
Csak  egy bűne van 
A  Dunánál  

A szociográfia legjelentősebb tel-
jesítményei  ma  filmen  szület-
nek.  A  film  átvette  a  husza-

dik  századi  magyar  irodalom  legna-
gyobb  hatású vállalkozásának  hagyo-
mányait,  s  a  dokumentarista  művé-
szet  eszközeivel  eljut  a  valóság  azon  
régióiba, amelyekbe  az  utóbbi  évtize-
dekben a tudomány  ós a politikai  köz-
tudat  nem  jutott,  nem  juthatott  el.  
Ehhez  persze sokfelől  kap  ösztönzést,  
támogatást,  forrásanyagot  —  külön-
böző intézetekben partizánkodó kuta-
tóktól  az  irodalmi  mélyinterjú  nagy-
szerű  művelőin  át  elszánt  újságírókig  
—,  de  a  filmesek  érdemeit  ez  nem  
csökkenti.  Ellenkezőleg:  fogékonysá-
gukra  és  felelősségtudatukra  vall.  

Schiffer Pálra különösen jellemző  a  
mindig  expedícióra  kész  tájékozó-
dási  hajlam,  a  felfedező  út  előtti  in-
formációgyűjtés,  „készletezés"  iz-
galma. Nyomon követhető  ez a Cséplő 
Gyuri,  A  pártfogolt,  a  Földi  paradi-
csom  megformálásában  vagy  leg-
utóbbi  műve, a —  méltatlan  utóéletű,  
pedig/mert  a  mai  magyar  valóság  
egészére  jelképes  erővel  rávilágító  —  
Kovbojok  szerkezetében,  amelybe  a  
rendező  a  maga  alkotói  habitusát  is  
belekomponálta.  Új  filmje,  A  Duná-
nál  talán  minden  eddiginél  elmélyül-
tebb  kutatás,  csoportmunka  ered-
ménye:  Magyar  Bálint  szociológus-
nak  ós  munkatársainak  Dunapatajon  
ós  környékén  gyűjtött  dokumentu-
maira,  interjú-anyagára  épül.  

Hót ember  beszél az életéről,  s  köz-
ben  hétféleképpen  elmond  egy  törté-
netet  —  a  faluét,  az  1956  őszéhez  
vezető  s  az  akkor  zajló  eseményekét.  
A film konstrukciója  — ezt a szót kell 
használnunk  —  klasszikusan  szép:  
akár  egy  múlt  századi  nagyregény-
ben,  úgy  tűnnek  föl  sorban  s  jönnek  
egyre közelebb hozzánk hőseink, más-
más  helyszínről,  más-más  múlttal  és  
jellemmel,  hogy  azután  közös  drámá-
jukból  más-más  sebekkel  ós  tanulsá-
gokkal  kikerülve  hagyják  el  a  szín-

Mi  magyarok  elég fejlettek  voltunk  
ahhoz,  hogy fényképezzünk,  de elég 
fejletlenek  ahhoz,  hogy legyen  mit  

fényképezni. 
( Ágh  Attila)  

teret.  Ugyanakkor  az  apró  mozzana-
tok,  a  rímelő  és  feleselő  részletek  szi-
multán  tömörséggel,  bravúros  rit-
musban  peregnek  előttünk,  s  így  a  
krónika  egészének  méltósága,  nagy  
formátuma  zaklatott  narráción  ke-
resztül  jut  érvényre.  Ez  a  pontosan  
eltalált  s  végig  kifogástalanul  hasz-
nált  dramaturgia  Schiffer  és  stábja  
tehetségén  fölül  azt  is  példázza,  mi-
lyen  kiforrott  eszközökkel  jutott  el  
mára  a  magyar  filmszociográfia  oda,  
hogy  nem  pusztán  jelenségeket,  ha-
nem  sorsokat  mutasson  föl  „talált  
lelkekből". 

