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KRAKKÓ, 1973 
Akad-e valami igazán új és ere-

deti, a következő évek filmművésze-
tének tartalmi vagy formai törekvé-
seit előrejelző felfedezés, alkotói le-
lemény a műsorban? — alighanem 
erre figyelnek leginkább a rövid-
filmfesztiválok nézői. A rövidfilm 
ugyanis zömmel a fiatalok — a hol-
nap alkotói —, és az új módszerek, 
új filmnyelvi kifejezési eszközök ki-
próbálásának műfaja világszerte, hi-
szen a játékfilmeknél hasonlíthatat-
lanul kisebb anyagi kockázattal pró-
bálhatók ki ebben a műfajban az 
újszerű felvételi-technikai-szerkesz-
tési-dramaturgiai módszerek; más-
részt a pályakezdő fiatalok is köny-
nyebben alkalmat kaphatnak tehet-
ségük bizonyítására rövidfilmben. 
Lassan egy évtizede, hogy néhány 
rövidfilmfesztivál nyomán hódító út-
jára indult például a cinéma vérité 
illetve cinéma direct filmezési mód-
szere, amely hovatovább az egész 
mai filmművészet formanyelvét be-
folyásolta, s jelentős művek — az 
úgynevezett „dokumentarista játék-
filmek" — létrejöttét segítette elő; 
— egyebek között a legutóbbi idő-
szak magyar filmművészetében is. 

Az idei, tizedik krakkói nemzetkö-
zi rövidfilmfesztivál 32 ország 83 
filmjét sorakoztatta fel, de igazi tar-
talmi vagy módszerbeli újdonsággal, 
valódi filmnyelvi felfedezéssel nem 
szolgált. Ha csak nem tekintjük an-
nak a nyugatnémet Ottó Jegersberg 
huszonhét perces, Empor című film-
jét, a fesztivál talán legvitatottabb 
alkotását Jegersberg az amerikai 
underground vezéralakja, Andy 
Warhol híres és hírhedt Empire Sta-
te Building című filmjének módsze-
rét követi. (Warhol felállított egy 
felvevőgépet a nagy középülettel 
szemben, s a kamera magára hagy-
va, reggeltől estig működött. Keze-
lői bele sem néztek a keresőbe; csu-
pán időközönként újratöltötték a 
kazettákat. A tízegynéhány órányi 
anyagból összevágott filmet a ciné-
ma direct irányzatainak „nulla-
pontjaként", legvégletesebb, bármi-
féle közlést vagy filmi jelentést ki-
oltó megvalósulásaként emlegetik a 
filmtörténészek.) Jegersberg azonban 

nagyon is markáns gondolatok közve-
títésére kívánja felhasználni Warhol 
magára hagyott, „önállósult kamerá-
jának" módszerét, ő ugyanis felve-
vőgépét egy mai nyugatnémet luxus-
kaszinó díszesen felvirágzott, bár-
sonyszőnyeggel beborított lépcsőfel-
járójánál helyezte el, s a mozdulat-
lan kamera azt fényképezte félórán 
át, amint az autócsodákból kiszálló 
szmokingos-nagyestélyis vendégsereg 
bevonul valami exkluzív fogadásra 
A film kísérőzenéje pedig — Soszta-
kovicsnak az éhező és harcoló lenin-
grádiak tiszteletére írott szimfóniá-
j a . . . 

A francia Francis Leroy — Claude 
Chabrol volt asszisztense — Fiatal 
lányok, virágokkal című tízperces 
filmje, amely zajos közönségsikert 
aratott és díjat is nyert —, gondola-
tilag korántsem minősíthető revelá-
ciónak. Három csinos modell — gyö-
nyörű virágokkal, elbűvölő tájon — 
különféle lesbikus szituációkban; s 
a híres fotográfus, Dávid Hamilton 
róluk készült, Vogue-stílusú, valóban 
elsőrangú színes fényképei tíz per-
cen át — ennyi a film. Leroy alig-
hanem Antonioni Nagyítás-á nak 
elhullajtott morzsáit akarta újra föl-
tálalni, az olasz mester filozófiája, 
gondolati igényessége nélkül. 

