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Bevezetés 

Ebben a fejezetben Sára Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres 

Kossuth-díjas filmrendező korszakos jelentőségű „roma(film)képeiről”, a Cigányok 

és a Feldobott kő című filmekről lesz szó. Elsősorban a két filmalkotás recepció-

története kérdőjeleinek felvázolására és megválaszolására teszek kísérletet azzal a 

céllal, hogy a filmek újszerű megközelítésmódja adott esetben gazdagíthassa azok 

társadalmi befogadását is. 

A ’60-as években készült emblematikus filmek elemzése során újat mondani 

filmtudományi, illetve etnográfiai perspektívából vakmerő vállalkozásnak tűnhet, 

hiszen több szempontból is „kanonizált”, számtalanszor elemzett és hivatkozott 

alkotásokról van szó. A filmeket ennek során főként az alábbi kánonokhoz kapcsol-

ták: a Balázs Béla Stúdió filmetűdjei, szocio-dokumentumfilmek, „így jöttem-

filmek”, néprajzi filmek. A mind filmesztétikai oldalról, mind a magyar filmtörté-

netírás oldaláról erősen beágyazott, gazdagon kontextualizált művek értelmező 

hagyományai ugyanakkor jelen vannak a közelmúlt, a 2000-es évek számos hazai 

publikációjában. Legújabban Pócsik Andrea teremtett újszerű értelmezési kereteket 

nekik a filmek „an-archeológiai” megközelítése által.  

Jelen tanulmány gondolatmenete ebbe a diskurzusba szeretne bekapcsolódni, egy-

részt egy olyan „belső”, a filmeket „szorosan olvasó”, mégis összehasonlító elemzés-

sel, amely az említett filmek szerkezeteinek, adott esetben konkrét filmképek struktu-

rális sajátosságainak vagy éppenséggel a (vertikális) montázsmegoldások asszociatív 

többletjelentéseinek vizsgálatára vállalkozik. De szó lesz a narratíva, a dramaturgia 

megoldásainak kérdéséről is. Másrészt a kelet-európai, államszocialista modernizáció 

és a kurrens „kulturalista” társadalomtudományi reflexió viszonya képez egy olyan 

tág értelmezési keretet, amelyben reményeim szerint a finoman, mikroszinten feltárt 

képpoétika „működése” újszerű tanulságokkal fog szolgálni. 

 
*  Előadásként elhangzott Miskolcon, 2019. november 21-én A mozgókép és világa” című 

konferencián (ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete). Egy szemé-

lyes megjegyzést tennék elöljáróban. Miközben ez a szöveg készült, jött a szomorú hír: 

elhunyt Sára Sándor. Jelen dolgozat a maga módján szeretne hozzájárulni a filmrendező 

emlékének ápolásához. A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú 

projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
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A filmek néprajzi, etnográfiai olvasata sajátos módon fog megvalósulni. Sára 

Sándor filmművészetének néprajzi gyökereit több helyen fellelhetjük, kiváltképp, ha 

a szerző által felvállalt Szőts István-féle hagyomány nyomait követjük abban. Jelen 

tanulmányban ugyanakkor nem lesz erősen kidomborítva a „pozitivista” néprajzi 

szemlélet, adatolás, inkább a szőtsi hagyomány képiségének jelenlétére, illetve a 

dokumentumfilmezés „etnográfiai terepmunka” jellegére fogom tenni a hangsúlyt. 

 

I. Leírások, kánonok, megközelítések 

A Cigányok (1962) bő fél évszázados „lírai dokumentumfilm”, 17 perces rövid-

film, mely „elsőként mutatta be őszinte együttérzéssel, egyszerre szociografikus és 

lírai eszközökkel annak a kitaszított népcsoportnak az archaikus szokásait és nyo-

morúságos helyzetét, amelynek »felzárkóztatásáról« már akkor is legfeljebb hang-

zatos »intézkedési tervek« születtek”.1 Stőhr Lóránt szerint a film szerkezete jól 

elkülöníthető tételekre tagolódik. A nyitány cigányokkal foglalkozó, korabeli pro-

pagandisztikus újságcikkek címeit és portréfotók montázsát tartalmazza a Brubeck-

kvartett zenéjének kíséretére. Az első tétel a cigányság „archaikus életmódját ábrá-

zolja lassú környezetfestő kameramozgásokkal, szomorú tekintetű asszony- és 

gyermekportrékkal […] fájdalmasan szép népdalkísérettel”. Követve Stőhr leírását: 

„A második tétel a modern és az archaikus lét összeütközésére van felfűzve, ame-

lyet számos gyors mozgás, […] suhanó autók, zakatoló vonatok […] dinamizálnak. 

A gyors tétel egy rövid elbeszélést is kibont: az asszonyok gyerekeiket az orvoshoz 

viszik […]. A harmadik […] a cigány férfiak munkakereséséről, rossz fizetéséről, 

kirekesztettségéről beszámoló interjúkat rakja egymás mellé. A negyedik […] a 

tradicionális halottsirató és mesemondás közösségi eseménye, […] lassúságát egy 

hagyományos foglalkozás, a kovácsolás közelképei, pattogó ritmusa […] töri meg.2 

[…] Az ötödik tétel a jövőről szól […], a gyerekek bizonytalan hangon felolvassák 

vágyálmaikat. […] Az iskola témája körül ismét egy mini-narratíva bontakozik ki 

[…]. Ott átöltöznek, megmosakodnak, rendezett körülmények között részt vesznek 

a tanórákon, majd az aszfalton, a sárban visszagyalogolnak a putrik archaikus vi-

szonyai közé. […] A zárójelenetben visszatérnek a kemény portréfotók és a szigorú 

 
1  PINTÉR 2017. 
2  A Feldobott kő cigányok közt játszódó jeleneteiben is megidéződnek a hagyományos 

életmódhoz tartozó tevékenységek, mint a teknőfaragás és a kenyérsütés. De a 

Cigányoknak van egy „előtanulmánya” is, a Mozgóképek cigányokról. Ez négyperces 

néprajzi „filmjegyzet”, melyet Tari János dokumentumfilm-rendező állított össze 1988-

ban a Néprajzi Múzeum számára Sára Sándor olyan ’61-es felvételeiből, melyek a 

Cigányokból kimaradtak. A filmetűdben a tűzgyújtás, főzés, étkezés, tánc, pihenés 

snittjei követik egymást a rövid néprajzi leírást működtető szerkesztés szerint.  

