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Írásom résztanulmány csupán, egy nagyobb munka töredéke. Aktualitását most az adja e kiemelésnek, hogy 

félszázados lett a BBS, a pályakezdő filmesek stúdiója, mely egyúttal a hazai dokumentumfilmezés szinte 

egyetlen olyan fóruma, ahol a „szociológiai filmprogram” eredményeként, azt megelőzően és követően is olyan 

szubjektív dokumentarizmus formálódott alkotói életművekké, melynek antropológiai olvasata is lehetséges. 

Számos (a maga nemében kitűnő) dokumentumfilm, sőt több alkotói életút is kimaradt ebből az áttekintésből, 

melynek oka elsősorban az, hogy a szöveg eredetije egy, a BBS születésnapjára készülő kötetbe készült, ott 

pedig limitált terjedelem okán megannyi kérdés nem kerülhetett terítékre. Az Antroport olvasói a tanulmány-

végi irodalomjegyzék további művekhez, fontos és forrásértékű dokumentumokhoz vagy szövegválogatásokhoz 

kalauzolja. 

 

 
Mottó: „Az igazság nem a Szent Grál, amit el lehet nyerni,  

hanem egy ingajárat, amely szakadatlanul ide-oda pendlizik  

a megfigyelő és a megfigyelt, a tudomány és a valóság között” 

(Edgar Morin, 1962) 

 

Felismerni vagy elismerni – röviden a tévedés jogáról 

 

Napokig tépelődtem a válaszon, midőn azt a (számomra valóban megtisztelő, de épp ezért, 

annál kínosabb) felkérést kaptam, hogy írnék a BBS dokumentumfilmjeinek antropológiai 

aspektusairól. A vállalás végül is megtörtént, de a dilemma megmaradt… Dilemma azt 

illetően, hogy az antropológusok körében a társtudományoktól markánsan megkülönböztető 

egyik legfőbb feltételnek, konkrétan a résztvevő megfigyelés kötelezettségének a 

„Balázsbélás” filmek a legtöbb esetben nem igazán felelnek meg, ezen a téren szinte 

értékelhetetlenek, sőt, alapos kritikára érdemesülnek mint a korszak és a közfelfogások 

befolyásolói, értelmiségi (és nemcsak értelmiségi) társadalmi körök méltó megérintésének 

olyan eszközei, melyek ugyan „maguktól”, de sokszor magukért is beszélnek… A „maguktól” 

beszélő filmek egyik régi, ma már porosnak tetsző olvasata a „beszélő fejek” típusú 

dokumentum- vagy interjúfilmek kritikája volt, mely a szaksajtót (Filmkultúra, Filmvilág, ÉS, 

fesztiválkiadványok, publikált műhelyviták, monográfiák, tanulmánykötetek, stb. szerzőit) 

roppant mód önelégültséggel töltötte el. 

 Hosszas lamentálás és részben filmnézegetés után mégis úgy döntöttem, megírom azt, 

aminek talán maguk az érintett alkotók, a Stúdió esztétái és történészei, filoszai és lelkesült 

nézői sem fognak könnyen „lenyelni”, de ami az üdvözlő táviratok mellett is hozzátartozik a 

BBS múltjához és elvitathatatlan, kivételes, korszakos teljesítményéhez. Tartozom az 

indoklással magamnak is, pályatársaimnak is, nemcsak a filmeseknek, hanem az 

antropológusoknak, az antropológus filmeseknek, továbbá a BBS sorsát és múltját majdani 

jövőben értékelő-megismerő utókornak is. 

A feladat vállalása, mint kihívás, és a szándék megnyilatkoztatása mint megoldás, 

egyaránt kudarccal végződött első körben, ezt be kellett látnom: a BBS filmjeiről nem lehet 

„antropológiául” írni, ha a fogalom és a diszciplína belső kategóriáinak, a szaktudományt 

jellemző alapszabályok érvényesítésének meg kívánok felelni. Legföllebb ezzel a mércével 

mérve, ezt a tudáshorizontot a filmekbe tükrözve lehet talán valamit „antropologizálni”… 

Mert hát a filmesek nem kutatók, a kutatók pedig nem filmesek... – mint ezt egykor a jeles 

filmes etnográfus, Jean Rouch mondotta. Annyiban tehát az antropológia nézőpontjából nem 

jöhetnek szóba, hogy nem élnek a filmezett világban tartósan, ami az antropológiai kutatás, 

megértés elvben elemi szintje lenne, s többségükben nem is kívánnak-próbálnak-tudnak 



émikusan elbeszélni sem, vagyis nem okvetlenül azok hangján szólalnak meg, akikről 

mozijaik készülnek, nem föltétlenül funkcionalitásában látják a képeiken megjelenített 

világokat, és többségükben nem holisztikusan gondolkodnak. Ehelyett viszont szerzői 

opuszokban rögzítik társadalmi tapasztalataikat, ami szintúgy nem kevés. Sokszor a köznapi 

vagy korszakosan míves publicisztikától sem távolian, egyszerűen csak hatni akarnak, 

meghökkenteni, leírni, közölni, ábrázolni, (vagy éppen „tudományos alapokon” elbeszélni, 

mint a „szociológiai filmprogram” meghirdette), s nem dokumentációt gyártani egy lehetséges 

interpretációhoz vagy az „20. század hangja” típusú emlékanyag-gyűjtemény számára. 

Az azonban, hogy az antropológiai filmek többnyire nem filmek, ha antropológiaiak, s 

nem antropológiaiak, ha filmek, nem az én felfedezésem, nem az én puszta vádam az itt 

terítékre kerülő filmek alkotói ellen, hanem a kulturális antropológia vizuális ágának nem is 

ma, hanem mintegy félszáz évvel ezelőtt megtapasztalt (alapvető) impressziója. Ennek 

fölidézésével itt nem fárasztom az olvasót, annál is kevésbé, mert némiképpen önreflexív 

módon meg kell állapítsam: az általam áttekinteni remélt korszakban a magyar 

tudományosság csupán egészen kis, elvetélt közössége tekintette lehetséges szempontnak a 

komplex kultúrakutatás mint szaktudomány honosítását, a kulturális antropológia mint jelzős 

szerkezet sem létezett az MTA falai közt, de még a szakmai intézmények szótárában is csak 

elvétve – nem kérhető hát számon az alkotóktól, miért nem követték a kultúrakutatás 

tudományos útmutatásait és miért nem használták eszköztárát, retorikáját, esztétikáját, 

holisztikus és émikus szemléletmódját, stb. A helyzet az, hogy az antropológiai filmezés 

csupán az elmúlt egy évtizedben kezd magyar vizeken fel-feltűnni, s az a néhány opusz, 

amely a magyarázkodáson, önlegitimáláson és egynémely strukturált alapelv lefektetésén túl 

már tudományos eredményeket, mércét, normarendet tudott felmutatni, még mindig ott tart, 

hogy a nyilvános megméretkezéseken védelmeznie kell a lehetséges interpretációkat a 

merevebb elvárásrend vagy konvencionális kategorizálás ellenében (erről lásd pl. Bán Dávid 

2003, Horváth Réka 2004, vagy a Biczó szerk. Vagabundus-kötet 2004. egynémely írásának 

felfogásmódjait). Rövidebben szólván: az antropológiai film a filmiskolák vagy antropológiai 

tanszéki oktatás egy-egy laboratóriumában, hátsó szobájában meghúzódva még koránt sincs 

abban a helyzetben, hogy legfőbb mércéje legyen a „valóságfilmezésnek”, s épp ezért 

végképpen lehetetlennek vagy értelmetlennek tűnik az antropológiai filmek katalógusába 

sorolni a BBS megannyi fajsúlyos produktumát. 

A teszt, hogy mérhető-e egyáltalán „antropológiául” a BBS dokufilmjeinek egy 

hányada, végül is elvégeztetett. Az eredményt az olvasó alant találja, de a megértéshez és 

megbocsátáshoz még egy momentum kiemelt említése szükségeltetik. Ez nem más, nem is 

több, mint a mérce fölállításának felelősségével kapcsolatos dilemma. Durvábban: a tévedés 

jogának fenntartása. Az antropológus kutatót elsősorban a kérdések érdeklik, a válaszok csak 

a következő kérdésekig vezető gyalogösvényt sejtetik, az interpretációk lehetséges 

sokféleségét is magukba foglalva. Lévén szó művészeti produktumokról és a korabeli 

szimbolikus beszédmódok egyik karakteres változatáról, melynek megkülönböztető jegye 

volt, hogy nemcsak kérdezett, de választ is kívánt adni a társadalmi valóságról feltett 

(episztemológiai, közléselméleti vagy mindennapi szerepmagatartásokat legitimáló) 

kérdésekre, itt még egy aspektus jön szóba: az objektivitás. Nem a filmeké – ez árnyaltabb 

mérlegelés tárgya kell legyen –, hanem az értékelésé. Ha a filmek nem is készültek 

antropológiai filmnek, még értékelhetők a kultúrakutatás komplex felfogásának mérlegén 

súlyozva. Ámde a nyolcvanas évek, vagy a hetvenes-nyolcvanas évtizedforduló sajátos 

érdeklődést és morális normát állított fel e tekintetben, éppen a műalkotások terén, ahol a kis 

csinos hazugságoknak valójában nem lehetett sem értéke, sem mentsége, sőt, csak szégyene 

volt inkább. Azonban egy antropológus, ha tényleg szakmája a világkép-gyártás és a megértés 

közti utak keresgélése, nemigen szereti, ha objektivitást várnak el tőle. Pontosan tudja, hogy 

sem a megismerés, sem a közlés, sem a befogadás, sem a hírérték, sem a kommunikatív 



folyamat más elemei nem tűrik a steril mérlegelést, de épp így a közlésbe rejtett (akár 

legapróbb) hazugságot vagy manipulációt sem. Objektív tehát magam sem leszek ezúttal, nem 

is lehetek, érintettségem és elfogultságom okán, melynek megvallásával korábbi írásaimban 

sem szűkölködtem (lásd Biczó szerk. 2004; Dialektus 2002; Füredi 2004; Gulyás János 60. 

kötet; A.Gergely 1989), de mert egykori magam is filmkészítői aspirációkkal volt megáldott, 

arról is van fogalmam, miként nem objektív a fényképezőgép vagy a filmkamera objektívja 

sem. De erről majd alább. Ide még csupán annyit, hogy alábbi írásomban a magam mércéjét 

fölállítva három oeuvre meghajlásos elismerésével kívánom jelezni, honnan nézem, amit 

szemlélek éppen. E három: a Gulyás-testvérek, Ember Judit, valamint Gazdag Gyula műve a 

rendszerváltó társadalomismeret lelkiismereti bázisára építi a filmi mondandóját, ezért úgy 

tekintem, mint összehasonlítás alapját minden korábbi és későbbi BBS-opuszhoz képest. 

Tekinthető ez súlyos megalkuvásnak, tévedésnek, megesettségnek akár, de vállalom. Azt 

ugyanis úgysem tudnám vállalni – antropológusként még kevésbé –, hogy az objektivitás 

álarcát hordjam addig, amíg e rövid korszakos áttekintést komponálom. 

