
VAR GA BA LÁZS

PÁR BE SZÉ DEK KO RA
TÖR TÉ NEL MI REF LE XIÓ 

A HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR FILM JE I BEN

A hat va nas évek új hul lá ma ma gas la ti pont a ma gyar film tör té net ben. Még sem kell,
hogy a ká non ere je meg ret tent sen min ket. Elõ ször azt sze ret ném meg ha tá roz ni, hogy
mi lyen ér te lem ben be szél he tünk a ma gyar film tör té net szem pont já ból a „hat va nas
évek rõl”, majd egy olyan kulcs fon tos sá gú fil mes irány za tot eme lek ki a kor szak ból,
amely egy szer re vizs gál ha tó stí lus tör té ne ti és tár sa da lom tör té ne ti kon tex tus ban; vé gül
Fábri Zol tán Húsz óra cí mû film jé nek elem zé sé vel kí vá nom il luszt rál ni ezt a ket tõs,
dialogikus meg kö ze lí tést.

Met tõl med dig tar tot tak a hat va nas évek évek a ma gyar film tör té ne té ben?
Akad-e ki tün te tett kez dõ pont és kü lön le ges záródátum, és ha akad, va jon mi fé le se -
gít sé get nyújt az elem zés so rán a ha tár kö vek meg je lö lé se? Ho gyan tu dunk túl lép ni
a nap tá ri lo gi kán a korszaktipológia fe lé? A mû vé szet tör té ne ti gon dol ko dást a kro no -
lo gi kus, év ti ze de lõ sza ka szo lás kí sér ti, ho lott a kor szak ha tá rok és az év ti zed ha tá rok
gyak ran nem es nek egy be. Ha azt mond juk, hogy a „hat va nas évek”, vagy azt, hogy
a „het ve nes évek” ma gyar film je, ne tán az „öt ve nes évek” ma gyar film jét em lít jük,
több-ke ve sebb pon tos  ság gal me rül fel egy-egy kor szak, ér ték rend és stí lus kö ze ge. E
kor szak ok egy más hoz va ló vi szo nya, és egy ál ta lán, a kor szak ok hos  sza és in ten zi tá sa
azon ban ko ránt sem lé nyeg te len.

Az el múlt év ti ze dek ma gyar film tör té ne tét hos  szabb-rö vi debb pe ri ó du sok hul -
lám moz gá sa ként ír hat juk le, e pe ri ó du sok ál ta lá ban tíz év nél rö vi debb idõt fog nak át,
szink ron ban az zal, ahogy a film tör té ne ti-stí lus tör té ne ti idõ is igen gyor san te lik: a mû -
vé szet tör té ne ti kor szak vál tá sok év ti ze dek ben mér he tõ tem pó já val szem ben a film tör -
té net ben öt-hat-hét év alatt fut nak fel és le a kü lön bö zõ irányzatok.1

A po li ti kai kor szak ha tá rok gyak ran a ma gyar film szá má ra is vál tó pon tot je len -
tet tek, ez per sze nem meg le põ egy olyan
költ sé ges és a po li ti ka cél ja i ra jól fel hasz -
nál ha tó mû vé sze ti-ipa ri te rü let ese té ben,
mint a film. Az 1945–48 kö zöt ti ko a lí ci ós
évek át me ne ti sza ka sza és ha gyo mány vá -
lasz tá sa után (mi foly tat ha tó a har min c as–
negy ve nes évek ma gyar film gyár tá sá nak
ha gyo má nyá ból, foly tat ha tó-e ez a tra dí ció

1 „Nem csak a fil mek avul nak ha ma rabb, mint az iro dal mi

mû vek, ha nem – ahogy ezt már 1924-ben Ba lázs Bé la is

meg ál la pí tot ta – a film tör té ne ti idõ is gyor sab ban ha lad,

mint más mû vé sze tek tör té ne té nek ide je. […] Nem ta lá lunk

is ko lát vagy moz gal mat, amely nyolc-tíz év nél tar tó sabb

lett vol na. A film tör té net idõ szá mí tá sa leg in kább a kép -

zõ mû vé sze ti avantgarde-éval ro kon.” Ko vács (1992) 15–16. p.
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egy ál ta lán) 1949 és 1953 kö zött az agi ta tív, ter me lé si fil mek kor sza ka jött el – szi go rú
ér te lem ben ezt te kint het jük az „öt ve nes évek” ma gyar film jé nek. A kö vet ke zõ, 1954–
62 kö zöt ti pe ri ó dus nak az át me ne ti sé gen kí vül az a sa já tos sá ga, hogy egye dü li ként
nem köt he tõ va la mi lyen év ti zed hez. E kor szak kulcs kér dé se új ra a ha gyo mány vá lasz -
tás lesz, a for ra da lom utá ni res ta u rá ció azon ban a ma gyar film ben is be szû kí ti a moz -
gás te ret, évek re el nyújt va, las sít va az út ke re sés és a meg úju lás le he tõ sé gét. A hat va -
nas év ti zed a ma gyar film ben 1963-ban kez dõ dik és 1969-ig tart. A kö vet ke zõ újabb
kor szak, a het ve nes évek 1969 és 1983 kö zé te he tõ, mely ben 1972–73 és 1979 bel sõ sza -
kasz ha tár ként is ke zel he tõ. A „rö vid hat va nas évek” te hát a „hos  szú het ve nes éve ket”
elõz te meg, csak hogy ami lyen rö vid, olyan in ten zív, ha tá sá ban ki emel ke dõ kor szak ról
van szó.

Mi lyen ér vek szól nak a kor szak ha tá rok mel lett? A „hat va nas évek” kez de tét és
vé gét a ma gyar film ben in téz mé nyi, nem ze dé ki és stí lus vál tás egy aránt ki je lö li. In téz -
mény tör té ne ti szem pont ból az 1962–64 kö zött le zaj lott de cent ra li zá lás, a stú dió cso -
por tok fel ál lí tá sa nyit ja, il let ve a het ve nes évek leg ele jén le zaj lott újabb át ala ku lás, a két
önál ló film stú dió fel ál lí tá sa zárja.2 Nem ze dé ki szem pont ból két je len tõs „ki raj zás”
ke re te zi a kor sza kot. A hat va nas évek ele jén vé gez a fõ is ko lán az úgy ne ve zett Máriássy-
osztály (Elek Ju dit, Gá bor Pál, Gyöngyössy Im re, Huszárik Zol tán, Kar dos Fe renc, Kézdi-
Kovács Zsolt, Ró zsa Já nos és Sza bó Ist ván). A Máriássy Fé lix ren de zõi osz tá lyá ban
vég zett fi a ta lok, va la mint a hoz zá juk kor ban kö zel ál ló Sá ra Sán dor, Gaál Ist ván és
Novák Márk egy sé ges ar cu la tú nem ze dék ként tör nek be a ma gyar film be. A ge ne rá -
ció vál tást, amely hez a kul túr po li ti ká nak is ér de ke fû zõ dött, a fi a ta lok ré szé re lét re ho -

zott kí sér le ti mû hely, a Ba lázs Bé la Stú dió
fel ál lí tá sa se gí tet te. A nem ze dék né hány
sze ren csés kép vi se lõ je a dip lo ma meg szer -
zé se után pár év vel el ké szít he ti de bü tá ló
já ték film jét (Sza bó Ist ván: Ál mo do zá sok
ko ra, Gaál Ist ván: Sod rás ban, Ró zsa Já nos–
Kar dos Fe renc: Gye rek be teg sé gek), a tel jes
csa pat elsõfilmes pá lyá ra lé pé se még is fel -
emész ti az év ti ze det – Elek Ju dit, Gá bor Pál,
Gyöngyössy Im re, Huszárik Zol tán és Kézdi-
Kovács Zsolt csak a hat va nas–het ve nes évek
for du ló ján jut el az el sõ játékfilmhez,3 bár
a BBS-ben ké szí tett etûd je ik kel, do ku men -
tum- és rö vid film je ik kel ad dig ra már mind  -
an  nyi an ko moly ne vet sze rez tek ma guk nak.

1969-ben azon ban újabb tár su lat lép a
pá lyá ra, kulcs fi gu rái: Bódy Gá bor, Dárday
Ist ván, Em ber Ju dit, Gaz dag Gyu la, Grun -
walsky Fe renc, Gyarmathy Lí via, Je les And -

2 A hat va nas évek ele jé nek több hul lám ban le zaj lott át -

szer ve zé sé vel lét re jött az egye sí tett film gyár, a MAFILM,

ezen be lül négy önál ló stú dió cso port mû kö dött. A stú dió -

cso por tok az al ko tói mû hely mun ka ke re te it te rem tet ték

meg, el sõ fo kon a for ga tó köny ve ket is itt fo gad ták el, a

gyár tás meg kez dé sé rõl, majd a fil mek el fo ga dá sá ról azon -

ban a stú dió ve ze tõk, a MAFILM igaz ga tó ja és a film fõ -

igaz ga tó kö zös plé nu ma dön tött. Az év ti zed for du lón be in -

dult, és vé gül 1971-ben le zaj lott újabb át szer ve zés lé nye ge,

hogy a MAFILM szer ve ze té bõl ki vált két film stú dió vál -

la lat, a Bu da pest és a Hun nia tel je sen önál ló dra ma tur gi ai-

gyár tá si vál la lat ként ké szí tet te a fil me ket. A vál toz ta tást a

mû hely mun ka ke re te it, a moz gás te rü ket fél tõ al ko tók he -

ves, ám hi á ba va ló til ta ko zá sa kí sér te.

3 Elek Ju dit: Szi get a szá raz föld ön (1969), Gá bor Pál: Til -

tott te rü let (1968), Gyöngyössy Im re: Vi rág va sár nap (1969),

Huszárik Zol tán: Szindbád (1971), Kézdi-Kovács Zsolt:

Mér sé kelt égöv (1970). 
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rás, Ma gyar De zsõ, Schiffer Pál, Simó Sán dor, Sán dor Pál és Szom jas György. A csa pat
ke mény mag ja a ma gyar film tör té net ben szo kat lan mó don rög vest egy ki ált ván  nyal, a
Szo ci o ló gi ai film cso por tot! cí mû prog ram mal bont zászlót4 – éle sen meg kü lön böz tet -
ve ma gát a hat va nas évek ma gyar film jét meg ha tá ro zó elõ zõ nem ze dé kek tõl.

Ez zel el is ér tünk a har ma dik kor szak vál tó de fi ní ci ó hoz, a stí lus ka rak ter kér dé -
sé hez. A hat va nas évek fi a tal ja i nak mun ká i ra (Sza bó, Gaál, Sá ra, Kósa) a mo dern iz mus
szer zõi, szub jek tív és lí rai vál to za ta volt jel lem zõ, az év ti zed leg vé gén pá lyá ra lé põ ge -
ne rá ci ót azon ban (ahogy ki ált vá nyuk cí me is mu tat ja) a szi ká rabb, pre cí zebb, ob jek -
tí vebb: szo ci o ló gi ai pon tos sá gú at ti tûd jel lem zi, mely bõl adott eset ben nem hi ány zik
a gro teszk és az iró nia sem (Gaz dag Gyu la: A sí po ló macs ka kõ, Hos  szú fu tá sod ra
min dig szá mít ha tunk, Gyarmathy Lí via: Is me ri a szandi-mandit?).

