
A  FIKCIÓ  AGÓNIÁJA?  
MOTTÓ  I.:  Akik  ébren  vannak,  közös  világban  élnek,  de  
minden  alvó  csak  a  saját  világa  felé  fordul.  (HERAKLEJTOSZ)  

MOTTÓ  II.:  Attól  még  nem  lesz  egységes  történet,  mint  
egyesek  vélik,  hogy  egy  személyről  szól.  (ARISZTOTEL£SZ)  

MOTTÓ  III.:  Világnézet  nélkül  nem  lehet  helyesen  elbeszél-
ni,  nem  lehet  helyes,  tagolt,  változatos  és  teljes  epikai  kom-
pozíciót  felépíteni.  A  megfigyelés,  a  leírás  pedig  éppenség-
gel  pótléka  az  élet  hiányzó  mozgó  rendjének  az  író  fejében.  
(LUKACS  GYÖRGY)  

MOTTÓ  IV.:  A  probléma  éppen  az,  hogy  oly  módon  kezeljük  
és  vegyük  fel  filmre  a  stilizálatlan  valóságot,  hogy  az  ered-
ménynek  stílusa  legyen,  .(ERWIN  PANOFSKY)  

A  mozi:  csodálatos  művészet. Hogy 
miért,  azt  sem  a mozijáró  közönség-
nek,  sem  a  filmcsinálóknak  nem  kell  
különösképpen  magyarázni.  Csodá-
latos,  hogy  van,  csodálatos,  hogy  szá-
zadunk  gyermeke,  csodálatos,  hogy  
évezredek  jobbára  akusztikus  — hal-
lomásbeli  —  világképét  gyökeresen  
a  képek  világává  alakította  át.  Ezek  
után  azonban  hadd  vegyem  magam-
nak  azt  a  bátorságot,  hogy  a  mozi  
„csodájának"  egy  kevésbé . lelkesítő 
vonatkozását  írjam  körül,  nevezete-
sen azt  az elméleti  és  gyakorlati,  kri-
tikai  és  filmkészítési  „gyerekbeteg-
séget",  amely  a  művészeti  napszakok  
változásával  —  önmaga  körében  fo-
rogva  —  állandóan  heurisztikusán  
„felfedezi"  a  valóságot,  s  a  fikcióval  
szemben  a  dokumentumok,  a  „való-
ságos  valóság"  mellett  voksol.  

Most-  úgy  látom,  elsősorban  a  X.  
Játékfilmszemle  írásos  és  a  helyszí-
nen,  Pécsett  tapasztalt  szóbeli,  „at-
moszferikus"  visszhangja  alapján,  
hogy  a  fikció  és  a  dokumentumfilm  
vitájában  az  inga  merészen  az  utób-
bi  irányba  lendült  ki.  Az  eredmé-
nyek  című  rovatba  elsősorban  ez  ke-
rült.  Karakterisztikus  megnyilvánu-
lás  e  tekintetben  például  Markku  
Tuuli  finn  kritikusé,  aki  így  nyilat-
kozott:  „Az  idei  filmszemle  legna-
gyobb  újdonságának  azt  a  féldoku-

mentarista  stílust  érzem,  amely  a  
többi  között  olyan  művekben,  mint  
a  Cséplő  Gyuri,  Filmregény,  Külde-
tés,  Csatatér,  Veri  az  ördög  a  fele-
ségét  jelentkezik."  S  folytatva,  
az  ugyancsak  értékes  Apám  
néhány  boldog  évét  oly  módon  di-
cséri  meg,  amely  a  jószándék  mögött  
is  teljes  esztétikai,  kritikusi  zűrza-
vart  jelez:  „Vitathatatlan  játékfilm,  
vitathatatlan  dokumentum-jelleggel,  
s  minden  a  helyes  arányban  talál-
ható  benne:  dialógus,  zene,  fikció,  
dokumentum,  könny,  mosoly,  dráma  
és  zsánerkép."  (Film,  Szírtház,  Mu-
zsika,  1978.  febr.  25.  9.  old.)  Tételez-
zük  fel,  hogy  a  magyar  filmek  finn  
barátjának  nyilatkozata  a  nyelvi  és  
terjedelmi  korlátok  miatt  sikerült  
ennyire  sarkítottra.  Csakhogy  nem  
elszigetelt  jelenségről  van  szó.  Ládi  
István  újvidéki  kritikus,  akit  a  Film,  
Színház,  Muzsika  is  úgy  mutat  be,  
mint  a  „magyar  'filmművészet  egyik  
szakértőjét",  már-már  teoretikusi  
megfontolással  szakítja  ketté  a  ma-
gyar filmprodukciót:  „Önöknél  is  vi-
lágosan  elkülönült  a  filmgyártás  két  
lehetséges  útjának  tendenciája.  A  
lumiére-i  úton,  á  dokumentumokra  
építő  filmek  jelentős csoportja  szüle-
tett.  Ezek  közül  figyelem  felkeltő  a  
Cséplő  Gyuri,  Filmregény,  Csatatér  
és mások,  míg  a méliés-i  úton  a  fan-



