
KIPKE TAMÁS

A valóság hitele
A magyar dokumentum-játékfilmek

Szokatlan és sok tekintetben újszerű életközelség jellemzi az utóbbi két-három
év magyar filmgyártásának egyik irányzatát. Azokról a filmekről van szó, me
lyeket a kritikusok a "dokumentum-játékfilm" címkéje alatt tartanak számon.
Ezekben a filmekben - kisebb-nagyobb stilizáltsággal - valódi emberi életek,
valódi élethelyzetek láthatók; valódi emberek, vagyis nem hivatásos színészek
mozognak a kamera előtt, akik többnyire a maguk szavaival beszélnek, jó eset
ben saját, mélyről jövő indulataik szabadulnak föl a végtére mégis rendezett,
eljátszott jelenetekben.

A "valóság" szinte bűvös szóként hangzik a filmmel, a filmművészettel kap
c&olatban. Lumiére valóságos vonatot vitt vászonra, olyan élethűen. hogy a né
zők pánikba estek, az életüket féJtették a robogó vonattól. Aztán alig fél század
rnúlva, ,e nagyszerű találmány dicstelen elfajzásának következtében, a régi nézők

gyerekei már azt rnondták, ha valamit hihetetlennek, teljesen valószínűtlennek
tartottak: "olyan,mint a film, olyan, mint a mozí".

A mm a kezdetektől fogva két, egymást kízáró irányba fejlődött. Az egyik
a hétköznapi valóság mínél hitelesebb megrnutatását tűzte ki célul; a másik
puszta eszközt látott a filmben: elsősorban a színhází előadások, kabarétréfák
megörökítésére.

A film hasonlít a látható világra. Annak valós anyagából épül. A filmben a
kutyát például nem egy betűsor idézí fel (mint egy novella vagy újságcikk ese
tében), hanem egy valódi kutya valóban elsétál a felvevőgép előtt. A kérdés már
csak az, hogya filmbeli tény a hasonlóság határain belül azonos-e önmagával,
azaz megfelelőjével. Vagyis ez a filmbeli kutya valóban mindig kutvát akar-e
jelenteni '? Gondoljunk csak Clemde Lelouch emlékezetes filmjére (Egy férfi és
egy nő, i966): a szerelmesek egymásra találnak, majd a következő képsor egy
lengő fülű kutyát mutat, amint felszabadultan rohangál föl s alá a vízparti ho
mokon. Nem kell különösebb filmesztétikai műveltség ("vájtszemúS>ég"), hogy érez
zük: nem a kutyáról van itt szó. Hogy pontosan rníről, ahhoz meg kell nézni a
filmet .. , Itt a vágást, a két képsor egymáshoz fűzését talán az irodalomban al-
kalmazott hasonlattal lehetne összevetni. '

Megdöbbentő gyorsasággal alakult ki, s alakul tovább ma is ennek a fiatal
művészetí ágnak a nyelvezete: sajátos mondattana és stilisztikája. melynek révén a
jilmtények szavaiból olyan eltérő, a "beszélőre" annyira jellemző mondatok, olyan
sajátos egyéni és korstílusok keletkeznek.

*
A tények világa felé fordul az újabb magyar filmek ejtv csoportja. Erthet
jült ezt a fentiek alapján úgy is, mínt egyfajta kevés-szavúságot. A hasonlatok
tól, a mellékmondatokban bővelkedő stílustól való eltávolodást, közeledést a tő

mondatok felé. Tőmondatokban beszélve, a kifejezés biztosan veszít árnyaltsá
gából ~ fokozódhat viszont a mondandó egyértelműsége. A közérthető. egyszeru
szavak a filmben: a hétköznapok élettényei. Tar Béla Csalátli tűzfészek-jének

. egyes íelenetei például megdöbbentően hitelesnek hatnak. A Film'rerténll család
jának 'reggeli nyüzsgése, ütközéseik apró sorouta filmen még sosem látottan
míndennapí tudott lenni. Egy másik beállítás: a legidősebb lány és udvarlója végre
maguk maradnak a lakásban, s aztán mégis váratlanul hazajön az egyik test
vér - ilyen utálat, kétségbeesett, tehetetlen keserűség (valóságos emberi érzé
sek l), ami ezekből a képekből árad, még nem jelent meg magyar filmen. Ilyen

.élethelyzeteket csak szenvedően átélni lehet, nem kitalálni.

Hétköznapi arcok és hétköznapi tények. 'Tények, amelyekhez társadalmilag
meghatározott életmódunk kapcsol (sokunkat elszak.thatatlanul), malyekhez erő-
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teljes érzelmi viszony fűz nunu.tvajunkat. Mal hétköznapi életünk jól-rosszul kivá
lasztott szeletének retusálatlar, -: sszaadásában rejlik ezeknek a dokumentum-já
tékfilmeknek sikertelensége és bizonyos mértékű sikere is. (Zolnay Pál hasonló
módszerekkel készült i"ut~!l,.rifia című filmje modellje is lehet az effajta alkotá
sok fogadtatésának. Sokan nem szeretik a rebusálatlan fotográf iákat. - Az igaz
ság kedvéért persze meg kell jegyezni, hogy a retusálatlan kép, bár bizonyos
fokig feltétlenül hű ugyan, nem biztos, hogy ugyanakkor ebből és csak ebből kifo
lyólag jó is ...)

