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Virtus és valósághűség
A GULYÁS TESTVÉREK SZOCIOFILMJEIRŐL
„Mienk lett a valóság;
elvesztettük

álmainkat"

( R ó b e r t Musil)

Pontosan két évtizede, 1969-ben készítették el amatőrfilmesként a „Szék télen" című
dokumentumfilmjüket, s ugyanitt forgatják most Kallós Zoltán nyomában járva a „Balladák
filmjé"-nek néhány képsorát. Harminc esztendő, amit a filmes pályán töltöttek, s az
elkészült munkák jelentősége kínálja az alkalmat pályaképük megrajzolására. Ezen túl pedig
az, hogy vállalásuk mindvégig következetes volt, munkájukat virtus és valósághűség
jellemezte, s mert éppen pályaívük csúcsán járnak, föl kell vetni a régóta időszerű kérdést:
mitől és miben mások Gulyásék, mint korosztályuk vagy pályatársaik jellemző alkotói,
miféle alkotás-lélektani és társadalomszemléleti jellemvonásuk nehezíti pályasikereiket és
közönségsikereiket, illetve, miért torokszorítóak mégis az általuk megnevezett társadalmi
állapotok majdnem minden filmjükben?
Alkotásaikat mintegy évtizede már következetesen „filmszociográfiának" nevezik. Ezt
a műfaji meghatározást kevesen alkalmazzák a mai magyar filmművészetben, s minthogy
hosszú dokumentumfilmjeik szakmai és kritikai fogadtatása is nemegyszer értetlenül áll
művük előtt, szükségesnek látszik itt az elemző ismertetés bevezetőjeként a dokumentarista
nagy forma esztétikumát körüljárni, hogy megkülönböztethessük életművüket a dokumentum műfaj termékeitől. Körül kell tehát írni azt a társadalmi és művészeti értékrendet, azt a
filmes szerepmagatartást, amelyre az alkotó és a befogadó közeg folyamatos tartózkodással
válaszol az elmúlt két évtizedben.
Gulyásékat a problémakereső morál, az alázatos valóságtisztelet jellemzi, hitvallásuk
szerint tartózkodnak az „alkotó beavatkozástól", a társadalmi valóság tetszetősre rendezésétől, vagyis a filmi képmás manipulálásától. Az elbukottak, az alulmaradottak étoszát
mutatják föl munkáikban, s ez mint cél és eszköz, munkastílus és alkotói magatartás
határozza meg szociális érzékenységüket, stílusukat, terveiket. „Örök amatőrök" maradtak
harminc év filmezés alatt, s ez nem csak meghatározó karakterjegyük, hanem világnézetük,
életmódjuk is. Miképpen épül föl, hogyan marad meg és miért válik értékképző jelentőségűvé ez a vállalás — erről szól az alábbi munka.

VIRTUS ÉS VALÓSÁGHŰSÉG
Évszázados őserdőben kell sétautat hasítania annak, aki sikeres játékfilmrendezők
között „ortodox" dokumentumfilmesekről ír. A korlátozott terjedelem nem teszi lehetővé,
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hogy rendszerezett filmelméleti ismeretanyagot csempésszek e pályaképbe. Pedig enélkül a
Gulyás testvérek filmalkotói életútjának és múfajon belüli szerepvállalásának csupán
szerény dicshimnuszát lehet adni, nem pedig korrekt elemzését. A magyar filmszakma, a
kritikusok és a nézők többsége is jó évtizeden át értetlenül és tartózkodó ellenszenvvel nézte,
amit ők csináltak. (S még jó, ha nézte egyáltalán, ha előítéletei ellenére hajlandó volt
közelebb lépni egy-egy filmjükhöz, ha bement a moziba „egy magyar dokumentumfilmre",
ha fesztiválközönség elé „merte" bocsátani némely munkájukat).
Mindezek miatt is elkerülhetetlen Gulyásék filmjeinek mind mai sikere, mind tegnapi
háttérbeszorultságuk tényei előtt a magyar dokumentarizmus elmúlt negyedszázadának
néhány ideológiai, művészetelméleti és társadalmi tényét megvilágítani.
Valóságot vagy filmi mását? Ez volt a magyar és egyáltalán „a" dokumentumfilm örök
alapkérdése. Itt mindjárt két fontos jelenséget: a művészetideológia irányzatosságát és a
filmek nézőtáborának magatartását kell érinteni.
Köztudott, hogy a Lenintől idézett híres töredékre, mely legfontosabb művészetnek
nevezi a filmet, számos alkotói magatartás és világkép épült a XX. században, s a Sztálin,
Lunacsarszkij vagy Zsdanov elméleti útmutatásai irányában induló agitációs vonatok is kellő
forradalmi elszántsággal „nevelték" a tudatlan népet a filmre vitt osztályideológia alaptéziseire. A filmművészetnek és a közvetlen agitációnak ez az összekapcsolása máig ható
történelmi tény, s hazai vagy külföldi filmtörténészek rendszerint meg is találják a
kapcsolatot a Méliés és Lumiéres, vagy Griffith és Flaherty megkezdte valóságábrázolás,
illetve az agitatív realizmus között. A filmelméletek történetéből jól ismert ez a kérdéskör,
ide idézni pedig azért fontos, mert föltételezhető, hogy az osztálytudatos művészetirányítás
nem csak az alkotói szférában hat, nem csak a filmkészítők tudatvilágát befolyásolja, s nem
csupán a „piacképesség" korlátait, a támogatottságot és a szakmai dicsőséget jelenti az
alkotók körében, de szinte mérhető hatással van a befogadók táborára is.
