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A BEFEJEZETLEN MÚLT FILMJEI
Történelmi dokumentumfilm Magyarországon 1988-ig

FILM ÉS TÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON – VITÁK

Ahhoz, hogy a történelmi dokumentumfilm műfaj alakulásának magyar útját
és annak a stílusnak a létrejöttét, amelyben a magyar dokumentumfilm mára
klasszikussá vált alkotásai készültek – és iskolát teremtettek – megértsük, meg
kell vizsgálni a társadalomban rejlő okokat is: miért fordultak az alkotók a
történelemhez? Miért érezték úgy, hogy a nézők széles rétegeinek fontosak
ezek a kérdések, és kibeszélésük nemcsak művészi cél, hanem rájuk háruló
társadalmi feladat is? Történészek és filmesek a hatvanas, hetvenes években
kezdtek vitatkozni a történelem filmes elbeszélésének lehetőségeiről.1 A vi-
ták kiindulópontja természetesen a történelmi filmek éppen aktuális nagy
korszaka volt: Kovács András Hideg napok,2 Kósa Ferenc Tízezer nap3 című
művének vagy Jancsó Miklós történelmi paraboláinak közönségsikere és e fil-
mek hatalmas művészi ereje késztetett közös gondolkodásra történészeket és
esztétákat film és történelem viszonyáról. A hetvenes évekre a történelmi te-
matika ideiglenesen kikerült a játékfilmekből, de a nyolcvanas évekre (első-
sorban az ötvenes éveket megjelenítő filmekkel) újra progresszív irányzattá
vált. A történelmi dokumentumfilm ebben a szellemi közegben született, eze-
ket a stációkat járta végig a rendező és a filmeket befogadó közönség, hogy a
történelem kibeszélésének legszemélyesebb formája, a történelmi dokumen-
tumfilm létrejöhessen.

Milyen okok miatt fordul az érdek-
lődés a történelem felé egy társada-
lomban? 

A modern korban általában a de-
mokrácia (azon belül is elsősorban a
szólás-, illetve sajtószabadság) hiányá-
ból következik az a gondolkodásbeli
hagyomány, hogy az időszerű kérdése-
ket a társadalom a múltba vetíti. Ami-
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1 A viták áttekintéséhez a Filmkultúra

1965–94 közötti számai szolgáltak forrá-

sul.

2 Hideg napok (1966), 96 perc, rendező:

Kovács András, operatőr: Szécsényi

Ferenc, gyártó: Mafilm 1. Stúdió.

3 Tízezer nap (1967), 103 perc, rendező:

Kósa Ferenc, operatőr: Sára Sándor,

gyártó: Mafilm 4. Stúdió.
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kor a jelenről nem lehetett nyíltan beszélni, mint 1849 után a Bach-korszak-
ban, Arany, Tompa és Jókai is allegóriákhoz fordult. Ez történt a Horthy-
korszakban és az ötvenes években is, és a közgondolkodás ma is tele van
múltbeli párhuzamokkal.4 Így válhatnak történelmi alakok aktuális harcok
szimbólumaivá. Eleven hagyomány, hogy a művészek történelmi témákon
keresztül fejezik ki aktuális mondanivalójukat. A múlt felé fordulásnak kettős
oka az: a feltáratlan múlt nyomasztó terhe (1944, 1949–53, 1956) kikívánko-
zik, feltör a kollektív tudattalanból, azok a nemzedékek pedig, amelyeknek
bizonytalan a jövőképük, a jelent nem a jövőhöz, hanem a múlthoz mérik.
Historizálnak, mert nem érzik magukat jól a jelenben. (Ugyanakkor azt sem
szabad elfelejteni, hogy a filmeknek lehet áthallásoktól mentes, önálló törté-
neti értéke is.5) 

Lackó Miklós szerint „a kelet-európai társadalom emberének erősen tör-
téneties, sőt: historizáló szerkezetű a társadalmi tudata: itt még nagyon erős
a hagyomány, hogy létjogosultságát csak annak ismerjék el, ami történetileg
igazolható, ennek következtében még mindig a múltból kell vagy illik a gyö-
keresen újat is eredeztetni, s a progresszív irányzatok is arra kényszerülnek,
hogy ezt a közeget tudomásul vegyék. […] a másik szempont: ezen az égtá-
jon, így Magyarországon is a »befejezetlen múlt« hatása igen erős. Sok olyan
társadalmi probléma hagyományozódott át a modern korra, amelyek más,
szerencsésebb fejlődésű országokban már korábban megoldódtak és lezárul-
tak. Végül a harmadik szempont: nálunk a történelem, a történelmi témák
különösen alkalmas – még eleven történelmi szimbólumrendszerrel is ren -
delkező – eszköztárat jelentettek a modern problémák ábrázolására.”6

Bíró Yvette szerint az a szemlélet, magatartás, történeti és filozófiai állás-
pont a fontos, amelyet a hatvanas évek
történelmi játékfilmjei közvetítettek a
társadalomnak. A filmek egyszerre
demitizálnak és teremtenek új míto-
szokat. Az előbbi gesztus a romanti-
kus, önszépítő, demagóg mítoszokkal
próbál szembeszállni, kíméletlen igaz-
mondásra törekszik, a keserves törté-
nelmi tapasztalatok, elvetélt forradal-
mak és bukások minden példájával
lelkiismeret-vizsgálatra, önismeretre
kényszerít. A másik a demitizálással
kényszerűen együtt járó sajátos mí tosz-
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4 „Elűzni a kísértetet”. Beszélgetés Hanák

Péterrel (Tóth Klára). Filmkultúra, 1983.

2. 5–11.

5 A kortárs magyar film és a történelem.

Filmkultúra, 1979. 6. 5–20. Kerekasztal-

beszélgetés. Résztvevők: Berend T. Iván,

Glatz Ferenc, Lackó Miklós, Gábor Pál,

Jancsó Miklós, Kovács András, Rózsa

János.

6 Miért kísért a kelet-európai filmben a

„befejezetlen múlt”? Filmkultúra, 1973.

4. 63–70. Idézet: 63.
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teremtés gesztusa. Ez a mitizálás azonban legalább olyan polemikus élű, mint
ellenpárja, a deheroizáló szembesítés. Amikor felkutatja a nemzeti múltnak
azokat az elemeit, ahol az emberi választásnak, a döntés felelősségének pél-
dája felhívó erejű – abban sem a múlt idealizálása (és ennyiben rossz mitizá-
lása) vezeti, hanem egy valóságos értékrend felmutatásának igénye… „Tehát
nem egyszerűen a történelem képe rajzolódik ki a vásznon, inkább sajátos in-
terpretációja, ha úgy tetszik, víziója, és ez a látomás, Walter Benjamin szép
szavával, érthetően nemcsak kommentár, hanem prófécia is.”7

Bíró Yvette szerint a hatvanas évek játékfilmjei egyaránt építkeztek arra a
társadalomtudományokban jelentkező fellendülésre és azokra az új kutatá-
sokra, amelyek kiindulópontja a gazdasági reform volt, és amelyeket a köz-
gazdaságtan megújulása kezdeményezett. Mindezek hatására a szociológia és
a történettudomány is felfrissült, és bekövetkezett a filmművészet fellendü-
lése is. A történelem e filmeknek nemcsak hátteret adott: valós színpaddá vált,
a felgyülemlett emberi tapasztalatok stilizált színhelye lett, az általánosítás
eszköze. Bíró Yvette kétféle történelmi filmtípust határoz meg: a költői epi-
kus filmekét (Kovács András: Hideg napok), ahol a történelem a film valós kö-
zege, és a parabolát (Jancsó Miklós több filmje), ahol a történelem nem mint
absztrakció szerepel, hanem mint működő, mozgásban lévő modell.

Film és történelem viszonyában ugyancsak a tudományos élet felfrissülé-
sét látja fontosnak Hanák Péter. Kedvező közegnek tartja a filmet, „ahol a ro-
kon koráramlatok, felfogások és felismerések összetalálkozhatnak, és rend-
szeresen segíthetik, áthathatják egymást”.8

A hatvanas években készült filmekben tetten érhető történelemszemlélet
szemben állt az ötvenes években uralkodó manipulatív historizálás egész
szemléleti rendszerével. Lackó Miklós szerint a film a maga sajátos eszközei -
vel előtte járt a történetírásnak, korábban és radikálisabban vetett fel a tör-
ténetírás hatáskörébe tartozó problémákat.9 A lezáratlan, eleven múlt felé
fordult: Jancsó filmtémái az abszolutizmus, a dualizmus korszakát vagy 1917–
19-et, 1944–45-öt választották történeti keretül. Kovács András történeti té-
májú filmjei a második világháborúban vagy 1919-ben játszódnak. Témáikat
kiemelik a formális ünnepélyesség, illetve a tabuk világából, és beemelik az
értelmiség, főként a fiatal generációk
gondolatvilágába, kikezdve a hagyo-
mányos magyar historizálás egész
szemléletmódját. Lackó Miklós e tör-
ténelmi filmeket négy típusba, irány-
zatba sorolja:
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7 Uo. 65.

8 Uo. 70.

9 Lackó Mikós: A történelem kihívása és a

film válaszai. Filmkultúra, 1973. 4. 56–

62. Idézet: 59.
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1. népi szemléletű filmek – „a fennmaradásért folytatott sziszifuszi küzdel-
mek kálváriáit” érti ide (Tízezer nap);

2. a nemzeti önvizsgálat és önkritika filmjei – ezek célja az illúziórombolás,
a befogadó érzelmi-intellektuális felrázása (Hideg napok);

3. a történelmi parabola filmjei, melyek „ledöntötték a történelmi és nem
történelmi film közötti határokat, a befejezetlen múltat és a jelent egy-
ségbe foglalták. Közelmúlt és jelen egyaránt nagy társadalmi kérdéseit fe-
szegették” (Jancsó Miklós);10

4. a játékos történelmi happening filmjei, amelyek szakítanak a történelem
kizárólagos drámai-tragikus szemléletével (Petőfi ’7311).
Lackó előre látja, hogy ezek a művek hatni fognak, és megújítják a doku-

mentum- és a történelmi ismeretterjesztő film műfaját is, új, modern tartal-
makat adva nekik.

1979-ben történészek és filmrendezők kerekasztal-beszélgetésen vettek
részt a Filmkultúra szervezésében.12 Húszéves távlatban gondolták végig film
és történelem viszonyát, a Hannibál tanár úr13 című filmtől eredeztetve a mo-
dern felfogású történelmi filmeket. Kovács András szerint a tudatban és a va-
lóságban is létező elintézetlen ügyek jelenbe átnyúló tömege miatt a művé-
szetben összefonódnak a társadalmi és a nemzeti mozzanatok. Ha egy film
nemzeti problémát érint, akkor abban a pillanatban felidézi mindazt, ami el-
intézetlen. És ez igaz fordítva is: egy múltbeli társadalmi probléma felidézé-
se mindig összefügg a nemzeti kérdéssel. 

Kovács András szerint az ötvenes években a történelem napi politikai
funkciót teljesített, az akkori társada-
lomszemléletet tükrözte, illúziókat
közvetített. Ez a Hannibál tanár úrral
megváltozott, funkcióváltás történt, a
történelmi film nem csupán egy hely-
zetet, hanem olyan emberi és erkölcsi
szituációt idéz fel, amely időszerű és
fontos. A társadalmi és politikai kérdé-
seket a történelemben gondoljuk át.
A hatvanas–hetvenes évek filmesei al-
legóriák vagy szimbólumok szintjén
közelítették meg a történelmet. A het-
venes évek végén – Lackó Miklós sze-
rint – visszaszorult a történelmi érdek-
lődés, mert a politikai, gazdasági, erköl-
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10 Lackó Mikós: A történelem kihívása és a

film válaszai. Filmkultúra, 1973. 4. 56–

62. 61.

11 Petőfi ’73 (1973), 89 perc, rendező: Kar-

dos Ferenc, operatőr: Kende János, gyár-

 tó: Budapest Játékfilmstúdió.

12 A kortárs magyar film és a történelem.

Filmkultúra, 1979. 6. 5–20. Kerekasztal-

beszélgetés: Berend T. Iván, Glatz Fe -

renc, Lackó Miklós, Gábor Pál, Jancsó

Miklós, Kovács András, Rózsa János.

13 Hannibál tanár úr (1956), 90 perc, ren -

dező: Fábri Zoltán, operatőr: Szécsényi

Ferenc, gyártó: Mafilm.
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csi, közéleti kérdések jobban foglalkoztatták a társadalmat. A hatvanas évek-
ben azért hódíthatott a történelmi film, mert az alapvető társadalmi kérdések
akkor kevésbé radikálisan merülhettek fel (vagy sehogy). Parabola mondta ki,
amit a korabeli szociológia nem tudott. De a helyzet a hetvenes–nyolcvanas
évekre megváltozott; „a történelmies filmnek bealkonyult”. Ugyanakkor Ko-
vács András Ménesgazda14 című filmjét újfajta, „analitikus” történelmi filmnek
tartja, felvilágosító, informatív tartalmakkal. Ez azonban neki mint történé-
sznek túl kevés, bár a nézőknek lehet revelatív. Abban lát lehetőséget, hogy a
történelmi film az analízis irányába változik (pozitívan), de a megvalósítás le-
hetséges módjait még nem tartja kialakultnak, inkább csak kísérleti stádium-
ban lévőnek. Megjósolja a történelmi dokumentumfilm megszületését, azzal,
hogy pontosan meghatározza azt a társadalmi feladatot, amelynek a játékfilm
már nem tud megfelelni. Gábor Pál sem a személyi kultusz történetét akarta
feldolgozni az Angi Verában,15 hanem személyes drámát – amely persze nem
független tőle. De – érezve az el nem mondott történelem elbeszélésére való
belső késztetést is – a film elé saját történelemszemléletét tükröző dokumen-
tumfilm-montázst készített a fordulat évéről, 1948-as híradók alapján. Törté-
nelmi játékfilm és dokumentumfilm születik itt egyszerre, egy témában, egy
szerzőtől, de a dokumentumfilmes tartalom alárendelt szerepet játszik.

