
A néző mint társszerző 
Egy-egy új stilus sikere min-

dig váratlanul érti az esztétikát, 
így vagyunk a dokumentumszerű 
film honfoglalásával is. Mi is lát-
hattunk belőlük — sajnos, igen 
gyér számban — egy párat: "Jöj j 
vissza, Afrika!**, "iszákosok utcája-**, 
••New York árnyad-**, és "Amerika 
egy francia szemével-**. Miben áll 
ennek a dokumentum-stílusnak a 
varázsa, miért van nagyobb vonzó-
ereje, mint a "rendes-** játékfilmek-
nek? Hazai vonatkozásban mi is ta-
pasztalhatjuk: a "Mérges csók« és a 
TV-sek "Utcán** című filmjének si-
kerére gondolok. Kézenfekvő lenne 
azt mondani, hogy a dokumentum-
filmben a nyers valóság, a felfo-
kozott valószerűség ragadja meg a 
nézőt, s ezzel nem lehet konkur-
rálni. Ebben a magyarázatban ele-
ve az a diszkvalifikáló szándék lap-
pang, hogy a dokumentáris film, 
vagy annak stílusában megvalósí-
tott, laza szerkesztésű játékfilm, 
mint amilyen Ragosin fi lmje volt, 
nem művészi, mintegy -nem szabá-
lyos versenytárs. 

Miért is lenne vonzóbb ez a nyers 
valóság, hiszen az ember min-

dig is szerette saját világát egy 
stilizáltabb, művészi-játékos formá-
ban viszont látni. És itt nem kell 
a giccsek álomvilágára gondolnunk, 
hanem a nagy művészetre is, a 
fantasztikus realista alkotásokra, 
vagy romatikus történetekre. A 
nyers valóság maga nemigen tudja 
ilyen erővel lekötni az embereket: 
egy utcád jelenet, melynek tanúi, 
ellenállhatatlan kíváncsisággal 
vonzza őket, de aztán másnap meg-
keresik az újságban is és még na-
gyobb érdeklődéssel olvassák el. A 
közvetlenül átéLt esemény talán itt 
ebben a másodlagos átélésben lesz 

igazán kerek, kiteljesedett élmény. 
De akkor mi ez a vonzalom, mély 
most diktálja a nyers valósághoz 
való visszatérést a filmművészet-
ben, s amely örömét leli a tények 
puszta felsorakoztatásában, és ennek 
kedvéért a művészi stildzáltságtól is 
el tud fordulni? 

A nézőt mindig is kettős vágya-
kozás vezette: egyfelől a valóság 

nyers képét, spontán igazságát 
aikarja hallani, másfelől — ezzel 
párhuzamosan — egy stilizált, va-
rázslatos »más*< világot is akar lát-
ni. Ez a két igény, e kettő között 
támadó feszültség vezérelte mindig 
is a színház, vagy általában a mű-
vészetek fejlődését. Most, ebben a 
feszültségben az első mozzanat, a 
valóságigény került túlsúlyba. Más-
részt a dokumentum stílus sem je-
lenti az élet elemeinek originál-
csomagolású bemutatását: nem a 
sétáló ember szemével készült, még 
kevésbé személytelen leltározás. 
Bárha úgy látszik, mintha a tények, 
események spontánul sorakoznának, 
a történet önmagától alakulna. Az 
alkotó rendező eltűnt a spontánul 
bontakozó anyag mögött. A vász-
non csak lazán összefüggő, egymás-
ra nem is utaló képek villannak. 
Nemcsak az összefüggéseket nem 
láttatják rögtön, de talán végig rejt-
ve hagyják az egyértelmű, parancsoló 
mondanivalót. Gondoljunk Cassave-
tes "New York árnyai** című film-
jére. A történet lényege csak akkor 
világosodik meg, imikor kijövünk 
a moziból. A dokumentum stílus 
varázsa — jobb híján sportműszó-
val élve — az a cselfogás, hogy a 
film látszólag kompanálatlan, olyan 
ahogyan a nézelődő ember is látja, 
mondjuk az utcát. Hiányzik belőle 



minden direkt értelmezés, szándé-
kos ~rávezetés-« stb. A nézőben az-
tán lassanként — 'anélkül, hogy 
észrevenné, megindul a kiegészítés, 
az újraformálás folyamata, megpró-
bálja elrendezni a látottaikiat, s "ki-
egészítő-rendezőid munkájának kö-
vetkezményeként egyszerre kicsil-
lan az igazi építmény: ott áll előtte 
a mondanivaló, a történet emberi, 
társadalmi tartalma, mint saját 
munkájának következménye. A néző 
azt ihiheti, hogy maga fedezte fel 
a világot ilyennek, mert a ténybeli 
anyag annyira újszerű, annyira fel-
fedezés-ízű, hogy elrendezése még 
jobban felfokozza örömét. Pedig 
csupán a rendezettség egy ú j for-
májával áll szemben. 

