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Valóságok metszetében 
Tóth Péter Pál: A Gulyás testvérek. Pálya és kép. (A kötet a Magyar Művészeti 

Akadémia Művészetelméleti Tagozatának megbízásából készült.) MMA, h. n. 2017. 
326 old., függelékkel és DVD-melléklettel.

Nem kis feladatra vállalkozott Tóth Péter Pál azzal, hogy megírja a Gu-
lyás testvérek eddigi munkásságának történetét, mi több, elemző jellegű írásá-
val kedvcsináló utazásra kalauzolja az olvasót a szerteágazó életmű(vek)ben. Egy 
 lmes szerző munkájának alapos értelmezése nem kis feladat. Egyszerre kettőé 

pedig szinte kivitelezhetetlen. Nem csak azért, mert az ebben a könyvben taglalt 
Gulyásék külön utakra tértek az idők során, hanem azért is, mert a két különböző 
habitusú  lmes művészetének rengeteg félbe-, harmadába szakadt, illetve töredék 
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munkája van. Ennek oka sokféle, többek között a pénzhiány, az alany tragikus ha-
lála vagy visszatáncolása, és persze a hatalom cenzúra-gyakorlása. 

A kötet szerzője, Tóth Péter Pál maga is elismert  lmes, akinek  lmjei szin-
tén egyetemi tananyag részét képezik, akárcsak a testvérpáré. Könyvében három 
nagy fejezetre tagolja a közös életművet, majd a Gulyás testvérek külön munkái-
nak bemutatására még két különálló fejezetet szentel. Azután következik a hosz-
szú, alapos függelék. A könyv szerzője rövid és szerény bevezetőjében megemlíti, 
hogy munkatársi kapcsolatban volt az alkotókkal. Mi több, megemlékezik arról 
is, mikor, hol és hogyan történt az első, egyben katartikus találkozása a Gulyásék 
fémjelezte  lmes látásmóddal. Már ebből a majd másfél oldalból is kisejlik, hogy 
a könyv szerzője nem az érzelmes nosztalgiázás felől fog közelíteni az életműhöz, 
hanem a kellő távolság megtartásával, szakmai alapon igyekszik az alkotói élet-
utak feldolgozására.

Ahogy azt az e  éle összefoglaló művek esetében már megszokhattuk, ha az 
író nem is freudizálja ezt túl, de azért a gyerekkor irányából teszi meg az első lé-
pést a báty, Gyula rendezői habitusának kialakulása és az öcs, János későbbi ope-
ratőri hozzáállása megértése felé. Történetileg a szerző inkább a problémásabb 
idősebb  úra koncentrál. Családi környezet, iskola, beilleszkedési gondok, ’56-os 
gyerekkor, generációs lázadás és az első munkahely, majd az egyetem a fontosabb 
állomások. Míg a  atalabb Gulyás testvér a lázadó habitusú idősebb által kitapo-
sott engedmények útján jár, szépen érnek össze a szálak az igen korai közös  l-
mes debütálásokhoz. Egy vezéregyéniség, aki nem fél a tiltott esetektől, és a mö-
götte álló, képileg is nagyon érzékeny háttérművész, aki nélkül nem készülhet-
nének el így ezek a  lmek. Kettejük egyensúlyára próbál rátalálni a szerző a va-
lós portré megfestéséhez. Ahhoz, hogy közel kerülhessünk a  lmes alkotók kez-
deti zsengéihez, Tóth Péter Pál által abban a szerencsében részesülhetünk, hogy 
a könyv megírásához számos interjút készített, amelyekből időnként idéz. Gu-
lyásék pedig saját dokumentált gyerekkoruk képeit bocsátották a róluk szóló ki-
advány szerkesztőinek rendelkezésére. Egyszóval a még csikókorban forgatott  l-
mek fekete-fehér stábfotói és a korábban Tóth Péter Pál által rögzített visszaemlé-
kezések keverednek az eddig már más orgánumoknak adott interjúk részleteivel. 
Így átfogó képet kapunk mind a gyerekkori forgatásokról, mind pediglen a követ-
kező korszaknak és így fejezetnek is címet adó Cinema ’64 korszakáról is. Ez volt 
ugyanis a Gulyásék és hasonló szemléletű kortársaik által alapított  lmes véd- és 
dacszövetség elnevezése. 

