
TELJESEBB VALÓSAQOT! 
M A R I O RL/SPOLI A „CINÉMA-VÉRITÉ"-RŐL 

Az új francia dokumetáris irányzatnak Jean Rouch mellett egyik leg-
jelentősebb elméleti és gyakorlati alkotója Mario Ruspoli. A francia televízió 
nemrég külön osztályt létesített a filmezés új útjat, módszerei kikísérlete-
zésére, és ennek vezetésével őt bízta meg. Ruspoli ez alkalommal írásban 
fejtette ki véleményét műfaja néhány problémájáról. A Cinéma 63. márciusi 
számában megjelent cikkével kívánjuk az alábbiakban megismertetni olva-
sóinkat, annál is inkább, mivel a francia filmtörténeti és esztétikai folyóirat-
ban megjelent irás azokat a kérdéseket is érinti, melyek a lapunk hasábjain 
folyó vitában merültek fel. 

A MŰFAJ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE: 
Ruspoli a néhány éve kialakuló új 

műfajt kifejezetten a film technikai 
és esztétikai fejlődési folyamatába il-
leszti bele, s ezzel kapcsolatban töb-
bek között az alábbiakat mondja: 

— A Cinéma-Vérité fogalma a 
Kino-Pravda szóból származik. An-
nak szó szerinti fordítása. Ezt a fo-
galmat első ízben Dziga Vertov hasz-
nálta, a híres orosz filmművész, aki 
ennek az új film-irányzatnak az elő-
futára. Jean Rouch 1961-ben saját 
művei meghatározására Vertov em-
lékének adózva használta e fogalmat. 
Ámde napjainkban a fogalom körül 
komoly véleményeltérések keletkez-
tek, s a magam részéről úgy látom, 
hogy tevékenységünk megjelölésére 
megfelelőbb a »-ánéma-direct« meg-
határozása. Azonban akár így, akár 
úgy nevezzük, tisztáznunk kell, mit 
értünk alatta. 

Ruspoli a továbbiakban három 
olyan ismérvet nevez meg, amely 
alapvetően különbözteti meg az új 
műfajt az eddigi filmprodukció egé-
szétől. 

1. A filmművész a megfigyelő és 
a kutató magatartását ölti fel, ami 
azt jelenti, hogy alkotásának tár-
gyát közvetlenül az életből, a tár-
sadalomból meríti, nem alakítja át, 

• úgy mutatja be, ahogy szemünk előtt, 
vagy a kamera előtt megjelenik. 

2. A felvétel és a szinkron-hang 
közvetlenül a helyszínen készül, 
könnyű, hangtalan, könnyen mozgat-
ható, lehetőleg láthatatlan technikai 
eszközök segítségével, amelyek által 
az alkotó mindent közvetlenül fil-
mezhet, bármilyen helyen és bármi-
lyen körülmények között. A felvé-
telek elkészítéséhez csak minimális 
személyzet szükséges. 

3. Űj munkamódszer alakul ki, 
melynek lényege: a rendező és szűk 
technikai stábja tökéletesen össze-
szokott, beidegzett, közvetlen együtt-
működése. 

A cikk a továbbiakban rámutat, 
ho"gy az új műfaj kialakulása elvá-
laszthatatlan a technika, elsősorban 
a fény és az audió-technika legutóbbi 
években bekövetkezett rendkívüli, 
ugrásszerű fejlődésétől, amellyel a 
filmesek jó ideig nem vetettek szá-
mot. Az új irányzat úttörői volta-
képpen nem tettek mást, mint fel-
ismerték a technika nyújtotta új le-
hetőségeket és a sokkal mozgéko-
nyabb, tökéletesebb kamerák, az 
ultraérzékeny mikrofonok alkalma-
zásával igyekeztek kiaknázni az ed-
dig ismeretlen adottságokat. 

ŰJ NYELVEZET 
— Az új technikai felfedezések — 

írja Ruspoli — néhány önálló film-
művészt arra indítottak, hogy tabula 
rasa-t csináljon a korábbi film fo-
galmak tekintetében és valami egé-
szen újfajta filmezésre irányítsa te-
kintetünket. Azt a célt tűztük ki ma-
gunk elé, hogy a körülöttünk lezajló 
eseményeket közvetlenül, a maguk 
történésében rögzítsük, a film által 
magunk is beleilleszkedjünk a lét 
kereteibe és az így tapasztaltakat kö-
zöljük filmjeinkben. 