A Mozgóképek cigányokról ilyen formában jól érzékelteti Sára filmes terepmunkájának 

közvetlenségét. A hagyományokra koncentráló néprajzi szemléletnek megfelelően 

ebben az összeállításban nem láthatók a modernitást megjelenítő emblematikus képek, 

mint a másik két Sára-filmben – e képek jelentőségére a későbbiekben visszatérünk. 
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ritmusú főcímzene, a változás ötödik tételben feléledő szellemét visszazárva a 

mozdulatlan mélyszegénység palackjába.”3 

A Feldobott kő 1968-ban készült fekete-fehér magyar játékfilm, Sára Sándor el-

ső nagyjátékfilmje. Az önéletrajzi ihletésű film – melynek Sára Sándor a rendezője, 

operatőre és társírója volt – a rendezői alteregó, Pásztor Balázs felnőtté válását 

mutatja be, ami az 1950-es évekre datálható, a Rákosi-korszak idejére. Balázs film-

rendezői szakra jelentkezik, de mivel vasutas apját bebörtönözték egy jelentéktelen 

szabálytalanság miatt, nem veszik fel a főiskolára. Földmérői állást vállal. Első 

munkája során ismerkedik meg Iliasszal, a görög forradalmárral és feleségével, 

Irinivel. Először méréseket végeznek egy duzzasztógát építéséhez, majd egy alföldi 

tanyaközpont kialakításán dolgoznak téeszesítés céljával, mely a helyiek ellenállá-

sába ütközik, és végül tragédiába, Iliasz halálába torkollik. Mindezen munkálatok 

során Balázs szembesül az erőszakos kommunista tervgazdálkodás kényszerítő 

erejével és érdektelenségével az egyéni sorsok alakulása iránt. Balázs munkája 

során cigányokkal is kapcsolatba kerül és szemtanúja lesz, hogy a hatalom milyen 

megalázóan bánik velük. A főhős először fotózni kezdi őket, rájuk is bízza a fény-

képezőgépét. Ezt a meghitté váló viszonyt töri szét a megérkező karhatalom, mely 

fertőtlenítő hajnyírásra kényszeríti a telep lakóit, a korszak kényszermosdatásainak 

forgatókönyve szerint. Balázs évek múlva filmrendezőként lép színre – forgatni 

kezdi a Feldobott követ (film a filmben jelenet), hogy első filmjét a küzdelmes 

pályakezdő évei során megismert emberek emlékének szentelje.  

A filmtörténeti, esztétikai-formatörténeti kánon a Cigányokat egyrészt lírai 

filmetűdként, neoavantgárd „elégiaként” tarja számon. Sárközy Réka szerint „a 

hatvanas években a BBS-ben készült dokumentumfilmek többségét a lírai szer-

kesztés és a jelenidejű vagy univerzális témaválasztás (például Huszárik Zoltán 

emblematikus Elégiája, 1965) jellemezte”.4 A Cigányok másrészt az első BBS-ben 

készült emblematikus dokumentumfilm is egyben, így a magyar filmtörténetírás a 

BBS később kibontakozó szociológiai dokumentarizmusának előfutáraként is ér-

telmezi. „Ez a hullám […] vett tudatos, reflektált új irányt a hatvanas-hetvenes 

évtizedfordulón. A stúdió fiatal alkotói 1969-ben megjelentették Szociológiai film-

csoportot! című kiáltványukat, és ezzel a magyar dokumentumfilm-készítésben 

valami alapvetően új kezdődött. A szociológiai terepmunka módszertanát a filmké-

szítésben a BBS hívta életre […].”5 A Cigányok tehát nem csupán a lírai filmkészí-

tés hagyományába illeszkedik, hanem megelőlegezi ezt a szociológiai beágyazott-

ságú dokumentarizmust is. Azt is hozzátehetjük, hogy Sára és az operatőr Gaál 

István Cigányokja, a szerzőpáros más közös filmes munkáival egyetemben, az új-

hullámos nemzedéki filmek filmtörténeti kategóriájába is illeszkedik. 

A másik filmalkotásról szólva, Sára Sándor első játékfim-rendezése, a Feldobott 

kő, „a hatvanas évek jellegzetes »így jöttem« típusú darabja”.6 Sára ebben a film-

 
3  STŐHR 2009, 87. 
4  SÁRKÖZY 2011, 109. 
5  SÁRKÖZY 2011, 109. 
6  GELENCSÉR 2002, 148. 
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ben „személyes vallomást tesz saját rendezővé válásáról, amely az ötvenes évekből 

indul, és súlyos politikai tapasztalatokon keresztül át vezet a jelenig”.7 Ezt a filmet 

előzi meg tehát a Cigányok forgatása. Mivel a Cigányok készítésére hangsúlyosan 

utal a későbbi „önéletrajzi ihletésű” játékfilm, ezért a Cigányokról elmondható, 

hogy az része lehetett a rendező „súlyos politikai tapasztalatainak”. Mondhatni, 

Sára a Cigányok készítésének autobiografikus tapasztalatát beépíti játékfilmjébe: a 

cigányokról képeket (fotókat) készítő alteregó főhős figurája felidézi a Cigányokat 

forgató rendező alakját. 

A fentiekkel összefüggésben a két film „romaképeit” a recepciótörténet java-

részt együtt tárgyalja.8 Pócsik szerint a Feldobott kő lineáris narratívájába formai-

lag nem illeszkedik az „idegen testként” a játékfilmbe ékelődő, elhíresült, doku-

mentarista stílusú kényszermosdatás-jelenet, ezért Pócsik a romaképelemzéseiben a 

jelenetet, bár az megrendezett fikció, a játékfilmről leválasztva tárgyalja. A kor-

szakra jellemző kényszermosdatások mementójaként „a fikciós film ezen részlete 

átveszi a nemlétező archív felvételek szerepét, […] emlékezeti alakzattá válik”.9 

Pócsik a jelenetet a Cigányok záróképéhez kapcsolja a képsorok szerinte közös 

problematikája, az ún. „inszcenálás” kérdése kapcsán. Az inszcenálás fogalmát a 

Cigányok záróképén megjelenő, szépen felöltözött kisfiú jelenetét taglalva vezeti 

be elemzésébe, miután egy akkor és ott készített „werkfotóval” kétségtelenül bizo-

nyítja a szereplő átöltöztetését a jelenet felvétele miatt. A két egymásra vonatkozta-

tott filmkép esetében „a konstruálás módja […] »azonos tőről fakad«. Az átöltözte-

tés szimbolikus aktusa, az inszcenálás módja olyan rejtett paternalista viszonyok 

meglétére utal, amelyet látszólag felülír a figyelemfelkeltés, együttérzés, közösség-

vállalás szándéka. Ennek, mint látni fogjuk, »súlyosabb« következménye lesz Sára 

nagyjátékfilmjében.”10 Pócsik a figyelemfelkeltés, együttérzés szándékát a Cigá-

nyokat domináló, mélyszegénységet ábrázoló filmképeknek tulajdonítja, a szocio-

fotós hagyomány alapján. Szerinte súlyos erkölcsi következményekkel jár a kény-

szermosdatás eljátszatása, „inszcenálása” olyan szereplőkkel, akik ezt a traumati-

kus tapasztalatot egyébként is átélhették. A későbbiekben még részletesen górcső 

alá vesszük e kritikai megközelítést, haladjunk most tovább viszont a Feldobott kő 

egy jelentéssel teli formanyelvi megoldása mentén. 