A BBS dokufilmjeinek (s jobbára nemcsak azoknak) talán „legzavaróbb” vállalása 

volt, hogy másfajta „őszinteséget” vallottak, mint a korszak egyéb dokumentációi, így maga a 

BBS elleni legarcátlanabb szemfényvesztés lenne arra játszani, mintha elfogultság nélkül 

szemlélném és súlyozgatnám a filmeket, alkotóikat, jelentéshordozó horizontjuk tágasságát 

vagy a befogadó/reflektáló közeg attitűdjeit. Az antropológus amúgy ember is a maga 

módján, értékrendje sok tekintetben nemcsak külső hatások révén alakul, de jószerivel 

elsősorban ezekből kovácsolódik is össze, s csak úgy válik bensővé, hogy oda és vissza jár 

azon a „szűrőn” keresztül, amelyet a megismerés határai jelentenek. A tévedés jogának 

fenntartásával (és a megértési kísérlet közben ismételten megerősödve a korábbi értékrend 

fenntarthatóságában) szemlézem alább a BBS dokufilmjeit... – egyúttal viszont a tovább, a 

máig és holnapig élő múlt, az el nem törölhető hatások, a korszakos teljesítmények iránti 

elfogultság vállalásával. Az antropológiai okoskodásnak, megismerő gondolkodásnak és nem 

szűnő kíváncsiságnak a megismerés fokozatait, kritériumait tekintve valóban elemi része a 

résztvevő megfigyelés szerepköre – ebben vállalom a magam részvételi jelenlétét, annak 

minden hiányosságával együtt (pl. a kísérleti játékfilmekben szinte semmilyen módon nem 

vettem részt akkoriban, a dokumentumfilmekből annál több jutott viszont) –, de a 

megismerést követő émikus nézőpont, a belülről nézés, a lényegi folyamatok látása és a 

percepció érzékenysége olyan másik differencia specifikája e tudományágnak, amely nélkül 

éppúgy nem létezne, mint a kitartó részvétel kötelezettsége nélkül. Ennek vállalása szinte 

lehetetlenné teszi, hogy egyszerű „lószemüveggel” tekintsem magukat a mozikat és 

alkotóikat, annál is inkább, mert az antropológus harmadik másság-jegye a kultúra, kulturális 

folyamatok, lenyomatok, diskurzusok és narratívák komplex mivoltának elfogadása, ami akár 

azt a lehetetlenséget is magába foglalja, hogy bármely tüneményről csak a maga 

egylényegűségében, egyediségében szólhasson (a BBS meghirdette „szociológiai 

filmprogram” és számos egykori BBS-rendező későbbi pályája célul tűzi magának e 

komplexitás vállalását, de mindez inkább marad az irígylendő ideák, mint a megvalósult 

mozik szintjén!). A hasonlókban a különbséget, s a különbözőekben az egyezéseket firtató 

nézőpont tehát nem elhagyható, akkor sem, ha esztétikai produktumokról van szó, vagy ha 

magatartásokról, művészeti világképekről, mentális univerzumokról vagy morális 

mutatkozásokról. Válogatott elfogultságaim tehát itt bevallattak, s immár el nem kerülhetem, 

hogy végre a filmekhez térjek át, melyekről szólnom illik. 

Írásomban a megértés és tisztánlátás felől az interpretációk horizontja felé, majd a 

reflektivitás lankáin át a lehetséges narratívák felé kalandozom el, mindvégig vállalva az 

elismerés és értékelés folthatásaiból álló összkép töredezettségét, továbbá annak tudását, hogy 

a tőlem jövő értékelésre nem szorulnak rá az alkotók, sem a filmek. Amire az olvasót és 

emlékezőt invitálom, az a kultúratudomány empirikus ága felől nézve, társadalmi valóságok 



és interpretációk filmantropológiai jelentéstartalmainak összegzése, avagy a lehetséges 

belátások önkényes víziója néhány kulcsfilm kapcsán, olyasmi tehát, amelyre egykoron (talán 

szinte egyes-egyedül a) BBS-filmek szerettek és olykor mertek is vállalkozni. 

 

 

Vannak-e, voltak-e változások…? 

 

Változások akkor is vannak, ha Aczél elvtárs már nincs rájuk hatással. (Személyesen sikerült 

betiltania a Vannak változások… vetítését kb. egy évtizedre). És még annál is inkább vannak, 

ha a BBS dokumentumfilmjeinek mintegy másfél-két évtizedes időszakában létrejött 

produktumokat tekintjük át. Sőt, változások akkor is voltak, mikor Gazdag–Ember 

Határozatát, Gulyásék Vannak változások… filmjét, vagy Erdély Miklós Tiszaeszlárját nem 

lehetett (nemhogy moziba vinni, de) látni sem éveken át, mert valami rejtjelzett tartalmuk 

lehetett az apparátus számára, amely kitartóan őrizte a presztízsromlással fenyegetett 

pártépítmény renoméját, házilagos kémekkel és beépített vagy beszámolás-köteles lelkekkel 

szerelte föl a BBS belső és külső helyszíneit, forgatásait, laboratóriumba adott anyagaik 

ezáltal tüstént a valóságérzékenységről híres elvtársak kezébe kerültek, nem károsítva sem a 

vágóasztalok levilágítófejeit, sem a nézők vagy a BBS alkotóközössége szemevilágát. (A 

jeles-neves-titokzatos „C-elvtárs”, aki rendszeresen fosztogatta a filmlabor negatív-hívóját, 

mindmáig fontos gyűjteménnyel rendelkezhet a BBS produktumaiból, ha ugyan be nem 

olvasztotta a filmeket a néhány ezred-miligrammnyi ezüst-tartalom privatizálása céljával…). 

 Ez persze publicisztikus „felütés”, de nem lehet folyton-folyvást csak antropológiául 

írni. Egyúttal figyelmeztetés is, milyen nehéz eldönteni, meddig és mikortól kezdődik az 

„antropológiai tesztje”, honnantól van már nyilvános „olvasata” is egy műhelymunkának, 

alkotói életútnak, vagy akár magának a Stúdiónak. Merthogy a műhely, bármily zárt volt is a 

„termelői” oldalon, s bármily intim az értelmiségi holdudvarát tekintve, azon túl már a nyitás, 

a koraérett „glaznoszty” szellemiségével működött korai kezdeteitől fogva. Azazhogy: az 

éppen akkori „nyitás”, a korabeli nyilvánosság véleményformálási gyakorlata már korántsem 

volt független sem a játékfilmes, sem a kísérleti dokumentumfilmes, cinema direct-es vagy 

lírai dokufilmes hatásoktól, híradófilmes rutinok kerülésétől és az ismeretközlő mozgókép 

didaktikusságának kerülésétől mint szakmai normától, vagy a friss főiskolás nemzedék 

ráindulási hajlandóságától, témaparkjától, formanyelvi újító képességétől: Bán Róbert Hajnal 

után sötétsége, mint az első BBS-mozik egyike (1961) napilap-fotók képanyagának 

montázsára épül,
1
 Szabó István ugyanakkor készült (Budapest filmstúdióval közös) kísérleti 

filmje (Variációk egy témára) szinte „tézisfilmet” formál,
2
 majd a következő évben Sára 

Sándor (Gaál István kamerájával) készült dokumentumfilmje, a Cigányok is Sára 

„forgatókönyvírói” alapozásával formálódik meg,
3
 melyet a Stúdió filmkatalógusa harminc év 

                                                 
1
 Hajnal után sötétség. Rendező: Bán Róbert. BBS, 1961, tíz percben, a BBS-katalógus szerint: „A világ egy 

napja (1961.IV.12.), amikor a Vosztok-1 űrhajó a világűrbe röpítette Gagarint, fogalmazódik meg fotók, a 

világsajtó aznapi képanyagának montázsa révén a filmben”. (BBS Katalógus 1961–91), forrás:  

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=181 
2
  „A téma – a II. világháború, illetve általában a háborúk borzalmaihoz fűződő emberi viszonyulás; ennek három 

tipikus változata. A variációkat a film három tétele fogalmazza meg: 1. Tárgyilagosan, 2. Döbbenten, 3. 

Sikoltásként”. (BBS Katalógus 1961–91). Forrás:  

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=507 
3
 „A cigánykérdésről sajtó, szemelvények, portrék alapján, majd a továbbiakban a cigányok életéről, munkájáról, 

és arról tudósít a film, hogy társadalmunk eddig mit tett annak érdekében, hogy a kóborláshoz szokott 

embercsoport állandó lakáshoz jusson, letelepedjen, tanuljon és beilleszkedjen környezetébe. Előítéletek és ősi 

szokások felidézése”. (MNFA) 

„Az illusztratív dokumentumfilmezést túltépő első dokumentumfilmjeink egyike. A tárgyszerű hitelesség és a 

szubjektív indulat líraiságban egységesített ötvözete”. (BBS Katalógus 1961–91). Forrás:  

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=72 

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=181
http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=507
http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=72


múltán tárgyszerű hitelessége alapján „kínál”, és a BBS mindmáig „illusztratív 

dokumentumfilmezést túltépő első dokumentumfilmjeink egyike”-ként forgalmazza; vagy a 

háborús fotók alkalmazására vállalkozó Novák Márknál ugyanez a historikus legitimitású 

hitelesség felhasználása kap kiemelt szerepet mondanivalója megformálásakor,
4
 s alig később, 

’63-ban Elek Judit Találkozás-a is a filmnyelv és a valóság viszonyának franciás 

tanulmányozására vállalkozik, s noha „hiteles ábrázolást” tervez, filmje inkább formanyelvi 

kísérlet a cinema direct hívei számára,
5
 mintsem „hiteles” sztori lenne… 

 A BBS ilyetén hitelesség-kreatúrája tehát kezdettől a Stúdió homlokzatára van írva, 

normaként érvényesül, esztétikai (sőt, időszakonként hangsúlyosabban: etikai) normává válik. 

Ezt, ezeket hívták tehát dokumentumfilmnek… Egyfajta „maguk teremtette hitelességről” van 

persze szó, melyet a nagyjátékfilmes moziipar nem tud, vagy nem akar figyelembe venni 

egészen a nyolcvanas évek elejéig-közepéig, amikor már a kísérleti játékfilmes vagy a 

dokumentumfilmes rendezők is önálló stúdiókba, irányzatokba, fesztiválokba sorakoztak be, 

ugyanakkor legitim státuszúvá vált a nagyjátékfilmes stúdiók hátterében meghúzódó, 

némiképpen támogatott, de financiálisan nemigen elkényeztetett Társulás Filmstúdió is. A 

korszak szociofilmjei nem titkoltan, sokkal inkább szinte programosan kívánnak magyar 

valóságleírási (szociográfiai) és szociológiai (vagyis nem-művészeti) horizontot átfogni. A 

BBS dokumentumfilmjeinek legalapvetőbb eltérését, a „valóság láttatásának” narratíváit, s 

ezen belül különösen a szerzői életművek egészét abban a megkülönböztetésben tudnám 

(lehetne) talán karakteresen megragadni, ahogyan az idővel bánnak, amiként és amiért az 

időről gondolkodnak. Ebben a Gulyás-páros és Ember Judit tér el legzordabban a Többiektől, 

s ha még lehet vagy kell valakit e körbe invitálni, akkor Gazdag Gyula lehetne talán. Az 

említettek nemcsak a „tovább élő történelem” kritikai felhangjainak, hanem a „folyamatos 

jelen” szociografikus méltóságának vállalásával is elsősorban maguknak a megszólalóknak 

szavait, az irántuk megvallható tiszteletet, nagyrabecsülést, elismerést, magyarán az Emberi 

