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Film és valóság 
1938. november 21. és december 9. között ezrek és ezrek nézték meg a Táj- és Népku ta tó Központ 

kiállítását a Károlyi-palotában. A térképek és grafikonok tényeket közöltek, a tényekkel lázítottak A 
nagybirtokok halálos szorításában vergődő kisparasztok és földnélküliek lélekszámának, vagyontalanságá-
nak járásonkénti részletezése megdöbbentet te a látogatókat. D e a feudalista maradványok mellett hason-
lóan éles támadásban részesült a nagytőke is. 

A kiállítás rendezőit és anyagát ismertető ötezer katalógus napok alatt elfogyott, újabb ötezret kellett 
nyomtatni . A kiállítást megnyitó kultuszminiszter, Teleki Pál, hozzájárult az eredeti (december 8-i) határ-
idő egy héttel való meghosszabbításához. 

Mennél nagyobb volt a siker, annál fe lháborodot tabban tiltakozott a nagybirtokosság és annak érdek-
védelmi szerve, az O M G E . Purgly Emil, a kormányzó sógora, valósággal taj tékzott , amikor „Az agrár-
népesség felosztása" c. táblán elolvasta: Mit kaptak a törpebir tokosok? Hajójegyet Amerikába. Es a 
nagybirtokosok? Az ország vezetését. „ E z egy kommunista kiállítás! Be kell csukni !" — kiáltotta, s 
neki lett igaza. Felső nyomásra maga Teleki zárat ta be a kiállítást, egy nappal az eredeti határidő után. 
Mi okozta a botrányt? 

Az I. teremben a „Föld és nép" kiáltó birtoklási ellentétét ábrázoló térképek a tulajdonkategóriákon 
kívül fel tüntet ték bir tokos-kategóriánként az átlagos földtulajdont , a mezőgazdasági nincstelenek arányát 
a mezőgazdasági népesség százalékában, a nagybirtokosok egy holdjára jutó gazdasági cselédek számát, 
végeredményben azt, hogy — idézzük a katalógust — „a jelenlegi 9 millió lakosból 6 millió, a lakosság 
ké tharmada proletár". 

Az országos helyzetet annak egy mozaikjával, a tatai járás részletesebb adataival is érzékeltették, itt 
már a népességi és bi r tokadatokat a számosállatok tulajdoni megoszlásával is kiegészítették. Naszály köz-
ségben például a kisgazdaságok jó részében még igavonó állat sem volt, az Esterházy hitbizománnyal kö-
rülölelt község 1200 lakosából 800 volt proletár. Ezzel szemben Dadon, ahol korábban földszerzésre nyí-
lott lehetőség, a földet intenzíven művelték meg, és a falu megindult a gazdagodás és az öntudatosulás 

I felé. 
A II. terem a Tiszafüredi Öntözőrendszerrel érintett táj változásairól adott képet, öt nemzedéken ke-

I resztül a művelési ágak térhódításáról és megoszlásáról, a birtokviszonyokról. Feltárult az ember szívós 
küzdelme előbb a vízzel borított területek közé szorult árvízmentes rétek-legelők szűkösségével, majd a 
lecsapolás után megjelenő szikesedéssel. 

A III . terem a tízezernél népesebb települések városmorfológiai jellegzetességéről, közművekkel , utak-
kal való ellátottságáról, foglalkozási összetételéről adott számot. Ezek az új módszerrel készült feltárások 
tudományos alapul kívántak szolgálni egy új, lakosságcentrikus fejlesztéspolitikához. 

A IV. terem egyfelől felülről igazolta, hogy a közigazgatás — létszámának meredek felfutása ellenére 
— nem tudja adott szervezeti és magatartás rendszerében a társadalmat szolgálni, másfelől a tatai járás 
mintáján alulról, a lakosság szempontjából vázolta fel a már megvalósított változások eredményeit, az 
ezután megvalósítandó intézkedések szükségességét. 

„Az ingó töke urai" címet viselő V. terem áttekintést nyújtott arról , hogy a különböző iparvállalatok 
mely fővárosi nagybank érdekkörébe tar toznak, magyarán: a f inánc- és a működő tőke összefonódását 
bizonyították. Diagramok és térképsorok muta t ták az állami és községi, valamint az egyházi birtokok sú-
lyát és az ország legnagyobb birtokos családjait. Az Esterházy család 400 ezer holdját ábrázoló térkép 
fölött Széchenyi-idézet volt olvasható: „Főrendü birtokosaink közönségesen keveset aggódnak a honrul, 
vagy külföldön költik pénzüket és élik világukat, vagy ha idehaza tengődnek is, semmi mód nem szolgál-
ják hazá jukat . " 

