
másik ember lelkében, és abszolút tekintélyt
követel magának; merttudja, hogy hatalma Isten
től van, az Ő akaratát közvetíti a sorsdöntő
órákban. Mert sorsdöntő ez az "utolsó óra": lesz
e alkalmas utódja, aki majd megtartja népét,
országát magyarnak és kereszténynek, akiben
valóban eggyé vált ez a kettő.

Tragédiájának lényege az, hogy sem Orseolo
Péter, a velencés (aki a német császárhoz hajlik
és gyűlöli a pogány magyart), sem pedig a másik
rokon, Vazul (aki konok pogány és gyűlöli az
idegent) nem látszik megoldásnak. Bármelyiket
váIasztja utódjául, véres testvérharc, iszonyú
pusztulás lesz a következménye. Tehát nem a
"döntésképtelenség" vagy éppen a téves döntés
okozza István tragédiáját, hogy tudniillik Vazult
elveti, pedig fiaiban fog továbbélni műve - mint
ahogy ezt Nemeskürty István állítja a Petőfi

Sándor Színház műsorfüzetében -, hanem az,
hogy prófétai látással megéli országalapító mű

vének emberi, átmeneti bukását. Mert nem ott ér
véget SíkSándor drámájában István király szere
pe, ahol a veszprémi előadásban befejezték a
darabot, amikor is István végső kétségei közt
felkiált: "Mit akarsz velünk, Uram? Mit akarsz
velünk? ..." sajnos ez a változat teljesen kihagyta
a mű zárójelenetét, melyben István felismerve és
elfogadva utolsó óráját, egyúttal elfogadja lsten
akaratát is, és koronáját, hatalmi jelvényeit 
országának jelképeként - lsten kezébe helyezi:
"Most már nincs semmi más . .. Csak az lsten ...
Nincsen, aki szeresse őket! Nincsen, aki védje
őket! Csak az Isten ... Én a Te kezedbe adom az
országot. Ez az ország mától a Te országod.
Meglátom, összetöröd-c azt, ami a tied."

Film

A XX. Magyar Fllmszemléről

Mint esztendők óta szinte mindig, most is a
dokumentumfilmek adták elsősorban az izgal
mas és megrendítő Iátnival6kat a filmszemlén.
(A dokumentum-műfaj előretörésével számolva
hagyták el a szemle nevéből a "játék" jelzőt,

beismerve ezáltal, hogy idehaza újabban nem a
képzelet mozg6képes játékaival hódít a film
művészet, hanem val6ságföltár6 erejével, törté
nelmi tisztázásra kész igyekezetével.) Adoku·

A veszprémi István király - e hiányosság
ellenére is - megtaláIta az utat a közönség
lelkéhez. Sőt talán nagyobb a hatása, a gondolat
ébresztő ereje, mint 50 évvel ezelőtt volt. Ebben
nagy része volt a színészi formálásoknak is.
Fazekas István Péterhercege a cselszövő, idegen
barát, kegyetlen, törtető zsarnokjelölt példája.
Borbiczki Ferenc Vazuqa hatalmas erővel jele
níti meg a visszahúzó erők féligazságát - a
szabadság és hagyomány jelszavával önzően

visszaélő népvezért. Gyöngy, a felesége - Do
hos Ildikó alakitásában - válik izzó alakká,
ahogy harcol férjéért, fiai jövőjéért, ugyanakkor
érezteti István iránti tiszteletét, rajongását is.
Mintegy ellenpontja Gizella királyné Kakuts
Ágnes formálásában. Gyöngy vérbő, indulatos
magyar asszony, aki idegennek érzi magát a
magyar királyi udvarban, és kolostorba vágyik,
Koltai Helga Ilonája jól idézi Imre herceg
emlékér, tisztaságát, emberi nagyságát. Kőmíves
Sándor az "öreg táltos" szerepében félelmetes
erővel varázsolja elénk a pogány múlt és jelen
rémségeít, veszedelmeit, ugyanakkor alakitásá
val az ősi magyarnépköltészet erejéről is tanús
kodik.

Az egyszeru, statikus díszlet (Árva György
munkája) a fehérvári királyi udvarházban játszó
dó események alkalmas színterének bizonyult.
Mártha István kísérözenéie - a fényhatásokkal
együtt - erőteljesen érzékeltette a keresz
tény-pogány ellentétet.

SíkSándor művével nem csupán egy megújult
színházat avattak Veszprémben, hanem újra fel
fedeztek egy igazi magyar drámát.

