
Film

Elvesztettük álmainkat

Az idei hazai filmszemle uralkodó műfaja a
dokumentumfilm volt - hangoztatta a napi
kritika is. Az alkotókat, akárcsak korábban, a
közelebbi múlt és a társadalom jelenkori gondjai
foglalkoztatták. A dokumentumfilmek elsöprő

sikerét a nyíltszíru tapsok és a kiosztott díjak
egyaránt tanúsíthatják. A hatásvizsgálattal foglal
kozó szociológusok feladatkörébe tartozik, hogy
a sikerek titkait feltárják. Ezek a vizsgálatok
bizonyára tanulságos elemeket hozhatnának
felszínre a mai magyar társadalom közérzetében
lerakódott, lefojtott sérelmek és bántalmak, a
dúlt zavarok s az igazság kimondását követelő

igény mélyvilágából.
Alighavitatható: a filmszociográfia a hazai film

művészetben kivételes rangra emelkedett. Abban,
hogy művészi rangot tudott szerezni magának, a
középnemzedékbeli Gulyás-testvéreknek igen nagy
a szerepük. Másfélévtizede múlt már annak, hogy
a falusi-városi valóság hajdani és jelenbeli kriti
kus fordulöit, érdesebb pontjait, feszültségeit és
ellentmondásait a megszállottak eltökéltségével
kutatják, filmezik. A középkori elmaradottságból
fakadó misztikus babonákkal terhelt penészleki
faludráma feldolgozása óta újabb és újabb, nem
kevésbé megrázó filmek sorakoznak mögöttük. A
magyardokumentumfilm, a müvészí magyar film
szociográfia úttörőit és elkötelezett alkotóit jutal
mazta most a vastaps és a zsűri első díja. Minden
tekintetben megérdemelten.

A film megformálásában és felépítésében,
akárcsak a korábbiak esetében, igen egyszeru,
keresetlen eszközökkel dolgoztak. Hétköznapi
emberek hétköznapi nyelven, természetes fogal
makkal mondják el a velük és a rajtuk megesetre
ket. A pergő filmkockák annak rendje-módja
szerint követik a pergő idő egymásra torlódó
eseményeit. Fölvonuinak az áldozatok, majd mű

ködésbe lépnek az ördögi machinációk. Aztán
lépésről lépésre megelevenednek előttünk az
áldozatul ejtett, ártatlanul meghurcolt emberek
kálváriáinak egyes stációi. Akíméletlen elhurcol
tátás, a Hortobágyra való megérkezés, a de
portáltak embertelen mindennapjai, a ~egal~

tatások s a nyomasztó embertelensegben IS

jelenvaló, szöhoz jutó emberség. Aztán a megsza-

badulás pillanatai következnek, ami akkor nem
azt jelentette, hogy a szabadulót egyenrangú
állampolgárként kezelték volna. A megbélyeg
zettség hátrányaival éveken át viaskodtak,
mígnern, sokakkal együtt, az újabb meghurcol
tatások korszaka köszöntött rájuk is 56 után.

Csak ámul a mai néző: akiket a diktatúra
forgószele felkapott és elsodort, a társadalom
igen különbözö rendű-rangú csoportjaiból va
lók. Nincstelen zsellérek, kis- és nagyparasztok,
kisiparosok és szakmunkások, tisztviselők és
kiskereskedök, értelmiségiek, gyárosok és arisz
tokraták, magyarok és nem magyarok, keresz
tények és zsidók, párttagok és pártonkívüliek,
hívők és hitetlenek - az önkény gáttalan
érvényesülése, elszabadult erői láthatóan nem
kímélték a társadalom egyetlen osztályát, rétegér
és csoportját sem. Az ötvenes évek elejét idéző