A művészetideológia hazai kampányai közül példaként csupán egyet ragadok ki:
a munkásábrázolást. Gulyásék pályaképének „mögöttes szféráját" megrajzolni persze
kézenfekvőbb lenne a hazai filmművészet „parasztábrázolási" irányzatainak fölvázolásával,
de a magyar falusi népesség története a második világháború után idővel „elveszítette"
jelentőségét, éppen mert a proletárdiktatúra megteremtéséhez a proletárkultúra „építésére"
volt szükség, nem pedig a paraszti tradíciók ápolására.
A magyar „prolifilmek" nagyjából az 1945 után készült magyar játékfilmek egyharmadát
(szűkebben mérve egynegyedét) teszik ki. A „munkástéma" megjelenése, illetve szinte
periodikus visszatérése a filmvászonra, nem független a hazai gazdaságpolitika kampányaitól, sőt, szinte egyértelműen a párt gazdaságirányítási célkitűzéseinek művészi tükröződése.
Az osztálytudatosság tolmácsolására vállalkozó filmek, mint „számunkra legfontosabb"
propagandaeszközök, nem kis mértékben befolyásolták, manipulálták a nézői magatartást,
a művészetfelfogást, a befogadói érzékenységet. Ehhez járult az a tény, hogy a magyar
társadalom felszabadulás utáni állapotát a híradófilmek és a dokumentumfilmnek nevezett
műfaj termékei is hősiesítően, idealizálóan, olykor kihívó sematizmussal ábrázolták.
A hatvanas évek közepe-vége óta azonban a szépirodalom is merész érdeklődéssel fordult a
társadalom „mikroegységei", a családok, gyári kollektívák, lakóterületi vagy társadalmi
csoportok sorsa felé, s mutatott föl olyan hitelesebb társadalomképet, amely a dokumentáris
műfajok, a szociográfia, a memoárok, a riportkötetek sikeréhez vezetett.
Már húsz évvel ezelőtt is számos elemzés jelent meg a magyar filmirodalomban és
filmkritikában a Balázs Béla Stúdió korai korszakáról, a filmfőiskola új szemléletirányáról,
majd a hetvenes években a később Budapesti Iskolának nevezett dokumentumfilmes
alkotócsoport törekvéseiről. A fiatal rendezők tekintélyes tömege vetette el a magyar film
valóságábrázoló módszereit, s kezdett új filmnyelv megfogalmazásába. Közismertek a
Filmregény, a Jutalomutazás, a Családi tűzfészek, az Adj király katonát!, a Békeidő, a
Harcmodor sikerei. E filmek új szemléletiránya már szociologikus, szociografikus elemek105

bői, fölkutatott valóságszeletek elemzéséből, kamerával „kinyomozott" életvilág föltárásából építkezett, s ha nem is használta föl példázatértéken túl a megismert társadalmi tényeket,
szinte megteremtette azt a légkört, amelyben nem lehetett már „dokumentumfilmesen"
hazudni, nem lehetett propagandisztikus szándékkal agitálni.
S itt megint fontos hangsúlyozni, hogy az alkotói elszántságot a nézők válasza,
érdeklődése is megerősítette, akkor is (vagy éppen amiatt), ha a szociofilmes irányzatot a
kulturális politika nem támogatta igazából a nyolcvanas évek elejéig (jóllehet, nem is tiltotta
kifejezetten keményen).
Mind a hazai „valóságirodalom" népszerűségének, mind a szociográfia műfaji sikerének, mind pedig az új irányzattal gazdagodott filmes törekvések térnyerésének fontos
szerepe van Gulyásék pályája szempontjából. A „politizáló film" megjelenése (illetve
megújulása) nem csak a befogadótábor szempontjából volt örömmel és kitüntető érdeklődéssel fogadott, de a szociofilmes iránynak egészen más lett a fogadtatása a szakmai
közvélemény oldaláról, a kritikusok és a zsűrorok felől is. A még (egészen a nyolcvanas évek
közepéig) hatékonyan működő művészeti pártirányítás, cenzúra, ágazati tőkeelosztás és
mozipolitika azonban minden téren háttérbe szorította a „társadalmi filmek" alkotóit; elég
itt arra utalni, mennyi pénzt kapott filmjére egy „jól viselkedő" játékfilmrendező, s miként
juthatott próbaforgatáshoz egy szociofilmes alkotó, vagy milyen forgalmazási besorolást
(úgynevezett „cenzúralapot") kapott, hol játszották filmjét, és hogyan vállalt mellette
propagandát az erre hivatott ágazati apparátus.
