
Egyszemélyes  stáb  
JEAN  ROUCH  A  DOKUMENTUMFILMEZÉSRŐL  

A  budapesti  Francia  Intézetben  nemrég,  néhány  napon  
át  a  képmagnetofonnal,  vagy  ahogy  nemzetközileg  nevezik,  a  
videóval  ismerkedhetett  a  közönség.  A  videónak  a  filmmel  
szembeni  előnye,  hogy  hosszabb  megszakítás  nélküli  felvétel  
készíthető  vele,  és  a  felvétel  azonnal  visszajátszható.  Fel-
használási  területe  széles:  szociológia,  orvostudomány,  szín-
házi  próba,  sport,  pszichológia,  pedagógia.  Terjed  a videó  kép-
zőművészeti,  esztétikai  használata  is:  a  legutóbbi  kasseli  Do-
kumenta  6-on  a  kísérleti  videó  a  kiállítás  fő  helyére  került.  

A  Francia  Intézet  „Néprajz  és  vi-
deó"  című  munkanapjának  szóvivő-
je  Jean  Rouch,  a  világhírű  etnográ-
fus-filmrendező  volt.  Rouch-tól  Ma-
gyarországon  két  régebbi  filmje,  az  
Én. a  néger  (1957),  és  az  Emberi  pi-
ramis  (1959)  kivételével  mást  nem  
ismerünk.  Jean  Rouoh  1917-ben  szü-
letett.  Űt-  és  hídépítő  mérnökként  
került  Afrikába.  Itt  fordult  érdeklő-
dése  a néprajz  és  a  néprajzi  filmezés  

felé.  Első  filmjét  1947-ben  készítette  
A  néger  mágusok  földjén  címmel.  
Azóta  mintegy  nyolcvan  filmet  for-
gatott,  melyeknek  java  része  népraj-
zi  rövidfilm.  Hosszabb  munkái  közül  
a  már  említett  kettőn  kívül  a  követ-
kezők  a  fontosabbak:  Egy  nyár  kró-
nikája  (1960,  E.  Morinnal),  Oroszlán-
vadászat  nyíllal  (1965),  Lassacskán  
(1969),  Kukurikú,  Csirke  úr  (1974),  
Babatou,  avagy  a  három  jótanács  

Jean  Rouch  
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(1976).  1977-ben  egyórás  riportfilmet  
készített  Margaret  Meaddel.  

A  Francia  Intézetben,  a  videóprog-
ramhoz  kapcsolódva  levetítették  a  
Babatou-t,  amelyet  Nigerben,  Bou-
bou  Hama  nigeri  rendezővel  együtt-
működve  forgatott  Rouch.  

A  film  egyszerű  története  egy  múlt  
századi  mondát  elevenít  meg:  a  hős  
idegenbe  megy  harcolni  (mondhat-
nánk,  elszegődik  zsoldoskatonának),  
majd  zsákmányával,  rabszolgákkal  
és  pénzzel  gazdagon  tér  haza  falujá-
ba.  Csakhogy  közben  a  harcban  el-
veszítette  legjobb  barátját,  öt  évig  
távol  élt  családjától,  kapcsolatai  
meglazultak;  időközben  felnőtt  fiá-
nak  mégis  azt  tanácsolja,  menjen  el  
ő  is  háborúzni,  mert  az  kifizetődő  
dolog.  Ez  a  cselekmény  alkalmat  
nyújtott  Rouch-nak,  és  a  munka  ja-
vát  végző  nigeri  filmeseknek,  hogy  
beépítsék  a  filmbe  a  roppant  gazdag  
afrikai  mitológiát,  és  filmre  vegye-
nek  néhány  népszokást.  Ezek  közül  
legérdekesebb  és  legérdekfeszítőbb  
talán  az,  amelyben  az  elesett  harcos  
eltemetésének  rituáléját  láthatjuk.  
Külön  földelik  el  a  testet,  és  külön  
helyezik  el  a  föld  felett  a  lelket  
szimbolizáló  bábut,  hogy  a  lélek  ne  
kerüljön  a  sírba  a  testtel  együtt.  Ez-
után  bárányáldozatot  mutatnak  be,  
és  következik  egy  szinte  hihetetlen,  
ám  a  filmen  követhető  esemény:  a  

már  átvágott  nyakú  birka  pontosan  
abban  a  pillanatban  rándul  össze,  
amikor  a mágus  erre  a  szellemek  se-
gítségével  „felszólítja".  

