
VISSZATÉRVE 
A  SOROKSÁRI  
ÚTRA 

Megnőtt  a  dokumen-
tumfilmek  hitele,  tekin-
télye  és  népszerűsége.  
Ez  a  jelenség  mindenek  
előtt  a  televizió  nézőszá-
mával  magyarázható,  
mert  a  dokumentumfil-
mek  a  mozik  műsorán  
sohasem  találkoznak  
annyi  nézővel,  mint  a  
képernyőn,  még  akkor  
sem,  ha  a  TV  kései  
adásidővel  csökkenti  
egynémely  kimagasló  
saját  alkotása  esélyeit.  
Ez  egyik,  a  matematikai  
ok.  A  másik  —  s  ez  a  
nyilvánvalóbb  —  az  az  
örvendetes  tünet,  hogy  a  
televízió  felhagyott  a  
langyosvízben  áztatott  
álproblémák  felhánytor-
gatásával,  s  belenyúlt  az  
igazi  társadalmi,  gazda-
sági  gondok  forró  üst-
jébe.  Az  utóbbi  hóna-
pokban  jó  néhány  ma-
gasfeszültséggel  töltött  
dokumentumfilm  szere-
pelt  a  műsoron.  Ezek  
közé  tartozik  Zolnay  Pál  
és  alkotótársai  megis-
mételt  látogatása  a  So-
roksári  úton.  

Hat  évvel  ezelőtt  fil-
met  forgattak  Soroksári  
út  160.  címmel.  Ez  a  
házszám  a  Szerszámgép-
ipari  Művek  gyártelepé-
nek  címe,  ahol  Zolnay  
Pál  arra  keresett  vá-
laszt,  mi  az  oka  az  elké-
pesztő  arányú  munkás-
vándorlásnak?  Az  alko-
tók  1977-ben  visszatér-
tek  a  Soroksári  útra.  
Tartani  lehetett  attól,  
hogy  a  visszatérés  fel-

melegíti  az  első,  a  fesz-
tiváldíjas  film  gondolati  
tartalmát  és  képi  kifeje-
zésformáját,  az  új  alko-
tás  azonban  elkerülte  
ezt  a  buktatót.  Zolnayék  
nem  ismételtek,  hanem  
rajtaütöttek  a  gyáron,  és  
fölkérdezték  a  régi  lec-
két.  Az  eredmény  léleg-
zetelállító  izgalom.  Jobb,  
mint  a  sablonkrimik,  
mert  nyersen  és  fara-
gatlanul  őszinte,  s  ar-
ról  beszél,  amiről  mil-
liók  beszélnek.  Miért  
nincs  elég  szakmunkás,  
és  miért  keringenek  a  
dolgozó  emberek  a  szak-
mához  tartozó  vállalatok  
személyzeti  osztályainak  
ördögi  körében?  

A  meg-megmerevedő  
munkásarcok  és  az  alá-
vágott  szöveg  indulatos  
fogalmazásai nemcsak  az  
ötven  filléres  órabér-
többlet  alapképletét  
szaggatták  szét.  Az  esz-
tergapadok  mellől  remek  
ügyész-fejek  emelkedtek  
fel  és  elmondták  a  ma-
guk szenvedélyes  vádira-
tát  a  szervezetlenségről,  
a  tehetetlenségről,  a  
kooperációban  jelentke-
ző.  immár  végzetesen  la-
za  fegyelemről.  A  dol-
gozni  —  és  persze:  tisz-
tességes  pénzt  keresni  —  
óhajtó  munkásokkal  
szemben  a  vezetés  kínos  
defenzívában  keresett  
menedéket.  Az  operatőr  
Ragályi  Elemér  profilo-
kat  és  félarcokat  fény-
képezett,  s  ha  totálban  
ábrázolta  valamelyik  

gyári  vezetőt,  az  arc  a  
tótovaságot  mutatta.  

Az  anyaghiány  miatt  
bekövetkező  két-három  
hetes  lógásokat,  az  egy-
hetes  hóvégi  hajrát,  a  
tisztítatlan  öntvények  
sorsát  panaszolta  fel  a  
vezetés  olyan  üzemben,  
ahol sorskérdés  az ezred-
milliméteres  pontosság-
gal  elvégzett  munka,  
mert  a  külföldi  vevő  
elektronikus  mérőeszkö-
zökkel  dolgozik  átvétel-
kor.  Gyanítani  lehet,  
hogy  ez  a  helyzet  nem-
csak  a  SZIM  Soroksári  
úti  üzemére  jellemző,  
így  van  —  így  lehet  —  
ez  másutt  is, a  láncreak-
ció  törvényei  szerint.  
Kegyetlenül  igaz  és  ke-
mény  filmmel  lepte  meg  
Zolnay  Pál  és  stábja  a  
nézőket.  Két  film  több,  
mint  fél  évtizedes  idő-
különbséggel,  felfűtött  
indulattal  követeli  a  
harmadik  részt.  A  fele-
lősségrevonás  keserves  
procedúráját,  hogy  a  né-
zőmilliók  e  hatékony  és  
gyakran  megrázó  sokko-
lás  után  bizonyos  elégté-
telhez  jussanak:  az  igaz-
mondó  dokumentumfilm  
az  ipari  bürokrácia  szö-
vevényében  utat  vágott.  
Mert  a  Soroksári  úti  
második  látogatásból  az  
derült  ki,  hogy  a  mun-
kaerővándorlás,  a  fella-
zult  termelési  fegyelem  
terén  semmi  sem  válto-
zott. 

Csak  a  szöveg.  
BARÓTI  GÉZA  


