
IDE...  ODA...  
ÚJ  RIPORT-DOKUMENTUMFILMEKRŐL  

1.  Közéletiség,  aktualitás,  őszinte-
ség  — ez az  a  három fő  követelmény,  
amit  bízvást  számon  kell  kérnünk,  
ha  életünkről  bárki  riport-dokumen-
tumfilmet  készít.  És  ha  e  hármat  
együtt  ritkábban  is,  de  kettőt  vagy  
egyet  e  követelmények  közül  gyak-
ran  kellett  hiányolnunk  régebbi,  ha-
sonló  vetítéseken.  

Most  viszont?  Kissé  megrémül  a  
kritikus  —  és  értékelő  beszélgetése-
ken  a  stúdió  régi  vendége  —,  ami-
kor  bármennyire  jogos  kívánalmait  
egyszer  ennyire  megvalósulni  lát-
j a . . .  Közéletiség,  aktualitás  és  —  
még  ezt  is  elmondhatjuk,  ha  nem  is  
mind  a  hat  bemutatott  filmről  egy-
forma  mértékben  —  tényfeltáró  
őszinteség  jellemzi  a  Híradó-  és  Do-
kumentumfilm  Stúdió  legutóbbi  ter-
mését.  Ami  a  témaválasztás  fő  irá-
nyát  vagy  „értékrendjét",  és  ami  a  
feldolgozás  módját,  a  megközelítés  
eszközeit  illeti,  egységes  a  mezőny:  e  
féltucat  film egyetlen  zárt  sorba  ren-
deződik.  Mindegyikben  nyilvánvaló  
nemcsak  az  ábrázoló,  hanem  a  publi-
cisztikus  szándék  is:  a  beleszólás  tár-
sadalmi  gondjaink  vitájába.  

Ám  ideje,  hogy  következzék  az  
„ámde"  is.  A  filmek  minősége,  az  
egységesen  dicsérendő  rendezői,  al-
kotói  szándékok  megvalósítása  már  
korántsem  egyforma,  nem  mindig  si-
került  És  olykor  mintha  összecserél-
hetőek  volnának  a  nevek:  egyik-má-
sik  műnek  alig  van  egyéni  jellege,  a  
többitől  megkülönböztető  jegye.  

Mindezek  után  öt  filmről  —  va-
lamennyi  17  perc  terjedelmű,  a  szo-
kott  kísérőfilm-szabvány  szeyint  —  
csak  röviden  ejtek  szót.  —  Paulus  
Alajos  Jelek  a  múltból  címmel  a  
nemrég  lebontott  újpesti  munkásott-
hon  ürügyén  az  újpesti  munkásmoz-
galmi  múlt  „hangulatát"  és  néhány  
epizódját  elevenítette  föl.  Anyaga  
azonban,  hiába  próbálta  azt  a  szab-
ványostól  itt-ott  eltérő  módon  film-
mé  szervezni,  végül  is  sovány.  Talán  
egy  6—7  perces  híradóeseményre  
való.  —  Zombori  Katalin  Kísérleti  
fogháza  azokat  mutatja  be,  akik  gon-

datlanságból  elkövetett  súlyos  közle-
kedési  vétségért  „ülnek",  és  akik  kí-
sérletképpen  „magukat  őrzik"  és  ma-
guk  szervezik  a  fogházban  munká-
jukat  és  munkaidő  utáni  „szabad"  
idejüket.  A  buktató  itt  talán  az,  hogy  
a  film  nem  adhatván  képet  a  bünte-
tésvégrehajtás  egyéb formáiról,  nem-
igen  tudjuk  megítélni  a  kísérlet  lé-
nyegét  és  sikerét.  —  Mérnökóvoda  
címmel  'Róna  György  a  „mérnökpa-
zarlásról",  a  fiatal  műszaki  szakem-
berek  beilleszkedéséről  és  kihaszná-
latlanságáról  készített  interjús  látle-
letet.  A  film  élesen  kritikus,  mégis  
elég  erőtlen:  e  témában  sakkal  „több  
van",  mint  amennyit  sikerült  meg-
ragadni.  —  Ha  megöregszünk  ...  
címmel  Dobray  György  három  öreg  
nő kálváriáját  rögzítette;  szokott  ma-
gántragédiákat,  melyeket  az  össze-
férhetetlenség  és  a  lakáshiány  ezré-
vel  okoz.  A  három  közül  kettő  katar-
tikus hatású  — mert  e két  alany  sze-
mélyisége  hitelesíti  az  elpanaszolt  
történetet!  E két  esetre  szűkítve  sok-
kal  jobb  lenne  ez  a  film,  bár  akkor  
is  el  kellene  róla  mondani,  hogy  a  
magányos  öregekről  még  jobb  film-
portrékat  és  esettanulmányokat  lát-
hattunk  már  korábban  (viszont  a  té-
makör  sajnálatos  aktualitása  indo-
kolja  a  folyamatos  napirenden  tar-
tást).  —  Tordas  címmel  Mihályffy  
László  egy  olyan  falu  képét  vázolja,  
ahól  a  szövetkezés  hagyománya  
sok-évtizedes.  Ezt  „méltányolta"  a  
maga  módján  a  régi  rend  is,  amikor  
a  két  világháború  közötti  HANGYA-
szervezet  révén  Tordast  szövetkezeti  
mintaközséggé  tette,  ellátva  levente-
otthonnal  is,  de  ennél  sokkal  fonto-
sabb,  egyáltalán  nemcsak  a  rend-
szert, hanem  a  tordasiakat  is  szolgáló  
intézményekkel  is.  örülve  a  —  per-
sze,  igencsak  Janus-arcú  — régi  kez-
demények  felidézésének,  hiányolom,  
hogy  kimaradt  a  filmből  az  átmenet:  
az  a  nyilván  nem  konfliktusok  nél-
küli  idő,  amikor  a  régi  szövetkezeti  
formák  át  kellett,  hogy  adják  helyü-
ket  az  újaknak.  