filmdráma óhatatlanul Il. József uralkodását jut
tatja eszünkbe. Az ötvenes évek megpróbál
tatásait átélve, rágondolt az akkor félreállított
Németh László is. A császárról írt dráma valójá
ban a szerző saját korát idézi. A felvilágosult
népboldogítö, ez a doktrinér teoretikus ?n.
kényesen keresztulhajszolt reformrendeleteivel
a társadalom valóságos adottságait éppúgy neg
ligálta, mint az ötvenes évek önkényurai. Il.
József tízéves uralkodása elegendő volt ahhoz,
hogy ne maradjon a társadalomnak egyetlen
olyan csoportja vagyrétege, szinte egyetlen tagja
sem ( tartozzék akár a főurak és a nemesek, akár a
polgárok és jobbágyok rendjébe), akit a népbol
dogító császár önkényes intézkedései ne sértet
tek volna. A társadalomboldogítónak sikerült a
társadalom egészét maga ellen fordítania, az
ellenállás egységes táborába terelnie az ellen
tétes érdekli csoportokat, osztályokat.

A párhuzamosság a két korszak között köny
nyen kimutatható. Azzal a különbséggel mégis,
hogy az ötvenes évek doktrinér teoretikusai
sokkal könyörtelenebb eszközökkel próbáltak
erőszakot tenni gazdaságon és társadalmon. A
.fordulat évét" követően csakugyan totálisnak
nevezhető megrázkódtatások szakadtak az or
szágra. Az önkényesen szított háborüs hisztéria,
az öncélúan hajszolt osztályharc, a durva és
kíméletlen gazdaságpolitika százezreket forga
tott ki százados környezetükből. Százezrekre
ment az internáltak, az oktalanul börtönökbe
zártak, a városokból és az ,ellenséges' határok
mentéröl kitelepített-deportált honpolgárok
száma. Az önkényuralom rettenetes évei, a féle
lem és bizonytalanság légköre újabb rém
drámákkal terhelte meg a sérült ország társa
dalmát. Joggal hangoztatja a film egyik hatalom
béli szerepióje: .Azt is mondhatnám, hogy tulaj-
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donképpen velünk szemben akkor, tehát az
ötvenes évek elején egy nemzeti ellenállás bon
takozott ki." A nemzeti szuverenitást és törve
nyességet, a hagyományokat és demokratizmust
erőszakosan kiiktató, a gazdasági-társadalmi
szellemi viszonyokat igen radikális-voluntáris
módon fölforgató évek alatt súlyos sérülési gó
cok keletkeztek. Az ilyen rnödon kibontakozó
nemzeti ellenállás azután szükségképpen so
dorta bele az országot abba a mindmáig egyet
len fegyveres konfliktusba, abba a felkelésbe,
amelyet a második világháború óta Európa
átélt.

Megdöbbentő, ahogy az akkori főhatalom

egyik jelentős (egy-két évvel később pedig fon
tos) kulcsfigurája ennyi idő elmúltával is kimért
hűvösséggel képes osztályozni, rendszerezni a
tobzódó terror fokozatait, az áldozatok egyes
kategóriáit. Poroszos pontossággal sorolja: a
megtorlásnak - mondja a pártközpont akkori
osztályvezetője - "tulajdonképpen három alap
fokozata van ... Az egyik az a kitelepítési típus",
amikor a városokból "rendőrségi ügyekkel ösz
szefüggő politikai problémák miatt kitiltanak
embereket". A másik "a deportálás". nA legna
gyobb méretűvolt a jugoszláv határszélrőlvaló"
deportálás, amit "az indokolt, hogy igen közeli
nek tartottuk a harmadik világháború előjáté

kaként esetleg bekövetkező jugoszlávok elleni
háborút". nA harmadik fok ... , az az internálás." A
különbség az, hogy "a második esetben a család
együtt ment a családfővel, a harmadik esetben
pedig egy börtönbüntetéshez nagyon hasonló
állapot jött létre". így osztályoz közel négy
évtized múltán Hegedűs András. Mintha vala
mely filozófiai-szociológiai problémakör vagyaz
állatvilág egyes alfajait csoportosítaná! Pontosan,
szakszerűen,kirnérten. Nem kevésbé megrázóak
és ellenszenvesek a gépezet alacsonyabbb fokán
állók, a helyi végrehajtók: az állami gazdaság
akkori főkönyvelője,a fölbomlott lelkületű,vele
jéig romlott, hazudozó táborparancsnok, a kápó
meg a többiek. Reagálásuk, "látószögük" alig
különbözík attól, mint ahogy a hóhér szemléli a
maga áldozatát.