Té ve dés len ne azon ban ki zá ró lag a fi a tal nem ze dé kek pá lyá ra lé pé sé hez és a hoz -
zá juk kap cso ló dó stí lus vál tás hoz köt ni a hat va nas évek ma gyar új hul lá mát, hi szen
a Szabóéknál egy kor osz tál  lyal idõ sebb Jancsó Mik lós, Ko vács And rás és Ba csó Pé ter
ren de zõi kar ri er je is csak a hat va nas évek el sõ fe lé ben in dul el.5 Nem ke vés bé lé nye -
ges, hogy az öt ve nes évek kö ze pé nek stí lus te rem tõ al ko tói kö zül Fábri Zol tán és
Máriássy Fé lix pá lyá ján szin tén for du la tot hoz a hat va nas évek kö ze pe (Fábri ese té ben
a Húsz óra mo dern iz mu sa, Máriássynál a Fü ge fa le vél sza ti ri kus stí lu sa az új don ság),
Herskó Já nos pe dig az 1963-as Pár be széd del az öt ve nes évek re, a for ra da lom elõt ti és
utá ni idõ szak ra ref lek tá ló, a ká dá ri kon -
szo li dá ció és le gi ti má ció alap ve tõ kér dé se it
érin tõ fil mek so rát in dít ja el. Ta lán az egyet-
len „hi ány zó szer zõ” Makk Kár oly, aki a
hat va nas évek kö ze pén te le ví zi ós mun kák
mel lett két film víg já ték kal je lent ke zett
(Mit csi nált fel sé ged 3-tól 5-ig?, Bo lon dos
va ká ció). Mak kot még is épp a hi á nya kap -
csol ja a kor szak hoz, hi szen a hat va nas évek
ma gyar új hul lá mát a Meg szál lot tak (1961)
és a Sze re lem (1970) ke re te zi, rá adá sul
mind  ket tõ „kor szak vál tó” film. A Meg szál -
lot tak – és nem utol só sor ban a sok szem -
pont ból hoz zá tar to zó El ve szett pa ra di -
csom (1962), il let ve az Utol só elõt ti em ber
(1963) – egy szer re vi se li ma gán az öt ve nes
évek ter me lé si film je i nek bé lye gét és a hat -
va nas évek ér tel mi sé gi köz ér zet film je i nek
mo der nis ta sa já tos sá ga it; mi ként a Sze re -
lem a hat va nas éve ket meg ha tá ro zó po li ti -
kai-tör té nel mi pa ra dig ma újabb di men zi ó it
nyi tot ta meg.

4 Szo ci o ló gi ai (1991). A ki ált vány alá írói: Grunwalsky Fe -

renc, Ma gyar De zsõ, Mihályfy Lász ló, Pin tér György, Si -

pos Ist ván, Aj tony Ár pád, Bódy Gá bor, Dobai Pé ter, Kar dos

Csa ba.

5 Ba csó Pé ter és Ko vács And rás töb bek kö zött Fe hér Im -

ré vel és Makk Ká rol  lyal egy osz tály ban, 1946 és 1950 kö -

zött vé gez te el a fõ is ko lát, a dip lo ma meg szer zé se után

azon ban nem ren de zõi be osz tás ba, ha nem a film gyár min -

den ha tó Köz pon ti Dra ma tur gi á já ra (Ko vács egye ne sen

an nak élé re) ke rül tek. Ko vács And rás ren de zõ ként 1960-

ban (Zá por), Ba csó Pé ter pe dig 1963-ban de bü tált (Nyá -

ron egy sze rû). Jancsó Mik lós a Bacsóék utá ni, má so dik

osz tály ban vég zett a fõ is ko lán, az öt ve nes évek ben do ku -

men tum fil mek kel és rö vid fil mek kel je lent ke zett, el sõ já -

ték film jét 1957-ben ké szí tet te el, A ha ran gok Ró má ba men  -

tek rossz fo gad ta tá sa mi att azon ban éve kig nem ju tott

önál ló já ték film hez. Az iga zi el is me rést má so dik já ték -

film je hoz ta meg a szá má ra. Az 1963-as Ol dás és kö tést

már a ma gyar új hul lám egyik nyi tó film je ként ke zel ték a

kor társ kri ti kák, majd az 1964-es Így jöttemmel el in dult

Jancsó tör té nel mi film je i nek nagy so ro za ta is.
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Az 1963 és 1969 kö zöt ti pe ri ó dus te hát nem pusz tán jól kö rül ha tá rol ha tó, ha nem
lé nye gi stí lus vál to zást is ho zó kor szak: a fi a ta lok nem ze dé ke és a kö zép ge ne rá ció egy -
aránt el sza kadt a ma gyar film öt ve nes évek ben ki ala kult irány za ta i tól. Nem vé let len,
hogy a hat va nas évek „arany ko ra” má ig a ma gyar film tör té ne ti ká non csú csán fog lal
he lyet. Az in téz mé nyi, nem ze dé ki és stí lus vál tá sok azon ban ön ma guk ban még nem ma -
gya ráz zák meg a kor szak ki tün te tett sze re pét a ma gyar film tör té net ben. Mind eh hez
tár sa da lom tör té ne ti és po li ti kai okok is nagy mér ték ben hoz zá já rul tak. A hat va nas
évek vi lág szer te a film év ti ze de. Az új hul lá mos fil mek min de nütt a fi a tal nem ze dék
sza bad ság tö rek vé sé nek leg ele ve nebb meg fo gal ma zói lesz nek, Ho lly wood vál sá ga, Ke -
let-Eu ró pa és a har ma dik vi lág film je i nek eman ci pá ló dá sa (cseh, len gyel, szov jet, bra zil
új hul lá mok) csak se gí ti ezt a fo lya ma tot. Az öt ve nes évek vé gén, a hat va nas évek ele jén
Ma gyar or szág ra is el jut nak a ke let-eu ró pai és a nyu ga ti mo dern iz mus iro dal mi és fil -
mes csúcs tel je sít mé nyei, majd a hat va nas évek kö ze pé tõl a ma gyar film is ész re vé te ti
ma gát a nem zet kö zi po ron don.

MO DERN IZ MUS ÉS RE FOR MIZ MUS

A hat va nas évek ma gyar film jét a mo der nis ta po é ti ka és a re for mis ta po li ti ka egy más ra
ta lá lá sa te szi pél da ér té kû vé. A ma gyar film vég képp ki sza ba dul a szo ci a lis ta re a liz mus
kli sé i bõl, a po li ti kai szatelit-szerep le ve té se a po li ti kai ak ti vi tás új kor sza kát nyit ja
meg: a köz éle ti sze rep vál la lás és az öt ve nes évek rõl va ló szám adás a kor szak szám ta -
lan, stí lu sá ban szét tar tó film jé nek kö zös nevezõje.6 Szük ség volt eh hez per sze a kul -
túr po li ti kai nyi tás óva tos gesz tu sa i ra, to le ráns rep res  szi ó já ra is. A tár sa dal mi-köz éle ti
kér dé sek tár gya lá sát a kul túr po li ti kai irány el vek min dig is szor gal maz ták, ahogy a Rá -
ko si-kor szak kal va ló szám ve tés is ér zé keny, ám meg ke rül he tet len pont volt a ká dá ri
kon szo li dá ció szá má ra. Csak hogy a for ra da lom utá ni film szak mai „res ta u rá ció” (be til -
tás so ro zat, a de cent ra li zá lás le ál lí tá sa, az ide o ló gi ai kont roll erõ sí té se) ép pen ezek tõl

a té mák tól ri asz tot ta el az al ko tó kat. A hat -
va nas évek ele jé nek nem ze dék- és stí lus -
vál tá sa, in téz mé nyi re form ja és a cen zu rá lis
tû rés ha tár la zí tá sa együt te sen ala kí tot ta ki
azt az új mo dellt, amely ben a mû vé szek
po li ti kai ak ti vi tá sa és a ha ta lom kul túr po -
li ti kai el vá rá sai tö ré keny egyen súly ba ke -
rül tek. Ujhelyi Szi lárd, aki a hat va nas évek
má so dik fe lé ben a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz -
té ri um film fõ igaz ga tó ja volt, egy in ter jú ban
a kö vet ke zõ me ta fo rá val ír ta le a kor szak
re for mis ta (kény szer) szö vet sé gét: „a mû -
vé szek a »saját pá lyá ju kat« kö vet ve lé nye -
gi leg a po li ti ka »napja« kö rül keringtek”7.

6 Így volt ez már az öt ve nes évek kö ze pén is, ami kor a ter -

me lé si fil mek pro pa gan disz ti kus sá gát ma ga mö gött ha gyó

ma gyar film a tár sa dal mi szo li da ri tás és a po li ti kai kri ti ka

je gyé ben ta lált ma gá ra (és nem utol só sor ban ta lál ko zott a

Nagy Im re-kor mány re for mis ta po li ti ká já val). A po li ti kai

di men zió nem pusz tán a di rek ten rend szer kri ti kus fil -

mek ben je lent meg (Várkonyi Zol tán: Ke se rû igaz ság),

ha nem a pa ra bo la (Makk Kár oly: A 9-es kór te rem), a sza -

tí ra (Kal már Lász ló: A nagyrozsdási eset) és a me se film

(Banovich Ta más: El tüs  szen tett bi ro da lom) mû fa já ban –

e négy film kö zül há rom a for ra da lom után do boz ba is

ke rült. 

7 A „cse lek võ” film rõl (1991) 51. p.
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Eb ben a (szó)képben a mû vé szek sa ját pá lyá ja (szu ve re ni tá sa) és a po li ti ka „nap já nak”
gra vi tá ci ós ere je egy aránt fon tos, ahogy az sem vé let len, hogy a kor szak billenékeny
kon szen zus ra és az „ér te lem le beg te tés” já té ka i ra épü lõ kul tu rá lis mo dell jét ál ta lá ban
pa ra do xo nok és me ta fo rák se gít sé gé vel szo kás jel le mez ni.

A kul tú rá ban is le gi ti má ci ót ke re sõ ká dá ri po li ti ká nak ka pó ra jött a ma gyar új -
hul lám – vagy ahogy Jancsó Mik lós fo gal ma zott: a ma gyar fil met Aczél György vá laszt -
ja ki „friss vi rág nak a rend szer ak kor még ki csit bü dös gomblyukába”8. A film jobb
ex port cikk volt, mint az iro da lom, a nem zet kö zi fesz ti vá lo kon és kri ti ku si kö rök ben
fel ka pott, szó ki mon dó ma gyar fil mek nem csak al ko tó ik, de a rend szer presz tí zsét is
erõ sí tet ték. A mû vé szek és a ha ta lom kö zöt ti, köl csö nös ér de ke ken és bi zo nyos fo kú
köl csö nös ki szol gál ta tott sá gon ala pu ló hall ga tó la gos kon szen zus nem volt men tes sem
a cen zú rá tól, sem az ön cen zú rá tól. Az en ge dé lye zés kö rü li hu za vo nák ko ránt sem rit -
kák (a Tíz ezer nap, de még a Húsz óra be mu ta tá sát is ko moly csa ták elõz ték meg;
Kósa film jét csak el ké szül te után majd két év vel mu tat ták be), még is fel tû nõ, hogy
a kor szak ban egyet len já ték film sem ke rült do boz ba. A ta nú 1969-es be til tá sát eb bõl a
szem pont ból a re form il lú zi ók bu ká sá nak, a kon szen zus bo ru lá sá nak, egy új kor szak
és egy új mo dell hír nö ké nek tekinthetjük.9

A po li ti kai ak ti viz mus, a po li ti kai sze rep vál la lás kö zép pon ti sze re pe eme li ki
má ig a ma gyar film tör té net fõ sod rá ból a hat va nas éve ket, csak hogy mi vel a het ve nes
évek tõl kezd ve a már em lí tett hall ga tó la gos kon szen zus fel bo rult, a mû vé szet és a ha -
ta lom kö zöt ti di a ló gus hely ze te nem volt to vább tart ha tó – csak a di a ló gus igé nye ma radt
meg az al ko tók oldaláról.10 Így vált a po li ti kai ak ti viz mus foly ton igé nyelt és vis  sza -
sírt sze rep pé, a hat va nas évek pe dig rög -
zült fe let tes én né, mely nek ár nyé ká ból ta -
lán mind má ig nem ké pes ki tör ni a ma gyar
film.

