
Dizseri Eszter

Ez évben 35 éves!

Az 1970-es év szép ajándékkal kedveskedik a rek-
Iámszakmának. Az 1957-ben indított, gyatra papírra
házi rotaprinten sokszorosított, brosúra jellegu szak-
lap, a KülkereskedelmiPropaganda új köntösben, színe-
sen, munyomópapíron jelenik meg. A címe ezután:
Propaganda Reklám.

Könyves Kálmán krt. 13-
15. - Sas István

1970 köriil Török György múhelyérol, a Propaganda-
film Stúdió tájékáról az a hír járta, hogy odakeriilt
egy fiatalember, aki bombasztikus ötleteket ráz ki a

'sujjából, és ugyan dramaturg státuszban van, de
ár maga is próbálkozik a rendezésseI.
Sas Istvánról van szó, aki napjainkig a magyar

reklámfilmezés látványosan legeredményesebb, bel-
lés külföldön egyaránt legismertebb rendezoje. Még

apjainkban is a szakma "tengelye". Beszélnek "Sas
stván elotti, és Sas István utáni" korszakokról, stílu-
okról és felfogásokról.

Hivatkoznak kön}"'eíre (Reklámfilm ,,~kreativitás, A
reklám kézikö'E!ve),megáI1apításaira ("Eladni annyi,
~böztetni"; "Ez egy rendkívül üzleties
szakma. Áttekintheto kapcsolatrendszer, nem nehéz
eligazodni benne"; "A szöveg megképesítésébol még
nem született reklámfilm"; "A kreatív erófeszítés híá-
nyát a jól bevált formulák és sablonok mechanikus
alkalmazása jelzi"; "lényegtípusokat kell ábrázolni";
"létezik rendetlen ráció"; "Nem születik senki sem
reklámfilmesnek"), gegjeíre (ve1etlenül, OTP-forgóaj-
tó), tárgyalási stílusára ( udvariasan, de könyörtele-
nül elhárítja azt a megrendelót, aki saját elképzelését,
ötletét akarja ráeróltetni), és természetesen imponáló
díjaíra, amelyek a hazai szakma eddigi legnagyobb-
jává avatták: Cannes-ban Ezüst Oroszlán (Anna víz),
Bronz Oroszlánok (Ve1etlen [forgató könyv], MK 27
magn6,Titkos gyár, Love Story 1-11.),3 db Nemzeti Díj
(Krimi, Egzotikus dezodor, Halászlé.). Egymaga több
oroszlánt hozott el, mint a szomszédos gazdag
Ausztria összesen! Várnában Életmu Díj, Brnóban
"Minden idok legeredményesebb filmese"-díj, és a
hazai Magyar Reklámfilm Fesztiválokról mintegy 13
db elsó-, vagy egyéb szakmai díj, hogy csak a legje-
leJttosebbeket említsük.

A magyar
reklámfilm

története
Ki ó? Pszichológiai és bölcsészeti diplomája meg-

szerzése után tíz évig az MTV-nél dolgozik mint ka-
meraman, ezután kerül a Mafilm 2. telepének Propa-
gandafilm Stúdiójához. A jogutód MOVI-tól 1990. ja-
nuár 1-tól válik meg, és megalapítja a Filmiroda Rt.-
t. Igen termékeny rendezo, filmjei vetítésébol 20-24
órás músort rendezhetne. Munkáíra a mufaji gazdag-
ság is jellemzo. Kipróbálta a krimit, az animációt, a

orrort, akomédiát és a dramatizált formát is.
Reklámfilmrendezoként o az egyedüli Érdemes

Kondorpistabácsi
Kondor István 1970 óta a Magyar Kereskedelmi Ka-
mara Filmbizottságának az elnöke. (Az 1990-es 20.
Magyar Reklámfilm Fesztiválon nagy, vörös rózsa-
csokorral köszöntötték e tevékenységéért.) Illik rá a
mondás: "amit o nem tud a szakmáról, azt már nem
is érdemes megtudni" . 1970-ben vetette fel eloször,

.

