
Puerto Rico 
Kettős  híradás  ez  a  film,  Jesús  

Díaz  és  Fernando  Pérez  majd  két-
órás  dokumentumfilmje.  Hírt  ad  a  
Nagy  Antillák  legkisebb  szigetéről,  
az  Amerikai  Egyesült  Államokhoz  
„szabadon  társult  országról",  Puerto  
Ricóról.  És  hírt  ad  a  kubai  doku-
mentumfilm-művészetről. 

Nem  biztos,  hogy  helyes  kifejezés  
a  „dokumentumfilm-műuészet".  Mert  
nem  biztos,  hogy  a  dokumentum-
filmnek  az  az  elsődleges  rendelteté-
se,  hogy  művészet  legyen.  Leginkább  
arra  való,  hogy  —  dokumentáljon.  
S  a  dokumentálás  erejével  mozgósít-
son,  ha  kell,  riasszon,  ha  kell,  de  
mindenképpen:  meggyőzzön  valami-
ről.  Hogy  ez  a  meggyőzés  akár  mű-
vészi  erejű  és  eszközű,  akár  publi-
cisztikai  —  az  egyre  megy.  

A  kubai  dokumentumfilm-  (és  hír-
adó-)  készítés  jó  tizenöt  éve  a  film-
re  figyelő  világ  érdeklődésének  ki-
tüntetett  tárgya.  Lehet,  hogy  időköz-
ben  már  véget  is  ért  az  „aranykor-
szak".  Mostanában  már  az  ismétlés,  
a  modorosság  jelei  tünedeznek  föl  
az  újabb  kubai  dokumentumfilmek-
ben.  De  ha  ez  a  nagyszerű  alkotói  
korszak  véget  is  érne,  a  kubai  film  
forradalmi  tíz-tizenöt  éve  (a  „forra-
dalmi"  jelző  mind  társadalmi,  mind  
művészi  vonatkozásban  helyénvaló)  
akkor  is  külön  fejezetként  marad  
meg  immár  századunk  filmtörténe-
tében.  E sorok  írója  azóta  hirdeti  ezt  
meggyőződéssel,  amióta  a kubai  film-
ről  szóló,  innen-onnan  való  olvas-
mányait  alkalma  nyílott  össze  is  vet-
nie  a  filmtermékekkel  egy  olyan,  
szerencsés  (jó  öt-hatórás)  vetítésen,  
amelyen  főképpen  Santiago  Álvarez  
filmjeit  láthatta.  A  magyar  mozinéző  
nincs  ilyen  szerencsés  helyzetben.  
Alig  látott  kubai  dokumentumfilmet.  
A  játékfilmek  —  amelyek  ugyan  sa-
játságos,  de  érthető  módon  egytől  
egyig  magukon  viselik  a  dokumen-
tumfilm-iskola  hatását  —  minden  
érdekességük  ellenére  sem  képvisel-
hetik  mind  a  mai  napig  olyan  „jog-
erősen"  a  kubai  filmet,  mint  képvi-
selhetnék  Álvareznek  és  munkatár-
sainak,  illetve  tanítványainak  alko-
tásai. 

Kellemes  meglepetés  így  hát  a  

magyar  mozikban  a  Puerto  Rico.  Jel-
lemzését  talán  nem  illő,  de  célszerű  
azzal  kezdenünk,  hogy  a  teljes  mű-
soridőt  betöltő  film  kicsivel  hosszabb  
a  kelleténél.  Ez  alighanem  az  egyet-
len  hibája,  amit  a  hazai  néző  érzé-
kelhet.  Más  kubai  —  vitathatatlanul  
remekmívű  —  dokumentumalkotá-
sokkal  összevetve  azonban  még  egy  
sor  megállapítást  fűzhetnénk  ehhez,  
mindannyival  azt  bizonyítva,  hogy  
Díaz  és  Pérez  (valamint  legalább  
annyira  két operatőr:  Julio  Simoneau  
és  Guillermo  Centeno)  filmje,  eszkö-
zei  és  előadásmódja  minőségét  te-
kintve,  a  kubai  dokumentumiskola  
„nagyon  jó  átlagát"  képviseli;  in-
kább  csak  méreteivel  lépi  túl  az  át-
lagot.  De  ez  a  túllépés  is  törvény-
szerűnek  magyarázható,  ha  ismerjük  
az  előzményeket.  A  világon  csak  ke-
vesen  voltak  képesek  elérni,  hogy  
hosszú  dokumentumfilmmel  igazából  
lekössék  a  nagyközönséget.  A  kubai-
ak  közül  néhány  rendezőnek,  újító  
rövidfilmjeik  nagy  tapasztalatára  tá-
maszkodva,  szinte  minden  erőfeszí-
tés  nélkül,  könnyedén  sikerült  ez  a  
bravúr  —  mindenekelőtt  Santiago  
Álvareznek,  Julio  García  Espinozá-
nak.  S  minthogy  a  bőséges  eszköz-
tárral való bánni  tudás  az  átlagos ku-
bai  dokumentumfilmekben  is  magá-
tól  értetődő  már  évek  óta,  alighanem  
könnyen  csábul  arrafelé  minden  te-
hetségesebb  kubai  filmes,  hogy  Ál-
varezék  példáját  a  terjedelemben  is  
kövesse... 