A hat va nas évek nek a po li ti kai ak ti -
viz mus mel lett meg ha tá ro zó pont ja – mint
em lí tet tem – a po é ti kai mo dern iz mus. A ma-
gyar film eb ben az év ti zed ben csat la ko zik
az eu ró pai mo dern iz mus és az új hul lá mok
csa pás irá nyá hoz. A kulcs fi gu ra mind eb ben
Jancsó, aki a Sze gény le gé nyek után olyan
al ko tói uni ver zu mot te remt, amely egy szer -
re van szink ron ban az idõt és te ret abszt ra -
há ló, mo der nis ta po é ti ká val és a ke let-eu  ró -
pai po li ti kai ak ti viz mus sal. Herskó, Fábri,
Kósa, Ko vács és Ba csó szám adásdrá mái
(Pár be széd, Húsz óra, Tíz ezer nap, Hi deg
na pok, Nyár a he gyen) a kö zel múlt (újra)
értékelése fe lé nyi tot ták a ma gyar fil met,

8 Jancsó (2000) 411. p.

9 Ma gyar Dezsõék, Gaz dag Gyuláék, Bódy Gáborék nem-

ze dé ke amúgy is el uta sí tot ta a hat va nas évek ben ki ala kult

já ték sza bá lyo kat. A vi rág nyelv he lyett a di rekt be széd, a

köz éle ti-tör té nel mi szám ve té sek he lyett a dokumentarista

élet ké pek és a szo ci o ló gi ai mély fú rás ok kor sza kát hir det -

ték meg (Ma gyar De zsõ: Agi tá to rok, Bün te tõ ex pe dí ció,

Em ber Judit–Gazdag Gyu la: A ha tá ro zat). Az elõ zõ nem -

ze dé kek al ko tói is stí lus vál tás sal re a gál tak a kul túr po li ti -

ka klí ma vál to zá sá ra, és több nyi re pa ra bo lák ban pró bál ták

új ra be cser kész ni a ta bu kat (Gaál: Ma gas is ko la, Kósa: Íté-

let, Sá ra: Hol nap lesz fá cán). A het ve nes évek ele jé nek

újrepresszív po li ti ká ja nem volt ki egye zés pár ti – új kon -

szen zus hí ján a cen zú ra lé pett mû kö dés be, a het ve nes

évek ben sza po ro dó be til tá sok en nek a ref lex nek (is) a kö -

vet kez mé nyei.

10 Ezt a hely ze tet rész le te sen elem zi mo nog rá fi á já ban Ge  -

len csér (2002) 27–43. p.
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Sza bó, Gaál és Sá ra nem ze dé ki ön val lo má sai (Ál mo do zá sok ko ra, Sod rás ban, Fel do -
bott kõ) – oly kor szin tén tör té nel mi met szet ben – sze mé lyes sé gük kel és kö tet len sé -
gük kel ér vé nye sí tet tek új né zõ pon to kat. Jancsónak a hat va nas évek má so dik fe lé ben
ké szült film jei (Sze gény le gé nyek, Csil la go sok, ka to nák, Csend és ki ál tás) egye dül ál ló -
ak an  nyi ban, hogy nem a kö zel múlt ba for dul nak – mi köz ben pa ra bo li kus ér tel me zé sük
ter mé sze te sen az öt ve nes évek re is vo nat koz tat hat ja õket –, ha nem a tör té ne lem lo gi -
ká ját és a ha ta lom meg fé lem lí tõ, alá ve tõ, gyil kos me cha niz mu sa it vizs gál ják. Sza bó ék
film jei üdí tõ mó don for dul nak el a na pi po li ti kai, pub li cisz ti kus té mák tól; Ko vács ék
ép pen a köz éle ti, kri ti kai moz gás tér le he tõ sé ge it pró bál ják meg ki ta po gat ni – Jancsó
mind két irány hoz ké pest tel je sen más te re pen mo zog: a Sze gény le gé nyek vagy a Csil -
la go sok, ka to nák vi lá gá ban nyo ma sincs a kon szo li dá ci ós il lú zi ók nak. A sánc ba zárt
be tyá rok meg tö ré sé nek, egy más el le ni ki ját szá sá nak és be csa pá sá nak kró ni ká ja kö -
nyör te le nül le szá mol a ro man ti kus mí to szok kal. Hogy a har min cas évek sztá li ni ter -
ror já nak, az öt ve nes évek kon cep ci ós pe re i nek vagy a for ra da lom utá ni meg tor lás nak
a tör té ne tét lát juk új ra é led ni ezen a szín pa don, az a Jancsó és Her ná di ál tal fel épí tett
struk tú ra abszt rakt sá gá ból és ru gal mas sá gá ból, no meg a tör té nel mi ta pasz ta la tok egy -
ér tel mû sé gé bõl fa kad. A hat va nas évek ben, az új ba los esz mék és a re for mis ta ví zi ók
kor sza ká ban Jancsó a po li ti kai ter ror tech ni ká i ról és a ha ta lom alá ve tõ-ki szol gál ta tó
me cha niz mu sa i ról ké szít fil me ket; az év ti zed for du lón és a het ve nes évek el sõ fe lé ben,
a 68-as „csil lag év” esz mé i nek bu ká sa után ke rül nek film jei kö zép pont já ba az alá ve tet -
tek és a for ra dal má rok, a for ra da lom örök me cha niz mu sa – avagy az örök for ra da lom
lo gi ká ja (A pa ci fis ta, Még kér a nép, Sze rel mem, Elektra).11 A Jancsó-filmek tör té nel -
mi mo dell jei épp azért vol tak fel tû nõ ek, és az ál tal tud tak meg ter mé ke nyí tõ en hat ni
mind a ma gyar film re, mind az egye te mes film mû vé szet re, mert ki lép tek az ural ko dó
dis kur zus ból, abszt rakt sá guk ré vén azon ban át ve he tõ és al kal maz ha tó min tát mu tat tak
el té rõ al ko tói meg kö ze lí té sek szá má ra is.

A hat va nas évek ma gyar film jé nek ki tün te tett jel le gét erõ sí ti, hogy a kor szak ki -
emel ke dõ film jei egy ben a kor szak meg ha tá ro zó stí lus ten den ci á it is rep re zen tál ják.
Minden nek a fon tos sá gát a kö vet ke zõ év ti zed re elõ re te kint ve ért het jük meg. A het ve -
nes évek ma gyar film mû vé szet ét elem zõ, már idé zett mo nog rá fi á já ban Ge len csér Gá -
bor ugyan is ép pen ab ban lát ja az év ti zed meg ha tá ro zó el lent mon dá sát, hogy a kor szak
tár sa dal mi és mû vé szi ha tá suk ban je len tõs film jei pe ri fé ri ku sak vol tak – az Ame ri kai
anzix, A kis Valentinó, de még a Sze re lem vagy a Szindbád sem vált egy sé ges stí lus -
is ko la és irány zat kez dõ pont já vá. A hat va nas évek ben azon ban szink ron ban vol tak a
ten den ci ák: a Sze gény le gé nyek, a Hi deg na pok és a Húsz óra, vagy ép pen a Sod rás ban,
az Apa és a Fel do bott kõ ha tás ös  sze füg gé sei igen erõ sek – a hat va nas évek film mû -
vé szet ét ele mez ve nem vá lik te hát kü lön a leg fon to sabb irány za tok és a ki emel ke dõ
mû vek le írá sa. 

11 Sza bó (1991).
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AZ „ARANY KOR” HÁT TE RE ÉS KA RAK TE RE

A gyár tás át szer ve zé sé nek is kö szön he tõ en a hat va nas évek ele jén sta bi li zá ló dik a
ké szü lõ fil mek szá ma, a kor szak ban át lag húsz ma gyar film ké szül éven te. A fi a ta lok
pá lyá ra lé pé sé vel bõ vül a ren de zõi gár da, lé nye gé ben há rom és fél ge ne rá ció al kot egy -
más mel lett: a Ke le ti Már ton, Gertler Vik tor és Bán Fri gyes fém je lez te „öre gek”, akik
sze mé lyük ben is bi zo nyos kon ti nu i tást képvisel tek a negy ve nes évek ma gyar po pu lá ris
film ké szí té sé vel; a Fábri Zol tán, Jancsó Mik lós, Máriássy Fé lix és Ranódy Lász ló ál tal
kép vi selt „köz tes ge ne rá ció”; Ba csó Pé ter, Herskó Já nos, Ko vács And rás, Makk Ká -
roly és Ré vész György „kö zép nem ze dé ke”; és a Ba lázs Bé la Stú di ó ból in du ló fi a ta lok
csa pa ta. Az öt ve nes évek hez ké pest sok szo ro sá ra nõtt a ren de zõi gár da (és ak kor a
szín ház ból át hí vott-át iga zolt al ko tó kat nem is em lí tet tük), az éven te ké szü lõ fil mek
szá ma ez zel nem tu dott lé pést tar ta ni – a fõ is ko lá ról ki ke rü lõ fi a ta lok de bü tá lá sa et tõl
kezd ve óha tat la nul ki to ló dott. Egy re ke mé nyebb lett a csa ta a film ké szí tés le he tõ sé -
gé ért, amit a kul túr po li ti ka min dig ügye sen ki is hasz nált az el múlt év ti ze dek ben.

A hat va nas évek ben azon ban még nem fel tét le nül a ge ne rá ci ós fe szült sé gek jel -
lem zik a film szak mát, és az év ti zed össz ter més ét át te kint ve fel tû nõ a szer zõi fil mek
és a mû faj fil mek egyen sú lya is. Mind ez azon ban in kább sta tisz ti kai egyen súly, hi szen
a kor szak ban már csak a kul túr po li ti ka pre fe ren ci ái mi att is a szer zõi fil mek él vez nek
elõnyt. A szer zõi fil mes ön tu dat és a hát tér be szo ru ló, idõ sebb szak em ber-ren de zõk
fruszt rá ci ó ja már ek kor mû vész film és po pu lá ris film csa tá ja ként je lent meg a szak -
sajtóban.12 Az öt ve nes évek vé gén, a hat va nas évek leg ele jén min den év ben leg alább
egy film mel, ja va részt víg já ték ok kal és adap tá ci ók kal je lent ke zõ Keleti–Bán–Gert ler-trió
két ség kí vül ke ve sebb le he tõ sé get kap, még-
sem ál lít hat juk, hogy a po pu lá ris film po -
zí ci ói gyen gék len né nek (Ke le ti Már ton
en nek a kor szak nak is az egyik leg fog lal -
koz ta tot tabb ren de zõ je). Mû fa ji szem pont -
ból is szé le se dik a pa let ta, a víg já ték ok, sza -
tí rák és kri mik do mi nál nak, de pél dá ul ek -
kor ké szül el Fej ér Ta más ren de zé sé ben az
el sõ „vegy tisz ta” ma gyar sci-fi (Az idõ ab -
la kai). Kö zön ség si ke rü ket te kint ve is ki -
emelkedõek Várkonyi Zol tán ro man ti kus
tör té nel mi film jei, Jó kai-adap tá ci ói, de az ért
a Sze gény le gé nyek nek is több mint egymil -
lió né zõ je volt eb ben az idõ ben.