3. rész

1970-1980

Reklámfilm: többnyire néhány perc terje-

delmú, ötletes, látványos, árucikket, ipari

terméket, szolgáltatást ajánló kereskedelmi

rövidfilm. Gyakori fajtája a rajz- és báb-

film. (Új Filmlexikon II., 1973.)

hogy évente rendezendó filmszemle csalétkévei kel-
lene megreformálni a hazai reklámfilm szakmát, ido-
korlátozásokat kellene bevezetni, és a kor követelmé-
nyeinek megfelelo technikákat (jön a videókazetta!)
idejekorán elsajátítani.

Az I. Magyar Reklámfilm
Fesztivál nagyítóval

(és nosztalgiával)
1971-ben 149 film érkezett az I. Magyar Reklámfilm
Fesztivál rendezó bizottságához. A filmeket 34 cég
nevezte és 14 filmgyártó vállalat készítette. 40 db



W-ból, 98 db 1970-bol, 11 db pedig 1971-bol való
~t.
A zsúri tagjai:elnök: Kondor István, tagok:Bánki

!szIó, dr. Bíró Gerd, Duzs János, dr. Ribner György,
",bó Imre, dr. Veres Gáborné, titIair:Gyurkovics Ist-
~ Az I. díjat animációs film kapta, Gémes József
~ónia Rajz és Animációs Stúdió) munkája, a
liliART megrendelésu Ügyes kishajó.
Természetesen II.-, m.- és különdíjakat is osztogat-

It, de a zsuri által csak akkor, abban az egy évben
tományozott külön Dicséretekrol tegyünk említést.
Knpták: Imre István, Mata János, Móricz Éva, Hor-
~ Zoltán, Vásárhelyi Károly, Oláh Gábor, Vértes
riFrgy, Vért András, G. Szabó Lorinc, dr. Varasdy
ezso és Duttka Sándor.
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]972

.1973

1974

Ügyes kis hajó (Gémes József)

Változó ideálok (Oláh Gábor)

Orion (G. Szabó Lorinc)

Orion (G. Szabó Lorinc)
Vérré válik (dr. Varasdy Dezso)

A róka és a holló (Toma István)

Chemotox (Sas István)
Bontott csirke (G. Szabó Lorinc)

MK 27 magnó (Sas István)

]976

lJ977

1978

Palma gumimatrac (Sas István)

1979 SZÚles TV (Sas István)
Márka sorozat (Sas István)

Forgó ajtó (Sas István)
Vajaskenyér (Kaminszky György)
Forgó-Morgó (Kaint Miklós)

Bemegyek-kijövök (Sas István)
Love Story I-U. (Sas István)

Kapanyél (Kéri György)I~

Vitorlás (Kéri György)
Kényelmes cipo (Kéri György)
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tA Magyar Reklámfilm Fesztivál díjazottjai a fellel-
~ források szerint:

!{eklámfilmek Cannes-ban,
Velencében

és a MTESZ-székházban
~ szeptembere óta rendeznek évenként Velencé-
n, majd 1975 óta Cannes-ban Nemzetközi Reklám-
llÚesztiválokat. (A díjak ezért kapták nevüket a
roeményezo városok "védoroszlán" -jairól!) A vál-
Inak prózai okai vannak. Velencében gyakoriak a
Kájkok, a vetítések megbízhatatlanokká válnak, a
!Ztvev.ok közlekedése a Lidóról hasonlóképpen.
!hány év váltakozás után Cannes kapja a jogot,
gy a "nézok elé ömlessze" a napjainkban már 3,5-
!'Zernevezett reklámfilmet, filmenként és fejenként
II angol font nevezési díjért. Egészen a hetvenes
~ elejéig álom volt a kelet-európai országok szá-
~, hogy részt vegyenek és helyezést érjenek el A
~A (Screen Advertising World Association) által
kIezett nemzetközi mustrán. Magyarországnak si-.