Az utolsó teremben a frissen visszakerült Felvidék nyelvhatárait feltüntető, a tárgyalásokra készített 
térképek néztek vissza a falakról a látogatókra. 
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Ez a voltaképpen nem nagy, de mondanivalójában erős és bátor kiállítás három munkaközösség három 
éves kuta tómunkájának eredményei t összegezte. Teleki Pál két intézete (az Állattudományi és a Műszak 
és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Földrajzi Intézet), a Györffy István vezette Néprajzi Tanszék 
és a Magyary Zoltán által vezetet t Közigazgatástudományi Intézet együttműködéséből létrejött rövidélet 
Táj- és Népku ta tó Központ volt a rendező. Számos munkatársuk közül kiemelkedő szerepe volt Elek Pé 
temek. Kovács Péternek, Kiss Istvánnak, Benda Kálmánnak, Kovács Imrének, Matula Istvánnak és Varght 
Lászlónak. 

A képviselőházban egy héttel a kiállítás bezárása után került sor — két interpelláció kapcsán — a vi 
tára, melynek során Teleki elitélte, hogy az egyébként helytálló tudományos anyagot napi politikai célok 
ra használták fel. Bizonyára osztályszemlélete is közrejátszott az általa megnyitott kiállítás megtagadásá 
ban, de jelentősebb volt, hogy a belpolitikai feszültség éleződésében akadályát látta nagyobb koncepciója 
a D u n a menti népek náci-ellenes összefogása megvalósításának. Taní tványai t egyébként a parlamentber 
megvédte, és tragikus haláláig tudományos pályájukon is támogatta, külföldi ösztöndíjakhoz juttatta őket 

A vihar azonban még sokáig nem ült el. Kiss István jogtudós az E thnograph ia 1984-4. számában közzé 
tett cikke (Visszaemlékezés a Táj- és Népkuta tó Központ kiállítására) végén 62, folyóiratban és újságbai 
publikált írást sorol fel 126 megjelölt forrása között . A cikkírók között szerepel Féja Géza (Magyarország 
nov. 22., dec. 2., dec. 16.), Magyary Zoltán (Magyar Nemzet dec. 18., 22.), Kovács Imre (Magyar Nem 
zet dec. 28.), Bajcsy-Zsilinszky Endre (Magyarország dec. 14 ). Egy, a Magyarország december 4-i számá 
ban a kiállításról megjelent cikk beszédes címe: „Ahol az emberek 82%-a a halálos ágyán látott elöszöi 
orvost." 

Nem kétséges, hogy a régi, félfeudális Magyarország fővárosában, a földjét elosztó Károlyi Mihály egy 
kori — talán szimbólumként választott — palotájában rendezett kiállítás jajkiáltás volt az elnyomottakért . 
Az értelmiségi és tudós körökben megindult, illetve — egy évvel vagyunk a Márciusi Front kiáltványa után 
— folyta tódó erjedés egyik jele. Bizonyosság ar ra , mennyire történelmietlen lenne egy kort , annak egész 
társadalmát vagy a társadalom valamelyik osztályát, rétegét sommásan elmarasztalni, monolit ikus egység-
ként kezelni. 

1985 novemberében vetí tet ték először A taní tványok című filmet, amelynek cselekménye a kiállítás 
körül kristályosodik. Az író és egyben rendező (most elsőízben rendező) 40 éves Bereményi Géza Magya 
ry Zoltán alakjáról így nyi latkozott : „Egyszer csak megvilágosodásom t ámad t : nekem erről a professzor-
ról fi lmet kell készítenem. (. . .) Megtaláltam a professzor egyik leghűségesebb tanítványát, aki megírta az 
emlékiratait , (. . .) átvettem belőle elemeket. Kiválasztottam tehát egyetlen embert, és az ő életét, véle-
ményét vettem alapul. Másokat azért nem kerestem meg, mert sok tanács között elvesztem volna 
(...) / I tanítványok dokumentumokon alapul, de a dokumentumokat fiktív történetté ötvöztem, mert biz-
tos voltam benne, hogy hiába ragaszkodom a dokumentumokhoz , a néző úgyis fiktiv történetet fog látni a 
filmben, hogy tulajdonképpen mindegy neki, hogy ez a bizonyos professzor élt-e, hogy Teleki Pál élt-e stb. 
A szó szserinti hitelességet csak néhány száz ember fogja számon kérni, a történet hitele viszont nem ezen 
múlik." (Filmkultúra, 1985. november.) 