A mo zi zás ki emelt he lye a szó ra ko -
zás ban per sze nem vé let len. Az öt ve nes
évek ele jén le zaj lott „falumozisítási” kam -
pány kö vet kez té ben a la kos ság ki lenc ven -
hét szá za lé ká nak lak he lyén van mo zi, a lá -

12 „[K]árosnak tar tom az úgy ne ve zett »mûvészfilm« ab -

szo lu ti zá lá sát. Pá lya kez dé sem óta alap el vem, hogy mû vé -

szet kö zön ség nél kül nem lé te zik. Ma még is azo kat a fil -

me ket tart ja ér té ke sebb nek szak mai köz vé le mé nyünk

egy ré sze, ame lyet a kö zön ség nem néz meg. Ezek több -

nyi re »homályos« fil mek: így is le het, meg úgy is le het ér -

te ni õket. Oly kor ma ga az al ko tó til ta ko zik, mi min dent

ma gya ráz nak be le mû vé be. Én nem hi szek az ilyen sok fé -

le kép pen ér tel mez he tõ fil mek ben; az egy ér tel mû mon da -

ni va lót sze re tem. Mert ha ez to vább is így megy, amit

»modern mûvészet« cí men so kan mû vel nek, ak kor el ju -

tunk oda, hogy el mo só dik a ha tár a pro fi mû vé szet és az

ama tö riz mus kö zött. Min den mû vé szet nek van nak alap -

ve tõ sza bá lyai és tör vény sze rû sé gei, ame lye ket meg kell

ta nul ni. […] A fil me zés is szak ma, nem is kön  nyû – no -

ha sok »modern« al ko tá son nem lát szik, hogy szer zõ je

tisz tá ban vol na a szak ma alap ele me i vel…” Ki vá ló mû vé -

szek (1994) 64. p.
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to ga tott sá gi ada tok szem pont já ból az 1960-as év a re kord, száz negy ven mil lió né zõ vel.
A ma gyar mo zi a hat va nas évek leg ele jén volt a csú cson, a ma gyar film az év ti zed kö -
ze pén jut el oda – ak kor, ami kor már egy re lát vá nyo sabb a te le ví zió kö zön ség szip pan -
tó ha tá sa. Az 1960-as száz negy ven mil li ós né zõ szám tíz év alatt nyolc van mil li ó ra apad,
a het ve nes évek ele jét már csak emi att is a vál ság be széd ural ja: elõ tér be ke rül nek a vi -
ták a ma gyar új hul lám ki ful la dá sá ról, her me ti kus sá vá lá sá ról és a kö zön ség film rõl
(ho gyan le het ne vis  sza csa lo gat ni a né zõ ket a mo zi ba?). A hat va nas évek ha zai po pu -
lá ris moz gó kép kul tú rá já nak fon tos da rab jai az el sõ te le ví zi ós so ro za tok (Tenkes ka -
pi tá nya, Bors, Egy óra múl va itt va gyok), me lyeknek egyes epi zód ja it ve ze tõ já ték fil -
mes ren de zõk jegy zik. Ki vé te les hely zet, hogy a kö zön ség igé nyét a mo zi még, a té vé
már ki elé gí ti. A kor szak ban leg fel jebb csak elõlegzõdik, de még nem je lent ke zik a
film és té vé kö zöt ti há bo rús ko dás. 

A hat va nas évek ma gyar új hul lá má nak fel fu tá sá ban fon tos sze re pet töl tött be
a film szak ma fó ru ma i nak bõ vü lé se. 1959-ben, a mû vé sze ti élet in téz mény rend sze ré -
nek új já szer ve zõ dé sé vel meg ala kul (új já a la kul) a Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség,
el in dul a Film vi lág, lét re jön a Ma gyar Film tu do má nyi In té zet, mely nek fo lyó ira ta, a
Film kul tú ra elõ ször bel sõ ter jesz tés ben je le nik meg, 1965-tõl azon ban, Bí ró Yvette fõ -
szer kesz té sé vel a kor szak egyik ve ze tõ ér tel mi sé gi mû he lyé vé emel ke dik. A ma gyar
új hul lám mel lett el kö te le zett Film kul tú ra töb bek kö zött Fe hér Fe renc, Heller Ág nes,
Sza bad György, Mé szöly Mik lós, Mérei Fe renc, Hankiss Elem ér, Do mo kos Má tyás,
Perneczky Gé za cik ke it, elem zé se it, ta nul má nya it köz li – oly kor nem pusz tán a fil mek,
de a ró luk szó ló be széd is a nyil vá nos ság ha tá ra it fe sze ge ti (egé szen 1973-ig, ami kor
a kulturális-mûvészeti-tudományos éle tet érin tõ „rend te rem tés” ke re té ben Bí ró Yvettet
is le vált ják a Film kul tú ra élérõl13).

1965-ben Pé csett, Aczél Gyögy „vá ro sá ban” meg ren de zik az el sõ Ma gyar Já ték -
film szem lét, amely szak mai és po li ti kai fó rum egy szer re. A ver seny me zõny be vá lo ga -
tott fil mek kö zött ugyan az el sõ évek ben épp úgy ta lál ha tunk víg já té ko kat, mint szer -
zõi fil me ket, a prí met azon ban ez utób bi ka te gó ria vi szi. A kul túr po li ti ka tak ti ká ját
mu tat ja, hogy két zsû ri („tár sa dal mi” és „szak mai”) dol go zik egy más mel lett, és a dí -
jak el osz tá sá ban erõ sen ér vé nye sül a megosztó-kiemelõ-egyensúlyozó lo gi ka.

Ös  sze fog lal va te hát el mond ha tó, hogy a hat va nas évek ma gyar szer zõi film je
kul túr po li ti kai és kri ti kai hát szél lel, ám olyan kö zeg ben fu tott fel, amely mû fa ji spekt -
ru mát te kint ve is szé le sebb volt, mint a meg elõ zõ és a kö vet ke zõ év ti ze dek ben. A har -
min cas–negy ve nes évek ma gyar film kul tú rá já ból a mû vész fil mek hi á nyoz tak, a het -
ve nes évek tõl kezd ve pe dig a po pu lá ris mû faj ok szo rul nak hát tér be – egyen súlyt
mind má ig nem si ke rült ta lál ni, nem vé let len, hogy az ez red for du ló ma gyar film jé nek
is épp ez a sar ka la tos kér dé se és vi ta pont ja.

13 A Film kul tú ra nagy kor sza ká ról lásd Bí ró Y. (1991).
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A hat va nas évek ma gyar film jé nek új don sá ga a sze mé lyes hang vé tel meg je le né se. Ez
nem fel tét le nül ala nyi sá got (egyes szám el sõ sze mé lyû meg szó la lást) vagy önéletraj zi -
ságot je lent, ha nem a for ma ke ze lés és az el be szé lés fel sza ba du lá sát, lí rai és szub jek tív
at ti tû döt. Az új hul lá mos fil mek gyak ran ge ne rá ci ós él mé nye ket fo gal maz tak meg,
szin te egy nem ze dék „ne vé ben” meg szó lal va. Az öt ve nes évek né hány ki emel ke dõ
film jé ben a lí ra i ság tá vol ság tar tóbb és szi ká rabb, re a lis ta po é ti ká ban je lent meg, az új -
hul lám vi szont a sze mé lyes ség beeme lé sé vel la zí tot ta és tör te át a for má kat. Ta lán
pon to sab ban lát juk a kü lönb sé ge ket, ha ös  sze ha son lít juk a neo re a lis ta stí lus ha zai
mes te re, Máriássy Fé lix Egy pi ko ló vi lá gos vagy Csem pé szek cí mû film jét Sza bó Ist -
ván Ál mo do zá sok ko ra vagy Gaál Ist ván Sod rás ban cí mû mun ká já val. Az új hang vé -
tel sem ki zá ró lag a fi a ta lok film jét jel le mez te, hi szen Jancsó Ol dás és kö té sét vagy a
Szabóéknál egy fél nem ze dék kel idõ sebb Zolnay Pál Hogy sza lad nak a fák! cí mû
mun ká ját is át hat ja.

A kor sza kot el sõ sor ban a szer zõi film alak vál to za tai jel lem zik: az „így jöt tem”
sze mé lyes és ge ne rá ci ós ön val lo má sai (Sza bó: Ál mo do zá sok ko ra, Gaál: Sod rás ban,
Kósa: Tíz ezer nap, Sá ra: Fel do bott kõ), a pub li cisz ti kus vi ta fil mek (Ko vács And rás:
Ne héz em be rek, Fa lak), Jancsó abszt rakt tör té nel mi mo dell já té kai és a pa ra bo lák, va -
la mint az ana li ti kus tör té nel mi drá mák (Herskó: Pár be széd, Fábri: Húsz óra, Ko vács:
Hi deg na pok). Ha eh hez hoz zá ves  szük a po pu lá ris film kü lön bö zõ alak vál to za ta it Ke -
le ti Már ton víg já té ka i tól Ranódy Lász ló mí ves iro dal mi adap tá ci ó in át a Várkonyi-féle
tör té nel mi tab ló kig, leg alább hat irány za tot ka punk: 1. „így jöt tem” fil mek: sze mé lyes -
ség, ars po e ti ca, ön val lo más, nemzedékiség, lí ra (Sza bó, Gaál, Sá ra, Sán dor); 2. köz -
éle ti fil mek, je len kor-drá mák (Ko vács, Ba csó, Mé szá ros, Kar dos, Gá bor, Máriássy,
Zolnay); 3. tör té nel mi mo del lek és pa ra bo lák (Jancsó, Kósa); 4. ana li ti kus tör té nel mi
drá mák (Fábri, Ko vács, Herskó); 5. mû fa ji fil mek (Bán, Gertler, Ke le ti, Ré vész); 6. iro -
dal mi adap tá ci ók (Várkonyi, Ranódy).

Az irány za tok kö zöt ti ke reszt ha tá sok ter mé sze te sen igen erõ sek, egyes ren de zõk
mû vei rá adá sul több cso port ba is so rol ha tók, épp ezért el kép zel he tõ más fé le fel osz tás
is. A fil me ket egy olyan ko or di ná ta-rend szer ben is el he lyez het jük, amely nek egyik
ten ge lyét a lí rai-szub jek tív, il let ve a re a lis ta-ob jek tív stí lus és hang vé tel, míg a má si -
kat a tör té nel mi, il let ve je len ko ri tör té net vá lasz tás te ma ti kai pó lu sai jel zik – ám en nek
a be so ro lás nak a ha tá ra i ra fi gyel mez tet,
hogy a kor szak vé gén egy re jel lem zõ vé
vá ló pa ra bo li kus, il let ve gro teszk-iro ni kus
stilizáció je gyé ben szü le tett mû ve ket csak
ba jo san le het el he lyez ni benne.14

14 A het ve nes évek pa ra bo lái már a „leg vi dá mabb ba -

rakk” ká dá ri kon szo li dá ci ós ide ál já ról mond tak le súj tó

vé le ményt. Kósa film jé ben (Nincs idõ) a min ta bör tön,

Sá ra pa ra bo li kus sza tí rá já ban (Hol nap lesz fá cán) a pa -

ternalizmus és a rend te rem tõ, erõs ke zû ve ze tés ide o ló gi -

á ja ke rül össz tûz alá. Ez már az il lú zió vesz tés ko ra, a hat -

va nas éve ket azon ban még a re for mis ta il lú zi ók he ví tet -

ték.
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KÖZELMÚLT/TÖRTÉNELEM

Apa Szegénylegények
Feldobott kõ Hideg napok
Zöldár Húsz óra

Tízezer nap

Oldás és kötés

Álmodozások kora
Sodrásban
Bohóc a falon Falak

Tiltott terület
JELEN IDÕ

SZÁM ADÁS ÉS PÁR BE SZÉD

Mind ezek után rá té rek az ál ta lam a kor szak ból ki emelt irány zat ra, az ana li ti kus tör -
té nel mi drá mák cso port já ra. A po li ti kai-po é ti kai mo dern iz mus kö ré be so rol ha tó visz  -
sza em lé ke zõ-ok nyo mo zó fil mek kö zös pont ja a tör té ne lem vizs gá lat és az ön vizs gá lat
ös  sze vo ná sa, a korszakösszefoglaló, kö zel múlt elem zõ jel leg. A ká dá ri kon szo li dá ció az
„aki nincs el le nünk, az ve lünk van” té tel je gyé ben a hét köz na po kat és a ma gán éle tet ki -
en ged te a po li ti ka és az ide o ló gia fog sá gá ból. A vi lág há bo rú pusz tí tá sa, a zak la tott
ko a lí ci ós évek, a Rá ko si-dik ta tú ra, a for ra da lom, majd a meg tor lás vi ha ra után a hat -
va nas évek nyu god tabb pe ri ó dust je len tett, s egy ben meg te rem tet te a vis  sza te kin tés
és a szám ve tés le he tõ sé gét. Hon nan jöt tünk? Ho vá tar tunk? Hol va gyunk? A má so dik
vi lág há bo rú utá ni más fél év ti zed ese mé nye i vel szem be né zõ fil mek a tör té ne lem vizs -
gá la tot a je len meg ér té sé re hasz nál ták fel. A kö zel múlt elem zé se ös  sze ért az al ko tók
po li ti kai sze rep vál la lá sá nak igé nyé vel épp úgy, mint a kádári-aczéli po li ti ka alap tö rek -
vé sé vel, hogy a mû vé sze ket a leg fon to sabb köz éle ti kér dé sek ben (is) ál lás fog la lás ra
kész tes se.

