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Doktori értekezésem a magyar dokumentumfilm-művészet elmúlt húsz évében 

végbement átalakulásáról ad esztétikai és történeti leírást. A nemzetközi és magyar átalakulás 

természetének feltárása és a hazai nemfikciós alkotások elemzései a dokumentumfilmet 

körbevevő kulturális tér transzformációjából eredő kihívásokat és az azok által életre hívott 

régi-új dokumentumfilmes formákat hivatottak bemutatni. Értekezésemben az foglalkoztatott, 

hogy milyen közös és milyen egyéni utak mentén ment végbe a magyar dokumentumfilm 

paradigmaváltása, milyen filmtörténeti folyamatok és milyen személyes alkotói döntések 

eredményezték az alapvető szemléletváltozást, s ezek milyen összefüggésben állhattak 

egymással. 

Mi történt a magyar dokumentumfilmben, miközben a nemzetközi filmvilágban pozitív 

olvasatban a műfaj forradalmi újjászületése, negatív olvasatban radikális kommercializálódása 

ment végbe? Mennyiben érintette a nemfikciós műfajok televízióban nyomon követhető 

mélyreható változása a hazai dokumentumfilm-művészetet? A hetvenes évek szociológiai 

hátterű társadalomvizsgálatát és a nyolcvanas évek történelmi tanúvallomásait követte-e új, 

hasonló erejű dokumentumfilmes paradigma, vagy továbbra is ugyanazoknak a 

hangvételeknek, módszereknek, kérdésfelvetéseknek a foglya maradt a hazai nemfikciós 

mozgóképművészet? A felvetett kérdések megválaszolásához a magyar dokumentumfilm 

rendszerváltás utáni időszakát és a magyar dokumentumfilm paradigmaváltását beható 

filmtörténeti vizsgálatnak vetem alá doktori értekezésemben. Bár egyes műveket, alkotói 

ciklusokat, részterületeket feldolgozó tanulmányok, kritikák, értekezésfejezetek napvilágot 

láttak a kortárs magyar dokumentumfilmmel kapcsolatban, a paradigmaváltást átfogó 

kutatásban nem vetették fel magyar filmtudósok. A hazai filmes szakirodalomban meglévő 

hiányt igyekszik pótolni jelen értekezés.  

Értekezésem megközelítésmódja, a filmtörténet és a filmesztétika összefüggésbe 

hozatala többféle kutatási módszert igényelt. Az egyetemes dokumentumfilm-történeti 

folyamatokkal és jelenségekkel kapcsolatban a szerencsésen megszaporodott nemzetközi 

szakirodalmak elemzését és kritikai jellegű újraértelmezését követtem. A magyar 

dokumentumfilm intézménytörténete esetében részben szakirodalmakra, részben alkotókkal, 

producerekkel folytatott interjúkra, részben a pénzosztó szervezetek honlapján és a 

rendelkezésemre álló adatok, statisztikák elemzésére támaszkodtam. Az esztétikai természetű 

vizsgálódásaimat a dokumentumfilm-elméletre, az alkotókkal készült beszélgetésekre és 
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természetesen maguknak a filmeknek szövegcentrikus, elsősorban dramaturgiai fókuszú 

olvasatára építettem. 

Az értekezés szerkezete egyre szűkülő perspektívát követ, az általánostól jut el az 

egészen konkrétig, a nemzetközi folyamatok tág nézőpontú szemlélésétől a magyar helyzet 

részletes felmérésén és egyes életművek történeti vizsgálatán át végül egyetlen alkotás részletes 

elemzéséig. Az első szakaszban az egyetemes dokumentumfilm-művészetben a 80-as évektől 

megindult tendenciákat vizsgálom. A szemléletmód változását a posztmodernizáció 

elnevezéssel illetett általános kulturális-társadalmi mozgásokkal, valamint a filmkészítés 

intézményi-gazdasági feltételeinek átalakulásával hozom összefüggésbe. A második 

szakaszban a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilm kulturális, intézményi, gazdasági 

változásait mutatom be. Közelebbről szemügyre veszem a rendszerváltás okozta kihívásokat, a 

legitimációs és finanszírozási válságot, valamint a gazdasági-politikai átalakulás 

dokumentálásának nehézségeit. Megvizsgálom a szociológiai dokumentumfilm eszményének 

