
Tévés dokumen&mfilm 
Egyéves múltra te-

kinthet vissza a Tele-
vízió Riport- és doku-
mentumfilm osztálya. 
Több sikeres, köztük 
három fesztiváldíjas 
film is készült ez alatt 
az év alatt. Bizonyára 
sokan emiékeznek a 
Társbérlőnk, az ecetfa, 
a Szombat 14 óra 10 
perc, Életmentés, Kinek 
lesz szerencséje?, A 
kerítés vagy A katona 
imája című filmekre. 

— Riport- és doku-
mentumfilmeket a tele-
vízió legkülönbözőbb 
osztályain, szerkesztősé-
geiben is készítenek. Mi 
indokolta ennek az új 
osztálynak a létrejöttét? 

— Az igaz, hogy 
máshol is készül doku-
mentumfilm a tévében 
— válaszolja Radványi 
Dezső, az osztály veze-
tője — de „rohammun-
kában", többnyire ak-
tualitáshoz kötődően. 
Nincs idő a hosszadal-
masabb előkészítő mun-
kára, gondosabb vágási 
munkálatokra. Egyszó-
val színvonalasabb do-
kumentumfilmeket sze-
retnénk itt csinálni. 

-— Valamiféle mun-
kamegosztás folytán itt 
készülnék tehát a tévé 
művészi dokumentum-
filmjei? 

— Nem erről van szó. 
Sokkal inkább arról, 
hogy nem tekintjük ma-
gunkat olyan műsorosz-
tálynak, amelynek meg 
kell töltenie műsorral a 
képernyőt. Vállaljuk 
kísérleteink kockázatát 
is, ha nem sikerül egy 
film, nem kerül adásba. 
Tehát valamiféle mű-
helymunka lehetőségét 
szeretnénk kialakítani 
ezen az osztályon. 

— A műhelymunka 
állandó alkotó-stábot 
is jelent? 

— Nem. A szakma 
minden területéről pró-
báljuk idevonzani a 
műfaj iránt érdeklődő-
ket, függetlenül attól, 
hogy a tévében vagy a 
filmgyárban dolgoz-
nak-e. Az elmúlt évben 
huszonegy filmgyári 
rendező dolgozott ná-
lunk, és három kopro-
dukciós filmet készítet-
tünk a MAFILM Doku-
mentum stúdiójával. 

— Ha a „gyári" és 
„tévés" dokumentum-
gyártásról külön nem is 
érdemes beszélnünk, de 
a mozivászonra és a 
képernyőre készülő do-
kumentumfilmek eset-
leges különbségeiről 
megkérdezném a véle-
ményét: Van-e tévés 

dokumentumfilm-mű-
faj? 

— Szerintem nincs, de 
azt hiszem, nem téve-
dek, ha azt mondom, 
hogy a nézőke szerint 
sincs. Én inkább arról 
beszélnék, hogyan sze-
retnénk alakítani, mó-
dosítani a tévés doku-
mentumfilmeket. A tö-
mörítés, sűrítés nem 
eléggé erős oldala film-
jeinknek. Aztán tévés 
és gyári rendezők egy-
aránt sokszor megfe-
ledkeznek a mondandó 
képi kifej zésének fon-
tosságáról is. A műfaj 
újabb módszereivel is 
kísérletezünk, a valóság, 
dokumentum, és játék-
elemek ötvözte stílus 
megteremtésével. Ilyen 
lesz Kenyeres Gábor 
Olvasd és add tovább 
című alkotása, Pintér 
László — Wiedermann 
Károly Családi album, 

és Szemes Maríanne 
Mélytó című „vegyes" 
műfajú filmjei, amelye-
ket 1973-ban készítenek 
el. 

— Van-e valamilyen 
tematikus terve, elkép-
zelése az osztálynak? 

— Nincs. Az alkotók 
bármilyen „fontos", te-
hát közérdekű társadal-
mi, politikai kérdés 
filmi ötletével jöhetnek 
hozzánk. De azért, ha 
végigtekintünk az el-
múlt év termésén, azt 
a következtetést vonjuk 
le magunk számára, 
hogy a jövőben az eddi-
ginél inkább a „meg-
rendelő", mint a „meg-
vásárló" szerepét kell 
játszanunk. 

— Milyen filmek 
megrendelésére gondol? 

— Nem is konkrét 
filmekről beszélnék, ha-
nem arról, hogy pon-
tosabban szeretnénk kö-
vetni a társadalmi moz-
gásokat. A Központi 
Bizottság legutóbbi ha-
tározata is számos izgal-
mas társadalmi kérdést 
vet fel, amelyek közül 
jó néhány alkalmas len-
ne dokumentumfilm té-
mának. Bizonyára töb-
ben emlékeznek a So-
roksári út 160 című fil-
münkre, amelyet Zolnay 
Pál rendezett. A film a 
nagyüzemi munkások 
bérgondjait vizsgálta. 
(A filmről egyébként 
miniszterelnökünk is el-
ismerően nyilatkozott, 
„elfogadta" a film igaz-
ságát.) Érdemes lenne 
most a béremelések 
után folytatni a filmet, 
elbeszélgetni ugyan-
azokkal az emberekkel. 
Ezt értem „megrende-
lésen". 
SZÉKELY GABRIELLA 
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