindenre sort kerít, de a sok 
motívum egymás mellé rendeltsége 
folytán, végül inkább csak képek 
maradnak meg a nézőben, nem pedig 
gondolatok. A motívumok egyszerre 
vonzó és taszító jellege — az otthon-
beli tömegszállás, a gyári világ 
riasztó ismeretlensége és szépsége, a 
munka ritmusának és monotóniájá-
nak kettőssége ezúttal is sejtteti, 
hogy Elek Judit kerülni kívánja az 
élet jelenségeinek egyszerűsítését. A 
művészet azonban — a dokumentum-
filmeseké is — megköveteli a tapasz-
talt és ábrázolt, egymásnak sokszor 
ellentmondó valóságelemek valami-
féle tudatos elrendezését, kompozi-
cionális hierarchiáját. Ragályi Ele-
mér operatőr a tanévnyitó ünnep-
ség kétféle portrésorával — a szü-
lők és gyerekek reagálásának nyo-
monkövetésével remekelt. 

U G Y A N E Z - E G Y F I L M E N 
B E L Ü L 

Ha Elek Judit két filmje között a 
gondolat kifejezésének tisztasága, 
szuggesztivitása szempontjából kény-
szerültünk összehasonlítást tenni, ifj. 
Schiffer Pál Tiszazugja az analóg 
problémákat egy alkotásban kínálja. 
A Tiszazug az 1930-as Móricz-ripor-
tok világát, az arzénos gyilkosságok 
valóságát, hátterét és emlékét idézi, 
s közben — egykorú képek, cikkek, 
tények után — a kortársi tiszazugi 
valóságot. A vidék asszonyait egykor 
hatalmában tartó gyilkos és gyilkos-
ságra uszító bába szellemének kont-
rasztjaként — a mai Nagyrév védő-
nőjének alakját, fáradhatatlan tevé-
kenységét. A téma kétsíkúságából 
majdnem logikusan következik a do-
kumentum-riportfilm szerkezeti am-
bivalenciája. A négy évtizeddel eze-
lőtti események archívanyagával, 
tárgyi emlékeivel a mai élet közvet-
lenül bemutatott valósága polemizál. 
Kézenfekvő lenne, hogy a „holt" 
anyag elhalványodik az eleven való-
ság mögött. A filmben azonban en-
nek pontosan az ellenkezője törté-
nik. A lidérces múlt, részben a té-
nyek drámaisága, részben a móriczi 
szöveg súlya következtében, félelme-
tesen szuggesztív: gondolati ereje — 
az egyes emberek morális ítéleténél 
is súlyosabb társadalmi vádirat jel-
lege — töretlen. Vitathatatlanul su-



gározza a film a felismerést és követ-
keztetést: a szegénység — destruál. 
A jelen képsorai ugyanakkor nagy-
részt halványak, érdektelenek és 
erőtlenek. Közrejátszik ebben a vé-
dőnő személye is: meglehet, hogy az 
életben, a maga területének nagy-
szerű munkása, de a filmen elfogó-
dott, szürke, és úgy tűnik, mintha 
a családoknál inkább vallatna, mint 
segítene. De a legfőbb ok, akárcsak 
a Meddig él az ember folytatásánál 
— a gondolati bizonytalanság. A ren-
dezőt egyfelől megbűvölte a valósá-
gos tények kontrasztjellege, a múlt 
és jelen szembeállításának objektív 
lehetősége és politikai célszerűsége, 
másfelől a „továbbélő múlt" téma-
körébe tartozó valóságelemek jelen-
léte. Nem lehetetlen, hogy az alkotót 
valóban ez az árnyakat űző harcos 
törekvés vezette. Ehhez azonban több 
és erőteljesebb motívumot kellett 
volna keresni. Zavart a filmben a lé-
nyeges és lényegtelen elemek meg-
különböztetésének hiánya. Nem a való 
élet másodrendű fontosságú, de jel-
lemző apró mozzanatait kifogásoljuk, 
hanem a semmitmondó részleteket. 
Mint például, hogy az alkoholista férj 
mikor iszik bort és mikor pálinkát, 
vagy a túlrészletezett recepteket. 
Méginkább sajnáltuk a filmkockákat, 
értékes métereket az elhangzó köz-
helyektől. Hogy a filmben felfedezés-
ként közlik velünk, hogy „az embe-
rek különböző módon élnek, van, aki 
jobban, van, aki rosszabbul" és hogy 
a védőnő munka közben „akaratlanul 
is megismeri problémáikat." 