A hetvenes évek végére az értelmiség túlkerült a hatvanas évek radikaliz-
musán, gondolati fejlődését a történelmi film nem követte, ezért a műfaj hát-
térbe szorult. Más, analitikus típusú filmek kerültek előtérbe. A múlt lezá-
ratlanságának kibeszélése azonban kereste helyét. Rózsa János már ki meri
jelenteni a Filmkultúra lapjain: „[…] mindig fellelhetők bizonyos dobozok.
Fekete dobozok, ahogy Ujhelyi Szilárd megfogalmazta az 1979 februárjában
megrendezett budapesti filmszemlén. Kérdés, ki lehet-e nyitni a fekete do-
bozokat. […] Nem lehet azt mondani a felnövekvő és meglehetősen kíváncsi
természetű nemzedékeknek, hogy 1955 után 1957 következett, vagy 1949
után 1953. A dobozba vezető és a do-
bozból kivezető szálakat mindenkinek
a kezébe kell adni. Ebben a munkában
segíthetnék egymást a történészek és a
filmesek. ”16

Kovács András összehasonlítja a hat-
vanas évek történelmi filmjeit a nyolc-
vanas években divatos, az ötvenes
éveket ábrázoló új típusú történelmi
filmmel. Fontos különbségnek tartja,
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14 Ménesgazda (1978), 96 perc, rendező:

Kovács András, operatőr: Koltai Lajos,

gyártó: Dialóg Filmstúdió.

15 Angi Vera (1978), 92 perc, rendező:

Gábor Pál, operatőr: Koltai Lajos, gyár-

tó: Mafilm Objektív Filmstúdió. 

16 A kortárs magyar film és a történelem.

Kerekasztal-beszélgetés. Filmkultúra, 1979.

6. 15.
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hogy hatvanas évek társadalomábrázolása mögött ott rejtőzött a diktatúra.
A művek hitelét a történelemhez fűződő belső viszonyuk adta. Ezt a viszonyt
az értelmiség reménye táplálta, az a hit, hogy megszűnhet a hatalomnak va-
ló kiszolgáltatottság. Később az ötvenes évek témája adott lehetőséget arra,
hogy egyén és hatalom általános viszonyáról ismét szó essék.17 Ekkor a kor-
szak történeti feltárása szinte még el se kezdődött, ezért a film csak felszíni
rétegeket érinthetett. Kovács szerint a történelmi filmnek ekkor kettős célja
volt: megfogalmazni az aktuális társadalmi közérzetet és élen járni egy min-
denkit érintő problémakör feltárásában. A filmek ugyanakkor nem folyama-
tot ábrázolnak, hanem egy kilátástalan, statikus helyzetet. Ezért nem tudnak
történelmi folyamatokat feltárni, de segítik az ötvenes évekkel kapcsolatos
gátlások feloldását. „Nemcsak azt [fejezik ki ezek a filmek] – mondja Berend
T. Iván –, hogy nem tudunk szabadulni a múlttól, hanem azt is, hogy szo-
rongások zavarják jelenünket. […] a feldolgozatlan és feldolgozhatatlan múlt
szorongatóan belemosódhat a jövőképbe is.”18

Valódi társadalmi igényt fejezett ki az ötvenes éveket fedő kulturális csend
megtörése, a film itt újra úttörő szerepet vállalt, de Kovács András Bálint sze-
rint e filmek értéke inkább publicisztikai, mint művészi: két-három film után
az ötvenes évek tematikája kiürült, és átkerült egy másik közegbe, ahol eddig
nem lehetett jelen: a publicisztikába, a történettudományba. A történelem
megjelenésének legadekvátabb művészi formájává a nyolcvanas évekre a do-
kumentumfilm vált.

A nyolcvanas években készülő játékfilmek az ötvenes évekről társadalom-
elemzést végeznek, történelmi perspektívából. A különbség, hogy „a hatva-
nas évek történelmi perspektívája a jövőre irányult, és progressziót tételezett
fel. A nyolcvanas évek végének filmjei visszafelé mutató perspektívát jelení-
tenek meg, progresszió helyett az örök körforgást, és a legrosszabb örök visz-

szatérését állítják.”19 A filmek egy ros-
sz társadalmi közérzet megjelenítői, a
filmesek „félnek a történelemtől”.20

308

17 Kovács András Bálint: Miért az ávósok?

Filmvilág, 1988. 4. 6–11. Az írás két film

bemutatója apropóján született: Sára

Sándor: Tüske a köröm alatt és Kézdi Ko-

vács Zsolt: Kiáltás és kiáltás.

18 Berend T. Iván: Film–történelem–társa-

dalom. Filmvilág, 1982. 4. 28.

19 Kovács András Bálint: Miért az ávósok?

Filmvilág, 1988. 4. 6–11. Idézet: 8.

20 Uo. 
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A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ INNOVATÍV SZEREPE

A magyar dokumentumfilm megújításának a Balázs Béla Stúdió (BBS) adott
otthont a hatvanas években, és ez volt a később, a nyolcvanas években szüle-
tett, jellemzően a XX. század addig fel nem tárt, ki nem beszélt történeteit
analizáló történelmi dokumentumfilmek legfontosabb műhelye is.

Az 1959-ben alakult BBS elsődleges célja az volt, hogy a végzett főiskolá-
sokat filmkészítési lehetőséghez juttassa, hogy alkalmuk legyen a szakmát kis
kockázattal, bemutatási kötelezettség nélkül, kis költségvetésű filmek készí-
tésével mesterfokon elsajátítani, és hogy legyen egy stúdió, ahol a kísérlete-
zésnek, a filmnyelvi újításnak is helye van. „[Á]tmeneti állapot a szakma és a
Főiskola között, szükséges jó vagy rossz, amin jobb lehetőségek híján min-
denkinek át kell esnie.”21 Az első generációt a főiskolán 1960–61-ben végzett
osztály adta.22 Fantasztikus lehetőséget jelentett ez akkor, amikor igen nehéz
volt betörni a szakmába. Sokéves asszisztenskedést lehetett így elkerülni, kö-
zösségben alkotva és gondolkodva. A filmkészítés mint műhelymunka jelent-
kezett: „Ahány rendező, annyi különféle stílus, elképzelés, de kialakítanak egy
rendkívül gyümölcsöző, őszinte együttgondolkodási módot: a stúdió kéthe-
tenkénti összejövetelein éles, »veséző« vitákat folytatnak egymás filmjeiről.”23

A főiskola elvégzése után hat évig lehetett valaki a BBS tagja. Filmeket
ugyanakkor nemcsak tag készíthetett, sőt még a filmes diploma sem volt elő-
feltétel. Egy-egy új végzett osztály megjelenése újabb és újabb generáció-
váltást jelentett, más-más elképzeléseket hozva, és hosszabb periódusokban
dolgoztak együtt alkotói csoportok. Időnként feltorlódtak a különböző ge-
nerációk, az összezártság konfliktusokat generált, olykor-olykor színvonal-
csökkenést, megtorpanást okozva a stúdió életében. A BBS hivatalosan a
Filmfőigazgatóság irányítása és a Filmművész Szövetség felügyelete alatt állt,
a szövetség tagozataként. Ekkoriban egyetlen munkatársának sem biztosított
önálló megélhetést, a gyártási és ügyintézői alkalmazottak mafilmes stá-
tusban dolgoztak. A gépparkot is a Mafilm szolgáltatta. A kész filmek bemu-
tathatóságáról a Filmfőigazgatóság
döntött. A stúdió belső felépítése de-
mokratikusan szerveződött: a vezető-
séget két évre választotta a tagság. A
vezetőség visszahívható és leszavaz-
ható volt, döntéseit a tagság felülbí-
rálhatta. Az elkészítendő filmekről a
tagság véleménye alapján a vezetőség
döntött. A stúdió felhasználható kere-
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21 Antal István: A BBS. Filmkultúra, 1980. 1.

95–98.

22 Elek Judit, Gábor Pál, Gyöngyössy

Imre, Huszárik Zoltán, Kézdi-Kovács

Zsolt, Kardos Ferenc, Rózsa János, Sza-

bó István.

23 Zsugán István: Profán köszöntő. A BBS

két évtizede. Filmkultúra, 1980. 5. 77.
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te 1969-től ötmillió forint volt, egy átlagos játékfilm költségvetési kerete.
A kisjátékfilmeknél tapasztalható progresszió a stúdiót az experimentális fil-
mek műhelyévé tette, és gyökeresen átalakította másik fő filmkészítési tere-
pét is: a dokumentumfilmet. A következőkben erről lesz szó.

Az első BBS-ben készült dokumentumfilm Sára Sándor Cigányokja24 volt
1962-ben. Sára ekkor a Híradó-és Dokumentumfilmgyárban dolgozott, de
ott nem engedélyezték a filmet, a BBS-ben viszont operatőri diplomája sem
jelentett akadályt abban, hogy rendezőként készítsen filmet. 

A Balázs Béla Stúdió 1969-ben megjelentette a Szociológiai Filmcsoportot!
című kiáltványát,25 és ezzel a magyar dokumentumfilm-készítésben valami
alapvetően új kezdődött. Új nemzedék lépett pályára,26 melynek „köpönye-
ge” a Balázs Béla Stúdió volt – és ez a kiáltvány. Mi volt benne az újszerű?
Hogy a filmes „rendszeres és szervezett formában, folyamatosan és tudomá-
nyos alapon, céltudatosan, a filmi feldolgozás elvei szerint kiterjedt anyag-
gyűjtési munkát végez. A célkitűzés: a szociológiai gondolkodás bevitele a
dokumentumfilmek látásmódjába. […] a szociológiai dokumentumfilm-cso-
portban dolgozók számára a kutatási területek átfogó, koncepciózus kijelölé-
se, a munka hosszú távú folyamatos jellege biztosítaná annak lehetőségét,
hogy az anyaggyűjtésben a valóság teljesebb feltérképezésére – a feldolgo-
zásban pedig új, megfelelőbb dokumentarista módszerek kifejlesztésére tö-
rekedjenek.” Az információ-felhalmozó munka terepei számukra a gazdaság
alapegységei (gyár, hivatal) voltak. Kiindulásként ezek működését, az ideoló-
giákat és az ezeket hordozó szervezeti formák vizsgálatát, valamint az ország

ismeretlen területeit – a magyar falu, a
kisváros képét – feltáró kutatásokat
képzeltek el. Az aláírók27 is csak kez-
detnek tekintették ezeket az irányokat,
mindent vizsgálni akartak: „Fel akar-
juk fedezni újra a spanyolviaszt!” Az
analízis középpontjában az anyaggyűj-
tés állt: magnóval, fényképezőgéppel,
kamerával. Ezzel a módszerrel nemcsak
a jelen társadalma vált feltérképezhe-
tővé, de a társadalomra teherként ne-
hezedő, ki nem beszélt közelmúlt ta-
bui is feloldhatóvá lettek. Megszületett
a kulcs, amellyel a történelem filmes
elbeszélése gyökeresen új módon vált
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24 Cigányok (1962), 19 perc, rendező: Sára

Sándor, operatőr: Gaál István, gyártó:

BBS.

25 Filmkultúra, 1969. 3. 95–96.

26 Bódy Gábor, Dárday István, Ember Ju -

dit, Gazdag Gyula, Grunwalsky Ferenc,

Gyarmathy Lívia, Jeles András, Magyar

Dezső, Schiffer Pál, Simó Sándor, Sán -

dor Pál és Szomjas György.

27 Grunwalsky Ferenc, Magyar Dezső, Mi -

hályfy László, Pintér György, Sipos Ist -

ván (rendezők-operatőrök), Ajtony Ár-

pád, Bódy Gábor, Dobai Péter, Kardos

Csaba (írók).
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megközelíthetővé, de ezt a másféle alkalmazhatóságot csak a nyolcvanas
évekre fedezték fel az alkotók. A fő motívum a feltárás volt, de a célterület
egyelőre a hatvanas–hetvenes évek, a jelen társadalma. Előbb a jelent kellett
dokumentálni, hogy az új eszközök birtokában eljuthassanak a múlthoz. Elő-
térbe került az interjú, amely forrássá vált, egyszersmind az új típusú filmek
alapanyagát is biztosította: „A csoport tagjai az anyaggyűjtés során leforga-
tott nyersanyagból olyan dokumentumanyagokat állítanának össze, amelyek
esetenként önálló filmekként is forgalmazhatók lennének. A tudományos
módszerekkel feldolgozott tényeket a dokumentarista módszerek továbbfej-
lesztésével megfogalmazni: ez újfajta dramaturgiát kíván, amely nem egysze-
rűen »dramatizálná a tényeket«, hanem magát a megismerő analízist tenné
meg szerkesztési elvvé.”

A kiáltványtól az alkotók a valóság kutatásának intenzívebb formáját vár-
ták, egy mozgékonyabb, frissebben reagáló filmezési gyakorlat létrejöttét.
Ehhez természetesen rugalmasabb gyártási, forgatókönyv-elfogadási rend-
szer is kellett. A kisfilmek és dokumentumfilmek gyártási költsége már ekkor
is alacsony volt, ezért adott ebben a műfajban lehetőséget kísérletezésre a
kevés pénzből gazdálkodó BBS. Mivel a filmeket nem terhelte bemutatási
kötelezettség, mint a „nagy” stúdiók filmgyártását, az állami ellenőrzés is sok-
kal lazább lehetett. Ugyanakkor olyan rendezők készítették a dokumentum-
filmeket, akik játékfilmrendezők akartak lenni: a dokumentumfilmet opti-
mális esetben a játékfilmes egyéniségük kialakításához vezető út egyik
állomásának tartották. Természetesen ez már a kezdetektől magában hor-
dozta, hogy a dokumentumfilm mégis a játékfilm alá rendelődjön, a rendező
maga tekinthette pusztán köztes megoldásnak, kényszertevékenységnek a do-
kumentumfilm-készítést. 

