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ISIÉZŐ ÉS DOKUMENTUMFILM 
"A néző mint társszerző" címmel 

Almásí Miklós írt e lap hasábjain 
gondolatébresztő eszmefuttatást a 
dokumentáris filmstílusról. Szigorú 
logikai sorba zárt gondolatok után 
jut el a cikk a végkövetkeztetéshez: 
jó lenne becsempészni »ezt a jelen-
tős művészi forradalmat a megúju-
lásra annyira áhítozó magyar műter-
mekbe is". A cikk érvelése olyan si-
mán gördülékeny, hogy már-már 
helyeslő fejbólogatások közepette to-
vább akarunk lapozni. A gondolat-
sor kiinduló pontja azonban annyi-
ra nem egyezik a tapasztalásokkal, 
hogy kénytelenek vagyunk a cikket 
újra elolvasni. 

"Miben áll ennek a dokumentum-
stílusnak a varázsa, miért van na-
gyobb vonzóereje, mint a „rendes" 
játékfilmeknek?" — teszi fel a kér-
dést a cikk első bekezdése. De hát a 
kérdés így nem áll meg a lábán. Az 
utóbbi egy-két évben elég sok film 
megbukott Magyarországon, de a 
mozivezetők a megmondhatói, hogy 
a »Jöjj vissza, Afrika«, a "New York 
árnyai*, vagy az "Iszákosok utcáia« 
a bukások listáján is valahol elöl 
szerepelnek. Külföldi statisztikáink 
nincsenek, de azt tudnunk kellene, 
ha mondjuk Párizsban szétverték 
volna valahol ~ a mozipénztárat az 
^Iszákosok utcájá«-ért, hátat fordít-
va a meztelenül porszívózó Bárdot 
újabb filmjének. 

Nézzük tovább a cikket, amely azt 
mutatja, mi a dokumentáris stílus 
varázsa: "A nézőt mindig is kettős 
vágyakozás vezette: egyfelől a való-
ság nyers képét, spontán igazságát 
akarja hallani, másfelől — ezzel pár-
huzamosan — egy stilizált, varázs-
latos „más" világot is akar látni." 
Igaz ez? Nem valószínű. Tény, hogy 
a színházban, moziban ülő néző — 
ha jó a műalkotás — elfogadja ezt 
a valóságnak, azonosul vele, ugyan-
akkor azt is tudja, hogy mindez já-
ték. A pszichológiai kettősségnek ez 
az állapota azonban nem "-vágyako-
zás. S az aztán végképp elfogadha-
tatlan, amit a következő mondatá-

ban állít a cikkíró: "Ez a két igény, 
a kettő között támadó feszültség ve-
zérelte mindig is a színház, vagy ál-
talában a művészetek fejlődését." A 
művészetek fejlődését az önmagát 
megismerni akaró ember kíváncsi-
sága vezette. A művészetek történe-
te nem más, mint az ember önmeg-
ismerésének története. 

A cikk a dokumentáris filmek va-
rázsát abban a tényben véli. felfe-
dezni, hogy ezek a művek "félkész« 
termékek. Ha ez alatt azt értené, 
hogy félkész játékfilmek, akkor ta-
lán igaza is lenne. E filmek után 
gyakran jövünk úgy a moziból, hogy 
most egy féligkész játékfilmet lát-
tunk, mert a szereplő személyek jel-
leméről, lelki folyamataik Összefüg-
géséről, alakulásáról csak töredékes, 
esetleges képet kaptunk. Ami igazán 
kitűnő, ami miatt a közönség egy 
szűkebb rétege előtt valóban sikere 
van ezeknek a filmeknek, az éppen 
a dokumentum-oldaluk. Ezért van 
osztatlan sikere — a dokumentum 
voltát egy percig sem tagadó — 
"Amerika egy francia szemével" cí-
mű Reichenbach-filmnek. A "New 
York árnyai"-ban ezért tart juk a 
felvetett négerkérdésnél sokkal ér-
dekesebbnek a dokumentumokat; 
hogyan élnek, milyenek a hétköz-
napjai az irdatlan kőerdőben lakó 
amerikai fiataloknak. Ezért érezzük 
érdekesebbnek a "Jöj j vissza, Afri-
kádban a néger férfi minden gond-
jánál, bajánál azt a hiteles doku-
mentumot, amely — a főszereplő 
személyétől függetlenül — a mai 
dél-afrikai állapotokról ad hírt. 
Ilyen értelemben tehát valóban "fél-
kész" termékről lehet beszélni. Az 
idézett cikk azonban félkész alatt 
ilyesmiket ért: "A varázs éppen ab-
ban van, hogy a néző társszerző le-
het, hogy eljátszhat a film képele-
meivel, az értelmezés munkájából is 
kiveheti a r é szé t . . . ú j fa j ta nézőté-
ri igényt tud kielégíteni: a néző ak-
tivitásának igényét," 

Mindez azonban nem egyedül a 
dokumentáris stílusra jellemző. 