tovább élését, valamint azt, hogyan alakulnak ki újfajta dramaturgiai mintázatok a 

rendszerváltás folyamatának értelmezése közben. Ezt követően a nemzetközi folyamatoktól 

történt elmaradás, a külső és belső elszigetelődés okait keresem, majd számba veszem a 

nemzetközi fesztiválok és televíziós piacok trendjeihez való felzárkózás lépéseit, a megújulás 

kultúrpolitikai, intézményi és személyes tényezőit. A harmadik nagy egység esettanulmányok 

sorából áll. A szakasz három fejezete egy-egy esztétikai természetű vizsgálódást tartalmaz a 

kilencvenes évek közepén lassan meginduló, a kétezres évek első évtizedének végén 

felgyorsuló megújulás művészi vetületéről. A magyar dokumentumfilmben tapasztalható 

esztétikai folyamatokat, a történetmesélés, az érzelmi hatásteremtés és a személyesség 

felerősödését kutatom ezekben a részletes elemzésekben.  

Az értekezésben feltett kérdésekre adott válaszaim kettős természetűek. Egyrészt 

filmtörténeti természetű gondolatmenetben kísérlek meg válaszolni a felvetett problémákra. 

Azt állítom, hogy a kilencvenes években és a kétezres évek első évtizedében a dokumentumfilm 

finanszírozása gátolta az új művészeti törekvések kibontakozását, a dokumentumfilmes szakma 

bezárkózottsága, a nemzetköziség hiánya nem segítette elő az új irányzatok adaptálását és a 

kortárs trendekhez felzárkózó alkotók a zárt dokumentumfilmes szakmába való gyenge 

integráltságuk miatt nem teremtettek iskolát. Mindezek miatt a hazai szakmába jól integrált 

alkotók, a dokumentumfilmes szakma vezéregyéniségeinek trendfordító hatására és 

iskolalapítására, új generáció(k) színrelépésére és nemzetközi tanulmányainak hazai szárba 

szökkenésére, nemzetközi filmfesztiválok megalapítására kellett várni a magyar 

dokumentumfilm paradigmaváltásához. Másrészt esztétikai elemzésekkel támasztom alá azt az 
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állításomat, hogy a paradigmaváltás részben a szakmában korábban, a 80-90-es években, a 

griersoniánus hagyományban szocializálódott alkotók történetmesélés és erős érzelmi 

hatásteremtés felé fordulásán, részben pedig a kétezres évek első évtizedében színre lépő 

generációk radikálisan új megközelítésmódjában, a személyesség provokatív felvállalásának és 

tudatos dramaturgiai használatának elfogadtatásán keresztül ment végbe. 

A magyar dokumentumfilm helyzetét érzékeltetendő bemutatom az egyetemes 

dokumentumfilm-művészetben a kilencvenes-kétezres évek során lejátszódó alapvető 

paradigmaváltozást, ami ismét széles körben népszerűvé és kereskedelmileg sikeressé tette a 

dokumentumfilm műfaját. A griersoni „felvilágosító és propaganda szolgálat” felmondását, „a 

szórakozás határain” belül kerülést a médiapiac változásaival, a fogyasztóvá váló néző újfajta 

igényeivel, szokásaival és az általános kulturális változásokkal hozom összefüggésbe. A 

kilencvenes évek magyar dokumentumfilm- művészetének áttekintésével rámutatok arra, hogy 

a hazai alkotók kitartottak a griersoni alapelveknél, a múltfeltáráson és a közvetlen 

társadalomkritikán keresztül a felvilágosítást és a nevelést tartották feladatuknak. Saját 

megcsontosodott gyakorlatuk és művészeti ideáljuk szorosan megkötötte a filmkészítők 

képzeletét, ami a megváltozott társadalmi és médiapiaci környezetben a közönség elvesztéséhez 

és a dokumentumfilm legitimitásának megkérdőjelezéséhez vezetett. A magyar 

dokumentumfilm megújulásának fő gátját a kulturális bezárkózásban jelölöm meg, ami miatt 

nem adaptálódtak a sikeres külföldi példák, és ez szükségszerűen vezetett az alkotások 

