
DOKUMENTUM - VAGH FANTÁZIA 
(HOZZÁSZÓLÁS A RÖVIDFILM-VITÁHOZ) 

Eredetileg csupán annyi volt a 
szándékom, hogy az Oberhausenből 
küldött előző cikkemet kiegészítsem 
néhány ál talánosabb tapasztalattal . 
Ezt az általánosítást azonban most 
helyénvaló kiszélesíteni, csatlakozva 
a rövidfi lmekkel foglalkozó ú jabb 
cikkek egész sorához, s egy újkeletű 
vitához, amelynek puszta léte is min-
denképpen kifejez valamit a m ű f a j -
ban fel tűnt új, izgalmas jelenségek-
ből. Gondolunk it t konkrétan "a 
nyers valósághoz való visszatérés—re 
a f i lmművészetben (Filmvilág, 6. 
szám, Almási Miklós cikke: - A né-
ző mint társszerző-), az "eleset t jég-, 
a "rej te t t , szoktatott k a m e r a - közel-
múl tban jelentőségénél nagyobb iz-
galmára egész f i lméletünkben, lég-
ióként a rövidf i lmek kétségkívül 
újuló világában. 

Nem tekintem feladatomnak, hogy 
vitatkozzam Almási Miklós érdekes 
cikkének minden pontjával , ahol vi-
ta thatónak tartom, s alátámasszam, 
amiben szerintem igaza van (rész-
ben sa já t cikke fő gondolatával el-
lentétben). Nem lényeges ez azért 
sem, mer t Bernáth Lászlónak a lap 
legutóbbi számában közreadott ér-
veivel, közülük mindenekelőtt a leg-
főbbel, egyetértek: rövidfi lm és já-
tékfi lm viszonya alakulásának folya-
matában a főtendenciát az utóbbi 
években magam is abban látom, 
hogy a rövidfilm tanult , s vett át 

(helyesen!) sokat közlésmódban, ki-
fejezési eszközökben a játékfi lmtől 
— nem pedig fordítva. 

Visszatérő jelenség egész művé-
szeti é letünkben (fiatal költőink stí-
lus-törekvései, a pécsi balett esete 
tipikus példa rá), hogy előbb merő-
ben ú jnak kiál tunk ki valamit, ami 
természetesen nem előzmény nélkül 
való — m a j d oktalan fordulat ta l 
f i tymálva á l lapí t juk meg, hogy nin-
csen benne semmi új , hiszen már ez 
és amaz megelőzte. I t t is valahogy a 
dialektika hiányzik a mérlegelésből 
— s valami hasonlót érzek most «a 
dokumentumszerű f i lm honfoglalá-
sával - (Almási cikkéből) kapcsolat-
ban is. Egészében sem beszélhetünk 
efféle honfoglalásról, s kivált nem 
beszélhetünk ma. Akkor már sokkal 
aktuál isabbnak érzem mára vonat-
kozóan Nemes Károly egy évvel ez-
előtt tett találó megállapítását (Film-
világ, 1962. 10. szám), aki "nem je-
lentéktelen eltolódás--ról beszél >-a 
dokumentumfi lmek és a já tékf i lmek 
ha tárán- , megállapítva: " . . . ezek a 
jelenségek a filmművészet egész te-
rületén hatnak ... Mindezek tehát 
összefüggő és nem véletlen változá-
sok.-

Végeredményben is milyenféle 
változás megfigyelésére nyílt alkal-
mam az elmúlt esztendők rövidfilm-
jeinek áttekintésével? 



