Új magyar játékfilmek
éS ftlmdokumentumok
Az elm-aIt esztendő filmtennésének feledhetetlenebbik részét a dokumentwnfilmek jelentik így összegezte a xx. Magyar]átékfllmszemie
tapasztalatait a szakmai közönség. Hogy a szélesebb néz6sereg miként összegzi majd a mai
magyar szellemi élet érzékeny, felel&ségtud6 és
szókimondó tagjainak, a filmrendezőknek a
munkáit, az nehezen jósolhat6 meg.
A nagydIjjal is jUtalmazott TiJnJénysértés
nélkül dmtI, ketrészes dokumentumfilm, a Gulyás-testvérek mun1dja követel alighanem e
súlyos ajdonságok közül erőMI is, figyelemMl
is,lelki fölkésZO.l.tségIX51 is a legtöbbet. Nyiltan és
részletez6n még senki nem beszélt sem az
irodalomban, sem a 1iImmfivészetben, sem a
közfigyelemre is érdemes történettudományi
munkákban tlJdomasom szerint a vilagnak arról
a SlU'IW'6l, ahováa haromöras,nagyriport kalauzolja az embert. Az ötvenes évek elején "alapított" hortobágyi munkatáborok egykori lak6it
kereste meg kamerával és mikrofonnal Gulyás
Gyula és Guly.1s Jl1nos. Egykor alapvető emberi
ts polgiri jogaiktól megfosztott asszonyokat,
férfiakat; meg felOgyelőiket:közkatonákat, r~nd
őröket, gazdasagi vezetőket. A föltehetőleg igen
gazdag és megrendítóen készséges emlék- és
.- valloinasanyagból okos mértéktartással csak azokat vflogatták ki a film készítői, amelyek segítségével a leginkább jellegzetes és tárgyilagos
képet míthatták össze az 1945 utáni. idők
szégyenletes, a törveny és a jog írjával máig nem
orvosolt bajáróL Arra is volt gondjuk, hogy
"Cpnws rendbe" álljon a történet. Az elsö
képkockákon az éjszakai letartöztatasok és "bevagonIrozasok" napiparancsát hallhatjuk. Majd a
letart6ztadsok .történetei következnek Franz
Kafka regényeit is fölillmaI6 abszurdítassal. Az
em1ékdarabokból mozaikszertien összerakott,
tragikus 1ilmtab16n fokozatosan tűnnek elő a
pontos körvonalai a rabságban tartott emberek
jellegzetes tipusainak
Mivel a film szerzői jól tudják, hogy a rettenetek és igazs4gtalanságk sorát képtelen ép ésszel
1W'om·6rl1n át követni, fölfogni a néző, "dertisebb" részletekkel enyhítik olykor az erkölcsi és
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törvfnytelenségi mélypontokról kapott dokumentAci6s jelentést. Elbeszélik, hogyan festett a
karácsonya szögesdr6tok mögött, miként éltek a
kisgyermekek, az ajszOlöttek, az asszonyok Az
igazi dertit azonban a reményked6król, az emberséges magatartás\íakr6l, a hfv6kn'jl sz616 történetek hozzák e sötét és keserti dokumentumba. Ok hozták a hortobágyi táborlak6k számára is
a mosolyt, az ígéretet. Ortodox zsidók kis gyülekezete például, akik mindig találtak helyet és
módot arra, hogy vallásukat gyakorolhassák.
Vagy:a négyelemis kereskedősegéd, aki a táborlak6 kiskamaszok tétlen züllését Iatv.1n,megszervezte a gyermekek iskoláztatását. Meg a kerítésen kívüli, becsületes emberek adták a bizakodást, akik segítséget nydjtottak, saját biztonságuk kockáztatásával is a sanyarú sorsiiaknak. És
aki emberségból csak egyszer is példát kapott az
embertelenség birodalmában, az maga is megbocsatö emberséggel tud visszagondolni a megszenvedett esztendőkre.