A hét  ember  kiválasztása,  a  minta-
vétel  körültekintő,  egy  ötvenes  évek-
beli  falu  társadalmának  keresztmet-
szetét adja: az elöljárói tisztséget  vál-
laló,  első  generációs  parasztpolgáj-;  a  
falura  visszahonosodó  katonatiszt;  a  
szegényparasztból  lett  párttitkár;  a  
falusi  lumpenrétegből  a  mindenkori  
hatalomhoz  csapódó  „kispárttag";  a  
falusi  iparosmester;  a munkásból  lett  
falujáró pedagógus és a parasztgazda, 
kiszámíthatatlan  kuláklisták  ós  is-
métlődő  téeszesítések  szenvedő  ala-
nya.  Úgynevezett  „egyszerű  paraszt-
ember"  tehát  csupán  egy  van  a  sze-
replők  között,  ám  ez  az  arány  indo-
kolt.  A  negyvenes  évekre  a hat  és fél 
ezres lélekszámú Dunapataj  —  amint  
Erdei  Ferenc  nyomán  Juhász  Pál  és  
Magyar  Bálint  írják  —  „már  nem  
paraszttársadalom,  mert  elszakadt  a  
paraszti  hagyományoktól,  és  közös-
sége  nem  zárt",  ugyanakkor  csak  
„fólpolgári  társadalom,  mert  minden  
polgárosodás  mellett  tovább  élnek  a  
korábbi  társadalmi  rend  formái".  Ez  
a  nyitottabb  szerkezet,  a  kisparaszti  
vállalkozói  kultúra,  a  nagyszámú  
iparos-  ós  kereskedőréteg,  az  intenzív  
egyesületi  élet,  az  erős  presbitérium  
a  mezővárosi  felemelkedés  útját  je-
lezte,  igen  sokféle  csoport  mozgásá-
val.  A fordulat éve  után azonban  eze-
ket  a  mozgásformákat  befagyasztva  
új erők jelentek meg a faluban, s Kör-

mendi  Józsi  bácsi  —  rövid,  Paraszt  
Párt-szervező  lelkesedós,  majd  gyors  
csalódás  után  —  egészen  kiszorul  a  
politikai  színtérről;  ettől  kezdve  af-
féle rezonőr-szerep jut  neki.  (Más  kér-
dés,  hogy  a  film  e  szerep  szomorkás  
iróniáját-öniróniáját  nagyvonalúan  
kamatoztatja,  ós  képes  arra,  hogy  
egyetlen  öregember  szuverén  böl-
csességén  át  a  mindig  kiszolgáltatott  
többség  állandó,  számonkórő  jelen-
létét  érzékeltesse.)  

