
„hát újat... újat azt  nem mondott A  FILM..."  
JEGYZETEK  TÉVÉS-DOKUMENTUMFILMEKRŐL  

A  címbeli  idézet  Vité-
zy  László:  Illetékes-e  a  
film?!  című  dokumen-
tumfilmjéből  való.  Mi-
után  különböző  pécsi  
közéleti  személyiségek  
és  járókelők  nyilatkoza-
taiból  összeállította  a  
Pincelabirintus  című  
filmet  a  pécsi  pincék  
katasztrofális  állapotá-
ról.  levetítette  filmjét  
különböző  pécsi  közéleti  
és  nem  közéleti  szemé-
lyiségeknek  (akik  rész-
ben  azonosak  az  első  
filmben  szerepeltekkel).  
Amellett,  hogy  a  pince-
tömedékelés  új  fázisá-
val  megismertetett,  
megkérdezte  őket,  mi  a  
véleményük  filmjéről.  
Persze  sokan  dicsérték  
is  a  filmet,  hiszen  ennek  
révén  egy  fontos  problé-
mára  jobban  odafigyel-
tek  az  illetékesek.  

Az  első  film  —  a  Pin-
celabirintus  —  különbö-
ző  véleményeket  közöl,  
a  Pécs  (és  Eger)  alatt  
húzódó  pincerendszer  
veszélyes  omladékony-
ságának  orvoslási  lehe-
tőségeiről.  Külön-külön  
megkérdezi  a  film  az  
érintetteket:  lakókat,  
mérnököket.  feltaláló-
kat,  tanácsiakat  stb.  Az  
ügy  bonyolult,  a  pince-
labirintus  felmérése  
szinte  lehetetlennek  lát-
szik:  a  veszélyhelyzetek  
gyors  és  olcsó  elhárítá-
sára  —  „tömedékelés"  
—  van  csak  lehetőség.  
A  második  film  egy kon-
ferenciát  követ  végig,  
ahol  az  illetékesek,  mi-
után  megnézték  a  fil-
met,  vitatkoznak  a  fel-
merülő  —  tervezési  és  
beruházási,  illetve  szer-

vezetlenségi  —  problé-
mákról. 

A  „fi lm"  (a  filmkészí-
tő) nyilván  illetékes  erre  
—  mint  bármely  állam-
polgár, akinek  módjában  
van  ismereteket  szerez-
ni  egy  ügyről  és  arról  
véleményét  közölni.  
„Ügyintéző"  értelemben,  
azonban  nem  illetékes,  
ez  nyilvánvaló.  

A  kérdés  mögötti  kér-
dés:  mit  jelent  az,  hogy  
a  filmgyártás,  mint  
pénzzel  és  hatalommal  
rendelkező  intézmény  —  
„illetékesebb"  a  beleszó-
lásra,  néha  mint  refe-
rens,  „tájékoztató"  —  
mint  akár  egy  valódi  il-
letékes.  E  mögött  pedig  
még  az  is  kérdés,  hogy  
az  informális  (nem  for-
mális)  beleszólás,  tájé-
koztatás,  mennyire  le-
het  része,  és  milyen  
módon,  az  „ügyek"  vé-
gül  is  szükségképp  for-
mális,  intézményes  ke-
zelésének. 

A  dokumentumfilmek  
formavilága:  mozgó,  
gyors  kamera,  valóság-
hű  unalmassággal  beszé-
lő  szereplők  —  a  „di-
rekt",  „objektív"  igaz-
ságkeresés  jellemzői  —  
stb.  E  műfaj  virágkorai-
ban  mindez  művészi  
kérdés  is.  

De  amikor  elszaporod-
nak  a  dokumentumfil-
mek,  már  nem  formavi-
láguk,  hanem  abból  is  
elsősorban  az  válik  lé-
nyegessé  számunkra,  ami  
az  igazság  „direkt"  meg-
közelítésének  elemeként  
értelmezhető. 

A  második  film  után  
kiderült,  hogy  az  illeté-
kesek  reakcióinak  lefil-

mezése  főleg  saját  ma-
guknak  tanulságos,  
vagyis  ipari  tévéként  
működőén,  „videokazet-
tás  csoportterápián"  al-
kalmas  módszer.  Vitézy  
direkt  képkezelése  nem-
csak  az  illetékességkér-
désben  felejti  el  az  indi-
rekt  problémákat,  me-
lyeket  említettem,  ha-
nem a pincék  kérdését  is  
meglehetősen  felszínesen  
kezeli  —  nyilván  „ob-
jektivitás"  volt  a  cél-
ja  —:  a  pécsi  pincék  
kapcsán  ugyanis  soha-
sem  merül  föl  az  átfo-
góbb  kérdés.:  az  egész  
építőipar  tervezési  és  
beruházási  —  illetve  
fenntartási!  —  kapacitá-
sának  problémái.  

A  dokumentumfilmek  
—  láthatóságuknál  fog-
va  —  érdekesebbel:  és  
így  hatékonyabbak  is.  ha 
nem  szürke  pincefalakat  
mutatnak  hosszú  ne-
gyedórákig  (legyen  ez  
mégoly  tanulságos  is  a  
nézőknek),  hanem  egy-
szerűen.  hátsó  gondola-
tok  nélkül  bemutatnak  
egy  embereket  mozgató  
személyes  konfliktust,  
vagy  sorsot.  Ezért  volt  
felüdülés  a  két  Vitézy-
film  közötti  napon  a  Ta-
nító  című  dokumentum-
film,  amelyben  láthat-
tuk.  miként  válik  egy  
analfabéta  szülőktől  
származó  cigány  fiú  ta-
nítóként  és a magyar  né-
pi  tánckultúra  hű  őrző-
jeként  társadalmunk  
hasznos  tagjává.  Ez  a  
film  nem  akart  problé-
mákra  utalni  —  csak  
példát  mutatni.  Remél-
hetőleg  sikerült.  
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