A dokumentumfilm - műfaji követelményeinek megfelelöen - ábrázol, de nem befolyásol
és nem itélkezik. A Gulyás-testvérpár nagyszabásd munkája azonban a riportalanyok
készséges közreműködésével tWIép e műfaji
kötelmeken. Érezvén, mily förgeteges indulatokat válthat ki filmjük eddig napvilágra nem
került, történelmi bizonyítékanyaga, a megbocsátás és a megbékélés eszméjét hirdetik és
ajánlják végezetül, szöval és képpel egvarant,
Büntetni, megtorolni, igazságot szolgáltatní nem
a mi dolgunk - sugallja megfontolt szerkesztésével a film utolsó harmada -, elvégzi azt a
fölöttünk levő, emberi mértékeknél és szempontoknál igazabb és nagyvonalúbb égi hatalo~.
Láthatjuk, miként vergödík elmeháborodott Jelenében a hortobágyi. táborok legkegyetlenebb
rendőre; s azt is láthatjuk, miként maradtakmeg
embernek is, magyarnak is tisztességben azok,
akiket esztendőkön át naponta aláztak meg
embervoltukban és nemzeti önérzetükben. fis
- ne feledkezzünk meg erről se - akiket azóta
sem kárpótolt hivatalosan és méltöképpen az
.elszenvedett jogtalanságokért senki sem. A Törvénysértés nélkal dmti film a mült beVal.IaSáVal
befejezettnek akarja tudni a harcot a sokféle
megpr6báltatásban szétszaggatott és szembeállított nemzet csoportjai között, Tisztánlátásra a
megbocsátások és megbékélesek kezdeményezése érdekében törekednek A megtisztult ajrakezdés reményében.
Voltaképpen ugyanez a szándék hajtotta Kósa
Ferencet, is A másik ember rendezőjét. Kósa
Ferenc filmje játékfilm, beszélni r6la mégis a
Gulyás-testvérek dokumentumfilmje után érdemes. Elsösorban a mindkét müben föllelhető

"békéltető szándék" miatt. De azért is, mert A
másik ember éppen olyan történelmi hitelesítésre és asztánláttatásca törekszik, mint a

fekete-fehér képsorú, díszítetlen tanulságú,
szikár szépségű Toroénysértés nélkül.
KósaFerenc történetének ideje 1945 és 1956.
Kósa azért nyúl vissza a második világháború
végnapjaihoz, hogy átgondoltan és oknyomozó
következetességgel beszélhessen 1956-ról.
)átékfilmben eddig még nem látott őszinteség
gel és teljességgel, tisztázó szándékkal. Mindaz,
ami 56-ban megesett - mesélí népmeséktől
kölcsönzött hömpölygő stílussal a film - egyeneságileszácmazottja45-nek.Mert 1945-ben,és
utána szinte senki nem tanult meg megbocsátani, senki nem segltett megkönnyíteni a túlélők·
nek a megbocsátást - ezért csaknem pontosan
ugyanolyan értelmetlen halálok, hiábavaló pusztulások következhettek be tizenegy évvel a
háború befejeződése után, mint 45 fékevesztett
végnapjaiban. Abban a beszorítottságban, amelyben ez a nép él (völgykatlanokat, zárt tereket.
tömegmészáclásca is alkalmas packokat és belső
udvarokat mutat szüntelenül a film), a fegyveres
harcnak, a bosszúnak és a hirtelen hősködésnek
kiváltképpen nincs semmi értelme, semmi esélye - sztíri le a tanulságot a film központi
figurája, aki gyennekfejjel nézte végig, egy fa
mögé bújva, miként hal hiábavaló halált az
édesapja. Ecce a következtetésre kell jutnia,
kellene jutnia a nézőnek is. Itt mindig van egy
titokzatos fa, egy rejtélyes torony, ahonnan ártatlan emberekre lőnek, és bármilyen csökönyösen
kutatja is valaki a gyilkosfegyverek tulajdonosait,
soha nem találja meg az igazi tetteseket. Legfeljebb gyávákat lelni, pacancsteljesítő, ostoba
készségeseket, cabló-pandúrt játszó, ártatlan
gyecekeket. Az erőszakmentes forradalom, a
fegyvertelen épülés, a türelmes igyekezet szöszólója Kósa Ferenc filmje.
