
FILMMŰVÉSZET VAGY FILMSZOCIOLÓGIA 
Amiről érdemes paródiát készíte-

ni, annak már aligha lehet kétel-
kedni életrevalóságában!. Jacques 
Baratiar nemrég forgatta Párizsban 
"Borsos édességek- című filmjét 
egy csapat fiatalról, a'kik álcá-
zott felvevőgéppel sétálnak a fran-
cia főváros utcáin, gyanútlan járó-
kelőket kapnak le masinájukkal, s 
közben mulatságos kalandokon es-
nek át. A főszerepeket színészek 
alakítják (Belmondo, Monica Vitti, 
Péner, Marina Vlady stb.), de a 
rendező, miközben ,a rejtett kamera 
divatos módszerét szatirizálja, szá-
mos jelenetben maga is azzal él. 

A rejtett kamera hódít. Mind több 
vita folyik róla, és hovatovább új 
filmműfaj körvonalai rajzolódnak 
ki. melynek meglétét immár nem-
igen tagadják, bár megállapodott 
neve még nincsen. Leginkább a ci-
néma-vérité szóval illertik, sokak 
szerint hibásan vagy nagyralátó 
módon. "Ugyan van-e peintwe-vé-
rité, littératUTe-vérité?« — kérdezi 
René Clair, hogy a festészet és az 
irodalom példájával utaljon a kife-
jezés képtelenségére; Alain Resnais 
a cinéma spontáné meghatározást 
javasolja; Jean Rouch, az új irány-
zat egyik fő képviselője, egyaránt 
tiltakozik a cinéma-vérité, cinéma-
direct, cinéma-authenticité címkék 
ellen. De magáról az ú j műfaj lé-
nyegéről is igen heves vita folyik, 
amelyben a realizmus olyan régi, 
nagy képviselői is hallatják szavu-
kat. mint — az előbb említett — 
René Clair, és nemrégiben az olasz 
Rossellini, aki jelentős szerepet ját-
szott már a neorealizmus bölcsőjé-
nél. Legutóbb pedig maguk a ciné-
ma-vérité alkotói próbáltak választ 
adni a sűrűn felmerülő kérdésekre 
a Tours-i Filmfesztiválon, ahol az 
UNESCO közreműködésével nagy-
szabású ankétot rendeztek a tény-
rögzítő filmről. 

Az előfutároknak kijáró elismerés 
adóját Jean Rouch rótta le: Dziga 
Vertovról beszélt, aki érdekes ki-
sérleteivel és a "kino-pravda- fo-
galmának megalkotásával ösztön-
zően hatott a mai útkeresőkre. 

"Dziga Vertov — mondotta a fran-
cia rendező — úgy vélekedett, hogy 
a filmszem, a felvevőgép lencséje 
egy újfajta látás eszköze: azt tar-
totta, hogy a dolgoknak van egy 
különleges realitásuk, melyet sze-
münkkel nem, csak a felvevő kame-
rával érzékelhetünk. Számára a 
géplencse az ember új, hatodik ér-
zékszerve volt. Módszere abban állt, 
hogy hagyta ezt az érzékszervet 
szabadon működni, találomra meg-
rögzíteni a jelenségeket; a felvett 
képekből aztán a maga művész-
akarata, szándéka szerkesztett ér-
telmes mondanivalót, művészi ví-
ziót; alkotásaiban tehát a montázsé 
volt az uralkodó szerep. Másként 
járt el a másik nagy úttörő, az 
amerikai Flaherty; ő előre kialakí-
tott elképzeléssel közeledett a való-
sághoz, amikor »Moana- című film-
jében azt akarta bemutatni, hogy 
tükröződik az emberi arcon a teto-
válás fájdalmas büszke művelete. 
Ezer meg ezer méternyi filmszala-
got forgatott le, végtelen türelem-
mel fényképezett, míg végre megta-
lálta a legjobban megfelelő mozza-
natot, és filmjében csak ezt a né-
hány képet használta fel-. Jean 
Rouch, állítása szerint, Dziga Ver-
tov analitikus és Flaherty szinteti-
kus módszerét igyekszik párosítani; 
a vitavezető Francois Chevassu in-
kább a szovjet filmalkotó munka-
stílusának folytatóját látja benne. 

Aggályos kérdésére: érdemes-e 
oly sok erőt, anyagot, időt áldozni a 
felvételek hosszú sorozatára, a vé-
letlentől várva, hogy meghozza sze-
rencsés ajándékát, a kifejező és jel-
legzetes képet? — Jean Rouch elis-
merte, hogy az új műfaj első példái 
nem arattak közönségsikert, mint 
mondotta, főként a forgalmazók! hi-
bájából: a játékfilmek nagy bemu-
tatótermeinek közönsége szórakozni 
akar, a tényrögzítő film szűkebb 
kört, másfajta vetitőalkalmakat kí-
ván. Mario Ruspoli szerint máris 
van közönség, mely fogékony az ú j 
törekvések iránt: az ifjúság. Statisz-
tikai adatok tanúsítják, hogy az új 
iskbla alkotásainak nézői túlnyomó-



részt (nyolcvan százalékban) húsz-
huszonikét éves fiatalok. Jean Fé-
raud is úgy véli, hogy az új nemze-
dék szavazata dönt majd, a maga 
részéről arra a korosztályra száimít, 
mely jelenleg ti zenhárom - ti zen hat 
éves. 

