
Tarr Bélára saját bevallása szerint
nem jellemzõ, hogy allegóriákat vagy
szimbólumokat használna történetei
elmesélése során. Mégis korai doku-
mentarista remekmûve, a Családi tûz-
fészek úgy törekszik a valóság leképe-
zésére, hogy áttételességéhez nem fér-
het kétség. A zsúfolásig megtelt lakótér
ugyanis nem csupán a lakásprobléma
kiélezõdésére utal a filmben, a rendezõ
a kis térben egymás nyakán élõ sok em-
ber által meglátásom szerint a szocia-
lista Magyarországra, annak fojtogató
légkörére, beszûkültségére is igyekszik
utalni. 

Bár a könyv ezt a filmet nem tekin-
ti vizsgálódása tárgyának, Sándor L.
István címválasztása mégis az 1979-es
filmdráma egyik ominózus jelenetét
juttatja eszembe. Mégpedig azt, amikor
az unoka által az iskolában véletlenül
levert Kádár-címer üvegezése megre-
ped, és a nagyapa megpróbálja a vága-
tot egy tubusos ragasztó segítségével
eltüntetni. Igyekszik a megtörténtet
nem megtörténtté tenni. A nézõ azon-
ban elõre tudja, hogy ez csak kényszer-
megoldás. A ragasztó elõbb-utóbb en-
gedni fog, és a repedés az elváló
tapasztékkal csak még feltûnõbb lesz.
Sándor L. István kivárta a megfelelõ
idõt, és több évtized távlatából ennek a
mára igencsak látványossá vált repe-
désnek a nyomán igyekezett lelkiisme-
retes feltárómunkáját véghezvinni.

Mint a szerzõ az elõszóban is hivat-
kozik rá, a könyvnek van egy korábban
megjelent ikerpéldánya, mely A Katona
és kora. A kezdetek1 címet viseli, és ha-
sonló témákat boncolgatva erõsen kötõ-
dik a Repedések a rendszerenhez. Ám je-

len recenzióban csupán az utóbbi vizs-
gálatára szeretnék vállalkozni, hiszen a
kötet önmagában is megáll a lábán. 

A könyv szerkezete áttekinthetõ. 
A bevezetõ (Használati útmutató egy
idõutazáshoz) és a hatodik fejezet, azaz
az Epilógus között a megszilárduló ká-
dári kultúrpolitika két nemzedékének
bemutatása (I. Aczél rendszere, II. A mi-
niszter színre lép) után arra tesz kísér-
letet a szerzõ, hogy a kulisszák mögé is
bepillantást engedve feltárja az elõbbi-
ek, vagyis Aczél György és utódja,
Pozsgay Imre kultúrpolitikai hozzáállá-
sát a magyarországi mûvészekhez, mû-
vészetekhez (III. Filmszemle avagy a
valóság arcai, IV. A Csurka-probléma, V.
Színházi változások).

Sándor L. kísérletet tesz arra, hogy
az utókor számára ne száraz tanul-
mányt hozzon létre, hanem a rendszer-
váltás után született generációk érdek-
lõdését is fenntartó, izgalmas és olvas-
mányos összeállítást tegyen le az asz-
talra. A könyv igyekszik példának oká-
ért úgy bemutatni Aczélt, az ország ’56
után lassan mindenhatóvá váló, meg-
kerülhetetlen kultúrpolitikusát, hogy
életrajzi adatokkal megtámogatott jel-
lemrajza nagyban segítse elképzelni
Aczélnak Kádár Jánoshoz, az ország ve-
zetõjéhez fûzõdõ viszonyát, és jellemé-
bõl következtethessünk arra is, hogyan
is mûködhetett az általa kiépített és irá-
nyított bürokratikus hálózat. Aczél
nemcsak mint lelkes és minden hájjal
megkent agitátor jelenik meg a lapo-
kon, hanem mint olyan nagyságrendû
figura, akinek kultúrpolitikai elméletei
még a nyugati világban is érdeklõdésre
tartottak számot. A nevéhez kötõdõ téka
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több évtizedes úgynevezett három T
(tûrt, tiltott, támogatott) rendszerét, il-
letve a mûvészekkel való kiegyezés
kurzusát is átvilágítja a könyv szerzõje,
méghozzá úgy, hogy közben feltárja a
hasadás töréspontjába tartó kis hajszál-
repedések mélységeit is. 

