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A jugoszláv rövidfilmek immár 

hagyományos fesztiválján — ame-
lyet ezidén huszadszor rendeztek 
meg — mindig akad néhány film, 
amely meglepi, elgondolkoztatja az 
embert. 

Az idén, pédául, Zselimir Zsilnik 
a Jazáki felkelés című alkotásában, 
új szempontból elevenítette fel a 
jugoszláv népi felszabadító háború 
partizán emlékeit. Felkereste a Frus-
ka Gora egyik kis faluját, Jazákot, 
ahol az egykori partizán-háború 
„apró-munkásaival", az egy-egy te-
lefonoszlopot megrongáló, egy-egy 
levelet továbbító, vagy az ellenség-
től egy-egy puskát, néhány töl-
tényt zsákmányoló embereket szó-
laltatta meg, akik most, békés napi 
foglalkozásuk végzése közben, hol 
mosolyogva, hol könnyekkel emlé-
keztek az egykori „mini-akciókra". 
A jelentéktelen, olykor kimondot-
tan anekdótaszerű emlékek azon-
ban végül egyetlen összefüggő nagy 
akciónak „az ellenség szüntelen 
nyugtalanítósának" képét rajzolták 
ki Zsilnik filmjében, érzékeltetve, 
hogy az ilyen „kis akciók" mennyi-

re nélkülözhetetlenek voltak, a náci 
hadigépezet feletti győzelem kivívá-
sában. A szemléletében újszerű, tech-
nikailag is jól megoldott film igen 
nagy közönségsikert aratott. 

A másik nagy meglepetést a nem-
zetközi hírű rendező, Purisa Gyor-
gyevics Affér című filmje jelentett^ 
Ügynevezett kényes témához nyúlr. 
Az egyik legjelentősebb jugoszláv 
bank vezetőiről kiderült, hogy egy 
több millió dollárra rugó sikkasz-
tási ügy főszereplői. A legfőbb bű-
nösök külföldre menekültek. Gyor-
gyevics, a jugoszláv gazdasági rend-
szer pasziánszának láttatja az 
ügyet. Egy kéz kártyákat rak ki és 
a kártyákon a jól ismert figurák 
helyett, a jól ismert jugoszláv ban-
károk képei jelennek meg. A kéz 
rakja a lapokat, egymás mellé ke-
rülnek a figurák. És miközben a pa-
sziánsz szabályai szerint az egyes 
lapok fedik egymást, a „buliban" 
részt vevő többi lapokon megjelen-
nek a hivatali székekben, főosztály-
vezetői fotelokban elhelyezkedő se-
gédfigurák. Mire a pasziánsz (és a 
film) végetér — a nézőben nem raa-

Nedeljko Dragics: Tup-tup 



rad kétség: pontosan kik és miiyen 
erők álltak az új Jugoszlávia eddigi 
legnagyobb sikkasztási ügye mö-
gött . . . 

A meglepetések sora azonban ez-
zel még nem ért véget Alekszander 
Sztasenko Találkozó a IV. F. osztá-
lyon című filmje az alkoholizmus 
gyógyításának egy új, lélektanra 
épülő módszerét mutatja be. Lé-
nyege: közös beszélgetésben tisztáz-
zák, hogy ki, miért iszik. Az egyik 
beteg kiül a „Kérdések székére" és 
a többi negyvenöt-ötven a maga 
keserű tapasztalatainak felhasználá-
sával kérdezi. Az alkoholisták sa-
ját fogyatékosságukat titkolgató ma-
gatartása a kérdések hatására foko-
zatosan megváltozik és a betegek 
kollektívája kemény csatában ki-
kényszeríti az igazi okokra utaló 
vallomást. Az eddigi tapasztalatok 
szerint — jegyzik meg a film alko-
tói — ez a kegyetlen módszer min-
den elvonókúránál hatásosabbnak 
bizonyult. A IV. F. osztály találko-
zóin részt vettek közül később tíz-
szer kevesebb lesz a visszaesők szá-
ma, mint az „egyszerű" elvonókurá-
sok táborában. 