tázia  és  fikció  birodalmába  láthat-
tunk  kirándulásokat."  (Uo.  9.  old.)  

Most  ne  foglalkozzunk  a  „lu-
miére-i"  és  a  „méliés-i"  út  —  szak-
irodalomban  elég  gyakran  előforduló  
(más formában:  „vertovi"  és  „eizens-
teini"  út)  —  megkülönböztetésének  
problematikusságával,  inkább  fordít-
suk  figyelmünket  a  két  nyilatkozat-
ban  a  dokumentum  közös  nevezőjére  
hozott  filmékre.  Ha  ezt  tesszük,  rög-
tön  sikos  halként  csúszik  ki  kezünk-
ből  a  jelszóként  használt  „dokumen-
tum"  szó.  

A  felsorolt  ihat  film  közül  kettőt-
kettőt  minden  különösebb  elemzés  
nélkül  elhatárolhatunk.  A  Veri  az  
ördög  a  feleségét  és az  Apám  néhány  
boldog  éve  felületes  rápillantásra  is  
—  színészek,  kötött  forgatókönyv,  
drámai  szerkesztésmód  stb.  —  játék-
film,  amely  egy  pillanatig  sem  ka-
cérkodik  azzal  a  lehetőséggel,  hogy  
a  benne  kifejezett  igazságokat  a  lát-
vány  és  a  szöveg  közvetlen,  „rende-
zetlen"  valóságaként  sugallja.  A  má-
sik  oldalon  áll  két  „szabályos"  do-
kumentumfilm,  a  Küldetés  és  a  Csa-
tatér,  amely  vegytisztán  képviseli  
műfaját,  mindkettő  az  interjú  mód-
szerét  alkalmazza,  s  játékfilmet meg-
közelítő  terjedelmüket  mindössze  az  
indokolja  —  természetesen  fontos  té-
nyező!  —,  hogy  a mélyebb  analízist,  
a  néző  aktivitására  számító  követ-
keztetések  levonását  nem  kívánja  a  
mű  durván  „megsegíteni",  a  riport-
alanyok  igazságát  látványos  szer-
kesztéssel  —  a  készítők  szemszögé-
nek  tűzzel-vassal  való  érvényrejut-
tatása  érdekében  —  lejáratni.  A  lé-
nyeg  azonban  ettől  függetlenül:  a  
nyilatkozók,  a  helyszínek,  a  „kép  és  
hang"  azonosak  önmagukkal,  a  szi-
tuációk  úgy  bomlanak  ki  —  például  
a  Csatatérben  az  avatási  ünnepség  
—,  ahogyan  azok  ott  megjelentek:  
megismételhetetlen  egyediségükben.  

Hosszabb  meditációt  igényel  azon-
ban  a  két  köztes  film,  a  Filmregény  
és  a  Cséplő  Gyuri.  Mindkettőt  jel-
lemzi  a  „riport-szituációk"  túltengé-
se,  az  amatőr  szereplők  „önmagukat  
adó"  hitelessége,  olyan  szociális  szi-
tuációk  megragadása,  amelyek  „átté-
telek  nélkül"  is  hatást  váltanak  ki  
stb.  Felületesen  nézve,  mindkét  mű  
kivívhatja  magának  a  „féldokumen-
tum"  furcsa  kategóriáját.  De  próbál-
junk  egy  kicsit  játszani!  Mi  lenne,  