Minden valamire való műalkotás 
csak a néző -társszerzősége" segít-
ségével válik teljessé. Minden film-
néző — ha jó filmet lát — -eljátsz-
hat a képelemekkel, az értelmezés 
munkájából is kiveheti részét" — 
ki is kell vennie a részét. Legfel-
jebb az arányokról lehet vitatkozni, 
de alighanem ebben sincs igaza a 
cikkírónak, aki így fogalmaz: -Míg 
a régi típusú filmen a környezet 
elemei, a tárgyi-ténybeli adottságai 
lassanként, fokozatosan elhalványul-
nak, hogy a cselekmény fonalának, 
a feszültségteli tartalomnak adják át 
a helyüket és csak a döntő-pontokon 
váljanak élesen láthatóvá —, addig 
a dokumentumfilm a tények iránti 
érzékenység látásmódjára épít: itt 
minden filmkocka fontos, a kép a 
maga tárgyszerűségében bilincsel le.« 

Ez nagyon ésszerűen hangzik. 
Csak az a kérdés, a szerző által ré-
gi típusúnak nevezett, tehát nem do-
kumentáris jellegű játékfilmekben 
valóban elhomályosulnak-e a kör-
nyezet elemei, a tárgyi, térbeli adott-
ságok, a cselekmény fonalának a ja-
vára. A kommersz filmek légióját 
leszámítva a mai filmművészetben 
éppen ellentétes folyamattal talál-
kozhatunk, s nem is csak a doku-
mentumstílus képviselői körében. 
Colpi -Ilyen hosszú távollét" című 
filmje gondolom nem képviseli ezt 
a stílust, a cselekmény erecskéje 
mégis nagyon vékonyan csordo-
gál és óriási jelentősége van a - tár -
gyi-térbeli" adottságoknak a környe-
zetnek. Hasonló a helyzet a -Mater 
Johanná"-nál, a -Hamu és gyé-
mán téná l és még sok más nem doku-
mentumstílusban készült filmnél. 

Nézzük tovább az érveket: -A do-
kumentumfilmen az élet tipizál, az 
alkotó csak valamilyen szemszögből 
megmutatja, kiemeli, rávezeti a né-
zőt a felismerésre." A valóságban az 
élet soha nem tipizál, csak az alkotó 
tipizál, aki -valamilyen szemszögből 
megmutatja, kiemeli, rávezeti a né-
zőt a felismerésre". így nem lehet 
elfogadni a további okfejtést sem: 
-Ennek következtében a dokumen-
tumszerű filmeknek sokkal elemen-
tárisabb és súlyosabb társadalom-
kritikai hangvétele lehet, mint a já-
tékfilmeknek." Ha ez igaz lenne, ak-

kor a művészetek holnap -lehúzhat-
nák a rollót". A -Válás olasz mód-
ra" például miért kevésbé elemen-
táris erejű társadalomkritika, mint 
az -Orgosolói banditák«? 

Az érvelés ezután eljut az általá-
nosítás színvonalára. A filmművé-
szet mai fejlődése során -A doku-
mentumszerű füm viszont az igazi 
előrelépést ígéri: olyan közlésmódot 
talált, melynek segítségével ki lehet 
kapcsolni a már konvencionálissá 
szürkült közlésmódot". De milyen 
közlésmódot talált a dokumentum-
film? A vágásban, a világításban, 
a képkompozícióban, a képmozgás-
ban, miben találták fel ezeket az 
új, nagyszerű közlésmódokat? For-
dítva helytállóbb a megállapítás: a 
közlésmódokban, a kifejezési eszkö-
zök terén sok mindent éppen a já-
tékfilmtől tanultak meg. Miben van 
akkor ezeknek a filmeknek a doku-
mentáris vonzereje? A hosszú cikk 
egyetlen mondatában választ kapha-
tunk, jól lehet ott nem a múlt, ha-
nem a jövő perspektívájában merül 
fel a gondolat: -sikerül-e megtarta-
ni azt a szociológiai pátoszt, mélyebb 
mondanivaló igényességet, amit ed-
dig jónéhány ilyen stílusú l i lmben 
megcsodálhattunk". 

Ezt fenntartás nélkül elfogadhat-
juk. Ám, ha ez az igazság, akkor 
helytelen a végkövetkeztetés, amely 
a magyar játékfilmgyártás megújho-
dását, a dokumentáris módszer -be-
csempészésétől" várja. A módszer 
önmagában mit sem ér. Bizonyíték 
is akad már rá, hiszen a cikkíró ál-
tal elképzelt kötetlenebb módon ké-
szült -A mi földünk" című falusi 
tárgyú filmünk — igen gyenge ered-
ménnyel. Ha valami hasznosítható 
mutatkozik a dokumentáris filmek 
tapasztalataiból — bizonyos techni-
kai fogások, ötletek a nemzetközi 
művészeti közéletben amúgyis meg-
levő természetes vérkeringésen tül 
—, akkor az éppen a társadalmi 
igazságok kutatásának, felderítésé-
nek szenvedélye és az alkotó világ-
nézetének következetes érvényesíté-
se műveiben. Mindez természetesen 
nem egészen új követelmény, ám 
kétségtelen, hogy a dokumentáris is-
kola filmjei ismét és ú j oldaláról 
vetik fel ezt az igényt. 
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