A dokumentum-stílus — próbál-
juk nevén nevezni: "félkész-

filmet szállít, látszólagos nyers-
anyagot, melyben a szokványos jel-
zések helyett egy ú j jelzésrendszer 
működik: láthatatlan — a modell, 
a rendező kezén mutatja meg ma-
gát. A varázs épp abban van, hogy 
a néző társszerző lehet, 'hogy el-
játszhat a film képelemeivel, az ér-
telmezés munkájából is kiveheti a 
részét A korábbá nézővel szemlben 
egy új, kutató kedvű, megismerés-
re vágyó, önálló értelmezésre hajla-
mos néző típusa van kialakulóiban 
az ú j stílus mögött. 

A dokumentumfilmnek ma szá-
mos irányzata, kísérleti égtája van, 
módszereit nem lehet mereven ál-
talánosítani. De annyi-, azt hiszem, 
közös ezekben a kísérletekben, hogy 
egy új fa j ta nézőtéri igényt tud ki-
elégíteni: a néző aktivitásának igé-
nyét. iMig a régi típusú filmen a 
környezet elemei, a tárgyi-ténybeli 
adottságai lassanként, fokozatosan 
elhomályosulnak, hogy a cselek-
mény fonalának, a feszültségteli tar-
talomnak adják át a helyüket, és 
csak a döntő pontokon váljanak 
élesen láthatóvá — addig a doku-
mentum-film a tények iránti érzé-
kenység látásmódjára épít: itt min-

den filmkocka fontos, minden kép 
a maga tárgyszerűségében bilincsel 
le. A figyelem kelepcéje ez: állan-
dóan ezeket kell figyelnünk, egye-
diségüket nem szabad elhanyagol-
nunk. -De a néző együttműködése 
nem áll itt meg, magában szinteti-
zálni kezdi a látottakat, megkeresi 
az összefogható "értelmüket- — és 
ezt a megtalált vagy vélt tartal-
mat aztán rálátja a képekre. Most 
már a képek által kiváltott érzel-
mei és gondolatai is ott vibrálnak 
a vásznon. így a film összhatása 
erősebb. A lebilincselő képek tény-
szerűsége most gondolatokká érik, 
s a néző új ra lepergeti magában 
a filmet, ezeknek a gondolatoknak 
"vezérlése- alatt. 

De nemcsak a nézőtér felől jelent 
forradalmat ez a stílus. A ren-

dező is másképp dolgozik. Itt sem 
tudunk kirajzolni egy általános 
modellt, csak jelezzük azt az irányt, 
mely felé ezek a törekvések mu-
tatnak. Ebben a stílusban megfor-
dul az alkotó folyamat: a rendező 
a felvétel végén kezdi a tipizálást, 
a mondanivaló végleges kialakítá-
sát. Miután félvette a nyers sza-
lagra az anyagot, akkor ennek 
alapján próbálja meg összefogni a 
tények-események mondanivalóját. 
Ezt tette már Ejzenstein is a Me-
xikó-filmjében, melynek egy el-
enyésző töredékéből készült a Que 
viva Mexikó. Nem előre kész mon-
danivalóval közeledik a valósághoz, 
hanem megkérdezi az életet, és vá-
laszait próbálja rögzíteni. Persze, 
vaiamd "munkahipotézsis-szerű- el-
képzelése van az induláskor, vala-
milyen irányba elindul, valamit ki 
akar hozni a tényekből — de nem 
azzal a véglegesen elhatározott, rög-
zített forgatókönyvvel indul útjára, 
mint a játékfilm. Vittorio de Seta 
híres dokumentumszerű filmjének, 
az "Qngosolói 'banditák- című 
művének forgatásáról elmondta, 
hogy huszonötezer méter anyagból 
állott össze a kész alkotás — utólag. 



A dokumentumszerű filmen az élet 
tipizál, az alkotó csak valamilyen 
szemszögből megmutatja, kiemeli, 
rávezeti a nézőt a felimerésére. En-
nek következtében a dokumentum-
szerű filmeknek sökkal elementári-
sabb és súlyosabb társadalomkritikai 
hangvétele lehet, mint a játékfilm-
nek. A rendező világnézetét az élet-
szerűség -dokumentálja-. 