A hat va nas évek ki lá tó pont já ról rög vest a kon ti nu i tás és a disz kon ti nu i tás kér dé se -
i re kel lett egy pil lan tást vet ni. A fil mek kö zel múlt ké pe fo lya ma tos ság ra épül, még sem
ta go lat lan idõ sza kot mu tat fel. A tör té ne lem be le nyú lik a je len be, a múlt nem le zárt
ese mé nyek ös  szes sé ge, ha nem a je len fe lé nyi tott fo lya mat. A má ból vis  sza te kint ve ért -
het jük meg, hogy mi lyen utat jár tunk be, a ha gyo má nya ink, a tör té nel münk vi szont
dön tõ en be fo lyá sol ja azt, hogy mi ként ér tel mez zük a pil la nat nyi hely ze tün ket. A hat -
va nas évek tör té nel mi drá má it a vis  sza em lé ke zés lo gi ká ja szer ve zi. So sem egy va la ki
em lé ke zik azon ban vis  sza: az ese mé nyek több né zõ pont ból, több fé le ér tel me zést egy -
más mel lé he lyez ve tá rul nak fel. 
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A Pár be széd egy kom mu nis ta ér tel mi sé gi há zas pár sor sán ke resz tül mu tat ja be
a má so dik vi lág há bo rú utá ni bõ más fél év ti zed ma gyar tör té nel mét, pon to sab ban azt,
hogy a sze rep lõk cse le ke de te it men  nyi re meg ha tá roz za az adott kor és po li ti ka. Ma -
gán élet és köz élet, sze mé lyes sors és po li ti ka Herskó film jé ben nem vá laszt ha tó el egy -
más tól. 

A Sán ta Fe renc ri port re gé nye nyo mán ké szült Húsz óra négy egy ko ri sze gény -
pa raszt tör té ne tét kí sé ri vé gig, a ma gán élet he lyett el sõ sor ban a sors for dí tó po li ti kai
és mo rá lis dön té sek re kon cent rál va.

A Cse res Ti bor re gé nyé bõl for ga tott Hi deg na pok ka to na tiszt jei a há bo rú vé gén
egy cel lá ban ös  sze zár va az új vi dé ki mé szár lás tör té ne tét ele ve ní tik fel: mind an  nyi uk -
nak meg volt a sze re pe a vé reng zés ben, még is el té rõ en ér tel me zik a tör tén te ket – más -
képp nem is te het né nek, hi szen nem csak vi sel ke dé sü ket és ér ték rend jü ket, de szár ma -
zá su kat és be osz tá su kat te kint ve is tel je sen kü lön bö zõ ek. A fe le lõs ség ben azon ban
osz toz ni uk kell. 

A Kósa Fe renc, Sá ra Sán dor és Csoóri Sán dor ál tal jegy zett Tíz ezer nap szin tén
pa rasz ti, fa lu drá ma, a tör té nel mi idõ fo lyam ba azon ban ko ráb ban, a har min cas évek -
ben lép be, húsz év he lyett há rom év ti zed („tíz ezer nap”) kró ni ká ját ös  sze fog lal va két
csa lád tör té ne tén ke resz tül, mely ben a tör té nel mi-po li ti kai szám ve tés, va la mint a pa -
rasz ti élet vi lág és ér ték rend ha gyo má nya i nak fel mu ta tá sa ke rül egyen súly ba.

A vis  sza em lé ke zé sek mind egyik eset ben le he tõ sé get ad nak az el té rõ né zõ pont ok
meg je le ní té sé re, a több szó la mú ság azon ban ko ránt sem az ér ték rend el mo só dá sát je -
len ti. Ba rá ti kap cso la tok, sze re lem, kis kö zös sé gek: a di lem mák hát te ré ben min den eset -
ben az egyén tör té nel mi meg ha tá ro zott sá ga áll. Az alap ve tõ en mo rá lis kér dés fel ve tés
ezért ar ra irá nyul, mi az egyén fe le lõs sé ge, mi fé le értekrendnek kell en ge del mes ked -
nie, hogy helyt áll jon a tör té nel mi ha tár hely ze tek ben. Ezek nek a fil mek nek a kulcs sza va
a meg ér tés – a múlt fel tá rá sa és az egyén fel tá rul ko zá sa.

A tör té nel mi vizs gá ló dás film jei ab ból a szempontól oszt ha tók két cso port ra,
hogy az al ko tók mely nem ze dé ke ké szí tet te õket. A kö zép ge ne rá ció (Ko vács, Herskó,
Fábri) film je it a szám adá sos jel leg, a re a lisz ti kus ki in du lás és az ér tel me zõ-ok nyo mo -
zó at ti tûd jel lem zi, a fi a ta lok mun ká it (Sza bó, Gaál, Kósa, Sá ra) az „így jöt tem” sze mé -
lyes hang vé te le, a lí rai-vis  sza em lé ke zõ po é ti ka, az ön de fi ní ció, a sa ját hely ki je lö lé se.15

Fábriék szá má ra az ös  szeg zés gesz tu sa, az er köl csi kö vet kez te té sek és ta nul sá gok le -
vo ná sa volt a leg fon to sabb. A fi a ta lab bak sze mé lyes ügy ként te kin tet tek a kö zel múlt ra:
nem ös  sze fog lal ni akar ták az ese mé nye ket, ha nem a sa ját kö tõ dé se i ket pró bál ták meg -
ér te ni. A múlt fag ga tá sa ge ne rá ci ós szám ve tés és az il lú zi ók el tör lé se: le szá mo lás az
apa fi gu rá ja kö ré épí tett mí tos  szal (Sza bó: Apa), el tá vo lo dás a meg elõ zõ nem ze dék -
tõl, akik „egy mást csuk ták le az öt ve nes évek ben” (Ba csó: Nyár a he gyen).

Az öt ve nes évek mo der nis ta film jé nek leg fon to sabb csa pás irá nyát a ha gyo má nyos
el be szé lés mód fel la zí tá sa, a valóságreferencialitás szint je i nek át ren de zé se, va la mint
az ön ref le xió je len tet te. Konk ré tab ban: a
li ne á ris el be szé lés lo gi ká já nak meg tö ré se, 15 Ge len csér (1996).
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az idõ fel bon tá sos elbeszélõszerkezet, a valóságreferencialitás te kin te té ben az ál mok,
em lé kek, fan tá zia ké pek és ví zi ók beeme lé se a tör té nés kö ze gé be, sõt nem csak beeme -
lé se, de a re a li tás és az álom, a fan tá zia, a je len és a múlt kö zöt ti ha tá rok el tün te té se,
el mo sá sa, az is me ret el mé le ti ké tely jel zé se – elég csak a Ta valy Marien bad ban, a Nyolc
és fél vagy a Na gyí tás pél dá ját hoz ni.

Mind eb bõl a ma gyar film ben az el be szé lés mód meg újí tá sa ha tott, az ál mok és az
em lé kek ké pei a het ve nes évek ele jé nek „esztétizmusa” (Makk: Sze re lem, Huszárik:
Szindbád) szá má ra vol tak megtermékenyítõek – az ön ref le xió vi szont szin te alig je -
le nik meg a mo dern ma gyar film ben. Az egye nes vo na lú el be szé lés he lyé be ál lí tott
idõ fel bon tá sos elbeszélõszerkezet tö ké le te sen szink ron ba volt hoz ha tó a hat va nas
évek re for mis ta, po li ti kai po é ti ká já val. A kor szak ma gyar film jei ugyan is a pár be szé -
dek ko rát al kot ják. A cím egy szer re utal egy kul túr po li ti kai hely zet re: ha ta lom és mû -
vé szek di a ló gu sá ra; egy nar ra tív elem re: a fil mek több szó la mú elbeszélõszekezetére;
va la mint az irány zat tu laj don kép pe ni nyitódarabjára, Herskó Já nos Pár be széd cí mû
film jé re.

Va ló igaz, hogy ezek a fil mek mes  sze nem olyan ra di ká li sak, mint Alain Resnais
vagy Alain Robbe-Grillet em lé ke zés tech ni kai bra vúr da rab jai, a Sze rel mem, Hi ro si ma, a
Hal ha tat lan, vagy a már em lí tett Ta valy Marienbadban. A re a lis ta in dít ta tást meg -
tar tó pár be szé des szer ke zet az egy sé ges oko za ti sá got fel la zít ja, de nem ve ti el tel je sen.
Akira Kuroszava 1952-es al ko tá sa, A vi har ka pu já ban mo der nis ta alap film ab ban a te -
kin tet ben, hogy az el té rõ né zõ pont ok sze re pel te té se el té rõ ér tel me zé se ket, el té rõ tör té -
net- és igaz ság konst ruk ci ó kat hoz lét re – és in nen ha nem is egye nes, de kö vet ke ze tes
út ve zet Antonioni Na gyí tá sá nak sze mé lyes ta pasz ta la tot és kö zös tu dást konf ron tá ló
pan to mim já té ká ig. Ed dig a pon tig a hat va nas évek ma gyar film jei ál ta lá ban nem jut nak
el – de nem is ez a cél juk. A di a ló gus, a vi ta, a több szó la mú ság a fon tos a szá muk ra,
de lé nye ges az összeg zés, a ta nul sá gok le vo ná sa is. Nem vé let len, hogy a fil mek szin te
mind egyi ke sze re pel tet egy rezonõrfigurát: a Húsz óra ri por te re, a Tíz ezer nap fi a tal,
hu szon éves hõ se, aki kí vül rõl-tá vo labb ról te kin ti az ese mé nye ket – de még a Sza bó-
fil mek jel ké pes zár la ta, az Ál mo do zá sok ko ra telefonoskisasszonyainak so ra, az Apá -
ban a fo lyót a fõ hõs mö gött át úszó fi a ta lok tö me ge is eh hez az ál ta lá no sí tó-szim bo li kus
ref lex hez kap csol ha tó.

Ho gyan mû kö dik mind ez a mikrodramaturgia szint jén? Ezt vizs gá lom most meg
Fábri Zol tán Húsz óra cí mû film jé nek elem zé sé vel. 

HÚSZ ÓRA

Mi ért épp a Húsz óra?16 Fábri film je a hat va nas évek kul túr po li ti kai, fil mes és ha tal mi
kon szen zu sá nak ki tün te tett pil la na tá ban szü le tik meg; a kon szo li dá ció egyik rep re -

zen táns al ko tá sa, jel zi és elõ ké szí ti a te re -
pet, a moz gás te ret más al ko tá sok szá má ra
is. Fábri Zol tán a kor szak egyik leg te kin té -

16 És mi ért csak a film, ön ma gá ban? Az elem zés ter je del -

mét túl fe szí te né Fábri Zol tán film jé nek és Sán ta Fe renc
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lye sebb, el is mert, két sze res Kos suth-dí jas ren de zõ je (bár a hat va nas évek ele jén, mint
min den ki nek, ne ki is akad nak csa tái a cen zú rá val: több film ter vét és for ga tó könyv ét
be tilt ják – elõ for dul az is, hogy a for ga tás ki tû zött kez de te elõtt pár nap pal ál lít ják le
egy film jét). A Húsz óra ké szí té se és be mu ta tá sa kö rül ko moly vi ták zaj la nak,17 az en -
ge dé lyez te tés után azon ban a film fo gad ta tá sa rend kí vül ked ve zõ. A Húsz óra az el sõ
Ma gyar Já ték film szem le sok szo  ros nyer te se: a tár sa dal mi zsû ri nagy dí ja mel lett meg -
kap ja a szak mai zsû ri ren de zõi és ope ra tõ ri dí ját is.18

Sán ta Fe renc ri port re gé nyét Fábri sok  szo ro san ke re te zett, idõ fel bon tá sos szer ke -
ze tû film ben dol goz ta fel. A pár hu za mos vis  sza em lé ke zé sek a je len ben, még kö ze lebb -
rõl a fa lu tör té ne tét meg író fi a tal ri por ter in ter jú i ban fut nak ös  sze. A Húsz óra sti lá ris-
nar ra tív meg ol dá sa i nak és po li ti kai ál lí tá sa i nak alap fe szült sé ge egy aránt a szem be sí -
tõ-ok nyo mo zó dra ma tur gi á ból, az igaz ság- és for ma ke re sés lo gi ká já ból fa kad. A film
fel üté se en nek meg fe le lõ en mind két té mát (az el be szé lés és az igaz ság ke re sés prob lé -
má ját) erõ tel je sen ex po nál ja.