 

II. A feje tetejére fordított modernitás 

Rudolf Dániel a Feldobott kő kapcsán felhívja a figyelmet a képkészítő eszközök, a 

földmérésnél használatos teodolit és a fényképezőgép filmes párhuzamára. Szerinte 

a földmérő szerkezet is „voltaképpen ugyanazt teszi, mint a filmi rögzítés mecha-

nizmusa: a valóság egy adott, önkényesen elkerített szeletét ragadja ki”.11 Számára 

 
7  GELENCSÉR 2017, 129. 
8  Lásd PÓCSIK 2017. 
9  PÓCSIK 2014, 191. 
10  PÓCSIK 2014, 188. 
11  RUDOLF 2014, 159. 
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a Feldobott kő tétje maga a filmrendezés lehetősége, mely a személyes 

(film)történet „hányattatásainak” legvégén valósulhatott meg, a fényképezőgép és a 

teodolit egyaránt annak mintegy metaforikus előzményei. A már idős rendezővel 

Varga Balázs filmtörténész készített egy hosszú interjút, Teodolit és kamera cím-

mel.12 Találó címválasztás, hiszen a két képkészítő eszköz viszonyára hívja fel a 

figyelmet. Vargát idézem: „Számomra nagyon szép, ahogy egymásra kopírozódik a 

kétfajta tevékenység. A geodétáé, aki elvileg a földet, a természetet tapogatja le, a 

másik meg a filmkészítő, operatőr, fotográfus, aki a tájban az embereket is fotogra-

fálja, és megpróbálja megérteni őket, értelmezni képként, történelemként, dráma-

ként.” Sára válasza szerint „ez többé-kevésbé így van”. Ez a rövid válasz, a „többé-

kevésbé” talányosan hangzik. A földmérő eszköz és a fényképezőgép filmes jelen-

létének értelmezésekor többször is olvashattunk, hallhattunk annak önéletrajzi sze-

repéről magától a szerzőtől is (ti. Sára fotográfus és geodéta is volt életének külön-

böző szakaszaiban), de a filmesztéták ezen önéletrajzi vonatkozáson túl a két esz-

köz jelenlétét mint a modern, mediális önreflexió egyik ritka megoldását, formai 

jegyét értékelik. Ezt a reflexivitást a képkészítő technikák jelenlétén túl a narratív 

szerkezet is erősíti: „Sára filmje a modernizmus magyar filmben ritkán alkalmazott 

stíluseszközével, a reflexióval él, a befejező, az addig látott történet egyik epizódját 

idéző, azt újra játszó forgatási jelenetben.”13 A reflexivitás tehát magában a végle-

ges filmszerkezetben is erőteljesen kitapintható, ha a Feldobott kő „virtuális körkö-

rösségére”, illetve lezárására gondolunk: film(készítés) a (már kész) filmben.14  

Az alkotás vitathatatlan autobiografikus jellege és az önreflexív filmforma tételezé-

se természetesen egymást logikailag is megerősíti. Maga Sára sem tagadja, csak 

rákérdez egy interjúban: „Önéletrajzi film? […] annyira, amennyire majdnem min-

den vers vagy irodalmi alkotás […], hiszen mindenki azokból az élményekből me-

rít, amelyeket átélt, amit tapasztalt, amit végiggondolt.”15 

Kitágítva a bevett filmesztétikai és filmtörténeti kánon kereteit, jómagam más-

hová helyezném a hangsúlyt az említett két technikai eszköz, médium filmes vi-

szonyában. Úgy vélem, hogy a Feldobott kő kapcsán bizonyos értelemben megha-

ladható a mediális önreflexió stiláris kategóriája, illetve az „így jöttem”-filmek 

 
12  Az interjú egy DVD-n található, mely tartalmazza a Cigányok filmet a közelmúltban 

digitálisan szintén felújított Feldobott kővel és a Vízkereszttel. A DVD-t a MANDA 

adta ki a Magyar Filmtörténeti Sorozat keretében 2012-ben. 
13  GELENCSÉR 2017, 129. 
14  A végső forgatási jelenetet tulajdonképpen a korabeli cenzúra követelte ki. Sára eredeti 

elképzelése szerint a kényszermosdatást felügyelő rendőrök a fotókkal menekülő 

főhősre lőnének a film végén. Sárát idézem: „Na, ez nem ment. Hogy a magyar 

rendőrség csak úgy lövöldöz. Nincs lövés, hanem fakidőlés van helyette. S végül az 

egész kapott egy kerettörténetet, ami egy kicsit gyengít a filmen. […] [D]emonstrálódik 

ezzel, hogy dacára mindannak, ami történt, lám, a fiú elvégezte a főiskolát, és az állam 

pénzén olyan filmet forgat, […] amelyben kellemetlen dolgokat is ki lehet mondani. 

[…] Ezzel kicsit múlt időbe került a dolog.” PINTÉR 2015, 266. 
15  ZSUGÁN 1994, 105. 
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filmtörténeti fogalomköre is. Pócsik Andrea is túllép az utóbbi kategórián a film 

narratív és vizuális jellemzőinek vizsgálata során, de nem értelmezi át sem a médi-

umok és az önreflexió filmes jelenlétét, sem az „így jöttem” tematika kategóriáját. 

Szerinte a Sára-életmű korai darabjainak jelentősége „a cigányképalakzatok formai 

változásait tekintve és rajtuk keresztül megelevenedő korszaknak a kulturális em-

lékezetünkben betöltött szerepe miatt is jóval túlnő ezen a filmtörténeti kánonhely-

zeten”.16 Pócsik úgy lép túl a bevett kategóriákon, hogy elemzésében leválasztja a 

kényszermosdatás drámai csúcspontját a történetről. Úgy véli, hogy ennek drama-

turgiai szerepét valójában a görög Iliasz halála teljesíti be. Ezzel a leválasztással 

párhuzamosan Pócsik eltávolodik az önreflexió stiláris, illetve az „így jöttem” te-

matikai kategóriáitól. Úgy vélem azonban, hogy nem kell leválasztani a kényszer-

mosdatás jelenetét ahhoz, hogy az „emlékezeti helyként” funkcionáljon, és ezzel 

egy időben tágabb kontextusban értelmezhető legyen a hagyományos filmtörténeti 

kánonhelyzetében is. A reflexív „öntudatosodás” csúcspontja éppen a cigány tá-

borhoz kapcsolódó jelenetekben kap filmes kifejezést. Ennek szerzői szándéka 

valóban túlmutat az „így jöttem” filmrendezői vallomásán – a rendező a jelenetet 

inkább a korabeli hatalmi rendszerről alkotott, személyes kritikája megfogalmazá-

sára használja. Az epizód személyes tanúságtétel a cigánysággal sorsközösséget 

vállalás tapasztalatáról. A film egészét szem előtt tartva pedig a cigányság és pa-

rasztság közös „áldozati narratívája” képződik meg – de erről még lesz szó. 

Visszatérve a „teodolit és kamera” témájához, meggyőződésem szerint a verti-

kálisan megfordított tájképek természetellenessége, a „feje tetejére állított” képi 

világ totáljainak „embertelensége” (ti. a világ így, fejjel lefelé látható a teodoliton 

keresztül) tulajdonképpen rendszerkritikaként is értelmezhető, ha összevetjük a 

főhős által készített portréfotók emberarcú esztétikumával. Az ellentét fénykép és 

teodolit képe között tovább nő, ha a teodoliton keresztül mutatott képek erőszakos-

ságát, drámaiságát is tekintetbe vesszük – a földmérő eszközön keresztül szőlőül-

tetvények, fasorok kiirtását, az átalakításra ítéltetett agrártáj drasztikus pusztulását 

látjuk. A Feldobott kő teodolit képei sajátos módon egy embertől elvonatkoztatott, 

kultúrától eltávolított, „politikai” tájat jelenítenek meg, mely drámai átalakuláso-

kon esett át az ’50-es évek során, a „kultúrtáj” átalakítása-megszüntetése hatalmi 

szándékának köszönhetően.  