Ez a kis palotaforradiatlom — mely 
a lenézett -dokumentumfilm- kate-
góriából egy új filmstílussá, a játék-
film új alkotásmódjává nőtte ki ma-
gát — szükségszerű lépés volt a film 
fejlődésében. A játékfilmek közleke-
désrendszerének nyelvezete túlságo-
san finomra csiszolódott már, nagy-
részt konvencionálissá vált, és ezzel 
egy k'icsit el is avult. Így vagyunk 
a tárgyak konvencionális fényképezé-
sének technikájával is: a cselek-
ményvezérlés hagyományos módjai 
szinte kitaposott ösvényt teremtettek 
abban a munkában is, hogy miként 
kell a cselekmény igényének megfe-
lelő egyértelműséggel -jelentéshordo-
zó- mivoltában fényképezni a vona-
tot, az intariőrt, a kétségbeesetten 
menekülő embert, a síró asszonyt, 
vagy a száguldó autót. Ezek a képek 
már szinte függetlenné váltak az 
egyes filmek történeteitől — álta-
lános nyelvi eszközzé — közhellyé — 
lettek, és ezzel sablonná is mereved-
tek. Ezért keresik az ú j stílust kö-
vető rendezők Antonioni, Resnais és 
másök a fényképezés ú j nyelvezetét, 
mely közölni képes a tárgyak és 
emberek arculatának eddig meg nem 
látott vonásait is, láthatatlan rezdü-
léseit. Azt hiszem, hogy ez a nyelv-
újító mozgalom minden eredménye 
dacára a művek jelentős részében 
erőtlen marad. A dokumentumszerű 
film viszont az igazi előrelépést igé-
rtl: olyan közlésmódot talált, melynek 
segítségével ki lehet kapcsolni a már 
konvencionálissá szürkült közlésmó-
dot, hogy a nyers valóság igézetét meg 
lehessen menteni. A -félkész- film-
ben nincsenek -jelentőségteljes- ké-
pek és hangok. Itt a tárgyak nem a 

cselekmények egyértelműségében sze-
repellnek, hanem az életbén hordo-
zott sok színű, sok irányba futó je-
lentésükkel együtt kerülnek fel a 
vászonra. Felhangokban sokkal gaz-
dagabbak tehát, mint a hagyományos 
film tárgyai és emberei. S a néző ezt 
a sokféle értelmet mind együtt fe-
dezheti feli, variálhatja, — a fő mon-
danivaló tkísérő, telítő mellékízeként. 
Persze a további fejlődés a művészi 
tartalmon múlik: sikerül-e továbbra,,, 
is megtartani azit a szociológiai' 
pátoszt, mélyebb mondanivaló igé-
nyességét, amit eddig jó néhány ilyen 
stílusú filmben megcsodálhattunk. 

Szinte kínálkozik a gondolat, hogy 
azokat a műhélykísérleteket, 

melyeket dokumentaristáink eddig 
oilyan tehetségesen, de kis körletben 
végeztek, nem volna célszerű vala-
hogy átplántálni a játékfilm terüle-
tére is? Vérátömlesztés lehetőségeit 
látom az egyik ilyen megújításban. 
Ha csak falusi témájú filmjeink eről-
tetett cselekményére, elvont pszicho-
lógiájára gondolok, úgy érzem többet 
kapnánk azoknál egy ilyen doku-
mentumszerűen rendezett filmmel. 
Igaz, nagyobb munkát, és főleg ala-
posabb szociográfiai tanulmányt igé-
nyelnének az ilyen munkálatok, némi 
kockázattal is járna — újszerűsége 
miatt — de talán kísérletként meg 
lehetne próbálni. Hiszen kevés fdllm-
gyártásban koptak ki olyan végzete-
sen a hagyományos filmeszközöik, 
kép és dramaturgiai megoldások, 
mint nálunk. Egy ilyen kísérlet az 
eszközök megújulásával kecsegtetne. 
S ma már olyan skálája született a 
dokumentum-iskola módszereinek, 
hogy igazán lehetne válogatni a cse-
lekményszerű és mégsem -kötött-
megoldásmódtól az egészen tény-
közlő dokumentációig. Vagyis: ha 
nem is nyílt offenzívában, de trójai 
falóként be lehetne csempészni ezt a 
jelentős művészi forradalmat a meg-
újulásra annyira áhítozó magyar 
jnűtermekbe is. 
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