önismétléséhez és a közönség elvesztéséhez. Amikor már a magyar alkotók is elkezdtek 

megismerkedni az új, sikeres esztétikai megoldásokkal és gyártási stratégiákkal, akkor a hazai 

intézmények hátráltatták a paradigmaváltást. A második fejezetben ezt azzal támasztom alá, 

hogy rámutatok, az intézményes feltételrendszer (finanszírozás, gyártás, forgalmazás, képzés) 

miként kötötte meg az alkotók lehetőségeit és korlátozta képzeletüket. A magyar 

közfinanszírozók nem adtak elégséges kiinduló forrásokat a nemzetközi trendek másolásához, 

a kutatáshoz és oknyomozáshoz szükséges szakértői csapat finanszírozásához, a 

televíziócsatornák nem vettek részt a finanszírozásban, gyártásban és a kész alkotások 

közönséghez való eljuttatásában.  

A dokumentumfilmben a korábbinál látványosabb elmozduláshoz új nemzedékek 

fokozatos színrelépésére volt szükség, akik másféle dokumentumfilmes szerepeket és esztétikai 

ideálokat követnek, mint elődjeik. A második fejezet végén áttekintem azokat a változásokat, 

amelyeket az idősebb és fiatalabb alkotók a kilencvenes évek közepétől a mai napig a magyar 

dokumentumfilm-művészetben hoztak. Összefoglalva az átalakulás lényegét, kétféle 

értékrendet és dokumentumfilmes attitűdöt találunk, amely összefüggésben áll a széles 
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generációs szakadékkal. Míg Grierson örökösei számára a kamera előtti valóság dominált, 

addig a posztgriersoni dokumentumfilmben megnövekszik a filmkészítő személyes értelmezése 

és belenyúlása mind a kamera előtti, mind a leforgatott anyagba. A griersoni modellt követő 

idősebb generációk számára a lefilmezett tények önmagukért beszéltek, emiatt csak óvatosan 

szerkesztették az anyagot. míg a „fiatalok” inkább kihangosítják a kamera előtti valóság 

számukra érdekes mozzanatait. 

Kutatásom során a folyamatok érdekeltek, ezért a harmadik szakaszban a változást 

fokozatosan érvényre juttató elismert vagy műveik növekvő ismertségével párhuzamosan egyre 

nagyobb hazai tekintélyt kiváltó dokumentumfilm-művészekre összpontosítok. Három, a 

kortárs magyar kánont meghatározó alkotó, három generáció képviselőjének életműve áll az 

elemzések középpontjában. A magyar filmművészet idősebb generációjába tartozó Almási 

Tamás életműve azt példázza olvasatomban, hogy lehet volt képes egy játékfilmrendezőként 

végzett, ám a szociológiai iskola hagyományán szocializálódott, dokumentumfilmesként 

befutott alkotó az elbeszélés fikcióra jellemző dramaturgiai fogásait érvényre juttatni a 

nemfikciós alkotásokban is. A középgenerációs Sós Ágnes televízióban szocializálódott 

alkotóként folyamatos megújulásokon keresztül jutott el a társadalmi dokumentumfilmezéstől 

a modernista technikákat használó intim portrékon át az érzelmi hatáskeltésre összpontosító 

posztklasszikus elbeszélésekig. Míg a két idősebb alkotónak hosszabb-rövidebb utat kellett 

bejárnia a kortárs dokumentumfilmes trendekhez illeszkedő saját elbeszélésmód, stílus, 

hangvétel kialakításig, az indulásakor a fiatal nemzedéket képviselő Kincses Réka részben 

életkora, részben németországi filmkészítői szocializációja és német gyártási háttere miatt 

rögtön első filmjében új színt és hangvételt a magyar nemfikciós filmművészetbe: az eladdig 

szokatlan intenzitású személyességet nemzeti, etnikai és családi közösségekben bujkáló 

sérelmek és indulatok felszínre hozatalára, az egyéni és kollektív traumák megértésére tudta 

használni. Az esettanulmányok sora a megelőző történeti-elméleti alapozást követően 

reményeim szerint világos ívet ad ki arról a folyamatról, amelyen a magyar dokumentumfilm-

művészet keresztülment az elmúlt húsz év során részben a modernitás eszméit tovább őrizve, -

örökítve, részben, ha megkésve is, különféle válaszokat adva a kulturális környezet 

átalakulására. 
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