~

- t eloször hÓdí

.

tani és díjat nyerni e jeles fesztivá-
Talán a kiemelkedoen jó magyar filmeknek kö-
eto, hogy amikor 1968-ban a magyar delegáció

. -je, Kondor István azzal a kérdéssel állt Simon
eish, a fesztivál igazgatója elé, hogya díjnyertes

filmekból készített tekercseket (mintegy 100-150 film)
szeretné évenként a magyar szakma okulására köl-
csönkapni, az igazgató úr meglepetésében igent
mondott. (Anyagiakról nem volt szó, de számla
nem érkezett a dobozok mellékleteként. Egyszer
fordult csak elo az évek során, talán tévedésbol,
amikoris Kondor István úr sürgosen levelet írt:
Drága Simon! ... A barátságra való hivatkozás
eredményes volt!)

A zsuri Cannes-ban abszolút nemzetközi. Általá-

ban japán, argentin, olasz, német, angol, amerikai
nemzetiségúek a tagok. (Szocialista országbéli még
mutatóban sem volt soha!) És a döntéseik? Idézzük
ezzel kapcsolatban Dalgleish urat: "Nem a legjobb,
hanem a zsuri által legjobbnaktartott filmek kapják a
díjakat!"

(Pozsgay József tolmács egy beszámolójában szó-
vá teszi például, hogy olyan japán film nyerte 1984-
ben az Arany Oroszlánt, amely szerinte egyértelmu-
en ezt sugalmazza: "Nem tehetünk róla, minden baj
oka a Shiseido arcvíz, vegyék hát!" (Szerelmi vete1y-
társak)

A filmeket nem hossz, hanem termékcsoport sze-
rint kategorizálják (alkohol, alkoholmentes italok,
édességek, ruházat, stb.) A foleg szakmai közönség
szabadon nyilvánítja a véleményét, így lehet, hogy a
díjkiosztáson a refIektorfénybe lépo megdicsoültet
füttykoncert és heves lábdobogás fogadja.

Animációs Akadémia
a Pannóniában

Helyüket keresik a hazai reklámfilm életben az ani-
mációsok is. Különösen a kezdeti vezeto szerepük-
höz képest halványabbak az eredményeik, bár filme-
pigrammáik, és televíziós esti-mese sorozataik nem-

..

zetközi hírúek. Ugyan Macskássy Gyula a Magyar
méz címu reklámja nagy siker, Jankovics Marcell Air
Indiája is nemzetközi hirú, s jóllehet az elso hazai
megmérettetésben is rajzreklám kapta az I. díjat, dr.
Matolcsy György stúdióvezeto és Kunz Román me-
nedzser mégis szervezeti változtatást (teamrendsze-
rek kialakítását) sürgetnek a Filmgyáron belül, s lét-
rehozzák a rajzfilmesek felsofokú szakmai képzésére
az ú.n. Animációs Akadémiát.

A késobbi években természetesen azért többször

hallat még magáról a világhirú cég. Az elso Oscar-
díjas magyar rendezo, Rofusz Ferenc 1977-ben Kutya-
kiállítás címmel díjnyertes reklámfilmet készít, és Ka-
im Miklós 1979-es Forgá-Morgó-sorozatának szlogen-
jét, a felejthetetlen Alfonzó hangjával csattanót -:
"De kinek van erre energiája?"-t még a minap is
idézte egyik miniszterünk.

De speciális egyéves általános filmes képzést kap-
nak 1973-88 között a különbözo kurzusokat végzo
reklám-propagandista szaktanfolyamok hallgatói is.
Nem rendezoi ambícióikat élesztgetik, hanem a szak-
ma sokoldalúságának tisztességes megismerésére tö-
rekednek.