Reg ge li nyüzs gés dokumentarista, ke re set len ké pe i vel nyi tunk – szö veg nél kül,
csak be széd tö re dé kek és za jok hal lat sza nak; mi köz ben a ri por ter bo rot vál ko zik, mun -
ká ba in dul nak az em be rek, mo to rok zúg nak és trak to rok bõg nek fel. Ezt a te vé keny,
nyüzs gõ kez dést el len pon toz za a fa lu szé lén la kó egy ko ri gróf szkep ti kus ki je len té se
(„Il lú zió, ked ve sem, min den illúzió…”), és az öreg pa raszt em ber ké ré se, hogy a ri -
por ter ne hasz nál ja fel a cikk ben az õ ta -
nú ság té tel ét. 

A fõ vá ros ból ér ke zett if jú meg fi gye lõ
ne he zen tud ren det vág ni a tör té ne tek és
tör té né sek zu ha ta gá ban: in ter jú ala nyai vagy
csak a ma guk iga zát szaj kóz zák (mint a
gyil kos, ávós Var ga Sán dor 1919-es ve te rán
ap ja), vagy nem akar ják vál lal ni a tör té ne -
tü ket (az öreg pa raszt em ber), ne tán azt
kér dõ je le zik meg, hogy a fi a tal em ber egy -
ál ta lán ké pes-e ezt a tör té ne tet meg ír ni
(el nök Jós ka leg el sõ mon da ta a film ben:
„Aki a ma ga faj tá já val nem állt még szem -
ben, még pe dig pus ka kinn, pus ka benn,
an nak én nem tu dom el mon da ni, hogy
van ez.”).

A Húsz óra te hát el sõ öt per cé ben a
kü lön bö zõ po zí ci ó ból meg fo gal ma zott vé -
le mé nyek sok fé le sé gé vel a tör té net ura lá -
sá nak-ural ha tat lan sá gá nak kér dé se it ve ti
fel. A ri por ter is ké tel ke dik ma gá ban („ezt
a ri por tot nem tu dom meg ír ni”), ugyan -

re gé nyé nek ös  sze ha son lí tá sa, ezért er re most nem vál lal -

ko zom. 

17 Ezek re utal Ujhelyi Szi lárd is már idé zett in ter jú já ban:

„A Húsz óra ké szü lé sé nek ide jén is volt né hány olyan

nap, ami kor a Szov jet unió párt- és ál la mi ve ze té sé ben be -

kö vet ke zett sze mé lyi vál to zá sok je len tõ sé gét ta lál gat va,

kel lõ tá jé ko zott ság hí ján, töb bek ben föl tá madt a fé le lem:

nem ke rül-e le a tör té ne lem na pi rend jé rõl a XX. kong -

resszus sal el in dult fo lya mat, nem re vi de ál juk-e ál lás pon -

tun kat, nincs-e vis  sza for du lás?” A „cse lek võ” film rõl

(1991) p. 50.

18 1965 õszén, ami kor Fábri film je a já ték film szem lén di -

a dal mas ko dik, már el ké szült Kósa Fe renc el sõ já ték film je,

amely – té má ja és fel dol go zás mód ja mi att – sok szem pont -

ból a Húsz óra pár ja és el len pont ja le het ne. A Tíz ezer nap

ide ig le nes be til tá sá nak köz vet len oka, hogy egyik je le ne -

té ben for ra da lom ként em lí tik 56-ot. Kósa film jét vé gül

a cannes -i fesz ti vál si ker (ren de zõi díj) után en ge dik be mu -

tat ni ide ha za; a Tíz ezer napot vé gül az 1967-es já ték film -

szem lén (me lyen a Hi deg na pok kap ja a fõ dí jat) ve tí tik,

és nyer meg osz tott ren de zõi dí jat.
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ak kor fon tos, hogy mi lyen ige alak ban fo gal maz: nem azt mond ja, hogy ezt a ri por tot
nem le het meg ír ni, ha nem a sa ját ké pes sé ge it il le tõ en bi zony ta lan. A je le ne tet rá adá -
sul to tál ból lát juk, a té pe lõ dõ ri por ter egy domb te tõ rõl fi gye li a fa lut; a ri por ter film -
be li né zõ pont ja szim bo li kus ere jû: a fi a tal ér tel mi sé gi kí vül rõl te kint min den re, meg -
nyug ta tó tá vol ság tar tá sa azon ban ek kor még nem se gí ti az ér tel me zést.

Adott te hát egy sok szá lon fu tó, el len té tes po zí ci ók ból meg fo gal ma zott tör té -
net-ren ge teg és az ér tel me zé si le he tõ sé gek bi zony ta lan sá ga. Aki át él te, az vagy nem
vál lal ja, vagy csak a sa ját iga zát mond ja, és nem lát ki be lõ le; aki kí vül rõl rá lát, az nem
ké pes át lát ni a hely ze tet. A Húsz óra ez zel a fel ütés sel meg te rem ti po é ti kai és po li ti -
kai ki hí vá sát: ez a film a meg gyõ zé sek és a meg gyõ zõ dé sek tör té ne te, tör té nel mi ok -
nyo mo zó vi ta film.

Egy vá lyú ból va ló egy ko ri zsel lé rek, egy más el len for dult négy gye rek ko ri ba rát
tör té ne te a Húsz óra. Egyi kük, az ávós Var ga Sán dor le lö vi Ko csis Bé nit, majd el hagy -
ja a fa lut; a har ma dik, a té esz el nök Jós ka majd nem ha lál ra ve ri Ba logh An tit, aki a for -
ra da lom alatt rá lõtt. A két tra gé dia tör té ne te egy más sal pár hu za mo san bon ta ko zik ki.
A kulcs mon da tok rend re meg is mét lõd nek, a film elbeszélõszerkezete fel vált va vis  sza -
te kint és meg elõ le gez, egy-egy ese mény ér tel me zé sé hez a film egé szen kü lön bö zõ
pont ja in ta lá lunk ada lé ko kat; az in for má ció ada go lás nak ez a mód ja iz gal mas fe szült -
sé get teremt.19 A né zõ pont ok sok fé le sé ge ko ránt sem vé let len sze rû, a sze rep lõk át te -
kin té sé vel szin te tel jes tár sa dal mi és po li ti kai ke reszt met sze tet kap ha tunk. A Húsz
óra rep re zen ta tív ka ta ló gu sá ban ott so ra ko zik a párt tit kár, az ávós, a té esz el nök, a té -
esz gaz da, a sze gény pa raszt, a ku lák és az egy ko ri gróf – a lis tát két ér tel mi sé gi fi gu ra,
a Pest rõl szár ma zó or vos és a fi a tal ri por ter egé szí ti ki. Ez a ke reszt met szet ön ma gá -
ban túl sá go san sta ti kus len ne, a film drá má já nak és dra ma tur gi á já nak azon ban épp
a moz gás a lét ele me. Az a tény, hogy négy egy ko ri nincs te len pa raszt tör té ne te ke rül a
kö zép pont ba, a mo bi li tást hang sú lyoz za: ki eme lé sek és ki emel ke dé sek, vál to zá sok és
át vál to zá sok lo gi ká ját. Húsz év táv la tá ból te kint het jük át, hogy a ha son ló po zí ci ó ból
(tár sa dal mi ho va tar to zás, ha gyo má nyok, ba rá ti kör) szár ma zó négy em ber bõl mi lett;
ki mi lyen pá lyát fu tott be. A Húsz óra dra ma tur gi á já ban a mo bi li tás mel lett az agi li tás
lesz kü lö nö sen fon tos, hi szen a sze rep lõk élet tör té net ét és vi sel ke dé sét alap ve tõ en po -

li ti kai meg gyõ zõ dé sük mo ti vál ja; az egyé ni
és csa lá di élet pá lyá kat ezen kí vül a nem ze -
dé ki ho va tar to zás és a csa lád (szü lõk és
gyer me kek, apák és fi úk ha gyo mány örök -
sé ge és konf lik tu sa) be fo lyá sol ja. 

Fábri film jé ben a leg fon to sabb sze -
rep lõk nek min dig akad el len pó lu sa, még a
re zon õrnek is. Ér de mes eb bõl a szem pont -
ból át te kin te ni a Húsz óra hõ se it. A ri por -
ter-rezonõr sejt he tõ en el sõ ge ne rá ci ós értel -
miségi,20 aki ta lán most elõ ször csep pen az

19 Fábri ezt egy in ter jú ban a kö vet ke zõ képp fo gal maz ta

meg: „A Húsz óra egy egész kor szak nak né hány em be ri

sors ban ki fe je zett bo nyo lult ös  sze füg gé se it úgy igye ke -

zett be mu tat ni, hogy a gon dol ko dás di a lek ti ká já ra fûz te

a mon da ni va lót.” Egy gon do lat (1991) 26. p.

20 Az el sõ ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi amúgy a kor szak na -

gyon sok film jé nek kulcs fi gu rá ja, ezek nek a hõ sök nek a

konf lik tu sa i ban kü lö nö sen éle sen vet he tõk fel tra dí ció és

mo der ni zá ció ér ték rend- és ha gyo mány konf lik tu sai.

Nem vé let len, hogy ez a hõs tí pus ál ta lá ban a „vis  sza me -
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élet és a tör té ne lem „sû rû jé be”, ez a ri port a tûz ke reszt ség a szá má ra. Min den kit meg -
hall gat, kí ván csi an mér le gel, és meg pró bál ös  sze gez ni. El len pó lu sa a fa lu (sejt he tõ en pol -
gá ri, ér tel mi sé gi csa lád ból szár ma zó) or vo sa, aki nyolc éve ke rült ide a fõ vá ros ból; va -
la mi kor köz vet le nül a for ra da lom elõtt te hát, a film azon ban az oko kat nem rész le te zi.
Mo dern, ci ni kus fér fi, te le ön bi za lom mal – és csö mör rel. Egy pi ciny ke nyug tot kí ván
ma gá nak és egy pin cé nyi Nyu ga tot hoz lét re, de leg alább is a pes ti nagy vi lá gi élet imi -
tá ci ó ját. Ott lenn, mé lyen a föld alatt el bú jik a vi lág elõl; fil lér ék bõl bar ká csolt csil lo gó
bár pul tot, gint nya kal, Piafot hall gat, és Pá rizs ról, más élet rõl áb rán do zik. Nem haj -
lan dó be szél ni a tra gé di á ról („kér dez ze azo kat, akik ben ne vol tak, akik csi nál ták”), pe -
dig õt hív ták ki Ko csis Bé ni holt test éhez. A szak ma i ság vé del mé be hú zó dik („Ha úgy
tet szik, or vos va gyok, azért nem be szé lek”), kí vül ál lá sa és kö zöm bös sé ge erõ sen konf -
ron tá ló dik a ri por ter nyug ha tat lan ér dek lõ dé sé vel.