ha  ez  a  két  film  mondjuk  mexikói  
mozi  lenne?  Mi  lenne,  ha  nem  tud-
nánk,  hogy  a  szereplők  amatőrök,  a  
helyszínek  „eredetiek"?  Mi  lenne,  ha  
csak  a  filmekre  lennénk  utalva,  s  
nem  arra  a  gazdag  magyarázói  öve-
zetre,  amely  például  ezt  a  két  fil-
met  itthon  kíséri?  Gondolom,  ebben  
az  esetben  sokkal  nagyobb  hangsúlyt  
kapna  a  történet,  a  fikció,  amely  
mindkét  filmet  alapjában  meghatá-
rozza,  az  a  dramaturgia,  amely  a  
Filmregény  ben  maga  mögött  érzi  a  
csehovi  Három  nővér  ihletését,  a  
Cséplő  Gyuriban  pedig  a  geothei  
„Bildungsroman"  szerkezeti  útmuta-
tását.  Mert  vajon  —  akár  halmozott  
farmában  is  —  műfajelhatároló  elv  
lehet-e  az,  hogy  a  színészeket  ama-
tőrök,  az  épített  díszleteket  az  „ere-
deti  helyszínek",  a  kötött  forgató-
könyvet  improvizálás,  a  szigorú  kép-
komponálást  (mozgékony,  riporteri  
kamera  helyettesítik?  Ez  mindössze  
az  eszközök  —  a  maguk  szintén  ter-
mészetesen  rendkívül  fontos  —  kér-
dése,  amely  azonban  a  kész  mű  
szempontjából  a  műfajt,  az  alapvető-
en  fikciós  struktúrát  lényegileg  nem  
befolyásolja. 

Azt  hiszem,  itt  van  a  probléma  
gyökere.  Amikor  is  az  eszköztár  és  
a  műfaj  fogalma  összekeveredik,  no-
ha  —  esztétikatörténeti  közhely  —  
már  Szókratész  elvégezte  azt  a  fon-
tos,  az  esztétikai  kutatásokat  egyál-
talán  lehetővé  tevő  megkülönbözte-
tést, amely  az  alkotást  létrehozó  esz-
közök  és  a  „cél"  között  áll  fenn.  
Az  pedig  már  egyenesen  a  szavak-
kal  való  üres  játéknak  tűnik,  hogy  
a  dokumentumfilm  és  a  dokumentá-
ció  fogalma  összetorlódik,  noha  a  
kettő  különbsége  nyilvánvaló,  ráadá-
sul  a  kettő  között  olyan  reverzibilis  
folyamatról  van  szó,  amely  a  fikciót  
is  dokumentumértékűvé  teszi,  illetve  
a  dokumentumot  művészi  értékkel  
ruházza  fel.  

A  helyzet  tovább  bonyolítható,  ha  
például  a  széltében-hosszában  hasz-
nált  dokumentarizmus  vagy  „doku-
•mentarista  ihletés"  fogalmát,  mint  a  
műfajok  felett  lebegő  stílusfogalmat  
vesszük  szemügyre,  ezáltal  az  esz-
köztárat  a  legátfogóbb  esztétikai  ka-
tegóriáig  eszkalálva...  sic  itur  ad  
astra!  Határ  a  csillagos  ég.  Az  ol-
vasó  azonban  joggal  vetheti  a  sze-
memre,  érdemes-e  vélt  vagy  valósá-