Az  56 előtti  erjedési folyamatban  s  
56  őszén  tehát  Patajon  a  drasztiku-
san  megszakított,  korábbi  érdekkép-
viseleti  formák,  reflexek  küzdelme  
folyt  egy  totálisan  központosított,  
torz  irányítási  rendszer  helyi  formái-
val,  reflexeivel.  Ez  a  küzdelem  azon-
ban nem feketék ós fehérek sakkjátsz-
mája  volt;  funkciók,  pártállások,  ak-
tákban  rögzíthető  adatok  csupán  
megbélyegezhetik  a  résztvevőket,  a  
valódi  Inozgatórugókat  s  társadalmi  
hasznosságukat  a  legellentmondáso-
sabb  szituációkban  kell  megkeres-
nünk.  Éppen  az  1956.  után  izgatás-
ért  elítélt  Kiss  István  mondja  a  
pataji  párttitkárról  —  a filmben  saj-
nos  el  nem  hangzó  interjúrészlet-
ben  — :  „A  dunapataji  párttagok  
nagy  része  csak  párttag  volt,  nem  
kommunista.  Igazi kommunista  párt-
tag,  olyan,  mint  a  Dór  Laci,  aki  az  
igazság,  a  becsület,  az  őszinteség  ós  
tisztakezűsóg  útját járja, olyan  kevés  
volt."  Arról  a  Dér  Lászlóról  van  szó,  
aki  nagy  bátorsággal  emberek  tucat-
jait  vette  le  a  kuláklistáról.  Taba  
János  azért  látta  el  a  tanácstitkári  
tisztet,  hogy  a  beszolgáltatások  irra-
cionális  követelései  közt  segítsen  el-
igazodni,  s nem  a túlteljesítés  ember-
telen  mámora  vállaltatott  vele  akkor  
erkölcsileg  kompromittált  funkciót.  
Egy  külső  mechanizmus  személytelen  
szolgájaként  végrehajtani  minden  
utasítást  —  könnyebb  lett  volna  
(könnyű  volt):  hétfőn  ezt,  kedden  
akár  az  ellenkezőjót.  Akadtak  tehát,  
akik  egyfajta  köztes  szerepet  vállalva  
igyekeztek  az  új  struktúrában  jog-
talanul  sérült  érdekeket  védeni.  Azt  
mondhatjuk,  hogy  ezeknek  az  embe-
reknek  az  esetében  az  ötvenes  évek  
küzdelme a személyiség belső terepein 
(is)  folyt,  aminek  feltérképezése  a  
filmszociográfiának  ugyanúgy  vállalt  
feladata,  mint  a  külsődleges  esemé-
nyek  rekonstruálása.  (Ma,  amikor  a  
közlóspolitika  többet  visel  el  a  sze-
mélyes  meggyőződés  „botrányos"  
megfogalmazásaiból,  a  családi  vagy  
társas  élet  kifejezésformáiból,  Ma-
gyarország  felfedezése  során  egyre  
mélyebbre  merészkedünk  az  indivi-
duum  gondolat-  és  érzés világába,  s  
bár manapság sem mulasztjuk  el óva-
tosságra  inteni  magunkat  a  magán-
történelem  óhatatlan  szubjektiviz-
musával  szemben  —  gyakran  alap-
talanul,  ritkábban  joggal  hivatkozva  
úgymond tudományosan feldolgozott,  
illetve  hivatalosan  deklarált  té-
nyekre  —,  a  közelmúlt  e  birtokba-
vételének,  a  személyes  információk  



beavatás-élményének  jelentősége  már  
kétségbevonhatatlan.) 

A  filmbéli  beszélgetésekből  kide-
rül:  az  emberek  összességében  ponto-
san  érezték  e  belső  vívódások,  mér-
legelő  indulatok,  a  kompromisszu-
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A  Dunánál  —  magyar,  1987.  Magyar  Bálint  és  
Schiffer  Pál  dokumentumfilmje.  Kép:  Balog  
Gábor  éB  Káplár  Ferenc.  Zene:  Nóvák  János.  
Dramaturg:  Simő  Sándor.  Vágó:  Rigó  Mária.  
Hangmérnök:  Traub  Gyula.  Gyártó:  Hunnia  
Stúdió. 

.  .hogy  ne  pusztán  jelenségeket,  hanem  
sorsokat  mutasson  föl  talált  telkekből"  
(Körmendi  József,  egykori  Paraszt  Párt-
titkár) 

Buray  Ztuzta  felvitele  

mok  értékét,  s  különbséget  tettek  a  
hatalmaskodás  és  a  kényszerűség,  a  
tisztességtelenség  ós  a  tehetetlenség  
között.  Másként  bírálták  el  a  velük  
együtt  megoldást  kereső  adószedőt  s  
másként  azt  a  pórt  nevében  fellépő  
hivatalnokot,  aki  a  felderített  ter-
mónykészletekből  tíz  százalók  juta-
lékot  kapott,  vagy  azt  a  tanácstagot,  
aki  a  rekvirált  holmikat  fillérekért  
megszerezhette  —  az  utóbbiaknál  
joggal  érezhette  a  nép,  hogy  nem  vi-
lágnézeti öntudat,  hanem a konclesők 
nyereségvágya  sújtotta.  56  őszén  te-
hát  Patajon  a  mindenkori  hordalók  
—  nagyrészt  épp  a jelszót  váltó  lum-