A „feje tetejére állított” képi világról eszünkbe juthatnak a magyar nyelvű Inter-

nacionálé szavai is („a föld fog sarkából kidőlni…”), a rosszul értelmezett moderni-

tás kultúra- és tradíciópusztító hatása („a múltat végképp eltörölni…”). A teodolit 

ennek a szocialista modernitás-eszménynek egyfajta tárgyi szimbóluma, a kamera 

viszont épp ellenkezőleg, annak kritikáját testesíti meg, egyben az emberi sorsokra, 

arcokra, a kultúrára érzékeny eszköz. Ilyen értelemben a dokumentumfilmezés 

etikai kérdései kapcsán sűrűn emlegetett, „annál a hatalom, akinél a kamera” álta-

lános képletét a Feldobott kőben nem a fényképezőgép, hanem a teodolit teljesíti 

be. Mint a fim cselekményéből megtudjuk, a főszereplő azért lett geodéta, mert a 

 
16  PÓCSIK 2014, 175. 
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korabeli politikai hatalom nem engedi filmet készíteni, csak földet mérni. A fény-

képezés pedig a leendő rendező ezen „rendszerrel” szembenálló tevékenységét 

képviseli. Ha a főszereplő cigányokat fényképező gépe a hatalmi tekintet eszközé-

nek jelentését venné is fel a filmben, elmondható, hogy a főhős ezt a „hatalmat” 

megosztja a fényképezett cigányokkal, hiszen rendelkezésükre bocsátja apparátu-

sát. Véleményem szerint tehát teodolit és kamera, e mondhatni „földrajzi” és „nép-

rajzi” szemléletet jelző képkészítő eszközök használata nem „kopírozódik egymás-

ra”, nem egészíti ki egymást (ahogy azt korábban Varga említi), hanem szimboli-

kusan éppen hogy egymással szemben áll. 

A tradíció és a modernitás feszültsége, melyre itt a teodolit fordított képe forma-

ilag utal, tartalmilag Sára más filmképeiben is megjelenik, rögtön a Feldobott kő 

bevezető képsorában is, ahol a modern vízerőmű gépeinek, kéményeinek, turbinái-

nak képe váltakozik, mintegy az „attrakciós montázs” logikája szerint, ütközve a 

tradicionális tanyavilág lakóinak, házainak, állatainak képeivel. A feje tetejére állí-

tott világ képi szimbolikáját alátámasztja, hogy a vertikális dimenzió értelmezésé-

nek fontossága ott van már a film címében, illetve hogy Sára, rendezői ars poeticá-

jával összhangban, a gondolati tartalom képekben történő megfogalmazására törek-

szik. „Képekben gondolkodtunk, és képekben akartunk mindent megfogalmazni.”17 

A „felforgató”, feje tetejére állított teodolit-világ(kép) „képi rendszerkritikájának” 

megfogalmazásával eddig nem találkoztam az igencsak bőséges szakirodalomban. 

A talán eddig „rejtetten” vagy kimondatlanul hagyott, de azt hiszem, hogy jelen 

esetben mégis egyértelműen „rendszerkritikus filmkép-viszonyokra” határozottan 

rámutathatunk.18 A reflexív filmforma pedig alkalmas „burkot” jelent a burkolt, 

reflexiós körbe csomagolt, de mégis direkt jelentés hordozására. 

 

III. A propagandavita 

Pócsik Andrea Átkelések című monográfiájában, mely egy sajátos „(an)archeológiai” 

módszerrel elemzi a magyar film történetének romaképeit, azt vizsgálja, hogy a tág 

értelemben vett film mint „társadalmi intézmény” mennyire és hogyan ágyazódott és 

ágyazódik be az uralkodó többségi társadalom esetenként sztereotip, előítéletes vagy 

éppen kirekesztő gyakorlatába, illetve az adott korszak politikai diskurzusaiba. Pó-

csik kutatása a kirekesztő filmes reprezentációkat és kapcsolódó társadalmi gyakorla-

tokat igyekszik dekonstruálni, egyúttal a romafilmeket a filmezettek jogaiba vissza-

helyezni.19 

A vizuális antropológia egyik ága egy adott szociokulturális csoport vizuális 

produktumainak elemzését, kulturális használatát kutatja. Pócsik vizuális antropo-

lógiai perspektívájában ez dominál: a magyar romafilmek szociokulturális, történe-

ti kontextusainak vizsgálata, kritikája, kritikai kultúratudományos megközelítése 

 
17  KINCSES 2014, 149. 
18  Ezzel összefüggésben Sára egy helyen „forradalmi filmként” aposztrofálja a Feldobott 

követ. „Készítettem néhány filmet a Forradalom szellemében” – írja. SÁRA 2017, 8. 
19  PÓCSIK, 2017. 
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(filmantropológia). A vizuális antropológiának létezik viszont egy másik „ága” is, 

amely a kamerát kultúrakutatási eszközként használja (például az ún. antropológiai 

film). Én Sára kapcsán inkább ez utóbbi perspektívára helyezem a hangsúlyt, a 

terepmunkára, a szerzői szándékra, a filmes és a filmezett közösség viszonyára.20 

Pócsik több helyen is tárgyalja Sára Sándor romafilmjeit. Kutatási módszeréből 

fakadóan ugyanakkor nem sokat foglalkozik a rendezéssel. „Fontosnak tartom […] 

annak feltárását, hogy adott társadalom- és filmtörténeti korszakban radikálisan 

újnak és hatását tekintve erőteljesnek tekinthető stílus megjelenése milyen politika-

ilag determinált diszkurzív formák és funkciók hatására alakult ki. Nem az alkotói 

eredetiség megkérdőjelezése a célom ezzel, hanem csak annak igazolása, hogy ami 

szubjektív szerzői attitűd markáns megnyilatkozásának tűnik, valójában és minde-

nekelőtt a hatalomgyakorlás egy újabb változata.”21 A következőkben megpróbálok 

a filmek szövetén belül maradva, azt szorosabban olvasva (és a szerzői szándékot 

is figyelembe véve) eljutni Pócsik konklúzióihoz hasonló „kép-viseleti”, hatalmi és 

(szerzői-)politikai kérdésekhez, és Sára romafilmjeinek kapcsán a filmes és filme-

zettek viszonyát mélyebben érintő, Pócsik következtetéseit árnyaló válaszokhoz. 

Pócsik szerint a Cigányok záróképe propagandisztikus, hiszen a szép fehér ru-

hába „inszcenált”, beöltöztetett roma kisfiú a többségi nézőnek azt üzeni, hogy 

halad a „felzárkóztatás”, a cigányság szocialista felemelése, ami annak eredménye, 

hogy amint láttuk is, iskolába járnak, az orvos is ott van a telepen, ahogy a film 

eleji újságcikkek címei is a korabeli szociálpolitika ez irányú vívmányait hirdetik. 

Pócsik meggyőzően alá is támasztja ezt egy vizualitásában hasonló korabeli propa-

gandaképpel: tiszta svájci sapkában, nyakkendőben egy cigány iskolásfiú írni tanít 

egy idős férfit.22 Ráadásul előkerült egy olyan, a Cigányokhoz kapcsolódó forgatási 

fotó is, ahol a fiú még nincs „beöltöztetve”, így még egyértelműbbnek tűnik a meg-

rendezett filmkép politikai célzatossága és kétes dokumentativitása. Az értelmezői 

 
20  A vizuális antropológia terepmunkájának említése Sárával kapcsolatosan korántsem az 

én „találmányom”. Az említett Varga-interjúban a Cigányok forgatásának kapcsán maga 

a rendező emlegeti Flaherty Nanukját, az első filmtörténeti jelentőségű antropológiai 

filmet saját munkájának egyfajta előzményeként. „Mint Flaherty” az eszkimók 

esetében, Sára volt az első filmrendező, aki a cigányok életét mint témát filmre vitte. 