A szociológiai módszert a valóság képi megismerésére találták ki, eszköz-
nek a társadalmi struktúra aprólékos feltárásához. „Mi ezekben a dokumen-
tumfilmekben olyan vizsgálati módot keresünk, amelyben a valóság folyama-
tai – melyek minden lényeges esetben közvetíthetőek drámai helyzetekben –
a maguk jellegzetességében, struktúrában való elhelyezkedésükben kibont-
hatók. Tehát a nem látványosan szemléltethető dolgok is látványukban lesz -
nek vizsgálhatók és vizuálisan megfogalmazhatók. Arra törekszünk tehát,
hogy a valóság »játssza el«, tárja fel önmagát a maga megszokott kelléktárá-
val és mozgásformái szerint, nem pe-
dig dramaturgiai csúcspontokba szed-
ve.”28 A filmek célja társadalmi viták
generálása volt, sőt a változtatás igé-
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28 A társadalmi folyamatok láthatóvá téte-

le. Beszélgetés a Balázs Béla Stúdió ve-

zetőségével. Filmvilág, 1971. 5. 23. 
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nye is megfogalmazódott bennük. Az alkotók abból indultak ki, hogy az em-
berek nem ismerik a valóságot, tehát vizuálisan meg kell jeleníteni számuk-
ra, a megismerés után pedig pozitív folyamatok generálódnak majd. A kiált-
vány célja és az alkotók elképzelései még magukon viselték a hatvanas évek
lendületét, a hitet, hogy a világ változtatható. A filmek finanszírozási módjá-
ra kitalálták a százötvenezer forintos keretet,29 amellyel filmkísérleteket indít-
hattak. Ehhez kidolgozott irodalmi forgatókönyv helyett elegendő volt egy
egyoldalas szinopszis és egy költségvetés. Így akarták megújítani a filmes gon-
dolkodást: a korszerű rendezés azt is jelentette számukra, hogy az alkotó
képes különböző helyzetekben filmszerűen fogalmazni, beépíteni filmjeibe a
valóság spontán adottságait, lehetőségeit. Az újítástól ötletességet és szemlé-
letbeli változást vártak. Amennyiben a stúdió vezetősége a szinopszist elfo-
gadta, az alkotónak megnyitották a keretet, aki addig forgathatott, amíg el
nem költötte (a keret négy-öt napos forgatásra volt elegendő). A film foly-
tathatóságáról az összeállított anyag alapján döntöttek. A befejezéshez és a
nagyításhoz pluszköltséget kaptak. Már 1970-től így készültek a filmek,30 és
a rendszer bevált. A filmek költségvetése csökkent, mert – mivel a filmet már
a kezdő keretből el kellett fogadtatni – a rendező a maximumot akarta ki-
hozni az anyagból. Elkötelezettebbé tette a filmje iránt az is, hogy mint me-
nedzsernek tudatosan részt kellett vállalnia a gyártási folyamatban is, ezt a
gyakorlatot is a korszerű filmrendezés részének tekintették. A másfajta szem-
lélettel javult a filmek minősége. Ekkor már nem csupán az addig szokásos 17
perces kisfilmek készültek, hanem voltak köztük 30–50 perces dokumentum-
filmek is. A stúdió kétéves elszámolási kötelezettséggel működött, így lehe-
tővé vált hosszabb folyamatokat, akár több évet is átfogó dokumentumfilmek
készítése. Ez jelentősen megnövelte a filmek hosszát, és magával hozta az el-
adósodás veszélyét: ha sok hosszabb mű készült párhuzamosan, az éves ke-

retből a más filmekre fordítható ösz-
szeg bizonytalanná vált. 

A BBS újítási törekvéseinek tágabb
környezete a hatvanas évek változtató
hangulata, aztán a gazdaságirányítási
reform kidolgozása és bevezetése volt.
A reform és az újítás gondolata a köz-
gondolkodás része lett. 1968 politikai
kudarca után, valamint az új mecha-
nizmus reformjainak megtorpanása, a
párt visszarendező törekvései hatására
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29 A keret később kétszázezerre emelke-

dett.

30 Többek között: Válogatás (1970), 41

perc, rendező: Gazdag Gyula, operatőr:

Jankura Péter, gyártó: BBS; Fekete vonat

(1970), 45 perc, rendező: Schiffer Pál,

operatőr: Andor Tamás, gyártó: BBS;

Nászutak (1970), 38 perc, rendező:

Szom jas György, operatőr: Koltai Lajos,

gyártó: BBS.
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a filmesek kiábrándultak a hatalomból, belátták, hogy közös akaratból nem
lehet megjavítani a rendszert. A hetvenes évekre már nem a „hogyan legyen
másképp” ábrázolása érdekelte őket, hanem annak megmutatása, ami van,
amilyen a világ, a hatalom maga. Tudományos hátteret pedig a hatvanas évek
legelején megindult szociológiai kutatások első eredményei adtak, ekkor vál-
tak hozzáférhetővé konkrét adatok a különböző társadalmi rétegek helyzeté-
ről. Olyan problémák kerültek felszínre, amelyek addig fel sem merülhettek.
Ez már Sára Sándor Cigányokjával elkezdődött, s a kiáltvánnyal „intézmé-
nyesült”. A filmes feltárás, a problémák analízise magában foglalta a konf-
rontáció mint eszköz alkalmazását, a feszültség ábrázolhatóságának egyik
megoldását. Az interjúalanyok szembekerülhettek saját problémáikkal, a té-
nyekkel, az egyének a csoporttal, egymással, a múlttal. Belső ellentmondá sok,
elfojtott, ki nem mondott igazságok kerültek napvilágra. A módszer legin-
kább a cinéma vérité filmkészítési gyakorlatának felelt meg, a társadalmi ana-
lízis szolgálatába állítva. A filmekben problématípusok jelentek meg: a hátrá-
nyos helyzetű rétegek sorsa (tanyavilág,31 cigányság, ingázók32), intézmények
analízise (a Nékoszról,33 az iskolarendszerről34), az emberek mindennapi éle-
te. Minden dokumentumfilmben közös volt a kibeszélés igénye, az, hogy ne
lehessen átsiklani egy téma felett, és hogy a filmmel az egész társadalomban
tudatosítsák a létező bajokat.

Ugyancsak a Filmkultúra adott fórumot Szomjas György 16 milliméteres
technikát!35 című kiáltványának, amely-
lyel a korszerű dokumentumfilm-ké-
szítés, elsősorban a BBS igényeinek
megfelelő, nálunk újnak számító (Nyu -
gat-Európában és Amerikában a máso-
dik világháború után már mindenhol
elérhető) könnyű kézi hangos kamerá-
ra való átállás technikai feltételeit
akarta biztosíttatni. A könnyű kamera
nélkül a dokumentumfilmek tartalmi
innovációja is lehetetlen lett volna. Ez
tette lehetővé, hogy csökkenjenek a
gyártási költségek, hogy könnyebbé
váljon a felvételi technika, kisebb le-
gyen a technikai apparátus: lámpapark,
világítási stáb, szállítás. Lehetségessé
vált a párhuzamos kép- és hangrögzí-
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31 Vannak változások (1968–78), 114 perc,

rendező: Gulyás Gyula és Gulyás János,

operatőr: Gulyás János, gyártó: BBS.

32 Fekete vonat (1970), 45 perc, rendező:

Schiffer Pál, operatőr: Andor Tamás,

gyártó: BBS.

33 Kivételes időszak (1970), 51 perc, ren de -

ző: Szörény Rezső, operatőr: Jankura

Péter, Kenyeres Gábor, gyártó: BBS.

34 Például Nevelésügyi sorozat I–V. (1973),

rendező: Dárday István, Mihályfy Lász -

ló, Szalay Györgyi, Vitézy László, Wilt

Pál, operatőr: Pap Ferenc, Gulyás János,

gyártó: BBS.

35 Szomjas György: 16 milliméteres tech-

nikát! Filmkultúra, 1969. 9. 79–80.
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tés, az emberek, helyszínek spontánabb, gyor sabb megközelítése. Az új tech-
nika nemcsak dokumentumfilmek, de dokumentum-játékfilmek készítésére
is alkalmas volt, műfaji megújulást is lehetővé téve. Összefoglalva: egyszerre
nyújtott új gazdasági és technikai keretet a dokumentumfilm készítéséhez.36

Miért volt ez ilyen nehézkes és elérhetetlen kezdetben? A gazdasági reform
megszüntette ugyan a filmgyár kötött valutakeretét, és bármit beszerezhetett
külföldről, de korlátok mégis maradtak: az átállás drága volt, hiába szűnt meg
a valutakeret, ha nem állt rendelkezésre elég pénz. 1970-ben a Mafilm pró-
baképpen kölcsönzött egy 16mm-es kamerát, de nem tudták kihasználni,
mert hiányzott hozzá a vágóasztal és a vetítő. A nagyítást kezdetben a Magyar
Televízió végezte, rossz minőségben, egy vetítő és a Mafilm saját nagyító be-
rendezése ekkor még csak tervekben szerepelt. A kiegészítések beszerzése las-
san és nehézkesen alakult, de legalább folyamatban volt. A technikai lemara-
dás Nyugat-Európához képest továbbra is fennmaradt. 1970-ben a technikai
és pénzügyi adottságok a fekete-fehér 16mm-es technika bevezetését tették
elérhetővé. Ez el is terjedt, a hetvenes években a BBS filmjei jórészt 16mm-
es filmre készültek. Xantus János 1978-ban vetette fel egy riportban37 a video
kipróbálásának szükségességét, de erre akkor még nem volt esély, hiába volt
a BBS az egyetlen kísérletező stúdió az országban.38

Miért vált a dokumentumfilm hangsúlyos műfajjá a hetvenes években?
Milyen lépcsők vezettek odáig, hogy a nyolcvanas évek végére a dokumen-
tumfilm a rendszerváltás egyik fontos szellemi előkészítője lett, húsz éven át
meg tudta őrizni progresszivitását, ami nemcsak a társadalom megismerteté-

sében betöltött pozitív közreműködést
jelentett, hanem folyamatos művészi
megújulást és sok kiváló film születését
is egyben? 

Már Sára Cigányokja revelatív erő-
vel hívta fel a figyelmet a cigányság re-
mény telen helyzetére, embertelen élet-
körülményeire, a máig megoldatlan
sok bajra, Magyar ország jelenleg is
egyik legnagyobb feszültségforrására.
„A Stúdió 1961-ben semmiféle kiált-
ványt nem adott közre, egyedüli prog-
ramja az volt, hogy igyekezett a külön-
böző művészeti törekvéseknek helyet
adni. Nem volt tehát akár körvonalak-
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36 Bíró Yvette (szerk.): Filmkultúra 1965–

73. Válogatás. Budapest, 1991, Század-

vég, 47–49.

37 Antal István: A magyar filmkultúra mű-

helyei 3. A BBS. Filmkultúra, 1980. 1.

95–98.

38 A National Film Board of Canada pél-

 dául 1969-ben próbálta először bevonni

a dokumentumfilm-készítésbe a videót: a

„VTR St Jacques” egy elnyomott kiskö-

zösség vitáit rögzítette így, az állandó

visszajátszással újabb vitákat generálva.

Az új technika bevetésével a probléma

dokumentálása és megoldása volt a cél.
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ban megfogalmazott, vagy esetleg utólag visszakövetkeztethető egységes gon-
dolati célkitűzésük, formailag is csupán a sokszínűség, amit ebben a szóban
összegeztek: kísérlet.”39 1969 előtt a
kísérletezés jegyében készült például a
Találkozás,40 az Elégia,41 a Színe és fo-
nákja42 című dokumentumfilm, de a
szociológiai érdeklődés is folyamato-
san jelen volt, gondoljunk csak a Mo-
zaikok szénből,43 Vázlatok egy városról,44

vagy a Vízkereszt45 című filmekre.
Nemcsak a BBS-ben készültek do-

kumentumfilmek. A háború után meg-
határozó szerepet játszott a Híradó és
Dokumentum Filmgyár, ahol az aktu-
ális gazdasági, kulturális és sportese-
ményeket dolgozták fel rövidfilmek-
ben, és virágzásnak indult – Homoki
Nagy István,46 Kollányi Ágoston47

munkáival – az ismeretterjesztő film-
készítés is. Ezek konzervatív szemléle-
tű filmek voltak, ami a gyakorlatban
azt jelentette, hogy a valóság elemeit
egy prekoncepció jegyében egységes
történetté szerkesztették, előre megírt
forgatókönyv alapján, általában narrá-
cióval. Nagyfilmek előtt vetített kísé-
rőfilmnek szánták őket. A Mafilmnél
kettészakadt tehát a dokumentumfilm-
készítés. A filmek egy része a Híradó-
és Dokumentumfilm Stúdióban, a Nép-
szerű Tudományos Stúdióban, az ún.
„kettes telepen” készült, a másik ré-
szük a BBS-ben, és készültek filmek az
„egyes telepen” is, vagyis a játékfilm-
stúdiókban, de ez a inkább a nyolcva-
nas évekre lett jellemző.48 Az utóbbi
filmeket játékfilmrendezők készítették,
több pénzből, a közvetlen politikai el-
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39 Ember Mariann: Tízéves a Balázs Béla

Stúdió. Kortárs, 1971. 12.

