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Az utóbbi években egyre gyakrabban jelennek meg a világ legfontosabb filmfesztiváljain és 

aratnak sikert játékfilmes mezőnyben is, nemfikciós, ám a filmnyelvet kreatív módon használó 

filmalkotások. Ezek a gyakran moziforgalmazásba kerülő művek nem publicisztikusan közelítik 

meg témájukat, hanem hangsúlyozottan képekben elbeszélve, sokszor drámai intenzitású 

jelenetekben, vagy a vizuális költészet eszközeit használva, olykor bátran saját nyelvet keresve 

gondolják újra a mozgóképes kifejezés lehetőséget világunkról alkotott mondandójuk 

megfogalmazására.  Az alkotói dokumentumfilm értékes darabjai még a kommercializáló 

médiapiacon is megtalálják helyüket, anélkül, hogy bármilyen művészi kompromisszumot kellett 

volna kötniük, tartalmi művészeti kérdéseket illetően.  
 
Az amerikai dokumentumfilmnek e tekintetben nagy hagyományai vannak és számos kiemelkedő 

alkotót adtak az egyetemes dokumentumfilm-történetnek (pl. Alan és David Maysles, Frederick 

Wiseman, Errol Morris, Barbara Kopple, D.A. Pennebaker). 
 

A két évet átfogó doktori kutatómunkám során egy olyan, hozzám közel álló filmalkotó, Alan 

Berliner munkásságát dolgoztam fel, aki a személyes dokumentumfilm egyik legtehetségesebb és 

legeredetibb alkotója. Filmjei bejárták a világot, számos rangos fesztivál díját nyerték el és 

rendszeresen jelentek meg a tengerentúli és európai televíziók műsorán. Munkáit rendkívül 

pozitívan fogadta az amerikai és nemzetközi sajtó. A doktori dolgozat Alan Berliner filmjeinek 

átfogó elemzése segítségével vizsgálni kívánta azokat filmnyelvi kifejezőeszközöket, innovatív 

módszereket, melyek az alkotó műveinek történetmesélésében kulcsfontosságú szerepet kapnak. 

A kutatás a filmek analízisén keresztül érintette a fontos toposzokat és az azokhoz kapcsolódó 

kérdéseket, problémákat, melyek Berliner filmjeiben (is) meghatározóan fontos szerepet 

játszanak: az idő, emlékezet, elmúlás, identitás, történelem, család. „Az összes filmem az 

emlékezetről, az identitásról, a személyes történetről, a családtörténetről szól”. –mondja Berliner.  

 

A dolgozat törekvése az volt, hogy Alan Berliner legfontosabb alkotásainak segítségével egy 

alkotói portrét mutasson be, ugyanakkor a művek elemzése során, a kreatív, személyes 

dokumentumfilmben rejlő, innovatív formanyelvi megoldások sokféleségére hívja fel a figyelmet.  

 



A dolgozat az egyetemi évek bemutatásakor törekedett arra, hogy képet adjon arról a szellemi 

környezetről, illetve azokról a karizmatikus személyekről, akik hatást gyakoroltak Alan Berliner 

filmes pályára. Az experimentális filmes gyökerek, mint bemutattam, fontos előzményt jelentettek 

a saját alkotói stílus kialakítása során. 

 

 Néhány rövidfilm után 1985-ben készítette el az első nagyobb produkcióját a Családi albumot az 

1920 és 40-es évek közötti időszak amerikai amatőr családi felvételeiből. Már ebben a filmjében 

is egy erős vizuális látásmóddal rendelkező kreatív alkotó mutatkozott be, aki nem idegenkedik a 

szokatlan eredeti megoldásoktól. A Családi album azonban még csak átmenetet jelent a rövid 

kollázsfilmek és a perfekcionista és gazdag filmformanyelvi megoldásokat bátran használó 

későbbi alkotások között. A Családi album elemzésekor a dolgozat vizsgálja film keletkezési 

körülményeit, az elemzés során pedig külön hangsúlyt helyez a film formanyelvi újításaira, a 

megjelenő metaforákra, illetve az önreflektív alkotói szándékra. 

