
Fehér  foltok  a  történelemben  
BESZÉLGETÉS  KOVÁCS  ANDRÁSSAL  

Gáli  István  A  ménesgazda  című,  
nemrég  megjelent  és  rendkívül  ked-
vező  kritikai  fogadtatásban  részesült  
regényéből  írta  új  filmjének  forgató-
könyvét  Kovács  András.  A  sok-
szereplős  film  főbb  szereplői:  Mada-
ras  József,  Horváth  Sándor,  Bordán  
Irén,  Moór  Mariann,  Bács  Ferenc,  
Ambrus  András,  Tomanek  Nándor,  

Kovács  András  

valamint  az  erdélyi  Fábián  Ferenc,  
Csiky  András,  Ferenczy  Csongor,  Bi-
ró  Levente,  Gyarmati  István  és  Sin-
ka  Károly;  operatőr:  Koltai  Lajos.  

—  Gáli  István  regényére  az  Ob-
jektív  Stúdió  vezetője  hívta  fel  a  
figyelmemet  —  mondja  a  rendező.  
— Rögtön megragadtak  a  történetben  
rejlő  lehetőségek:  a  sajátos  helyszín  
(egy  méntelep  a  határ  közelében),  s  
különösen  az  ellentmondásos  alap-
szituáció:  a  főhős,  aki  rokonszenves  

és  jószándékú  figura,  olyan  megbí-
zást  kap,  amire  szakmailag  nincs  
fölkészülve,  ráadásul  azok  is  gyanak-
vással  fogadják,  akiknek  a  főnökéül  
kinevezték.  A  történet  mindegyik  
szereplője  emberi-szakmai  értékéket  
is  képvisel,  s  tulajdonképpen  létre-
jöhetne  a  hasznos  közös  munka,  de  
a  körülmények  szorításában  végül  
valamennyien  elpusztulnak.  Az  új  
vezető,  a  „káder",  és  beosztottai,  az  
egykori  méneskari  tisztek  és  tiszt-
helyettesek  voltaképpen  szót  érthet-
nének  és  együttműködhetnének,  hi-
szen  közös  szenvedélyük,  céljuk  a  
lótenyésztés  —  s  a  lovak  itt  nem  a  
háttér  vagy  dekoráció  szerepét  játsz-
szák,  hanem  ez  maga  a  tét,  az  az  
ügy,  aminek  szolgálatában  a  kölcsö-
nös  gyanakvások  és  előítéletek  föl-
számolódhatnának.  De  az  ötvenes  
évek  elején,  amikor  az  általános  bi-
zalmatlanság  légkörében  tudato-
san  — s szükségtelenül  és  károsan  —  
élezték  a  konfliktusokat,  sőt  mester-
ségesen  is  kreáltak  ellentéteket  és  
feszültségeket,  szükségszerűen  tor-
kollott  tragédiába  a  történet:  a  mén-
telep  vezetőjét  beosztottai  a  hiszté-
rikus  légkörben  megölik,  majd  pá-
nikszerűen  menekülnek  a  közeli  ha-
tár  felé,  s  ők  is  elpusztulnak.  

—  A  regény  nagy  visszhangjának  
egyik  oka  valószínűleg  az  lehet,  
hogy  meglehetősen  kevés  műalkotás  
vállalkozott  ennek  a  történelmi  pe-
riódusnak  a  komplex  ábrázolásá-
ra... 

Ezt  a  korszakot  a  történelmi  tudat  
egyik  fehér  foltjának  is  tekinthetjük.  
Sem  a  történetírás,  sem  a  szocio-
lógia  vagy  a  közgazdaságtudomány  
nem végezte  még  el  kellő  mélységgel  
az  ötvenes  évek  analízisét;  pedig  e  
bonyolult,  ellentmondásokkal  terhes  
korszak  leírása  és  elemzése  nélkül  
nehéz  megérteni  az  akkor  végbement  
folyamatokat.  Ez  az  elemzés  még  a  
tudományra  vár,  de  a  művészetnek  
nem  kell  kivárnia  a  tudományos  vi-
ták  objektív  eredményeit;  a  maga  
sajátos  eszközeivel,  akár  egy  ember  
sorsának  hiteles  felidézésével  is  lé-
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nyeges  összefüggéseket  fogalmazhat  
meg.  Azt  hiszem,  Gáli  regénye  ezt  
meg  is  teszi.  Különösen  nélkülözhe-
tetlen  a  fehér  foltok  eltüntetése  a  
fiatalabb  generációk  szempontjából,  
hiszen  a  mai  harminc  éven  aluliak-
nak  legfeljebb  homályos,  ködös  el-
képzeléseik  vannak  erről  a  korszak-
ról,  s  még  információik  is  alig  van-
nak. Sokszor  tapasztalom,  hogy  a  fia-
talabbak  alig-alig  ismerik  e  korszak  
történelmi  tényeit  és  szereplőit,  s  ha  
egyáltalán  van  valamilyen  vélemé-
nyük,  az  többnyire  sommás,  semati-
kus;  ilyen  vagy  olyan  irányból  egy-
oldalú.  Annak  a  generációnak  tehát,  
amelyik  átélte  és "tevékeny  résztve-
vője  volt  ennek  a  periódusnak,  ele-

