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Két oldalról ostromolják a ma 
filmművészei a dokumentum-

éi? játékfilm közt húzódó sorompót. 
A határ, amelyet még néhány évvel 
ezelőtt is olyan megingathatatlannak, 
olyan tapinthatóan határozottnak 
éreztünk, egyre többször válik vir-
tuálissá. A modern filmművészek a 
valóság minél hitelesebb és minél 
közvetlenebb tükrözése érdekében 
közelednek a dokumentum-iskola 
módszereihez s a dokumentumfilm-
alkotók is egyre tudatosabban sze-
lektálják és csoportosítják az észlelt 
jelenségeket, a lényeg megragadásá-
nak szolgálatában. De azért a doku-
mentum iskola és a cinéma vérité 
művészei sem tagadják, a téma kö-
rül gyűrűző viták is vallják: a do-
kumentumfilm, és a játékfilmnek 
nevezett filmdráma között ma is 
megvan az esztétikai, minőségi kü-
lönbség. (A minőséget itt terminus-
ként és nem jelzőként értjük!) Köz-
hellyé lett s ma már éppen ezért 
szinte leírhatatlan tétel, hogy a való-
ság lényegretörő művészi ábrázolása 
— a sűrítés, tipizálás következtében 
— magasabb rendű tevékenység, 
mint a jelenségek hűséges másolása. 
A dráma több, mint krónika. 

De mi van akkor, ha egy művé-
szeti ág gyakorlata rácáfol a 

normákra és dogmákra? Ha a valódit 
többnek érezzük az igaznál. Vajon a 
tétel, a tények, vagy a cégérek körül 
van a hiba? 

Arról van ugyanis szó, hogy do-
kumentum- és kisfilmgyártásunk 
színvonalban, igazságban, őszinteség-
ben és korszerűségben sokszor úgy 
tűnik, lehagyta a hazai játékfilm-
gyártást. Vannak nagy kisfilmjeink, 
de, sajnos, igen sok kis nagyfilmünk 
készült az utóbbi időben! 

Olyannyira igaznak érzem ezt a 
paradoxont, hogy még a benne fog-
lalt túlzástól sem riadnék vissza. 

Mégis, úgy érzem, minőségileg ösz-
szcmérhetetlen fogalmak összevetése 
nem vezet messzire. Hiába igaz, hogy 
Szabó István Koncertje jobb, mint a 
Lopott boldogság, vagy Sára Sándor 
Cigányokja értékesebb, mint a Csuda-
pest — az önkényes hasonlítgatás 
sem a nézőknek, sem az alkotóknak 
nem sokat mond. Nemcsak a műfaj 
törvényei, de feladata s lehetőségei 
is mások. 

Mégis van a nagy- és kisfilm között 
olyan szerves, gondolati és esztétikai 
kapcsolat, amelyet világszerte úgy ér-
zem jobban kiaknáztak, mint a mi 
művészetünk tette. Nem a cinéma 
vérité világméretekben kézenfekvő 
tanulságaira gondolok. Nem a do-
kumentumfilm módszereinek köz-
vetlen átültetésére — ami mint lehe-
tőség fennáll ugyan, s hozhat is tán 
egy-egy filmnyi eredményt, de út-
kereső filmművészetünk egészének 
mégsem lehet jelzőtábla. Sokkal in-
kább azokra a kisfilmekben már 
többé-kevésbé megvalósított eszté-
tikai normákra, amelyeknek teljesí-
tésével játékfilmművészetünk válto-
zatlanul adós. 