Sorsnak méltatlanságai iránt érzett alázatot emelik műfajuk és filmes interpretációik 

fókuszába. Az elbeszélt történelmet, a perszonális narratívát és a morális fennséget. Talán, 

valamiféle „elavult”, avittas kifejezéssel illetve: azt a retorikát, amely a messzi ókor óta a 

legeredendőbb és legmélyebb műalkotásokat kreálta. Ez a kreálmány, a létezhető valóság 

mint permanens konstruktum, olyan sodrással van jelen filmjeik főáramában és képsoraik 

személyességében, amely minden más, akár pompázatos, akár csalafinta, akár „leleplező”, 

akár „kibeszélő” típusú BBS-filmtől formailag is, tartalmilag még inkább eltérővé, de épp 

ennek révén egyértelműen meghatározhatóvá teszi Őket. A „valóságfilmezést” effajta (Gulyás 

Gyula kifejezésével) mikrorealista dimenzióban értékelő filmkészítés (alkotó, zsűri, 

forgalmazó, néző, kritikus, közművelődési vagy mozihálózati szereposztással) szinte eleve 

vállalja – mert vállalni kénytelen – a nagyjátékfilmes kompozíciókhoz képesti 

„másodosztályúság” bélyegét, s ha ezután bármit is piacra visz a termékeiből, azt csakis azért 

és úgy teheti, hogy ne próbáljon megfeleleni a vélt vagy valódi funkcionális 

analfabétizmusnak, amely a filmnézés terén (a televízió betolakodásával párhuzamosan) egyre 

inkább uralkodik. A „művésziség” kontra „hitelesség” tehát a „munkamegosztás” egyik 

vállfaja lesz a hetvenes-nyolcvanas évtizedfordulón, s már mint eredményeire, előzményeire 

tekint vissza a „kibeszélő” típusú filmezés az elbeszélő filmmel szembeni stratégiákban. Így 

alakul ki talán az a vitathatatlan felső szakmai képzet és belső, alkotói kontraszt, melynek 

alapján „aki művészkedni akar, az menjen játékfilmstúdióba, aki meg igazat mondani, az a 

BBS-ben keresse lehetőségeit”!  JÓZSA!!!!!!!!!!!! 

                                                 
4
 Novák Márk lírai átélése alapján a Csendélet (1962) – lásd BBS katalógus, ill. háborús fotók felhasználására 

épül mondanivalója megformálásakor. (http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=78) 
5
 „A cinema direct módszer kipróbálása, meghonosítása mellett kísérlet a magány, az önfeltárulkozás, a 

kapcsolatteremtési törekvések hiteles ábrázolására”. (BBS Katalógus 1961–91). A kiemelések tőlem származnak 

Forrás: http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=454 

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=78
http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=454


 Egyébiránt a filmes társadalomismereti érdeklődés a legteljesebb összhangot mutatja a 

kor empirikus szociológiai ismeretanyagával, a társadalom szegmenseinek elemzésére 

vállalkozó, esetleíró, portrékban fogalmazó felfogásaival és ennek történeti előképeivel, a 

„Magyarország felfedezése” megújult szociográfiai mozgalmával is. Korántsem véletlen, 

hogy a Gazdag–Ember-féle Határozat a maga eseti, egyedi jellegével szinte visszaköszön 

Erdélyi János–Zsigmond Dezső Ez zárkózott ügy-ében, ahol a gyöngyöshalászi tanácselnök 

menesztése válik hasonlóan „népharagot” kiváltó sztorivá, mint volt a tizenöt évvel korábbi 

felcsúti tsz-elnök járási hatóság általi menesztése és a közvélemény lesöprése eszközével… A 

„népélet-leírás” mint „szocio-gráfia” például Gulyásék műveiben kitartóan használt jelző: a 

magyar gondolkodástörténeti hagyományban kivételes presztízzsel bíró klasszikusokra utalva 

folytonosan „filmszociográfiát” írnak, mint a hosszú-dokumentumfilm műfajának 

meghatározóját. 

Midőn az első mustra alapján az antropológiai filmezés totalitás-igényét a filmeken 

tesztelve már senki sem akarja összekeverni a művészfilmek dramaturgiai-szereplőválasztási 

és megírt forgatókönyvi valóságvilágát a dokumentum- vagy szociofilmesek terméseivel, 

akkortól lehet talán a néprajzi filmezés szakszerűségét és szimpla leíró jellegét 

megkülönböztetni a „társadalmi tematikák” filmezői körétől és termésétől. A totalitás-igény 

ettől még egyiknél sem károsodik, de a közléstartalmak és stiláris móduszok terén roppant 

módon elválik a dokumentumfilmes és a játékfilmes alkotói kör az üzenet célja, tartalma, 

közlési módja és társadalmi hatása terén. Ennek a súlyosabb, külső sodrásnak sem a filmek, 

sem a befogadási rítusok, sem az alkotói életutak nem tudnak, és sokszor nem is akarnak 

megfelelni, s nemegyszer még az alkotói periódusok váltakozása közben is egyazon 

változatlan összképet őriznek meg a műfajcsoport képviselőiről, ahogyan ez a BBS múltjában 

is sokszor jelen volt. 

Itt, mintegy „önfeladó” módon be kell vallanom, mielőtt a „balázsbélás” dokufilmek 

„antropológiai” futó vizitálását kívánnám elvégezni, hogy az antropológiai gondolkodásnak, 

értékrendnek is minimum két alapfelfogása egzisztál, több-kevesebb harmóniában egymással. 

Az egyik azt tartja „antropológiainak”, ami tárgyát (témáját), alanyait (szereplőit), helyszínét 

(terepét, vagy a „bennszülöttek világát”), feltárásmódját (avagy módszertanát, 

eszközrendszerét) tekintve beleillik a szaktudomány bevált értékrendszerébe, s annak 

megfeleltethetően értékelhető is – filmekben szólva ilyen lenne mondjuk Ember Judit 

Pócspetrije, Tantörténete, vagy Gulyásék domaházi filmjei, láger-filmjeik, stb.; a másik azt is 

antropológiainak veszi, ami a bármilyen tárgykört feldolgozva, bármely helyszínen, 

lényegében bármilyen metodikával létrehozni képes valamit, ugyanis ezt a tüneményt és 

magát a folyamatot is lehet antropológiai értékeléssel körülvenni. Ez a BBS filmjei esetében 

tehát elvben mindegyikre érvényesíthető lenne… (Egy harmadik verzióban antropológiai film 

az, amit antropológusok készítenek… – de ezzel a kiemelten szerzőcentrikus alapállással 

számolva itt hagyhatnám abba a BBS opuszainak szemlézését)!  

Jelen esetben viszont a kétféle mértékegység többször is összekarol: a nem 

antropológiai filmeket is lehet antropológiául értelmezni (éppúgy, mint mondjuk angolul, 

etnometodológiául, esztétikai- vagy „filmnyelven” szólva), s azokat éppúgy, amelyek minden 

ízükben hordozzák az antropológiai megismerési módot és értékrendet. Rövidebben: a 

filmantropológia az antropológiai filmekkel éppúgy birkózik, mint a dokumentum-, néprajzi, 

útleírási, szituációs (rendezett) dokumentumfilmekkel, de maguk az antropológusok (sőt 

filmantropológusok!) sem mindenben egyeznek meg a témakör, a feldolgozás, a narráció, a 

jelenetezés, világítás, hangfelvétel, vágás, plánozás, kameraállások stb. eszköztárának 

jelentőségét és jelentését, eltéréseit és mintázatait tekintve (lásd erről Füredi – Gergely – 

Komlósi szerk. 2002; Östör 2000; Füredi ed. 2004; Heltai 1997; Bán D. 2003; Worth – Adair 

1970; MacDougall 2004). Hátmég ezek háttértörténeteit, jelképes jelentéstartalmait, 

kihangzásait, olvasatait és „intertextualitásait” tekintve…! 



Ennélfogva a BBS „antropológiáját” mérlegelve nem túlzás az első körben annyit 

sommásan kijelenteni, hogy ezek nem szándékuk vagy készítőik felkészültsége alapján 

lehetnének antropológiai filmek (vagy részben talán azok is). Az antropológiai film korai 

históriájában viszont, amikor még úgymond „érintetlen” őslakosságal készítettek felvételeket, 

alkalmasint egyértelműbb volt, kinek a kezében volt kamera, ki honnan nézett, a gép mögül-e, 

vagy az ábrázolt közösség felől, s kinek készíti vagy viszi el az elkészült dokumentációt, a 

helyieknek inkább, vagy netán valamely piaci közvetítőnek (akadémiának, folyóiratoknak, 

konferenciáknak, könyvkiadóknak, tévé-társaságoknak, stb.). Ez a második világháború utáni 

korszakban alapjaiban vagy részleteit tekintve megváltozott: egyfelől az antropológusok sok 

helyütt kitiltattak a helyi bennszülött lakosság forgatásából, másfelől arra is rájöttek, hogy a 

társadalmi problémák párhuzamai mentén saját kultúrájukban és lakóhelyükön is meglelik 

ugyanazokat az „egzotikus” kérdéseket, fölösleges annyit utazni és költekezni; harmadrészt 

pedig erősítette a paradigmát a volt gyarmati népek köréből antropológussá és filmessé lett új 

generáció megjelenése, amelynek adottsága hitelesség dolgában nem volt összemérhető a 

távolról jött érdeklődőkkel, nyelvtudás és kultúraismeret nélküli értelmiségi vállalkozókkal. 

Legalább is a bennszülöttek szemüvegén átnézve nem volt vitatható, ki beszéli el az 

„igazabbat”, a hitelesebbet, a „nekik maguknak szólót”, s kik „szállnak el” a verbális és 

vizuális poézis csak euro-amerikai tájakon ismeretes belső szférájába, magukkal hurcolva a 

kreált vagy szimbolizációval megmarkolt „egzotikumot” (lásd bővebben Geertz 1994:200-

216). 

A BBS „antropológiáját” tehát részint azok írhatnák meg a hagyományos diskurzuson 

belül, akik egyrészt filmesek, BBS-tagok, antropológusok (vagy úgy viselkednek és 

vélekednek, mintha azok lennének), s még ez esetben is mutatkoznának interpretációs 

ellentétek az ortodox és neológ dokumentaristák között, lennének narratívákban 

megmutatkozó másságok, lennének korszakos eltérések, korosztályi másságok, belátási 

horizont-különbségek, továbbá az értelmezés és értékelés (klasszifikálás) még ekkor sem 

válna függetlenné attól, amit a néprajzi filmek készítői vagy a társadalmi érzékenységű 

szociológusok, pszichológusok, drámapedagógusok vagy szociográfiák írására szakosodottak 

hasonlóan vagy másként beszélnének el. A diskurzus-mező tehát tetszőlegesen mozgatható, 

ami nem használ a bemozdulásos életlenség elérését remélőknek. („Elmosódott műfajok” – 

ahogyan Clifford Geertz fogalmazza – de erre még visszatérek!) Mindez azért fontos itt, mert 

a magam mentségét keresve azért ráakadhatok arra, ami lehetővé teszi, hogy mégis 

antropológiai tematikává tegyem a Stúdió egynémely anyagát: részint BBS-tag is voltam, 

részint elfogult és rajongó néző is, részint filmkészítő is, de alapvetőbben a társadalmi 

folyamatok és változások iránt érdeklődéssel nyitott kíváncsi, aki idővel az antropológiai 

tudálékosságot is elkezdte ráragasztani a lehetséges elemzési tartományokra, s végül mert 

nem válaszolni szeret, hanem rákérdezni próbál. Öntetszelgő soroknak tűnhetnek ezek, de úgy 

vélem, amíg nem tiszta, melyik oldalról, melyik bozótból, milyen hangon és kinek beszélek, 

addig elkezdeni sem érdemes… 

 