A négy egy ko ri ba rát kap cso la ta agi li tás és el kö te le zett ség, mo rá lis pró ba té tel és
po li ti kai meg gyõ zõ dés csap dá i ban rob ban szét. Az ávós Var ga a hit hû, szek tás kom -
mu nis ta pro to tí pu sa, aki amíg az erõ és a ha ta lom mö göt te áll, leg kö ze leb bi ba rá ta it
is el árul ja, veg zál ja (Ba logh An tit ki ne ve zi a nép el len sé gé nek, mert az 1952-ben ki lép
a párt ból); a for ra da lom nap ja i ban azon ban el me ne kül a fa lu ból, és csak he tek kel ké -
sõbb tér vis  sza, hogy bos  szút áll jon – en nek a bos  szú nak lesz ál do za ta Ko csis Bé ni,
akit az egyik „el len for ra dal már” rej te ge té sé vel gya nú sít. 

Né gyük kö zül Ko csis Bé ni rõl tu dunk meg a leg ke ve seb bet: õ a ha tal mi játsz mák -
ba be le nem ke ve re dõ, dol gos, be csü le tes, egy sze rû pa raszt em ber, aki a fa tá lis gyil kos -
ság ál do za ta lesz. 

Ba logh An ti az el ve i hez csö kö nyö sen ra gasz ko dó, szu ve rén fér fi. Nem haj lan dó
részt ven ni a tör vény te len sé gek ben, a pad lás le söp ré sek ide jén vis  sza ad ja a párt tag köny -
vét, ki ker ge ti a há zá ból az õt fegy ver rel fe nye ge tõ Var gát, de a bé kí te ni ér ke zõ Jós ká val
sem áll szó ba – oly an  nyi ra, hogy évek kel ké sõbb, a for ra da lom nap ja i ban el le ne ve ze ti
az em be re ket. 

Ba logh An ti el len pó lu sa el nök Jós ka, az ön tu da tos, ha la dó kom mu nis ta, aki a té esz
élén csi nál ja vé gig az öt ve nes éve ket, mind vé gig „kö zé pen áll va”, egy szer re csap jobb ra
és bal ra: csi tít ja a szek tá so kat, és ak ti vi zál ni pró bál ja a be le tö rõ dõ, hall ga tag, kö zö -
nyös pa rasz to kat. El nök Jós ka a film egy ér tel mû en po zi tív hõ se, és eb ben a mo men -
tum ban nem pusz tán az a fon tos, hogy fi gu rá já ban Fábri a ká dá ri kon szo li dá ció re -
for mis ta-cent ris ta lo gi ká ját ve tí ti vissza a for ra da lom elõt ti idõkbe,21 ha nem a Jós ka
és An ti kö zöt ti kü lönb ség. Mind ket ten ma ka csul ra gasz kod nak az el ve ik hez, csak hogy
a film érv rend sze re sze rint Jós kát osz tály ön tu da ta, meg gyõ zõ dé se eme li a tár sa dal mi
fo lya ma to kat, a szo ci a liz mus fej lõ dé sé nek lo gi ká ját és di a lek ti ká ját át nem lá tó An ti
fö lé – ket tõ jük szen ve dé lyes csa tá já ban az
osz tály ön tu dat és az egyé ni ér de kek hez va -
ló ra gasz ko dás küzd meg egymással.22

El nök Jós ka az öt ve nes–hat va nas évek
ma gyar film je i nek ti pi kus „cse lek võ hõ se”.

gyek a fa lum ba” cse lek mény min tá ba he lyez ve buk kan fel

(Ol dás és kö tés, Hogy sza lad nak a fák!, Zöld ár).

21 Gyer tyán (é. n.) 61. p.

22 Bí ró Gy. (1991) 35–37. p.
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Nem ké te lyei van nak, ha nem el vei, ezek kel az el vek kel azon ban bi zo nyos pil la na tok -
ban egye dül ma rad. Fi gu rá já ban a meg gyõ zõ dé ses, ön tu da tos ve ze tõ csö kö nyös sé ge
és ma gá nyos sá ga emel ke dik a tö meg fö lé. Jós ka több mo no lóg ja is vád be széd: õ pon -
to san tud ja, ki nek mi a jó, és mit kap ér te? Szem re há nyást, ér tet len sé get és egy majd -
nem gyil kos lö ve dé ket. Jós ka a film leg több je le ne té ben egye dül van, ma gá nyo san
küzd el ve i ért és az em be re kért. 

A Húsz óra ti pi kus szi tu á ci ói azok a drá mai vagy vi ta je le ne tek, ame lyek ben a
tör té nés fõ sze rep lõ it (a föld osz tó biz to so kat, az agi tá ló Jós kát, a dü höd ten fegy vert
fo gó Var gát, Jós ka há zá nál Ba logh An tit és Kis ko vá csot) szót la nul és tét le nül ácsor gó
né pek ve szik kö rül. A film ele jén és vé gén, te hát két hang sú lyos pil la na tá ban meg szó -
la ló idõs pa raszt em ber té pe lõ dé se („örök ké csak a há bo rús ko dás”) szám ta lan pon ton
vissz hang zik a film ben, és pe dig ál ta lá ban meg fá radt, idõs as  szo nyok be le tö rõ dõ mo -
no lóg ja i ban. („Ami volt, meg volt, nincs mit ten ni. A sze gény em ber fe lejt se el mi nél
ha ma rabb, ami rossz tör tént ve le.”)

Meg gyõ zõ dés és sod ró dás, el kö te le zett  ség és té to va ság, ak ti vi tás és pas  szi vi tás
szél sõ ér té ke i re fe szí ti Fábri a nagy je le ne te ket, ez a kont raszt eme li ki még in kább Jós -
ka ma ga tar tá sát, és pró bál ja in do kolt tá ten ni a fér fi tü rel met len sé gét, in du la tos sá gát.
(„Azt hi szi tek olyan nagy öröm az ne kem, örö kö sen kor bác  csal áll ni mö göt te tek?”)

A vi szá lyok és el len té tek apá ról fi ú ra száll nak, sze met sze mért, fo gat fo gért,
hetediziglen kell meg fi zet ni, vis  sza fi zet ni a múlt bé li sé rel me ket és tra gé di á kat. Ezt
vall ja Jós ka is, aki az öt ve nes évek ele jén meg lec kéz tet te egy ko ri gaz dá ját, a ku lák Kis -
ko vá csot, és a fi át is ki ra kat ta az egye tem rõl – ahogy an nak ide jén Kis ko vács ki rak ta
Jós kát a nap szám ból, mert húst is vett a le ves bõl éhe zõ gye re ké nek; Kis ko vács fia pe -
dig az ap ja mi att raj ta esett sé rel met fi ze ti vis  sza Jós ká nak az zal, hogy a for ra da lom
alatt el le ne hec ce li az em be re ket, köz tük Ba logh An tit. Mert min den ki nek szám adá sa
van, a drá mák sú lya nem csök ken, örök ké em lé kez ni kell (Ko csis Bé ni öz ve gye nem
en ge di meg csi nál tat ni az aj tót, me lyen ke resz tül Var ga le lõt te a fér jét, de a fia is gya -
nak vó an tá mad a kér de zõs kö dõ ri por ter re); a kö vet ke zõ nem ze dék vi szi to vább a ter -
he ket, nem al ku szik, elég té telt vesz ma gá nak, akár úgy is, hogy el sza kít ja a csa lá di
szá la kat – ám a tra gé di á kat õ sem hagy hat ja a há ta mö gött (Jós ka fia be csap ja ma ga
után az aj tót, el megy in nen, töb bet so sem jön vis  sza eb be a „sze mét fa lu ba”, amely
majd nem meg gyil kol ta az ap ját).

A for ra da lom alat ti kulcs je le ne tek ben ép pen ez a szám adáslo gi ka ke rül az elõ -
tér be. Jós ka nem hagy ja, hogy Vargáék Ba logh An ti el len men je nek (de azt igen, hogy
Kis ko vá csot, a felbújtót el kap ják, aki a for ra da lom után hos  szú éve ket tölt bör tön -
ben). Ba logh An ti val ne ki van sze mé lyes szám adá sa, e szám adás ban azon ban Jós ka
sze mé lye a nép ha tal mat rep re zen tál ja. „Akár ho vá is men nél, csak olyan ad na ne ked
mun kát, aki re rá lõt tél ak kor éj jel.” Min de nütt mi va gyunk, mond ja An ti nak, aki
nem csak a té esz bõl akar ki lép ni, de a fa lu ból is. Szám adá sunk van, nem le het el búj ni,
fél re áll ni és meg hát rál ni. Jós ka szen ve dé lyes nagy mo no lóg já ban, mi köz ben An tit ro -
han ja le, szó sze rint meg is mét li Cuha And rás sza va it („Úgy va gyok, mint az uj jam.
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Egye dül ma rad tam.”). Jós ka ma gá nyos sá ga és ön tu da tos sá ga ez zel a film egyik tit kos
hõ sé nek ma ga tar tá sá ra ko pí ro zó dik. Cuha And rás szin tén egy ko ri zsel lér, a föld osz -
tás ide jén pa te ti kus szó nok lat tal állt ki a té to vá zó, az úri vi lág res ta u rá ci ó tól fé lõ em -
be rek elé, és ön tu da to san ki ka nya rí tot ta a gróf föld jé bõl, ami ne ki és csa lád já nak járt.
Cuha And rás egye dü li ként nem volt haj lan dó be lép ni a té esz be, ra gasz ko dott az õsi
juss hoz, a föld höz. Sze mé lyé ben a tra di ci o ná lis pa rasz ti ér ték rend szu ve re ni tá sa je le -
nik meg a film ben – mel lék sze rep ben, mint a fej lõ dés és a mo der ni zá ció ál tal meg ha -
la dott, ám ér zel mi leg és mo rá li san tö ret len pél da. Fon tos pél da, mert a film sok szo -
ro san ke re te zõ-el len pon to zó dra ma tur gi á já ban en nek is meg van a helyiértéke – hogy
az tán an nál erõ tel jes eb ben szó lal has son meg Jós ka hit val lá sa: „Mind el men te tek én -
mel lõ lem […] És még így is Ti e tek lett ez az or szág!”

Eb ben a fel fo ko zott drá mai pil la nat ban, ami kor Jós ka ki ro ha ná sa szó sze rint és
kép le te sen is a fal hoz sze ge zi An tit, eme li fel a má sik fér fi a ke zét (vé de ke zõ en ma ga
elé) és a hang ját. „Állj!” Ek kor ki me re ve dik a kép, és egy idõ fel bon tá sos mon tázs ban
új ra vé gig kö vet het jük a tör té ne tet – im már An ti szem szö gé bõl. Jós ka vád be szé dé re el -
hang zik a fe le let, a föld osz tás op ti miz mu sa és az új ra kez dés re mé nye után meg csalt,
át vert és meg tört pa raszt em ber nagy mo no lóg ja, a kö zös sors drá má ja. „Ki osz tott ve -
led föl det…” in dul a szö veg, és min den egyes újabb kér dés re in du la to san hang zik a
fe le let: „Te!” A hang és kép mon tázs bra vúr ja, hogy eb ben a gesz tus ban, pil la nat ban
és szó ban két el len té tes tar tal mú ál lí tás öt vö zõ dik. Jós ka „szó sze rint” vis  sza iga zol ja
An tit, az exp res  szív lo gi ka szint jén azon ban pont for dí tott a hely zet, ez a „Te!” egy ben
a du la ko dás he vé ben ki sza la dó szi tok szó, ér zel mi hang-ütés, me lyet bru tá li san kö vet -
nek is Jós ka ököl csa pá sai – hogy az tán a föl dön fek võ, majd nem ha lál ra vert An ti ra
zo kog va bo rul jon az (egy ko ri) társ.

A film nek ez a nagy je le ne te a szí né szi já ték ere je és a for mai meg ol dá sok bra -
vúr ja ré vén ké pes ha tal mas ér zel mi töl tet tel sû rí te ni a vi tát; mi köz ben a szám adás-
drá ma re to ri kai szint jén (Jós ka do mi nan ci á ját meg hagy va) üt köz te ti a né ze te ket, sor -
so kat, vé le ke dé se ket.