Az első ilyen általános vonás, 
amely kisfilmművészetünk újszerű-
ségének legfontosabb ismérve, a ken-
dőzetlenül hiteles, drámai valóság-
látás. Itt van például Sára Sándor 
felkavaró, sokatmondó dokumentum-
filmje, a Cigányok. Ez a társadalom-
hoz intézett, filmre fényképezett 
kiáltvány már az első statikus port-
rékkal megteremti a dráma expozí-
cióját; fájdalmas arcok, zaklatott vo-
nások szomorú szemek cserélődnek 
a képen. Ennek a mozdulatlanságnak 
szimbolikus ereje van. Mint ahogy 
jelképi hatású a cigánytelep felett 
elhúzó repülőgépek berregése is — 
az évszázados elmaradottság, a régi 
szokásokba és nyomorúságba mere-
vedett cigényélet és a száguldó mo-



dern világ kiáltó ellentétére figyel-
meztet. S a film felzaklató, crescen-
dóját szolgálja a hang is: a monoton 
cigánydal lírája után a fejlődésben 
visszamaradt gyerekről alkotott, 
szűkszavú és lesújtó orvosi diagnó-
zis, a nyomorúság és a munkában 
való megkülönböztetés ellen lázadó 
cigányok jogos méltatlankodása és a 
jövőben bízó gyerekek magabiztos 
álmodozása. Sára Sándor fi lmje kí-
méletlenül és szépítés nélkül mutatja 
meg a putrik világát. Nem a jelen 
idillizálásával, hanem ellenkezőleg, 
hiteles ábrázolásával figyelmeztet a 
tegnap bűnére és a ma felelősségére. 

Ugyanezt a szókimondást — ne-
vezzük tán kép-kimondásnak? 

— játékfilmjeinkben ritkán találjuk 
meg. Pedig a probléma fel-feltűnik 
az író komponálta drámákban is. 
Feltűnik, felvillan — de a dokumen-
tumfilm megrázó hitele nélkül. Igaz, 
a Fagyosszentek nem a cigánykér-
désről szól, s az ebben exponált Ró-
meó és Júlia történetnek nem té-
mája, csak háttere a faji előítélet. 
Mégis a film atmoszférikus hatása 
ebben a vonatkozásban is — ••meg-
nyugtató". Megnyugtató, mert magá-
ban hordja a happyend ígéretét, és 
mert a cigányfiút és a, magyar lányt 
elválasztó akadályt egy lényegében 
már túlhaladott, legyőzött tényező-
nek látja. A problémát nem a leg-
döbbenetesebb, hanem a legcsiszol-
tabb síkon veti fel: ott, ahol a be-
illeszkedés már megtörtént, s a sze-
relmeseket elszakító szülői akarat 
eleve bukásra rendeltetett. Mert a 
cigányprobléma a játékfilmben úgy 
jelenik meg, mint egy, a valóságban 
túlhaladott, legfeljebb az előítéletek-
ben megrekedt kérdés. A valóságban 
ezt a kérdést társadalmunk még ko-
rántsem oldotta meg, a problémák 
égetőbbek, semhogy szépíthetnénk. 
Sára fi lmje ezt a képet mutatja. A 
valóságét, amely érthetőbbé és 
ugyanakkor sokkal drámaibbá teszi 
a már asszimilálódott cigányok be-
illeszkedési konfliktusait is. A doku-
mentumfilm meglátja a valóság drá-
maiságát, amely előtt a dráma mint-
ha érzéketlenül ment volna el. Ter-
mészetesen az alkotók szuverén joga, 
hogy a sokrétű valóságnak ezt a met-
szetét állítsák a kamera elé. Joguk 
van ahhoz is, hogy a konfliktus hő-
fokát nem a tipikus összeütközés ere-

jével, hanem egy íróasztal mellett 
megalkotott extrém nagyjelenettel — 
a bolond Süsü cigány furcsa roman-
tikával ábrázolt táncára gondolok — 
hevítsék. És Sára filmjének érdemeit 
nem lenne helyes a Fagyosszentek 
bumerángjaként forgatni. Mégis fel-
vetődik a nézőben, kritikusban , a 
gondolat: hol marad a dokumentum-
film döbbenetét kiváltó, megismétlő 
vagy megsokszorozó játékfilm? 