A dokumentum-játékfilm különös ..köztes" rnűfai. Érzékletcsen utal erre ez
az elnevezés is, mely a film két, korábban összebékíthetetlennek ítélt fejlődési

tendenciáját kénytelen j,-llemz"'Isül előcitálni. Paul Rotha tilmesztéta, a híres
angol dokumentumfilm-iskola teoretikusa így jellemezte a dokumentumfilmet:
"Filozófiai magyarázátot ad rnüvészí képpel az élet valóságáról, anélkül, hogy
azt művészí általánosítással felnagvítaná, mínt a játékfilm".

Ha ragaszkodni akanunk ehhez a jó ötvenéves detinfcióhoz, akkor meg kell
állapítanunk: egyre kevesebb tisztán dokumentumfilm .készül. Dzuia Vertova har
mincas években a játékfilmek zömének illúzíó-hajszolásából kiábrándulva, a kíta
lációktól a tények felé fordult s alkotta meg a maga .Jcíno pravda" elnevezésű

irányzatát. Teljes egészében azonban ekkor sem hagyott fel a .müvészí általá
nosítással", nem is hagyhatott. merj művész volt. Kovács András nevezetes doku
mentumfilmjére (Nehéz l!mbeTelk) is jellemző a "cinerna veríté", mégsem nélkü
lözi a művészí általánosítást: "játékfilmje" pedig, a Falak ugyanakkor nem keve
set használt föl a dokumentumfilmezés eredményeiből.

Nem minden előzmény nélkül valók tehát a hetvenes évek végének szóban
forgó alkotásai. S van egy letagadhatatlan, bár kissé távoli lelki rokonságuk az
olasz neorealista irányzattal is. Annak legkiválóbb alkotásaiból is hiányoztak (de
hogy hiányoztak, csak nem voltak bennük jelen!) az ,unalomig ismert filmsztár
-arcok, az álomgyártás devalválódott, vagy mindig is értéktelen egyéb kellékei.
Miként ezek, úgy a mai magya-r film-rokonaik is - úgy tűnik - ugyanazt a
"művészet előtti" vagy "múvészeten túli", vagy egyszerűen csak "művészeten

kívül;' funkelót is fölvállalják : az igazságért kiáltást . .,Az igazságért, míndenáron
- írta. a neorealista film ekről szólva Lotman szoviet filmesztéta, s ez talán a mai
dokumentum-játékfilm törekvés-ekre is áll -, mert az igazság az élet feltétele."

Hogy most éppen mi ez az "igazság"? Szociológusok és hasonló hajlandóságú
kritikusok e filmek (és diva [juk) keletkezésének okát jelenlegi szituácíónkban
keresik. A gazdasági élet intenzív teitesztésének küszöbén a korábbi vehemens
társadalmi mozgások lelassultak. a különböző rétegek és csoportok korábban el
hallgattatott, vagy spontán észrevétlenül maradt érdekellentétei felszínre kerültek.
Vagyis ezek a f'ilmek arról kívánnak a maguk közérthetőségre törekvő nyelveze
tével szólni, hogy ÍfJY élünk ma Magyarországon. Ez a kikiabálandó igazságuk.

BelSŐ, lelki problémáink, lám. ilyen áldatlan lakáshelyzet, ilyen alacsony
nivójú kapcsolati kult úra közegeben bontakoznak ki; jellembe1i gyengeségeink és
morális fejletlenségünk ilyen körűlmények között ilyen és ilyen formákat ölte
nek, visszásságokat vagy tragédíákat szülnek. Példák özönét lehetne idézni a
Családi tűzfészek, a Juta!ámutazás, a Filmreaény, a' Cséplő Gyuri, a Békeidő

vagy a ·HarcTlWdor jeleneteiből - hogy csak a le.gjobb (bár 'egymással nem egé
szen azonos kvalítású) filmeket említsük a műíajbál. Ezek a művek nem az "ál
talános emberit" keresik, éppen ezét·t~·- paradox módon - elvben van esélyük
rá, hogy föl tudják mutatni.

De ne feledjük: ezeknek a filmeknek nem a témaválasztásukújszerú. A ma
gyar filmet az utóbbi huszonöt évben többé-kev~bé mindig is jellemezte a köz
életi érdeklődés, sőt legjobb korszakában. a hatvanas években kimondottan ennek
köszönhette jogos sikerét. A módszer az újszerű. ami az egyes filmek esetében
is igen eltérő lehet. Dárday három alkotása példaut (Jutalomutazás, F'llmreaény,
Harornodor) jól szemlélteti a. sűrítés. a dramatufl!,iaibeavatkozás különbségeít,
Ami közös: a hétköznapi sorsok, hétköznapi élettények iránti - már említett _
ki tüntetett figyelem.: a ci vil szerenlök alkalmazása; a jobbára csak vázlatosan
kidolg~~tt dialógusok; a .,nem emelt", erősen improvizatív színészí játék, a lazá
nak tu no szerkezet és a nyitott kompozíció.
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Mindennapi tényeknek dramaturgiailag kevéssé sűrített, alig emelkedő tenden
ciájúvá alakított sorozatával fordul témája felé a dokumentum-játékfilmek több
sége. Példázzák ezt a Harernodor és a Békeidő értekezlet-jelenetei. a jutalom
osztási-átadási ünnepség kínosan lassú és igy sokatmondó képsoraí. Beszédes fil
mek ezek a szó szorosan vett értelmében is. Hétköznapi sűrűségű szöveget hal
lunk hétköznapi akusztikában. S éppen az a szövegkörnyezet hitelesít olykor
feszesre fogalmazott kijelentéseket is: ..Nálunk még senkit nem vontak felelős