40 Találkozás (1963), 23 perc, rendező: Elek

Judit, operatőr: Zöld István – a cinéma

direct módszerének kipróbálására.

41 Elégia (1965), 20 perc, rendező:

Huszárik Zoltán, operatőr: Tóth János,

műfaja „filmvers”.

42 Színe és fonákja (1965), 29 perc, rendező:

Simó Sándor, operatőr: Lakatos Iván.

Kísérlet a játékfilm és a dokumentum-

film műfajának ötvözésére.

43 Mozaikok szénből (1964), 13 perc, ren de -

ző-operatőr: Lakatos Iván.

44 Vázlatok egy városról (1965), 17 perc,

rendező: Gyöngyössy Imre, operatőr:

Herczenik Miklós.

45 Vízkereszt (1967), 12 perc, rendező-ope-

ratőr: Sára Sándor.

46 Például Vadvízország (1951), Gyöngyvi-

rágtól lombhullásig (1953), Cimborák 1–2.

(1958–60).

47 Bölcsők című kisfilmje 1956-ban Cannes-

ban díjat nyert.

48 A legfontosabb film a hatvanas évekből

Kovács András: Nehéz emberek című al-

kotása (1964), 79 perc, operatőr: Va -

gyóczky Ti bor, gyártó: I. Játékfilmstú-

dió. A film olyan feltalálókról szól, akik

óriási hasznot hozó találmányokat dol-

goztak ki (például Szabó István a görgős

ekét, Pál József a légpárnás köszörűt),

amelyeket nem hagytak megvalósulni,

rosszindulatból vagy nemtörődömségből

útjukat állják.
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lenőrzés is kevésbé érvényesült náluk, különösen a BBS-ben. A „kettes telep”
alacsonyabb költségkeretének oka a megkövült szokásjog: még 1985-ben is
egységesen 450 ezer forintos keretből gazdálkodott mindenki, akár 15, akár
20 perces, akár – ritkán – másfél órás filmet készített. Ez a keret egy átlagos
mozifilm elé vetített 17 perces kísérőfilm igényeire volt kialakítva, és nem
változott az idők során, hiába feszítette szét a dokumentumfilm a műfaji ke-
reteket, az anyagi követelményeket. A játékfilmstúdiókban készült filmeket
természetesen többen látták, és egy-két kivételtől eltekintve, mint például
Magyar József A mi iskolánk című filmje,49 nagyobb sikereket is értek el. Így
a kettes telep alkotói a nyolcvanas évek derekára sértett, elkeseredett embe-
rekké váltak,50 műveik pedig nem tudták betölteni azt a társadalmi szerepet,
amely a hetvenes, nyolcvanas években a dokumentumfilm felvirágzását Ma -
gyar országon előhívta. Helyzetüket nehezítették a televízióban tömegesen
készülő ismeretterjesztő művek, és ezzel párhuzamosan – a filmhíradók meg-
szüntetésével – kiszorulásuk a mozi for galmazásból.

A BBS alkotói nagyobb szabadságukat kihasználva a kezdetektől keresték
a módszereket arra, hogy egy reális élethelyzetet, eleven szituációt találjanak,
amelyet hitelesen rögzíteni tudnak – ezt aztán vegyíthették is a klasszikus
módszer elemeivel (Elek Judit filmjeiben51), vagy a valóságban meglévő spon-
tán eseményeket követték kamerával, és egy valóságos helyzet kibontakozá-
sát szerkesztették filmmé. Így készültek Gazdag Gyula filmjei, például a Vá-
logatás, a Hosszú futásodra mindig számíthatunk52 vagy Ember Judittal közösen
a Határozat53 című film. Ez (sok más erénye mellett) a spontaneitás értékének

bizonyítéka is: ha az alkotók tudták
volna, mi lesz a történet vége, nehezen
elképzelhető, hogy leforgathatják a fil-
met. A Határozatban például eredeti-
leg azt a folyamatot szerették volna
követni, ahogy egy téeszelnök leváltá-
sa után a tagság új elnököt választ,
ehelyett azt láthatták és dokumentál-
hatták, hogy a tagság – a járási pártha-
tározattal szembeszállva – nem váltot-
ta le a régi elnököt. A demokratikus
szavazás színjátéka valós demokráciává
alakult, és a demokratikus döntés kö-
vetkezménye az, hogy a döntést többé
nem engedheti ki a kezéből a párt…
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49 A mi iskolánk (1983), rendező: Magyar

József, operatőr: Banok Tibor, gyártó:

Mafilm HDS. 

50 Bernáth László: Légüres tér, szerepvál-

tás. Filmkultúra, 1985. 5. 9–23. 

51 Meddig él az ember? (1967), 58 perc,

rendező: Elek Judit, operatőr: Ragályi

Ele mér. 

52 Hosszú futásodra mindig számíthatunk

(1968), 13 perc, rendező: Gazdag Gyula,

operatőr: Jankura Péter, gyártó: BBS.

53 A határozat (1972), 105 perc, rendező:

Ember Judit, Gazdag Gyula, operatőr:

Jankura Péter, gyártó: BBS.
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A kamera jelen volt a járási pártszervezet vb-ülésén, a téesz kibővített veze-
tőségi ülésén és a taggyűlésen. A történet drámai volt, feszültségekkel tele.
A drámaiságot az esetlegesség, a váratlanság hozta, felértékelve a filmek ké-
szítésekor a spontaneitás lehetőségeit. A kamera jelenléte nyilván más hang-
súlyt adott a jelenlévők állásfoglalásának. 

A filmesek elismerik, hogy a kamera felfogható provokációnak is, de je-
lenlétét inkább pozitív beavatkozásnak tartják. Leginkább katalizátor, ahol
éppen „ezáltal derülhet fény újabb összefüggésekre, s fedhet fel a kamera
olyan belső régiókat – mondta Gyar mathy Lívia –, amelyek talán még mé-
lyebbre engednek bepillantani az adott emberekbe”.54 Gazdag Gyula a Ha-
tározat esetében a kamera jelenlétét társadalmi kontrollnak is tartja, hiszen
akkor filmezi szereplőit, mikor azok társadalmi funkciójukat gyakorolják, és
a kamera nem más, mint a nyilvánosság kiszélesítése. Mindezt Gazdag Gyu-
la 1972-ben nyilatkozta…55 A filmet betiltották, csakúgy, mint a Válogatást.56

„A dokumentumfilmnek valóban a forradalom a géniusza: a forradalmi
gondolat jelenléte, érvényesülése nélkül egyszerűen elképzelhetetlen a léte-
zése. A »valóság« felfedezésében csakis azok lehetnek érdekeltek, akik meg
akarják változtatni ezt a valóságot, ily módon a dokumentumfilm a legmesz-
szebbmenően »ki van szolgáltatva« a társadalmi tudat primer meghatározó-
inak, az adott pillanatban érvényesülő alaptendenciának.”57

Mi volt a forradalmi gondolat a BBS dokumentumfilmjeiben? 1970 tava-
szán a stúdió fiataljai közös tematikai tervnek elfogadták a szociológiai film-
csoport célkitűzéseit, és ennek alapján munkatervet dolgoztak ki. Ez a prog-
ram a kialakult gyakorlaton túl szociologikus dokumentumfilmek készítésére
ösztönözte a tagságot, s tökéletes összhangban állt a cinéma vérité képvise-
lőinek álláspontjával. Jean Rouch hasonlóképp látta a kamera szerepét: „[...]
hajlamos vagyok a terepet, amit filme-
zek, valóban Isten művének, kamerám
jelenlétét pedig tűrhetetlen rendet-
lenségnek tekinteni. Ez a tűrhetetlen
rendetlenség válik kreatív mozzanat-
tá… A kamera jelenlétében olyan dol-
gok történnek meg, amelyek nélküle
sohasem.”58 A fő különbség talán az
(azon kívül, hogy Rouch néprajztudós-
ként az eltűnőfélben lévő afrikai kultú-
rák dokumentálását tartotta fontosnak,
illetve a különböző civilizációk konflik-
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54 Változott-e és miért a dokumentumfilm

az elmúlt évtizedben? Dokumentumfil-

mesek kerekasztala. Filmvilág, 1972. 4. 8. 

55 Uo. 9. 

56 Válogatás (1970), 40 perc, rendező: Gaz-

dag Gyula, operatőr: Jankura Péter, Illés

János, gyártó: BBS.

57 B. Nagy László: A dokumentarizmus je-

lentkezése. Filmkultúra, 1970. 3. 49. 

58 Kovács András Bálint: Jean Rouch, az et-

nográfus rendező. Filmvilág, 1985. 7. 38. 
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tusai érdekelték), hogy a cinéma vérité képviselői az 1968-as diákmozgalmak
szellemi előfutáraiként társadalomkritikát fogalmaztak meg, míg Magyar -
országon ez az irányzat történelmi és technikai59 okokból csak később jelent-
kezhetett, kritikája pedig a politikai rendszerre irányult: a társadalmi problé-
mák felmutatása a politikai berendezkedés működését bírálta, a változtatás
igénye folyamatosan feszegette a politika tűréshatárát, hiszen nem lehetett
egyértelműen tudni, hogy egy-egy ilyen szituáció bemutatása milyen kérdé-
seket vet fel az egész működésével kapcsolatban.

A szociologikus megközelítésben előtérbe került a verbalitás. Az interjúk,
a beszéd eluralkodása a filmben könnyen történhet a képi megvalósítás rová-
sára. Mi teszi a dokumentumfilmezést mégis művészetté? „A képi ábrázolás-
mód a jó dokumentumfilmekben egyáltalán nem szorul háttérbe: egy embe-
ri arc – Bergman ezt más vonatkozásban egyértelműen bebizonyította –
mindennél izgalmasabb látvány lehet. Az, hogy egy ember arca hogyan vál-
tozik meg interjú közben, vagy hogy mielőtt megszólalna, hogyan reagál ar-
ra, hogy bizonyos kérdést tettek fel neki: mindez rendkívül fontos jelentése-
ket hordozhat. A másik lehetőség a képi ábrázolásmód érvényesítésére a
funkcionális kameramozgás, vagyis hogy nagyon fontos dramaturgiai szere-
pe van annak, hogy a kamera mit választ ki a látványból, és hogyan mozog” –
mondja Gazdag Gyula.60

„A gesztusok és a beszéd szorosan hozzátartozik e filmek emberképéhez,
sőt a cinéma direct jegyében közvetlenül rögzített hang nem várt módon tel-
jesíti ki az antropológiai kutatást. A politikai kettős tudatot, a szabadságnak
hazudott elnyomást, a hivatalos és a magánszféra közötti szakadékot, röviden
a társadalmi skizofréniát a nyelv, a nyelv állapota fejezi ki legpontosabban, rá-
adásul úgy, hogy maguk a nyelvhasználók sincsenek tudatában annak, mifé-
le, a gondolkodásukat leleplező »nyelvjáték« áldozatai. S ezen a ponton a ka-
mera státusa is megváltozik: puszta megfigyelőből az események aktív részese

lesz, a cinéma directet a cinéma vérité
módszere váltja fel.”61 Az események
egyszerre zajlanak a maguk spontán
menetében, és hat rájuk a kamera je-
lenléte: ez a feszültség teremti meg a
filmek hitelességét. „A dokumentum-
filmben nem a tettek vagy a szavak be-
szélnek a korszakról, hanem a korszak
cselekszik és beszél az emberben.”62
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59 Rouch 1946-ban már 16 mm-es kamerá-

ra filmezett.

60 Változott-e és miért a dokumentumfilm

az elmúlt évtizedben? Dokumentumfil-

mesek kerekasztala. Filmvilág, 1972. 4. 9. 

61 Gelencsér Gábor: Belföldi magyarok. A

Kádár-korszak emberképe. Filmvilág,

2001. 11. 24. 

62 Uo.
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Mint minden sikerrel alkalmazott újdonság, az interjúalapú dokumen-
tumfilm is divattá vált, magától értetődő eszközzé, ami egyenes utat jelentett
a forma kiüresedése felé. Galsai Pongrác a dokumentumfilmekben megszó-
laló téeszelnök típusát gúnyosan „doku mentum embe r nek” nevezi,63 a társa-
dalmi intézményeket bíráló filmtípus az évtized végére már nem tudott gyö-
keresen újat mondani. A bürokratikus mechanizmus kritikája azokban a
filmekben működött jól, ahol az intézményt megtestesítő hivatalnokot tud-
ták jól ábrázolni önleleplező gesztusaival, a rögzített szituációk hazugságai-
val. Ezt Gazdag Gyula filmjei (Hosszú futásodra mindig számíthatunk, A hatá-
rozat) után már aligha lehetett túlszárnyalni. A kritikai, feltáró attitűd mellett
új formákra lett szükség, s az új megközelítés felfrissíthette a kialakuló álló-
vizet. Ennek a felfrissülésnek végül két formája lett: a fikciós elemeket ma-
gába integráló dokumentarista játékfilm, amely a hetvenes évek közepétől a
nyolcvanas évek közepéig volt legjelentősebb, és a nyolcvanas évek elején
születő történelmi dokumentumfilm.

