
REJTETT KAMERA VAGY ÉLES SZEM? 
Vita folyik nálunk egy 

ideje a dokumentumfilme-
sek táborában a rejtett ka-
merás, ellesett módszer és a 
megkomponált, megrende-
zett filmek hívei között. 
Nemcsak szócsata ez, na-
gyon helyesen müvekkel is 
riposztoznak egymással a 
kétféle módszer követői. S 
a művészeti párharc közben 
születnek érdekes, figyelemre 
méltó alkotások is, mindkét 
fajtából, s olykor nemzet-
közi elismerést is hoznak 
haza egy-egy fesztiválról. 
Mégis egyetértek Rajk And-
rás megállapításával, ame-
lyet fesztivál-tapasztalatai 
alapján a Filmvilág decem-
beri számában írt meg, hogy 
ti. dokumentumfilm-művé-
szetünk fejlődésével és jelen-
legi színvonalával nem lehe-
tünk elégedettek, ha némi 
egybevetést teszünk a doku-
mentumfilm nemzetközi 
színvonalával. 

Nemrégiben részt vettem 
Lipcsében a dokumentum-
és rövidfilmek nemzetközi 
fesztiválján. Ez az egyetlen 
szocialista rövidfilmfesztivál. 
Ismeretes, hogy az évről 
évre jelentősebb nemzetközi 
művészeti verseny jelszava 
a béke: A világ filmjei a 
világ békéjéért. Természetes, 
hogy e jelszónak megfelelő-
en a bemutatott mintegy 
száz rövidebb-hosszabb film 
döntő többsége politikai tar-
talmú, agitációs célzatú film. 
Láttunk néhány filmet, 
amelynek ez a szenvedé-

lyesség adott karaktert:- a 
japánoké például egy nagy 
sztrájkról számolt be szinte 
naplószerű hűséggel követve 
az eseményeket, s bár művé-
szi kidolgozásán érezhető 
volt, hogy milyen lehetetlen 
körülmények között ké-
szült, a zsűri mégis — vagy 
talán éppen ezért — rendkí-
vül szellemes díjjal jutal-
mazta: egy ió mm-es han-
gos felvevő berendezéssel. 

Számunkra mindenesetre 
érdekesebbek most azok a 
filmek, amelyek fejlettebb 
technikai és művészeti mód-
szerekkel készültek és ezért 
alkalmasak arra, hogy bizo-
nyos esztétikai következteté-
seket vonhassunk le belőlük. 
Meglehetősen kevés rejtett 
kamerás vagy szoktatott ka-
merás filmet láthattunk; 
ezek a módszerek, amelyek 
nálunk most mintha divatot 
jelentenének, a látott filmek 
java részében elvétve jelent-
keztek, egy-egy villanásban, 
amikor épp ez a módszer 
látszott célravezetőbbnek. 
A legjobb filmek rendkívüli tu-
datosságról, éles megfigyelőké-
pességről, kitűnő kompozíciós 
tehetségről tanúskodtak, és ar-
ról az anekdota „tudtam, 
hová" poénjára emlékeztető 
készségről, hogy „tudtam, mi-
kor kell a kamera gombját 
megnyomni". 

Tomboló sikert aratott a 
fesztiválon az olasz Lino del 
Fra és felesége, Cecilia Man-
gini által rendezett színes 
film, a Díszelőadás. Három 

részre osztható. A bevezető 
képsor milánói nincstelene-
ket mutat, akik éjszaka sort 
állnak a Scala pénztáránál, 
hogy a díszelőadás jegyeit 
megkaparinthassák, felárral 
továbbadhassák és szegényes 
életüket ilyenformán kissé 
fellendíthessék. A második 
részhez egy szokványos kép 
vezet át: a felgyúló csillár 
képe — amely azonban ezen 
a helyen jelentőséget nyer. 
Most ugyanis hosszú képsor 
következik a gálaestre érke-
zőkről. Del Fra felfigyelt va-
lamire: az autókból min-
denki kissé nehézkesen száll 
ki, s ezáltal könnyen válik ne-
vetségessé, Lefényképezte te-
hát a luxuskocsik ajtajában 
az hanté voléét, amint kikec-
mereg, amint ügyetlenke-
dik. Nem rejtőzött el, nem 
mesterkedett semmit, csak 
élesszemü riporterként ott állt 
a kapuban, a portás mellett, 
és megnyomta a kamera 
gombját, amikor kellett. 
Felfigyelt arra is, hogy a ha-
tást fokozhatja, ha előbb a 
lábra koncentrál, amely ha 
csinos, a nézőben kellemes 
benyomást kelt; majd hir-
telen felrántja a gépet s 
megmutatja, hogy a csinos 
láb petyhüdt testben és seny-
vedt arcban folytatódik, 
amelyet a mértéktelenül reá-
aggatott ékszerek csak még 
komikusabbá tesznek. 