A szlovén dokumentumfilmek 
mestere, Jozse Pogacsnik a Cukor-
malom című művében az ismert 
ljubljanai épület históriáját filme-
sítette meg. Az egykori, évszázadok 
előtti cukormalom, később középü-
let, majd katonai erődítmény, végül 
pedig századunk közepén, a társa-
dalom elesettjeinek lakóháza lett. 
Pogacsnik hűséges kalauz: egyenlő 
arányban mutatja a tegnapokat és 
a mát. És a cukormalom hajdani 
fényes története kiáltó ellentmon-
dásban van mai lakóinak egzisz-
tenciájával. A sokféleképp érthető 
film körül heves vita folyt Belgrád-
ban. Sok mindent beleláttak, belema-
gyaráztak a kritikusok. A külföldi-
ek magához Pogacsnikhoz fordultak 
felvilágosításért: mit kívánt mon-
dani érdekes filmjével? A válasz 
így hangzott: „A Cukormalom arról 
szól, hogy az egykor fényes és káp-
rázatos dolgok az idő múlásával mi-
lyen jelentéktelenekké, nem fonto-
sakká tudnak válni." 

A novisadi Vicsek Károly Kubi-
kosok című alkotása a talán legne-
hezebb fizikai munkát végző embe-
reket, a kubikosokat és fárasztó 
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munkájukat mutatja meg. Iszonya-
tos sárban készítik egy csatorna-
vagy vízvezetékrendszer csőhálóza-
tát. Látjuk e nehéz munka mellett 
pihenőjüket, felszerelésüket, mély 
barázdásra kidolgozott kezüket, 
melyek ujjai az égre mutatnak. . . 
A szépen fényképezett film, sajnos, 
szerencsétlen zenei aláfestést kapott. 
Pedig a film — technika-párti szer-
zőinek szándéka: a múlt múzeumi, 
kiállítási tárgyaként szemléltetni a 
korszerűtlen munkát — nemzetközi 
sikert arathatott volna. A napjaink-
ba nem való, „őskori maradvány"-
érzetét azonban lerombolja az elhi-
bázott akusztikus realizálás. 

Ezek .az igen érdekes filmek azon-
ban nem kaptak díjat Belgrádban. 
A zsűri elsősorban a „különleges-
ségkeresők", a „spekulatív filmeket 
alkotók", a valamilyen szempontból 
„bravúros munkát végzők" párt-
jára állt. így a köznapokból és tipi-
kusból — a rövidfilm alapvető élte-
tő-eleméből — kiinduló rendezők 
már eleve háttérbe szorultak az el-
bírálásnál. Ez az idei belgrádi zsü-
ri-munka egyik nagy hiányossága. 

A jubileumi jugoszláv rövidfilm-
fesztivál nagydíját, Vlatko Gilics al-
kotása, a Szerelem, nyerte. Egy 
épülő autósztráda völgyátívelésén 
dolgozó hídszerelő munkást, mélyen 
lenn, ötven-hatvan méterrel mun-
kahelye alatt, a völgyben, vad szik-
lák között, felkeres felesége. A férj 
pokoli nehézségek között lemászik 
— ebédelni. Az asszony otthoni ap-
rólékossággal, fehér terítővel, olcsó 
majolikával, szalvétával megterít. A 
férj eszik, az asszony nézi, egyre né-
zi. Azután a férj visszamászik a ma-
gasba. A sikeres technikai kivitele-
zés egy ál-dokumentumfilmet takar. 
Voltaképp kisjátékfilmről van szó, 
izzadva kigondolt, kiszámított, ér-
zelmekre túlzottan utazó műről, 
amelynek alaphelyzete elképzelhe-
tetlen. Ráadásul a film túlságosan 
hosszú, így aztqn a körülményes te-
rítés, a túl hosszú étkezés részletei 
már-már majdnem a komikum ha-
tárára sodorják a filmet. Bár a Sze-
relem első perceinek képei, „tála-
lása" tapsra késztetik a nézőt, a fil-
met magasan értékei felett fogadták 
és díjazták. 

A dokumentumfilmek kategóriá-
jában két aranyérmet osztottak. 

