
V Á L T O Z Á S O K  ELŐTT  
A  MAGYAR  NÉPSZERŰ-TUDOMÁNYOS  FILM  

Március  6-án  és  7-én  konferenciát  
tartdtt  a  iNépszerű-Tudományos  
Filmstúdió.  A  tanácskozás  témája  a  
műfaj  hazai  és  nemzetközi  helyzete,  
a  stúdió  eddigi  tevékenységének  ér-
tékelése,  a közeli  és  a távolabbi  jövő  
alapvető  feladatainak  meghatározása  
volt.  A  műfaj  hazai  képviselőinek  
utoljára  1954-ben  adódott  alkalmuk  
ilyen  jelentőségű  találkozót  rendez-
ni, és  azóta  gyökeresen  megváltoztak  
a  társadalom  elvárásai  velük  szem-
ben. 

Talán  az ehhez hasonló fórum  hiá-
nya,  talán  a megváltozott  anyagi  fel-
tételek,  a  közönség  igényeinek  hely-
telen  felmérése  (vagy  ez  okok  ösz-
szességének)  következtében  a  stúdió  
filmjei  az  utóbbi  években  nem  tud-
tak  annyira  intenzív  kapcsolatot  te-
remteni  a  közönséggel  mint  'koráb-
ban.  örvendetes  volt  tapasztalni,  
hogy  a felszólalók  nem kerülték  meg  
a  gyakorlati  élet  által  felvetett  prob-
lémákat  —  hozzászólásaikban  vala-
mennyien  a  változtatás  módjait  ke-
resték. 

Levetítették  a  konferencia  résztve-
vőinek  a  tavaly  elkészült  filmek  kö-
zül  azt  a  tízet,  amelyet  a  stúdió  
munkatársai  a  legméltóbbnak  talál-
tak  arra, hogy  egész  évi  munkájukat  
reprezentálja.  így  léhetőség  nyílott,  
hogy  viszonylag  átfogó  képet  alkot-
hassunk  a  közösség  egészét  foglal-
koztató  tudományos  és  művészeti  
problémák  jellegéről,  legfrissebb  tö-
rekvéseik  irányáról.  De  őszintén  
szólva  a  bemutatott  program  is  alá-
támasztotta  azoknak  az  aggodalmát,  
akik  a  reális  igényektől  való  elsza-
kadásitól  féltették  á  stúdió  rendezőit.  

Ma,  amikor  a  tudomány  oly  sok  
hazai  és  nemzetközi  vívmánya  vár  
arra,  hogy  közérthető  és  érzékletes  
módon  fejtsék  ki  lényegét,  azt  hihet-
nénk,  éppen  az  okoz  nehézséget,  
hogy  miként  rangsorolja  a dramatur-
gia  a  tömegesen  felvetett  aktuális  
témákat.  Sajnos  a  reprezentatív  vá-
logatás  csak  három  olyan filmet  tar-
talmazott  (Dévényi  László:  Elövíz-
holtvíz,  Szedlay  Péter:  A  plazma.  
Lakatos  Iván:  A  látható  láthatatlan),  
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amelyik  ízig-vérig  mai  témát  dolgoz  
fel,  bár  távolról  sem  tökéletes  szín-
vonalon.  Az  összeállítás  kiemelkedő-
en  legjobb  darabját  a  nemrég  el-
hunyt  Lakatos  Vince  készítette.  Kö-
zel  sem  a legjobb  műve  A  hírmondó,  
de  a film  minden  kockája  magán  vi-
seli  alkotója  egyéniségének  szuggesz-
tivitását.  Az  ő  filmjei  mögött  min-
dig  ott  érezzük  hosszú  évek  kutató-
munkájának  aranyfedezetét,  ami  el-
engedhetetlen  feltétele  annak,  hogy  
valaki  ebben  a  műfajban  lényegeset  
alkothasson.  Szocioráfiai  filmjében  
egy  örök  otthontalanságra  ítéltetett  
pusztai  embert  szólaltatott  meg,  túl-
emelkedve  a  kuriozitás  szintjén,  át-
él hetően  fölmutatva  sorsát.  