Del Fra még valamire fel-
figyelt; arra, hogy az embe-
rek intim pillantásai, üd-
vözlő kézmozdulatai, szem-



villanásai a kívülálló szemé-
ben gyakran nevetségesek, 
Madáchot idézve: „amilyen 
mulattató kettesben, oly ízetlen 
harmadiknak". Ezért egy má-
sik felvevőgéppel a Scala 
előcsarnokában portyázott, s 
figyelte az egymás felé for-
duló, egymást köszöntő elő-
kelőségeket. Felcsillanó sze-
mük, magakellető moso-
lyuk, öntelt arcuk besz.édes 
agitáció lett, pedig a felvett 
képek egymáshoz illesztése 
közben sem tett többet, 
mint hogy kellő helyen el-
vágta és összeragasztotta a 
filmszalagokat; vagyis sem-
mi különösebb műgond 
nem érezhető a vágásban, 
csak annyi, hogy felesleges 
kockák ne zavarják a kép-
sort. Ezek az önmagukban 
talán jelentéktelen képek így 
tömegben egymáshoz illeszt-
ve hallatlanul ironikussá vál-
tak. 

A kisfilm harmadik része 
csak egyetlen kép, amely 
azonban maróan gúnyossá, 
sőt gyilkosan gúnyossá teszi az 
egész filmet. Az előadás kez-
detének pillanatában látjuk 
az előcsarnokot, egyetlen, 
mozdulatlan beállításban. 
Az előcsarnokon lassan ke-
resztülmegy a portás, és 
maga mögött húzza a földön a 
kapuról bevett olasz nemzeti 
zászlót. Ez az egyetlen kép 
gondolatsorokat szabadít fel, 
agitatívon értelmezi az előző-
leg látottakat és további, egy-
értelmű kombinációkra készteti 
a nézőt. 

Más filmek főleg ilyen 
asszociációs módszerekre 
építettek. Nagyon szép volt 

például a lengyelek televí-
zió-filmje, a „Várakozás". 
A „tortáiét" ez: egy fiatal-
ember taxin beviszi felesé-
gét a szülészetre, s ezután 
várnak, az asszony kínok 
között, a szülőszobán, a férfi 
idegesen a várószobában. 
Portrék következnek, kitű-
nően megfigyelt, érdekes 
arcok. A szülőszoba hangu-
latát egyrészt az asszony ke-
zének görcsös mozdulata, 
másrészt a várakozó orvo-
sok és ápolónők érzékelte-
tik. A várakozás természete-
sen tovább tart, mint a szü-
lés; a gyermek első sírása 
után a kamera a kórterembe 
is ellátogat s megmutatja az 
első táplálékukat élvező kis-
dedeket. A film egyik leg-
szebb pillanata következik 
ezután, egy lélegzetelállító 
háborúellenes sikoly. A béké-
sen táplálkozó gyermekek 
szuperplánjainak sora szinte 
túl hosszúra nyúlik; az 
utolsó képek alatt azonban 
egyre erősödő kórus hallat-
szik (mintegy az ablakon át 
beszűrődve), s aztán valóban 
látjuk is a hangforrást: a kli-
nika előtt katonai alakulat vo-
nul, a katonák vállán fegy-
verek és céltáblák, fi céltáblá-
kon emberi idomok. 

Jelképes-asszociációs 
módszerrel agitál s rendkí-
vüli felvételeivel is feltűnő 
az amerikai film, amelynek 
címe Vasárnap (talán, jel-
képességét hangsúlyozva, 
helyesebben: Ünnepnap), 
ízig-vérig riportfilm. Egy 
tavaszi vasárnapon különös 
tüntetés zajlott le egy New 
York-i parkban. Népdal-

