
Milyen legyen a dokumentumfilm? 
BESZÉLGETÉS BOKOR PÉTERREL 

Néhány hónapja, amerikai tanul-
mányútja után, került Bokor Péter 
a Híradó- és Dokumentumfilmstú-
dió élére. Pontosabban: visszakerült 
a filmhez, — ahonnan annak idején 
a tévébe ment át —, hazakerült, is-
merős művészi problémák közé. Be-
szélgetésünk időszerűségét nemcsak 
az ő kinevezése és friss tapasztala-
tai, hanem a miskolci fesztivál után 
leszűrhető tanulságok is indokolják. 

— Bizonyos fokig —kezdte Bokor 
Imre fejtegetéseit —, neheztelek a 
kritikusokra. Az utóbbi években 
csökkenő figyelemmel 'kísérik a 
miskolci fesztivált, „úgy sem törté-
nik semmi érdekes" — felkiáltás-
sal, holott, szerintem, éppen ez a 
„szürkeség" érdemelne komoly 
elemzést és értékelést. Tény, hogy a 
miskolci fesztivál nézői, néhány éve, 
legfeljebb érdekes, jó filmötleteket, 
szép operatőri munkát láthattak, de 
alig-alig olyan filmet, amely köz-
életi konfliktusokat tár fel, felka-
var, visszhagot ver.. Mint amilyen 
volt például Kovács András Nehéz 
emberek-je, Kolonits f'Ilana Utolsó 
1 elvonás-a ... 

— És tegyük hozzá: Bokor Péter 
Halálkanyar című, 1961-es filmje... 
De hadd jegyezzem meg: a kritiku-
soktól számon kért elemzés, lehet, se-
gítene az okok feltárásában, hogy 
miért nincsenek érdekes filmek. 
Tény, hogy nincsenek, vagy kevés s 
erről nem a kritikusok tehetnek. 

— Ez igaz. Nézzük hát akkor meg 
közelebbről a Híradó- és Dokumen-
tumfilmstúdió gondjait Kezdjük a 
leglényegesebbel: hol, mikor, ho-
gyan kerülnek a rövidfilmek a kö-
zönség élé? Kertelés nélkül mond-
juk ki: mind a tévé műsorában, 
mind a mozikban — háttérbe szo-
rulnak. Afféle kiegészítő műsorok, 
amelyeket „muszáj" sugározni, ve-
títeni, de igazában az sem volna 
baj, ha nem lennének. Hogy azért 
kezelik-e ilyen kelletlenül a doku-
mentumfilmeket azok, akik a mű-
sorokat összeállítják, mert a filmek 
gyengék, unalmasak, vagy éppen el-
lenkezőleg: azért készítik a filmeket 
eleve kedvetlenül alkotóik, s a szük-

ségesnél kevesebb gonddal, figye-
lemmel, mart úgy érzik: nem érde-
mes, — nehéz volna eldönteni. 

— Engedje meg, hogy ellent-
mondjak. A művész dolga, — mű-
soridőtől függetlenül —tehetségé-
ből, tudásából a legtöbbet adni. Mi 
úgy látjuk, a nézők azért maradnak 
el, s a műsorban azért kerülnek 
olykor „perifériára" a kisfilmek, 
mert nem eléggé érdekesek és von-
zóak. Ügy tűnik, a baj gyökere az 
„Önök készülékében" van... Ho-
gyan születik tulajdonképpen egy 
dokumentumfilm, hogyan történik 
a témaválasztás? 

— Sajnos, legtöbbször úgy, hogy 
a film rendezője, hozzávetőleges in-
formációk alapján készít az íróasz-
tal mellett egy vázlatot. A valóság-
gal csak akkor találkozik, ha meg-
kezdi a filmet Holott nyilvánvaló, a 
folyamatnak fordítva kellene tör-
ténnie, a rendező rútkor nyújtsa be 
témajavaslatát, ha már alaposan is-
meri az anyagot Ideálisnak a do-
kumentumfilm készítésére azt a 
módszert tartom, ahogyan a tévében 
sugárzott több részes film készült 
Pogány baranyai községről. Márkus 
István, Hanák Gábor, B. Révész 
László és a munka kezdeti stádiu-
mában én magam is kdsebb-na-
gyobb megszakításokkal másfél éven 
át hónapokat töltöttünk Pogány-
ban. Meggyőződésem, hogy az ilyen 
„előzetes elképzelés nélküli" körül-
nézés a legvalóságosabb ^valóságon 
alapuló gondolatokat, témákat ad-
hatja. Érzésem szerint a dokumen-
tumfilm-alkotók túlságosan „ott-
hon ülők", nem mozognak eleget 
abban a társadalmi közegben, 
amelynek valóságos (és nem ki-
agyalt) problémáiról kellene hírt 
adniuk. Márpedig éppen ez a leg-
fontosabb! A rendeletek, közeli és 
távlati tervek általában a „nagy 
számok" törvényeire épülnek. Arra 
aligha van lehetőség, hogy központi 
intézkedések, irányelvek kidolgozá-
sakor a végrehajtás emberi momen-
tumait is részletesen elemezhessék. 
Hogy még pontosabban fogalmaz-
zák: ha abból indulunk ki, hogy a 



dokumentumfilmekben minden más 
filmműfajnál erőteljesebben érvé-
nyesül a „hic et nunc" szempontja, 
akkor filmjeinknek nyilván nyomon 
kell követniök azokat a legfonto-
sabb „mozgásokat", amelyek a mai 
Magyarországot jellemzik. Ha mos-
tanában a gazdasági fejlődésben je-
lentkeznek a legizgalmasabb válto-
zások,— azt hiszem, ez a helyzet—, 
akkor nekünk dokumentaristáknak, 
elsősorban ezekre kell koncentrál-
nunk. 

