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Farkas György

 Miért éppen ötvenhat?

  '56, te suhanc (szerk.	Szűk	Balázs)

Amikor egy történelmi eseményt újra meg újra viszontlátunk a mozivásznon 
különféle megvilágításban, nem ritkán kerül elő jobb esetben a kérdés, rosz-
szabb esetben a felháborodás, hogy erről meg már megint miért kellett filmet 
csinálni, amikor már annyi van. Az 1956-os eseményekre ezek a felütések 
éppen nem érvényesek, így ez egy újabb kérdést vet fel. Mindkét kérdésre 
a válaszokat a kollektív emlékezet témakörében találjuk, illetve abban, hogy 
aktuálisan a társadalmi emlékezetben ezek az események milyen helyet fog-
lalnak el, milyen előjellel jelennek meg, hogyan interpretálódnak, vagy ezek-
nek az interpretációkat milyen politikai érdekek igyekeznek módosítani, vagy 
éppen propaganda célokra felhasználni.
 Az ötvenhatos események esetében is megtaláljuk ezeknek a variánsok-
nak a széles palettáját, így már önmagában az sem érdektelen, hogy ezek a 
variánsok hogyan jelennek meg a magyar filmművészetben. A Szűk Balázs 
által gondozott és szerkesztett kötet valójában a magyar filmes szakírás tör-
ténetében először próbál meg valami teljesen átfogó egészet egy kötetben 
megalkotni. Ennek, mint minden olyan próbálkozásnak, ami úttörő akar lenni 
a saját területén, még ha nem csak akarja ezt, de valóban az is, szembe kell 
néznie azzal a kihívással, hogy nem feltétlenül sikerül mindent megmutatnia. 
 A kötet alapvetően két nagy egységre tagolódik (Ifjú szívekben félek; 
Háromszínű horizont). Az első nagy fejezetben filmismertetőket találunk. Hu-
szonnégy kiemelt, ötvenhattal foglalkozó, ahhoz kapcsolódó film bemutatását 
találjuk (illetve egy plusz írást, amiben Szűk Balázs és Buka László az 56-ról 
szóló animációs és kísérleti filmek halmazát igyekszik feltárni.). Az itt meg-
jelenő filmismertető írások egyetlen gyengesége az, ami igazából másként 
erőssége. A filmismertetők felépítése, szerkezete, minősége eltérő, ami el-
sősorban a szerzők személyéből (is) fakad, hiszen a már tapasztalt szerzők 
mellett fiatal szakemberek anyagait is megtaláljuk itt. Ez utóbbiak számára 
lehetett volna segítség, ha a filmek feldolgozásához a szerkesztő egy minden-
ki számára érvényes keretet állított volna fel, amiben a most megnyilvánuló 
egyenetlenségeket ki lehetett volna nagyrészt küszöbölni. Ettől függetlenül 
nem haszontalan vagy mellékes a kötetnek ez a része sem, hiszen felhívja a 
figyelmet az ötvenhatos mozik közül a legfontosabbakra és azok kikerülhetet-
len paramétereire. 
  A második nagy egységben önnálló tanulmányokat találunk, amelyek
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már nem egy-egy film, hanem egy-egy nagyobb tematikai egység mentén 
foglalkoznak az ötvenhatos filmek témájával. A tíz tanulmány közül nehéz 
csak a „legizgalmasabbakat” kiemelni, hiszen mindegyikben találunk olyan 
szempontot, amitől az igazán újszerűvé, izgalmassá, egyedivé válik a téma 
kutatói vagy éppen az érdeklődő olvasó számára.
 A fejezetet Szűk Balázs tanulmánya nyitja, amiben a nemzeti, történel-
mi és kulturális jelképeket vizsgálja a kötet témájául szolgáló filmek csoport-
ján belül. A tanulmány tulajdonképpen bevezetésül is szolgál a kötet második 
fejezetéhez, megadva az alapokat a későbbi tanulmányok számára. Azonban 
ennél sokkal fontosabb a tanulmányon belül annak a kérdésnek az érintése, 
hogy egyáltalán milyen korszakolása lehetséges az ötvenhatról szóló filmek-
nek. A Deák-Sárosi László illetve Kelecsényi László által felállított korszakolá-
sok mellett a szerző egy saját változatot is felkínál az olvasó számára, aminek 
alapvető kulcsszava az emlékezéshorizont. Az így megadott keretek között 
vizsgálja aztán a címben már előrevetített jelkép-területeket.
 Hirsch Tibor írása az ötvenhatos eseményeket feldolgozó filmek műfa-
jiságával foglalkozik. Ez a megközelítés már csak azért is érdeklődésre adhat 
okot, hiszen az elmúlt években készült ilyen témájú filmek inkább a műfa-
jiság eszközeivel éltek, míg a rendszerváltást megelőzően maga téma is a 
szerzői film területén mozgott, mozoghatott - amiből természetesen további 
következtetések levonása is szükséges lehet. Deák-Sárosi László 1956 tit-
kos parabolái című anyaga két olyan filmet mutat be számunkra, amelyeket 
akár jól is ismerhetünk, azonban az ötvenhatról szóló narratívában ezek em-
lítésére, értelmezésére eddig nem került sor. Az ilyen felfedezések már csak 
azért is fontosak, mivel a korszak alkotásainak „újraolvasására” ösztönöznek. 
Benke Attila ezt követően olyan filmeket mutat be az olvasó számára, ame-
lyek bár tudjuk, hogy az ötvenhatos eseményeket igyekeztek feldolgozni, 
azokat még sem tehették nyíltan, inkább csak virágnyelven megfogalmaz-
va. Ennek a sajátosságait vizsgálja a szerző, milyen parabolák és allegóri-
ák segítségével volt ez lehetséges, amikor a téma nyílt feldolgozása nem 
volt probléma nélküli. Gelencsér Gábor írása, melyben a magyar új-hullám 
ötvenhat-képét állítja elemzése témájául, mivel a tanulmány előző lapszá-
munkban (2017/1) is megjelent, így csak annyit írok róla, hogy választott 
szempontja nem csak lényeges a téma feldolgozásában, de kikerülhetetlen 
is egyben. Sepsi László anyaga olyan fogalmak mentén próbálja feldolgozni 
a filmeket, mint bűn, ártatlanság, áldozathozatal, ami alapvetően mutatja, 
hogy egy egész kötetnyi szöveg létrehozására alkalmas lehetne ez az irány, 
így a tanulmány keretein belül inkább csak a téma felvetésére van lehetőség. 
Forgács Iván a szovjetek ábrázolását mutatja be az ötvenhatos filmek 
példáiban, ami valljuk be, már első olvasásra is izgalmas, de egyben ne-
héz feladat is, a címben körülhatárolt csoporthoz kapcsolódó érzelmi asz-
szociációk miatt. Csatári Bence kifejezetten  érdekes megoldást választott, 