A  Babatou  furcsa  keveréke  a  hu-
szadik  századi  Afrikának,  és  a  míto-
szoknak:  a  szereplők  például  fran-
ciául  beszélnek,  köznapi  gesztusaik  
és  szavaik  szabadon  keverednek  az  
eljátszott,  a  mítoszt  megelevenítő  
epika  archaikusságával;  vagy  az  
európai  film  nyilvánvaló  hatásaként  
lassított  felvételben  láthatjuk  a  vág-
tató  lovat.  

—  Azért  választottuk  a  francia  
nyelvet,  illetve  annak  Afrikában  ki-
alakult  változatát  —  mondta  Jean  
Rouch  a  vetítés  után  —,  hogy  ezzel  
elősegítsük  a  film  forgalmazását:  a  
francia  univerzálisabb  a  rengeteg  
törzsi  nyelvvel  szemben.  

—  Milyen  a  film  helyzete  jelenleg  
Afrikában? 

—  Nigerben  például,  ahol  én  dol-
gozom,  öt  filmrendező  van,  és  más  
országokban  is  egyre  több.  De  az  af-
rikai  film  alapvetően  rossz  helyzet-
ben  van,  hiszen  alig  létezik  mozite-
rem, ahol  a  filmeket  vetíteni  lehetne.  
A  filmeket  gyakorlatilag  nem  forgal-
mazzák.  Vannak  ugyan  vetítések  kü-
lönböző  kulturális  központokban,  és  
léteznek  mozibuszok  is,  de  a  kis  fal-
vakban  például  nincs  áram,  és  az  
utak  olyan  rosszak,  hogy  a  buszok  



Jean  Rouch  forgatás  közben  Nigerben  

csak  nehezen  tudnak  eljutni.  Ügy  
gondolom,  a  megoldás  a  televízió  
lenne,  de  jelenleg  Nigerben  még  
nincs  tévé.  A  másik  megoldás  a  szu-
per  8  milliméteres  vetítőgépek  beve-
zetése  lehetne,  amelyeket  kis  agregá-
torokkal  ellátott  autókra  szerelné-
nek.  Ezt  szeretnénk  most  kipróbálni.  

—  Hogyan  készült  a  Babatou?  
—  A  Babatou-t  nagyon  olcsón  ké-

szítettük,  és  teljesen  az  improvizá-
cióra  építettük.  A  szereplők  ugyan  
hivatásos  színészek,  de  soha  nem  
tudtuk  előre  pontosan,  mit  fogunk  a  
következő  jelenetben  fölvenni,  sőt  
azt  sem,  hogy  mit  fogunk  forgatni  a  
következő  napon.  Egy  rövid  vázlat-
tól  eltekintve  nem  volt  előre  megírt  
forgatókönyvünk.  Az  improvizáció  
bevezetése  persze  nem  új  dolog  a  já-
tékfilmben.  Többek  között  már  Cas-
savettes  is  megcsinálta  a  New  York  
árnyai-bzn  és  az  Arcok-ban.  Ezzel  
tulajdonképpen  a  cinéma  direct  mód-
szereit,  a  riportkészítés  módszereit  
használjuk  játékfilm  létrehozására.  
Az  a  fikció  lényege,  hogy  átfogó  ké-
pet  adjunk  a  lefilmezett  emberekről.  
A  kamera  a játékfilm  megteremtője-
ként  ösztönző  szerepet  játszik.  

—  A  Babatou  néprajzi  dokumen-
tumfilm.  vagy  játékfilm?  

—  Számomra  nincs  különbség  et-
nográfiai  film  és  játékfilm  között.  
Ügy  gondolom,  a  képzelet  része  a  

kultúrának,  és  tudnunk  kell  a  képze-
letet  másokkal  megosztani.  Más  szó-
val  ez  azt  jelenti,  hogy  etnográfiai  
filmeket  kell  készíteni.  Én  a  film-
jeimet  azért  készítem  Afrikában,  
mert  elég  jól  ismerem  az  afrikai  or-
szágokat,  elég  jól  ismerem  azokat,  
akikkel  együtt  forgatom  a  filmeket,  
és  tulajdonképpen  jobban  érzem  ma-
gam  Afrikában,  mint  Franciaország-
ban. 

