
FELSZABADULÁSUNK ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜL 

Éjszakára hajnal, Szabadság, Született 1945-ben... 
INTERJÚ. HÁROM DOKUMENTUMFILMRŐL 

Háború, felszabadulás, újjáépítés, 
az elmúlt huszonöt év eseményei — 
ezt a történelmi korszakot vitte 
fi lmre három kisfilm-rendezőnk. 
Filmjeikről kérdeztem őket. 

Az Éjszakára hajnal Bokor Péter 
filmje. Tulajdonképpen már 1965-
ben készült, most némi változtatás-
sal kerül a mozikba, azok a részek 
változtak, maradtak ki, melyek 
konkréten a huszadik évfordulóhoz 
kötődtek. 

— A fi lm tíz epizódot ragad ki ab-
ból a történelmi periódusból, ami 
Magyarország legtragikusabb idő-
szaka volt, a legsötétebb éjszaka. A 
német megszállás, 1944 október 15-e 
az a drámai pillanat, mely utolsó 
lehetőségként kínálta a háborúból 
való kiugrást, s amit vezetőink el is 
mulasztottak. Ma már sokat beszél-
nek ezekről az időkről, tanúkat 
idéznek, de a f i lm elkészültekor még 
az újdonság erejével hatottak azok-
nak a volt Horthy-tiszteknek, vezér-
kari bennfenteseknek vallomásai, 
akik közvetlen „közelről" látták eze-
ket az eseményeket. A f i lm egy öreg 
félkarú parasztbácsi visszaemlékezé-
seivel fejeződik be, aki elmondja, 
mit jelentett neki és a többieknek az 
a pillanat, amikor megszűntek a har-
cok, a bombázás, a puskaropogások 
csak valahonnan messziről, a nyu-
gati határon túlról szóltak, s ő meg-

húzhatta a falucska templomának 
békét jelző harangját. 

— Mi volt a történész, vagy film-
rendező szerepe ennek a dokumen-
tumfilmnek az elkészítésében? 

— Egy ilyen filmnél nem lehet el-
választani a kettőt A dokumentum-
film nem él érzelmi töltés nélkül, de 
legfőbb hatóereje a tények feltárá-
sának logikai ereje. Egy-egy bonyo-
lult történelmi folyamat plasztiku-
sabbá válik — ha ezt sikerül elérni, 
jó dokumentumfilm született. Ha a 
történész és a rendező munkáját 
kettéválasztjuk, szembeállítjuk; — 
vagy oktató film, vagy érzelmi túl-
áradás lesz a filmből. 

— Sokan azt tartják, helyesebb a 
rendező helyett szerkesztőnek nevez-
ni egy ilyen film alkotóját, hiszen a 
megtörtént eseményeket csak egy-
más mellé lehet rakni, összeállítani, 
de nem rendezni ... 

— Bármennyire történelemről is 
van szó, én szükségesnek tartom a 
rendező jelenlétét. Ha nem érezni az 
alkotó személyes felháborodását, hi-
tét, meggyőződését, nem igaz a film. 
A történelmi dokumentumfilm az 
események olyan logikáját állítja 
egymás mellé, hogy az érzelmeket 
váltson ki, művészi élményt nyújt-
son. Az üveglencse bármennyire is 
„objektív", hogy mire irányul, a 
szubjektumtól függ. 

Bokor Péter: Éjszakára halna! 



— ön, m int a TV népszerű „Szá-
zadunk" sorozatának főszerkesztője, 
érez-e valami különbséget vagy ha-
sonlóságot egy ilyen tévésorozat, 
vagy mozifilm között? 

— Egy mozi f i lm nagyobb sűrítést 
kíván, ugyanezt a tematikát a T V -
ben részletesebben is kibonthattam 
volna, periférikusabb kérdéseket le-
hetett volna boncolgatni. De mód-
szer tekintetében nincs nagy d i f fe -
rencia. Ma már a moziban is csi-
nálják, hogy egy-két ember megszó-
laltatásával mutatnak be történelmi 
eseményeket. A z érdekes ember képi 
megjelenítésében is érdekes. 

— Mi volt az az érzelmi, meggyő-
ződésben többlet, amit a rendező 
hozzá akart tenni a történelmi ese-
ményekhez? 

— Az t akartam elmondani, hogy 
ennek a kis országnak, melynek la-
kóit sokféle érdek, vélemény, néző-
pont választotta el egymástól, 1945 
április 4. egyértelműen a felszabadu-
lást jelentette, a háborútól, repesz-
daraboktól, bombától, pincétől, a 
tetvektől. A z emberek egy kicsit 
megtisztulva jöttek fe l a pincékből 
egy hajnal kezdetén, várva mit hoz 
a nap, mely felvirrad? 

A választ Bokor László f i lm je 
adja meg. ö ott folytatja, ahol Bokor 
Péter abbahagyta; a Született 1945-
ben... az elmúlt huszonöt év tör-
ténelmét adja. 

— Filmen van meg legkevésbé a 
korszak politikai értékelése. Egy éve 

dolgozunk ezen a f i lmen, több száz-
ezer méter híradó részletet, doku-
mentumfilmet néztünk át, külföldi 
tudósítók f i lmje i t . De megszólalnak 
majd a most huszonöt évesek is, hi-
szen ezzel az országgal együtt ők is 
45-ben születtek. 

— Mi az a „történelemszemlélet", 
mely megfogalmazódik a filmben? 