Hasonló  erények  jellemzik  Tief-
brunner  László  filmjét,  a  Hogyan  
beszélnek  a  méheket  is,  csak  a  téma  
jellege  miatt  feltehetően  sokkal  ke-
vesebb  néző  érdeklődését  kelti  majd  
fel.  A  film  rendkívül  érdekes  infor-
mációkat  tartalmaz  a  méhek  közötti  
kommunikációról,  közérthető  színvo-
nalon.  Tiefbrunner  valóban  lefilmez-
te  a  méhek  életét,  megmutatja  vi-
selkedésüket,  a  narráció  inkább  csak  
kiegészítéseket  ad  a  látottakhoz.  
Rendkívüli  türelem  és  bravúros  

Kis József: 

operatőri  felkészültség  kellett  a  kis  
állatok  ennyire  alapos  megfigyelésé-
hez.  A  többi  filmből  éppen  ez  az  el-
mélyültség  hiányzik.  Mindegyiknek  
voltak  (a  Virágból  szőtt  élet  kivéte-
lével)  érdekes  momentumai,  de  ké-
szítőik  ahelyett,  hogy  a  jelenségek  
lényegét  fejtették  volna  ki,  többnyi-
re  megmaradtak  a  látványosabban  
bemutatható,  felszíni  megnyilvánu-
lások  szintjén.  (A  plazma,  A  látható  
láthatatlan,  Élövíz-holtvíz,  Az  utolsó  
pákász). 

Az  utolsó  pákász  (Bodrossy  Félix  
munkája)  kifejezetten  ellenpéldául  
szolgálhat  Lakatos  Vince  filmjéhez  
Érezzük,  hogy  jól  ismeri  filmjének  
világát  (feltehetően  gyerekkori  paj-
tása  a  címszereplő),  de  beszélgetésük  
megmarad  az  intimitás  olyan  fokán,  
ami  a  néző  számára  érdektelenné  te-
szi.  A  film  képi  fogalmazásmódja  
igénytelen;  az  pedig  még  Bodrossy  
eredeti  koncepciójának  is  ellent-
mond,  hogy  a  személyeskedő  hangu-
latú  beszélgetést  Horváth  Sándor  és  
Mensáros  László  hangján  halljuk.  
Neményi  Ferenc  egy  „megkésett  ma-
gyar  expresszionistáról",  Sváby  La-
josról  készített  portréfilmet.  Sváby,  
kicsit  Kokoschka  világát  idéző  ké-
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peln a  galériákban  nézve  vitathatat-
lanul  szuggesztívek,  a  filmen  azon-
ban  kevésbé  érzékeljük  az  árnyalati  
különbségeket. 

Dévényi  László  közérdekű  témát  
dolgozott  fel:  mi  lesz  az egyre  szeny-
nyezettebb  vizű  Balaton  sorsa?  Ő  
azonban  túl  sokat  markol  és  keveset  
fog:  annyiféle  szempontból  közelíti  
meg  a  víz  szennyeződésének  problé-
máját,  hogy  nemcsak  a  válaszadásra  
nem  marad  ideje,  de  tulajdonképpen  
még  kérdését  sem  teszi  fel.  Kis  Jó-
zsef  egy  nagyon  szépen  dolgozó  fia-
tal  fazekast  fedezett  fel,  filmjét  
azonban  semmi  sem  emeli  az  utóbbi  
évek  sok  hasonló  témájú  műve  fölé.  

Mint  az  feltehetően  a  fentiekből  is  
kiderült,  az  1977-es  év  nem  tartozott  
a  Stúdió szempontjából  legsikereseb-
bek  közé.  Szinte  mindegyik  filmben  
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volt  azonban  egy-két  pillanat,  ame-
lyik  alkotója  felkészültségéről  tanús-
kodott.  Többnyire  olyan  művészek-
ről  van  szó,  akik  évtizedek  óta  gaz-
dagítják  megszállott  módon  a  műfaj  
hazai  hagyományait,  sakkal  szegé-
nyesebb  anyagi,  technikai  feltételek  
mellett,  mint  külföldi  kollégáik jó ré-
sze.  A  magyar  népszerű-tudományos  
filmművészet  ennek  ellenére  olyan  
filmeket  produkált  az  elmúlt  'har-
minc  év  alatt,  mint  a  Nyitány,  az  
Aranymetszés  vagy  Kollányi  Ágos-
ton  alkotásai.  Ezek az eredmények  és  
a  konferencián  tapasztalt  munka-
kedv,  az  őszinte  bizonyítani  és  vál-
toztatni  akarás  jelentheti  annak  biz-
tosítékát,  hogy  a  műfaj  ismét  visz-
szanyeri  tekintélyét  a  szakma  és  a  
közönség  előtt.  

ANTAL  ISTVÁN  