Ezzel a mércével méricskélve, rögtön a lényegi bevezetőnél fel kéne tennem a kérdést: kik 

„beszéltek” az antropológiai olvasatra kiválasztott dokumentumfilmek révén, kikkel 

„mondatták el” közlendőiket, s kikhez szóltak ezen a módon, kiknek szólt mondjuk a „Vannak 

változások” markáns tudósítás, a Tantörténet vagy a Ne sápadj!…? E háromoldalú jelenlét 

egyeztetési folyamata nélkül hiába becsüli sokra a szakmai közvélemény Gazdag Gyula 

(Ember Judittal közös) Határozatát, ha a nézők például vagy nem érzékelik a határozathozók 

pártos otrombaságát, vagy egyáltalán nem is találkoznak a probléma ilyetén 

megfogalmazásával, tehát a maguk módján akár „teljesen normálisan cselekvőnek” vagy 

károsnak vagy otrombának ítélik a szereplőket vagy az eljárásmódot. (A direkt demokrácia 

formalitásait ugyanúgy, mint a szocialista típusú tsz-demokrácia működésképtelenségét 



egyaránt ki lehetett olvasni a filmből, melyet 1972-es elkészülését követően több mint tíz évig 

hibernáltak – talán más olvasatokban ez a film túl sokat mondott „ki”. Ez a „kibeszélő” típusú 

interpretáció a legtöbb korabeli „társadalmi érzékenységű filmre érvényes, mintha a mozi 

eszközeivel ezek is a korszak divatossá vált tudásterületét, a „leleplező” műfajt képviselnék… 

Pedig már maga a leleplezésre kiemelt szituáció is leleplezi a filmkészítő közlő-leíró 

szándékát!). Az antropológiai olvasat tehát nem tudja vállalni a korszakos esztétikai 

harmóniák szabályrendszerének átvételét, csakúgy, ahogyan az emberek közötti, közösségi 

normákat vagy szabályokat megsértők elleni ágállást sem – ezt a kényes munkát a 

publicisztikai műfajokra és a pártbizottságokra, a riportfilmekre vagy magukra a nézőkre 

hagyja. Az antropológust ebben a helyzetben a film elkészülte, „üzenete”, „társadalmi 

befolyásoló szándéka” vagy a keményvonalas pártemberek inherens sötétsége egyaránt és 

egyként érdekli, nem kíván „igazságot tenni”, mérleget vonni, közéleti buzgodalomra felbujtó 

akciókba tömörülni, vagy épp rajongani az „igazság” szókimondó sugárzásáért… A 

Határozat elsődleges üzeneteként kódolt „na, hát látod, így mennek itt a dógok!” tanulság 

nyilvánvalóan nem a kutatót fogja mozgásba hozni, hanem a felszínes olvasatokat pártoló, 

esetleg magában, személyében elkötelezett, kárvallott, kiszorított vagy bekebelezett 

személyiségre hat, vagy a pártaktivistára, aki a maga vonalas módján hajlamos elfogadni, 

hogy a minden szép és jó világban „vannak még hiányosságok!”, vagy „hát bizony a 

szocialista demokrácia fejlesztéséért még sokat kell tennünk…!”
6
 

 Itt egy hosszabb átvezetésnek kellene következnie, melyben a Gazdag-filmek retorikai 

és narratív esztétikai értékelését végzem el. Ez messzire vezetne, a Gazdag-életmű amúgy is 

elég gazdag ahhoz, hogy ne kelljen sematikus kereteket, minősítéseket ráaggatni az egyes 

opuszokra. Éppen Gazdag az egyik, vagy első, vagy legfőbb útmutató e téren abban, hogy 

nem minősít. Schirilla portréja (Hosszú futásodra mindig számíthatunk, 1968) fahrt-tal és 

büfé-jelenettel együtt is az „extrém” vállalkozásba fogó, nyakas és teljesítmény-

orientációjával a korabeli világból szinte antipolitikusan kiköltöző személyiséget járja körül, 

mintegy átvéve, empátiásan lekövetve a versenyzés és a mellőzöttség dimenziói közt 

magányos küzdőt, és sugározva-sugallva az „ezeknek itten nem érdemes még futni sem!” 

korszakos politikai élményét. Ez a produkció is, mint a korai BBS-filmek többsége, arra a 

feladatra vállalkozik, hogy „nézhető mozit” csinál a hétköznapi valóságból. A BBS első 

korszakában (miként ezt Gulyás Gyula a Pergő képek-ben elmondja), a filmklub-jellegű, 

vetítésre orientált résztvevőket szórakoztatja, szinte belterjesen nekik szólóak a filmek, s 

valójában a korabeli mozi- (forgalmazási minősítő) rendszerbe alig-alig férhettek bele…, 

függetlenül attól, hogy játék- vagy dokufilmek voltak, rövidek vagy extra műsoridőt 

kívánóak, egy- vagy sokszereplősek… (mint a második korszakban). Az a kompozíciós rend, 

amely távolságtartó, mégis intim, hűvös, ám emberléptékű, szikáran leíró, de emellett 

beleérzően elfogadó – s ez szinte a legtöbb Gazdag-dokufilmre, Ember Judit-filmre, Gulyás-

filmre érvényes, de érdekes módon egészen másképpen, mint a HDF akkori, megtűrt vagy 

megbecsült akár dokumentumfilmjei esetében – eltér a korabeli „kisfilm”-műfajtól. S itt nem 

takaríthatom meg, hogy a BBS szóbanforgó filmjeit igen röviden, de egy összehasonlító 

kontextusba emeljem… – éppen azért, mert e „kívülálló/belül-lévő” felfogásmód szinte 

vertovi sajátossága a film eszköztárának, formanyelvének. Ezek pedig hasonló, de speciális 

eredményt hordozó használatára késztették az alkotókat; mondhatnám: ez volt a korszak 

kommunikatív modellje, vagy a modellek egyike, a „máskéntbeszélés” eszköze, formanyelve, 

                                                 
6
 „A felcsúti termelőszövetkezet elnökének lemondatása körüli izgalmas viták fontos társadalmi kérdéseket 

érintenek, és tanulságul szolgálnak arra, hogy még sokat kell tenni a közéleti demokrácia, az egyszemélyi 

vezetés felelőssége és a nyereséges gazdálkodás lényeges szempontjainak összehangolása érdekében is”. Forrás: 

http://www.bbsarchiv.hu/?module=movies&action=movie&mid=192 
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narratív normája. Ennek beismerése nélkül viszont az antropológiai mérce sem 

alkalmazható… 

A filmes beszédmódok között a dokumentarista közléshelyzet furcsasága csak akkor 

jelentkezik igazán, midőn a filmek moziba, filmklubba kerülnek, mintegy kiválasztják a 

maguk nézőit, híveit, hódolóit is. Ez jellemző szituáció, de a néző nélkül semmit nem érdemes 

mondani a BBS filmterméséről, éppúgy, ahogyan a diszpreferált helyzetéről, marginális 

mivoltáról, megértő- vagy beleérző-készségéről sem… A BBS legkorábbi korszaka a frissen 

végzett főiskolások debütálásának helyszíne kívánt lenni, a megtörtént státuszváltozások és a 

cserélődő alkotógárda viszont a hatvanas évek végétől már a „tudományos igénnyel” vállalt 

közlésmódot, a korszak nyelvén szólva „a történelmi valóságot” szociológiai tudatosságal 

óhajtotta kiegészíteni… (erről és a mentális atmoszféráról e kötetben Hammer Ferenc is 

érzékenyen ír!). A tényleges kontrasztot azonban az jelenti: milyen viszonyban voltak e BBS-

filmek a kor nézőivel, s kiknek készültek a mozik (függetlenül attól, de nem feledve, hogy 

elkészülésük után azonnal betiltották őket, vagy legalább házi vetítésre engedték!). Az alkotói 

film, ha dokumentarista, még inkább a befogadó közeg érzékenységétől, reflexióitól függ, s 

erről sajnos ritkán vallanak maguk az alkotók is. A kérdés csak az, hogy miként lehet a nézői 

oldalt bekapcsolni ebbe a felvezetésbe, ha például a Határozat (és más betiltott, nyilvánosság 

elől dobozba zárt Gazdag-filmek és Gulyás-filmek) nem is kaphatták meg a kortárs elismerést 

vagy társadalmi kritikát, mivel évtizeddel későbbi bemutatásukat már maga a helyzet 

meghaladottsága részben indifferenssé tette, kritikai attitűdjüket pedig „okafogyottá” 

alakította… – ettől azonban még megmarad egy (vagy több) egész „balázsbélás” nemzedék 

alapfilmjének a Határozat, noha hiányzott mögüle a harmadik pillér, a társadalmi reflexiók, a 

megértés és reflexivitás tartománya. („Mindannyian Gazdag Gyula köpönyegéből jöttünk ki” 

– fogalmazta meg egyszer Gulyás Gyula a korszakos lényeget… – de a dokumentumfilmesek 

java többsége számára a BBS csupán valami szabadszájú egylet, őszinteségére kivagyi klán, 

vagy szűkebb baráti társaság képzetével volt azonos, nem pedig a mintakövetés speciális 

módját és morálját sugallta…). Ne feledjük, hogy a néhány tucatnyi tagot számláló BBS körül 

a „valóságfilmeket” konstruáló filmes és tévés nagyipar, a filmgyártás egésze és a 

filmdokumentációt alkotó amatőrfilmes, tudományos filmes, híradófilmes, riportfilmes közlők 

és befogadók kiterjedt közege volt jelen, nem is beszélve azokról, akik a BBS-ben kezdve 

„átléptek” a professzionális filmgyári üzemmódba (Sára, Tóth János, Gaál, Huszárik, Kósa, 

Kézdi-Kovács, Elek, Dárday-Szalai, Vitézy, Grünwalsky, Mihályfy, Tényi, Szobolits, stb.). 

 Az antropológusi mércével kicentizgetett dokumentumfilmek képtelen állapotnak 

tűnhetnek bizonyos olvasatban… Miért kell antropológiául mérni, ha nem úgy szólt, nem úgy 

készült, nem az volt a célja, nem azt vállalta, hanem „valóságfeltárást”, társadalomismeretet, 

„felrázást”, életforma-lenyomatot, „a valóság képi analízisét”, tények mellett a folyamatok, 

konfliktusok bemutatását, stb.?! Kevés mentséget tudok, csak leginkább azt, hogy a BBS 

hetvenes-kilencvenes évekbeli kb. másfél évtizede kevés olyan produkciót termelt ki, amelyet 

„antropológiául” is lehet mérni, de ennek Gazdag, Ember Judit, és Gulyásék filmjei sok 

tekintetben teljességgel meg tudn(á)nak felelni. Az egyetlen, s talán mind a négyükre 

érvényes állítás az lehet, hogy a filmek rendezőinek szereptudata, a filmek „vállalása” olyan 

értelmiségi modellt követ, amely ma már kérdéses, érvényes volt-e, jelen volt-e egyáltalán, 

akkoriban viszont vízválasztó lett a másfajta szemléletmódokhoz, interpretációkhoz képest. E 

látásmódot „értékén mérve”, vagy legalább jelentőségére utalva kívánom az alábbiakat 

végiggondolni.  