kedvelő fiatalok szabadtéri 
hangversennyel akarták fel-
hívni a figyelmet arra, hogy 
nincs hol énekelniök. A rend-
őrség közlekedésrendészeti 
érvekkel betiltotta a prog-
ramot és erőszakot alkal-
mazva meg is akadályozta. 
Az operatőrök és a szinkron-
magnó kezelője elvegyültek 
a tömegben és mindenütt 
ott voltak, ahol valami érde-
kes történt. Szuggesztív kö-
zelségből látunk mindent, a 
kíváncsiskodó szemével, akit 
közben utolérhet és a szó 
szoros értelmében érinthet is 
a csak látni kívánt esemény. 
Verekedés közben az opera-
tőrt is megtaszították, le is 
bukott a földre, de a kamera 
gombját egy pillanatra sem 
eresztette el. Míg eleinte 
csak ezen a technikai bravú-
ron ámultunk, egyre inkább 
felfigyeltünk arra, hogy eb-
ben a filmben voltaképpen 
nem is az 1961. április 9-i 
tüntetésről van szó: messze-
hangzó, lázító agitáció ez a 
film az elnyomás, az önkény 
és az erőszak ellen. Megült a 
zárókép volt az, amely hir-
telen felfokozta az egész film 
hatását és egyértelműen 
hangsúlyozta mondanivaló-
ját. A rendőrség által kiürí-
tett, kordonnal körülzárt 
néma téren csak egy kisgye-
rek téblábolt már. A kordon 
mögül szemek szikráznak. 
Az énekszó elhalt, a küzde-
lem zaja elcsitult. S ekkor a 
film hirtelen kiemeli a kép-
ből a gyereket (a gép vario-
glaukárral „ráront"); a há-
tán észrevesszük a táblát: 
Énekelni akarok! Mi, ma-
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Csak 18 éven felülieknek 

Széles változatban is 

gyarok, szójátékot csinál-
tunk ebből a két szóból, 
mert tudtuk, hogy így kell 
érteni: Élni akarok!, sőt: 
Szabadon akarunk élni! 

Ezzel a kimondottan ri-
portfilmmel együtt említhe-
tek két kifejezetten publi-
cisztikai filmet. Az egyik a 

•dán Christensen műve: Asz-
szony a neved. A női egyen-
jogúság kérdését veti fel és 
vizsgálja logikusan, érve-
lően, egyszerűen. Olyan ez 
a film, mint egy vezércikk. 
A másikat ugyancsak ola-
szok készítették, a címe: San 
Lorenzo házai és emberei. Ez 
a film: interpelláció egy mi-
niszterhez. Milyen szörnyű 
körülmények között élnek, 

• vegetálnak egy városnegyed 
lakói, életveszélyes épületek-
ben — erről szól a film. 
Látszólag nem sajátságos 
filmfeladatot tűztek célul 
maguk elé ezek a filmek, 
mégis olyasmit tesznek, 
amire csak a film képes. 
A szót és a képet úgy fűzik 
egymáshoz, hogy érdeke-
sen, izgatóan, lelkiismeret-
ébresztően fonódnak össze 
és meggyíznek igazukról. (A 
publicisztikai filmek sorá-
ban említhetnénk áz ameri-
kai Robert Cohen egyórás 
filmjét is, amely a televízió 
számára készült, épp egy 
héttel a fesztivál előtt. A te-

kercset rendezője hozta ma-
gával. Címe: Az amerika-
ellenes tevékenység bizottsága 
— kétértelműségével felfedi 
a film tartalmát: a hírhedt 

•kongresszusi bizottság által 
vizsgált ügyek amerikaelle-
nesek-e, vagy inkább talán a 
bizottság munkája az? Ta-
núk vonulnak fel, tv-ripor-
tokat „idéz" a film. Dr. 
James Roosewelt szenátor 
például egy, a cenzúra által 
megváltoztatott riportot 
mutat be, egyszer az eredeti, 
egyszer a meghamisított vál-
tozatot.) 

A gazdag termésből még 
számos filmet idézhemék, 
hiszen a száz között sok ér-
dekeset láthattunk. Azt hi-
szem, elegendő, ha befejezé-
sül egy műfaji megjegyzést 
teszek, hozzászólásként is az 
ellesettség-megrendezettség-. 
vitához. Meggyőződésem 
szerint az úgynevezett do-
kumentumfilm a filmművé-
szet zsurnalisztikája; publi-
cisztika és riport; „irodalmi 
riport" és „publicisztikai ri-
port". S éppen ezért hatásos-
ságukhoz, fejlődésükhöz a 
legfontosabb a céltudatos és 
éles szem, céltudatos és éles 
kamera, amelynek rejtett 
vagy „megkomponált" al-
kalmazását éppen az alkotó 
művész céljai határozzák 
meg. ZAY LÁSZLÓ 
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