mi  emberi  kötelessége  is,  hogy  saját  
tapasztalatait  elmondja  és  értelmez-
ni  próbálja;  egyebek  között  azért,  
hogy  mindaz,  ami  ebben  a  korszak-
ban  hiba  és  torzulás  volt,  ne  ismét-
lődhessen.  mert  számos  történelmi  
tapasztalat  arra  int,  hogy  ismét  meg-
erősödhetnek  olyan  tendenciák,  
amelyeket  végérvényesen  elmúltnak  
hittünk.  Ahhoz,  hogy  azt  a kort  meg-
értsük,  meg  kell  értenünk  a  résztve-
vők  emberi  motivációit.  Gáli  István  
regényében  főként  az  fogott  meg,  
hogy  eleven,  élő  figurákat  írt  meg,  
érdekes  helyzetekben,  s  a  maga  tel-
jes  ellentmondásosságában  ábrázol-
ja  ezt  a  periódust.  A  szereplők  nem  
egyoldalúan  csak  áldozatok  vagy  
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csak  bűnösök,  hanem  akarva-akarat-
lan  az  áldozatok  is,  hozzájárultak  
ahhoz,  hogy  a  dolgok  úgy  alakulja-
nak;  vagyis  a  regény  —  s  szándé-
kom  szerint  a  film  is  —  belülről  áb-
rázolja  a  szereplőket,  és  az  olvasó-
nak-nézőnek  kell  megítélnie  a  látot-
tak  alapján,  hogy  kivel,  miben  ért  
egyet,  és  miben  nem.  

—  A  történet  helyszíne  és  emberi  
közege  —  a  határmenti  méntelep  az  
egykori  méneskari  tisztekkel  és  tiszt-
helyettesekkel  —  eléggé  sajátos,  kü-
lönös  világ...  

—  Ezeknek  a  figuráknak  a  hely-
zetét,  a  pozíciót,  ahonnan  a  világot  
nézik,  meghatározza,  hogy  a  Horthy-
korszakban  'katonatisztek  voltak  —  
de  az  alapkonfliktus  más  közegben  
is  lejátszódhatna.  Sajátos  katona-faj-
ta  volt  ez;  olyan,  amelyik  erősen  

szakmához  kötött.  Vagyis  társadalmi  
helyzetükre  rányomja  bélyegét  volt  
tiszti  rangjuk,  de  konkrét  tevékeny-
ségüket  tekintve  inkább  szakembe-
rek.  A  tiszti  rang,  amely  előzőleg,  
a  militarizált  társadalomban  élő-
nyökkel,  kiváltságokkal  járt  együtt,  
az  ötvenes  években  természetesen  
tehertétel  a  számukra;  de  ezek  in-
kább  állattenyésztési  szakemberek,  
mint  katonatisztek,  ezért  is  működ-
hettek  tovább  a  szakmájukban.  Más-
fajta  hivatásos  —  például  gyalogos-
vagy  tüzérkatonatiszteknek  nyilván  
pályát  kellett  változtatniuk  a  háború  
után;  ezek  megmaradtak  annak,  
amik  voltak:  nehezen  nélkülözhető  
lótenyésztési  szakembereknek...  

—  A  forgatókönyvből  úgy  tetszik,  
dramaturgiai  szerkezetét  tekintve  ez  
a  filmje  a  Hideg  napokhoz  áll  kö-
zelebb,  s  nem  a  publicisztikus  hang-



vételű,  dokumentarista  jellegű  film-
jeihez  ...  

—  Igen,  itt  konkrétabb  a  közeg,  
mint  sok  más  filmemben,  kevesebb  
benne  a  publicisztikus  elem,  s  ke-
vesebb  a  dialógus  is;  itt  kiélezettebb  
az  alapszituáció,  s  a szó  szoros  értel-
mében  vérre  megy  a  dolog.  De  míg  
a  Hideg  napok  egy  lezárt  történelmi  
periódusban  játszódott,  A  ménesgaz-
da  tárgya  a  félmúlt.  Dramaturgiailag  
ha  nem  is  annyira  sűrített,  zárt  tör-
ténet,  mint  a  Hideg  napok  —  hiszen  
ebben  jóval  több  a  leíró  elem  —,  
egészében  mégis  ahhoz  áll  közelebb.  