Két kép az "Állatkert—Bői. Bert Haanstra alkotása 

Két éve Oberhausenben már bő-
ven érződött annak a fo lyamatnak 
a hatása, hogy a rövidfi lm mind vég-
legesebben a f i lmművészet tényle-
ges m ű f a j á v á válik, ismeretterjesztő, 
effekt ív dokumentáló karaktere 
mindinkább hát térbe szorul, gyak-
ran teljesen eltűnik, s a félreismer-
hetetlen esztétikum válik fő jellem-
zőjévé. (Természetesen mindörökre 
megmarad a f i lmnek egy rögzítő, do-
kumentá ló jelentősége is — ez azon-
ban most nem tartozik ide. Mégis, 
a legjelentősebb fi lmek akkor még 
erősen magukon viselték a tárgyila-
gos illusztrálás jegyeit — a "szépé-
nek, az érzelmi megfogásnak, a mű-
vészi meglepetésnek a vonásai tán 
valamennyire másodlagosnak vol-
tak mondhatók.) Persze, itt sem ab-
szolutumokról, inkább jellemző ará-
nyokról . beszélek. A f rancia Jean 
Herman -Actua-Tilt—je, a lengyel 

Kazimierz Karabas -Muzsikusok—ja, 
az amerikai Phil Lerner f i lmje 
"Hadd játsszak a magamén* elég 
markánsan képviselik ezt a jelleget. 
Az "Actua-Til t* ugyan már mesz-
sze eltávolodik bármiféle dokumen-
tatív jellegtől, s annak ellenére, hogy 
nagymértékben dolgozik -ellesett* 
képekkel, az említet tek közül legkö-
zelebb esik a "kitalált«, az eszmetár-
sításokra, érzelmi konszonanciára 
stb. építő játékfi lmhez. 

Jellegében ez utóbbival rokon az 
' amer ika i Morton Heilig méltán jó-
hírűvé vált rövidfi lmje, a "Futósza-
lagé, amely tavaly az első d í ja t nyer-
te Oberhausenben (szocialista orszá-
gok akkor nem indultak). De már a 
többi jelentékeny f i lm között bajos 
kimutatni a sokat emlegetett tárgyi-
lagosság mozzanatait . Ugyanezt 
mondhatom a tavalyi bergamói fesz-
tivál f i lmjeiről . - A mágus« (Ta-
deusz Makarczynski, Lengyelország), 
a fanyar humorú -Igazság* (Ante 
Babaja , Jugoszlávia), vagy a pesszi-
mista, de nem érdektelen -Rohanás* 
(Jack Kuper, Kanada) egyértelműen 
kitalált, já tékfi lmszerűen szerkesz-
tett művek, víziók, hangulatok, szub-
jektív, elvonatkoztatott gondolatok 
fi lm-megfogalmazásai . 

A világért sem szeretnék most 
meg én túlozni, s igazam csökönyös 
bizonygatására kiragadott képet ad-
ni. Természetesen emlí thetném a 
holland Bert Haanstra zseniális 

-Trolin Trotlras- spanyol rövidfilm. Ren-
dezője Antonio Mercero 



-Zoo--ót , a f rancia Mario Ruspoli 
f i lmjét , az -Elmebajosok«-at , és így 
tovább, ahol a re j te t t kamerának 
nagy a jelentősége, s a dokumentum-
jelleg (az utóbbinál) dominál. Túl-
ságosan is messze vezetne azonban 
annak részletes elemzése, hogy még 
a dokumentum jegyeket hordozó fi l-
mek közül is kizárólag a legigénye-
sebb esztétikai eszközökkel élőknek 
van jelentőségük. Nagyon is egyet-
értek Almásival abban, hogy -csu-
pán a rendezettség egy ú j fo rmá já -
va l - van- dolgunk — persze az 
-ú j—at itt is kellő viszonylagosságá-
ban felfogva. 

Alkalmas ez a pont, hogy átvál t-
sak az idei oberhauseni tapasztala-
tokra. I t t azután már egyértelművé 
válik, uralkodik a víziókat, ötleteket, 
nehezen szavakban foglalható érzel-
meket, humoros Ideákat megfogal-
mazó irányzat — a rövidfilm művé-
szi, -novellisztikus-, nem pedig do-
kumentár is jellegű arcvonásai r a j -
zolódnak ki erőteljesen. S hadd te-
gyem hozzá, mer t fontos: a közön-
ségre ezek a f i lmek ha tnak jobban, 
Almási -társszerző—elmélete a leg-
kevésbé sem igazolódik. 