Rudolf pedig egyenesen a francia Jean Roucht, egy meghatározó újhullámos 

antropológiai filmrendezőt hoz párhuzamba a Feldobott kő fotós főszereplőjével, aki a 

film cselekménye szerint együtt él a cigány közösséggel, kiáll jogaikért, megosztja 

velük képkészítő technikáját, egy olyan etnográfiai filmkészítési módszert felidézve, 

amely Rouch filmjeinek jellemzője volt. RUDOLF 2014, 159. 
21  PÓCSIK 2014, 199. Pócsik Andrea a hatalom foucault-i felfogását használja. Ebbe a 

hatalom-felfogásba belefér ugyanakkor (sőt, szerintem pontosan ez is az újdonsága), 

hogy az egyén kreatív hatalmáról is szóljon, akár az adott politikai rendszerrel szemben, 

arról, hogyan lehet megtalálni, megalkotni azokat a „réseket”, amelyeken ki tud bújni, 

amelyeket el tud foglalni az egyén, vagy adott esetben egy rendszerkritikus filmrendező. 

A hatalom ebben a foucault-i modellben ugyanis nem csupán presszionál, hanem 

kreatív módon teremt is. Lásd FOUCAULT 2000. 
22  PÓCSIK 2017, 184. 
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hagyomány viszont a Cigányokat kérdőjel nélkül dokumentumfilmként tartja szá-

mon.23 

De lássuk, hogy milyen érvrendszer bontakozott ki ezzel kapcsolatban a buda-

pesti Romakép Műhelyben 2011-ben rendezett kerekasztal-beszélgetésen.24 Azért 

is szeretném rekonstruálni az itt kibontakozó eszmecserét, mert nagyon érdekes 

látni, hogy annyi évtized után is hogyan rétegződnek a Cigányok című filmetűd 

körüli interpretációk. Neményi Mária szociológus a következőképpen méltatta a 

Cigányokat: „Esztétizálása megható, de nagyon didaktikusan pozitív az üzenete. 

[…] Ott az orvos a cigánytelepen, iskolába járnak, tanulnak, és a film hihetővé 

teszi a gyermekek jövőbeli álmait.” Tehát a film Neményi szerint is propagandisz-

tikus, de nem a zárókép miatt. Sőt, ha már a felöltözés-felöltöztetésnél tartunk, 

Neményi ebben a beszélgetésben éppen a film közepét említi, felidézve, hogy „a 

cigány asszonyok szépen felöltözve mennek gyerekükkel az orvoshoz” stb. Való-

ban vannak időnként a filmben ezen kívül is takarosabban berendezett tiszta föld-

ház-belsők, feszülettel a falon, vagyis vizuálisan nem csak a szegénység lepusztult-

sága jelenik meg, bár az utóbbi mégis dominálja a filmetűdöt. Neményi szerint a 

film tehát didaktikusan propagandisztikus, aminek van is valamennyi valóságalapja 

az ő tapasztalatai szerint, a kádárista rendszert összehasonlítva a mai viszonyokkal 

(„ma már nem megy ki az orvos a telepre”, „az iskolai végzettség tekintetében nőtt 

a leszakadás”). Úgy tűnik, többek számára is evidens a film propagandisztikus 

felhangja, de érdemes figyelni az érvelés különbségére. 

Varga Balázs filmesztéta ugyanebben a beszélgetésben az általa „montázsfilm-

nek” nevezett Cigányok filmnyelvi megoldásaira hivatkozva viszont az „állva ma-

radás” és a modern mozgás szembeállítására teszi a hangsúlyt: „Minden mozog: 

autók, vonat, repülő, még a kamera is, de a cigányok állnak, lemaradnak, leszakad-

nak.” Ez a meglátás némileg szemben áll Neményi Mária filmértelmezésével, és 

látszólag Pócsik Andrea véleményéhez áll közelebb, ám Varga értelmezése a film 

záróképével kapcsolatban ellentétes Pócsik Andreáéval. A filmesztéta tesz egy 

érdekes megjegyzést a film záróképéről, a putri falára rajzoló, kiöltözött kisfiú 

megjelenéséről. Varga szerint itt a szabadon, kreatívan alkotott gyermekrajz meg-

születésénél mintegy „fellélegzünk”, szemben az előző iskolai jelenettel, melyben a 

cigánygyerekeknek egy arctalan, sematikus földművelő parasztot kellett lemásolni-

uk a tábláról. Véleményem szerint ez az iskolás, kötelező rajzolás az asszimiláció 

intézményes működését érzékelteti vizuálisan. Pócsik ezt a filmképet, melyben a 

rajzoló kisfiúval egy térben édesanyja krumplit hámoz, másként értelmezi. „A ben-

 
23  Stőhr Lóránt például határozottan dokumentumfilmként definiálja a Cigányokat azon az 

alapon, hogy társadalmi kérdéseket vet fel, és nem lehet pusztán esztétikai alapon 

értelmezni. „A Cigányokat […] dokumentumfilmnek tekintem, mert […] az alkotók 

nem próbálják eltüntetni a megrendezetlen helyzeteket és eseményeket rögzítő képsorok 

referencialitását, és engedik érvényesülni, sőt ki is provokálják a film […] szociológiai, 

politikai stb. fogalmakkal történő értelmezését” STŐHR 2009, 83. 
24  A beszélgetésről videófelvétel készült, mely megtekinthető az alábbi linken: 

www.youtube.com/watch?v=ZxKtLNY_taM (Letöltés: 2020. febr. 09.) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxKtLNY_taM


 Képpoétika a modernista és kulturalista megközelítések erőterében 81 
 

 

sőséges jelenet egyszerre jeleníti meg a szegénység »élhetőségét« és a társadalmi 

távolságot: a falra rajzolás elképzelhetetlensége a normális lakásviszonyok között 

élők körében ötvöződik az egy élettér funkcionális megosztottságából következő 

szoros érzelmi, társas viszonyok megidézésével.”25 A Varga által említett „felléleg-

zés” viszont nem ebből a „meghittségből” származik, hanem a kisfiú szabad, krea-

tív, önmegvalósító tevékenységéből, a rajzolásból, mely a nyomasztó iskolai kép-

sorok után következik. 

Stőhr Lóránt úgy értelmezi a film lezárását, hogy az a változás lehetőségét visz-

szazárja a „mozdíthatatlan mélyszegénység palackjába”.26 Úgy gondolom, a külön-

böző értelmezések a Cigányokat lezáró filmképet illetően tisztázásra szorulnak, 

hiszen feltűnő ellentmondás feszül a propagandisztikus, a „mozdíthatatlan” mély-

szegénység-ábrázolás és a rajzolás felszabadító, a nézőt „fellélegeztető” szerepe 

között. 