Mindezen  túl  a  filmjeim  megpró-
bálnak  egyfajta  spontán  reakcióval  
válaszolni  a  mai  világ  nagy  kérdései-
re:  a  háború  veszélyére,  az  erőszak-
ra,  vagy  akár  az  oktatás  problémái-
ra. 

Mindezek  a  dolgok  közvetlenebbül  
jelentkeznek  az  afrikai  emberek  éle-
tében.  Rengeteg  problémát  kell  meg-
oldaniuk,  világuk  tele  van  pillanat-
nyi  ellentmondásokkal.  Ezek  az  em-
berek  még  választhatnak,  még  nem  
tudják  pontosan,  mit  fognak  csinálni  
a  jövőben.  Mögöttük  egy  roppant  
erőteljes  kultúra  áll,  de  állandóan  új  
kérdésekkel  találják  szemben  magu-
kat. 

Az  általunk  teremtendő  világ,  a  
jövő  gyermekeinek  világa  multikul-
turális,  sokarcú  világ  lesz.  Nem  fog  
egy  kultúra  sem  uralkodni  a  többi  
fölött,  az  egész  egy  nagy  kultúra-
együttesként  él  majd.  

—  Az  újabb  filmművészeti  irány-
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zatok  közül  melyiket  véli  a  legfonto-
sabbnak? 

—  Rivette-et  említeném,  nem  is  
igen  láttam  túl  sok  filmet  az  utóbbi  
időben.  A  legtöbb  film  számomra  
nem  jelent  többet  unalmas  játszado-
zásnál.  Tagja  vagyok  a  Sadoul-díjat  
odaítélő  zsűrinek,  és  néhány  éve  
nagy  szomorúsággal  szemléljük  a  
fiatal  francia  filmet.  A  legérdeke-
sebb  mű,  amit  az  utóbbi  időben  lát-
tam,  egy  brazíliai  film  volt,  az  Ira  
Sema.  Két  éve  nyerte  el  a  Sadoul-
díjat.  Ez  a  film  is  a  játékfilm  eszkö-
zeit  használja  társadalmi  kérdések  
feldolgozására. 

A  dokumentumfilmek  terén  sincs  
izgalmas  alkotás  manapság.  Hiányza-
nak  azok  a  lelkes  emberek,  akik  
húsz  évvel  ezelőtt  dolgoztak.  Vége  
van  a  cinéma  directnek  is,  és  nem  
tudom,  hogy  miért.  Talán  a  videó  
hatása  miatt,  talán  a televízió  hatása  
miatt.  Nincsenek  már  lelkes  embe-
rek,  nincs  meg  az  a  láz!  

—  Itt  Budapesten  a  videóval  fog-
lalkozó  találkozón  vett  részt.  Miben  
látja  a  videó  jövőjét?  

—  Személy  szerint  nemigen  tudok  
videóval  dolgozni,  mert  a  felszerelés  
nagyon  kényes,  nagyon  nehézkes,  na-
gyon  drága.  Afrikában  feltétlenül  
színesben  kell  dolgozni,  és  hordoz-
ható  színes  képmagnó  még  nem  na-
gyon  létezik.  Sokkal  egyszerűbb  do-
log  16,  vagy  szuper  8  milliméterre  
forgatni,  és  azt  felnagyítani.  A  Ba-
batou  is  16  milliméteres  színes  film-
re  készült,  és  csak  később  nagyítot-
ták  fel  normál  35  milliméteresre,  
azért  is  lett  ilyen  olcsó.  Én  főleg  
a  16-os  technikát  ismerem,  ehhez  
van  felszerelésem.  De  fejleszteni  kell  
a  szuper  8  milliméteres  filmet  is,  fő-
leg  ami  a  hangot  illeti.  A  legközeleb-
bi  filmemet,  amelyet  Mozambikban  
forgatok  tanítványaimmal,  négy  
Nanterre-i  egyetemistával,  a  mozam-
biki  útépítő  munkásokról,  ezzel  a  
technikával  fogom  elkészíteni.  

Egyébként  az  ideális  stáb  egysze-
mélyes:  ugyanaz  az  ember  veszi  fel  
a  képet  is,  meg  a  hangot  is.  Én  az  
ilyen  filmezés  felé  tartok.  

LUGOSI  LÁSZLÓ  