Cannes

1973 Vérré válik (dr. Varasdv Dezso) diploma

1978 MK 27 magnó (Sas István) Bronz Oroszlán
Titkos 2Vár (Sas István) Bronz Oroszlán

1979 Anna víz (Sas István) Ezüst Oroszlán

1981 Love story 1-11.(Sas István) Bronz Oroszlán

1982 Kristálykeserú (Bednai Nándor) N2IDZeti Díj
Krimi (Sas István) N2IDZeti Dí'

1984 E2zotik desodor (Sas István) N2IDZeti Díi

1985 Halászlé (Sas István) N2IDZeti Díj
Harmonika ajtó (Kaminsky Vladimir) N2IDZeti Díi

1986 Mi leszek? (Bélai István) Nemzeti Díj
PíIIanatragaszt6 (Kaminsky Vladimir) N2IDZeti Díi

1987 Leo (Kéri GVÖr2V) N2IDZeti Díi

Velence

1975 Véletlen (Rák József, Sas István) Bronz Oroszlán

. 1983Gördeszka (Zákányi Balázs, Kéri Gvö=) N2IDZeti Díi
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Már reklámkampányokat
is szervezünk!

I
l

-'-. ~ cégek által rendelt és finanszírozott, meg-
~7'PIó szakmai feladatnak számító reklámkampá-

;;:.ok érdeme felülmúlhatatlan a magyar reklámfil-
mek csiszolásában. A szakemberek azzal kapják ke-
zükbe az oklevelet, hogy "ne felejtsétek el. a legha-
tásosabb reklámmédia azért mégiscsak a P"-hirde-
tés!" A kampány pedig eleve filmsorozatot tételez
fel, tehát a reklámfilmrendezo is koncentrálhat éle-
te nagy lehetoségére, és adhat újat, meglepot, ahá
élményt.

A gazdasági fellendülésben egymást érik a jól be-
vezetett termékek, termékcsaládok. A teljesség igé-

nye nélkül említjük meg a 70-es évek példaszeru rek-
Iárnkampányait.

Például a FDbulDn-t.ahol ch. Veres Gáborné, a Kó-
~ G-.;;;;~...,"-, ~ ~ ~
"he- ,j-'.áS ~esoe- ~ :~ :a a -,o..#~ :'ataki
Agit. hogy nemes, iinom vonásaiv.t1 a kozmetikum-
kampány noiességet, és grááát sugárzó fotomodellje,
és egyben filmfoszereploje legyen.

Például a Skálá-t, amelynek reklámfilmes vonzata
már az 5 évesek által is közismert. Leginkább az ó
kedvencük a Skála Kóóópééé, akinek szíve a vásárló-
óókééé!!! Ügyes volt a kampány és a Tomai István ál-
tal tervezett, szinte Meno Manó-san egyszeru animá-
ciós figura is.

Például a Sugárt, amelynek sikerében ugyancsak
jelentós szerepet játszottak a pikánspofijú Liener
Mártára épített reklámfilmek. Jó volt a szlogenjük is:
"Csak egy ugrás a Sugár!", bár valószínu, hogya kü-
lön méltánylandó "ugrás" "sugár" anagranunát ke-
vesen vették észre.

Szakmai mozaikok
1973-ban réndezik meg eloször Várnában a szocialis-
ta tábor külkereskedelmi propaganda filmfesztiválját.
A szervezobizottság megbízásából a résztvevo orszá-
gok reklámügynökségei válogatják a filmeket. Az
egyes országokat 2-2 zsuritag képviseli. Három kate-
góriában lehet nevezni:

Í. rövid reklámfilmek

II. 20 percig tartó propaganda filmek
Ill. PR filmek

Egyre több magyar ügynökség foglalkozik rek-
lámfilm menedzselésével, de a legnagyobb még min-
dig a Magyar Hirdetó és a Hungexpo. 1973-ban a
legjelentosebb reklámfilm eloállító muhelyek: Ma-
film, Mahir, MRT Propaganda Iroda, NIM Studió,
Pannónia Film, Vue Touristique.

Egy prágai felmérés szerint egy jól felépített, szó-
rakoztató film az adott információk 15-20%-t képes a
nézokben tartósítani.

A szóbeli eloadásnáI12-15%, az írásbeli informáci-
óknál 7-10% ez.

1974-ben rendezte meg elóször a Magyar Kereske-
delmi Kamara Filmbizottsága a Gazdasági. Tájékoz-
tató Filmek SzernIéjét. Azóta Propaganda Filmszem-

lére egyszerusödött a neve, ám a programot minden
ósszel nagy érdeklodés kiséri.