Kezdem a visszájáról. Volt termé-
szetesen bőven olyan f i lm — köztük 
jelentős —, amely erősen él az el-
lesés módszerével, impressziókat rög-
zít stb. Jellegzetes képviselője ennek 
a stí lusnak a dán Jörgen Roos, aki-
nek a .filmjeit a magam részéről na-
gyon élvezem. A közönség - társszer-
zőség—érői azonban (a vitatott cikk-
ben használt értelemben) va jmi fo-
nák volna beszélni e metódussal 
kapcsolatban. Közönség legyen a tal-
pán, aki követi Roos asszociációs 
rendszerét. Beszélgettem vele: -Egy 
dróton lógunk- című sajátosan kitű-
nő fi lmét — amellyel azt k ívánja ki-
fejezni, hogy az ember, legkülönfé-
lébb életkörülményei ellenére, ha-
sonló örömöket és bánatokat él át 
mindenüt t —, négy hétig vette fel és 
nyolc hétig vágta, tizenkétszeres 
anyagból. Hol van há t itt már a 
tényleges -va lóság- — sokkal inkább 
asszociációnak, légióként pedig vál-
tások, vágások rendszerének művé-
szetével van dolgunk, mindenben 
hasonlóan a játékfi lmhez. Ugyanez 
elmondható a soktekintetben vég-

kép . követhetetlen -Twis t P á r á d é -
ról (ugyanaz a f rancia Jean Herman 
készítette, aki két évvel korábban 
még a játékfi lmtől kicsit távolabb 
eső -Actua-Til t—et. Sőt ezúttal - A 
puskák- címen valóságos kisméretű 
já tékf i lmmel is jelentkezett). A szá-
mottevőbb fi lmek közül tula jdonkép-
pen igazán -valóság-hatásokkal^ csak 
- A magányos f iú - című ki tűnő kana-
dai f i lm dolgozott (Wolf König és 
Roman Kroitor műve) — persze, ez 
is bonyolult gondolati ötvözetben. 

A győztes lengyel műsor ú j abb da-
rabjai , a gyenge f rancia műsor jobb 
művei, a rossz német műsor ó-tól a 
zett-ig, s ál talában a fesztivál más-
más szempontból figyelmet érdemlő 
alkotásai mind a víziók (nem lázál-
mok, hanem művészi fantáziák), a 
valósághoz nem közvetlenül, hanem 
művészi áttételekkel kapcsolódó 
ideák világához tartoztak. Oda, aho-
vá — cikkem sommázó gondolat sze-
r int — tartozniuk kell. 

A gondolatmenet — amelyet álta-
lánosítva haladtam — megismétel-
hető hazai relációban. Erre bőveb-
ben nem térek ki. Csak annyit : a 
-Cigányok-, Sára Sándor és Gaál 
István kimagasló dokumentumf i lmje 
kétségkívül a dokumentálás legma-
gasabb színvonalú fi lmes módszerei-
vel készült, a - tárgyi lagos- valósá-
got véve maga mellé segítőtársul. 
Ami azonban szimpla megoldások 
fölé emeli az egészet — az itt is tisz-
ta fi lmművészet, amelyhez a nézőt? 
éppenséggel göröngyösebb út vezeti 
el, ha - társszerző- kíván lenni, igazi 
élményeket akar átélni. Többi jelen-
tős ú j rövidf i lmünk (az Oberhausen-
ben is nagy sikert aratot t f iatal Sza-
bó István, továbbá Gábor Pál, Ko-
vács Zsolt és a többiek mostanában 
sokat emlegetett munkái), azonban 
egyéni látomások, fantáziák, gondo-
latok tömörülése kis, művészi f i lm-
novellává. 

Azt hiszem, s úgy tapasztalom, 
hogy a rövidfilm sok — és kivétel 
nélkül életképes — ú t j a közt ez a 
főútvonal. 

RAJK ANDRÁS 