Borián Tibor

mentumfilmek hatásávallegfeljebb azok a játék
filmek kelhettek versenyre, amelyek a személye
sen megélt történelmi emlékeket emelik át a
művészet szférájába. A fikciónak csak a külső

ségek, a játékkeretek megteremtésében hagynak
helyet ezek az alkotások. Mondandójukban azon
ban ott dörömböl kíméletlenül a non-fiction, az
átélő, a túlélő ember tanúsítványa: amit ezeken a
filrnkockákon lát a tisztelt publikum, mind meg
szenvedett val6ság.

Téglásy Ferenc játékfilmje, a Soha, sehol,
senkinek sajátos mödon sokkal nagyobb síkere-
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ket arat killföldön, mint idehaza. Nyugat-Német
országban és OlaszorsZágban a múlt év őszén

nemzetközi fesztiváldíjakat kapott ez a kitelepí
tettek lélekrajzát szívbemarkoló és őszinte egy
szerűséggel elbeszélő film. Idehaza meg alig-alig
beszélnek róla. Dijakat nem nyert, mozikban
elvétve játsszák, és ha mégis, a közönség egy
része nem tud mit kezdeni vele. Hogyan is tudna,
fölkészületlenül éri a többséget a negyvenedik
évén túl elsőfilmesként debütáló forgatókönyv
író-rendező munkája. Nem esztétikai fölké
szültség kell ehhez a filmhez. Téglásy Ferenc, a
televíziózás stádóit végigjárván, pontosan tudja,
hogy a fontos mondandókat közérthető képso
rokkal kell a közönség elé vinni. Egyenes vonalú
filmmeséje, amelynek minden egyes képsorát
klasszikus szabályok szerint szerkesztette meg,
az érorendszerével ejti zavarba az embereket.
Nem kevesebbet bizonyít be ugyanis általa
Téglásy Ferenc, mint azt, hogy a család erkölcsi
SZéthullása,a tízparancsolatos morál értékvesz
tése ekkor, az ötvenes évek jogtiprásai során
kezdödön el és vert tanyát, szinte kivédhetetie
nül. Két erős és tisztességes ember - a rendező
szülei, s egyben annak a középosztálynak a
képviselői, akik hosszú-hosszú évtizedeken át
áldozatos munkájukkal tartották fönn a mo
dernné, azaz polgárivá váló társadalmat - úgy
vág neki, kénytelenségből persze a kitelepítés
nek, hogy hiszi és vallja, a határtalan szerelem, a
tisztesség és a munkabírás ezt a megpróbáltatást
is segít átvészelni nekik, emberül. Akár a világ
háborút. De nem segít. A félelmek és a megaláz
tatások, az embertelen körülménjek szétrágják a
szerelmet is, a tisztességet is, az emberséget is.
Végérvényesen, de legalábbis nemzedékekre ki
ható erkölcsi és jellembeli roncsolásokat okoz
va. Az édesapa, aki öröklött és magától értetődő
pater familias-i kötelességének tartja, hogy fiát
egyenességre, kötelességtudatra és felebaráti
segítőkészségre nevelje, kénytelen arra biztatni
elsőszülöttét, hogy soha, sehol, senkinek el ne
mondja azt, amit otthonában hall, azaz: atyai
parancsra ne legyen nyílt és egyenes a világgal
szemben. Kötelességtudatból és felebaráti segí
tőkésZségból pedig az édesapa is rosszul vizs
gázik. Acsalád, a társadalom tartópillére megdől,
csoda-e, ha szétesik a világ?

Másfajta társadalmi és erkölcsi ,tartópillérek'
megdőltéről szól Bereményi Géza díjakkal is
jutalmazott, pompás kiállítású filmje, az Eldorá
dó. Történelmileg és közgazdaságilag is igazol
ható annak a rétegnek is a tartöpíllér-volta,
amelyikről a Téglásy Ferenccel nagyjából egy
idős, ugyancsak személyes, gyermekkori
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élményeiből, emlékeiból építkező író-rendező