Jean Rouch az üzleti sikertelenség 
okai közé sorolta, hogy a tényrög-
zítő fűm ma még csak tapogatózó 
kísérlet. Készítőinek lelkiállapotát 
az újdonsült magnótulajdonoséhoz 
hasonlította, aki örül, hogy érdekes 
játékra tett szert, és válogatás nél-
kül rögzít szalagján minden csip-
csup beszédet. 

De azok a technikai fölszerelések, 
amelyeknek a mai filmező már bir-
tokában van, s amelyekről Dziga 
Vertov csak ábrándozhatott: a mes-
terséges fényforrás nélkül használ-
ható kamera, a ruházathoz erősíthe-
tő apró hangfölvevő készülék 
(-micro- cravate-) nagyszerű lehető-
ségeket, tudományos értékű kísér-
leteket ígérnek. Jean Rouch, aki a 
párizsi Embertani Múzeum munka-
társa és képzett Afrika-szakértő, 
szereti hangsúlyozni a tényrögzítő 
film néprajzi fogantatását és ren-
deltetését, s az új műfajt a tudomá-
nyos megismerés eszközének minő-
síti. Lelkesedéssel beszélt például 
G. Bouvet afrikai táncfelvéiteleirőd, 
melyek a mozgás elemek megörökí-
tésével magyarázatot adták az eddig 
csupán auditív módon vizsgált tánc-
zene érthetetlennek vélt ritmusvál-
tásaira. 

-Minek tartsuk hát a tényrögzítő 
filmek alkotóját — vetette föl a 
kérdést Pierre Barbin — filmmű-
vésznek vagy filmes szociológus-
nak?- Az iskola hívei nem titkolják 
művész-becsvágyaikat; Jean Rouch 
szerint az ideális filmalkotó az vol-
na, aki egy személyben tudós és 
művész Ez a követelmény azonban 
csak akkor valósulhat meg, ha a 
rendező és az operatőr munkáját 
ugyanaz a személy végzi. »Nyári 
krónika- című filmünk forgatása 
közben — mondattá — operatőrünk 
nagyon szép kameramozgatásokat 
hajtott végre, csak éppen a művészi 
képritmusnak nem volt mindig ele-
gendő mondanivalója. Cassavetes, a 
-New-York árnyai- rendezóje, más-, 
faj ta nehézségbe ütközött: nagy va-

lóságértékű felvételei csúnyák, mű-
vészietlenek voltak, sok ezer méter 
szalagot el kellett dobnia és a jele-
netek egész sarát, most már beta-
nítva, megrendezve, újra fölvennie, 
hogy a mű bemutatható legyen. Rei-
chenbach filmjeit lehet szeretni 
vagy nem szeretni, de azt senki 
sem tagadhatja, hogy nála a szem 
és a kamera, az alkotó elme és a 
kéz tökéletes harmóniában műkö-
dik; ha nem ő volna sajátmaga ope-
ratőrje, ezt nem lehetne róla elmon-
dani — fejtette ki álláspontját 
Rouch, aki, ha faggatják, szeret 
technikai problémák fejtegetésébe 
merülni. 

Jean Louis Cheray ironikusan 
megjegyezte erre: -Az elhangzottak 
alapján az ideális rejtett kamera 
az, amely az áruházi tolvajokat fi-
gyeli.- -Igen — felelte Jean Rouch 
— csakhogy az nem muttat semmi 
érdekeset.- De hát mi az, ami -érde-
kes-, ami művészi megörökítésre mél-
tó, mi az, ami a tényrögzítő filmet 
megkülönbözteti az egyszerű hír-
adófilmtől, ami a lefényképezett 
valóságot a realizmus igazságának 
szférájába emeli? Eisenstein — 
mint Claude Aveline és Jean Rouch 
is hangsúlyozta — mexikói filmje 
forgatásakor nem a valóság vélet-
len-kínálta mozzanatait fényképez-
te, hanem csupa elképzelt, megköl-
tött jelenetet vett föl, műve mégis 
maga a realizmus. Másfelől — mint 
René Cl érnem mondottá — merő 
dokumentumfilm is meghamisíthat-
ja a valóságot, például a felvételek 
összevágásával. 

Mindezekre a kérdésékre a 
Tours-i Filmfesztivál ankétja nem 
adott, nem is adhatott egyértelmű 
választ. A vita elnöke szerint nem 
volt több, mint megnyitni hasonló 
megbeszélések sorozatát. Annyi 
azonban már most is nyilvánvaló, 
hogy a filmművészetről -nem lehet 
vitáit folytatni az új irányzat ered-
ményeinek figyelembe vétele nél-
kül. i»A ítényrögzátő film megjelené-
se úgy hatott ránk, mint egy ököl-
csapás! — nyilatkozott Alain Res-
na;s. — Elszunyókáltunk habárain-
kon, s ez a csattanós ébresztő min-
denképpen üdvös.-
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