Jegyezzük  még  m e g  hogy  ez  az  öt  



Fehéri  Tamás:  Ide...  oda  . . .  

film  jórészt  egy ú j  rendezőnemzedék  
munkája.  Érdeklődésük  és  elkötele-
zettségük  egyértelmű.  Bárha  minél  
kötetlenebbül  bontakoztathatnák  ki  a  
továbbiakban  egyéniségüket  is.  

2.  Fehéri  Tamás  Ide  ...  oda . . .  cí-
mű  filmje  40  percet  kapott.  Indokol-
tan.  Témája  nem  annyira  extrém,  
ám  ugyanúgy  társadalmunk  tudatál-
lapotáról  ad  nagyhatású,  őszinte,  tisz-
ta  képet.  

D.  községben,  melyet  a  film  meg  
is  nevez,  de  én  itt  inkább  nem,  nem  
tartván  fontosnak  a  konkrét  hely-
színt,  az  általános  iskolások  80 száza-
léka  vesz  részt hitoktatásban.  Ez  ma-
gas  arány,  bár  nem  tudni,  hogy  az  
országos  átlagnál  mennyivel  maga-
sabb.  Az  Ide  ...  oda . . .  e  tény  közlé-
se  után  váltogatva  mutat ja  be  D.  
község  fiatalságának  életét-tájékozó-
dását  egyrészt  az  egyház,  másrészt  
„az  állam"  égisze  alatt.  Váltogatva  
rögzíti,  milyen  világnézeti  és  kultu-
rális  hatások  érik  D.  ifjúságát  a  
KISZ-szervezet  és  a  közművelődés,  
illetőleg  a  templom,  az  if jú  és  aktív  
katolikus  lelkész  jóvoltából.  

A  KISZ  világnézeti  vitakörén  föl-
vett  képsort  lelkigyakorlat-részlet  
követi;  a  rómaiak  keresztényüldözé-
sét  drámaian  idéző  templomi  szín-
játékot  színműpróba  a  művelődési  
házban;  a  templomban  torokgyík  el-
len  Szent  Balázs  oltalmát  kérő  gye-
rekek  úttörőnyakkendőt  öltve  nyil-
ván  mind  ott  vonulnak  fáklyával  a  
kézben  az  állami  ünnepen;  és  ha  a  
pap  prédikáció  közben  nemcsak  idé-
zi,  ihanem  el  is  szavaltatja  rögtön  

József  Attila  egyik  istenes  versét,  er-
re  az  „ellenoldalról"  Tóth  Árpád  Űj  
Isten  című  verse  f e l e l . . .  

Fehéri  Tamás  filmjének fő erejét  a  
tárgyilagosság  adja.  A  helyzetfelmé-
rés  korrektsége.  Nézzünk  példát?  
Bár  a  KISZ  vitaköre  sem  éppen  re-
mekmű,  hiszen  ahelyett,  hogy  a  fe-
szítő  helyi  gondokból,  konfliktusok-
ból  indulnának  ki,  bevezetőül  egy  ki-
agyalt  konzerv-vitát  hallgatnak  meg  
a  KISZ  KB  által  küldött  magnósza-
lagról,  és  a  vitavezető  éppen  a  leg-
ígéretesebb  felszólalót  kedvetleníti  el  
— mégis,  ami  a  világnézeti  eligazítás  
esélyeit  illeti,  „az  állam"  rögtön  jó-
kora  előnyhöz  látszik  jutni,  mihelyt  
meghalljuk  az  egyház  naiv  lelkigya-
korlat-példázatait  és  szószéki  intel-
meit.  Viszont  az  egyház  D.  községben  
magasabbrendű  művészetet  ad,  tud  
katarzist  kelteni  és  tudja,  mi  a . h a -
tásos  teatralitás  — míg  a  művelődési  
ház  megrekedt  a  szokott  diszkó-szol-
gáltatásnál  és  egy  ijesztően  gyönge  
színműnél. 

Mindkét  fél  találkozhat  tehát  ered-
ményeivel  és  nehézségeivel.  S  ez  így  
van  jól  a  filmben  —  mert  így  van  
az  életben  is.  Társadalmunk  állapo-
tát,  sokarcúságát  sok  ilyen  filmmel  
kellene  föltérképeznünk:  a  világné-
zetileg  ide  és  oda  tartozókon  kívül  
nem  felejtkezve  el  azokról  sem,  akik  
közbül  vannak.  A  mind  több  közöm-
bösről.  A  langyosakról,  akiket  az  Ür  
is  kiköp  az  ő  szájából.  

ö  megteheti.  De  mi  nem.  Nekünk  
velük  is  együtt  kell  élni.  

LÁZÁR  ISTVÁN  


