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dokumentumfilmet keszitett ~56·r61

Iyukas
ketewnl'Jos
1956-ban, igy sremelyes benyomasom Item lehetett a for•..• lomr6~ sot eriizedeken
!'ola,K~
cutin annal rmgyobbei'OOkl61'Jessei
furdubm tomnelmiink e jeles es-el'iye fete, S ami~
(is
emhettem ez tigybel1,megballgattam, elolYastJm,megneztem - es pr6baltJm oSSJtel'llmimagamnak, ml, es
l'Iogyal'lmmnl'letett val6jjban? Nos, a sot-sot forms tDzU' a1 egyik legltlmabb ~I_"yt nyujtotta slamomra KellBcs
KJaudia fllmjenek megtekinfBse.
Tudom, bogy () sem elte at ezt az idoszakot, de ot is hajtotta az igazsagkereses
vagya, ezert mar az otlet kezdetetOl kUlanos figyelemmel kfsertem, hogyan sikeriil
majd megva16sftania nagyszabasu tervet?
Tudom, hogy milyen kitart6an jarta a vilagot projekt-iitJetevel, gy(.ijtOttea szemeIyes ismereteket, rakta ossze a film tart almi es formai vazait, kereste a szemelyes
resztvev6ket, a kulcsszerepl6ket, azokat,
akik "fiJmszeruen" el is tudjak elmenyeiket mondani. TaLin negy-Ot even kereszHil is erlelte otletet, hogy melt6keppen el
tudja keszfteni az '56-os magyar forradalorn es szabadsagharc emigraci6s Hjli
nernz.?dekenek szemszogeb61 ezt a filmet. Es nem utols6sorban, osszetoborozta a neves alkot6i gardat, am megtiszte!tek kozreml1kodesilkkel Kovacs Klaudia
elkepzelesel, s muveszi tudasukka! hozzajarultak a megval6sftashoz.
Mindez azonban meg mindig keyes
letl volna ahhoz, hogy a mai mediavilag··
ban megszillethessen egy filIJ)otlel. Sok
penzre is szilkseg volt (van). 0 nem reste!!t kerrn, adomanyozo rendezvenyekel
szervezni szerte a vilagban, mert tisztaban volt azza!, ha nem sikerli! rnegteremtenie a keU6 anyagi hatterel elkepzeleseihez, akkor minden csak 310mmarad.
Sokan nem is hiltek abban, hogy a fiatal Linvnak sikertil elkesziterne az 56-os
egyik legjelent6sebb dokumentumfilmjet. De 6 !ankadatlan szervezesi
munkaval eveken at dolgozott a film tartalmi, formai, szemelyi es a finanszirozasi felleteleinek megteremtesen: mintegy
ketezer ember m(ikodott kozre valamilyen formaban, akiir szemelyesen, aMr
anyagi, szellemi tamogatasava! a film letrejiitteben!
Tehat sikermi. Kesz a film.
Szerencsem volt ez ev rn.:ijus elejen

Hollvwoodban, szime az elsok kozott
megnezni A lyakas Wsz16 dmu filmet, s
megvaUom oszinten, !enyligozOtt. Mar a
kezd6 kepsorok, a zenei alafestes, a sze,eplak torteneteinek pergo ritmusa magaval ragadott - s nem is engedett e! a film
veg~ig.
Erdekesebbnel erdekesebb interjuk filzere beszeH el a tOrteneseket es rengeteg
eredeti, ritkan vagy alig Jathato filmreszletek iIIusztraljak a mondand6kat Az 56-os
esemenyek szerepJOi a legszelesebb korben megsz6lalnak, az uteai harcosoktol,
diakokt61 kezdve a diplomaciai szervezetek kepviseloin at a tOrteneszekig es a
nemzetkozi kazelet meghataroz6 szemelyisegekig mindenki elmondja a maga tOrtenetet
Nem a tdrtffielemkonyvet mondjilk fOL
lmnem a szemelyes ef.rnenyeiket, vl18Y velemenyiiket s olyan mely atelessel, mintha

nemreg tortent volna minden. Tudom,
hogy nemelyik interjunak a negy-ot oras
"alapanyagaMl" kertilt be ilZ a nehany
perc ...
A film szinte minden mai modern
szakmai fogast alkalmaz. Most, amikor a
televlzi6 es a szamltogep tOltiki az emberek e]etet, iszonvatos informaci6s domping aramlik rallk mindenhOlman, na-

gyon fontos a szelekcio. Ahhoz, tehM,
hogy az emberek ket 6rat eltOltsenek egy
dokumentumfilmmel, bizony nagyon erdekesre kell elkesziteni.
Kovacs Klaudia es csapata, Kovacs
LlLsz16val (aki nemregihen hunyt en,
Zsigmond Vilmossal, George Adam~szel,
Hules Endrevel, .Honti Zol1armal es masokkal egyiitt nagyon erdekesre csinalta

ezt a filmet! Marmar mintegy egy jatekfilmben, (Jgyvarjuk a kovetkezo kepsorokat, a sztorikat, szurkolunk a hosoknek, a
szerepl6knek, s olykor veli.ik kannyezilnk. Merthogy a szamuzottek aHal a
szemelyes tragediak sora is feleleven!todik el6tttink, s ezen az erzelmi szalon keresztiil meg kozelebb jutunk '56 val6sagahoz.
Kiknek sz61 ez a film? Az emigraci6nak? Az otthon maradottaknak? Az ifiusagnak? Az idosebb nemzedeknek? Azt
hiszem, mindenkinek.
MindenkinEk,

akinek

egy

kicsit is fon-

tos, hogy kozelmziltunk lIilligWrlenelmi jelentOsegu eseml#nvet, hatteret es szerepl6it
megismerjek. Es ne csak megismerjek,

hanem egy kis erlit is merftsenek bel61e.S
tudjanak arrol, hogy valamikor, va!akik,
talan diakok. fiatal munkasbk, egyszeru
emberek megmutattak a viJagnak, hogy
ez a Ids nep, itt a II<arpM-medencebenszabadon akar elni. Harmi aron is.
Es a mindenkori hatalom altai, gyakran
igeny szerint manipulalt, hezagos tOrtenelmi ismereteink "zaszl6s Iyukjait" ez a
film, kepletesen sz6Jva befoltozta - noha
korantsem teljes meg ennek a tOrtenelmi
hianyossagnak a p6t!asa. Meg sok Kovacs
Klaudiara es sok hasonlo filmre, mike
van sztikseg ahhoz, hogyaz 1956-os forradalom es szabadsagharc elfoglalja melt6
helyet a magyar es a vililgtOrtenelemben.
TOJIka Ldszw