 
67  

amikor a Megáll az idő és a Made in Hungaria összehasonlítására vállalkozott 
az ifjúsági szubkultúra megjelenítése szempontjából. A fejezet végére még 
két újrázás került be. Egyrészt Szűk Balázs Bereményi Géza játékfilmjeinek 
ötvenhatos motívumait próbálja felgöngyölíteni, másrészt Benke Attila tér 
vissza az ötvenhatos filmek zenei világát bemutatva. 
 A kötet igen hasznos része a rendkívül alaposan összeállított filmográfia, 
amelyben ugyan nincs kiemelve, hogy melyik film milyen alapon került bele 
- értsd itt a korábban említett szempontokat arra nézve, hogy mi számít egy-
általán ötvenhatos filmnek - azonban ettől eltekintve, és a kötet tanulmányait 
végig olvasva azért itt sem feltétlenül vész el a témát kutató szakember. Bár 
mindenképpen érdekes lenne egy olyan filmográfiának az összeállítása, ahol 
különböző témakörök vagy kulcsszavak alá besorolva találnánk meg az ötven-
hatos filmeket. 
 Abban biztosak lehetünk, hogy a kötetben található írások nem csak 
a téma iránt érdeklődőknek, de a témát tovább kutatók számára is renge-
teg fontos információt, szempontot, felvetést tartalmaznak, ami miatt min-
denképpen egy jelentős kötettel gazdagodott filmes szakkönyvtárunk.

('56, te suhanc, Az 1956-os forradalom és szabadságharc magyar játék-, tévé-
, animációs és kísérleti filmek tükrében, szerk. Szűk Balázs, Debrecen, Főnix 
Könyvműhely, 2017)   