Pócsik szerint mind a Cigányok, mind a Feldobott kő kényszermosdatás-

jelenete „rögzíti egy társadalmi csoport »passzív áldozati szerepben« való megjele-

nítését”, a cigányokat az áldozatok szerepében tüntetve fel. „A Cigányok – ahogy a 

címe, a helymegjelölés hiánya, a sokféle szereplő felbukkanása is jelzi – általáno-

sít: egy már akkor is rétegzett társadalmi csoport (-on belül […]) eltakarja a kü-

lönbségeket, a passzív áldozat egységes szerepkörébe helyezi a cigányokat.”27 

A szegénység képeivel összekapcsolható mind a Pócsik által több helyen is 

hangsúlyosan kritizált „áldozati narratíva”, mind a (feltételezett) filmes propaganda 

és annak paternalizmusa. Ez utóbbi beszédmód szerint vannak még bajok a telepe-

ken, nagy az elmaradottság, szinte „archaikus viszonyok” uralkodnak itt, de a mo-

dern szocialista társadalmi eszménynek és gazdasági berendezkedésnek köszönhe-

tően haladunk és bizony vannak, lesznek eredmények is. Hiába van szó a Cigá-

nyokban munkakeresésről, egészségügyről, oktatásról, ebbe a narratívába nem ille-

nek bele a Varga Balázs által hangsúlyozott filmes „mozgás” (fejlődés, haladás) és 

„helyben maradás” (stagnálás, leszakadás) szegmensei, melyek azt sugallják: a 

modernizáció mintha nem érné el a cigánytelepet. A modernitás képi szimbólumai 

is, mint a vonat, viadukt, a repülő, az elsuhanó autók stb. szembeállíthatók az „arc-

haikus viszonyok” állóképeivel. Azt gondolom, hogy más keretet kell találnunk 

mind a film, mind a szerteágazó recepciók értelmezésére. 

 

IV. A hiányzó pedagógus 

Nem lehet, hogy az átöltöztetett roma kisfiú fehér ruhája nem az asszimiláció 

szimbóluma, hanem egy pozitívan értékelő gesztus a szerző részéről, mely a saját 

kulturális identitását felépítő jövő generációnak szól, fehér ünneplőruhába öltöztet-

ve annak képviselőjét? Nem lehetséges az, hogy a zárójelenet a paternalista, kétfe-

nekű retorika „rejtett” szerzői kifordítása? Az iskolai és az otthoni rajzolási jelene-

 
25  PÓCSIK 2014, 188. 
26  STŐHR 2009, 87. 
27  PÓCSIK 2014, 188. 
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tek összevetéséből kiviláglik, hogy a falra rajzolás „felszabadító”, a szabad önkife-

jezésnek teret adó záróképe mintegy vizuálisan túlmutat az „arctalan”, felülről, 

illetve kívülről vezérelt oktatáson (nem is jelenik meg tanító az iskolai jelenetben), 

a film szerkezetéből fakadóan fölül is írja azt. A film végén, hangsúlyos zárásként, 

kimerevített képkockában látszó gyerekrajz egy vizuális reprezentáció, akárcsak 

maga a film – e ponton párhuzamba kerül tehát a rajzolás és forgatás, e két vizuali-

táson alapuló alkotói folyamat. Beszélhetnénk akár a zárójelenet „intermediális” 

szerepéről is. A mozgókép „megáll” a rajzon, mintegy „rajzzá válik”, a két vizuális 

művészeti kifejezési forma találkozik. Talán nem túlzás itt a rendezőnek a rajzoló 

kisfiúval, illetve annak cigány közösségével szemben tanúsított „vizuális szolidari-

tásáról”, kulturális közösségvállalásáról beszélni.  

Visszatérve az „arctalan” oktatás kérdésére, a filmben, az iskolai jelenetben mi-

ért nem látunk pedagógusokat? A feltételezett pozitív, didaktikus vagy propagan-

disztikus filmüzenet alapján ez teljességgel érthetetlen. A tanítás, oktatás, „felzár-

kóztatás” személyességének hangsúlyozása a propaganda elhagyhatatlan eszköze. 

Még a Cigányok záróképével Pócsik által vizuális kapcsolatba hozott propaganda-

képnek is tartalmi eleme: a tiszta svájci sapkás kisfiú, Lázár Jani segít Lakatos 

Péternek a tanulásban.28 Mint a pedagógus hiánya is rámutat, a propagandisztikus 

elem vélhetően nincs ott a Cigányokban. 

A „propagandafilm” perspektívájából meglehetősen „furcsa” tehát az egész is-

kolai jelenet: a kötelező mosakodás,29 az iskolai egyenruhába való átöltözés, az 

említett sematikus rajz másolása a tábláról, a versmondás. Valójában itt, az iskolai 

egyenruha felvételében lelhetjük fel az emlegetett paternalista „átöltöztetést” a 

filmben. Közben halljuk a gyerekek jövőbeli álmait a társadalmi felemelkedésről. 

Ez az utóbbi „hangmontázs” azt fejezi ki, amit minden előítéletes, etnocentrikus, 

asszimilációra törő, paternalista rendszer ígér a kisebbségnek, perifériára szorul-

taknak: „Ha azt teszed, amit mondok, olyan lehetsz, mint én.” Erre persze soha 

nem kerül sor, mert a hatalmi viszonyok változtathatatlanul egyirányúak. Meglátá-

som szerint az iskolai „mini-narratíva” csak a felszínen hordozza a „változás szel-

lemét”, annak mélyén pont az ellenkezőjét mutatja be. 

Sára egyik filmképe véleményem szerint pontosan ezt, a felemelkedés hamis il-

lúzióját szemlélteti indirekt módon. A roma gyerekek mennek haza iskola után, 

 
28  PÓCSIK 2017, 184. 
29  Ezt a felülről fényképezett totál-plánt megpróbálhatjuk párhuzamba állítani a Feldobott 

kő kényszermosdatás-jelenetével. A képeket érzelmi, drámai hatásukat tekintve 

természetesen nem említhetjük egy lapon, de tartalmi szempontból mégis adódik az 

összevetés kérdése. A gyakorlat előítéletessége teremti meg a párhuzamot. Pócsik arra 

is utal, hogy a tetvetlenítés megszégyenítő, megalázó gyakorlata később áttevődött az 

iskola falai közé. Formai oldalról a kamera felülnézete, „lenézése” a gyerekek iskolai 

mosdatására erősíti ezt a képértelmezést. A Feldobott kőben viszont a közelképek 

dominálnak a kényszermosdatás során, ahogy a portréfotókon is, melyeket a Feldobott 

kő főhőse például a modern hatalom által semmibe vett tanyasiakról készített. 

„Feledheted-e ezeket az arcokat?” – hangzik el a Feldobott kőben.  
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„haladnak” a modern betonúton. A felső kameraállásból, madártávlatból „lenézve” 

fényképezett, fix totál képben látjuk az úton mezítlábasan, egy „végtelen távoli 

pont” felé haladó iskolásokat. Stőhr Lóránt szerint a Cigányokban „a szokatlan 

nézőpontok megnyitják a képeket az asszociációk felé. […] az út az idő szimbólu-

mává válik”.30 Az út szélei, mint párhuzamos egyenesek a képkeret felső felező-

pontján, a „végtelenben” találkoznak. A kép síkbeli geometrikus kompozíciója azt 

sugallja, hogy itt láthatjuk magát a „felemelkedést”, ahogy a képsík is tartalmazza a 

hosszú egyenes út síkba vetített háromszögének csúcsát, mint „enyészpontot”. Az 

idő helyett én inkább a teret asszociálnám a kép szerkezetéhez. A kép „retorikai” 

szintjén a csúcs elvileg elérhető. A valós fizikai (és társadalmi) térben, a modern 

betonúton a „feljutás” mégis (optikai) illúzió.  