Az analízis új módszerei vezettek az ún. budapesti iskola kialakulásához,
amely a hetvenes években a magyar filmben egy új játékfilmtípus, a doku-
mentarista játékfilm megjelenését hozta, és máig meghatározó művek szü-
letését jelentette.64 A dokumentarista játékfilmek megtörtént eseményeket
rekonstruálnak dokumentarista eszközökkel, vagy fikciót mesélnek el doku-
mentarista stílusban. Céljuk publicisztikai. Társadalmi jelenségekre hívják fel
a figyelmet, folytatva a szociologikus dokumentumfilmes hagyományt. Az al-
kotó modelleket keres, ezek rekonstruálását vagy az eset eredeti szereplői
végzik, vagy a rendező más – általában amatőr – szereplőket, esetleg színé-
szeket kér fel a feladatra. A felvétel csak egyszer lehetséges, az így rögzített
szituáció ettől válik hitelessé. Az elvont modell, amit a rendező meg akar mu-
tatni, a szereplővel összekapcsolva személyessé és átélhetővé válik. „Fikció és
dokumentum »keveredésének« célja a társadalmi modell és a személyes sza-
badság lehetőségeinek együttes vizsgálata.”65

AZ EMLÉKEZET TÍPUSÚ 
TÖRTÉNELMI DOKUMEN-
TUMFILM SZÜLETÉSE

A másik megújulási irány teljesen kive-
tette magából a fikciós elemeket, ural-
kodó műfaja a hosszú interjúfilm lett.
Újszerűségét tematikája jelentette:
már nem a jelen társadalmát és intéz-
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63 Magyar József Korkedvezmény című film-

jéről írott kritikájában. Filmkultúra, 1979.

4. 28.

64 Dárday István: Jutalomutazás (1974),

Tarr Béla: Családi tűzfészek (1977) stb.

65 Gelencsér Gábor: Belföldi magyarok. A

Kádár-korszak emberképe. Filmvilág,

2001. 11. 27. 

A
 B

E
FE

JE
Z

E
T

L
E

N
M

Ú
L

T
FI

L
M

JE
I

KÁDÁRIZMUS átereszek

11_Sarkozy.qxp:evkonyv2008  2/26/11  7:02 PM  Oldal 319



ményrendszerét vizsgálja, hanem a múlthoz fordul. Eszközei tisztán megha-
tározottak a Szociológiai filmcsoportot! című kiáltványban, alkotói létrehozták
ennek egy másik társadalomtudományi megfelelőjét: az interjúra épülő tör-
ténelmi filmek csoportját. A filmekben semmilyen formai újítás nincs, a nó-
vum az ismeretlen terep: fókuszba a XX. század története került. Céljuk a ki-
beszéletlen történelem feltárása és dokumentálása az események, a század
tanúinak megszólaltatásával. A filmek – ellentétben előzményükkel, a szocio-
logikus dokumentumfilmekkel – nagy közönségsikert arattak. A cenzúra ek-
korra felpuhult, a társadalom pedig nyitott volt a jelen problémáit és a múlt
kérdéseit feltáró filmekre egyaránt. A filmezés és a társadalom igényei egy-
másra találtak, így vállalhatott a történelmi dokumentumfilm közvetlen sze-
repet a rendszerváltás szellemi előkészítésében.

A nyolcvanas évekre a filmgyártás hierarchiája lazult: a „kettes telepre” és
a BBS-re korlátozódó dokumentumfilm-gyártás átterjedt a játékfilmstúdiók-
ra is. A játékfilmrendezők és stúdiók dokumentumfilmes érdeklődésének gaz-
dasági okai is voltak. Válság alakult ki az országban, az állam kevesebb pénzt
fordított filmgyártásra. A forráshiány következtében a játékfilmstúdiók által
gyártott dokumentumfilmek száma megnőtt: elkészítésük olcsóbb volt, de
terjedelmükben azonosak maradtak a nagyjátékfilmmel. Ennek elsősorban
dramaturgiai okai voltak, de közrejátszott más is: így sem a film, sem az al-
kotó, sem a stúdió nem veszített presztízséből, és az elkészült művek meny-
nyisége az államot mint finanszírozót is elégedetté tette. A megőrzött presz-
tízs pedig segítette a közönség figyelmének felkeltését, érdeklődésének
fenntartását, hozzájárult a filmek magas nézőszámához. A dokumentumfilm-
re irányuló figyelmet és a műfaj presztízsnövekedését jelzi, hogy 1989-ben,
éppen a rendszerváltás évében az addigi Játékfilmszemle Filmszemlévé alakult,
a szakma legnagyobb figyelmét magára vonó éves megmérettetésébe és ün-
nepébe integrálva a dokumentumfilm műfaját.

A film tehát elérkezett a tabuk feltörésének pillanatához. Együtt állt már
minden feltétel, amely ezt a pillanatot lehetővé tette: a hatvanas évek nagy
történelmi analizáló és parabola-játékfilmjeinek szemlélete a dokumentum-
műfaj keretei között volt képes a megújulásra és a múlt újfajta narrációjának
felfedezésére. A BBS-ben működő műhely a szociológiai filmtől kiindulva ki-
dolgozta a múltfeltárás, az emlékezetből felépülő újfajta dokumentumfilm
eszköztárát. Gyakorlott dokumentumfilmes generáció kereste az új lehetősé-
geket a társadalom megszólításához. A társadalomtudományok (szociológia,
történettudomány) megújulása, a filmesek és a tudomány dialógusa, a viták
és a filmkészítésben szerepet vállaló tudósok szakmai kontrollt nyújtottak a
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filmeknek. Ismét megújult a technológiai környezet, Magyarországra is elér-
kezett a könnyű, kezelhető video olcsó nyersanyagával, de még mindig jelen
volt a már klasszikus 16mm-es film. Mindezt pedig a múlthoz érdeklődéssel
forduló, minden tabu kibeszélésére kész társadalom vette körül.

Melyek voltak ezek a tabuk? A két világháború, a tömeges, kényszerű né-
pességmozgások, a diszkriminációk és jogfosztások, 1956. A XX. századi ma-
gyar társadalom traumái. Elhallgatott szenvedéstörténet mind.

A Filmvilág 1989-ben vitát rendezett,66 hogy az új típusú dokumentumfil-
mek népszerűségének okát és a filmek hatását megfejtse. A filmek közös alap-
ja, hogy az emlékezetből indulnak ki, az emlékekből épül fel a múlt képe.
A központi kérdés az volt, milyen is az a múlt-kép, amelyet megrajzolnak. El-
sősorban a világháborús tematikájú filmek köré szerveződött ez a beszélge-
tés, de voltak a többi filmmel azonos, közös vonásaik is, ezt a vita résztvevői
egyaránt így látták. Lengyel László a filmeket mind a magántörténelem meg-
jelenítőjének tartotta,67 a régi népmesék, népballadák folytatóinak. A szerep-
lők történetei addig csak a legszűkebb családi körben voltak elmondhatók, a
filmekkel ez a hallgatás szűnt meg. „E dokumentarizmus legnagyobb érde-
mének azt tartom – mondta Lackó Miklós már 1984-ben –, hogy felszínre
hozta: a magyar nép körében milyen széles azoknak a tábora, akik az elmúlt
ötven év alatt súlyos sebeket kaptak.”68

Veszélyes ugyanakkor a történel-
met sorozatos sérelmek történeteként
felfogni és közvetíteni. Önigazolás-
hoz, önfelmentéshez vezet: az ártatlan
áldozat pozíciójában nem kell szem-
benézni a saját hibákkal és mulasztá-
sokkal,  azzal, hogy a magyar társada-
lom is felelőssé tehető, asszisztált,
együttműködött. Ebben a periódus-
ban a holocaust egész problematikáját
egyetlen, bár megkerülhetetlen és ki-
hagyhatatlan film vizsgálja.69 Egy-egy
egyéni sorsban a más tematikájú tör-
ténelmi filmekben is felbukkan ugyan,
de soha nem olyan súllyal és megkö-
zelítésben akarják filmmé fogalmazni,
mint Nyugat-Európában. A holocaust
mint téma a rendszerváltás után is
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66 Székely Gabriella: Megbűnhődtük-e már

a jövőt? Kerekasztal-beszélgetés a törté-

nelmi dokumentumfilmekről. Részt ve-

vők: Sára Sándor, Gulyás János, Lengyel

László és Nemeskürty István. Filmvilág,

1989. 5. 31–35.

67 Pergőtűz, Pócspetri, Együttélés, Sír az út

előttem, Csonka Bereg, Isonzó, Törvénysér-

tés nélkül, Balladák filmje, Duná nál, Me-

nedékjog, Recsk 50–53.

68 Történészek kerekasztal-beszélgetése. A

megszólított ember. Résztvevők: Lackó

Miklós, Ormos Mária, Szabó Miklós,

Ágh Attila. Filmvilág, 1984. 5. 2–9.

69 Gazdag Gyula: Társasutazás (1985), 75

perc, operatőr: Ragályi Elemér, gyártó:

Objektív Filmstúdió.
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alulreprezentált maradt a történelmi filmek sorában, nem véletlen ez sem.
Lengyel László és Nemeskürty István egyetértettek abban, hogy a filmekben
háttérbe szorult a múltért való felelősségvállalás, mert a társadalom számá-
ra elfogadottabb a múltértelmezés kényelmes aspektusa, amelyben a társa-
dalom egyes csoportjai passzív áldozatként jelennek meg – és ezek a törté-
netek kétségtelenül igazak, az elkövetett bűnök számosak és súlyosak –, és
háttérbe szorulnak az önvizsgálat kérdései. A háborús filmek kapcsán fontos
tényezőnek tartják a filmek eltérő szempontrendszerét: a történetek leegy-
szerűsíthetők ugyan a magyarság szenvedéstörténetére, de ez pontatlan
megközelítés lenne, hiszen a bukovinai székelyek exodusa és hazakeresése
együtt zajlott a szerbek, svábok kitelepítésével, az isonzói magyar katonák-
kal együtt pusztultak az olasz, a német katonák, mindenhol jelen volt „egy
másik fél” is. A Gulyás testvérek az Isonzó-filmben megszólaltatták az ellen-
séget is, de Sára tudatosan kizárta a többi felet világháborús filmjeiből.
Ugyanez igaz Sára Sír az út előttem70 című sorozatára is a bukovinai széke-
lyek áttelepítéséről.71 A filmekből így párhuzamos történelemkép rajzolódik
ki – és ez a megengedőbb rendezői attitűd –, de akár felfogható ellentörté-
nelemnek is. Lengyel László a Gulyás testvérek háborús filmjeiben fontos
értéknek tartja, hogy nem a szigorúan vett nemzeti történelem érdekli őket,
hanem Közép-Európa népeinek együttélése, ahol a magyarok csak egy nép
a sok közül. Sára Sándor szigorúbb és kategorikusabb: „[…] mi, a vesztes fél
a győztesek indokait, érvrendszerét, hősiességét már régen ismerjük. A vesz-
tesekről meg nem tudunk semmit. Engem alapvetően az érdekelt. Lehet,
hogy ez elfogult szemlélet, de így kezdtem neki.”72 Sára a csatlós országok
szempontjából akarta a történetet elmesélni, a sodródók szemszögéből, mert
így még nem beszélte el senki. Ebbe pedig nem tartozott bele az, hogyan él-
te át a történteket a másik oldal, sem az, hogyan ítélték meg kívülről a ma-

gyarok szerepét. Ő éppen ezektől az
ítéletektől – a gyáva menekülők, ké-
sőbb az utolsó csatlós, a fasiszta had-
sereg – akarta megtisztítani a történe-
tet, amelyek már 1943-tól rárakódtak,
és megakadályozták a megismerést.
Sára álláspontját támogatta az is, hogy
a néző, aki a Krónika epizódjait 1982–
83-ban a televízióban követte, ezzel
párhuzamosan megnézhette a hivata-
los álláspontot közvetítő felszabadu-
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70 Sír az út előttem (1987), 107, 93, 79, 124

perc. A sorozat részei: Hadak útján

(1987); Hazatértek (1987); Hazátlanok

(1987), rendező: Sára Sándor, operatőr:

Kurucz Sándor, gyártó: Objektív Film-

stúdió.

71 Lengyel László: Ország-világ legyen ha-

zánk. Filmvilág, 1988. 10. 15–17.

72 Székely Gabriella: Megbűnhődtük-e már

a jövőt? Filmvilág, 1989. 5. 34.
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lás-történeteket is, és az ezek által közvetített történelemkép benne élt, hét-
köznapjai része volt. Motívumait mind kívülről fújta, a másik oldal szenve-
déstörténete meg egyáltalán nem érdekelte. 

Az elhallgatott múlt kibeszélését Sára Sándor kezdte a Krónikával73 1982-
ben. Az elhallgatás gyökerei mélyre nyúltak, a második magyar hadsereg
pusztulása már 1943-ban tabunak számított:74 a katonák feláldozása nemzeti
trauma volt, és ezt sem vállalni, sem kimondani nem akarta egyetlen politi-
kai hatalom sem. A filmsorozat szinte véletlenül született. Egy elutasított for-
gatókönyv után, dacból, Sára olcsó filmet akart csinálni, minimalizált esz-
köztárral. Elkezdte a második magyar hadsereg történetét. Eredetileg három
részre tervezte, aztán ötre, a tizedik rész után beszállt a gyártásba a Magyar
Televízió, így lett a televíziós sorozat végül 25 részes. A filmnek mozi vál -
tozata75 is készült, öt részben.76 Több mint 120 interjút forgattak le, volt köz-
tük félórás, egyórás, és akadt háromórás is. A filmben a személyes visszaem-
lékezéseket magyar, német és szovjet filmhíradók szakítják meg, illusztrálják
és ellenpontozzák az elhangzottakat. Sára ügyelt arra, hogy ne emelkedjenek
ki főszereplők, és így epizodistává se szoruljon vissza senki. Az egyedi törté-
netek mozaikszerűen épülnek fel sorsokká, az egyéni sorsokból pedig két-
százezer fős tabló rajzolódik ki. A túlélőkből arányosan válogatta ki az emlé-
kezőket: mindhárom doni hadtestből szót kapnak tisztek, közkatonák és
munkaszolgálatosok. És az özvegyek, akik először panaszolhatták el gyászu-
kat a világnak, balladai hangulatot adva a filmnek. Négy ezredes is megszó-
lalt: Kádár Gyula, Kéri Kálmán, Rumy Lajos és Lajtos Árpád. Az ő elbeszé-
léseikből nyilvánvalóvá válik, hogy a kezdetektől áldozatnak szánták ezt a
hadsereget, a közkatonák elbeszélése-
iből pedig a pokol képe rajzolódik ki.
A történetek hitelét Sára és alkotótár-
sa, Csoóri Sándor folyamatosan ellen-
őrizte, csak azok az elemek kerülhettek
a filmbe, amelyeket mások is megerő-
sítettek. A többször elmondott törté-
netek azonossága ugyanakkor újabb
dimenziót adott a filmnek: „Számom-
ra a sok ember megnyilatkozása jelen-
tette a többletet – mondja Sára Sán -
dor. – Menet közben jöttem rá, hogy
ez a sokaság minőségileg is mást ered-
ményezhet. Amikor például tizenöten
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73 Krónika – a II. magyar hadsereg a Donnál

1–25. (1982–1983), szerkesztő: Hanák

Gá bor és Csoóri Sándor, rendező: Sára

Sándor, gyártó: Objektív Filmstúdió–

MTV.