Vagy itt van egy, a . Sáráénál mű-
vészileg kevésbé csiszolt, kevésbé 
sokrétű, mégis, tényszerű puritaniz-
musával felkavaró tv-dokumentum-
film, a Bognár Anna világa. (Kende 
Márta rendezése.) Ezt a filmet joggal 
bírálhatnánk is, hogy nem aknázza 
ki a maga feltárta lehetőségeket, nem 
ad teljes értékű emberi portrét hő-
séről. De mégis felvillant valamit az 
•>ezerévből«, a pusztai sötétségből, az 
emberi élet elsivárosodásából. Olyan 
igazságokat rpond ki — jelezve 
ugyanakkor a sötétség határait, be-
mutatva a fény-hordozókat és az 
ablaknyitókat is —, amelyek kimon-
dására még egyetlen játékfilm sem 
vállalkozott. Nem a nyers valóság 
közvetlen tükrözését kérjük számon. 
Inkább azt, hogy a játékfilm-alkotók 
még nem léptek tovább a dokumen-
tumfilmesek megkezdte úton. Nem 
találták meg a cigánysors igazi drá-
máját, a Bognár Annák világában 
izzó valóságos drámai konfliktusokat. 

De nemcsak a realizmus kérdésé-
ről van szó. Kisfilmjeink nemcsak az 
igazmondásuk tartalmában, de a ki-
fejezési eszközök megválasztásában 
is messzebb tartanak, mint a leg-
utóbbi esztendő játékfilmjeinek több-
sége. Még a látszólag legkevésbé do-
kumentumszerű esztétikai kategória, 
a jellemábrázolás területén is úgy 
érezzük: kevesebb konvenció, séma 
köti a kisfilmesek kezét, merészeb-
ben, modernebbül látják koruk em-
berét. 

Itt van pl. Szabó István tehetséges, 
fiatalos kisfilmje: a Te! Ezen a 

filmen még jobban érződik, mint a 
Koncerten, hogy a vállalkozás nem 
önálló mű létrehozására törekedett, 
hanem inkább művészi ujjgyakorlat, 
nagy reményekre jogosító etüd. Ho-
gyan látja egy szerelmes if jú kép-
ben, mozgásban szerelmesét? — erre 
válaszol sokrétű lírával, humorral és 



fantáziával ez a kisfilm. Nem a bá-
jos Esztergályos Cilit szeretném di-
csérni (pedig megérdemli), nem is a 
lépcsőn lebegő, az úttest zebráján át-
táncoló, vagy az utcai mérleg tükré-
ben játszó lány képi ábrázolását —, 
hanem csak a film hangvételét meg-
határozó pátosz nélküli lírát szeret-
ném kiemelni. A filmben látott em-
berábrázolásnak arra a jellemző vo-
nására gondolok, amely lehetővé 
teszi, hogy Szabó megmutassa, hogv 
szeretnek a mai Rómeók. A XIX. 
századi pátosz leghalványabb kísértő 
jele nélkül, néha szenvedéllyel, néha 
humorral közelíti meg a lányt. Az 
üvegből tejet kortyoló Júlia, aki lep-
lezetlen örömmel és öntudattal élvezi 
a városi forgatagban rátapadó sóvár 
szemeket — olyan természetesen mai 
és olyan természetesen szerelmes, 
hogy csak irigyelni lehet. Nemcsak a 
történettől, a figurától is idegen a 
filmjeink nagy hányadában tárgyalt 
álproblémák sora. Elképzelem, hogy 
ha egyszer összehívnák az ú j magyar 
filmek szerelmes if jú lányainak 
kongresszusát, a Te hősnője végig-
aludná az ott "feltárt, kitárgyalt, tag-
lalt és elsírt« problémákat — annyi-
val őszintébb, bátrabb és tisztább is 
legtöbbjüknél, ö t nem kell félteni az 
élet tényleges konfliktusaiban, nem 
kell rettegni a nézőnek, mikor "bu-
kik el«, s asszonykorában sem való-
színű, hogy megkésett Nóraként, 
vagy kisvárosi Bovarynéként kese-
i ítse környezetét . . . 