De hát nem gondolnám, hogy ki-
zárólag ilyenféle filmeket kellene 
készítenünk. Meg aztán nem a mi 
stúdiónk a dokumentumfilm egyet-
len műhelye. Ami viszont a filmek 
érdekességét, a nagyközönségre 
gyakorolt vonzóerejét illeti: bízom 
abban, hogy a közönség nem kisko-
rú. (Különösen nem azok — a fia-
talkorúak.) Az a film, amely való-
ságos — és nem periférikus — prob-
lémát vizsgál, méghozzá a dialekti-
kus analízis igényével, bizonyára 
megtalálja a maga közönségét. 

— Ehhez nyilván nagy szükségük 
lesz szakértőkre, egy-egy szakterü-
let ismerőire. 

— Minden bizonnyal. Nem hi-
szem, hogy bármelyik rendező min-
denhez értő zseni lehetne. Egyéb-
ként hazánkban általánosan jellem-
ző bizonyos jurátus-filizopter gon-
dolkodásmód. Márpedig ez ma már 
nem elég, ha nem párosul közgaz-
dasági-történeti szemlélettél. Nem 
lehet például bármiféle elmaradott-
ságon siránkozni anélkül, hogy ne 
elemeznénk: honnan indultunk, mi-
lyen tényezők határozták meg ha-
zánk vagy más, a fejlődésben előt-
tünk járó országok létét az elmúlt 
évszázadokban. Ez a szemlélet nem 
jelent szükségszerűen valamiféle 
eklekticizmust Mert az összeha-
sonlítással, a dolgok történelmileg 
való helyretételével még nem kell 
lemondanunk mindannak a szenve-
délyes vizsgálatáról, ami a fejlődés-
nek, az emberiesség érvényesülésé-
nek gátja. De aki a „gazda" pozíció-
jából vizsgálja a hazai viszonyokat, 
annak látnia kell, hogy minden, 
akár legapróbb eredmény és előre-
lépés is tömegével hozza az új 
problémákat, amelyek között nem 
lehet igazi hozzáértés nélkül eliga-
zodni. Nem hiszem, hogy mi, doku-

mentumfilmesek az igazságok fel-
ismeréséhez holmi „varázsvessző-
vel" rendelkeznénk: szakértőkre van 
szükségünk és alapos, hosszas előta-
nulmányokra. 

— Hogyan vélekedik a dokumen-
tumfilm műfaji problémáiról? Szí-
nészek szerepeltetése, a művészi ele-
mek hangsúlyozása?... 

— Szerintem lehet, szabad szí-
nészt is szerepeltetni, de sohasem a 
nézőt becsapva. Vagyis nem úgy, 
hogy például egy huligánokról szóló 
filmben — színésszel játszassunk el 
egy huligánt A dokumentumfilm-
nek természetesen lényeges eleme a 
líra is, de nem úgy, hogy az a fő 
cél. Hogy művészet-e a dokumen-
tumfilm? Természetesen az, ha mű-
vészi fokon csinálják. Sajnos a fő-
iskolán az a szemlélet, hogy a do-
kumentumfilm afféle szükséges 
rossz, amin át kell esni, amit mu-
száj csinálni, amíg a jövendő ren-
dező el nem jut a célhoz, az „igazi" 
művészethez, a játékfilmhez. Ebből 
a szemléletből fakad aztán, hogy 
egyes rövidfilm-rendezők nem a va-
lóságról, hanem a saját művésze-
tükről készítenek filmet. 

— Végül néhány szót a filmhíra-
dóról. Mint tudjuk, a Filmtudomá-
nyi Intézet vizsgálódásai bebizonyí-
tották: a nézők nagy többsége akar-
ja a filmhíradót. így tehát a hosszú 
ideje tartó vita eldőlt, a filmhíradó 
marad. Tulajdonképpen milyen in-
dokok szóltak ellene és mellette? 

— Ellene — a tévéhíradó. Hogy 
tudunk-e még a naponta kétszer je-
lentkező tévéhíradó után újat mon-
dani. Szerintem a kérdés ilyen fel-
vetése helytelen volt, hiszen a film-
híradó nem naponta, hanem heten-
ként jelentkezik új anyaggal, s egy-
egy műsora öt-hat hétig fut a mo-
zikban. Aki a napilapokat olvassa, 
azt érdeklik azért a hetilapok is, je-
len esetben a napi tévéhíradóval 
szemben mi volnánk a hetilap. A 
filmhíradó tíz-tizenkét percében 
2—5 perces riportokban és tudósí-
tásokban számolunk be, nem napi 
aktualitáshoz kötött, hanem ál-
talánosabban időszerű kérdésekről. 
Azt szeretném, ha a filmhíradó, 
kamerával írott hetilappá válnék, 
amelyben helyet kap itt-ott a szó-

rakoztatás, az irónia, a kritika is. 

PONGRACZ ZSUZSA 