Bereményi Géza mesél: a kereskedőké. Azoké a
szorgos és találékony kisembereké, akik saját
kezűleg és ,saját lelernényüleg" összegyűjtött

vagyonnal, arannyal vették meg a jogot e hazában
az élethez, a polgárosult modus vivendi-hez,
talán méga köztiszt elethez is.Ámde ugyanakkor,
amikor a dolgos és tanult középosztálybelieket
hortobágyi viskókba költöztetik fegyveres
kísérettel, a Teleki téri kereskedővilágban is
fölborul a ,rend'. Azarany helyett a kapcsolatok
nak lesz értéke, vagy még azoknak sem, csak a
fegyvereknek, a vérnek, az erőszaknak. Értékte
lenné vált aranyával a markában, a megbolydult
világot értetlenné merevült tekintettel utoljára
körbepásZtáZva búcsúzik mindentől a kereske
dő, a tökéletes tanácstalanságot és értékbizony
talanságot hagyva örökül unokájára. Látványos,
lázas film az Eldortilló. Látszikrajta, író írta és író
rendezte sokat próbált filmesek baráti segítsé
gével. Aminthogy a Soha, sebol, senkinek címú
filmen is látszik, hogy rendező írta és rendező

rendezte, konok magáramaradottsággal. A két,
egymástól külsöségeíben teljesen különbözömű
mégiscsak együtt és egyszerre fejezi ki pontosan
a negyvenévesek megfellebbezhetetlen ítéletét
gyermekkoruk, az ötvenes évek jóvátehetetlen,
felnőtt eszükkel és akaratukkal is helyrehozha
tatlannak tűnő pusztításáról: az embertelensé
gek által széttört erkölcsről,amelyet összeillesz
teni - úgy tűnik föl e filmekben - nem lehet
már sohasem.

Voltaképpen ugyanezt a szomorú igazságot
ismételgetik a filmszemlén bemutatott legfigye
lemreméltóbb dokumentumfilmek is: az ötve
nes évek erkölcsi pusztításainak máig ható, társa
dalmi méretú jü\'átehetetlenségeit. Tőlgyesi

Ágnes ifjú, és a hittel eladdig még soha nem
találkozó rendezönö elindul, hogy ,érdekes' és
,eredeti" vizsgafilmet forgasson szeretetottho
nokban élő, egykori apácákról. És amint pereg a
filmszalag, amint peregnek az idős vallomáste
vők szavai, kiderül, hogy ,eredeti' és ,érdekes'
vizsgafilm helyett (\'agy mellett?) olyan munka
születik, amely napjaink szociális nyomorúságait
és kilátástalanságait is megmagyarázza. Elesette
ket életre szölö elhivatottsággal ápolni, szellemi
és testi fogyatékosokat gondozni önmagát is
föladva csak az képes, aki Istennek szenteli
életét. Egymeggondolatlan, a valóságos igények
kel és lehetőségekkel mit sem törődő rendelet
azonban föloszlatta azokat a női szerzetesrende
ket, amelyek szegénységet, engedelmességet és
tisztaságot fogadva, Isten nevében az emberi
séget szolgálták. Föloszlatta, megbélyegezte,



meghurcolta. JöWtételt a megélt szenvedé
sekért semelyik nem várt, nem is kapott. Derűs

tekintettel néznek le az '" evi/ágb61. .. círnű

nyolcvanperces dokumentumfilm szereplöí a
nézökre. Könny csak akkor bontja el a szemüket,
ha el nem végezhetett munkájukra fordul a szó.
Arra, amit más sem végzett CIhelyettük, az egész
társadalom kárára.

Az eddig még föl nem tárt tények filmje az
... evi/ágból. .. Dokumentumértéke - minden
elsőfilmes elnagyoltsága és gyakorlatlansága el
lenére is el kell ismerni - óriási. Lesznek bizony
hamarosan olyan nemzedékek (vagy tán már
vannak is?), amelyek egyedül Tölgyesi Ágnes
filmjéból tanulják meg, mit jelentett Magyaror
szágon 1948-ig ez a fogalom: apácarend. De
dokumentumértékénél is fontosabbnak tartom
e film kimondatlan, és l ppen kimondatlanságuk
kal SÜrgető kérdéseit: ki végzi el helyettük, e
szélnek eresztett szolgálórendek helyett azokat
a közösségí tennivalókat, amelyekre a sze
génységre, engedelmességre és erkölcsi tiszta
ságra nem fogott mai emberek a szükséges
számban alkalmatlanok?