Így érkezünk el az új konjunktúra
részleges térnyeréséhez, azaz a Pozsgay
Imre által fémjelzett kultúrpolitikai re-
formkezdeményezések idõszakához,
valamint a rendszerrel kiegyezett értel-
miségnek a hatalommal való elsõ ko-
molyabb szembefordulásához: a nem-
zetközi Carta 77 aláírásokkal történõ
támogatásához is. 

Sándor L. persze itt is hasonló mó-
don, egy megrajzolt portrén keresztül
igyekszik betekintést engedni az új kul-
túrpolitikai szemléletmódba. Ám Pozs-
gay jelleme már kevésbé megfogható,
mint Aczélé, így ezen keresztül nehe-
zebben vázolódik fel hatalmának ter-
mészete. Pozsgaynak a kinyilatkoztatá-
sokkal „érvelõ” Aczéllal szemben
ugyanis egy attól eltérõ, de ugyancsak
egyedülálló habitusa és retorikája van,
amely leképezõdik majd a minisztersé-
ge idején megteremtett kultúrpolitikai
létállapotban is. Pozsgay a színfalak
mögött kénytelen ellenállni a még igen
aktív Aczél nyomásgyakorlásának, mi-
közben az új idõk szelét vitorlájukba
fogó egyre forradalmibb mûvészi aka-
ratnak szeretne engedni a maga óvatos
tempójában. E helyzet majd lassan ide-
alisztikus elképzeléseinek felmorzsoló-
dásához vezet. Mindezt a könyv nem-
csak a rideg szakmaiság segítségével,
hanem Pozsgay emberi volumenét
éreztetve is átvilágítja. 

A kétféle kultúrpolitikai nézet tö-
résvonalán egyensúlyozó mûvészet és
társadalom viszonyát a szerzõ olyan je-
lentõs eseményeken keresztül mutatja
be, mint a pécsi filmszemlék egyes
filmjei. A Filmszemle avagy a valóság
arcai címet viselõ harmadik fejezetben
a szerzõ az akkori kort leginkább foglal-
koztató és máig ható társadalmi „rönt-
genfelvételeken” keresztül vázolja a
hetvenes évek végének látásmódjait: az

Ékezet, a Kihajolni veszélyes és a Legato
három olyan játékfilm, amellyel ki-
emelten foglalkozik. Majd ezek után
Tóth Dezsõ kultúrpolitikusnak a hatva-
nas évekig visszatekintõ szónoklatait
és interjúit elemzi, úgy, hogy kiegészí-
tésképpen segítségül hívja Szabó B. Ist-
ván egykori filmfõigazgató nézeteit is.
Ezek után a mit lehet, és mit nem lehet,
tehát a cenzúra kérdéskörét igyekszik
körüljárni, úgy, hogy már nemcsak a
mûvészi áthallásokat vizsgálja, hanem
az egyre inkább fókuszba kerülõ társa-
dalmi tükröt, a dokumentumfilmet és
ezáltal a valóság feltárásának motívu-
mait sem rest megvizsgálni. 

Kósa Ferenc Küldetés címû ’76-os
dokumentumfilmje a sport világán ke-
resztül bemutatott társadalomrajz és -
kritika is egyben. A fõszereplõ Balczó
András, a lázadó elit sportoló, aki elvi
alapon száll szembe az egész hatalmi
rendszerrel. Önként vállalt küldetése
nem csupán az öttusa-sport megrefor-
málása, igazságossággá tétele, hanem
áthallásosan az egész korrodálódó poli-
tikai struktúra kritikájának megfogal-
mazása is. Portréja példaértékû kiállás
a szocializmus elvrendszerét is érintõ
etika tisztasága érdekében. 