Sára úgy fogalmaz, hogy az előítéletek ellen készítette filmjét. „Az a meggyő-

ződés alakult ki bennem, hogy a filmet elsősorban az előítéletek ellen, a faji meg-

különböztetés ellen kell elkészítenem […], vállalva bizonyos elfogultságot: siratóik 

szellemében együtt panaszkodva velük.”31 Miért nem forgat Sára pedagógusokkal? 

Hiszen a társadalmi integráció másik fontos szereplőjét, az orvost megmutatja a 

cigánytelepen. Az iskola „személytelen pedagógiája” csak tovább fokozódik abban 

a kontrasztban, mely a cigány népdalok, eredetmondák, a halottsiratás kulturális 

folklórértékei és az oktatási intézmény „kultúraidegen” tananyaga között érzékel-

hető: a gyerekek kényszeredetten, iskolás gépiességgel szavalják Majakovszkij és 

Petőfi verseit.32 Az iskolában rájuk erőltetett „kultúra” után még hitelesebben szó-

lal meg a cigány „hallgató” (kesergő népdal), mely a hazaérkező iskolások képei 

alatt hallható. 

Az orvos telepi jelenléte szociális értelemben ugyan pozitívan értékelhető a do-

kumentumfilm cselekményvilágában, ennek a jelenlétnek módját viszont a paterna-

lista, leértékelő viszony dominálja finoman Sára filmes ábrázolásában. Ez tapintha-

tó ki az orvos gyors, számonkérő kérdéseiben, szigorú hanghordozásában, de a 

vizuális megjelenítésben is, hiszen egy gyors vágás, és „rövid úton el is húz” onnan 

kocsijával. Más az orvos (film-)ideje, mint a „cigányok ideje”. Az időérzékelésnek 

ezt a különbségét érzékelteti az a filmkép is, amelyben az orvosra váró roma asszo-

nyok egy felettük messze elhúzó, a filmképen alig látható repülőt figyelnek. Ez a 

kép egy „vertikális montázsra” épül, vagyis egy olyan szerkesztési formára, amely-

ben jellemzően más a hang, mint ami a képhez természetes módon kapcsolódna, és 

fordítva. A vertikális montázs által kép és hang kölcsönhatásba lép, és sajátos mű-

vészi hatást eredményez – a jelenetben jól hallható a felhők között elhúzó repülő, 

de alig látható, inkább egy szép felhőjáték képi kompozíciója hat. A roma asszo-

 
30  STŐHR 2009, 88. 
31  Idézi PÓCSIK 2003. 
32  Hanghordozásuk hasonló a „jövőbeli álmaik” felsorolásához. Pócsik szerint az 

iskolában felmondott versek, akárcsak ezek az álmok, egyfajta „hűségnyilatkozatként” 

hangzanak el. PÓCSIK 2014, 187. Ugyanakkor megjelenik bennük az oktatási rendszer 

intézményes nyomása, a felmondás, felolvasás kényszere is, az iskolai személytelen 

kényszer-rajzolással állítva párhuzamba ezen filmszekvencia verbális kódját. 
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nyok feje felett elhúzó repülő, akárcsak a film más jeleneteiben a cigányok mellett 

elrobogó autó és vonat is azt szimbolizálja, ahogyan a modern élet lehetősége „el-

húz” mellettük. 33 

 

V. A rejtett poétika (rendszerkritika) 

Úgy vélem, hogy nem az ún. „archaikus elmaradottság” és a modernizáció (mobili-

tás, technika) között húzódik a film „drámai”, illetve a montázsfilm képi poétikáját 

is megteremtő feszültsége, melyet majd az államszocializmus oldhat fel „happy 

end”-ként a film feltételezett propagandisztikus végkicsengésének megfelelően. 

Inkább a filmes ábrázolás „rejtett” szerkezetében tapintható ki az a szociális és 

kulturális dimenziók közötti, rendszerszintű hasadék, egyben a filmfelszín alatti 

precíz rendezői „hasítás”, ami dinamizálja a Cigányok montázsszerkezetét (egyben 

a Feldobott kő dramaturgiai ívét is). Ez „működteti” az említett filmalkotásokat. 

A modernizációpárti államszocializmus paternalista előítéletessége, kultúrára 

való érzéketlensége az, amit Sára kitapinthatóan, felfejthető módon kritizál, és 

ezzel áll szemben a saját kultúráját gazdagon élő, szociális hátrányba kényszerült, 

de tradicionálisan egymással szolidáris roma közösség. A folklór ábrázolt elemei 

állnak szemben az arctalanul modern, rejtetten előítéletes, paternalista hatalommal. 

Sára ilyen „hatalomkritikai” értelemben, az „előítéletek” ellen, a diktatúra elnyomó 

gyakorlatával szemben készítette filmjeit, beleértve a Feldobott követ. 

A Feldobott kő kényszermosdatás-jelenete egyszersmind a főhős (Sára-alteregó) 

öntudatra ébredése is: itt jön rá, hogy nem lehetséges az „emberarcú kommuniz-

mus”. Itt válik tulajdonképpen Pásztor Balázs filmrendezővé: kimenekíti gépében 

az erőszaktétel, a roma közösség megalázását dokumentáló fényképeket, hogy az 

alapján készítse el társadalomkritikus filmjét, amely maga a Feldobott kő, és 

amelyben a teodolit által szimbolizált modern diktatúra sújtja a magyar tanya vilá-

gát is. Az ominózus jelenet tulajdonképpen az egész film origója. 

Itt is fellelhető az az „áldozati narratíva”, melyet sok esetben joggal „kárhoztat” 

Pócsik a magyar romafilmek esetében, mert a „jó szándék” ellenére, melynek célja 

felébreszteni a többségi társadalom lelkiismeretét, társadalmilag mégis káros hatá-

sú, mivel meghagyja, bele- és visszahelyezi a romákat a vesztes pozíciójába és az 

áldozati identitás narratív sémájába. Ez valóban a filmkészítés és filmhasználat 

húsbavágó etikai problémája. Ugyanakkor a Feldobott kő esetében a tradicionális 

magyar paraszti kultúra képviselői ugyanúgy áldozati helyzetben jelennek meg a 

film kockáin, mint a kényszermosdatást elszenvedők. Egyfajta „közös áldozati 

narratíva”, a hatalomnak való közös kiszolgáltatottság tapasztalata bontható ki 

tehát a film szerkezetéből. Ez az értelmezés árnyalhatja az „áldozati narratíva” 

működtetésének filmes-etikai dilemmáját. 

