
Az  eltűnt  filmkép  nyomában  
Kiküldött  munkatársunk  
beszámolója  Oberhausenből  

A  fanyalgó  fesztiváltudósításokhoz  
szokott  olvasónak  bizonyára  nem  
mond  újat  a  hír:  ismét  lezajlott  egy  
filmes  találkozó,  ahol  a  majdnem  
száz  versenyfilm  között  alig  akadt  
említésre  méltó.  Megnyugtatására,  
hogy  ezúttal  sem  marad  ki  semmi-
lyen  kulturális  „jóból",  rögtön  hozzá-
tesszük:  a  könnyen  összeszámlálha-
tó  érdekes  kisfilmek  közül  néhányat  
itthon  is  láthat.  Gyarmathy  Lívia  
Kilencedik  emelet  című  dokumen-
tumfilmje és  Jankovics  Marcell  rajz-
filmje,  a  Küzdők  a  zsűri  egy-egy  fő-
díját  nyerte  el;  Szóvári  Csaba  Ron-
dinója,  a  főiskolás  Sopsits  Árpád  
Szabadjegy  a  bombatölcsérbe  című  
vizsgafilmje  pedig  diplomát  kapott.  

Az  unalom,  a  szürkeség,  a  tehet-
ségtelenség  minden  fesztiválon  kí-
sért,  hiszen  sokkal  több  filmes  fórum  
van  a  világon,  mint  ahány  jó  film  
születik  egy-egy  évben.  A  fesztiválok  
bejáratott  gépezetének  azonban  nem  
szabad  leállnia,  különben  munka  
nélkül  maradna  a  sok  fesztiváligaz-
gató,  szervezőbizottság,  s  nem  utolsó  
sorban  a  kora  tavasztól  késő  őszig  
a  fesztiválvárosokat  megszálló,  vé-
gigtáborozó  újságíróhad.  Mégis  a  do-
kumentumfilm,  rövidfilm  műfaja  va-

lószínűleg  minden  másnál  több  le-
hetőséget  ad  a  „művészet"  szóval  
való  visszaélésre.  Egy  játékfilmet  
azért  valamelyest  ki  kell  találni.  Va-
lakivel,  aki  pénzt  ad  hozzá,  el  kell  
hitetni,  hogy  érdemes  a  fimet  lefor-
gatni.  Valamilyen  történetet  rögtö-
nözni,  színészeltet  mozgatni  kell,  va-
lamilyen  módon  láttatni  kell  az  al-
kotó  gondolatát.  Oberhauseni  legfris-
sebb  tapasztalataink  azt  bizonyítják,  
hogy  manapság,  amikor  a  filmezés  
lassan  mindenki  számára  elérhető  
hobby,  ahhoz,  hogy  egy  nemzetközi  
fesztivál  műsorára,  a  világ  szeme  elé  
kerüljön  egy  akár  negyven  perces  
dokumentumfilm  is,  elég,  ha  a  fiatal  
rendező  leállít  valahol  egy  kamerát,  
s  lefényképezi  a  szembejövő  összes  
közhelyet.  A  közhelyek  elhangozhat-
nak  interjú  formájában  vagy  az  al-
kotó  kommentárjával,  minden  esetre  
valamennyire  politikusnak  kell  len-
nie,  ellensúlyozandó  a  felszínességet,  
mesterségbeli  hiányosságokat.  

A  világot  így  aztán  hosszan  kifej-
tett  tőmondatokban  fogalmazzák  meg  
ezek  a  filmek.  Indiában  éheznek  az  
emberek.  Egy-egy  rossz  termésű  év  
után  ezerszámra  halnak  éhen  a  szép-
szemű,  felpuffadt  hasú  kisgyerekek.  
(Goutam  Ghose:  Éhes  ősz).  A  Közel-
Keleten,  Libanonban  lassan  egy  egész  
gvermeknemzedék  nő  fel  állandó  
harcok  közepette,  s  a  gyerekek  hábo-
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rúsdi  játéka  a  lebombázott  házak  
romjaiban  a  felnőttek  szörnyű  vilá-
gát  másolja  (Jocelyn  Saab:  A  hábo-
rú  gyermekei).  Nyugat-Európában  
egyre  nagyobb  méreteket  ölt  a  mun-
kanélküliség,  különösen  nehéz  a  fia-
talok  elhélyezkedése.  (Heikki  Parta-
nen-Hannu  Eerikainen:  13  nap  az  
életből.)  A  nők  kiszolgáltatottak  a  
társadalomnak  és  a  férfiaknak,  eg-
zisztenciálisan  és  szexuálisan  egy-
aránt.  Évszázadokon  át  megfosztották  
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őket  a  tanulás  lehetőségétől,  most  
aztán  nehéz  mindent  pótolni.  Mind-
ezek  ellenére  mégis  voltak  és  vannak  
nők.  akik  megmutatják.  Az  eszüket  
is.  (Margót  Olivér:  Charlene  orvostu-
dományt  tanul,  Jane  Warrenbrand—  
Danisé  Bostram:  Egészségvédelem  —  
a  mi  szemszögünkből,  Dániel  Waeh-
smann:  Elvira,  Frederick  Kuretski—  
Nancy  Hollander—Mairjorie  Bray—  

Goutam  Gbose:  Ebes  ősz  

Dániel  Wachsmann:  Elvira  



Donald  Bnay—William  Bollinger:  
Argentínai  kommüniké.)  A  paleszti-
njai  menekülttáborokban  elviselhe-
tetlen  az  élet  (Franz  Lehmkuhl—Eva  
Schlensag:  Rashidia).  Környezet-
szennyeződés.  Politikai  terror  Dél-
Amerikában. 