— Egy egyenes vonalú fejlődést 
szerettünk volna bemutatni, mely 
ha buktatókon keresztül halad is. de 
1945-ben kezdődött és napjainkba 
torkollik. Nem igaz az a felfogás, 
hogy napjaink történelme 1957-ben 
indult el, minden ami azelőtt volt 
leírandó. Szeretik el felejteni azokat 
az éveket, nem beszélnek róla, vagy 
csak elítélően. Mostanában a törté-
nelmi háttér a f i lmekben mindig 
negatívan jelentkezik, divat csak 
fenntartásokkal élni. Pedig egy or-
szág épült f e l közben. Romokból. 
Egy amerikai újságíró járt közvet-
lenül a háború után Budapesten, ő 
mondta: nem értem a magyarokat, 
miért éppen ebben a romhalmazban 
akarják felépíteni a várost. Buda-
pestet inkább pár kilométerrel ar-
rébb kellene felépíteni. 

— Milyen elv szerint csoportosul-
nak az események? 

— A kronológia az egyetlen ve-
zérlő elv. Izgalmasabb, mint bármi-
lyen dramaturgiai fogás. A z esemé-
nyek sora néhol a krimi izgalmával 
vetekedő feszültséget teremt. 

— Mi a rendező szerepe egy ilyen 
archív anyagokból felépülő film 
„rendezésekor" ? 

— Valahogyan a történelem is 
„új járendeződik", a filmkészítés köz-
ben új fajta összefüggések teremtőd-
nek. De én azzal együtt, hogy már 
közel hatvanadik f i lmemet készí-
tem, egvszer sem írtam alá: ren-
dezte . . . Ilyen f i lmeket nem lehet 
„rendezni". 

— Elegendő nyersanyagnak bizo-
nyultak a filmhiradórészletek, ripor-
tok? 

— Voltak problémáink, mert mi 
nem akartunk lakkozott eseménye-
ket bevenni a f i lmbe. Pedig az ötve-
nes évek híradóiban volt elég ilyen. 

Bokor I.ászló: Születeti IMS-ben 



Vitéz Gábor: Szabadság 

— Mit akar a ma nézőinek elmon-
dani a huszonöt év előtt történtek-
kel? 

— Ma, amikor gondjaink egészen 
más természetűek, azt akartuk meg-
mutatni, honnan indultunk és hová 
érkeztünk. 

ö t ismert dalxa komponált filmet 
Vitéz Gábor a szabadságról, a címe 
is ez: Szabadság. Állóképek, fotók 
váltogatják egymást, a zene ritmu-
sára, minden kísérószöveg nélkül. 

— Az első tétel a Mocsár dal rit-
musára, hangulatára épült, a felsza-
badulás előestéjét mutatja. A máso-
dik a Poljuska dallamára a felsza-
badító szovjet katonák harcát ábrá-
zolja, a harmadik az „Ember, ne 
csüggedj" kezdetű dallal mondja el 
az új élet első lépéseit. A negyedik 
a „Már termelnek újra a gyárak" 
című dalra az újjáépítés képei. S az 
ötödik, a „Sej, a mi lobogónkat. . . " 
a politikai élet megindulását jelzi. 
Az első szabad május elseje képeivel 
fejeződik be a film. Mindössze nyolc 
és fél perces. Mindez csupa mozgás, 
fotókon belüli mozgás, a zene üte-
mére vágva. 

— Ez a nagyfokú dinamizmus 
szinte mozgó filmmé változtatja a 
képeket. Miért csak fotókkal dolgoz-
tak? 

— Mert nagyobb a választék. Nem 
akartuk összekeverni aztán fi lm 
insertekkel. 

— Nem hatott önre a Grun-
walsky-féle Vörös május, amely ha-
sonló technikával készült, hasonló 
ötleten alapult? 

— Nem. Az ötlet onnan szárma-
zik. hogy múlt év végén a Hang-
lemezgyártónak egy lemezt készítet-
tem Szabadság címmel, amelyen ko-
rábban versek, dokumentumok és 
dalok voltak. Ott csak hangokkal 
dolgoztam, de filmes lévén már ak-
kor szinte hozzá láttam a képeket 
is. Csak ki kellett válogatni a képe-
ket. 

— M i colt a válogatás alapja? 

— Olyan képeket kerestünk, ame-
lyek tartalmukban, dinamizmusuk-
ban vissza tudják adni a történelmi 
mozzanatokat, úgy hogy azok em-
ber közelbe kerüljenek. Például a 
Poljuska részben csak arcokat mu-
tatnak, az egyes ember arcát, vagy 
az újjáépítési szakasz nem csupa 
nagy totál, ahol az emberek szorgos 
kis hangyákként „újjáépítenek", ha-
nem munkáskezek, arcok. 

— ön történész, a film is a tudo-
mányos filmek stúdiójában készül. 
Hogyan fér meg ez a lírai feldolgo-
zás a tudományos megközelítéssel? 

— A „tudományosság" mindösz-
sze annyi ebben a filmben, hogy ma-
ximális hitelességre törekedtünk. 
Minden egyes kép megfelel annak a 
korszaknak, tartalomnak, amilyen 
összefüggésben szerepel. A fi lm kü-
lönben valóban lírai feldolgozása a 
felszabadulás eseményeinek. Nincs 
történelmi elemzés, bonyolult ösz-
szefüggések feltárása. A felszabadu-
lás, a szabadság történelmi hangula-
tát idézzük. 

SZÉKELY GABRIELLA 