gos  műfajelméleti,  szakszó  használa-
ti  kérdésekre  ennyi  szót  vesztegetni.  
Mert  hiszen  a  néző  minden  elméleti  
megfontolás nélkül is  látja  (ha a  for-
galmazás  is  úgy  akarja),  hogy  mi  a  
dokumentumfilm:  elegendő  Vertov,  
Grierson,  Flaherty,  Ivens  vagy  
Romm  nevét  emh'teni  egyfelől,  
Eizenstein,  Fellini  és  Jancsó  nevét  a  
fikció  három  változataként  másfelől.  
Ügy  gondolom  azonban,  hogy  a  do-
kumentum  és  a  fikció  kimondott  
vagy  színfalak  mögötti  vitája  ko-
rántsem  poétikai  kérdés.  A  kiinduló  
pont  a  hetvenes  éveknek  az  a  jel-
legzetessége,  hogy  filmjeinkről  szól-
va  a  korábbiaknál  nagyobb  mérték-
ben  nőtt  a  hitelességet  firtató  igény,  
valamint  az  élet  köznapi  szférája  
iránti  érdeklődés.  Most  nem  elemez-
ve,  :hqgy  ez  az  igény,  amely  látszó-
lag  rendkívül  pozitív,  olykor  men-
levelet  ad  dezideologizáló  törékvé-
séknek  is,  mégis  aligha  mindegy,  
hogy  divatból,  kényelmességből vagy 
más  megfontolásokból  a  filmjeink  
iránt  valóban  megnövekedett  hite-
lesség-igényt  csupán  egy  módszer-
hez,  a  „dökumentarista  ihletéshez",  
a  „közvetlenül  ellenőrizhető"  film-
típushoz  kötjük,  és  ókkal,  ok  nélkül  
kétséget  ébresztünk  a  fikció  hosz-
szabb  távon  igazolható  hitele  iránt.  
Aligha  közömbös  kérdés,  hogy  film-
jeink  világában  a  köznapiság  meg-
jelenését  ünnepeljük,  mint  a  bonyo-
lult  jelen  egyetlen  körüljárható  tere-
pét,  és  elhatároljuk  magunkat  akár  
a  jelent,  akár  a  történelmünket  illető  
nagyobb  léptékű  világmagyarázat  le-
hetőségétől.  De  vajon  igazolható  az  
a  gyanúm, hogy  —  főként  kényelem-
szeretetből  —  a  fikció  agóniáját  
kezdjük  hirdetni?  Azt  hiszem,  igen.  
Mert  mi  mással  magyarázható,  hogy  
a  kétségtelen  fikciós  filmeket,  külö-
nösen  ha  sikerültek,  más  kategória  
alá  kívánjuk  begyömöszölni?  Mivel  
magyarázható,  hogy  a  X.  Játékfilm-
szemle  visszhangjában  oly  kevés  szó  
esett  az  —  úgymond  —  „klasszikus  
fikciós  filmek"  számban  és  értékben  
az  előbbi  „kategóriánál"  nem  kevés-
bé  jelentős  csoportjával?  

Mert  végül  is  az  is  határozott  ál-
lásfoglalás,  hogy  mi  az,  amiről  nem  
beszélünk.  Például  a  „betegről",  a  
fikcióról.  Aligha  tételezhető  fel,  hogy  
ez  valamiféle  kritikusi  „összebeszél  
lés"  eredménye  lenne,  tehát  hogy  

iménti  kérdéseinkre  választ  kapjunk,  
az  okokat  mélyebb  rétegekből  kell  
előhívni.  Egyrészt  abból  a  hatásból  
kell  eredeztetni,  amelyet  a  nyugati  
film  jelenlegi  helyzete  tesz  a  magyar  
filmre.  Miről  is  lehet  szó?  Amióta  
az  új  hollywoodi  film  éppen  a  rea-
lisztikus  fikció  segítségével  terjeszti  
az  american  way  of  life  ideológiáját,  
a  jó  szándékú  baloldali  kritika  is  
beleesett  abba  a  hibába,  hogy  nem  
csupán  az  ideológiát,  hanem  közve-
títő  eszközét,  a  fikciót  is  a  vádlottak  
padjára  ültette.  Nyilvánvalóan  ezt  
kellett  tennie,  hiszen  nemcsak  a  fik-
ciós  „parapszichológiai"  filmek,  Az  
ördögűző,  Az  eretnek  és  társai  járat-
ják  le  a  „realizmust",  hanem  a  fino-
mabb  manipulációs  eszközökkel  élő  
Taxisofőr  típusú  filmek  is.  Ez  a  bal-
oldali  kritika  óhatatlanul  ilyen  
szemmel  fordul  filmjeink  felé  is,  és  
inkább elnézik  a  kivitelezésbeli  eset-
lenségeket,  mintsem  fikciós  filmje-
ink  differentia  specificáival  bíbelőd-
jenek.  A  magyar  film  lelkes  és  ön-
zetlen  propagátonai  egyébként  is  a  
nyugati  film  kettéhasadását  a  kon-
zum  és  a  művészet  szektorára  mint  
megváltoztathatatlan  tényt  kezelik,  
és  a  magyar  film  terjesztésének  le-
hetőségeit  csak  a  létszámban  kicsiny,  
de  —  mint  mondják  —  „jövőszerű  
lehetőségeiben"  nagy  szubkulturális  
csatornákon  át  látják  lehetségesnek.  
Ezeknek  a  csatornáknak  azonban  —  
filmjeinket  illetően  is  —  elsősorban  
„híranyagra"  van  szükségük,  és  csak  
másodsorban  művészi  termékre.  A  
fikció  és  a  manipuláció  azonosítása  
az  ő  esetükben  érthető,  de  ez  nem  
jelenti,  hogy  számunkra  is  elfogad-
ható. 