Minderről  persze  lehet  és  kell  fil-
met  csinálni.  Dokumentumfilmet  is.  
Ha  a  rendező  a  tévé  képernyőjéről,  
újságcímoldalakról  ismert  tények  fel-
sorakoztatásán  túl  —  különösen  ha  
azok  nem  hordozzák  már  a  felfede-
zés  izgalmát  —  ábrázolja  is  azt  a  va-
lóságot,  amiről  szólni  akar.  Egy  ilyen  
oberhauseni  hót  után  az embernek  az  
az  érzése  támad,  hogy  a  dokumen-
tumfilm  végül  is  nem  más,  mint  ké-
pesített  rádióinterjú,  mozgóképekkel  
illusztrált  újságcikk.  A  jószándékú,  
gyorssikerű  direkt  politikai  hatás  ér-

dekében  a  láittatás  erejéről  monda-
nak  le  a  fiatal  alkotók.  A  lényeget  
felmutató  pontos  kép  veszíti  el  las-
san  létfontosságú  szerepét  a  „rende-
zetlen  valóság"  divatjában;  egy  be-
szélő  ember  arcának  a  képe.  egy  szi-
tuáció  leírásának  a  képe,  egy  törté-
nelmi  pillanat,  mozgás  képe,  amely  
magába  foglalja,  sűríti  —  ábrázolja  
a  valóságot.  Nem  szép,  esztétikusan  
komponált  képek  fontosságáról  van  
szó,  hanem  a  látvány  megformáltsá-
gát  feltételező  gondolati  pontosság-
ról.  A  jelenséget  összetettségében  is  
láttatni  tudó  elemző  képességről.  
Hogy  a  fesztivál  nagydíjas  fi lmje  
után  ne  az  legyen  az  ember  érzése:  
a  rendező  Wolfgang  Landgraber  
egy  ötperces  agitka  szükségszerűen  
leegyszerűsített  mozgósító  erejét  há-
romnegyedórában  oldja  fel.  A  Ven-
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dégségben  a  sahnál  című  diploma-
munkája  az  NSZK—iráni  politikai,  
gazdasági  kapcsolatokat  tárgyalja,  s  
bírálja  hazája  külpolitikáját,  amiért  
egyre  szorosabbra  fűzi  ezeket  a  szá-
lakat  a  fasizálódó  iráni  rezsimmel  —  
mindezt  egy  filmplakát  elemző  ké-
pességével. 

Igazságtalanok  volnánk  az  ober-
hauseni  rövidfilmfesztiválhoz,  ha  
nem  számolnánk  be  néhány,  sajnos,  
nem  jellemző,  „kivétel"  filmről.  Az  
egyik  a  portugál  Manuel  Costa  e  Si'l-
va  félórás  dokumentumfilmje,  a  Ma-
danela  egy  sajátos  keverékű  vallási-

Életforma-ábrázolásra  vállalkozott  
kisjátékfilmjében a  svéd  Marie-Loui-
se  de  Geer-Bergenstrahle.  A  Papa,  
mama,  gyerek  a  szülő-gyermek-,  a  
házastársi-,  a  társas  kapcsolatok  el-
lehetetlenüléséről  beszél  egy  közösen  
eltöltött  családi  este  szélsőségekig  el-
vitt  keserű,  tragikomikus  történeté-
vel. 

Gyarmathy  Lívia  Kilencedik  eme-
lete  ezt  a  filmet  követte  a  fesztivál  
műsorán.  Nyers,  szögletesre  fogalma-
zott  dokumentarizmusa  szintén  az  
otthon,  a  széteső  család,  a  kapcsola-
tokat  vesztett  emberek  sorsát  tárja  

Jocelyn  Saab:  A  háború  gyermekei  

kultikus  népszokást  mutat  be.  Május  
első  vasárnapjának  rituáléját  követi  
pontos  részletességgel,  mely  során  a  
vallási  ünnep  dalait  észrevétlenül  
egyszercsak  munkadalok  váltják  fel,  
s  a  kis  eldugott  falu  lakói  termé-
szetes  folytatásként  fejezik  be  forra-
dalmi  hangulatban  a  vasárnapot.  Eb-
ből  a  látszólag  néprajzi-leíró  film-
ből  többet  értettünk  meg  a  portugál  
múlt  és  jelen,  a  különböző  kultúrák,  
társadalmi,  történelmi  kötöttségek  
bonyolult  együttéléséről,  mint  sok  
hangzatos  jelszavakat  puffogtató  ver-
senytársából. 

fel.  A  gyermekeit  egyedül  nevelő  
anya,  aki  állandó  éjszakai  műszak-
ban  dolgozik  évek  óta,  hogy  napköz-
ben  elláthassa  az  otthonát;  a  mégis  
magukra  maradt  gyerekek,  akik  kö-
zül  az  egyik  elzüllik,  a  másik  a  két-
ségbeeséstől  megsokszorozódott  aka-
rattal  állja  meg  a  helyét  —  szívszo-
rító  őszinteséggel  élik  az  életüket  a  
rendező,  és  az  operatőr  Pap  Ferenc  
türelmes,  a  lényeges  pillanatokat  ki-
váró  kamerája  előtt.  
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