Még sem ezen a pon ton ér vé get a Húsz óra, ha nem hát ra van még né hány ér tel -
me zõ ke retje le net. Jós ka és An ti ka tar ti kus ös  sze csa pá sa után az idõs pa raszt em ber
már idé zett mo no lóg ja jön („örök ké csak a há bo rús ko dás”), mint ha meg erõ sí te né,
hogy a szám adás adok-ka pok lo gi ká já ból nincs ki lé pés, mind egy ki nek mi ben és
mennyi ben van iga za. A film nyi tá nyát tü kör sze rû en meg is mé tel ve kö vet ke zik a gróf
és a ri por ter epi zód ja, mely ben a be ve ze tõ ben el hang zott szkep ti kus té tel („Il lú zió
ked ve sem, min den il lú zió…”) hir te len tá gabb ös  sze füg gés be ke rül.

A han gyá kat must rá ló gróf az em be ri ter mé szet me ta fo rá ja ként tá lal ja a bo lyok
csa tá ját a fi a tal em ber nek („Meg tud ná ma gya ráz ni, mi ért gyû lö lik egy mást? Hi szen
va la men  nyi en han gyák!”), aki azon ban nem nyug szik be le, hogy a ter mé szet és a
tör té ne lem már csak ilyen, örök kön is mét lõ dik, nin csen cél ja és lo gi ká ja, és a nem ke -
vés sé di dak ti kus pár be széd vé gén el lent mond a kel lõ képp meg rö kö nyö dött, jo vi á lis
öreg re ak ci ós nak.
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És itt, ezen a di dak ti kus-di a lek ti kus pon ton jut el a film érv rend sze re a meg gyõ -
zõ dé sek és a meg gyõ zé sek csa tá já nak nyug vó pont já ra. Hi szen mind az öreg pa raszt em -
ber, mind a gróf szö ve ge re to ri kai zá ró jel be ke rült – té zis re és an ti té zis re „ko runk hõ -
se”, az if jú ér tel mi sé gi ad ja meg a vá laszt. Szin té zi se pe dig – ak ció. A fi a tal em ber, aki
a film ele jén azt mond ja, ezt a ri por tot nem tu dom meg ír ni, a tör té net vé gén ki lép a
pas  szív-ok nyo mo zó sze rep bõl, és vál lal ja az ak tív-ér tel me zõ po zí ci ót. A ri port (a film)
el ké szült – ide je le von ni a ta nul sá go kat. 

Tra gé di á kat és bû nö sö ket a há tuk mö gött hagy va (a vét len ál do zat, Ko csis Bé ni ha -
lá la, Var ga ki lé pé se a fa lu ból és a tör té net bõl) a Húsz óra zár la tá ban a ká dá ri konszo -
lidáció jel ké pe ként ke zet fog Ba logh An ti és el nök Jós ka. A szám adásdrá má nak vé ge,
és bár sen ki sem fe lej ti el, mi tör tént (két as  szony néz Jós ká ra fer dén a fa lu ban: Var ga
nén je és Ba logh An ti fe le sé ge), im má ron kö zös az út – a film utol só ké pén nagy to tál ban
lát juk a fa lut, és a nyi tány reg ge li nyüzs gé sé re is fe lel ve, gye rek zsi vaj töl ti be a te ret…

Nem ne héz azt be mu tat ni, mi ként cseng ös  sze Fábri film je a ká dá ri kon szo li dá ció
té te le i vel. Bár a zár lat és a ke re te zés lo gi ká ja egy ér tel mû, a Húsz óra pa ti ka mér le gen
egyen sú lyoz, és pró bál el nök Jós ka fi gu rá ja mel lé más hõ sö ket, más igaz sá go kat is
„fel hoz ni” (Ba logh An ti, Cuha And rás). A négy egy ko ri ba rát és a fa lu tör té ne té ben
meg je le nõ tör té ne lem ví zió azon ban sze lek tív. Mi köz ben az idõ fel bon tá sos lo gi ka
szag ga tott sor rend ben ve ze ti elõ az ese mé nye ket, a két év ti ze det át fo gó tör té ne tet
össze sen négy év, négy idõ met szet rep re zen tál ja. A föld osz tás, 1952, a for ra da lom és
1964 a Húsz óra pil lé rei, ezek ki eme lé sé vel ér ke zünk el a ká dá ri le gi ti má ció ér zé keny,
meg ke rül he tet len – és meg ke rül he tõ – pont ja i hoz. Az ese mé nye ket li ne á ris sor ba ren -
dez ve te hát 1956-ra a film ben rög tön 1964 kö vet ke zik, és eb ben nem pusz tán a nyolc -
éves idõ ug rás fel tû nõ, ha nem a for ra da lom és a rá kö vet ke zõ res ta u rá ció in terp re tá lá -
sa – pon to sab ban ezen in terp re tá ció hi á nyos sá ga és el ma ra dá sa. A film hall gat a for ra -
da lom utá ni meg tor lás ról, de nem hall gat az ávó sok és a sztá li nis ták revansvágyáról és
bos  szú já ról – ezt egé szí ti ki, er re és eb bõl kö vet ke zik Jós ka és An ti szám adá sa. Mind -
ezt azon ban elõ re- és hát ra te kint ve ért het jük meg. A Húsz óra fa lu tör té ne te a föld -
osz tás sal, a ma gyar pa raszt ság év szá za dos ál má nak be tel je sü lé sé vel kez dõ dik, a té e -
szek meg szer ve zé se már mint a mo der ni zá ció kény sze re je le nik meg az öt ve nes évek
leg ele jén, egyidõben az erõ sza kos mo der ni zá ció és az ál lam ha tal mi ter ror tör vény sér -
té se i vel. Jós ka ke mé nyen szem be száll Var gá val és a dik ta tó ri kus párt tit kár Má té val
(„Sze mét em ber let tél te, Sán dor”), ez utób bi meg is fe nye ge ti, hogy Ba logh An ti sor -
sa min den kit el ér het („A szo ci a liz mus épí té se nem karácsonyfaünnepség”). En nek
tük ré ben a for ra da lom hoz a re ak ci ó sok (Kis ko vács fia) lá zí tá sa ve ze tett, bár át té te le sen
ben ne volt az or to dox sztá li nis ták el le ni lá za dás (ami pe dig csak 1956 de cem be ré ig volt
Ká dár ék ve ze tõ té te le), és né hány meg ke se re dett, nem ön tu da tos em ber „el haj lá sa”
(Ba logh An ti). Az ávó sok bos  szú ja eb ben a kon tex tus ban a sztá li nis ták puccs kí sér le -
te ként szem lél he tõ – ha õk vis  sza tér nek, an nak ár tat la nok ha lá la lett vol na a kö vet -
kez mé nye. Jós ka (és az ál ta la rep re zen tál ha tó ká dá ri nép ha ta lom) te hát et tõl a vé res
ha ta lom át vé tel tõl, a to tá lis vis  sza ren de zõ dés tõl men tet te meg az em be re ket. A szám -
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adás-nagy je le net ka tar ti kus ös  sze csa pá sá ban ezek az ér vek ke re ked nek felül. A film -
ben te hát nem je le nik meg a for ra da lom utá ni meg tor lás, csak az, hogy az „el len for -
ra da lom” mek ko ra (élet)veszélyt je len tett az ön tu da tos, be csü le tes kom mu nis ták ra.
A meg tor lás ról va ló hall ga tás, az am né zia a kon szo li dá ció el fo ga dá sá nak fel té te le. Jós ka
sze re pé nek „an te da tá lá sa” pe dig ilyen ér te lem ben in kább két sze rep össze csúsz ta tá -
sá nak ered mé nye, hi szen a for ra da lom elõtt (1952-ben) az el nök Jós ka ál tal kép vi selt
„cent ris ta” sze rep ben a Nagy Im re-fé le párt el len zék re for miz mu sa és az 1956 után ha -
ta lom ra ke rü lõ Ká dár ék kon szo li dá ci ós tö rek vé se ko pí ro zó dik egy más ra. A Húsz óra,
ha át té te le sen is, de le he tõ vé te szi azt a hi po te ti kus in terp re tá ci ót, hogy a ká dá ri kon -
szo li dá ció tu laj don kép pen a Nagy Im re ál tal kép vi selt irány vo nal foly ta tá sa – más esz -
kö zök kel (az egy más el len for du lás, a szám adásdrá ma be szün te té sé vel); Ká dár te hát a
for ra da lom ban is meg je lent tö rek vé se ket pró bál ja si ker re vinni.23 El nök Jós ka sztá li -
nis ta el len sé gei kö zül Var ga Sán dor el hagy ja a fa lut, a párt tit kár Má tét pe dig le vált -
ják, és (mi vel an nak ide jén dip lo ma nél kül emel ték ma gas po zí ci ó ba) to vább kép zés re
kül dik. Aki nincs ve le, az el len sem for dul el nök Jós ka: a fa lu szé lén bé ké ben fo gyaszt -
hat ja méz bõl és ka ka ó ból ál ló reg ge li jét az egy ko ri gróf, a pin ce mé lyén hall gat hat ja a
fran cia san zo no kat az or vos, de még Var ga dél ceg ap ja is büsz kén hir det he ti esz mé it
a kocs má ban – leg fel jebb a pul tos mo so lyog raj ta egyet.

A Húsz óra an nak el le né re sem té tel drá ma, hogy iga zán sze mé lye set alig tu dunk
meg a hõ se i rõl. El nök Jós ka, Ba log An ti, az or vos, a gróf és a ri por ter szin te ma gán -
élet nél kü li fi gu rák – mert a film a szu ve re ni tás, a mo rál és a po li ti kai el kö te le zett ség
kér dé se i re koncentrál.24 A Húsz óra po li ti kai érv rend sze re mel lett nem le het fi gyel men
kí vül hagy ni a po é ti kai-ér zel mi kifejtésmódot sem. A Fábri ál tal kép vi selt ex p resz -
szionista ha gyo mány kont rasz tok ra, nagy je le ne tek re és az erõ tel jes szí né szi já ték ra
épít ke zik – az idõ fel bon tá sos szer kesz tés, az ok nyo mo zó dra ma tur gia és az egy mást
el len pon to zó, egy más sal vi tat ko zó igaz sá gok, sze mé lyes meg gyõ zõ dé sek csa tá ja po é ti -
ka és po li ti ka ös  sze egyez te té sé vel pró bál ja át él he tõ vé ten ni a sors tör té ne te ket. A film
zár la tá ban a kon szo li dá ció el len nem szól már erõs érv – az el be szé lés mód bel sõ lo gi -
ká ja azon ban ép pen az ér vek csa tá já ra épül. A nyug vó pont ról vis  sza te kint ve ös  sze fog -
lal ha tó a tör té net, meg ír ha tó a ri port, kon szo li dá ci ó hoz ve zet a pár be széd. Eré nyei és
gyen ge sé gei együt te sen te szik Fábri Zol tán film jét a hat va nas évek kö ze pé nek fon tos
és kor jel lem zõ al ko tá sá vá.

Az öt ve nes évek ele je a párt be szé dek
ko ra volt a ma gyar film ben – a hat va nas
évek azon ban már a pár be szé dek ko ra. A
ket tõ kö zött egy év ti zed és csak egy be tû
az el té rés – de egy vi lág a kü lönb ség.

23 A Ká dár-mí tosz ilyen ér tel me zé sét rész le te sen (és

egyéb in terp re tá ci ós le he tõ sé gek kel együtt) ki fej ti cik ké -

ben Mink And rás („Ha Ká dár ti tok ban 1956 meg va ló sí tá -

sán dol go zott, ak kor a ma gyar nép, amely el fo gad ta Ká -

dárt, nem árul ta el ’56-ot.”), Mink (2000) 25. p.

24 Té tel drá mát, abszt rakt mo rá lis pél dá za tot egy év ti -

zed del ké sõbb ké szít Fábri, szin tén Sán ta Fe renc írá sa

alap ján (Az ötö dik pe csét).

445PÁRBESZÉDEK KORA



IRO DA LOM
BÍ RÓ GYU LA: A ma gyar film em ber ké pe (1957–1985). Lakitelek, 1991, An to ló gia.
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