74 Nemeskürty István hozzászólása. Filmvi-

lág, 1989. 3. 34. 

75 Sára Sándor: Pergőtűz I–V. (1982), ope-

ratőr: Kurucz Sándor, gyártó: Objektív

Filmstúdió–MTV.

76 Tóth Klára: „Nem én válogattam, ha-

nem a történelem”. Filmvilág, 2009. 6.

9–12.
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mesélik el, hogy hogyan kell egy fagyott lovat szakszerűen úgy feldarabolni,
hogy az fogyasztható és tápláló legyen, szóval akkor az ember rájön, hogy ami
ebből az anyagból előáll, az talán már más minőség, mint a direkt dokumen-
tum. És azt is jelenti, hogy amikor egy ember beszél a vásznon, ugyanakkor
a másik tizenöt vagy száz ember is ott szól a szavai mögött: senki sem csak
önmagát képviseli.”77 A szerkesztés alapja a kronológia volt. Ez biztosította a
néző számára ismeretlen eseménysor megértését és rekonstruálását, és ez tet-
te lehetővé, hogy érzelmeiben is fokról fokra az események részesévé váljon.
Az elbeszélők indulatai is fokozatosan erősödtek fel, annak megfelelően,
ahogy a fronton kezdtek ráébredni: helyzetük elviselhetetlen és végzetes. El-
készülte után a film teljes anyagát az Országos Széchényi Könyvtárnak adták
át, tudva, hogy egyedülálló értékű történeti forrás született. Filmművészet és
történeti feltárás, sőt retrospektív szociológiai terepmunka és ennek doku-
mentációja kapcsolódott ekkor először szorosan össze.78

A Krónikával egy időben, 1982-ben készült a befejezetlen múlt követke-
ző tabuját, az ötvenes éveket elsőként dokumentumfilmben megfogalmazó

Pócspetri, Ember Judit filmje. Herskó
János a „legtitkosabb magyar film-
rendező” titulussal ajándékozta meg
tanítványát, Ember Juditnak ugyanis
szinte minden filmjét betiltották a
rendszerváltás előtt. Elsőként Szín-
pad79 című vizsgafilmjét, amelyet a
pszichodrámáról készített. A Tisztava-
tást80 át kellett vágnia, a Gazdag Gyu-
lával közösen készített Határozatot81

úgyszintén betiltották, ezt követte az
öngyilkosságról szóló Tantörténet,82

végül az ÁVO és a háborús bűnösök
kapcsolatáról szóló Hagyd beszélni a
Kutruczot83 is ugyanerre a sorsra jutott.
A Pócspetri84 témáját már 1973-ban
megtalálta Ember Judit, de csak hosz-
szú várakozás után, 1982-ben forgat-
hatta le a BBS-ben, az éves keretből
fennmaradó nyersanyagra. Ez volt az
első film, amelyből nyilvánvalóan ki-
derült, hogy Magyarországon a Rajk-
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77 Zsugán István: Krónika a Don-kanyar-

ról. Beszélgetés Sára Sándorral. Filmvi-

lág, 1983. 2. 16.

78 Robert Coles: Doing Documentary Work.

New York, 1997, Oxford University Press.

79 Színpad (1968), Színház és Filmművé-

szeti Egyetem. 

80 Tisztavatás (1969), rendező: Ember Ju -

dit, gyártó: MTV. 

81 Határozat (1972), 85 perc, rendező: Em-

ber Judit, Gazdag Gyula, operatőr: Jan -

kura Péter, gyártó: BBS.

82 Tantörténet (1976), 141 perc, rendező:

Ember Judit, operatőr: Illés János, gyár-

tó: BBS.

83 Hagyd beszélni a Kutruczot! (1985), 180

perc, rendező: Ember Judit, operatőr:

Mertz Loránd, gyártó: BBS.

84 Pócspetri (1983), 108 perc, rendező: Em-

ber Judit, operatőr: Mertz Loránd, gyár-

tó: BBS.
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per előtt is voltak koncepciós perek. A történet: 1948-ban az iskolájuk álla-
mosítása miatt tiltakozó falusi tömegben elsült egy puska, egy próbarendőr
véletlenül agyonlőtte magát. A falusiak megijedtek: elvágták a telefonvezeté-
keket, aki tudott, elbújt, de a számonkérést nem tudták elkerülni.85 Rájuk sü-
tötték a gyilkos falu bélyegét, a múlt befejezetlen és kibeszéletlen maradt, tar-
tós teherré vált, amely még 1982-ben is nyomasztotta az ott élőket. Elmaradt
az igazságszolgáltatás, a rehabilitáció egyetlen lehetséges eszközévé a film
vált.86 Nem perújrafelvétel, elsődleges célja nem a valódi bűnös megtalálása,
bár a „mi történt valójában” a film fontos kérdése maradt. Az időnként el-
lentmondásos visszaemlékezések sora egy egész falu közösségét rajzolja elénk.
A megtorlás, a megalázottság mindenkire kiterjedő teljességét – „kikaptunk”,
mondják gyakran a falusiak, gyerekké
fokozva le magukat a hatalommal szem-
 ben –, amelyet még évtizedek múltán
sem lehetett lezárni, elfelejteni. A film
három és fél órás, ez az egyik első az
ún. „hosszú dokumentumfilmek” sorá-
ban. Kizárólag interjúkat alkalmaz, a
rendező képben is, hangban is része a
beszélgetéseknek. Ennek gyakorlati
oka az volt, hogy az interjúalanyok fél-
tek, és megnyugtatta őket a rendező
jelenléte, hogy „ő is benne van a film-
ben”. A a rendező és az interjúalany
dialógusa katalizálni tudta az emléke-
zés folyamatát, segített feltörni a hall-
gatást, hűen a cinéma vérité elveihez.
(A filmet 1989-ben vetítették először
legálisan.)

Az ötvenes évek elhallgatott törté-
netei után „nemzedékünk nagy tit-
ka”,87 1956 története várt feldolgozás-
ra. 1956 története kizárólag Berecz
János pártpropaganda-eszközként ké-
szült Velünk élő történelem88 című soro-
zatából volt megismerhető, másfajta
mozgóképes narratíva a rendszerváltá-
sig nem volt lehetséges. Ember Judit
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85 „Először egy statáriális pert rendeztek,

hét vagy nyolc vádlottal, azután egy úgy-

nevezett »nagy népi pert«, immár 24

vagy 25 vádlottal. Az első perben két ha-

lálos ítéletet is kiosztottak. És az is kide-

rül ráadásul, hogy Kádár János – akkori

nagy-budapesti párttitkárként – lement

Pócspetriről jelentést írni, miközben

Rajk László volt a belügyminiszter… A

faluból végül legalább harmincan bör-

tönbe kerültek, többen belehaltak, még

többen egész életükre belerokkantak eb-

be a koncepciós perbe…” Zsugán István:

Egy titkos filmrendező. Beszélgetés Em-

ber Judittal. Filmvilág, 1993. 12. 8–12.

86 Sára filmjének hasonló funkciója volt. A

második magyar hadsereget csak fasiszta

hadseregnek hívták. Rehabilitálni kellett

őket is – ami nem azt jelenti, hogy hősö-

ket vagy szenteket kell csinálni belőlük. 

87 Ember Judit kifejezése. Zsugán István:

Egy titkos filmrendező. Beszélgetés Em-

ber Judittal. Filmvilág, 1993. 12. 11.

88 Velünk élő történelem 1–4. (1988), szer-

kesztő: Berecz János és Radványi Dezső,

rendező: Mátray Mihály, gyártó: MTV.
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már 1987-ben elkezdte forgatni Menedékjog89 című ötrészes sorozatát a jugoszláv
követségre menekült 1956-os forradalmi pártvezetés és hozzátartozóik sor-
sáról. A film 1988. június 16-a előtt készült el, a következő év március 15-én
már árusították dialóglistáját az utcán, és az újratemetést megelőző héten su-
gározta a Magyar Televízió. A film bemutatása szorosan egybeforrott a rend-
szerváltás pillanatával. (A rendszerváltás másik szimbóluma Ember Judit Nagy
Imre és társai exhumálását megörökítő Újmagyar siralom90 című filmje lett.)

A következő feloldott tabu az ötvenes évekből a hortobágyi kitelepítés
volt. Magas művészi színvonalon született meg a filmszociográfia bázisán
Gulyás Gyula és Gulyás János Törvénysértés nélkül91 című filmje. Gulyás Gyu-
la a szociológiai filmkészítésről – saját módszerükről – nyilatkozta 1980-ban:
„A mondanivalót kérdve kifejtő, vissza-visszatérve megújuló (az ismétlések
mindig újabb megvilágításba helyezik az eseményeket), a kontroll lehetősé-
gét kétoldalúan biztosító (a visszacsatolás lehetőségével a szereplők korábbi
viselkedésüket ellenőrizhetik, módosíthatják), az időbeli változást is tükröző
módszer. A közeget a teljességet sejtetően ábrázolja. Ez több az egyszálbélű,
csontvázzá soványított cselekményvezetésnél, megjelenítésnél. Szerintünk a
szociofilm legkényesebb kérdése – a műfajelméleti, esztétikai problémákon
túl – az, hogy élő, eleven személyiségek »kölcsönzik« a filmhez hangjukat és
képmásukat, teljes habitusukat, adott szituációban való viselkedésüket.
Ugyanakkor a filmben nemcsak pozitív tulajdonságokra, döntésekre, hely-
zetfelismerésekre és erőtér-elrendezésekre derül fény. Vagyis: a film hatásá-
ra a szereplőket köznapi létüknél önkéntelenül is magasabb mércével méri

környezete. Kettős szorítás alakul ki,
melynek során a film készítőinek tisz-
tessége kerül mérlegre: kit mennyire
szolgáltat ki, s hogy garantálja a védel-
mét.”92 A fentiek ugyan a szociológiai
filmek kapcsán hangzottak el – és jó
pár évvel történelmi filmjeik készítése
előtt –, de a módszer azonos. Az 1982–
86 között készült Törvénysértés nélkül
című történelmi szociológiájukban a
hortobágyi kitelepítettekről konkrét
jelenetek feleltethetők meg ezeknek az
elveknek: a fokozatosan feltáruló egyé-
ni rabsorsokkal, családtörténetekkel
párhuzamosan megismerjük a rabtar-
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89 Menedékjog 1–5. (1988), 665 perc, rende -

ző: Ember Judit, operatőr: Mertz Lo -

ránd, BBS.

90 Újmagyar siralom (1989), 180 perc, ren -

dező: Ember Judit, operatőr: Mertz Lo -

ránd, gyártó: Fekete Doboz Alapítvány.

91 Törvénysértés nélkül (1987), 180 perc,

rendező: Gulyás Gyula, Gulyás János,

operatőr: Gulyás Gyula, Gulyás János,

gyártó: BBS–Objektív Filmstúdió.

92 Koltai Ágnes: A filmszociográfia vonzá-

sában. Beszélgetés Gulyás Gyulával és

Gulyás Jánossal. Filmvilág, 1980. 9. 9–

11. Idézet: 10.
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tókat is, nemcsak azért, hogy a tábor működése feltáruljon a néző előtt, ha-
nem – és ez a legfontosabb – abból a célból, hogy a néző is és a szereplők is,
ott és akkor, megérthessék a terrorhoz asszisztálók emberi motivációit és sze-
mélyiségjegyeit. A szereplők megmérettetnek, és nemcsak az egyik oldalon.
Film a filmben jelenet, amikor levetítik a tébolyult egykori ávóssal készített ri-
portot a szereplőknek. Itt van mód a visszacsatolásra, reflexióra, a korábban
elmondottak módosítására és a szembesülésre. Drámai hatású a jelenet, a film
egyik csúcspontja. Nem nélkülözik a drámai hatást az interjúkból kibomló
élettörténetek sem, ahol ismét működésbe lép a szociológiai szemlélet. Az ül-
dözöttek a társadalom lekülönbözőbb rétegeiből kerültek ki: van köztük ju-
goszláv határsávban élő parasztember, holocaustot túlélő házaspár, akik egyetlen
megmaradt gyermeküket távolítják el a táborból, hogy megmenekülhessen, fi-
atal tanár, aki magára talál a paraszti világban, de vannak köztük egykori kom-
munisták is, akik meghasonlottak magukkal. A film a teljes társadalmi spekt-
rum megjelenítésére törekszik. Az egyéni történetek tablóvá állnak össze,
egységbe forrasztja őket a befejezetlen múlt problémája: a szereplők megbé-
lyegzettsége a tábor felszámolása után sem tűnt el, rehabilitációjuk elmaradt,
a lezáratlan múlt nyomasztóan kísérte őket tovább, korlátozva továbbtanulá-
si, munkavállalási lehetőségeiket. Többen emiatt az emigrációt választották.
A háromórás film a néző figyelmét mindvégig ébren tartó, izgalmas és magas
művészi színvonalú hosszú dokumentumfilm újabb példáját adja. 