A leginkább megdöbbentő mégis az a tör
ténelmi tabló, amely körvonalaiban a tűnődő

lelkületű, a megbocsátó és megbékélt szereplők
által elbeszélt életutakből tárul föl előttünk.

Elgondolni is iszonyatos: századunk kellős kö
zepén másfél évtized leforgása alatt három nagy,
egymást váltó - és kiváltó - terrorhullám
söpört végig az országon, Azelső a háború utolsó
hónapjaiban, 1944;45-ben szakadt a megszállt
korabeli Magyarországra. A német Gestapo és a
hazai szélsőjobboldal, a csatlósok rémuralma
idején a zsidóság deportálása, az országon átvo-
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nuló háború borzalmai, az újra elcsatolt kisebb
ségi magyarokra mért megtorlások néhány hó
nap alatt a poklokkínjait zúdították az országra.
Ahogyan erről, a rémület földjéről Kanadáig
futott magyar zsidó házaspár megrázó filmbeli
vallomása is tanúskodik.

Alig oszlott fel a száz- és százezreket sanyarga
tó internáló- és fogolytáborok fullasztó köde, egy
boldogabb világot ígérő eszme nevében ismét
terrorhullám tarolta végig a hazai mezőket. Most
erre összpontosít Gulyás Gyula és Gulyás János
újabb filmje: a nemzeti ellenállást gerjesztő

sztálinista önkényuralomra. Négy-öt év telt el a
háború óta, a társadalom fel sem dolgozhatta
még a veszteségek fölötti fájdalmak érzetet,
máris újabb megpróbáltatások érték a családo
kat. Alighogy kiürültek a régiek, megnyíltak az új
internálótáborok és megteltek a börtönök cellái.
Aztán újabb három-négy év múlva, az 56-os
felkelést követően ismét százezreket sújtott az
oktalan meghurcoltatás. És mint a zsidó házaspár
meg a film más szereplöinek sorsa tanúsítja:
számtalanszor ugyanazokra sújtott le a kimélet
len megtorlás.

Megismételném: másfél évtized alatt száz- és
százezrekre, együttvéve milliókra sújtott le a
valóban kíméletlen terror, a gyűlölet ostora.
Szinte nem érti az ember: honnan és miből

tudott ennyiszer megújulni a gyűlölet-özön,

honnan és míböl merítette tartalékait? A másik
oldalról nézve: honnan és miből merítettek erőt

a túlélők? Hogyan és miként tudta túlélni a
borzalmak egymást váltogató csapásait ez az
ország, ez a nép? Nem csoda-e, hogy élünk?
Hiszen másfél-két évtizeden át, egészen a hatva
nas évek közepéíg itt a Duna-Tisza táján való
ságos "szenvedés-folyam" mosott magának újabb
és újabb medret. Szakadékból szakadékba taszít
tatva, csapást csapásra szenvedve bukdácsoltunk
át a történelem éles fordulóin. Nincs egyetlen
lélek e hazában s túl a haza határain, akit a
megpróbáltatások - közvetve vagyközvetlenül
- ne sújtottak volna.

Mára vajon begyógyultak-e a sebek? Kiapad
tak-e a gyűlölet forrásai? Elmúltak-e a megtorlas
ra sandító erők esélyei? EIfogytak-e a társadalmi
méretű terror tartalékai? A régi sebek talán
begyógyultak, csakhát valamit végképp elveszí
tettünk. Igen: az álmainkat. Mindnyájunk nevé
ben mondja, mindnyájunk nevében mondhatja a
tisztaszívű tanár, Bertök Gy. Balázs: "Mert azóta
nem tudok szepet mondani, mert ha álmodom
is, akkor mindig futok, mindig üldöznek, valahol
lapulok, valami nyomaszt ..."

Valami nagyon-nagyon nyomaszt bennün
ket.

FürLajos