Zorán Tadics Barátnők című alko-
tása életkép. Valahol, sé hegyek közt, 
kopár kunyhójában egy magányos 
öregasszony él egyetlen kecskéjé-
vel. A lírai hangvételű film az .egy-
másról gondoskodás, a fejés, ke-
nyérsütés, főzés, ebéd, délutáni 
nyugovóra térés pillanatait idézi. A 
másik aranyérmet Gorán Paskalje-
vics Gyerekek című műve kapta. A 
remekül válogatott, kitűnő doku-
mentum-anyag azt bizonyítja: a vi -
lág gyermekei egyformák, akárhol 
éljenek is, ugyanazok a jogok ille-
tik meg őket. Mind a két mű érde-
mes a díjra, de azt mind a bel-, 
mind a külföldi nézők erősen vi-
tatták, hogy vajon valóban ezek let-
tek volna-e az idén Belgrádban lá-
tott legjobb dokumentumfilmek. 
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A kisjátékfilmek kategóriájában 
az első díjat Predrag Golubovics 
kapta Joseph Schulz című alkotásá-
ért. 1941. július 19-én, a Palánka 
melletti Orahovicéban, a 714-es 
Wehrmacht hadosztály katonái ár-
tatlan parasztok kivégzésére készül-
nek. Egy katona, bizonyos Joseph 
Schulz, megtagadja a tűzparancsot. 
Ezért őt is a kivégzendők közé ál-
lítják. Az osztag parancsnoka hat 
Leica-kockán örökíti meg a kivég-
zését. E dokumentumfelvételek fel-
használásával készült a film, mely-
ben Dragomir Felba kelti életre a 
német közlegény alakját. 

A rajzfilm-kategória ez évi verse-
nyeinek elgondolkoztató jelensége: a 
világhírű, már Oscar-díjjal is jutal-
mazott, Zagreb Film alkotásainak 
érdektelensége. Elképzelésekben, 
mondanivalóban és grafikában egy-
aránt közepes, vagy közepesen aluli 
művekkel szerepeltek. Egyik tehet-
séges alkotójuk, Ante Zaninovics, 
például, ezúttal teljesen hátatfordí-
tott a rajzfilmnek. Egy kisjátékfilm-
mel, a Weekend-del, jelentkezett. 
Ez szépen elkészített mű, de meg 
sem közelíti Zaninovics rajzfilmjei-
nek erényeit. A Zagreb Film alko-
tóinak fáradtsága azután sorsdöntő-
én befolyásolta a rajzfilmkategória 
idei színvonalát. Végül is az arany-
érem a novisadi Neoplanta Film al-
kotója, Zorán Jovanovics Zászlók 
című munkáját koronázta. A gyen-
gén animált film egyetlen pozitívu-
ma: némi filozófikus ötlet csírája. 

A fesztivál szakmai szempontból 
legjobban elkészített alkotása a ren-

delt-filmek kategóriájában arany-
éremmel jutalmazott Bagoly volt. 
„Hőse" megeszi a csóka-fészek köly-
keit, ezért a csókák serege összefog, 
megsebesíti, elűzi a baglyot. A szé-
lesvásznú, színes film felvételei sok-
szor Hitchcockot idézik. Képei bra-
vúrosak. Alkotója, Alekszander Ilics 
méltán vihette magával operatőrjét 
is a díjkiosztásra. Mindketten 
aranyérmet nyertek. 

Végül a rendezés díjáról kell szól-
nunk. Jozse Pogacsnik kapta a Kö-
vetem a Napot című filmjéért. A 
tavalyi, jugoszláviai, első sírepülő 
világbajnokságon felvett alkotása, a 
már világhírűnek mondható jugo-
szláv sportfilmsorozat hagyományai-
nak jól sikerült folytatása. 

Ehhez kapcsolódik a zsűri dönté-
seinek másik nagy igazságtalansága. 
A Követem a Napot felvételeit 
ugyanis a már világhírű operatőr, 
Nikola Majdak készítette, aki nem 
kevesebb, mint hét művel vett részt 
az idei fesztiválon. Egyik filmje 
Gorkij Levél című novellája nyo-
mán készült, igazi kis remekmű. A 
Levél rendezője is Majdak volt. 
Másik filmje, amelynek operatőrje 
és társrendezője volt, a Haave Na-
gila egy zágrábi szeretetotthon la-
kóinak kórusáról szól. Csak dalokat 
hallunk, szólót éneklő öregeket lá-
tunk, mégis mindannyiuk élettörté-
netével, egyéniségével megismer-
kedhetünk. Mindkét film akár nagy-
díjat is nyerhetett volna. Épp ezért 
elgondolkodtató, hogy Majdak még 
oklevelet sem kapott . . . 
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