A legrégebbi történet, amelyet a múltból a dokumentumfilmesek előbányá-
sztak, a Gulyás testvérek Én is jártam Isonzónál 93 című filmje az első világhábo-
rúról (1986). Az utolsó pillanatban szólaltatták meg a, zömmel a századfordu-
lón született háborús veteránokat, nemcsak az emlékezés, de szinte az élet
utolsó pillanatában. A háborúvesztés történetét saját perspektívájukból mesé-
lik el: „Szinte kibuggyantak, fröccsentek belőlük az évtizedek óta kimondha-
tatlan, de azért létező gondolatok, érzések, bizonytalanságok. És végül arcpirí-
tó, felháborító érzés volt látni azt is, hogy ezek az öreg férfiak, Doberdo,
Monte Grappa, Monte San Michele huszárai és tüzérei, hősei vagy gyávái, de
mindenképp emberei és magyar embe-
rei feloldozást nem a hazájuktól, hanem
az egykori ellenségtől, Olaszországtól
kaptak.”94 Ők sem szabadultak a múlt-
tól, számukra is terhet jelentett, hiába
távoli az emlék, az idő nem csökkenti a
vesztes háború miatt ér zett sérelmet és
a szenvedők fájdalmát. 
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93 Én is jártam Isonzónál (1982–1986), 91

perc, rendező: Gulyás Gyula, Gulyás

János, operatőr: Gulyás János, gyártó:

BBS–Budapest Stúdió–MTV–Társulás

Stúdió.

94 Juhász Gyula: „Békévé oldja…” Filmvi-

lág, 1987. 5. 21.
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A háború következményeiről és a jelen hétköznapjait meghatározó múlt-
ról szól Gyarmathy Lívia Együttélés95 című filmje is (1983), a bukovinai szé-
kelyek és svábok kényszerű együttéléséről, amelyet a második világháború
alatti és azt követő áttelepítések idéztek elő. A bukovinai székelyeket 1941-
ben telepítették át az akkor Magyarországhoz csatolt Bácskába. Itt az elme-
nekülő szerbek házait foglalták el, de tovább kellett menniük a háború elől
Baranyába és Tolnába. Ekkor az internált és kitelepített svábok kiürült házai -
ba költöztek. Később a német családokat visszarendelték (vagy egyszerűen
hazaszöktek), így sok esetben egy fedél alá kényszerültek a székelyekkel.
A film címének jelentése a lehető legszorosabban értendő, kiindulópontja egy
esküvő. Itt koncentrálódnak múlt és jelen konfliktusai: székely a vőlegény,
sváb a menyasszony. A rokonság elbeszéléseiből drámai személyes történe-
lem épül fel mindkét oldalon, és bebizonyosodik, hogy a múlt jelen van a má-
ban, az együttélés nyűge erre is vonatkozik, sőt ma már ez a legnagyobb te-
hertétel. A múlt ismét befejezetlennek mutatkozik, szabadulni tőle nincs
mód.

Gyarmathy Lívia férjével, Böszörményi Gézával együtt készítette Faludy
György, a költő 96 című filmjét. Portréfilm ez, személyes történelem. Faludyt –
ugyanúgy, mint Böszörményi Gézát – Recskre, kényszermunkatáborba de-
portálták, természetes, hogy az ötvenes évekről mindkettejüknek súlyos mon-
danivalója volt, magántörténelmük és az ország politikatörténete Recsken
összekapcsolódott. Faludy portréja a nagy recski tablóval azonos évben,
1988-ban készült, a film az élettörténet 1956-ig tartó szakaszáról szól, kö-
zéppontban az 1950–53-as időszakkal, a kényszermunka éveivel. „Egy ember
ül a kamera előtt és másfél óra hosszat beszél. Ennyi történik, semmi más…
nincs itt jelenetezés, párbeszéd, eljátszatott cselekmény, nincs helyszín, fény-
hatás, látvány, minden, de minden hiányzik, ami filmet filmmé tesz, és a né-
ző mégis figyelmesen ül székében, egy pillanatra sem tud félretekinteni. Még
a portréfilmek családjában is különösen kopár ez a képsor, nem tarkítja tárgy,

dokumentum, az emlék bemutatása,
nem nyújt semmi mást, mint egyetlen
szereplő arcát és hangját.” Recsk kicsit
más volt, mint a háború és a népek ki-
telepítésének tömegeket érintő, is-
mert, de elhallgatott történetei. Léte
igazi titok volt, a lakosság nagy része
nem is hallott a munkatáborról, nem-
csak beszélni, tudni sem volt szabad
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95 Együttélés (1983), 90 perc, rendező:

Gyarmathy Lívia, operatőr: Pap Ferenc,

trükkoperatőr: Tímár Péter, gyártó: Ob-

jektív Filmstúdió.

96 Faludy György, a költő (1988), 74 perc,

rendező: Böszörményi Géza, Gyarmathy

Lívia, operatőr: Pap Ferenc, gyártó:

Mozgókép Innovációs Társulás.
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róla. „Azt képzeli az ember, mindent tud saját kora, közép-európai hazája leg-
sötétebb bugyrairól. És lám, egyszerre csak szinte újdonságként előbukkan-
nak a tiltott emlékezetből a recski, nagy, nehéz kőtömbök, a bánya rabcsá-
kánnyal kivájt, óriás hold-völgye.”97 Ezeket a sorokat Nemes Nagy Ágnes
írta, aki maga is rácsodálkozott az elhangzottakra, sőt az is felmerült benne:
ki fogja mindezt elhinni a filmnek és Faludynak? Egyetlen beszélő arcnak
kellett hitelesítenie a nehezen hihetőt, és Faludyé, dacára a film puritán esz-
közeinek, hitelesíteni is tudja: olyan érzelmeket vált ki, hogy a tények elfo-
gadtatásán túl képes megrajzolni azt a lelki és történelmi teret, amely az öt-
venes évek Magyarországát meghatározta. A nagy recski tabló98 egy évvel a
Gulyás fivérek hortobágyi internálótáborról készült filmjének bemutatása
után, a Faludy-portréval párhuzamosan készült el 1988-ban. Történeti szo-
ciográfiát alkotott, 220 percben: az alapításról, a hétköznapokról, az inter-
náltak köréről, az ávós rabtartókról, a tábor megszüntetéséről. A rabok egyes
csoportjait reprezentáló interjúk mellett, azokkal szembeállítva megszólal-
tatja az őrök népes csoportját, operatív tisztet, minisztériumi funkcionáriust.
Feltárul a rabtartók szociális háttere, személyes indíttatásuk, amiért az ÁVO-t
választották, kegyetlenkedésük a táborban és a falusi kocsmában, a rabok kín-
zásai, a lopások, az éheztetés – a pokol változatos bugyrai. Gyarmathy Lívia
kérdései elszántak, bátrak, a vallató szívósságával kérdezi szereplőit a gúzsba
kötésekről, fenyítésekről, kihallgat, szembesít, vallomásra kényszerít. A film
hossza ellenére az utolsó percig fenntartja a feszültséget, egyszerre műalko-
tás és forrásértékű dokumentum.

Gazdag Gyula módszere eltér az interjúkészítő, a történet formálódásá-
ban személyesen is részt vállaló filmes attitűdjétől: „Szemlélői vagyunk a va-
lóságnak, nem avatkozunk be a kamerával. Jelen vagyunk, kivárjuk a történet
drámai fordulópontjait, és ezeket vesz-
szük fel.”99 Nem érdekelte a valóság
szociografikus megközelítése. „Szerin-
tem kétféle dokumentumfilm létezik:
az egyik leíró jellegű, amelyik tudósít
az eseményekről […]. A másik fajta
[azt keresi,] mi a módja, hogyan lehet
drámai formában megfogni, megra-
gadni azokat a jelenségeket, amelyeket
a valóság kínál. Egy-egy ilyen jelenség,
amellyel véletlenül szembetalálkoz-
tam, emblematikus képévé válhatott
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97 Nemes Nagy Ágnes: Arckép-korkép.

Faludy György, a költő. Filmvilág, 1988.

9. 2–3.

98 Recsk, 1950–53. Egy titkos kényszermun-

katábor története (1988), 220 perc, rende -

ző: Gyar mathy Lívia, Böszörményi Géza,

operatőr: Pap Ferenc, gyártó: Mozgókép

Innovációs Társulás.

99 Székely Gabriella: A légy az objektívben.

Beszélgetés Gazdag Gyulával. Filmvilág,

1988. 11. 2–6.
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mindannak, amit én a valóságból fontosnak tartok.”100 Ilyen jelenség volt egy
beatzenekar válogatása, a Határozat pártvezetésének konfliktusa az elnökét
megvédő téesztagsággal, Schirilla György alakja, de találkozott emblemati-
kus képekkel a történelem területén is. Ezekben is a drámaiság vonzotta el-
sősorban, nem a múltfeltárás missziója. Első példája ennek az 1979-ben ké-
szült Bankett101 a legendás „vésztői köztársaságról”,102 amelyről banketten
emlékeznek meg az egykori résztvevők. „Ebben, tehát az egész vésztői köz-
társaság problémájában rejlik az a széles és nemcsak magyar probléma, hogy
a közvetlen demokrácia, a spontán népi tömegmegmozdulásokból kialakuló,
kiformálódó bázisdemokrácia, valamint a felülről bürokratikusan kiépülő
rendszer és a kommunista pártok hasonló politikája milyen viszonyban van
egymással”– mondja Szabó Miklós.103 A banketten elhangzik a történet, me-
lyet a kamera dokumentál: nincs interjú, direkt beavatkozás, kommentár, csak
az esemény zajlik a kamera előtt. Ugyanezzel a módszerrel készült 1984-ben
az egyetlen 1989 előtti, a holocaustot témájául választó film is: a Társasuta-
zás.104 Egy utazási iroda szervezésében négybusznyi túlélő látogat el Ausch -
witzba, ezt az utazást kíséri végig Gazdag Gyula (Ragályi Elemér operatőr-

rel). A feszültséget – drámaiságot – a
szereplők hordozzák magukban, s a
rendező megvárja, amíg ez a célállo-
más közeledtével magától felszínre tör.
Mindenkiben megfogalmazódik a múlt
története, az átélt rettenet, és nyilván-
valóvá válik, hogy az emlékek megha-
tározzák a jelent. Ezen az úton is arra
a következtésre jutnak, hogy a múlt te-
her, és nincs szabadulás tőle.

A tabukat feltörő dokumentumfil-
mek fő témái az ötvenes évek elhallga-
tott bűnei voltak, az alkotók a múltnak
azt a területét kívánták feltárni, amely
egyben 1956-hoz is elvezetett, s amely-
nek megértése segített abban is, hogy
lehetővé váljon az 1956-os forradalom
történetének filmes elbeszélése. Ez az
út egyben a rendszerváltáshoz vezető
út is volt, mint Ember Judit Menedékjo-
gának 1989. júniusi televíziós bemuta-
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100 Simándi Júlia: Ki beszél itt jelen időben?

Filmvilág, 1992. 8. 37–41.

101 Bankett (1982), rendező: Gazdag Gyula,

operatőr: Zádori Ferenc, gyártó: Mafilm

Objektív Stúdió.

102 1944–45-ben a Békés megyei község 11

ezer lakosa Rábai Imre, az egykori 1919-

es direktóriumi tag kommunista fia ve-

zetésével 1919-es kommunista alapon

szervezte meg az életét: a közellátást, a

mezőgazdaság újrakezdését, minden ja-

vat újraosztottak. Hamarosan szembeke-

rültek a kialakuló koalíciós viszonyokkal,

vezetőjüket letartóztatták, internálták.

103 Történészek kerekasztal-beszélgetése. A

megszólított ember. Filmvilág, 1984. 5.

2–9. Idézet: 7.

104 Társasutazás (1984), 120 perc, rendező:

Gazdag Gyula, operatőr: Ragályi Ele mér,

gyártó: Objektív Filmstúdió.
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tója is bizonyítja. A másik fontos 56-os film, amelynek bemutatója a mozik-
ban 1989 júniusára esett, Schiffer Pál Engesztelő című filmje volt, de készíté-
sének pillanata már a történelmi dokumentumfilmek következő generációjá-
hoz sorolja: a rendszerváltás filmjeihez.

Schiffer Pál már ezt megelőzően is készített ötvenhatos témát feldolgozó
filmet, a Magyar Bálinttal közös A Dunánált,105 1987-ben. A történet alapja
Magyar szociográfiája Dunapatajról.106 Magyar együttműködése Schiffer
Pállal már korábban elkezdődött, 1982-ben a Hunnia Filmstúdióban, ahol
Simó Sándorral, Vásárhelyi Miklóssal és Köllő Miklóssal elhatározták, hogy
dokumentálják a falu életét a nyolcvanas években: „A filmes faluszociográfia
úgy indult, mint valami melléktevékenység. Szociológusok, néprajzosok és
kultúrpolitikusok ugyanis észrevették, hogy a magyar falu helyzetéről, válto-
zásairól nincs átfogó igényű filmes do-
kumentáció. Pedig az évszázad legje-
lentősebb társadalmi változása ment
végbe a falusi társadalomban.”107 Eb-
ben a munkában vett részt Magyar
Bálint, továbbá Juhász Pál és Havas
Gábor. Nem filmnek szánták, hanem
kutatási nyersanyagnak, adatrögzítés-
nek. Nem véletlen talán, hogy alkotó
részvételük a közös projektben ennél
sokkal többet is létrehozott: dokumen-
tumfilmeket. Ilyen melléktermék lett
a Nyugodjak békében108 (1982), a Földi
paradicsom109 (1983) és a Kovbojok110

(1985). Ebből az együttműködésből
született a Du nánál is, egy évvel ké-
sőbb. A film kiindulópontja és fő célja
nem az 56-os eseménytörténet elbe-
szélése volt, hanem szociográfia a fa-
lusi forradalomról, a párhuzamossá-
gok, illetve különbségek feltárása a
városi (pesti) eseményekhez képest.
A szociológiai megközelítés dacára
történelmi dokumentumfilm született,
mert Schiffer nemcsak jelenségeket
vizsgált reprezentatív mintavétel alap-
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105 A Dunánál (1987), 130 perc, rendező:

Schiffer Pál, Magyar Bálint, operatőr:

Balog Gábor, Káplár Ferenc, gyártó:

Hunnia–MTV.