Mindez a „mögöttes szféra", amely a Gulyás testvérpár megkésett sikerét befolyásolta,
olyan perifériahelyzetet, „pályánkívüliséget" jelentett, amelyet csakis amatőr módon, a
valóságábrázolás célját és értelmét pillanatig sem szem elől tévesztve lehetett elviselni.
A szociofilm rögzítő és feltáró funkciója számukra két évtized óta hitvallást jelent,
tevékenységünk rendjét szervezi, esztétikájuk alapelve lett. Alapelvük maradt a valóság
szociológiai tényeire rákérdező magatartás akkor is, amikor alig akadt már filmgyári
stúdióvezető, aki egy elkezdett, s részben már leforgatott filmet „vállalt" volna, s akkor is,
midőn Aczél György még a nyolcvanas évek első felében is azt emlegette, hogy „egyesek"
összetévesztik a művészet feladatait a magyar valóság „tendenciózus" befeketítésével, a
fejlődő magyar társadalomnak középkoriasra színezésével (bár „név nélkül" hangzott el a
nyilatkozat, egyértelmű volt szakmai és nézői körökben, hogy a kritikusoktól „tendenciózusan" támadott, betiltott Vannak változások-ra utal).
Az átlagos magyar mozinézők többségét a támogatások, tűrések és tiltások kurzusai
nem minden esetben érintették. A betiltott vagy el sem készült, dobozba zárt vagy forgatás
közben abbamaradt filmek ugyanis nem kaptak akkoriban nyilvánosságot, tehát „nem is
léteztek". S ugyanígy nem léteztek a filmes szakma számára sem, részint, mert nem láttak
„elveszett" értéket az ilyen alkotásokban, részint pedig „pályán kívüli" amatőr szerzőkről
volt szó, s a túlzsúfolt pálya amúgy is folytonos egzisztenciális gondokkal küzdött, senkinek
nem állt érdekében „civilek" gondjának vállára vétele. A „politikus filmet" jobbára külföldi
alkotók nevéhez kötötték, a hiányzó magyar szociofilm helyett nyugati valóságábrázolásokat
dicsőítettek a pályatársak, s tolakodó, fölöslegesen hepciáskodó ifjoncoknak tartották a
hagyományos magyar „valóságfilmezéstől" eltérő stílusú iskola alkotóit.
A nyolcvanas évek hazai moziválsága, a forgalmazási és filmpiaci csődhelyzet terelte a
figyelmet az új dokumentumfilmes iskola törekvései felé. Dárday István, Szalai Györgyi,
Vitézy László, Tar Béla és mások Társulás Stúdióvá válása segítette azt a törekvést, melynek
gyökere a Balázs Béla Stúdióhoz vezet, ahol a főiskolát végzett kezdő filmesek kísérletezhettek. A későbbi „Budapesti Iskola" alkotói ugyanis nem csak azt deklarálták, hogy a
valóságot másképp látják, másképp filmezik, mint a politika szolgálatában álló „hivatásos"
dokumentumfilmesek, hanem arra is törekedtek, hogy a filmek visszajussanak abba a
közegbe, amelyből vétettek, eljuthassanak azokhoz az emberekhez, akikről szólnak.
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E filmközvetítési, forgalmazási akcióprogram ugyancsak segített Gulyásék filmjeinek
népszerűsödésében, ismertté válásában.
A társadalmi valóság megismerését, megközelítését, föltárását és fölszólító erejű
ábrázolását tekintve- azonban Gulyásék alapvetően eltértek mind a „hivatalos" (kincstári)
dokumentarizmus, mind a televíziós híradás, mind pedig a „Budapesti Iskola" alkotóinak
felfogásmódjától. Ennek a szemléleti, alkotói, sőt ars poeticái sajátosságnak már nem az volt
a célja, hogy valóságos, eredeti környezetben ismerkedjenek meg életes helyzetekkel, s azt
riportok formájában filmre vegyék, vagy játékfilmes elemek közé keverve „könnyen
fogyasztható" piacképes mozit alakítsanak belőle. Gulyásékat ez a fajta „valóságábrázolás"
mindig a manipulatív, szájbarágott szövegeket visszamondó szereplőkre, a csinált élethelyzetekben „megnyilvánuló" antihősökre emlékeztette. Ortodoxok voltak kezdettől fogva, akik
elutasítják a „csinált valóságot".

A HOSSZÚ-DOKUMENTUMFILM VÁLLALÁSA
A dokumentarizmus nem csak mint izmus, hanem mint a film. eszközének, a képek
dokumentáló funkciójának és a valóságos élethelyzeteket bemutató médiumnak vállalása
nem puszta formai kérdés, elsősorban világnézeti, alkotói magatartásbeli választás. Útválasztás, a világról alkotható képek egyikének következetes megfestése, tehát értékrenddé
váló döntés. Dokumentumfilmessé lenni etikai és politikai feladattudatot jelent, s az életmű
értékét a hitelesség, a szavahihetőség minősíti.