Ez a felvilágosító típusú értelmiségi magatartás, a kimondás bátorsága, a „helyettük” 

vagy „őértük szólok”, „belőlük hangzik” elő mindez, „ők adják szavaim”, „ők fogják 

tollamat” stb. – régi dilemmája az antropológiai interpretálásnak. Az interpretációk idői 

érvényessége egyfelől, de mellette a kontextuális hatás is egyaránt gazdagon tematizált 

problémakör a közelmúlt évtizedek antropológia-elméletében. A megfogalmazott dilemmák 



és a kínálkozó alkotói válaszok testes kötetekbe szerveződtek, itteni felidézésük még a viták 

lényegét illetően sem igazán indokolható. Kihangosítani annyit próbálnék csupán 

mindezekből, hogy változások nemcsak voltak, vannak is mind a társadalmi tében, a róla 

alkotott konstruktumok terén, a társadalmi önkép és önreflexió olyan szintjein, mint a 

történeti kontinuitás mellett az időiség ideiglenessége, az interpretációk „szerzőisége”, a 

direkt beszédet helyettesítő kontrasztos képiség, a textusok mellett/előtt/mögött felrémlő 

kontextusok, szövegösszefüggések és tartalmi harmóniák kérdése, stb… A James Clifford, 

Clifford Geertz, Victor W. Turner és mások gerjesztette viták, melyek a „tolmácsolás”, 

„fordítás”, eredetiség, szerzői és szövegkezelési eljárások kérdéséig viszik az antropológus 

szerepének és határainak problematikáját, nemcsak azon a módon akadtak el egy ideig a 

fenomenológiai és objektivista megértésmódoknál, hogy a bennszülött funkcióját kezdték 

lassan elvitatni az antropológus szereptudatának kritikája mentén, hanem – ami itt éppen a 

dokumentumfilmezés szempontjából katasztrofálisan fontos lenne – az émikus és étikus 

belátások jogosultságáig vezették az alapkérdések lehetséges konszenzusát. Így tehát mai 

értelmezésben a BBS hetvenes-nyolcvanas évekbeli dokumentumfilmjei csak akkor 

kerülhetnének antropológiai kontextusba, ha mint „nyersanyagot”, mint textust éppen a 

kontextus, a szövegösszefüggések és jelentéshorizontok közegében értelmeznénk őket. Ehhez 

pedig lényegében az összes film kéne, a teljes alkotógárda, a reflexív totalitás egyéb 

komponenseiről nem is beszélve – erre pedig e helyütt nem vállalkozhatnék akkor sem, ha 

képes lennék mindezt átfogni. 

Gulyásék Vannak változások… (Penészlek 1968–78) filmje példaként ide emelve 

nemcsak arról árulkodik, hogy a nyakig poros és saras szatmári tájon ártatlanok tengere 

fulladozik a mélynyomor nyűgjeitől, miközben feltűnik olykor hatóság, drámaíró, tanító, 

lelkipásztor, rádióriporter vagy akár szociológus is, aki egykedvűen végigpásztáz a tájon és 

konstatálja, hogy itt megrekedt a középkor… A derűs szocializmus építésének reform-ittas 

korszakában ez nemcsak ellenbeszéd vagy antipolitika volt, de filmdrámai üzenet is Gulyásék 

kamerájának felkiáltójeleivel. A filmkészítés a változások folytonosságának lekövetésével, 

filmes állapotrajzával leginkább azt tudja sugallni, hogy a változások csak mélyebbre húzták a 

penészlekieket abba a kátyúba, ahonnan sem kiút, sem remény nem vezet tovább – 

ugyanakkor az épp „őmiattuk” erre csámborgó értelmiségieknek módot ad a sajnálkozó 

rokonszenvre, a beleérző szolidaritásra… Majd újra feljön a nap s lemegy, a beleérzés 

halványodik, s az állapotok maradnak a régiek, csak épp az értelmiségi szereptudatba font 

impresszióval bővülnek, meg a tehetetlenség élményével. De mindebből a penészlekiek aligha 

élhetik át az értelmiségi szerepfelfogás változását! Gulyásék eredeti (Valóság – síppal-dobbal, 

tűzön-vizen át) amatőrfilmes felvételei révén, tehát 1968 tavasza óta épp a filmbe emelt 

kontraszt mutatja, mennyi változás ékelődött a penészleki valóságba. Ez a vágás 

dramaturgiájában is érzékenyen elkülönített felvételsor egyúttal a filmkészítők változását is 

mutatja. Azért is kapcsolható egyáltalán az antropológiai interpretációkhoz Gulyásék oeuvre-

je, mert ez az önreflexív szint is mindig ott van filmjeikben, mert mindig hosszú évek, olykor 

(sokszor!) évtizedek átírása is zajlik a kérdező és a kérdezett viszonyát filmezve, az egykori 

kérdéseket nemcsak ismételten fölidézve, hanem azokra újabb válaszokat keresve is. Talán 

senki másnál a BBS-ben nincs ennyi önreflexió a filmekbe szőve (még Ember Juditnál sincs), 

mint Gulyásék penészleki, nagygéci, domaházi, széki és más mozijában. A korszak (1970–80) 

közel másfél évtizede alatt a maguk hatvannyolcas „elforradalmát” megkésve átélő 

értelmiségiek közmorálját fenntartó minőség jelent meg ebben a penészleki leírásban, amely 

képes volt kifejezni nemcsak a léthatár alattiak identitását, de arra is figyelmet irányított: attól, 

hogy budapesti turistázók nem a magas hegycsúcsokra, hanem a megszeppent és 

kiszolgáltatott szabolcsi öregekre vetnek elkapott pillantást, még mit sem változik a 

definiálhatatlan lét nyomorúsága. Képes volt ez a mozi úgy besodorni a penészleki miliőbe és 

problematikába, hogy aki a vetítésről „tisztán” tudott kijönni, az már nem is érző ember, 



hanem politikai csinovnyik volt inkább. Utóbbiak be is tiltották, hibernálták nagyjából egy 

évtizedre a penészleki filmszociográfiát, egészen pontosan érzékelve, hogy a filmben 

elhangzó textusok éppen a maguk kontextusaiban lesznek őrjítővé, a rájuk fókuszált 

értelmiségi sajnálkozás pedig éppen ebben a reflektálni alig képes közegben lesz drámaivá, 

mert alig képes a változások előidézésére, olykor tudomásul vételére is. 

Ami a penészleki anyagban az antropológia „étikus vagy émikus” vitája (kissé 

szimplán leírva belülnézeti és kívülnézeti, avagy külsődleges-alaki és átélhető-tartalmi), az 

éppen Penészleken válik többé, mint az interpretáció lehetősége és kényszere. Úgymond: ha 

ezt láttuk, el kell beszélni, mert mindenkinek tudnia kell róla…! De mert semmi sem oly 

egyszerű, szimpla és pillanatképben rögzíthető a történő történelemből és „változó világból” 

(amely eredeti címe volt e filmnek), a filmbeli szereplők élethelyzete, elbeszélésmódja, s a 

filmkészítők mindezen változásokhoz való viszonya is átalakul időközben. Az interpretációk 

interpretációja folyik tehát, amely teljesítményre (mert hát hadd nevezzem ezt érdemnek, a 

magyar dokumentumfilm-készítés történetében ritka attitűdnek és normaformáló 

eredménynek!) sem a BBS-ben nem voltak túl sokan képesek (talán a fölöttébb izgalmas-

problematikus Forgács-féle narratív történetbeszélés érinti ezt a szférát, és valamelyest a 

játékos-öncikiző komolysággal komponált Szirtes-filmek, továbbá a játékfilmes csapatban 

persze Huszárik, Bódy, Erdély és megannyi más meta-szintű interpretáció is bekapcsolható 

ebbe a narratívába), de ha messzebbre tekintünk, akkor sem könnyű a dokumentum-műfajban 

felfedezni a közvetlen történetmesélés olyan mély frekvenciáit, amilyen a Gulyásék kreálta 

reflexiók szintjein járna. 

Sok filmről kéne szólnom…, méltatlanul sok ki fog maradni ebből a „látleletből”. Ha 

érdeminek és dicséretesnek minősítem Gulyásék valóság-reflexióját, akkor a közönség, a film 

fogadtatásának egész kismonográfiányi szféráját is ide kéne emelnem… (még jó, hogy a BBS 

akkori státusza megengedte a Fekete Ibolya szerkesztésében megjelent kiadványt, mely erről 

az interpretációs belvilágról, filmfelfogásról és utóéletről aprólékosan értesít, lásd Fekete 

1980). Mai olvasatban mind a filmvita, a Vannak változások… körül kialakult rokonszenvi 

holdudvar, mind az értelmiségi szereptudat akkori minőségei durva kérdéseket vetnek föl a 

lehetséges interpretációk számára. Olyanokat, mint hogy kik és mit vállaltak a film nyomán, 

kik nézték karosszékből a penészleki nyomor elviselhetetlenségét, kik próbáltak tenni további 

penészleki típusú falvakért bármit is, kik értelmezték azután már saját feladatukként a 

cselekvés morális felelősségét, kik elégültek ki attól, hogy látták feldolgozva-elbeszélve a 

valóságképletet s oldották föl ebben a maguk tehetetlenségét a mozi-élmény katarzisával, kik 

fogtak hasonló „Penészlekek” feltárásához…, stb. Mindez úgy és azért kérdés, mert a 

korszak, a hetvenes-nyolcvanas évtizedváltás dokumentatív műfajaiban számos variációban 

fordul elő a változó falu, megsokasodik a filmes érdeklődés is az átalakuló társadalom, a 

szociológiai interpretációk iránt – de alig néhány jár azzal a feladattudatos részvétellel, amely 

megkívántatik. Gulyásék morális vállalása azonban a nyolcvanas évtizedben is kitartóan 

következetes: a kultúrakutatás akkoriban még a konvenciók nélküli etikai kódex mentén 

zajlott, kevesek érezték át felelősségüket a feltárt valóság felmutatása után, s még kevesebbek 

tartottak ki amellett, hogy öt vagy tíz év múltán még mindig éltek bennük a súlyos kérdések, 

ezért visszatértek a helyszínre, konfrontálódtak a látni- és tudnivalókkal, s vitték újra meg újra 

a maguk nyilvánossága elé a kihívások téziseit, feladatait. A kultúrakutatásnak ez a kritikai 

ága, melynek szakirodalma csak részben, folyóirat-cikkek vagy könyvrészletek fordítása 

révén jutott el a hazai dokumentumfilmesekhez is, leginkább a Gulyás-fivérek életművében 

található meg… (vagy nem is „leginkább”, hanem szinte csakis!). A kritikai szociológia hazai 

fellendülése sokféle érdeklődést hozott (Szelényi, Konrád a városok vagy térségek, Haraszti a 

meló és a gyári lét, Márkus István és Juhász Pál a paraszti átalakulás és a szegregációs 

mechanizmusok, Kemény István a cigányság és a munkásság, Tausz Katalin és Mátyus Alice 

a lokális identitások, Sik Endre a kaláka és a munkacsere, Kamarás István az olvasás-tudás és 



irodalom, Ferge Zsuzsa, Solt Ottilia, Demszky Gábor, Havas Gábor és Szalai Júlia a 

szociálpolitika, Daróczy Ágnes a roma-kutatás, Hankiss Elemér és Losonczi Ágnes az 

értéktudat és mentalitás felé tett súlyos feltáró kísérleteket, bocsáttassék meg, ha a listát túl 

szűkre fogom!), viszont roppant ritkán esett meg, hogy a folytonos változáskövetés során a 

kérdezők vissza is tértek egykori terepükre. Az itt szóbanforgó filmek és filmes magatartások 

között ezért a kontinuus érdeklődés mint morális értékelv kivételes sajátlagosságát lehet 

fókuszba emelni Gulyásék, (neméppen szűken vett „balázsbélás” mentalitással még Almási 

Tamás is ide tartozhatna), egy másik fajta, az értelmiségi morál- és mentalitástörténetben 

kivételes szinten pedig Ember Judit hozott súlyosat. Ez a kutatás- és szemléletformáló 

következetesség menti elismerés olyan inherens etikai kódexformává állt össze a BBS-ben, 

hogy a korszak más dokumentumfilmesei (Híradó- és Dokumentum Filmstúdió, Népszerű-

tudományos és Ismeretterjesztő Filmstúdió, televíziós stúdiók és szerkesztőségek, Néprajzi 

Múzeum, vidéki amatőrfilmes stúdiók megtestesítői) ennek szimatmintáját sem kaphatták 

meg, nem is követhették. Zordabban szólva: a BBS filmes ifjúsági elitje és pályakezdő 

vállalkozói szférája kivételes kontrasztban állt a 70–80-as évtizedforduló más 

reprezentánsaival, olykor ezekkel (mint például a Studio K esetében) még harmóniában is 

volt, de a felmutatott életművek ma már másként is osztályozhatóak, nem csupán a hollét 

meghatározó képletei szerint. 