Az egyházi intézmények - iskolák és rendek
- államosítása a kiindulópontja Ember Judit
Pócspetri cimű háromszáztiz perces dokumen
tumfilmiének is. Témája azonban a megkínzott
és megbélyegzett nép. Pöcspetrírt 1948-ban a
falu plébánosának biztatására tiltakoztak a lako
sok iskolájuk államosítása ellen. Az összegyúlt
embereket megfékezni akaró egyik rendőrnek

elsült a fegyvere, és a rendőr holtan esett össze. A
falut ettől kezdve "rendőrgyilkosnak" titulálták,
lakóit megverték megfélemlitették, a "fő bűnö

söket" bíróság elé állították. súlyos ítéletekkel
elítélték. Pócspetri viharos, hatalmas sajtó
kampánnyal kísért koncepetos pert "szolgálta
ton" az országnak. Ember Judit, aki a közelmúlt
történelmének jogtalanságait olyan rendíthetet
len következetességgel örökíti meg, nyomozza
ki dokumentumfi1mjeiben, dacolva tiltással,
kegyvesztettséggel és félreértéssel, akár egy
megszállott, tíz esztendeig készült rá, hogy Pócs
petrin megörökítse az ígazsagot; Úgy,ahogyan a
falu lakói elmondják. Lélekgyötrő film lett a
munkájából. Azt ábrázolja ugyanis a közvetlenül
föltárt tények fölött, hogy tniként lesz mártir a
nép, noha nem akar mártír lenni. Gazdálkodó
akar lenni, és őseitől örökölt erkölcsök és hitek
továbbvivője.Azt ábrázolja, miként lesz a hata
lom játékszere és eszköze a hatalmi törekvések
től érintetlen, ártatlan és naiv ember. Meg azt is
ábrázolja ez a film, mennyivel nagyvonalúbb a
megbocsátásban a nép, mint az első vonalakban
hadakozó és tevékenykedő közéletlek. Nem ke-

res búnbakokat, noha kereshetne. Nem pana
szolja föl tönkrement életét, noha fölpanaszol
hatná. Nem rehahilitációt kér a nép, csak tisz
tességes életet, noha a Pócspetri-ügy az - sejlik
föl a filmben -, amelynek révén a nép negyven
éve fölsebzett becsületét begyógyíthatná a jog.

Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza
háromrészes dokumentumfilmjének, a Recsk,
1950-53 címűnek az az "előnye" filmtársaival
szemben, hogy azokat a gondos, tárgyilagos és
fegyelmezett aprólékossággal bemutatott jogta
lanságokat, embertelenségeket, amelyek a hír
hedt megsemmisítő táborban megestek, .égi
katharzissal" tudja föloldani, elsimítani. Nem
gyötrődik és nem szorong a néző az utolsó
filmkocka után, nem úgy, mint Ember Judit
filmjét megtekintve. Valami bevégeztetett, gon
doljuk, sápadtan a figyelemmel kísért sok ször
nyűség után. Sápadtan a múlttól, de nem reszket
ve a jövőtől.

Egykori rabok és egykori fegyörök vallomásai
sorjáznak a filmen. (Az egykori rabokkal Bö
szörményi Géza beszélget, ki maga is végígszen
vedte Recsket, az egykori fegyőrökkel pedig
Gyarmathy Lívia, Azzal a tapintatos kérlelhetet
lenséggel kérdez ő, amivel egyedül az asszonyok
tudnak csak fölülkerekedni a rosszon. Az asszo
nyok, az élet és a jóság természettől rendelt
hordozói, örízöí.) Aki rab volt Recsken valaha,
minden testi-lelki megnyomorodottsága után is
csillogó szemű, emelkedett szellemű szemé
lyiségként éli az életét. Aki fegyőr volt, megtört
tekintetű, szetesett egyéniségű szerencsétlen.
Azevilági igazságszolgáltatásnál többre képes, és
amannál - lám - gyorsabban is működő másik
igazságszolgáltatás jelenvalóságát bizonyítja a
Recse-film, noha Istenről csak egyvalaki szöl a
többórás müben, a recski megpróbáltatásai
idején Istenhez "esztergályozódó", egykori
huszártiszt. Nem más dimenziókban, nem is
paragrafusok között keresendőktehát a becsüle
tes és a becstelen tettekre a válaszok, a jutalmak
és bünhödések, hanem kinek-kinek a saját sor
sában - szűri le a legfőbb tanulságát a néző

Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza mű

vének. És ez a látványosan közzétett, szötlan
határozottsággal hirdetett filmes tanulság aligha
nem még a történelmi "sötét foltok" föltárásánál
is nagyobb tette a mai magyar filmművészetnek.
A belső igazságszolgáltatás elkerülhetetlen
ségének művészi kinyilvánítása és elfogadtatása
jelenti ugyanis az egyetlen garanciát pillanatnyi
lag arra, hogy pócspetrik és recskek ne ísmétlöd
hessenek meg mifelénk soha már.

Lőcsei Gabriella
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