Különösen Magyarországon. Itt ugyanis a filmes eszköztár etikai megítélése huszadrangú kérdésnek számított évtizedekig. A hitelességet nem a sikerrel mérték, hanem épp
ellenkezőleg, a betiltással, a cenzúra ollójával. A politikai felhangú szókimondás merészségével ezért nem is jelentkezhetett közepesen elismert vagy a filmes pálya szélén ácsingózó,
bebocsátásra váró alkotó. A sikerképesség a filmriportok, társadalomábrázolási kísérletek
esetében csakis a felszínes álvalóságot övezte hivatalos részről, de épp ezt utasította el a
„célzott beszélgetés" másik csoportja, a nézők tábora.
A budapesti szociológiai iskolához módszerek terén vonzódó Budapesti Iskola dokumentarista filmjei is úgy juthattak sikerre a hetvenes évek második felétől, hogy mintegy
„levetkőzték" korábbi társadalomkutató, pszichologizáló stílusrétegüket. Nem a kényes
politikai és társadalompolitikai kérdéseket feszegették már, mint a Balázs Béla Stúdió
„közművelődési" filmprogramja idején, a hetvenes évek közepén, hanem egyén és társadalom, kultúra és intézményrendszer berkeibe-bugyraiba szálltak alá, ahol lényegesen veszélytelenebb volt a valóság drámaiságát fölmutatni.
E filmes téren úttörő csoport a valóság élettöredékeit, mintha-valóságait, kvázi-tényeit
hozta összhangba a játékfilmes elemekkel, a valóságszagú dramaturgiai megoldásokkal, és
forgatás közben számtalanszor átírták, átalakították a forgatókönyvet, az „élet dramaturgiáját" beleillesztették a maguk elképzeléseibe, s olykor ötször-hatszor is filmre vették egy-egy
életszerű helyzet sztoriját.
Azért fontos itt ilyetén részletekbe menően megvilágítani alkotástechnikai nüanszokat,
mert a dokumentumfilmek hatásfokát, mozgósító vagy megindító értékét Gulyásék sosem
ilyen módszerekkel próbálták növelni. Egyetértettek abban a dokumentarista iskolával,
hogy Magyarországon még nem alakulhatott ki olyan filmművészet, amely az egyéni életek
és a társadalmi körülmények intenzív ábrázolására törekszik, valódi szereplők valódi
viszonyait írva körül. De módszereik mégis mások voltak, valósághűségük merevebb,
mondhatni, rigorózusabb volt, a valóság társadalmi tényeit nem dramatizálni próbálták,
hanem extenzív totalitásban megragadni és a vágási munkák során intenzívvé tenni.
A hazai modernizáció és a gazdasági prosperitás éppen a hetvenes—nyolcvanas
évtizedfordulón tette lehetővé a hazai filmművészet sokarcúságának kialakulását. Ekkor
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keletkeztek a legnagyobb számban kétrészes filmek, trilógiák, ekkor jutott el hozzánk az a
posztmodernista, avantgárd kísérletező kedv, amely négy-, hat- vagy többórás filmeket
eredményezett. A nyugati filmfesztiválok között ekkor kezdett előkelő helye lenni a
hosszú-dokumentumfilmek fesztiváljának (megkülönböztetve e műfaji kört a híradók,
inteijúfilmek, riportok, zsáner-etűdök, útifilmek és televíziós tudósítások más típusú, más
minőségű alkotásaitól). Gulyásék munkamódszerükből adódóan is hosszúfilmek alkotói
voltak, mi sem jött jobban nekik, mint a nehezen kiküzdhető, pénzügyileg támogatásigényes,
de végül is elfogadottá vált műfaji újdonság.
Ezzel azonban a filmipar gyártási és támogatási rendszerében amúgy is „másodrendű
állampolgároknak" számító dokumentumfilmesek második vonalába kerültek. A „legeslegelső" vonal a nagyjátékfilmes rendezőké volt, a „másodrendűek" vonala a Társulás Stúdió
alkotóié lett, s csak mögöttük kerülhetett szóba, hogy valamely másutt elkezdett, jobbára a
Balázs Béla Stúdióban indult filmjeik valamelyik stúdióban mint félkész alkotások további
támogatást kapjanak. S ha nem számítjuk ide, hogy a nyolcvanas évek elején egy
nagyjátékfilm 14—20 millió forintba került, egy megkezdett dokumentumfilm 1—3 millióba,
akkor is alultámogatottság helyzetében dolgoztak a dokumentumfilmesek a film-főigazgatósági jóindulat, a fesztiváldíjak és a moziforgalmazási hajlandóság szempontjából.