Gulyásék Vannak változások-filmje ugyanakkor a korszak társadalomismereti 

„kötelező irodalmához” tartozott, ez – pl. Juhász Pál vagy Márkus István számára – a 

valóságábrázolás példaértékű műveként jelent meg utóbb nemcsak a korszak humán 

értelmisége, hanem az azóta zajló évtizedek reflexív közösségei számára is. Hasonló 

presztízsű műremekként folytatódott a Vannak változások… feltáró szemléletessége a több 

ráindulást, számos verziót és még több folytatást megélt Domaházi hegyek között… és a Ne 

sápadj! esetében. A Ne sápadj, mint végterméke, legpiacibb változata Medve Alfonz 

parasztpolgári sorsalakulásának, melyre hivatkozni mint szakirodalmi forrásra is szoktak a 

néprajzi és társadalomtörténeti források között, de belülről ismerni mégoly kevesen próbálták, 

viszont utólagos interpretációkban még úgy is megjelent, mint vád: Medve Alfonz domaházi 

gazda „jó pénzt keresett azzal, hogy megvezette a filmeseket, belevitte őket mesterséges 

szituációkba, eljátszotta a paraszt-sztár figuráját a filmes-tévés brancsnak”… Erre azért 

érdemes kitérni, mert a magyar filmesek közül kevesen lettek érdemlegesen gazdaggá, a 

dokumentumfilmesek közül még kevesebben, a „balázsbélások” meg szinte konstans módon 

(másfél évtizeden át biztosan) csak ráfizettek saját filmjeikre, életvitel-szerű forgatási és 

összeállítási folyamatokra, vágásra, labormunkákra, albumkészítésre, a film utólagos 

forgalmazására, vidéki vetítésére… – s mindeközben Gulyásék nem a mestermű elkészülését 

követő alkotói szabadságon voltak, hanem új témaköröket hajtottak fel, forgatókönyvekkel 

kísérleteztek (Tömörkény-novellák feldolgozásával, erdélyi terepszemlékkel), belekezdtek 

Kallós Zoltán kísérésébe (utóbb a Balladák filmje is ebből készült), az első világháború még 

élő szemtanúinak és bakáinak földerítésébe (Én is jártam Isonzóban), majd a hortobágyi 

kitelepítések feltárásába (Törvénysértés nélkül), nem sokkal később a később a Gulág-jártak 

filmes megjelenítésébe…, és így tovább. E hevenyészett listát csupán azért közlöm, mert bár a 

legtöbb BBS-filmográfiában javarészt szerepelnek, de a mögöttük álló vállalásosság, elméleti 

iskolázottság, történeti és levéltári felkészülés, terepszemlék és forgatások, évekig elhúzódó 

vágások-összeállítások, televíziós változatok, vetítési verziók munkás hétköznapjai soha sehol 

nem kerülnek a mérlegre, ahol egyes filmek vagy fesztiválsikerek nominális mutatói válnak 

lényegessé. Akiknek viszont léte a filmezés, azoknak a jelenlét kínos ösztövérsége mindig 

kínzóbb, mint a cenzorok szigora, a megismerés belső dimenziói mindig fontosabbak, mint a 

feltételek szorítása, a filmből kimaradt világ drámaibb, mint képi lenyomatának szekvenciái. 

Ahogy a Törvénysértés nélkül filmszociográfia dokumentumait megjelenítő kötetben ajánlás 

helyett írják Gulyásék: „Ezt a könyvet filmünk szereplőinek ajánljuk, kik beavattak életük 



folyásába, megosztották emlékeiket, s reflexióikkal nem várt mélységekbe s magaslatokra 

juthattunk el. Sorsuk a sorsunkká vált” (Gulyás – Gulyás 1989). 

 A képes beszéd és a túlzóan kedveskedő ajánlás azonban gyanús is, vagy legalább 

hiteltelennek tűnik. Tűnhet talán azoknak, akik utána átpörgetik a kötetet, s nem is lennének 

képesek a hortobágyi munkatáborok 1950–53 közötti időszakáról készült filmet végignézni, 

vagy az erről összeállított kötetet megolvasni. Nem hivatalom még ezt is dicsfénnyel övezni, 

de könyvtári anyagként más besorolásba kerül, mint a filmforgatókönyvek vagy a 

filmrendező-portrék sorozatában fogant alkotások. A Hortobágy mint helyszín, az odakerültek 

sorsának és életének titkossága, degradáltsága, reménytelensége nemcsak a tetthelyek 

közvetlenségével hat, hanem a róla való beszéd fennköltségével, a maguk sikerképtelen 

történetétől megszabadulni próbáló, de ebbe már beleszikkadt lelkek vallomásaival, a 

meghurcolt és villámsúlytotta világokban lézengők kiszolgáltatottságaival együtt szól, ennek 

révén a kollektív emlékezet felállítására vállalkozik, azt hívja tetemre. Éppúgy, mint az Azért 

a víz az úr! nagygéci és komlódtótfalusi túlélőinek portréjában, az árvíz utáni tájegység 

filmszociográfiájában. 

 Kéretik nem félreérteni: Gulyásék sem éltek többet Nagygécen, Domaházán vagy 

Széken, mint alaposabb helyszíni ismerkedésre vágyó más filmesek. Nem a naptári órákban 

mérhető állandósult jelenlétük, nem a főszereplő(k) mindennapi életéből kivett részük, vagy 

őt/őket érintőlegesen támogató „statisztapénz” volt a meghatározó körülmény a filmkészítés 

mikromiliőjében, hanem a kapcsolatok, az elköteleződés intenzitásában, a megszövődött 

emberi összefüggések tartalmaiban, a távolról is ottlét evidenciájában meglévő vállalásosság. 

Ha van a létezéstudományi megismerésnek az elvont filozófián túli (vagy azon élettelien 

belüli) narratívája, akkor az talán éppen ebben a megismeréselméleti vállalást a morális 

harmóniával ötvöző változatában teljesedhet ki, elvont képzetek helyett mindennapi sárban és 

harangszóban (vagy éppen Nagygéc esetében a harangnélküliségben!), derékfájásban és 

könnyekben, bürokratikus döntéshozatali közönyben és jövőképnélküli személyes drámákban. 

A 70-es árvíz nyomán ártérnek nyilvánított határszéli falut, ahol az almáskertek még élő 

családoknak biztosítottak túlélést, éppen a szociológiai, településtudományi, demográfiai és 

urbanizációs jövőtervezésben minősítették „funkció nélkülinek” a hasonló településeket (az 

1971-es tervek alapján a mintegy 3200 magyarországi lakott helyből 2000-ret!), következésül 

ezek lakosait is mintegy leírták a térképről, s mint ahogy Penészleket vagy Ohatpusztakocs 

lakosait, a fehérgyarmati járás megannyi faluját is ez a modernizációs racionalizálás tette 

földdel egyenlővé, árvíztől vagy faluszervezeti funkciótól is függetlenül. Nem kérdés ma már, 

mi értelme volt a sikerképes szocializmus-kori feltörekvésnek, de az igen, kik és milyen 

hangon, milyen módon, milyen hatékonysággal tudtak szót emelni a társadalomirányítási 

elmebajok ilyetén tobzódása ellen. S ebben Gulyásék három évtizede konokul a hangoskodók 

vonalában járnak… 

 Mindezek persze a korszak értelmiségi beszédmódjaitól, a narratívák rendszerétől, az 

értő vagy süket társadalmi reflexióktól sem független elbeszélések. Az antropológiai 

kutatások körében, s nem függetlenül a történettudomány önmagára reflektáló kritikai 

irányaitól sem, mennyiségében és jelentőségében egyaránt megnövekedett a narratívák 

használata mint alkotói attitűd. A Gulyás-életműben megfoganó érintettség-érdekeltség-

felháborodottság jellemzően vissza is hat a korszak nyomtatott kiadványaiban (itt most 

nemcsak az ÉS, a Filmkultúra vagy más rangosabb írói, esszéista, kritikai vagy reflexív 

szférák elismerő gesztusaira gondolok), hanem a szerzők által kiadványokba összegyűjtött 

reflexiók csokraira (Vannak változások…, Törvénysértés nélkül…, Ne sápadj! kötetekre) is, 

melyek arra utalnak, hogy az élményközeli terepismerettel nem rendelkezők számára éppen a 

föllelt és megszólaltatott személyiségek hitele a mérvadó, a Tőlük jött üzenet a méltánylandó, 

s ebben Gulyásék szerepe inkább a fordító, a tolmács, az interpretátor attitűdje, az elkötelezett 

hírhozóé, a Vargas Llosa-i értelemben mondott Beszélőé. Az elbeszélt múlt mint velünk élő 



valóság ma már nem komoly felfedezés, de a narratíva-elemzések egy-másfél évtizeddel 

ezelőtti időszakában még komoly haditett volt, nem kevesebb. A korabeli közléskultúra 

intézményei részben persze mintegy meghatározták a narratív közlésmódok stílusát is (híradó, 

„világhíradó”, tévéhíradó, ismeretterjesztő dokufilm, néprajzi dokufilm, tudományos film, 

riportfilm, portréfilm, stb.), de a BBS-dokumentumfilmekre jellemző problematizálás talán fő 

ismertetőjegye, hogy mintegy „le”követ, nyitva hagy, nincs optimista vörös farka, dramatikus, 

felrázóan szembesítő… – főképpen a korabeli filmpiac más termékeivel összevetésben. De az 

elbeszélő-leíró, deskriptív mozihoz, például a pedagógiai filmek köréből a Mihályfy Sándor 

rendezte Kertész utcaiak még nem tudja elkerülni, hogy a reménytelenségek mögötti vágykép 

rá ne vetüljön a mozi egészére, de a Nevelésügyi sorozat, vagy Gulyásék Kísérleti iskolá-ja 

(1976–77) már nem a szikáran elbeszélő, nem is csak a szituatíve elbeszéltető, hanem a 

dramatikusan, folyamatában „elkapottan” leíró megjelenítés-típust képviseli. A Kísérleti 

iskola felvonultatása olyan emberi, rejtett, méltatlan és ünnepi konfliktusok katarzisain át 

vezet a „leírás” kontrasztos teljessége felé, hogy abból már nem hiányzik a nézőnek sem az 

érintettség-érdekeltség, sem a fájdalom és öröm kínálata, sem a hitelesség a magasztos és a 

pokoli találkozásának élményzuhatagában. 