penekből  állt  —  szinte  azonnal  elszi-
getelődött.  Az  az  átmeneti  bizony-
talanság,  amely  a  helyi  gyors,  októ-
beri konszolidációt  megelőzte,  érthető;  
ahogy  Dér  László mondja:  „Abba  az  
időbe'  még  a  Rákosi  Mátyás  sem  
tudta,  hogy  mit  kell  csinálni,  meg  a  
Gerő  Ernő  sem,  hát  akkor  ilyen  
Kothenz  Béla  vagy  ilyen  Dór  Laci  
mi  a  francot  tudott  volna  csinálni?  
( — )  Mindenki  próbált  valamit  igaz-
gatni."  Hamar  fölelevenedett  a  gaz-
dakörökből  megőrzött  parasztpolgári  
szellem  és  az  ügyintézés  józan  racio-
nalitása.  Ma  úgy  mondanánk,  hogy  
„a  politikai  intézményrendszer  de-
mokratizálódott  és magába építette  a  
korábbi  hagyományok  pozitív  voná-
sait"  —  ám, tudjuk,  az  56 végi  orszá-
gos  konstellációban,  a  harminc  év  
előtti  világpolitikai  viszonyok  közt  a  
pataji példa  másként értékelődött,  az  
ott  megszerzett  szuverén  tekintély  is  
integrálhatatlan  s  egyúttal  tűrhetet-
len  volt.  

„Magának  csak  egy  bűne  van,  az,  
hogy szeretik a községben" — mondta  
a  karhatalom  századosa  Kiss  Ist-
vánnak. 

A  lezajlott  drámából  itt  a  szemben 
álló  felek  útjai  egyaránt  a  külső  vagy  
belső  emigráció  irányába  vezettek.  
A  rákosista  politika  meggyőződéses,  
tehát  becsapott  híve,  a  „népnevelői"  
munka  vélt  eredményeit  egy  pillanat  
alatt  összeomlani  látó  iskolaigazgató  
egész  addigi  élete  értelmét  veszti.  
Míg  Kiss  Istvánnak  évszázadok  óta  
felgyűlt  szellemi  és  erkölcsi  tőke  tar-
tást,  az  idő  igazságot  szolgáltat  —  a  
brosúrák  megtévesztettje  benső  
támasz  nélkül  marad.  A  lepkegyűjtő  
szenvedélybe,  lelkének  önmaga  előtt  
is  ismeretlen  tartalékaiba  menekülő  
ember  a  film  talán  legszebben  fölvá-
zolt portréja.  S ahogy  ez a  szenvedés-
történet  hozzásorolódik  a  Körmendi  
Józsi  bácsik,  Kiss  István-ok  megpró-
báltatásaihoz,  úgy  válik  A  Dunánál  
—  Patajon  és 56-on túli  keserves  mo-
dellé. 

Napjainkban  mifelénk  a  korszel-
lem  olykor  a  tabuk  döntögetésében  
véli  megtalálni  önmagát.  Eközben  
—  a dolog  természetéből  adódóan  —  
új  tabuk  állnak  föl.  Schiffer  Pál  és  
Magyar  Bálint  filmje  sok  érzékeny,  
kényes pontot  érint  —  ez  lesz a szen-
zációja.  Az  érdeme  azonban,  mely  
hosszabb  távra  szóló,  sokkal  inkább  
az,  hogy  a  mindennapok  embere,  „a  
sokaság  fia",  akit  századunk  jelsza-
vai,  szólamai,  hivatkozásai  eltakar-
tak  az utódok  elől,  végre  bemutatko-
zik.  S  ez  a tabuk  nélküli  világ  felé  az  
első  lépés.  