Azt, hogy a film nem dokumentár is , hanem írói lelemény, aláhúzza az emlékiratait rendelkezésre bo-
csátó Szaniszló József is, akit az író így idéz: „ A filmet együtt néztük meg, mellette ültem. (. . .) Dr . Sza-
niszló csak annyit mondot t , őt az érdekelte, megtörténhetet t -e mindaz az ő f iatalkorának idejében, ami a 
filmben lejátszódott. Mert számára nyilvánvaló, hogy nem dokumentumfilm készült, és ez nem csak az ő 
története. Hát esetleg. így is tör ténhetet t volna valakivel, ő így nézte a filmet. Nem köszöntünk semmit 
egymásnak ." 

Világos, egyértelmű: a valóság megihlette az írót, aki a valóságelemekből fiktív tör ténetet irt. Ami 
azonban ezután történt , az csupa kérdőjel. 

Először is: Miért közölte a M O K É P négyoldalas, A tanítványokról szóló szórólapján a következőket ; 
a kiállítás „1938-ban, Imrédy Béla miniszterelnöksége és Teleki kultuszminisztersége idején lényegében 
az volt és úgy zajlott le, ahogy a film bemuta t ja . " (. . .) „Ezu tán lássuk a rendező műhelyeket és veze-
tőit ." A röplap ezután lexikális pontossággal ismerteti Magyary életrajzát (24 sor), Teleki Pálét (64 sor) 
és Kovács — a filmben T ö r ö k — Imréét (51 sor). 

Másodszor: Miért vezette félre a közönséget a propaganda? Csak egyet a beharangozó ismertetők kö-
zül: „Szoknyalebegtető baroneszek, főúri t ivornyázók, radikális fa lukuta tók és . . . A taní tványok, Bere-
ményi Géza filmje gróf Teleki Pál Magyarországáról ." (Mozihét december 5—11, Budapesti Filmajánlat.) 

Harmadszor: Miért maszkírozták a fiktív tör ténetben szereplő Telekit szinte megtévesztő élethűséggel? 
E kérdőjelekbe főleg azok ütköztek bele, akik a néven nevezett főszereplőkkel annak idején együtt 

dolgoztak, és megbotránkoztak a filmen ábrázolt papírfigurák és a történelmi valóság ellentétén. Az igazi 
tanítványok nevében Benda Kálmán, a tör ténet tudományok doktora cikket írt a Magyar Nemzet 1986. 
február 19-i számában. Ebben leszögezi — többek között — a következőket : „A film Magyary alakjában 
egy szögletes, szinte vonalzóval megrajzolt, íróasztala mellett reformjavaslatokat kidolgozó tudóst mutat 
be. Körülöt te a géptermek atmoszféráját idéző, sárga munkaköpenyes, aszfalton nőtt úrif iúk körzővel ke-
zükben tervezik az új magyar közigazgatást, a közéjük tévedt paraszt származású egyetemistát szinte ki-
lökdösik maguk közül. 

Az élő Magyary Zoltán más volt. Nyitott jellem, akinek higgadtsága mögött szenvedélyes tűz lobogott: 
a félfeudális ország demokratikus újjászületését segítő, korszerű — szolgáló — közigazgatást kívánta kimun-
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kálni. E h h e z gyűjtött tapasztalatokat Washingtontól Moszkváig, ezért küldte falura munkatársai t , ezért 
szervezte meg a tatai minta járásá t ." 

„A film egy másik főalakja, Török Imre, izgága anarchista, aki az őt letartóztató nyomozók kezéből 
kitépve magát kiabál a te lefonba Magyarynak, mindenben elhatárolva magát tőle. A valóságban Kovács 
Imre — a tudományos fa lukutatás egyik úttörője — radikális forradalmiságát mintegy leplezendő, vá-
lasztékosan öltözött, úr iemberként viselkedett. Talán ez segítette a kormányzó kiugrást előkészítő kör-
nyezetéhez való kapcsolatainak kialakításában, s így még abban is közrejátszhatott , hogy az ellenállás 
Magyar Front jának főt i tkárává válasszák. A filmben szerepeltetett szájtépő demagóggal persze mindez 
nem tör ténhete t t volna meg ." 

„A parasztfóiskolások (így nevezték magukat a faluról jött, később részben kollégiumba is szerveződött 
egyetemisták) sokfélék voltak, d e közülük egy sem hasonlított a filmben csetló-botló, bamba, dadogó Fehér 
Józsefre. 

Egy, a váci piaristáknál k i tűnően érettségizett diák — így mutatja be a film Fehér Józsefet — a való-
ságban sose törölte le kalapjával a cipőjét, nem rugdosta sorra az egyetem bezárt ajtóit és nem tört rá le-
endő professzorára. Ilyen tanítvány nem hogy Magyary munkaközösségében, de még a népföiskolások több 
ezres táborában sem akadt." 