S itt ismét egy pillantást kell vetni a nézők táborára. Az állami moziüzemi ág sikeressége
nem csak a favorizált filmektől függött, hanem a muszájból vállalt, sikerképtelen filmek
kötelező vetítéséből is. Ez időben egy átlagnéző csak hivatali erőszakkal volt rávehető, hogy
megnézzen egy szovjet filmet, de még kényszerrel sem volt hajlandó megnézni egy magyar
dokumentumfilmet. A szovjet filmek rendszerint háborús tematikája legalább kínált valami
kalandosat, ám a „beszélő fejek" több évtizedes rossz divatja, az interjúalanyok hazugságai
vagy mesterkéltségei azonban még ennyit sem ígértek. A politikának hozsannázó dokumentumfilm korspecifikus sajátosság volt, bármilyen témája lett légyen is, a szocializmus
fejlődése mindig kibukott valahol a filmhíradók és a dokumentumfilmek mondandójából.
Ettől az életidegen, manipulatív „filmkultúrától" a nézők százezrei idegenedtek el,
s következőleg éppen őhozzájuk nem juthatott el a róluk szóló, valódi életvilágot bemutató
filmek hosszú sora. Ráadásul az „alternatív filmkulturális intézmények", vagyis a filmklubok, filmelemzó programok, társadalmi problematikát vállaló művelődési házi vetítések
jelentős hányadát fölfalta, korrumpálta, kiszorította a mozipiacról a tömegfilmek, kommerszek, sikermozik elsöprő tömege.
A „nehéz filmek" a nemzeti kultúra mostohagyermekei vagy szűk értelmiségi csoportok
érdeklődési körét kielégítő termékek lettek évtizedeken át. Ehhez már nem is kellett
rosszabb, mint a televízió tömeges elterjedése: a hetvenes évtized éppen az a korszak,
amikor az átlagmunkás és az átlagértelmiségi a második és harmadik műszakját, „második
gazdaságát" háromszor fontosabbnak tekintette, mint a kulturális gyarapodást. Könnyű volt
tehát a piaci kommersznek fölénybe kerülnie az értékes társadalmi filmekkel szemben. Ezt a
megrontott nézőtábort kellett a dokumentumfilmnek, féldokumentumfilmnek visszahódítania, s kellett következetes értékrendet, életes valóságot, őszinte szándékot filmre vinni, hogy
ismét hitele lehessen a filmkultúrát el nem áruló művészetnek.
A magyar dokumentaristák mindjárt a legnehezebbel kezdték. Maximális figyelmet, ráérős nyugalmat, társadalomismereti hajlandóságot vártak el a nézőktől. Lassú
szemlélődést, mérlegelést, önelemző bátorságot, szembesülést az élet ezernyi hétköznapi
drámájával, a megoldhatatlan sorsú emberek nagy tömegével, a „mindenütt baj van"
közérzetével. Jellemző, hogy ez idő tájt a játékfilmek java, értékesebb része is hasonló
témavilágban „utazott". Mindenesetre Gulyásék pályaívének éppen ez a korszak ígérhetett
emelkedő szakaszt (a nyolcvanas évek elején), s a következetes hangütés, melyet nézőik
megszoktak, sőt immár elvártak tőlük, segített a dokumentumfilmes nagyforma vállalásában.
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Miben állt ez a „nagyforma", s mitől volt ez másabb, mint a dokumentumfilmek
többségének e korszakot jellemző irányzata?
Gulyás Gyula több interjúban úgy nyilatkozott, hogy a magyar filmipar struktúrájának
rosszul tervezettsége és a dokumentumfilmesek háttérbe szorítottsága olyan, mintha egy
korszak mérvadó zenei föintendánsa azt állítaná, hogy csakis a vonósnégyes lehet adekvát
megfogalmazása egy zenei gondolatnak. Pedig a daltól a rockoperáig nyilvánvalóan minden
műfajnak-műnemnek létjoga van. Akkor is, ha a „vonósnégyes-termelést" előíró iparirányítók a művészi hatás elevenségét és a grandiózusságot csak szűklátókörűén látják.
Ez a korlátolt filmigazgatási szemléletmód abból a marxista művészetelméletből indult
ki, hogy a film mint műfaj a hatás céljával működik, hatása pedig csak az intenzív művészi
élménynek lehet. A mikrotények aprólékos vizsgálatát vállaló dokumentumfilmek azonban
egy-egy emberi gesztus, mimika, vagy a testgesztus jelzésvilágát is fontosnak kell tartsák.
A szereplők mentalitása ugyanis nem csak a „beszélő filmek" szöveganyagából derül ki,
hanem a helyi társadalmi dimenziók, a környezet „kérdéseiből" és a „válaszadó" személyiség
reakcióiból éppannyira.
A dokumentumfilmek e téren következetes csoportja, a szociofilm rendszerint indukcióval dolgozik, az egyén felől vet fényt a társadalomra vagy annak egynémely jelenségére.
A szociofilm egyszemélyes történelmet dolgoz föl, a mindennapiság szintjén, a hétköznap
ünnepélyességében is jelentéseket mutatva meg. S ami különösen fontos: mikrofolyamatokat ábrázol, a lélek rebbenéseit, s teszi ezt akár filmregény (Dárday—Szalay), akár
filmtrilógia (Gulyásék), akár filmnovella (Oláh Gábor) keretei közt. Ebben az értelemben a
szociofilm kifejezetten „antiriport". Nem premier plánban ábrázol egy beszélő embert,
hanem szociális dokumentumot mutat föl: a film maga is része, kísérőjelensége, befolyásoló
eszköze az emberek, a társadalom életének. Ezen belül lehetnek lírai, epikai, drámai,
dokumentálás részegységei, a lélek poézise, a hétköznapi lét epikuma és a sorsfordulók
drámája épül egybe a szociofilmben.