Az  ilyesfajta  magabiztosságnak,  is-
mételjük  meg,  alapja  van:  a  kubai  
dokumentumfilmek  nagyon  magas  
átlagszínvonala.  Nemcsak  a  remek-
művek,  hanem  még  a  közepes,  átla-
gos  alkotások  is  kitűnnek  sokszínű  
eszközeik  ízléses  kezelésével,.  létre-
hozóik  mesterségbeli  tudásával,  s  
ugyanakkor  az  „átlagfilmet"  sem  jel-
lemzi  kommercialitás,  hanem  tisztes-
séges  társadalmi  mondandó  szándé-
ka. 

A  Puerto  Rico  is  mintapéldája  le-
het  a kubai  dokumentumfilm  eszköz-
tárának.  A  legföltűnőbb:  az  animá-
ció,  a  „megelevenedő"  feliratozás,  a  
rajzos  trükk-grafika  alkalmazása.  Ez  
üt  el  leginkább  hazai  s  európai  szo-



kásáinktól.  Ezek  az  eszközök  az  ok-
tatófilm  kelléktárából  kerültek  át  a  
dokumentumfilmbe,  s  arra  valók,  
hogy  lehetővé  tegyék  az  információ  
megsokszorozását  a  „normális"  do-
kumentumfilmben  megszokotthoz, el-
viselhetőnek  tartotthoz  képest.  Egy  
közönséges  magyar  dokumentumfilm  
úgy  aránylik  Díaz  és  Pérez  filmjé-
hez.  mint  egy  lírai  naplójegyzet  a  
statisztikai  évkönyvhöz.  Mármint  az  
információtartalmat  illetően,  és  nem  
az  esztétikai  hatás  tekintetében,  mert  
a  Puerto  fíicót  bármivel  lehet  vádol-
ni,  csak  erő  és  lendület  híjával,  szá-
raz  ér/elemmentességgel  nem.  Nagy  
mennyiségű  adatot  képes  közölni  
hangban  (nem  csupán  narrátorszö-
vegben,  interjúban,  hanem  olykor  
dalok szövegében  is)  és  írásban  (ezen  
a  rajzfilm  eszközeivel  megkompo-
nált,  a  vásznon  egyedítetten  „visel-
kedő" szövegek, grafikonok  stb. érten-
dők).  Így  aztán  nemcsak  azt  vesszük  
lélegzet-visszafojtva  tudomásul,  hogy  
mikor,  milyen  szociális  összetételben,  
hány  Puerto  Ricó-i  vándorolt  ki  az  
USA-ba,  hanem  azt  is,  hogy  a  nők  
hány  százalékát  sterilizálták  (döbbe-
netes  szám:  33%!),  vagy  hogy  hány  
tonnáról  hány  tonnára  csökkent  a  
hektáronkénti  cúkornádhozam...  (A  
rajz,  a  trükk,  az  animáció  Santiago  
Penate,  Alberto  Valdés,  Jorge  Pu-
cheux  közreműködésével  készült.)  

A  kubai  filmek  nemigen  ismerik  
az  „aláfestő  zenét".  Nem  mellékes,  
hanem  éppoly  fontos eszköze  a  Puer-
to  Ricónak  is  a  muzsika  —  elsősor-

ban  a  politikai  dal  —,  mint  akár-
mely  más, képi  vagy hangbeli  eszköz.  
(Roy  Brown,  Pablo  Milanés,  Jüan  
Márquez  jegyzik  zeneszerzőként  a  
filmet.  A  legtöbb  dal  Roy  Browné.)  

A  híradófilmek,  -snittek,  a  sajtó-
ból  és egyéb  forrásból  vett  fotóanyag  
használata,  a  rejtett  felvevőgéppel  
készített  képek,  a  jóbaráthoz_  és  el-
lenséghez  egyaránt  közelférkőző,  ka-
merás-mikrofonos  interjú  mellett  a  
történelmi  események,  jelenetek  oly-
kor  híradóstílusban  elkészített  re-
konstrukciói  lepik  meg  legjobban  a  
gyanútlan  nézőt  (már  azt,  aki  egyál-
talában  észreveszi,  hogy  nem  hiteles  
híradóról,  hanem  játékfilmi  rekonst-
rukcióról  van  szó!),  aki  nincs  hozzá-
szokva,  hogy  lehetséges  ilyen  „gátlás-
talan"  bátorsággal  (a  hitelesség  ér-
dekében  vállalva  a  lelepleződés  lehe-
tőségének  szakadékpartján  járt,  ve-
szélyes  táncot!)  —  semmilyen  esz-
köztől  sem  visszariadni,  a  súlyos  tár-
sadalmi  igazság  tudatosítása  érdeké-
ben. 

Aki  esetleg  először  lát  ilyet,  ámul-
va  figyelheti  az  eszközöknek  ezt  a  
mifelénk  szokatlan  használatát.  Aiki  
már  látott  egy  pár  java-alkotást  az  
utóbbi  tizenöt  év  kubai  dokumen-
tumfilm-terméséből,  aki  például  a  
rajzos  trükkfilmi  megoldásokat  gon-
dolatban  összevetheti  a  Santiago  Ál-
varez  egyik-másik  alkotásában  látot-
takkal,  annak  viszont  már  föltűnhet,  
hogy  Díaz  és  Pérez  grafikai  ötletei  
igazából  csak  kivételesen,  ritkán  érik  
föl  tanítómesterük  ötleteinek  színvo-

Jelenct  a  filmből  