A fiatalok kisfilmjeinek rokonszen-
ves erénye a frisseség. Igaz, ez nem 
esztétikai kategória. De ha behelyet-
tesítjük az ilyenkor illendő "újszerű-
ség-", "kísérletezőkedv-" fogalmaival 
— kevesebbet mondpnk pl. Szabó 
István Koncertjéről, mintha egysze-
rűen frisseségét dicsérjük. A járt 
utak elhagyásának törekvését itt a 
felfedezők könnyedsége teszi rokon-
szenvessé: hogy mindenfajta görcsös 
igyekezet nélkül, látszólag természe-
tesen választják a járatlan utat, s a 
meredekebb kanyarokat is könnye-
dén, jó ritmusban veszik. Hogyan je-
lenik meg Szabó István Koncertjé-
ben a muzsika? Szabónál egy tricik-
lin szállított zongora billentyűin 
csendül fel a dallam — bátortalanul, 
a Szeretnék szántanitól a Mar-
seillaise-en keresztül a hangverseny-
muzsikáig — a Duna-parti járókelők 

közös örömére. A könnyed, szinte 
semmi kerettörténet csak alkalom a 
rendezőnek arra, hogy eljátsszon ve-
lünk és az alkalmi hangverseny sze-
replőivel. 

A dallam derítette arcok mégis val-
lanak. Arról, hogy az emberek tulaj-
donképpen jók és szeretik is egy-
mást, meg a muzsikát — ha ráérnek. 
Hallatlan derű, játékosság lebeg a 
film kockáin. Nem szempontok szel-
lemében optimista, hanem azért, 
mert hisz a muzsikában, és azokban, 
akik szeretik a muzsikát. A magyar 
filmekben más — untalan felhasznált 
motívumok —, amilyen pl. a tükör s 
a tükörben ábrázolt arcok játéka — 
itt egészen ú j színt és ízt kapnak: 
szerves "keretéként-" a rendező játé-
kos kedvének. Más a külvilág s az 
ember viszonya kisfilmjeinken s 
aligha tévedünk, ha úgy érezzük: 
modernebb a fiatalok látása. Más-
ként jelenik meg az ember s a gép 
viszonya, pl. Gábor Pál Prometheusá-
ban. Másban keresik a munka ro-
mantikáját: a hegesztőpisztoly fénye 
és a kalapács ritmusa mintha termé-
szetesen alakulna át a kibernetikus 
gépek árnyékában élő, s mégis felet-
tük is uralkodó ember, különös, jö-
vőt idéző kapcsolatává. 

Semmiképpen nem mérlegnek 
szántuk ezt a néhány gondolatot. Hi-
szen, ha mérleg lenne, menten ki-
mozdulnának elképzelt helyükből a 
serpenyők, ha nagyfilmjeink legjobb 
pillanatait és a fiatalok vállalkozá-
sainak modoros kinövéseit is számba 
vennénk. Kézdi Kovács Zsolt Őszé-
ben például erősen érződnek azok a 
konvenciók is, amelyek ellen a Ba-
lázs Béla Stúdió nem egy filmje lá-
zad .. . Még a kitűnő Variációk egy 
témára sém töretlenül, nem egysége-
sen hatásos. Pedig erről kétségtelenül 
elmondhatjuk, legtöbb nagyfilmünk-
nél szuggesztívebb békeagitáció, és 
a tények csoportosításának puritán 
eszközével, a drámai erejű montá-
zsokkal — filmpublicisztikánk ú j le-
hetőségeit kutatja. Ezúttal azonban 
nem a kisfilmek bírálatára vállal-
koztunk, hanem csak a most induló, 
nagy jövőjű filmes nemzedék útke-
reső törekvéseik már elért vagy meg-
közelített eredményeinek felvillantá-
sára. 
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