Ez a relatív teljességet vállaló „nagyforma" egyben táj és nép harmóniáját, társadalom
és egyén kölcsönviszonyát is vizsgálja: környezet és személyiség áthatását éppúgy elemzi,
mint történelem és egyedi ember létfolyamatait. Kiragadott és megformált téridő a tárgya,
folyamat és megszakadás dinamizmusa a haladásiránya. A szociofilm elbeszélésének
archaizmusa, eszköztelensége arról szól, hogy nem az alkotó tolakszik az előtérbe, nem ő
határozza meg a folyamat trendjét, hanem az interjúalany személyiségét hagyja ebbe az
irányba hatni.
A szociofilm történő történelem. Az alkotó a szerves közegben, élő környezetben
vállalja a maga szerepét és a szereplőkét is, de csak annyiban, hogy ő maga a rezonőr, miként
a néző, úgy reagál a (javarészt általa előidézett, a filmezés pillanatában kialakult)
szituációra. Ehhez önkontroll kell, önreflexió, dialógus az idővel és az idő termékével, a
személyiséggel.
Gulyásék alkotói életútja mindezeken a stációkon és időleges végállomásokon át vezet,
szinte filmenként újra és újra. A végzet varázstalanítása van ebben a törekvésben, a
társdalmi sors megszemélyesítése, a mulandósággal való szembenállás, és jelképes együttlétezés a világ emberléptékű közegével.
o

A „VANNAK VÁLTOZÁSOK"-TÓL A JELEN TÖRTÉNELMÉIG
A penészleki riportfilm az elmúlt évtized egyik legszívszorongatóbb társadalomábrázolása lett. E film anyagában az állandó önreflexió, a vélemények nyílt ütköztetése,
módosulásuk nyomon követése és a változásokkal való szembesülés volt a fő szervező erő.
Alighanem az első olyan film, amely után a koszlottság érzésével, a nyomor mocskának
élményével távozott a nézők java része a moziból. Minthogy a film készüléséről, a
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sajtóvisszhangról és a „Penészlek-jelenség" súlyáról egész kis füzet jelent meg a Balázs Béla
Stúdió kiadásában, no meg hely hiányában is, mellőznöm kell a részletesebb értékelést.
Az alkotói életútnak mindenesetre első főállomása, hisz a „filmbeszéd" eszköze, a leíró
szociográfia melletti kiállás pályaorientáló műve. Az életük védelmében ágáló, helyzetükön
javítani akaró, de saját magukat varkocsuknál fogva mocsárból ki nem rángató emberekről
szól. Miként ettől kezdve a legtöbb „Gulyás-film".
Az életmű két tucat filmjén, amatőr munkákon, televíziós stúdiumokon itt nincs mód
végigpásztázni. A korai Gulyás-munkákat is épp olyan alkotói elszántság, talán „kiválasztottság"-tudat lengi be, amelyből szervesen nőnek ki a későbbi opuszok. A „Pofonok völgye,
avagy Papp Lacit nem lehet legyőzni" a kiválasztott, sót inkább önjelölt személyiség, a
Schirillák és Balczók vállalkozni merő, teljesítményben hívő, félreállított fajtájából való hős
válságpillanatát éri tetten. Egyszerre portréfilm, riportázs, dokumentummontázs ez a film,
nagy bunyókkal és zenével, világsikerekkel és szorítón kívüli „érvénytelenséggel". Ahol
„pofonra megy" a játszma, ott a „kültelki" humor, a maníros közvetlenkedés, a testcselek
sokasága ad magabiztosságot —, s Gulyásék erről szólnak, a teljesítmény és a siker mögötti
sebezhetőségről, az esendő nagyságról, s végső soron a társadalmi körülményekről, amelyek
felórlik, védtelenné is teszik és elszárítják ezt a mérhetetlen sok energiát.
Azt a kérdést, hogy valóban a „víz-e az úr", ugyancsak történetiségében vizsgálják a
nagygéci filmszociográfiában. Ismét „csupa negatívum", megannyi árvíztől kiöntött, de a
problémaközömbös embereknek még sokszorosabban kitett károsult, akiket társadalmi
környezetükkel és életkörülményeikkel együtt ismerhetünk meg az Azért a víz az úr!
snittjeiből. Ismét az értékkeresés vezeti Gulyásékat, legyen az Árpád-kori templom, harang,
almatermés vagy iskolahiány. Teleobjektívjük megint azokra irányul, akik haszonélvezői
lehettek és lehetnek még mindig mások drámáinak, akik ostoba közönyükkel segítenek
megérteni, miféle szociális gondok sűrűjében élünk mi itt, s felbőszítenek legott, egészen az
indulatos hatalomutálatig. A petófies cím persze ismét kérdést (sőt, magvas ellenvéleményt)
rejt, s az alkotói vállalás, vagyis az istenvertek és az emberverte nehézsorsúak pontosan arról
szólnak, mennyire nem az uralmi racionalitásról van itt szó, hanem a paternalista és
technokratikus központi (vagy helyi) hatalom szélsőségesen felelőtlen döntéseiről.