 
33  Sára lassan mozgó, érzékeny kamerája viszont megközelíti őket és lassú kocsizással 

bevezeti a nézőt is a telepre, egyben a „terepre”. Varga Balázzsal ellentétben úgy 

gondolom, hogy ebben az esetben Sára kamerája nem sorolható ugyanúgy a modernitás 

többi filmes szimbólumai közzé, mint a vonat vagy a repülő. 
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A Cigányok etnografikus értékeiről röviden már volt szó. Sára Sándor néprajzi 

érdeklődésének filmes vonatkozásait hosszan lehetne sorolni. Az ez irányú filmes 

érzékenység életrajzi gyökereire rá lehet mutatni már a Szőts Istvánnal való szak-

mai találkozásban, együttműködésben, örökségének gondozásában, de az életmű 

Gaál Istvánnal közös alkotásai kapcsán az ún. „bartóki modell” felrajzolásában is, 

amely a népi kultúra értékeit, elemeit ajánlja fel egy sajátosan modern folklórizmus 

alapjain, mint egy mondhatni „emberarcú”, a kulturális dimenzióra is érzékeny 

modernitást, a diktatúra szocialista realizmusának alternatíváját.34 Az elemzett fil-

mek esetében az esztétikai vizsgálódást ki lehet terjeszteni az etikai dimenzió irá-

nyába is: a filmek ugyanis hangot adnak a tiltakozásnak az elnyomó kommunista 

politikai hatalom, annak az etnikus kultúrát elimináló gyakorlata ellen, ami tehát 

megfogalmazódik abban a „közös áldozati narratívában” is, amelyet a Feldobott kő 

„narratív üzenete” működtet. 

Ez az összefüggés a Cigányokkal kapcsolatosan is kitapintható, mintegy a „so-

rok között”, képek (és hangok) között, a montázsszerkezetek figyelmes vizsgálatá-

ban. A kezdő képsor újságcímeinek megidézett propagandájával szemben ellenpon-

tot képez, azt „dekonstruálja” a hallható jazz-muzsika.35 Az ütem és a zongora játéka 

mégsem a mozgalmi indulókat idézi, ami egy propagandafilmhez illene. A jazz mo-

dern zene, de nem a kommunizmus zenéje, sajátos konnotációja bevonzza a zenei 

szubkultúrák underground, „ellenkulturális” világát. Lehetne még sorolni azokat a 

finom képi ritmusokat, amelyek asszociatív rétegei hasonló gondolati perspektívá-

ba illeszthetők. Pócsik Andrea szerint „a szerzők felváltva próbálnak érvényesíteni 

néprajzi, illetve szociográfiai megközelítést, úgy, hogy a kettő összhangban marad-

jon”.36 Ez az „összhang” inkább szembenállás: a „néprajzi megközelítésben” a 

roma folklórelemek kulturális értékei vonulnak fel, a szociografikus leírás elemei-

ben (orvosi rendelő, iskola) pedig a paternalista hatalom intézményeinek kritikája 

fogalmazódik meg rejtett módon. Más szóval az államszocialista modernizációra 

utaló momentumok összefeszülnek a „kulturalista” érzékenység képeivel, és így 

egy „rejtjelezett” poétika, ellenzéki „filmpolitika” születik. Értelmezésem szerint 

tehát nem állja meg a helyét az az állítás, miszerint Sára filmje „összhangban áll a 

 
34  Pócsik álláspontja szerint a Cigányoknak két támadási pontja is volt: a szegénység 

ábrázolásán túl a cigány folklór elemeinek bemutatása. „Ez még talán a szegénység 

nyílt ábrázolásánál is kevésbé tetszhetett az akkori hatalomnak, hiszen a kizárólag 

elmaradott társadalmi csoportnak tekintett cigányság létező, bár eltagadott etnikai 

kultúrájából villantott fel részleteket.” PÓCSIK 2014, 187. 
35  Pócsik szerint: „Sára a film legelején hangot ad a nyílt »agitatív« szándéknak. A kezdő 

képsorokon […] újságcikkek […], aláfestő hangként pedig dobszólót hallunk.” PÓCSIK 

2003. Ez a leírás mintha egy mozgalmi indulóról szólna, amely összhangban áll a 

propagandacikkek „hurráoptimista” címeivel. Véleményem szerint ez a film(hang-)kép 

elvétett értelmezése.  
36  PÓCSIK 2003. 
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korszak hivatalos ideológiájával. […] Ennek a meggyőződésnek […] rendelődik 

alá az összes alkalmazott filmkészítési eljárás”.37 

Folytatva a szoros elemzést, Sára vertikális montázsszerkezeteinek fontos sze-

repére nem csak a főcímek alatti jazzmuzsika utal. A sokszor „elnémított”, ritkán 

beszélő, de „beszédes” premier plánok arcainak sorozata alatt hallhatjuk a szinte 

kollektív sorsot megképző „csoportos interjú” mondatait. A cigány népdalok, folk-

lórelemek, a kesergők, halottsiratók beemelésével a szerző mintegy „együtt pa-

naszkodik velük”, ami rímel az általam fentebb leírt „közös áldozati narratívára”. 

Azok használata nemcsak a társadalmi leszakadásra, szegénységre adott, vállaltan 

„elfogult” modern szerzői szubjektivitásból fakad, hanem a jelzett kulturális pers-

pektíva ellenhatalmi működéséből, filmes működtetéséből. A halottsiratás szakrális 

jelenetén túl a vallásos verbális és tárgyi rekvizítumok (szentképek, keresztek) is az 

ateista politikai rendszer „kulturalista” ellenképeiként értelmezhetők. 

A klasszikus vertikális montázs egyéb „talányaira” is kaphatunk választ a felvá-

zolt perspektívából. Felmerülhet ugyanis a kérdés, hogy miért nem látjuk jobban 

azt a repülőt, amelyet az orvos rendelésére váró roma nők és gyerekek néznek a 

magasban? A totálkép szép kompozíciója valójában csupán a felhők játékát mutat-

ja. Egy másik filmképben pedig miért üres az a viadukt, amelyet feltűnően hosszan 

mutat a ritmikailag egyébként nagyon feszesen szerkesztett, rövid filmetűd? Ebben 

a képben szintén hangsúlyos a felhők árnyékának játéka a hídon, ez az egyetlen 

mozgó eleme a kompozíciónak, miközben a kép „alatt” egy gépjármű elsuhanó 

motorhangját, sőt egy pillanatra a repülő (állítólag egy szovjet harci gép) hangját is 

halljuk ismét. E két filmképet a repülő hangja, a felhők és azok árnyéka vélemé-

nyem szerint egyértelműen egymásra vonatkoztatják. Azok rejtett ritmikai, tartalmi 

és „hangképi” párhuzamait nem véletlenül fedezhetjük fel. Úgy vélem azért, mert 

itt egy olyan szimbolikával találkozhatunk, amely a lehetőségek látszólagos kiépí-

tettsége ellenére a rendszerszintű átjárás, a találkozás lehetetlenségét jelképezi az 

adott társadalompolitikai rendszerben.  

 

Végszó 

Sára filmje szerint a korszak diktatórikus és asszimilációs modernizmusa, „hangza-

tos”, de paternalista propagandizmusa, hiába vannak járművei, betonútjai, nem tud 

„átjutni a hídon” a korábbiakban taglalt kulturalista perspektíva nélkül. A viadukt 

modern vívmánya nem biztosítja az átjárhatóságot a különböző szociokulturális 

társadalmi csoportok között, pedig a híd pont ezt szimbolizálhatná. Hallunk motor-

zúgást, de a híd mégis üresen áll, mint a tanárok nélküli iskola. Az átjárást, „átke-

lést” egy olyan alapállás tenné lehetővé, ami idegen a korszak hatalmi berendezke-

désétől. Úgy vélem, hogy a Cigányok finomszerkezetébe „rejtett” üzenet nem 

mondható propagandisztikusnak, sem nem pusztán esztétikusnak, hanem inkább 

rendszerkritikusnak. 

 

 
37  PÓCSIK 2003. 
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