A BBS itt taglalt dokumentumfilmjei részint ugyan (félhangosan) vállalják is, hogy a 

„valóság megszólaltatása” révén a realitások megváltoztatásába vetett hitet táplálják, emellett 

ugyanakkor megkülönböztető jegyük, hogy magukat az érintetteket fogják beszédre, nem 

pedig az alkotó közlendőit hordozzák. E tekintetben a legtöbb „balázsbélás mozi” 

dokumentaristája a kamera mögül, vagy jobb esetben mellől beszél, s csak véletlenül vagy 

effektusként lép be a képbe. Gulyásék elbeszéléseiben rendszerint ott a tépelődés a képeken 

is, ott a megismerés közvetlensége, drámaisága, provokatív mivolta a beszélgetésekben, 

többnyire Gulyás Gyula kérdéseiben, pipa-piszkáló zavartságában, szituáció-kimerevítő 

hallgatásában is. Ott botladozik a szántás szélén, a templom paplakja mellett, a Szerződés 

mindhalálig drámai lakás-odúiban, a fronthelyszíneken járó aggastyánok között, a 

székelyföldi lankákon vagy a hortobágyi birkahodályban, s mindezen „esetlenségek” 

alkalmával pontosan azt a nézői vakságot-tudatlanságot tükrözi, amely az interjú-szituációban 

az intenzíven érdeklődő, és valamire igazán kíváncsi másságot tudja elfogadtatni. Pontosan 

úgy, ahogy bármely zöldfülű vagy tapasztalt antropológus az ismeretlen terepen botladozik, 

szemüvegét keresve vagy ismeretlen sodrásoknak kiszolgáltatottan, nyitva a hatásokra, de 

félig még értetlenül az értelmezésre szoruló hatások kavalkádjában, s abban a tempóban, 

ahogyan nem a film, de a helyi lét beszél hétköznapjaiban. Ennyiben közeli mindez az 

antropológiai megismeréshez, tudáshoz és interpretációhoz, s ennyiben távoli a rendezett 

dokumentumfilmektől, a kimért közlésmódoktól, a szervezett természetességgel operáló 

manipulációktól is. (Erről a „hermeneutikai” narratíváról több apróbb szövegben szóltam már, 

itt most mellőzném a további okoskodást… – lásd A.Gergely 1989, 1996, 2004a; Biczó szerk. 

2004). 

 

 

A dokumentarizmus – mint megismerés és mint etikai plattform 

 

A megismerés mint tudás, a megismerhetőség mint állapot és az interpretáció mint 

védekező eszköz teljességgel belengi ezt a fajta dokumentarizmust. Nem jellemzi ez a néprajzi 

filmezést a nyolcvanas években sem (Magyarországon), nem fémjelzi a szociológiai 

ihletettségű műveket sem (megannyi ilyenre utalnak elemzéseikben e kötet szerzői, de 

magukban a filmekben is ott a lenyomata!), s alig-alig jelenik meg a játékfilmekben, ahol 

persze a forgatókönyv és a megírt dialógusok rendje eleve föloldja a „civil színészt” a 

forgatáson túli bármilyen kapcsolat fenntartása alól. Szinte méltatlan érv, hogy a rendezett 

féldokumentumfilmekben és szituatív dokumentum-játékfilmekben szerepet vállaló amatőrök 



miképpeni instruálása, helyzetbe hozása vagy megtévesztése okoz olyan „naiv” szereplői 

magatartást, amely a hasonlóképpen gondolkodó és érző nézőkben az eredetiség képzetét 

kelti. Meggyőződésem, s erre az elmúlt két évtized sem cáfolt rá, hogy a Budapesti Iskola (a 

Társulás Filmstúdió) sikeres mozijai a „nézők filmjét” gyarapították, Gulyásék produkciói 

viszont a társadalomismeretet és a stabilizálódott kritikai attitűdöt, a nem alkuvó 

makrancossággal vállalt máskéntgondolkodást. A kompromisszum-kereső dokufilmezés 

(szerény, de súlyos) értékelésem szerint a sikerképességet egészen a nyolcvanas évek végi 

társadalmi közhangulatig biztosan uralta, de annál kevésbé maradt értékkonzervatív és 

jelentésuniverzumokat konzerváló! A BBS hetvenes-nyolcvanas évtizedfordulóján (de inkább 

a nyolcvanas évek első harmadában-felében) már olyan módon jelent meg ez a kontraszt, 

hogy szinte zordabb volt, mint a kísérleti és játékfilmes mozgóképek közötti különbség. A 

kétségtelenül nem éppen episztemológiai vagy hermeneutikai belátások a dokumentaristák 

többségénél a kimondás öröme, csele és boldogsága mentén öltenek alakot…, a filmek 

társadalmi egyéneit, „szereplőit”, (röviden és szociológiai értelemben: aktorait) olyan 

fókuszpontba állítják, ahol a félöntudatlan jelképtár szólalhat meg egy közlés erejéig (például 

a Nevelésügyi sorozatban, Vitézy László vagy Tarr Béla filmjeiben), amelynek azonnali 

hatása már a filmnézés után elillan. Kimondatott, amit üzentek, ezzel snitt… Azonban az a 

felfogás, amely a dokumentumot nem a rápecsételt, engedélyezett, szavatolt vagy formalizált 

mivoltában veszi (egy vörös nyakkendő nemcsak sokszorosított önkényuralmi szimbólum, 

hanem viseleti tárgy, divatcikk, jelzéskészlet része, ízlésmutató, szülői kényszer, diáktábori 

részvételi feltétel is lehet, de megannyi formája más és más jelentéstartományban érzékelhető 

vagy értékelhető – lásd példáit Dárday-Szalai életművében…), dokumentummá talán épp 

azáltal válik, hogy tanúsítvány-jellege nem a fölöttes jóváhagyottságtól, hanem a befogadó-

közvetítő gondolkodás, a jelentéstér aktualitása felől nézve legalább annyira fontossá lesz, s 

ez lényegi elkülönböződést eredményez a BBS filmprodukciói között és a rendezői 

életművekben is. Amit e téren alapkülönbségnek vélek, az épp a legitim státuszra törekvő 

dokumentumfilmes képzet, amely akár a fikciós elemeket is beépíti a valóság-konstrukcióba 

(magyarán: valóságot nem közvetít, hanem konstruál), s ez éppoly egyenes vonalon követi a 

késő-hatvanas, kora-hetvenes „klasszikus” éveket, melyeket megannyi dokumentatív 

elbeszélésmód jellemzett, mint a hetvenes években már markánsan megformálódott, Gazdag 

Gyula, Ember Judit nyomán induló, később egy sor alkotót átható szubjektív 

dokumentarizmus, amely a szociografikus, narratív tónust a kritikai és ironikus felhanggal 

ötvözte (nem függetlenül Huszárik, Bódy, Erdély lírai metafizikájától és fikcionalista 

poétikájától). Erre a különbségtételre, a fikció mint kvázivalóság polifonikus és asszociatív 

struktúrájára épül utóbb a Budapesti Iskola publicisztikus dokumentumfilmezése, és másik 

póluson a Gulyás-fivérek szélsőortodox dokumentarizmusa. E kettő utóbb részben 

összhangzás révén segíti elő a késő-nyolcvanas évek „neológ” interpretációinak széles 

skáláját (Zsigmond Dezső, Durst György, Dénes Gábor, Szirtes András és mások mozijának 

alakításával). A konstruált valóság szerzői filmje és a konstrukciónak engedelmesen elébe 

menő reflexív magatartás a másik oldalon élesen elő is kerül Ember Judit „ars poeticájának” 

kimondásakor. Idézem:  

„Én nem hiszek azoknak, akik fognak egy felvevőgépet, egy magnót, pár ezer méter 

nyersanyagot, s elindulnak forgatni, hogy majd a valóság kinyílik előttük, s minél 

többet forgatnak, annál inkább kinyílik, s annál inkább valóság. Manapság nem oly 

kacér a lét, hogy csak úgy magától feltárulkozzék. S gyanítom, hogy soha nem is volt. 

Koncepció nélkül nem lehet filmet csinálni. Nem az a baj, hogy valakinek 

prekoncepciója van, hanem hogy milyen az a prekoncepció: múlt századi, század eleji, 

közepei, mai vagy a jövő századig érő. Merev, görcsös vagy elég rugalmas ahhoz, 

hogy a forgatáson bekövetkezett, az előre elképzelthez mért változásokat, másságokat 

be tudja építeni. De ha nincs meg előre az a valami, ha nem dolgozott ki többféle 



verziót, amihez képest a dolgok elmozdulnak, átalakulnak, visszájukra fordulnak, 

akkor csak a stagnálást észleljük, s elhisszük magunknak, hogy a világ áll, a Föld nem 

forog.” 

 

 Túl azon, amit egy röviden és interjúban megfogalmazható mondat kényszerű 

hangsúlyozottsága előhoz a reflexív elméből, azért tartom fontosnak és árulkodónak ezt a pár 

soros vallomást, mert a reflexivitás, a válaszadó, elmozdulásra képes alkati érzékenység épp a 

művészi, alkotó folyamathoz elengedhetetlen. A „dolgok mozdulása” mint természetes 

alapállapot csak azt zavarja, aki a kimerevített kezelhetőséget, a bogra kötött nyakkendőt és 

vasalt gallért részesíti előnyben minden mással szemben. Viszont ebből az is következik, 

hogy nemcsak a „prekoncepció” nélküliség, hanem a túlkoncepciózusság is ártalmára van a 

választ kereső dokumentumfilmezésre. Úgy vélem, Ember Judit filmjei esetében a 

prekoncepció a minimális, szükséges, egészséges és reflektálni képessé tevő felkészülést 

tartalmazza, lévén filmjei mindenekelőtt politikatörténetileg hangolt opuszok, melyek a 

személyes terekbe, az engedett, a kiérdemelt, a bizalmi szinteken már igen magasan lévő 

interakciós tartományba éppen az elméleti-történeti felkészültség révén juthatnak be és 

érdemelhetnek ki további bizalmat, kooperációt, megértést, vagy adhatnak önfeláldozó 

információt, beavathatnak tudhatatlan dolgokba, megérinthetik érzelmi azonosulás-

tartalékaink határait is. Ez tehát már nem ortodoxia, nem is teoretikus szintű azonosulás, 

hanem a személyiség és személyesség olyan mikrotartományának mozgósítása, amely csupán 

a sok tíz órás forgatásokban, megértő beszélgetésekben, föloldott görcsök után kezd 

aktivizálódni. Olyasféle módokon, ahogyan a néprajzosok-antropológusok kortárs nemzedéke 

a maga folyamatleíró filmdokumentumait formálja meg, mintegy képregényként, a 

tudományos narratívát a kamera-töltőtollal kiegészítő-hitelesítő verzióját. 