A vérbeli dokumentarizmus — va-
gyis a társadalomfeltáró szándékú, 
aktívan politizáló dokumentumfilm 
— Krakkóban látott alkotásai in-
kább némi visszalépésről tanúskod-
nak a cinéma direct immár közkele-
tűvé vált dramaturgiai-formai vív-
mányaihoz képest. Mintha az alkotók 
kissé megcsömörlöttek volna a „so-
kat beszélő" — interjúkból és hely-
színi hangfelvételekből összeállított 
— filmektől; ezúttal az irodalmi (na-
gyon gyakran: irodalmias) kommen-
tárokkal kísért dokumentumfilmek 
voltak többségben. Könnyen megle-
het, hogy ez a megállapítás nem vo-
natkoztatható a különféle országok 
dokumentaristáinak általános törek-
véseire, csupán a fesztiválra küldött 
filmek kiválasztása sugall téves kö-
vetkeztetést; egy igazi natur-hangos 
dokumentumfilm szövege ugyanis 
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szinte lefordíthatatlan. Gondoljunk 
csak arra, mennyit érezhet meg pél-
dául Zolnay Fotográfia-jának valódi 
ízeiből a film külföldi nézője, aki 
csupán a tartalmi kivonatot közlő 
feliratokra kénytelen hagyatkozni. 
Egy ilyen jellegű film valószínűleg 
csakis az anyanyelvű nézők körében 
hatásos igazán; alig hihető, hogy — 
az előbbi filmnél maradva a példa 
kedvéért — a Fotográfia Nyerges né-
nijének megrendítő vallomását 
egyenértékűen szinkronizálni lehet-
ne akár színészekkél, akár „civilek-
kel" — valamely idegen nyelvre...) 
Meglehet tehát, hogy csupán a fesz-
tiválra jelölésnél játszottak szerepet 
azok a szempontok, amelyek a köny-
nyebben fordítható „irodalmi" kom-
mentárokkal ellátott filmeket ré-
szesítették előnyben; — az utólag 
megírt, jólfésült mondatokból kike-
rekített kommentátorszövegek min-

denesetre számos film hatását gyen-
gítették. Olykor a legérdekesebb 
képsorok láttán is kielégületlenül 
vártuk, hogy maguk a szereplők szó-
laljanak meg végre, saját szavaik-
kal, egyéni modorukban valljanak 
önmagukról — az ércesen csengő, 
semleges és kívülálló rádióbemondói 
hang helyett. 

Még olyan filmeknél is zavaróan 
hatott a szinkron-hangfelvétel hiá-
nya, ahol nyilvánvaló volt, hogy a 
megfelelő technika elégtelensége 
okozta — mint például a holland 
George Sluizer félórás, rendkívül ér-
dekes alkotása: A tutaj, amely Bra-
zília őserdei vidékein nyomorgó csa-
lád háromhetes tutajozásának meg-
döbbentő filmdokumentációja. A 
család rákényszerül, hogy termékeit, 
melyekért egész éven át verejtékez-
ve robotolt, évente egyszer a maga 
ácsolta tutajon elszállítsa a legköze-
lebbi városba, mert csak ott lehet el-
adni. Ez a legközelebbi város — 
1400 kilométerre fekszik az őserdei 



településtől; a család (nagyszülők, 
gyerekek, csecsemők) utazása — hi-
hetetlen nyomorgása a sebes sodrá-
sú folyón bukdácsoló tutajon — há-
rom héten át tart, a visszaút — há-
három hónapig. 

A tartalmas és érdekes képanyag-
ra kívülről ráapplikált, kissé irodal-
mias kísérőszöveg gyengítette a 
szovjet Diegalcev remek képsorok-
ban bővelkedő — Krakkóban díjat 
is nyert — A híd című fiLnjjének ha-
tását is. Hőse egy öreg kompkezeld, 
aki a távolkeleti Narin folyón át 
szállítja utasait évtizedek óta, ám 
ide is elér a technika fejlődése: hi-
dat emelnek a komp helyén. Az öreg 
azonban sehogyan sem tud megba-
rátkozni a felkínált hídmesteri ál-
lással, inkább tovább költözik vagy 
százötven kilométerrel a folyó men-
tén, s ott új kompjáratot indít... A 
megragadó képsorok láttán csak azt 
sajnáltuk, hogy a barázdált arcú 
öreg révész szavai helyett mindvégig 
a bársonyos hangú bemondó kom-
mentárját hallhattuk. 

Kevés szóval, lényegretörő, szűk-
szavú kommentárral kísérték érde-
kes helyszíni képanyagukat a nagy-
díjas lengyel film, Az első tíz nap 
alkotói, akik a vietnami békemegál-
lapodást követő első órákban a hely-
színre érkezve, a romeltakarítás és 

újjáépítés kezdeteinek, a föld alatti 
óvóhelyekről kiszabaduló, ismét a 
napfényen játszadozó gyereksereg 
örömének lírai pillanatait örökítet-
ték meg kamerájukkal. A különös, 
sosem látott helyszíneken felvett 
képsorok kölcsönöztek érdekességet 
néhány olyan alkotásnak, mint a 
spanyol Jósé Lopez Clemente film-
je (Saját földjük, maguk alkották) a 
Kanári-szigetek egyikéről, ahol a 
vulkanikus hegyoldalakon valóságos 
földi paradicsomot teremt az ott élők 
verejtékes munkája. Nagy kosarak-
ban, gyakran a hátukon hordják a 
termőföldet a kihűlt lávával borí-
tott, csaknem függőleges hegyolda-
lakra, s buján termő, csodálatos kis 
szigeteket, teraszokat képeznek a 
tűzhányók oldalában. Hogy aztán a 
termést betakaríthatják-e a legköze-
lebbi vulkánkitörésig, az csupán a 
tűzhányó jóindulatának függvénye. 
A sokévi munka eredményét órák 
alatt elsöprő lávaömlés után azon-
ban az emberek újrakezdik szaka-
datlan küzdelmüket a tenyérnyi ter-
mőföldért. 