A sorsverte élethelyzet semmi ahhoz képest, ahogy a katasztrófa sújtotta területen az emberi
agresszió és a hatalom mítoszivá vált képe eluralkodik...
Mindez Gulyásékfilmezésimódszerének titkaihoz tartozik. Ami azonban a nézőre is, az
éppen a társadalmi kiszolgáltatottság részletes, árnyalt nyomon követése. Ennek következménye az, hogy a forgatási idő szinkronban áll az eseményekkel, a film munkaanyagának
méterhossza is szinte követi a mindennapiság jelenségeit, ami miatt a forgatással egyenértékű
vágás és összeállítás ugyancsak hosszú időt vesz igénybe. Ez egyúttal föltétele lehet a
mesterkéltség nélküli anyagkezelésnek és a spontán filmszerkezet kialakításának. A művészi
sűrítés ezért magán viseli a felvétel, a vágás és az összeállítások társadalmi atmoszféráját is.
A nagygéci film esetében éppen a kistelepülések közös tanácsok alá helyezése, a városcsinálás mesterséges (technokrata) politikája határozta meg a film felhangját. Ezt Gulyásék jóval
előbb megérezték, mintsem a társadalom és a politikai szférák fölháborodhattak volna
emiatt.
0
Gulyásék forgatástechnikájában épp emiatt főszerepe van a „rezonór" szerepkörű
forgató stábnak. Minthogy a forgatás díszletei mindig a természetes környezet elemei,
s a világítástechnika sem szól bele a képalkotásba, a kamera mozgása egyben a képi
dinamika, a mondanivaló kiegészítője lehet. S kamera elé kerülő mikrofonos-technikus,
fotós vagy riporter szereplói lesznek afilmnek,s ebben az is benne van, hogy a rossz kérdés,
a hamis vagy érzéketlen reakció emberközelből érzékelhető. Gulyásék kizárják a dokumentumfilmek valósághamisító gesztusát: nem tesznek úgy, mintha az interjú szereplője egyedül
a nézővel állna szemben, hanem „leírják" azt a helyzetet is, amelyben a riportalany
nyilatkozik, hisz szavait a forgatás légköre is nyilvánvalóan behatárolja-befolyásolja.
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Ez a környezeti meghatározottság még kissé kuszamód látszik a Szerződés mindhalálig
című tévés filmjükben. A lakásukban meglepett, olykor fölháborodó, olykor elanyátlanodó
nyugdíjasok, akikhez a forgató stáb betör, és ágyban, neglizsében filmre kapja őket,
korántsem úgy tesznek, mint aki unokáinak mesél a helyzetéről. Hanem pontosan úgy, mint
aki kénytelen-kelletlen elfogadta már szociális kiszolgáltatottságát, s önironikusan vagy
beismeróen, élő fölkiáltójelként szól az ismeretlen nézőhöz: íme, ennyi a lét, ennyit ér az
ember, ha öregségére eltartási szerződést köt.
Gulyásék alapvető vonzalma a cselekvésképtelen vagy reménytelenül küzdő személyiséghez, úgy vélem, egész filmes pályájuk meghatározó motivációja. A lesipuskás, ügyeskedő
emberek, akik e kiszolgáltatottságot hatalmi vagy kapcsolati energiáik birtokában következetesen kihasználják, minden Gulyás-filmben ott vannak. Velük szemben a küzdő ember, a
történő történelem egyszemélyes hőse áll. Legyen az tisztafejű és esendőségében is
tehetséges tanárnő (a Kísérleti iskolában), vagy munkába állását reménytelen jövőképpel
átélő falusi fiatal (a Domaházi hegyek között-ben), vagy épp magabízó parasztgazda (a Ne
sápadj-ban) — ezek a privát történelem mindennapi hősei, akiket mindannyian jól
ismerünk, mégsem tisztelünk meg, mert körülményeik hiteles leírása nem ismeretes
számunkra. Gulyásék rácsodálkoznak, megdöbbentenek, analizálnak és következtetnek.
A kozmetikázatlanul nyers valóság a fő témájuk, s filmjeik nem igazán válaszok, hanem
kérdések, fölháborodások, tudósítói ars poetica eredményei.