—  Stiláris  szempontból  hogyan  ha-
tározná  meg  A  ménesgazdát?  

—  Nem  volt  stiláris  prekoncep-
cióm;  a  regény  adta  életanyag  le-
hetőségeiből  indultam  ki.  Az  alap-
konfliktust  többféleképpen  is  föl  le-
hetett  volna  dolgozni,  de  a  regény  

egyik  nagy  erejét  én  éppen  a  leírá-
sokban  éreztem;  számos  olyan  hely-
zet  leírásában,  ami  a  szó  hagyomá-
nyos  értelmében  nem  drámai.  Ezért  
is  nem  akartam  a  szituációkat  szín-
padiasan  zárt  történetté  átépíteni;  
igyekeztem  megőrizni  az  epikusabb,  
leíró  jelleget.  Persze  nem  dokumen-
tarista  értelemben;  ilyen  mozzanatok  
nincsenek  a  filmben.  Sajátos  moza-
ik-építkezésről  van  szó:  az  összkép-
nek  a  mozaikok  együtteséből  kell  ki-
bontakoznia.  A  néző  fokozatosan  ke-
rül  bele  a  történetbe,  és  csak  a  kö-
zepe  táján  gyorsulnak  fel  az  esemé-
nyek.  Másfajta  drámaiság  ez,  mint  
egy  olyan  cselekménydús  filmben,  
ahol  mindjárt  az  elején  sokkolnak  a  
drámai  fordulatok.  Forgatókönyvírás  
közben  fölmerült,  hogy  át  lehetne  
alakítani  a  sztorit  visszajátszásos,  
visszaemlékezéses  szerkezetű  filmmé  
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is  —  így  is  indultam  el,  de  úgy  ta-
láltam,  hogy  érdekesebb  lehet  a  kro-
nologikus  előadásmód,  amely  az  
anyagban  rejlő  belső  drámaiságot  
hozza  felszínre,  mint  az  erőltetett  
dramatizálás.  Talán  azért  is,  mert  az  
ötvenes  évek  nagyon  is  létező  konf-
liktusai  nem  úgy  voltak  kiélezettek,  
mint  más,  úgynevezett  „drámai  kor-
szakokéi".  Sok  feszültség  volt,  a  vi-
lágban  is,  itthon  is  —  hiszen,  hogy  
mást  ne  mondjak,  úgy  tűnt,  hogy  a  
harmadik  világháború  küszöbén  ál-
lunk;  s  jócskán  akadtak  belső  fe-
szültségek  is  —,  de  mindez  lefolyt-
va,  lappangva  jelentkezett.  Ráadásul  
mesterségesen  is  gerjesztettek  ál-
feszültségeket,  így  a  különféle  erők-
nek  nem  volt  módjuk  a  nyílt  küzde-
lemre;  voltaképpen  a  felszín  alatt  
folyt  a  harc  a  társadalmi  erők  kö-
zött.  Ezért  is  éreztem  volna  hamis-
nak  az  olyan  dramaturgiai  ötleteket,  
hogy  látványosabban  kibontakozott  
drámát  formáljak  ebből  a  történet-
ből.  A  dráma  itt  éppen  abban  rejlik,  
hogy  az egymásnak  feszülő  erők  nem  
ütköznek  meg,  hanem  a  végén  rob-

bannak;  —  szinte  indokolatlanul,  
pánikhangulatban,  noha  szubjektíve  
indokoltan.  A  valóságban  is  ilyen-
formán  történt  azokban  az  években:  
a  demokratizmus  hiánya  miatt  az  
ellentétes  erőket  nem  lehetett  fel-
mérni,  megítélni;  a  konfliktusok  a  
felszín  alatt,  a  mélyben  zajlottak.  így  
utólag  persze  sokmindent  világosab-
ban  látunk,  de  mai  tudásunkat  és  
gondolatainkat  nem  vetíthetjük  visz-
sza  a  szereplők  akkori  agyába  és  
cselekedeteibe.  Ezért  választottam  
ezt  az  epikusabb,  „nem-dramatikus"  
dramaturgiát;  ami  másfajta  drama-
tikusság,  s  legalább  Csehov  óta  köz-
ismert . . .  Egyébként  általános  dra-
maturgiai  gondja  filmjeinknek,  hogy  
a  mi  körülményeinket,  problémáin-
kat  és  konfliktusainkat  nem  lehet  
olyan  dramaturgiai  apparátussal  áb-
rázolni,  ami  egy  másfajta  társadal-
mi  helyzetben  alakult  ki.  Nálunk  
másképp,  más  formában  jelentkez-
nek  a konfliktusok;  ehhez  kell  meg-
találnunk  az  adekvát  dramaturgiát.  
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