Természetesen az idei krakkói 
fesztiválról sem hiányoztak az ak-
tuálpolitikai agitációt szolgáló, nap-
jaink társadalmi-politikai harcaiból 

Nedeljlco Dragie: Tup-tup 



Piotr Kamler: Segítő szív 

részt vállaló, elkötelezett dokumen-
tumfilmek. Legkivált két olasz alko-
tás (Michele Gandin: Fekete körhin-
ta és Giuseppe Ferra: Színház a té-
ren) jelezte markánsan ennek az 
irányzatnak a fontosságát, életképes-
ségét. A körhinta (Carosello) az olasz 
tévé reklámműsorainak emblémája, 
s Gandin filmje a tévé-reklámok 
modorában figyelmeztet az olasz 
neofasizmus veszélyeire, hívja fel a 
figyelmet a neofasiszta párt, az MSI 
praktikáinak és az egész olasz köz-
véleményt megrázó merényleteknek 
az összefüggéseire. (A film megosz-
tott FIPKESCI-díj egyik nyerte-
se.) A Színház a téren a közönség 
felrázását és sokkolását, a haladó 
politikai agitációt hivatásul válasz-
tott kísérleti színházak San Angelo-
ban rendezett fesztiváljáról számol 
be elevenen, hatásos képsorokban. 

Az ismeretterjesztő filmek műfa-
ját — legalábbis a Krakkóban látot-
tak tanúsága szerint — alighanem a 
különleges vagy látványos, nem rit-
kán extrém témaválasztással próbál-
ják megújítani az alkotók. Az ame-
rikai Oz Zielke A megváltozott cow-
boy című filmjében azt a közkeletű 
tényt bizonygatja jó félórán át — 
kissé hosszadalmas képsorokban —, 
hogy a hagyományos cowboy-ro-
mantikának végképp befellegzett 
Amerikában: a marhatenyésztés szi-
gorúan szervezett, számítógépekkel 
irányított, modern iparág, s a mai 
„cowboy" — hideg fejjel profitját 

számítgató üzletember. Sajnos, a ter-
jengős és szájbarágós kísérőszöveg 
még a film néhány valóban érdekes 
képsorának hatását is lerontotta. A 
szovjet W. Lewin filmje, Az öröm 
szigete egy sajátos moszkvai kezde-
ményezésről, süketnémák színházi 
előadásáról tudósít, ahol — hallatlan 
akaraterővel és kitartással — reha-
bilitációs értékű sikerélményhez jut-
nak a beszéd -s a hallás képességé-
től megfosztott fiatalok. Hasonló re-
habilitációs szándékú rendezvény-
ről: a szellemileg visszamaradott 
gyermekek számára sikerélményt kí-
náló különleges sportversenyekről, 
egy sajátos „olimpiáról" hoz hírt az 
amerikai Ron Capaleces filmje, az 
Oj játékok. 

A rajzfilmek mezőnyéből kiemel-
kedett — sziporkázó ötleteivel, igé-
nyes és eredeti grafikai és animációs 
megoldásaival — a francia Piotr 
Kamler díjnyertes filmje, a Segí-
tő szív. Filozofikus gondolkodás-
módja, felszabadult, pokolian mulat-
ságos grafikai kivitelezése teszi em-
lékezetessé a jugoszláv Nedeljko 
Dragic Tup-tup című alkotását; a 
szolgalelkűség frappáns, tömör kifi-
gurázása a bolgár Georgi Csavdarov 
Idol című rajzfilmjét. 

Ami a magyar filmek szereplését 
illeti, Huszárik Zoltán Tisztelet az 
öregasszonyoknak című lírai reme-
két egyöntetű elismerés fogadta, né-
hány kritikában „mesterműként" 
emlegették, s a kritikusok zsűrijének 
nyilvános vitáján a legtöbb javasla-
tot kapta. A szavazásnál azonban 
végül is az az álláspont kerekedett 
felül és kapott többséget, mely sze-
rint Huszárik már nemzetközileg el-
ismert alkotó, a kritikusi díj erköl-
csi bátorítására inkább a pályakezdő 
művészek, illetve az ismeretlen, kez-
dő filmművészek szorulnak rá. (A 
film így csak a CIDALC diplomáját 
nyerte el.) A további magyar ver-
senyfilmek — Vitéz Gábor Szép új 
világ című népszerű-tudományos 
filmje, illetve Kovásznay György 
Kalendárium és Vajda Béla Életmű 
című rajzfilmjei — a magyar rövid-
filmgyártás megbízható szakmai át-
lagszínvonalát dokumentálták idén 
Krakkóban; — egy átlagos színvona-
lú rövidfilmfesztiválon. 

ZSUGÁN ISTVÁN 