ségre azért. amit nem tett meg". Az életszerűség akkor lesz megdöbbentő erejű

vé, amikor érzelmileg intenzíven átélhető szítuácíóba kerül a civil szereplő. Ami
kor a maga személyes rokon- vagy ellenszenve. igazságérzete. töprengése. vagy
önvédő, öntgazoló érvelése szólal meg. Az iskolázatlan színészek nincsenek rnű

vészí kifejezőeszközök birtokában, nem rendelkeznek színészí rutinnal. A jelenet
hitele tehát nagyrészt a rendező előkészítő munkájának sikerén áll vagy bukik.
Föl kell, hogy hangolja színészeít, hogy olyan életteli párbeszédeket produkálja
nak, mint a Filmregény fiáért aggódó értelmiségi házaspárja. de említhetjük a
Harcmodor párttitkárának hátborzongató telefonbeszélgetéseit is.

A Harcmodor utolsó jelenetében a középkorú férfi alaposan leissza magát.
miután szinte mindenkí kapott jutalmat, csak ő nem. aki, a legtöbbet dolgozott.
Berúg. és zuhog belőle a részeg ember gátlástalan. kétségbeesett. keserű szóára
data. Ha valamelyik ismert színészünk játszaná a jelenetet. talán nem akadna
meg rajta a rszemünk. De ez a nem színész színész olyan. szinte hihetetlen 'élet
szerűséggel, a túljátszás legkisebb jele nélkül dülöngélteti ezt a rnélységesen csa
lódott embert, hogya néző elbizonytalanodik: talán tényleg nem ..szárazon"
játssza a szerepet. Elvben ugyanis nem lehet kizárni. hogy egy többé-kevésbé
lerészegedett embert látunk vergődni. És különös érzelmi azonosulás jön ekkor
létre. Ha egy jól ismert szanészt látnánk a szereoben, azonosulnánk a hőssel.

akit alakít. De így azonosulhatunk a nem színész színésszel is. Aki talán a maga
legmélyebben érzett kétségbeesését és kisemmizettségét is mozgósítra - esetleg
akaratlanul - a fölszabadító alkohol hatása alatt. Ebben a pillanatban tulajdon
képpen önmagával" azonosult a néző. (És ezen mit se változtat. ha később eset
leg biztosan megtudja. hogy a szereplő törtértetesen szmjózan volt.)

Ez a jelenet egy játékfHmben, szerosabb dramatnirgíaí szerkezetben, mint
utolsó képsor, durva általánosításnak. valamiféle negatív előjelű tanulságnak
tűn(het)ne - li bizonyára ki is hívná maga - a film s az alkotói szemlélet 
ellen a túláltalánosítás vádját. Itt, ÍQY azonban nem érezni, hogy míndenáron álta
lánosítani akarna, a szónak nem rnűvészi, inkább filozófiai értelmében: megőriz

valamit a maga egyediségéből. Nem általánosít és nem értelmez. Csak szól:
quod díxí, dixi ...

*
Sok vita, kétkedés, kritika és lelkes túllíhegés: ellentmondásos fo~dtatás övezi az
említett filmeket, melyeknek 'legjobbjai sem azonos kvalitásúak. sőt egyes darab
jai sem egyenletes mínőségűek, Következetes esztétizáló szemlelettel nézve gyönge
és erőteljes, olykor megrendítő képsorok, beállítások váltják egymást. S úgy tűnik,

nem oldható meg ez a probléma azzal, hogy kivágják vagy újraforgatják a gyen
gébb' részeket - 'netán az egészet is. Mert e végeredményben rnűvészileg konstru
ált, rendezett alkotásokban mégiscsak van valami, ami még inkább megismétel-o
hetetlen, mint egy megismételhetetlen műalkotásban: az a művön kívüli élet.
ami a rendezői, dramaturgi, operatőri és vágóí és még sokféle beavatkozások
után - mellett és ellenére is - ott lélegzik a képsorokban. a dialógusokban.

Ez a műoen felmutatott. de a művön kívül is élő élet nem teszi maradék
talanul lehetövé a műélvezetben egyébként természetes érzelmi azonosulást hős

sel és helyzettel. Ami azt is jelenti. hogy a néző problémáinak megoldása, meg
oldhatósága még a vetítés s az élmény továbbrezgésének idejére sem vihető át
a vászonra.

696