Az  okok  második  —  jelentősebb  —  
csoportja  azonban  sajátosan  hazai  
termék.  Legelőször  egy  „történeti"  
érzékcsalódásról  van  szó.  Azok  szá-
mára,  akik  a  hatvanas  évek  film-
művészetét  a  „legenda  aurea"  
szemüvegén  át  nézik,  úgy  tekintik  
például  a  Nehéz  embereket,  mint  a  
korszakot  megalapozó  művet.  Úgy  
gondolják  tehát,  hogy  egy  új  arany-
kor  eljövetelét  szintén  a  dokumen-
tumfilm  műfajáhqz  lehet  kapcsolni,  
vagyis  a  művészeti  fejlődés nagy  ru-
lettjátszmájában  a  dokumentum  biz-
tos tét  S ekkor  születnek  az  „avant-
gardista  dokumentumfilmről"  szóló,  
sem a  hatvanas, sem a hetvenes  évek  



valódi  mozgásait  figyelembe  nem  
vevő  megalapozatlan  panegirikusok.  

Ezzel  függ  össze,  'hogy  a  „doku-
mentarizmus"  melletti  lándzsatörés  
bajnokai  nem  veszik  észre  a  Balázs  
Béla  Stúdió  alapító  nemzedéke  és  
a  mai  fiatalok  funkciókülönbségét.  
A  BBS  alapitó  nemzedéke,  nem  füg-
getlenül  a  francia  „új  hullám"  al-
kotásaitól,  kiszabadította  a  filmet,  
a  „papa  moziját"  a  dogmatikus  dra-
maturgia  béklyóiból,  és  ezzel  frissí-
tették  föl  az  előttük  járó  nemzedé-
kek  munkáit  is.  A  jelenlegi  BBS-s  
nemzedék  a  közvetlenül  ellenőrizhe-
tő  hitelesség  igényével  lépett  fel,  do-
kumentumfilmeket  készített,  s  ezzel  
képes  hatni,  versenyre  késztetni  má-
sokat  is.  Csakhogy  ebből  ellentétet  
konstruálni,  és  nem  látni,  hogy  a  
korábbi  nemzedékeken  a  szigorúbb  
dramaturgia  számon  kérése,  ugyan-
akkor  a  jelenlegi  fiatalok  dramatur-
giai  szabadosságaival  szembeni  el-
néző  viszony  mindenképpen  káros:  
a  nemzedékek  tevékeny,  egymást  
kölcsönösen  kiegészítő  „békés  egy-
más  mellett  élése"  ellen  hat.  Ez  ügy-
ben  Sas  György  fogalmaz  élesen,  vi-
lágosan:  „Sajnos,  az  alapító  nemze-
dék  egyes  murtkáin  itt-ott  már  az  
elöregedés  tünetei  fedezhetők  fel."  
(Film,  Színház,  Muzsika.  A  magyar  
film  ellentmondásai.  1978.  márc.  4.  
12.  old.)  Sajnos,  ő  sem  elemzi,  hogy  
miben  áll  —  konkrétan  —  ez  az  el-
öregedés,  és  így  csak  azt  gondolhat-
juk:  a  fikciós  dramaturgiában.  S  
voltaképpen  csak  az  igazság  egyik  
oldala,  ha  ösztönözzük  az  alkotókat,  
hogy  a  köznapiság  övezetét  térké-
pezzék  fel,  „minthogy  az  is  alkalmas  
lehet  —  írja  Sas  György  —  a  nagy  
kérdések  felvetésére,  esetleg  megvá-
laszolására",  és  nem  óvjuk  őket  a  
„valódi  valóság"  hajszolása  közben  
egyre  inkább  megtestesedő  neonatu-
ralizmustól,  amely  —  elméleti  köz-
hely  —  táptalaja  a  romantikus  alle-
góriáknak,  amit  filmművészetünk  —  
szerencsére  — már  maga  mögött  ha-
gyott. 