Abban a válságos állapotban, amelyet a ma
embere él meg, nemcsak a történelmi múltnak
és félmúltnak tudatosítása lehet fontos feladata a
művészeteknek, de a jelenig nyúló, szorongató
örökségeknek is. Hogyan pusztít tovább, amiről
hallgatni kellett, hallgatni illett - ez foglalkozo
tatta sára Sándort és Csoóri Sándort, a Tüskea
köröm alatt dmű munka két alkotóját is.
Nemcsak azt kérdőjelezi meg ez a filmtörténet, hogy a jelen viszonyai között vajon önrendelkező személyiség lehet-e az ember, de azt is,
megtarthatja-e művészi, alkotói autonómiáját! A
nagyvárosi,érdekösszefonódásos és sznob képezőmúvészeti életből a pusztába vonul birkapásztockodni a Tüskea köröm alatt hóse. Itt gazdasági és politikai érdekcsoportokkal kerül szem-

be, s ezek már jóval keményebb, életre-halálra
menő összeütközéseket támasztanak körülötte,
mint a képkereskedök, rektorok, szakzsiírik
inkább csak jelzett, de céSiletesen be nem
mutatott fővárosi beltenyészete. El is bukik
emberünk a vidéki hatalmasságokkal szemben.
Elbukik, megsérül fizikai mivoltában is,
művészként is. Ez utóbbit, a tehetségfvel nem
éppen józanul sáfárkodó múvészember meg·
semmísüíését inkább csak sejteni lehet. Thlm
éppen ez a baj ezzel a filmmesével: a művészi
felelősség és művészi szuverenitás gondját. úgy
elegyíti a közemberl önfeladás, az önpusztitás
látványos példázataval, hogy voltaképpen lch,etetlen eligazodni a kérdések és a feleletek között. A nézők azonban a jelenidej(I kérdésekre
egyértelmű .feleleteket
szeretnek kapni,
kiváltképpen a filmvászonról.
Egyértelmű válaszok, egyjelentésŰ tények
azonban, úgy ~ ma sehol nincsenek.
Kovács András filmje, aVaIabol Magyarorsz-á.
gon szintén többjelentésű befejezésével nyugtalanítja az embert. Egy "képzeletbeli- megyei
központ több jelöltet állító választási hadjáratft
beszéli el ironikus realizmussal ez a film, a
becsületesek, az ígéretesek olyan pircuszigyó·
zelmét ábrázolva, amely, ha borúlátók vagyunk,
fölér a vereséggel. Ha meg reménykedő a
természetünk, az elviselhetőbb jöv6 igéretét
olvashatjuk ki belöle. Kett6sJ~1vlIs:!tavan..fllmási
Tamás dokumentumfilmjének is, az 0Zd0n forgatottSzorltásban dmfinek. Úgy búcsúztatja ez.
a munka a pusztulásra ítélt ipari tájat, a munkasélet, a nagyüzemi világ végérvfnyesen befejező
dó, patriackális korszakát, hogy a nézőnek 1lj a
SZÍve a korszecútlenségekért is, a becsapott
emberekért is, de még a gyarló intézkedésekért
is. Fáj a SZÍVe egy darabvisszahozhatatlan magyar
ipartörténetért. A dokumentumfilmesek azt
igérik, kameráikkal tovább kísérik az ór.di vidéknek, az ózdi munkásoknak a sorsát. Elóbbutóbb tehát bizonnyal· kiderül Almási Tamás
négy részre tervezett munIcajából, hogy a művé
szet, a filmművészet részvétére, megértésére,
szerétetére elsősorban az egyes ember érdemes,
nem pedig az önmagáért való törvény, intézet,
rendelkezés és ideológia. Az egyes ember, aki
múlt és jelen szorításában, társadalmi valtoZások
rosszkedvű és bizonytalan korszakl1ban még nehezebben leü meg önmagát, bo~ mint
máskoron. Az erkölcsi és intellektuális tisztességgel elkészített új magyar filmek, mtív&zi
megvaiósulásuk eltérő színvonalától függetlenül
szinte kivétel nélkül mind ezért a cészvétért és
megértésért munkálkodnak.
UkSeJ GabrkIJa
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