
VÁLOGATATLAN TIZENEGY 
Ezúttal a népszerű tudományos 

stúdió terméséből. S azért válogatat-
lan, mert — a tizenkettedikkel, Kis 
József egyórás Hermáin Ottó élet-
rajzával kiegészítve — egy bő ne-
gyedév teljes termése: a jobbak és 
a kevésbé jók, a „rendelt" és a stú-
dió saját elhatározásából vagy az 
alkotók ihletéből született művek 
együtt.. . 

Nevelés, oktatás. A „fehértelefo-
nos" — az irreális luxusikörnyezet-
be helyezett — szórakoztató játék-
film betölti hivatását, hiszen kielé-
gíti azokat, akik saját vágyaik pót-
kiéléseként nézik a filmhősöknek 
nemcsak a kalandjait, az életkörül-
ményeit is. A „fehértelefonos" okta-
tófilm önmaga értelmét szünteti 
meg. 

Az óvodás a gyermekem (Préda 
Tibor) egy seireg Okos gyakorlati és 
neveléslélektana tanácsot kíván adni 
„kezdő szülőknek". Ám amikor 
hosszan agitál, hogy a — persze, csi-
nos és remek lakásban élő — ifjú 
házaspár előbb maga keljen és öl-
tözzön. fel, készítsen elő mindent, 
azután keltse a kicsit; s így regge-
lizzen, kellemes beszélgetés közepet-
te, nyugodtan és lassan, együtt a 
„szent család" — akkor óhatatlanul 
a lépcsőzetes munkakezdés jut 
eszünkbe. És a többi tanács hasonló. 
Szinte csak az ideális lakás- és élet-
körülmények közt élő szülők szá-
mára hasznosítható. A többit pedig 
— és ők a többség — nem oktatja, 
hanem felbosszantja. 

Az Ügyesen, szépen (Csöke József) 
hibája hasonló. A film nagyobb ré-
sze korrekt, szemléletes kép arról, 
hogy milyen szakszerű és szép mun-
ka folyik egy testnevelési tagozatú 
általános iskolában. Bár ilyen intéz-
ményünk, sajnos, kevés van, bemu-
tatásuk akkor is indokolt, ha ezzel 
talán tovább nő a szülői hajsza 
gyermekük ezekbe irathatásáért. 
Am amikor a film vádolóan szembe-

állítja a „privilegizált" luxustestne-
velést egy tanteremben tartott, 
kényszerű tornaórával, mintha az 
utóbbi dka a tanári maradiság, és 
nem a lehetőségek, az eszközök 
szinte katasztrofális hiánya volna — 
akkor igen rossz helyre céloz. Majd 
ha lesz elég terem, uszoda, felsze-
relés, jó szaktanár — akkor pellen-
gérezzük ki a formális, gépies, szak-
szerűtlen iskolai testnevelést. 

Egyiptom. Kis József „kettőt egy 
jeggyel" filmjei közül a Gyár Egyip-
tomban elnyújtott tudósítás, tripla 
terjedelmű híradóesemény egyipto-
mi textilmunkások budapesti beta-
nításáról, majd a tanultak hasznosí-
tásának első lépéseiről odahaza. A 
nyilván az előbbi „mellékterméke-
ként" készült A kairói bazár hangu-
latos kép a keleti bazár érdekesebb 
feléről, ahol még él a kézműves ha-
gyomány: ahol nem gyári árut, ha-
nem helyben készített, a giccs-be-
ütéstől is csak alig érintett népi 
iparművészeti termékeket kínálnak. 

Az anyag állapotai. A természet-
tudományos ismeretterjesztő film 
sorvadozó műfajában Tiefbrunner 
László Vis Vitalisa nehéz terepre 
vezet: az élettelen és az élő határvi-
dékére. Igaz, a súlyos vitákat, okos 
mértéktartással, szinte nem is sej-
teti, hanem inkább illusztráló, mint 
átfogóan ismertető képsorokat ad 
arról, ahogyan a kutatás elhagyta, 
elvetette az „életerő" idealista esz-
méjét, és bebizonyította, hogy élő és 
élettelen 'közt a sokáig szilárdnak 
hitt határ az ember vegykonyhájá-
ban átléphető. 

Kevésbé sikerült a Cseppek, hár-
tyák, kristályok (Szediay Péter). El-
sősorban azért, mert túl sokat mar-
kolt: a halmazállapotok amúgy 
sem könnyű témájához odavette a 
felületi feszültséget és más anyag-
fizikai jelenségeket, s amikor elju-
tott a folyadékkristályokban észlelt, 
köznapi gondolkodásunk számára 



paradox, a inai tudomány által azon-
ban már jól ismert és magyarázott 
jelenségekhez, be kellett látnom, 
hogy a középfokút ebben-abban meg-
haladó természettudományos isme-
reteimmel már nem tudom követni. 