 Vannak persze ennek a megértő dokumentarizmusnak, intuitív érzékenységnek, 

szenzibilis elbeszélői tónusnak formai elemei (jelképesen szólva: szabályai), amelyek az 

antropológiai közlésmódokat is épp így jellemzik. A helyzet annyival bonyolultabb viszont, 

hogy az utóbbi két évtizedben a társadalomtudósok a korábbi megfigyelési gyakorlat és 

teoretikus igazoláskényszer helyére egyre többször építik érveiket korábban még „esetinek” 

vagy kellőképpen súlyosnak számító „érvekre”; még pontosabban (Clifford Geertz éles szemű 

megfigyelését követve) egyre többen kezdenek a tudományos beszédmódok történetében 

sokáig legitimnek tartott törvények és példák helyett esetekre és interpretációkra hagyatkozva 

megépíteni a maguk világ-konstrukcióit, színpadait, drámai eseményeit (Geertz 1994:275. s 

köv.). Az antropológiának az az eredendő kultúrára fókuszáltsága, amely nem vagy nemcsak 

viselkedésmódokból, öltözködésből, netán létmódokból olvas ki értelmezési lehetőségeket, 

hanem holisztikusan, az egészben részt vevő egyedit a részjelenségek teljes összefüggési 

tartományában veszi számításba, nemcsak azt hangsúlyozza ezáltal, hogy az egész több mint 

részeinek összessége, hanem azt is, hogy az elemek elkülönült „vizsgálata” nem is lehetséges, 

nem is érdemleges, mert az egész folytonos átlátása nélkül csak idegen jelentése van a résznek 

is… A korábbi struktúrafelfogások, melyek a társadalmi egész leírásában voltak erősek 

(ekként például Hankiss Elemér, Kolosi Tamás, Andorka Rudolf, Szelényi Iván munkái), 

immáron átváltottak „funkcionalizmusra”, a társadalmi és kulturális elemeket mindig annak 

visszfényében ábrázolva, milyen hatásuk van az egész rendszerre. Teszi mégpedig egyre több 

megközelítés ezt oly módon, hogy a társadalmi viselkedést, normákat, cselekvési szabályokat 

és értékrendeket nem valamely elvont, divatos, korszakos vagy kötelező képletként értelmezi, 

hanem mindőjüket a saját rendszerük normái, logikái, relatív viszonyai mentén, vagy 

éppenséggel immár abból az aspektusból, ahogyan ők maguk, a megfigyelt egyedek mindezt 

értelmezni hajlamosnak mutatkoznak. Ehhez fölhasználja az ő saját terminusaikat, átveszi 

érvelésmódjukat, tiszteletben tartja logikai bukfenceiket, torzításaikat, kihagyásaikat és 

túlzásaikat, vagy leegyszerűsítéseiket, félelmeiket és oktondiságaikat is. Mi több, ebbe 



beleveszi maga a kutató saját farkasvakságát, értelmezési félreértéseit, prekoncepcióit, hamis 

konklúzióit is. 

 Mármost ha feltűnne az olvasónak, ennyi jel, betű, köntörfalazás és szófacsarás után, 

hogy mintha itt nem a BBS filmjeiről beszélek, akkor alaposan megtévedhet. A BBS 

dokumentumfilmjei több mint korszakos hatással és érvénnyel voltak struktúraformáló 

szándékúak, több mint modorosan hitték és képviselték a társadalom jobbíthatóságának, 

nevelhetőségének tézisét, amely a szocializmus államideológiájának egyik legfőbb tartalma 

volt, mintegy „fölemelni” akarván a társadalmat elmaradott létéből… Akinek ehhez kritikai 

észrevételei voltak, aki erről mást is gondolt, vagy aki ennek szellemében keveset, ellene 

azonban jóval többet mondott, az éppen a Gulyás-fivérek mellett ezen a pályán csöndes 

sikerrel alig-alig érvényesülő, szakmai közmegítélés és morális normarend alapján 

felbecsülve mégis talán a legfontosabbat alkotó Ember Judit volt. Nem volt elkötelezett 

„funkcionalista” a szó szótári értelmében, valahogy mégis azon lehetne rajtakapni, hogy a 

beszéd, a szó, a jelentések jelentéseinek jelei Számára azt biztosították, amit költőnek a betű, 

festőnek a szín, színésznek a szerepjátékok jelentéshorizontja. Ember Judit mintegy harminc 

filmben (ezek közt hét volt „balázsbélás”, de voltak további híradó-, ismeretközlő vagy 

vallomás-filmjei is, amilyen az Erdőháti népszokások, az Angyalföld – Kertváros, vagy az 

Előszó a Hangoskönyvhöz, s további televíziós sorozatok) éppen ezt az értelmezési 

viszonyrendszert, ezt a kulturális relativista felfogást, a „saját normák” szerint értékelhető 

emberi világok komplex ábrázolását vállalta, s mi több, sikerrel vállalta. Felfogásában a 

minden egyes egyén életmódját, világképét, tudástartományát jelezni hivatott 

dokumentumfilmezés az egyedi, és csakis saját szótárának ismeretében értelmezhető 

magatartásvilágot kínálja, filmesként pedig Ő éppen ebből formál olyan részmozzanatot, 

amely a nagy társadalmi színpadon jelen lévő karakteres szereplők kiteljesedési alakzatát 

kínálja. 

 Filmezési technológiájában a portré, a személyesség, a közös értelmezésben 

elbeszélhető egyedi jelentésvilág kap főszerepet. A Pócspetri (1982), a Gazdag Gyulával 

társrendezőként forgatott Határozat (1972), a még előtte készített Színpad (1968), majd a 

Tantörténet (1976), Hagyd beszélni a Kutruczot! (1985), és a talán külön blokkban 

tárgyalandó Nagy Imre-filmek, melyekből vagy hetet is csinált, együtt és külön-külön is 

pontosan a kortárs antropológiai, kritikai episztemológiai, narratív történeti 

szempontrendszert mutatják föl, melyben nemcsak az antropológusok számára evidensen 

kötelező „résztvevő megfigyelés” szolgált munkamódszerül, (ha nem is az antropológusok 

klasszikusainak több éves „együttlakás”-értelemben vett változataként), viszont a mélyinterjú-

technikák, a csoportdinamikai játékok, a társadalom-egészt és annak funkcionalitását 

(integráló hatásait, a részek összeműködését) pontosító-áttekintő menetek sora kapott kiemelt 

hangsúlyt. Akárcsak Durkheim felfogásában, Ember Judit filmjeiben is a kortárs és a történeti 

gondolkodás egymást kiegészítő szerkezetében kaptak komplex jelentést mindazon élettény-

elbeszélések, amelyeket semmiféle más módszerrel nem lehetett volna a feledéstől vagy 

leplezéstől megmenteni. Minthogy az antropológiai gondolkodás (nem okvetlenül 

analógiaként a filmes világkép-alkotó felfogással közösen) az egyedi, jellegében sajátlagos és 

öntörvényű tüneményeket tekinti „vizsgálata” tárgyának, úgy ennek filmi mását hozta Ember 

Judit is a Pócspetriben, a Fagyöngyökben, A perben, a Snagovi gyerekek és más 

portréfilmjében. A korszak mint kultúra, a politikai magatartás mint kultúra, a hit és 

vallásosság mint sajátos kultúra (a Hit-vita, a Misszió, vagy a Diákparlament, Miskolc 1956 

anyagában) éppúgy a törvények és példák helyetti esetek és elbeszélésmódok eszköztárát veti 

be a kifejezésre kívánkozó tartalmak segítésére, mint az „elmosódó műfajok” más képviselői 

a filmen kívüli műfajokban. Saját diskurzus-mezője tehát tetszőlegesen mozgatható, ezen 

belül az összehasonlító módszer talán kisebb hangsúlyt kap, hisz minden portréja, eseménye, 

„szereplője” a maga én-világában maradhat s nyithatja meg ezt a kamerának. S ahogyan 



Gulyásék is, kevésbé a „rápecsételést”, inkább a kihangzó saját minősítést, az élmény 

sugallatát teszi filmjei címének is, mondhatni „a bennszülöttek címadását” tekinti 

érvényesnek és fölidézhetőnek. 

 Ember Judit filmjeiben, miként Gulyásék opuszainak javában, a szituativitás a 

vezérhang megadója. Helyzetekben, létformákban, saját miliőjükben lelik meg interjú-

alanyaikat, s ha olykor a rávezetés módszerével is, a beszéltetés, a beszélni hagyás a fő 

motorja anyagaiknak. Ehhez járul egy sajátos időiség is, mely nem a filmidőé, nem a rendezőé 

vagy a stúdióé, hanem a kérdezetteké, a vallomástevőké. Ám ettől, hogy a sokszor 

mellérendelt (vagy mellérendelődő, azonos értéksíkon megszólaló) mondatok nem mindig s 

nem okvetlenül követik az interjúkészítő logikáját vagy „kérdésvázlatát”, az utómunkák során 

a legnehezebb az asszociatív tartományok egybefűzése, a vallomás tónusának és belső 

ritmusának lehetőség szerinti megtartása, vagyis egy sajátos időiség, melyben nem okvetlenül 

a linearitás érvényesül, hanem gyakorta inkább az asszociatív-gondolati kapcsolat, 

kontrasztok és párhuzamok keresése, felmutatása. A „képsorok pasziánsza”, melyben több 

verzió lehetősége rejlik, épp ezeken a gondolati belső íveken, hangulati harmóniákon 

alapozva lehet eszköze a helyenként látszólag didaktikus, de narratívákban, bekezdésekben 

elbeszélő, konfrontatív, szembeállító mivoltában egyfajta belső dinamizmust érvényesítő 

feltárásnak. Ehhez járulnak csupán – s nem kapnak előzetesen kiemelt szerepet, jelentést, 

formahordozó funkciót – azok a kompozicionális elemek, amelyek a hasonló körülmények 

közt készített felvételeken már szembeszökőbbek. Sára Sándor nyolcvanas évekbeli filmjei 

például világosan tükrözik a „képre vágás”, az egymással harmonizáló képsorok bármikori 

megszüntethetőségének lehetőségét, amint a szöveg és a hallhatóság hirtelen dominánssá 

válik éppen a vizuális ábrázolat miatt. 

Gulyásék filmjeiben Gyula számonkérő moralitása és János tartózkodóan elszánt 

normarendje jön át, melyekhez fogható összhang a szerzőpáros számos kritizálható 

diszharmóniáján túl is markánsan jelen van fontos filmjeikben. Ember Juditnál a szikrázó 

tisztaságú megrendülés és példázatosság sűrű tartománya a legfőbb kihívás. Ennek lesz 

alárendelve a plánozás, ezt szolgálja a tétován lassúdad elbeszélő mód, a szituáción és 

életutakon belüli belülállás, az avatottság, a megjelenítés… Mindez, és a filmi elbeszélésmód 

tudományos vagy legalább narratív szintjén hitelessé váló rendezői „közelhajlás” éppen azt az 

antropológiai kutatói morált, azt a reflexív szintet, azt az önreflexióba oltott nyitottságot 

tükrözi, amit az antropológiai tudásterületen a megismeréstudomány klasszikusai 

respektáltak, építettek és elvártak egymástól és önmaguktól. Ember Judit és Gulyásék ilyen 

tartalmú zártsága, etikai horizontja és folytonos párbaja a máskéntbeszélő, másként író, 

másként filmező Többiekkel, vélekedésem (avagy inkább meggyőződésem) szerint ebben 

tornyosul, erre vezethető vissza, ennek alapján kerülnek a filmkészítés marginális stúdiójának 

is perifériájára – ahol azonban a BBS szűk szakmai körében is morális miliőt fenntartók 

mindvégig elismerik példázatukat és vitathatatlan tehetségüket. Amit fentebb kiemeltem, itt is 

lényeges: mindez (ha szűk hatáskörben is) visszhangra talál a társadalmi „forgalmazás”, a 

visszajelzések, a vetítések utáni beszélgetések tónusában, s adott esetekben még a 

nézőszámban is. A hosszúdokumentumfilm vitatott értelme a nyolcvanas évek közepétől már 

nem szorult újabb magyarázatokra, létjoga kinyilváníttatott, nézői oldalon befogadást és méltó 

presztízst nyert, morális plattform-mivolta sokszorosan igazolást kapott. Amit azóta sem 

veszített el… 

 

/Budapest, 2009/ 
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