A SZENVEDŐ HÓS APOTEÓZISA
A nyolcvanas évek magyar filmeseinek találmánya a kvázi-dokumentumfilm, a rendezett témájú, ám természetes közegben rögzített valóságábrázolás. Gulyásék filmes vállalása
ezzel épp ellentétes, ők a szenvedő egyént, a történelemnek alárendelt, megszemélyesített és
testközelből ábrázolt hőst hozzák közel hozzánk. A cselekvő hősről készült filmek
(a Budapesti Iskola elhíresült opuszai, Dárday, Vitézy, Szalay Györgyi, Vilt Pál és mások
munkái) azt a meggyőződést közvetítik, hogy a társadalmi valóság előrevivői, reformerei a
cselekvő hősök. Ezek mítoszát megfilmesítve szinte nevükben, helyettük és nélkülük döntik
el, mi a jó, mi az értelmes életcél, s azt sugallják: minden megváltoztatható, a világ
reformálható, reparálható. Gulyásék viszont anélkül, hogy minduntalan csak a passzív
szemlélőről beszélnének, a „nagy történelem" szenvedelmes mélyét kutatják, s hiszik, hogy
ez fontosabb, illetve őszintébb közelítés, impozánsabb feladat, nagyobb alkotói küzdelem.
Talán valóságközelségük ezért is ilyen, mert maguk is szenvedő alkotók, nem túl
támogatottak, sőt inkább tiltottak, munkáik sikere megnehezített a kultúrpolitika (és ennek
intézményei) által.
A pokoljárások egyik nagy példázata az első világháborús trilógia. A szenvedő hős itt a
túlélő kiskatona, akin átrohant a háború, s akinek szenvedései adtak erőt máig élni, ép
szellemben emlékezni. A megértés akarása, a megbocsátás szándéka jellemzi e szereplőket,
s nemkülönben az alkotókat is. A vádak egyértelműek, a történelem mocskos és bűnös — ám
fölmagasztosul a maga hétköznapi módján, aki emberséggel elviselte mindezt. S ugyanilyen
túlélő-megbocsátó személyiségek a főszereplői a Törvénysértés nélkül történetének, a
hortobágyi kitelepítés szemtanúinak és elszenvedőinek. Ugyanez a történelemmegértés
jelenik meg a szibériai gulagokat megjárt dudari leventék históriájában, ugyanez a
megdöbbentő sorsviseltség ütközik ki a Balladák filmje főhősének, Kallós Zoltánnak
hangjából, s fölfeslik a karincák, festett bútorok és foszlott falak közt élő erdélyiek
történeteiből is.
A hősválasztás és a hős fogalmának értékelése a filmezés előtti kérdés. Gulyásék még
ma is egyedül állnak ezekkel a témákkal, ezekkel a „józan" állampolgári flegmával
támadható negatív hősökkel. Pedig a Vannak változások épp arról szól, hogy rosszabbodnak
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a körülmények, a Ne sápadj! azt mutatja, hogy fejlődés ide vagy oda, minden romlik, az
Isonzóbői sugárzik, hogy azóta sem jobb a világ, a lágerek kálváriát járt hősei még ma is
meg-megszenvédik múltjukat, s folytathatnám a fölsorolást. Gulyásék azt az intim teret, azt
a hagyományt és azokat a társadalmi tényeket hozzák a filmvászonra, amelyeket a „cselekvő
hősöket" bemutató kincstári vagy kvázi-kincstári dokumentumfilmek képtelenek megközelíteni. E „dramaturgia" nélküli filmek, „alkotói beavatkozás" nélküli szociodrámák azt a
magatartást dicsérik, amely regösök, igricek, bárdok vagy sámánok sajátja volt a régmúltban. A társadalommal kritikai viszonyban álló dokufilmesek erre képtelenek. A megértés
gesztusa és a szenvedő életnek szóló, számára kikövetelt megbocsátás a fő funkciója ennek
az alkotói magatartásnak. A társadalomleírásnak ez a módja nem csak leskelódés (mint
Dárday Filmregénye, nem egzotikumok (mint Schiffer Pál Fekete vonata vagy Sára
Cigányokja), hanem dokumentáció és vallomás egyszerre. S éppen ebben a formájában
valóban történelemformáló erő!
A társadalmi alávetettség tisztelete Gulyásék pályameghatározó meggyőződése. Filmjeik nem pusztán „képviselik" vagy megszólaltatják a történelmi kiszolgáltatottságot, hanem
egyenesen (bár halkan) tiltakoznak ellene. Nem várják el, hogy pénzt és megbízatást
kapjanak egy filmhatóságtól valami „jó téma" földolgozására, hanem fölkutatják, keresik,
életükkel élik mindazokat a körülményeket, amelyek között az értékek megtalálása, az
ember létjogának követelése minden másnál fontosabb. Érték és vállalás épp a másként
gondolkodással, a kihívással lesz adott tényelvárás. És hovátartozásuk bizonyítéka is.
Gulyásék a nyolcvanas évek magyar művészeti életének és társadalmi öntudatának
egyedi jelenségei. Amit csinálnak, az a legjobb értelemben vett ellenkultúra. Ár ellen,
hatalom ellen, közöny ellen, divatok ellen szóló morális kihívás. Olyan érték és olyan
vállalás, amely virtus és valósághűség keretei között magasztosodik föl.

CSEH GUSZTÁV RÉZKARCA
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