106 Magyar Bálint: Dunaapáti 1944–1958. I–

III. Budapest, 1986, Művelődéskutató

Intézet. Újabb kiadása: A Dunánál. Du -

na pataj 1944–1958. Dokumentumszocio-

gráfia I–II. Budapest, 2007, Új Mandá-

tum–Jelenkutató Alapítvány. DVD-mel-

léklet: A Duná nál.

107 Báron György: „Három jó dokumen-

tumfilmet akartam csinálni”. Beszélgetés

ifjú Schiffer Pállal. Filmvilág, 1982. 11.

25–29.

108 Nyugodjak békében (1982), 90 perc, ren -

de ző: Schiffer Pál, operatőr: Szalay And -

rás, gyártó: Hunnia Filmstúdió.

109 Földi paradicsom (1983), 96 perc, rendező:

Schiffer Pál, operatőr: Dávid Zoltán, ifj.

Nádasy László, gyártó: Hunnia Filmstú-

dió.

110 Kovbojok (1985), 240 perc, rendező:

Schiffer Pál, operatőr: Andor Tamás,

gyártó: Hunnia Filmstúdió.
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ján, hanem emberi sorsokat ábrázolt, amelyek egy drámai pillanatban össze-
kapcsolódtak. Úttörő a film, mert a Kádár-rendszer legszigorúbb tabuját tör-
te meg. „Hét ember beszél az életéről, s közben hétféleképp elmond egy tör-
ténetet – a faluét, az 1956 őszéhez vezető s az akkor zajló eseményekét. A film
konstrukciója klasszikusan szép. Akár egy múlt századi nagyregényben, úgy
tűnnek fel sorban s jönnek egyre közelebb hozzánk hőseink, más-más hely-
színről, más-más múlttal és jellemmel, hogy azután közös drámájukból más-
más sebekkel és tanulságokkal kikerülve hagyják el közösen a színteret.”111

A „PRIVÁT TÖRTÉNELEM” FILMJEI

Valamennyi eddig felsorolt film közös vonása, hogy a történelem az átélők,
túlélők elbeszéléseiből rajzolódik ki, amelyet lehet magántörténelemnek, pár-
huzamos történelemnek vagy ellentörténelemnek is tekinteni, attól függően,
milyen aspektust választottak filmjük felépítéséhez, a múlt értelmezéséhez az
alkotók. Gyökeresen más megközelítés, amikor nem az emlékezés folyamata
vezet a múlt megkonstruálásához, hanem a meglévő dokumentumok közzé-
tétele, művészi megformálása. A módszert Bódy Gábor fedezte fel először
1979-ben Privát történelem112 című filmjében. Filmes naplók narratívája raj-
zolt itt igazi privát történelmet sok családi amatőrfilmből és híradófelvétel-

ből összeállítva, a készítéshez képest
negyven-ötven évvel későbbi alkotó
művészi szempontrendszere szerint.
Igazi spanyolviasz volt, amit itt felta-
láltak – híven a BBS kiáltványához –,
hiszen az első ilyen, családi felvételek-
ből összeállított mozi egyben az első
történelmi dokumentumfilm a vilá-
gon: az orosz filmrendezőnő, Eszfir
Sub 1927-ben a cári család családi fel-
vételeit használta fel forradalomtörté-
netének megfogalmazásához, egyetlen
filmmé szerkesztve az intim családi
felvételeket korabeli híradófelvételek-
kel.113

Bódy Gábor hagyatékát Forgács
Péter folytatta Privát Magyarország cí-
mű sorozatával.114 Az első mű, a Bartos
család 1988-ban született. A filmfelvé-
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111 Reményi József Tamás: Csak egy bűne

van. Filmvilág, 1988. 3. 18–19.

112 Privát történelem (1979), rendező: Bódy

Gábor, operatőr: Tímár Péter, gyártó:

Híradó és Dokumentumfilmstúdió.

113 Eszfir Sub: A Romanov-ház bukása 1912–

1917 (1927).

114 A Privát Magyarország című sorozat ré-

szei: Bartos család (1988) I., Dusi és Jenő

(1989) II., Vagy-vagy (1989) III., N. úr

naplója (1990) IV., D-film (1991) V.,

Fényképezett Dudás László (1991) VI., Egy

úrinő notesza (1994) VII., Örvény (1996)

VIII., Semmi országa (1997) IX., osztály-

SORSjegy (1997) X., Csermanek csókja

(1997) XI., Bibó Breviárium (2001) XII.,

A püspök kertje (2002) XIII., Von Höfler

vagyok – Werther variáció (2008) XIV. 
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telek a húszas évektől az ötvenes évekig dokumentálják a Bartos család életét,
ezekből szerkesztett Forgács szubjektív történelmet. 1995-ben így beszélt ró-
la: „Mindaz, amit látunk, másképp is lehetne. Wittgensteinre gondolok. Szá-
momra kulcsfontosságú az a jelentés-tulajdonítási folyamat, amelyet a filmek
készítésekor átélek. Utólag kerül logika az ember történelmébe. Ezt nevez-
zük sorsnak. Hogy esztétikusnak is látszik a múlt, az csak annyit jelent, hogy
múltunkra tekintve, véletlenek folytán kialakult menetébe, értelmezésébe
utólag viszünk logikát […] kiszámoltam, hogy Bartos hét és fél órányi filmje,
amit évtizedeken át forgatott, felosztható. […] Életének 64-65 életévéből így
egyharmada az, amit filmezésre fordíthatott, ez akkor 21-22 év. A 22 életév-
ből ő hétórányit rögzített. A kamerát 25 éves korában vette, és abbahagyta a
filmezést úgy 50 éves kora körül. Kiszámoltam, hogy körülbelül minden 15
ezredik percet rögzítette. […] A kiválasztott »15 ezredik életfilm percek«
sorssá állnak össze […] ezek a filmfecnik, ezek a »sors filmfecnik« a tudatta-
lan naplói, amelyekben minden regisztrálásra került, hogy egy történész ír-
hatna ezekből egy történelemkönyvet. Engem ez a rekonstrukció érdekel,
mégpedig rendkívül szubjektíven, önkényesen…”115

Az összes film közös alapja a több fázisú szubjektív rekonstrukció: a Pri-
vát Magyarország sorozat esetén a mindenkori filmkészítő szelektálja a
tizenötezredik perceket, ezeket a rendező újraválogatja és történetté építi fel,
az interjúalapú filmeknél pedig ketten is szelektálnak: a múltját elbeszélő sze-
replő és az interjút filmmé szerkesztő rendező. Az eredmény egy történet,
amely a múltról szól. 

HASZNÁLHATÓ VAGY BEFEJEZETLEN MÚLT?

Valamikor a második világháború vége felé dőlt el, hogy a világ kettéosztott-
ságával a múlthoz való viszony, a történelem filmes elbeszélésének célja,
módja, eszközei is kettéosztódnak. Nyugat-Európában háború alatt megnőtt
az érdeklődés a dokumentumfilm iránt, akár a háborús propaganda, akár a
felszabaduló náci archívumok sokkoló – és világszerte azonnal látható – fel-
vételeinek hatására. Az elterjedő 16mm-es kamera és az eredetileg a háború
propagandafilmjei számára kiépülő, ekkor már mindenütt jelen lévő terjesz-
tői hálózat (klubok, iskolák, templomok, könyvtárak 16mm-es vetítőtermei)
várták az új filmeket, és a filmesek megfeleltek ezeknek a várakozásoknak.
Ugyanők a hidegháború éveiben újra-
értelmezték a politikai propaganda
korábbi filmjeit az atomkísérletekről
vagy a délkelet-ázsiai háborús öveze-
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115 A tizenötezredik pillanat. A Minden kép

dokumentum? című vita (részletek). Film-

világ, 1995. 1. 18–23. Idézet: 22.
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tekről, hatalmas kutatómunka indult meg a rendelkezésre álló, szabadon hoz-
záférhető archívumokban. A múlthoz mint a jelen megváltoztatására szolgá-
ló eszközhöz fordultak, sorra születtek a „használható múlt” filmjei, amelye-
ket mindig erős szociális érzékenység is jellemzett. Megemlékeztek a múltbeli
hősies szerepvállalásról – ők a győztesek szemével látták a háborút, ebből a
perspektívából emlékezhettek –, vagy a társadalmi egyenlőtlenségekre hívták
fel a figyelmet, aktuális politikai visszásságokra reflektáltak velük, esetleg
újabb háborús szerepvállalásokat kérdőjeleztek meg, sőt harcoltak a rassziz-
mus ellen. Új módszereket kerestek a múlt művészi megjelenítésére, elbe-
szélésére, keresték a forrásokat, amelyek a film számára látványelemmé vál-
hattak. A filmek központi témája maradt a holocaust, sok oldalról feltárták
történetét, és a feldolgozás sokszínűségéből, többféle aspektusából nem hi-
ányzik sem a bűnökhöz asszisztáló passzív társadalom szembesítése saját
múltjával, sem az önvizsgálatra késztetés. Nem nyomasztotta őket a
kibeszéletlenség terhe, hiszen a kezdetektől minden eseményt filmre rögzí-
tettek akár a filmhíradók, akár a hírügynökségek, akár a gyorsan elterjedő te-
levíziók kamerái. A nyugati típusú történelmi filmek művészi, tudományos és
politikai tétje az archívok többszöri újraértelmezése, politikai befolyásoktól
való megtisztítása, és annak az interpretációnak a fellelése, amely a múltat a
jelen progresszív folyamatai számára használhatóvá teszi. A filmekben gyak-
ran jelen van a beszélő ember is, akinek visszaemlékezései felépítik a törté-
netet, gyakran átértelmezve a múlt korábbi interpretációit, de csak akkor sze-
repelnek kizárólagos forrásként, ha a rendező művészi céljait ez szolgálja.

Magyarországon az első világháború traumája elbeszélhető volt, de tragi-
kus felhanggal, Trianon előtörténeteként, az ország elvesztéséről szóló kró-
nikaként. Megszakadt viszont az elbeszélés fonala 1943-ban, amikor a had-
vezetés egy kétszázezer fős hadsereget áldozott fel német szövetségesének, és
közreműködött magyar zsidók százezreinek megsemmisítésében. Később a
kiépülő kommunista diktatúra éveiben a kibeszélés lehetősége végképp meg-
szűnt. „[A]z emlékiratok áradata, az önkibeszélés zuhataga a modern időkben
minden nagy megrázkódtatás után megindult. A második világháború után
az ilyen típusú irodalom egy sor országban elöntötte a piacot. A magyar sa-
játosság a késleltetésben áll. Abban, hogy az emberek élményeiket hosszú ide-
ig nem tudták közvetlenül kifejezni sem a világháború után, sem később” –

mondja Ormos Mária.116 Ezek a me-
moárok, visszaemlékezések nálunk nem
születhettek meg. Ugyanez vonatko-
zott a filmekre is. A háborús és a ké-
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116 Történészek kerekasztal-beszélgetése. A

megszólított ember. Filmvilág, 1984. 5.

2–9. Idézet: 5.
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sőbbi archívok propagandacéllal készült híradófelvételek voltak, kutatható-
ságukat, felhasználásuk módját szigorúan szabályozták. Felhasználásukat ezért
gyakran mellőzik is a rendezők, illetve csak korlátozott szerep juthat nekik a
filmekben, átértelmezésre csak az interjúkkal megteremtett kontextus ad le-
hetőséget. A visszaemlékezésekre a nyolcvanas évekig kellett várni, az inter-
júkon alapuló történelmi dokumentumfilmek megszületéséig. Lackó Miklós
szerint ez ugyanakkor előnyt is jelentett, hiszen a memoárral szemben itt ki-
sebb a tere nyílt a megszépített igazságoknak, őszintétlenségnek, a film dra-
maturgiai eszközei ezt pozitívan korlátozni tudták, az emlékezés hitelét nö-
velték.117

Az elfojtás, a tiltás és a társadalomban megoldatlan feszültségforrások, a
politikai rendszer antidemokratikus volta csak növelte azt az érzést, hogy
a múlt teher, legfontosabb közös pontja mindenki számára a befejezetlensé-
ge volt. Ez elnyomta az emlékezés más aspektusait, sérelemként jelentkezett,
a filmektől a társadalom az elégtételt és a szabadulást várta. Ezért nem bán-
ta senki, ha az emlékezés egyoldalú, és nem lehetett megszakítani a sérelmek,
visszásságok feltárásának sorát. Ez később, a rendszerváltás után, más okok-
kal összefüggve, a műfaj gyors kiüresedését hozta. 1989-ig azonban a filmek-
nek nagyon fontos szerep jutott a társadalomban lévő feszültségek megjele-
nítésében és levezetésében, a számos politikai tabu publikussá tétele pedig a
befejezetlen múlt filmjeit a rendszerváltás előkészítésének részesévé tette. 
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117 Uo. 7.
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