Művészet és anatómia. Kornis Gá-
bor neon azért „néz alá" a fest-
mény festékrétegének, hogy az eset-
leges hamisítást leleplezze. A csont-
rendszer azt mutatja meg, hogy az 
emberi test mozgása közben mit 
csinál a csontrendszer. Röntgenfel-
vételes módszere kiváló közvetett 
anatómiai ismeretterjesztésre adna 
módot; kár, hogy a legnehezebb, 
például a balettmozgások röntgen-
felvételeinek végül egyhangúvá so-
rakozása nem hagy időt céltudato-
sabb ismeretközlésre. S a film címé-
hez sem hű, mert a látott mozgások-
ban inkább az izületek játsszák a 
„főszerepet", nem a csontok. így a 
film inkább morbid, mint tanulsá-
gos: a gyönyörű balett-táncosok 
mozgása inkább frankensteini a 
röntgenernyő mögött, minisem se-
gítség a test felépítésének, a mozgás 
mechanizmusának megértéséhez. 

Ötvösök, textilművészek. Kollányi 
Ágoston Művek és műhelyek című 
miniportré-sorozatát mintha a sze-
replő alkotók rendelték volna, sze-
rény kiállítás- vagy műteremreklá-
mul . . . Valójában a cél hasonló 
volt: a kétrészes sorozat néhány je-
les ötvös- és textiművész külföldi 
bemutatkozásának, tárlatának „kísé-
rőjéül" készült. Sajna, a rendező 
nem elégedett meg a művészek né-
hány jól kiválasztott, szép alkotásá-
nak, valamint arcélének és munka-
mozdulatainak megörökítésével, ha-
nem néhány mondattal értékelni is 
próbálta munkásságukat, önkritiku-
san látom be, hogy a kurta ítélke-
zés akár dicsérő, akár bíráló mon-
datai aligha lehetnek mások, mint 
közhelyek. Ám a film rendezőjének 
— a kritikussal ellentétben — meg-
van a módja, hogy véleményét ké-
peivel képviselje. Nincs szüksége a 
szóbeli minősítés mankójára. 

Kelták. György István művészet-
történeti sorozatának A kelták mű-
vészete talán a legkimunkáltabb da-
rabja. 'Látványos képeinek, kieme-
léseinek hatásossága annál dicséren-
dőbb, mert a kelta művészetnek nem 
maradtak ránk — nem is igen vol-
tak — monumentális alkotásai; sőt, 
az szinte csak szobrászati és ötvös-
művészeti anyaggal reprezentálható. 
A történelmi kronológiát éppen csak 
jelző, művészettörténetileg azonban 
kitűnő kísérő szövegben jó lett vol-
na kitérni legalább egy-két mondat 
erejéig a bemutatott művek, vala-
mint a kelták életének, európai 
„vándorlásának" gazdasági-társadal-
mi hátterére. 

Mesterségek dicsérete. Lakatos 
Vince Legenda a kalapácsról című 
filmje nem a szerszám, hanem a ve-
le végzett művelet: a kovácsolás le-
gendája. Pontosabban, szöveg nél-
küli, hangulatos, inkább látványos, 
mint ismeretterjesztő „etűd". A kis-
kalapácsos, (kézi, szinte iparművé-
szet jellegű „falusi" 'kovácsolástól a 
hatalmas, soktonnás „kalapácsok" 
óriás alkatrészeket formáló ütéséig 
a szerszámok mögött mindenhol ott 
látjuk a kovácsoló ember munka-
szenvedélyét és mesterségbeli felké-
szültségét. 

A tizenegy közül a legjobb Bod-
rossy Félix filmje, az ötszáz esztendő. 
A magyar könyvnyomtatás félezer 
esztendejéről szól, annyira nem fél-
ve az ismeretterjesztés „száraz" fo-
gásaitól, hogy még térképvázlatok-
kid is bemutatja a magyar nyomdá-
szat fejlődését a török hódoltság 
előtt és után; de attól sem félve, 
hogy humorral oldja-színezze mon-
dandóját A kisfilmnél mindig fon-
tos mércénk a szubjektív idő. Az 
ötszáz esztendőt — öt percnek sem 
éreztük, míg más negyedórás filme-
ket félórásnak. Ilyen könnyedén, 
érthetően és színesen csak az tud 
szólni, aki rengeteget tud témájáról, 
de tudja a legfontosabbat is, a ki-
emelés és az elhagyás titkát. 
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