Ruspoli ezután leírja, hogy munka 
közben döbbentek rá arra, a szó 
nemcsak a kifejezés eszköze, hanem 
épp oly alkalmas az érzelmek elrej-
tésére, kamuflálására, egyszóval az 
-objektív hazugságára. -Mihelyt 
kérdéseket intéztünk valakihez — 
mondja — az illető arra törekszik, 
hogy ugyanazon a hullámhosszon vá-
laszoljon. Ügy fejezze ki mondani-
valóját, hogy az nekünk tetszen, vagy 



esetleg ügy, hogy kivívja ellenszen-
vünket, végül esetleg bizonyos társa-
dalmi vagy kulturális szabványokat 
követve. Így döbbentünk rá arra, 
hogy a valóság tükrözésének problé-
mája elválaszthatatlanul összefügg a 
megfelelő kifejezési forma megtalá-
lásával. Ezért törekedtünk arra, hogy 
a televízióban szokásos — közvetlen 
interjú — helyébe olyan magatar-
tást alakítsunk ki, amely várakozó 
jellegű és nem jelentkezik közvetlen 
kifejezés formájában. Nem törek-
szünk arra, hogy az emberekkel azt 
mondassuk el, amit az ő helyükben 
mi mondanánk, nem készítjük el 
előre a kérdéseket, nem határozzuk 
el előre, hogy mit akaróink kihozni 
a felvételből. 

A "KONDICIONÁLÁS-
A kamera látványa, még ha a ke-

szülék a " legdiszkrétebb is, szinte 
mindig bizonyos »kiborulást« okoz. 
Az így keletkezett nyugtalanságot el 
kell űzni, *a kamerát el kell fogad-
tatni, bele kell illeszteni a minden-
napi életbe, hozzá keill szoktatni az 
embereket, ami időt és türelmet igé-
nyel. Legutóbb egyik új filmünk for-
gatása közben, amely egy kisváros 
életéről szólt, észrevettük, hogy napi 
kiszállásunk alkalmával kezdetben 
az emberek menekültek előlünk. Egy 
hónap leteltével azonban hozzánk 
szoktak és ügyet sem vetettek ránk. 
Ügy tekintettek, mintha magunk is 
hozzátartoznánk a városka életéhez. 
A filmesnek sohasem szabad bele-
esnie abba a hibába, hogy "erősza-
kot kövessen el- az emberekkel. Meg 
kell találni azokat a módszereket és 
embereket, kiknek révén sikerül a 
környezetet megközelíteni. A rádió-
ban és a televízióban napjainkban 
az egyik leggyakoribb hiba az, hogy 
úgy gondolják, elég odaállni egy 
munkás, egy paraszit vagy egy pol-
gár elé és a mikrofont az orra alá 
dugni, hogy megszülessék a megbíz-
ható riport. Vagy esetleg beidézik a 
pácienst a stúdióba, s miután az ott 
uralkodó technikai feszültség légköre 

már amúgy is beteggé tette, szemébe 
világítanak egy 10 000 wattos fény-
szóróval, majd szinte vádoló formá-
ban vetik alá a kérdezősködésnek. 
S ha ezek után mégis valami ere-
detit, személyeset, vagy önállót mon-
dana (mivel az nem fér bele az előre 
elkészített beszélgetés keretébe), fél-
beszakítják, megköszönik közremű-
ködését és sürgősen visszaszállítják 
a magánéletbe . . . 

A VISSZAÉLÉSEK LEHETŐSÉGE 
Ruspo™ cikkében egyébként hang-

súlyozza, hogy műfajuk a kutatás, 
az útkeresés stádiumában van. A be-
csületes, gondolkodó művészeknek az 
a törekvésük, hogy a megnövekedett 
technikai lehetőségek felhasználásá-
val az eddiginél teljesebben, sokré-
tűbben, közvetlenebbül vizsgálják és 
tükrözzék a valóságot. Bemutassanak 
olyan vonatkozásokat, amelyekre ed-
dig a filmesek nem figyeltek fel, 
vagy amelyeknek közlése nem állt 
módjukban. A Rouch—Ruspoli-féle 
irányzat híveinek célkitűzései tehát 
világosak és egyértelműek. Ezért fo-
gadta kísérleteiket, kezdeményezései-
ket a komoly szaksajtó és a haladó 
közvélemény érdeklődéssel és rokon-
szenvvel. Cikke végén azonban maga 
Ruspoli hívja fel a figyelmet az új 
műfaj veszélyeire, a fokozott hiteles-
ség látszatával járó fokozott vissza-
élési lehetőségekre: 

— A nyersanyag montírozása so-
rán bárki megmásíthatja a rendelke-
zésére álló elemeket és árulást kö-
vethet el filmjének alanyaival szem-
ben akár annak érdekében, hogy bi-
zonyos közönség tetszését nyerje el, 
vagy hogy megfeleljen a -rendelő" 
kívánságának. Bárki megteheti, hogy 
valóban hiteles elemekből egy 
"Mondo-Cane—t eszkábáljon össze, 
ami azt jelenti, hogy az objektivi-
tás leple alatt szégyenteljesen tisz-
tességtelen vállalkozást lehet végre-
hajtani . . . És ebben rejlik a legna-
gyobb veszély, amely ma a cinéma-
direct egész vállalkozását fenyegeti 
— fejezi be Ruspoli. 