Az a tény, hogy a nagyszerű lehe-
tőségből néhány remek perc és egé-
szében közepes film született, nem 
változtat azon, hogy a Tiszazug mégis 
— talán témájánál fogva —, eljutott 
a közönséghez. Azt, hogy ifj. Schif-
fer Pál nem végzett felesleges mun-
kát, bizonyítja az a tény, hogy film-
jét prolongálni kellett a Híradó mo-
ziban és vetítése közben elég gyak-
ran hangzott fel a pénztárnál a fi-
gyelmeztetés: ülőhelyre várni kell. 

I S M E R E T T E R J E S Z T Ő 
K Ö L T É S Z E T — K É P B E N 

A Kezek megérte a megtekintése 
körüli viszontagságokat. Ez a lénye-
gét tekintve inkább asszociációkra 
épülő, s azokat is ébresztő tanul-

mányfilm a maga abszolút szűksza-
vúságával (ennél szűkebb szavú fil-
mes már nem is lehet: a filmben 
tudniillik egyetlen szó sem hangzik 
el) félreérthetetlen, elgondolkodtató 
és meggyőző. A kezek tanulmánya, 
szimfóniája és drámája képbe sűríti 
az emberi alkotóerőt, a teremtés, a 
munkás és muzsikáló kéz apoteózi-
sát, és a gyilkos kezek leleplezését. 
György István filmjének tudatosan 
leszűkített témája — kezdettől végig 
majdnem minden képen kezeket lá-
tunk a vásznon — szellemileg a világ 
ábrázolásává szélesedik, és ugyanak-
kor, szinte hihetetlen képi változa-
tosságot is teremt. Pedig még a ritka 
totálképek is csak a tekintetünket ve-
zetik, irányítják a következő képre 
— megintcsak kezekre. A bevezető 
kézcsontváztól a sokszorosra nagyí-
tott, izgalmas labirintusokról árul-
kodó ujjlenyomatokig, a férfi és női 
kéz érzelmi tartalmakat hordozó ta-
lálkozásától a művész alkotta kezek 
végtelen variációinak felvonultatá-
sáig ívelő kéz-skála —, részben a 
film mozgásbeli és fényritmusának 
hála —, kirekeszti a témaválasztás 
alapján fenyegető monotóniát. Más 
kérdés az, hogy a képi változatos-
ságra való törekvés egyszer-egyszer 
túlzásokba csap át. A színtónusok ön-
célú megválasztását és változtatását 
a táguló és összehúzódó pupillákat 
próbára tevő, villódzó játékát leg-
alábbis annak éreztük. Makrisz Aga-
memnon drámai erejű mauthauseni 
emlékművének záróképsorként való 
alkalmazása, tartalmi és képi teli-
találat. A szerszámot és fegyvert for-
gató kezek után a kín által összerán-
duló és mégis fenyegető öklök lát-
ványa nagyszerű crescendója a film-
nek. Éppen ezért volt felesleges idő-
ben túlnyújtani: a fokozhatatlan drá-
mai hatás egy ponton túl elkerülhe-
tetlenül az érzelmi intenzitás rová-
sára megy. 

A Meddig él az ember. A kezek 
és a hozzájuk hasonló művészi kisfil-
mek értéke biztat és bátorít fel arra, 
hogy ne adjuk fel azt a harcot, ami a 
rövidfilmek jogáért folyik. Hogy ne 
csak nyersanyagot és műsorperceket 
kapjanak, hanem figyelmet is. Annál 
is inkább, mert ez a szakma és a 
közönség elválaszthatatlan érdeke. 

FÖLDES ANNA 