Harmadjára  a  fikció  ellenes  han-
gulatokat  az  is  szítja,  hogy  állandó-
an  áldatlanul  újratermelődik  az  a  
vita,  amely  közönségfilm—művész-
film  címszó  alatt  futott  korábban  
sem  túlságosan  dicsteli  pályát.  Reá-
lis  közönségigények  szolgálata  (és  
nem  kiszolgálása)  a  filmgyártás  köz-

ponti  kérdése,  s  e  tekintetben  a  pé-
csi  szemle  talán  szolgált  néhány  jó-
ízű  példával.  Ha  külföldi  barátaink  
kommersz  ellenes  elfogultságukban  
ezt  konformizmusnak  nevezik,  ezt  
értjük,  de  azért  a  vitát  nem  szüntet-
jük  be  velük.  Csak  egy  példát.  Sem-
miképpen  sem  nyugodhatunk  bele  
abba  a  kritikai  rövidzárlatba,  hogy  a  
80  huszár  egyes  mozzanatait,  a  kellő  
tárgyismeret  hiányában,  kényelem-
ből  „mozikompromisszumnak"  tekin-
tették,  és  nem  a  történelmileg  hite-
les  fordulatok  filmi  ekvivalensének,  
csupán  csak  azért,  mert  ezeket  az  
elemeket  a  kommersz  történelmi  re-
vü  is  felhasználja.  Természetesen  
nem  egy  igény  szolgálatának  védel-
méről  van  szó  csupán,  hanem  a  film  
és  közönség  kapcsolatának  sajátos  
„elfuttatását"  végezhetjük  el,  ha  e  
kapcsolatban  speciális  és  konstruk-
tív  szerepet  betöltő  dokumentumfil-
meket  szembeállítjuk  a  „kommersz  
fikcióval",  noha  jól  tudjuk,  furcsa  és  
kellőképpen  nem elemzett  tény,  hogy  
a  fikció  befogadása  könnyebb,  mint  
a  dokumentumé.  Lehet,  hogy  a  be-
fogadásnak  ez  a  viszonya  a  jövőben  
megváltozik,  ám  addig  is  —  ha  a  
művészet  létezését  a  befogadás  ak-
tusával  együtt  tételezzük  teljesnek  
—  sokáig nem  mondhatunk  le  a  fik-
ciós  tömörítés,  az  ideologikus  kiin-
dulás  emberi  öntudatot  fölébresztő  
nagy  hivatásáról.  

És  a  rossz  fikciós  filmek  nem  já-
ratják  le  a  fikció  hitelét?  Igaz,  ilyen  
filmek  is  voltak  szép  számmal  Pé-
csett.  De  ez,  gondolom,  nem  lehet  ok  
az  agóniáról  szóló  suttogásokra  és  si-
kolyokra,  minthogy  egy  rossz  doku-
mentumfilm  sem  vonhatja  kétségbe  
a  műfaj  hasznát,  szerepét  filmművé-
szetünk  fejlődésében.  Csakhogy  az  is  
világos,  egy  műfaji  kategória:  nem  
értékfogalom.  Egy  mesterségesen  
konstruált  „irányzat":  elfedi  azokat a 
lényegesebb  mozgásokat,  amelyek  a  
történelemről,  a  jelenről,  a  praxisról  
filmjeinkben kifejeződő  gondolkodás-
formákat  valódi  tartalmuk  szerint  
különböztetik  meg.  Amit  —  csak  je-
lezve  a  lehetséges  konfrontációt  —  
az  „ébren  levők"  és  az  „alvók"  két  
hérakleitoszi  csoportjára  lehetne  
bontani.  Semmiképpen  sem  úgy,  
hogy  a  dokumentum  az  „ébren  levő",  
s  a  fikció  az  „alvó".  

MARX  JÓZSEF  