 

A következő Közeli idegen című alkotása során jelentek meg azok a stiláris jegyek, módszerek, 

filmes eszközök, melyek a későbbi munkáiban meghatározó szerephez jutnak. Itt dolgozza ki azt 

a teljesen szuverén történetmesélési technikát és ahhoz kapcsolódó filmes eszköz- és 

motívumrendszert, amely állandó szerzői vonásává válik. Ezek az innovatív filmnyelvi eszközök 

egyszerre teszik személyessé és lebilincselően gördülékennyé a történetmesélést, ugyanakkor a 

mesterien megformált filmek alapvető emberi kérdésekről szólnak a vizuális költészet és 

metaforák rendszerében, de megtalálva az utat a közönséghez.  Habár a Családi albumban már 

jelentek meg önreflektív elemek, a Közeli idegen az első munkája, mely a saját családtörténetének 

gazdag alapanyagát használja fel anyai nagyapja Joseph Cassuto rendhagyó mozgóképes 

biográfiája elkészítésekor. A Közeli idegen formailag innovatív, perfekcionista alkotás, rendkívül 

szórakoztató formában, miközben fontos kérdések fogalmazódnak meg a filmben a családról és az 

identitásról. A film elemzése során a családtörténet mozzanatainak bemutatása mellett a filmben 

használt filmnyelvi eszközök és az azokhoz kapcsolódó alkotói szándékok vizsgálatára is sor kerül. 

 

A formailag perfekcionista Közeli idegen után Alan olyan filmet akart készíteni, amelyben már ő 

maga is sokkal személyesebben van jelen, többet árul el magáról, nagyobb kockázatot vállal.  A 

film az apa – fia konfliktusán keresztül beszél újra családról az identitásról, történelemről és 



nehezen múló traumákról. A Oscar és Alan Berliner „bokszmeccsének” mozgóképes krónikája, a 

Kinek mi köze hozzá, véleményem szerint, a személyes, alkotói dokumentumfilm egyik 

csúcspontja. A film történetmesélési technikája, időkezelés, alkalmazott alkotói módszerek 

strukturális és hatás szempontjából egyaránt vizsgálni kívánja a dolgozat.  

 

A 2006-ban készített Álmatlanul egy olyan önreflektív személyes dokumentumfilm, mely bátran 

alkalmaz fikciós eszközöket a történetmesélésben miközben bepillantást nyerhetünk a berlineri 

alkotói folyamatba is.  

 

A legutóbbi megrendítően szép alkotása az Edwin Honig emlékezetében a költészet és a film 

páratlan találkozásának lehetünk tanúi. Az alkotást átszövi a költészet és megtalálja azt a filmes 

formát, amit csak keveseknek sikerült. A gesztusok, szavak, képek, metaforák, az élettől búcsúzó 

költő személyén keresztül egy olyan természetes közeget találnak a filmben, amelyben a költészet 

történetmesélés szerves részévé válik és a csendes poézis új dimenziókat tesz láthatóvá. 

 

Alan több, mint harminc éve gyűjti a New York Times példányait. A napilap fotóinak 

felhasználásával készül új rendkívül ambiciózus összegző műve (munkacíme 10 000 dolog), 

melyet egy fajta időkapszulának szán, szubjektív filmes naplóként az elmúlt évtizedek sajtófotói 

alapján.  

 

A történetmesélés különböző formái, mindig is megkerülhetetlen kihívást jelentetettek és 

jelentenek műfajtól függetlenül a mindenkori filmalkotóknak, valószínűleg ez a filmkészítés egyik 

alapkérdése. Kutatásom és doktori dolgozatom hasznossága (többek között), hogy ezeknek az 

alkotói módszereknek vizsgálata segítségével további lehetséges szakmai eszközökre és 

módszerekre hívjam fel a filmkészítők és filmes hallgatók figyelmét, továbbá újabb szempontok 

és filmnyelvi megoldások bemutatásával tovább gazdagítsam a hazai „dokumentumfilmes 

írástudást”, bővítve a nonfiction filmes szakma eszköztárát. A berlineri alkotói módszerek, filmes 

eszközök bemutatása reményeim szerint inspirálóan hathatnak azokra a hazai filmes alkotókra is, 

akik nyitottak a mozgóképes kifejezőeszközök tovább gondolására, kísérletezésre, és az új utak 

keresésére a dokumentumfilmes történetmesélésben.  