Szintén egy sportfilm, a 1978-as pé-
csi játékfilmszemle zárófilmje, a Rényi
Tamás által jegyzett K.O. elemzésén ke-
resztül jutunk el oda, amirõl Balczó is
beszél egyszemélyes keresztes hadjára-
ta közben. Kit támogat a rendszer? Akik
a teljesítmény eszményében hisznek,
azokat az egyénieskedõ kilógók kategó-
riájába számûzik, míg a kevesebb tehet-
séggel bírók, de a kollektíva megbecsült
tagjai pedig a dobogó felsõ fokán talál-
ják magukat? Mennyire korrupt a rend-
szer? Az, „ki nincs ellenünk, az velünk
van” ugyan, de mennyire? – folytatja 
a Balczó-féle gondolatmenet kibontását
az író Rényi filmjének mélységeit ízlel-
getve. Ezt folytatja némileg a Csurka Ist-
ván forgatókönyve alapján készült,
Dömölky János által filmre vitt 1977-es
A kard kapcsán is. 

De mint a fejezetcím is utal rá: itt 
a fikciós film fõszereplõjén és annak
problémafelvetésén keresztül már az122
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íróból lett politikus felé fordítja a ref-
lektort. A Csurka-probléma címû feje-
zetben egy jelenséget igyekszik megra-
gadni Sándor L. István. A Pozsgay kor-
társának számító Csurka ugyanis nem
csupán több magyar filmnek táptalajt
biztosító íróként kerül a vizsgálat kö-
zéppontjába, hanem mint aki színházi
szerzõként is a korszak meghatározó fi-
gurája. Csurkát mint jelenséget vizsgál-
ja a szerzõ, fõleg színdarabjainak értel-
mezését tûzve ki célul. Nem csoda, hi-
szen Csurka a társadalma egyik legked-
veltebb szócsövének számított. A Ki lesz
a bálanya?, a Nagytakarítás, a Deficit, 
a Majális és a Döglött aknák elemzése
által egyrészt Csurka jellemének a mû-
vészeten keresztül megmutatkozó szí-
neváltozásait kutatja a szerzõ (nem fe-
ledve Csurka azóta kiderült ügynöki
beszervezésének históriáját sem), más-
részt pedig ezeket az elõadásokat mint
társadalmi happeningeket is vizsgálja.
Így Csurkán keresztül köti be a szerzõ
majd az utolsó, Színházi változások
címet viselõ fejezetet. 

Ebben általánosságban láthatjuk,
hogy hogyan és miként kapcsolódtak
bizonyos írók bizonyos színházakhoz a
hetvenes években. Hogyan osztódnak
szét mûfajonként is a mûvek és a befo-
gadó intézmények, és kissé visszaka-
nyarodunk az írók szakmai megítélésé-
hez. A színházértõ – színházkritikus-
ként is ismert – Sándor L. István által
rövid bepillantást nyerhetünk az akkor

modernnek számító színházi nyelvek
térnyerésébe, és a kísérletezõ színhá-
zak kapcsán elkalauzol bennünket a vi-
déki színházak reformkorszakába is,
különös tekintettel a Székely Gábor és
Zsámbéki Gábor nevével fémjelzett ka-
posvári és szolnoki társulatok munká-
jára. A fejezet szûk keretei rámutatnak
arra, hogy az írónak ehhez bõvebb ki-
fejtésre lehetett szüksége, így felkelti a
kíváncsiságot két évvel korábbi könyve
iránt (A Katona és kora), mi több, ked-
vet csinál az esetlegesen még készülõ,
a témát bõvebben kifejtõ potenciális
dolgozatai elolvasásához. 

A könyvet lezáró Epilógus, szem-
ben a kedvcsináló és egyfajta idõuta-
zásra invitáló bevezetéssel, az utolsó
szó jogán még megszólaltatja Pozs-
gayt, aki kisebb anekdotákon keresz-
tül mutatja be saját nézeteinek és
Aczél doktrínáinak ütközéseit. Kette-
jük különbségének legfõbb ismérvét
abban látja, hogy míg õ a nyilvánosság
elõtt szerette volna véghezvinni a
megoldásokat, addig Aczél a színfalak
mögötti rejtett hatalmi machinációk-
ban hitt. Azaz míg Pozsgay a kirakat-
ban próbálta átrendezni a boltot, ad-
dig Aczél folyton lerángatta volna on-
nan. Már csak ezért sem csoda, hogy
kettejük dulakodása közben meg-meg-
repedt a biztonsági üveg, akárcsak
azon a bizonyos filmbéli címeren.

Beretvás Gábor

téka
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