Több írásbeli tiltakozás közül hadd idézzük Katona Ferenc mezőgazdasági mérnökét : „Minden egyko-
ri, faluról jött parasztgyereket mélységesen sért, felháborí t az író-rendező felfogása, mellyel a filmben 
szereplő tanyasi Fehér Józsefet megformálta. ( . . . ) A rendezőnek csak azt tudom ajánlani, hogy pótolja 
mulasztásait és olvassa végig a harmincas évek Magyarországának falusi társadalmát bemutató szociográ-
fiai irodalmat, de még inkább, hogy költözzék falura, tanyára, és kapanyélen, kaszanyélen megedződve 
nyúljon paraszti témához, még egy kis tanítvány f igurá jának a megalkotásához is — vagy nagy ivben ke-
rülje el ezeket a témákat ." 

Tegyük félre az indulatokat , és próbáljunk A tanítványok szereplői és a valóságos jellemek eltérése kap-
csán néhány következtetésre jutni, most nem a többszörösen díjazott f i lm, hanem általában a művészet 
történelem-ábrázolásáról. 

Régen túl vagyunk már azokon a megengedhetet len egyszerűsítéseken, hogy '45 előtt minden rossz 
volt, '45 után pedig minden jó. Nincs szükségünk arra, hogy a múlt irreálisan sommás elmarasztalásával 
bizonygassuk az elmúlt négy évtized eredményeit. Megállnak ezek az eredmények önmagukban is. 

A történet írás és a politológia ma már a múlt minél árnyaltabb megközelítésére törekszik. Ali ez a mű-
vészetre, benne a f i lmművészetre is, bár ez itt bonyolultabb. Hiszen az alkotók szuverén joga áttételekkel, 
beleérzésekkel felragyogtatni az általuk megtalált vagy megtalálni vélt igazságot. Ez a szabadság azonban 
csak a megismert tények közötti, alatti, mögötti motiviumokra vonatkozhat, a tények, a históriai jellemek 
megmásitására nem. A valóságtól való eltérés történelmi folyamatosságunk (identitásunk) gyökereinek el-
metszését jelentheti, ezért össztársadalmi kötelesség, hogy ez ellen felemeljük a szavunk. 

A kul túra tisztaságához tartozik az egyoldalú szemlélet, szemléltetés leküzdése is. Jól ismert példán: 
helyesen tette a Hideg napok c. film, hogy kemény önkritikával ábrázolta néhány megvadult horthysta 
tiszt újvidéki garázdálkodását , de nem tette helyesen, hogy ugyanakkor még csak fel sem villantotta Baj-
csy-Zsilinszky kemény fellépését a garázdák megbüntetése érdekében. Pedig így kerek a valóság. 

A honismeret—múlt ismeret is. Tár juk fel tör ténelmünkben a negat ívumokat , fogyatékosságokat, de ne 
hagyjuk magunkat megfosztani valóságos értékeinktől . 

Havas Gábor 

Pest és Buda látképe 1684 körül. Jacobus Peelers rézkarca nyomán rajzolta Hornyák László 
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A Corvina Kiadó ! 

ajánlata: 
Barcy Zoltán—Somogyi Győző: 

A SZABADSÁGHARC HADSEREGE 

Az 1848/49-es magyar szabadságharc hadseregének teljes egyenruházatát, (elsze-
relését és hadiszervezetét mutatja be a kötet. Úttörő vállalkozás — művészileg, 
szövegét tekintve is nagyon színvonalas megvalósításban. 
A jól ismert grafikusművész, Somogyi Győző egyik végzettségét tekintve történész. 
Több mint 500 színes grafikát állított össze 120 színes képtáblává; ezeken művészi 
megelevenítő erővel ábrázolja a forradalmi hadsereget a legegyszerűbb közlegé-
nyektől egészen a legfőbb parancsnokokig, történetileg az utolsó gombig hiteles 
egyenruhákban, felszerelésükkel, zászlóikkal és kitüntetéseikkel egyetemben. 
A képanyag szerves egységbe fogását és a szöveg megírását Barcy Zoltán hadtör-
ténész kutató vállalta. 

248 oldal, 120 színes képtábla, 200 x 285 mm, papírkötésben, 300 Ft. 

További ajánlatunk diákok számára: 

D O K U M E N T U M O K c. hasonmás mappa-sorozatunk kötetei: 
„Talpra magyar . . . !" 
15-dik márczius, 1848 

„. . . föl kéne szabadulni már!" 
1945. április 4. 

A sorozat következő két kötete is hamarosan a könyvesboltokba kerül: 
Petőfi 
Lánchíd 

A kötetek megvásárolhatók, ill. megrendelhetők az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
könyvesboltjaiban, Budapesten. 

Corvina-könyvek legnagyobb választéka: 

CORVINA ÉS ZENEMŰ MINTABOLT 
Budapest, Kossuth L. u. 4. 
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