Hosszas elokészületek után 1975-ben megalakult a

Magyar Reklám Szövetség. A reklámfilmes szakosz-
tály titkára napjainkig Török György.

Egy kis összehasonlítás francia stáb forgatott ~,ta-
gyarországon egy pár perces reklá1nfi1I1'et Duplán
aj.,kora költség'--etéssa dolgoztaA. mint amennyibe
Jancsó ~tiklós azonos idéCSZajJ,ar készült egészestés
filmje, a ié=us Kri.,,-=tus;'.orn;-~ került. .Csak az
amerikai fószereplo gázsija 300.000 dollár ,"olt!

1977-ben létrejött az Országos Közlekedés Bizton-
sági Tanács (OKBT). Potenciális reklám- és propagan-
dafilm megrendeló szerv. Nevezetes filmsorozatai,
filmfoszereploi ma is kedveltek, pl. a Stop! Közlekedj
okosan!, vagy Stop! Közlekedj felnott módra! epizód-
jai, Kutyus és Gros, Csík05 úr és :-:usika figurái

,~ -..<1 -e~--e és&fr.b .~-
SUto--on.. Zi..erÍZiÓ~ pen: ~ SLogiII"-
zott. Ez éves átlagban napi 13 percet jelentett..
(Ausztriában 20, Franciaországban napi 26 perc az
átlag ebben az idoszakban.)

Betört az animációs filrnszakmába a komputer
tech~a! "A hagyományos animációban a munka
90%-a csak "szolgai másolás", s mintegy 10% igényel
csak igazi kreativitást. Az új technika ezt az arányt
felcserélheti" - nyilatkozta John Halas egy nemzet-
közi fesztiválon. Példaként mesélte, hogy fel akarta
kérni Picassót egy animációs film készítésére. Ami-
kor a festó meghallotta, hogy ehhez 5000 rajzot kell
készíteni, "egyszeruen órültnek nézett és kidobott!
Ma már más lenne a helyzet, mert kiderülne, hogy
elég összesen csak 50 rajz a filmhez."

~"
i*

T.EJ
,

(5.:,s István) ,

Vörös Hadsereg u. 64.
Kéri György

:.1iután már másodszor sem vették fel az orvOSl

eg: .etemre, elhatározta, hogy filmes lesz. Eloször az
OTSH filmstúdiójában volt "mindenes", majd 1980-
ban a Pannónia Filmstúdió Videofilm Mutermébe ke-
rult, ahol már kamerát is kaphatott a kezébe. Speáa-
litása a sportfilmezés, bravúrosan készít búvár és 'i-
torlázó-repüló filmeket. Menedzsere Szekeres Béla
aki minden lehetoséget megteremt a tehetséges fia-
talember kibontakozásához, és zavartalan alkotásá-
hoz.

Kéri György már az új technika, a "ideo nagymes-
~ ReklámfilIro;eivel a nemzetközi és hazai löziin-
~ .5 .A:':L.""ti!r' c:: E:- >irC~ ~"" :az
.~ eDem 'éde..ezésre ;as;zóilió Kétiorin;os. ame-
lyet 6000 reklámfilmból emeltek ki, és jutalmaztak
oklevéllel a New York-i Nemzetközi Reklámfilm
Fesztiválon. 1985-ben Velencében Zákányi Bal~
Gördeszka címu filmjéért, 1987-ben Cannes-ban Lee
címu filmjéért Nemzeti Díjat kapott. A hazai Reklám-
film Fesztiválokon 1982 és 1989 között valóságos Ké-
ri-díj esó hullott. Mintegy 14 elsó, vagy egyéb jelen-
tós szakmai díjjal jutalmazták munkáit. Megelége-
dett embernek vallja magát. "Szerencsés vagyok. Li-
tom, hogy milyen rettentóen nehéz elóre jutni ebben
a szakmában, és örülök, hogy folyton el vagyok lát-
va munkával. Mindennél többet ér, ha az ember dol-

gozhat" - vallja.
(folytatjuk)