A Cinema’64 farvizein evezünk be a Végh Antal által megírt botrányszo-
ciográ  a, az Állóvíz még nagyobb botrányt kavaró  lmes következményéhez, a 
Valóság   című Gulyás-  lmhez. A teljes címén Valóság síppal-dobbal avagy tű-
zön-vízen át1 a kádárizmus egyes takargatott problémáiról tépi le a leplet, és köz-
ben, a képi dokumentációnak hála, a  lm erejét is bizonyítja Végh Antal leírt sza-
vaihoz képest. Míg az író szavahihetőségének megkérdőjelezésén fáradt ugyanis 
a rendszer propagandagépezete, addig Gulyásék  lm- és hangfelvételeivel ugyan-
ők már nem tudtak mit kezdeni. A Gulyásék kérdéseire adott válaszok és a kame-
rájuk által dokumentált penészleki állapotok teljes valóságukkal rázták meg a  l-
met megtekintőket. Munkájuk így egyfajta protest-fellépés is volt az igazság el-
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emelt és konkrét módon vett sárba tiprása ellen. Természetesen a hatalmi gépe-
zet ügyködött a  lm ellehetetlenítésén is, de mondhatni, végül is győzött az igaz-
ság. Azaz a felvételek nem maradtak pozitív következmények, azaz intézkedések 
nélkül. Az új technikai lehetőségek, melyek kezdetleges és mostoha, ugyanakkor 
romantikus körülményeiről is megemlékeznek a készítők, olyan kapukat nyitot-
tak ki, amelyekre Végh Antal csupán leírt szavai már képtelennek mutatkoztak. 

Gulyásék korai munkásságát a műfaji próbálkozások sokfélesége jellemez-
te – párhuzamosan is számos, egymástól műfajilag eltérő alkotást készítettek. 
Például míg a ’68-as Országos Amatőr Filmfesztivál botrányba fulladt a Való-
ság   ellehetetlenítése miatt, addig az ezzel közel egy időben forgatott Tanítvá-
nyok című (az egyórás játékidőt éppen meghaladó)  kciós kis  lmjük is elkészült. 
A  lm felújított kópiáját végül 1999-ben mutatták be, ahol a kritikusok mint egy 
ásatások során végre előkerült, bizonyítékértékű látleletnek örvendtek neki. Hi-
szen ez a  lm a bizonyíték arra, ami addig csak régi emlékek és pár évtizeddel 
azelőtti kritikai hivatkozások nyomán vált tematizálhatóvá, hogy a hatvanas 
évek végének Magyarországán komoly amatőr  lmes közösség bontogatta zász-
laját. A  lmről olyan mostani meghatározó szakemberek írtak felemelő kritikát, 
mint Gelencsér Gábor, Schubert Gusztáv, Muhi Klára vagy a Settenkedőként is 
aposztrofált Bakáts Tibor. A felújított  lm nem mellékesen elnyerte az 1999-es 
Mediawave rendezői díját, illetve 2001-ben a Filmkritikusok díját. Természetesen 
a szerző itt is, mint ahogy eddig és a későbbiekben is kitér a forgatás körülménye-
ire éppúgy, mint a történetre, és fotókkal erősíti meg a leírtakat.

A Szék télen Gulyásék első Erdélyben forgatott  lmje. Hiánypótló mű, mely 
egy olyan elzárt és ezért konzerválódott közösségről vesz látleletet, melyet lassan 
és végletesen utolér a modernizáció. Szóba kerül a székiek nemzeti identitásának 
kérdése, amire az akkori magyarországi államhatalom semmilyen körülmények 
között nem igyekezett reagálni. Gulyásék színes nyolcas felvételei ezen az azóta 
elavult technikai nyelven szólalnak meg, amelyek a maguk avíttasságával nagyon 
is passzolnak a lezáruló korhoz, amelytől épp elköszönünk a  lmben. Ezért is 
sajnálom, hogy a könyvben szereplő képek fekete-fehérek, mert itt egy-egy ki-
emelt szemcsés és színes fénykép is már hordozhatná azt a szerencsés együttál-
lást, ahogy az ünnepi ruhákba öltözött székiek vagy erősen díszített környezetük 
láttatva vannak ezeken a  lmkockákon. Már itt feltűnnek olyan emblematikus 
hagyományőrző és -gyűjtő személyiségek, akiket Gulyásék kamerája évtizedekig 
követ majd. Ilyen a nemrégiben elhalálozott folklorista, Kallós Zoltán, ahogy pél-
dának okáért a későbbiekben főszerepet is kapó Győri Kali néni is. Róluk még 
megemlékezik ez a könyv is, majd a  lmek elemzése során. Ezzel a Szék télennel 
zárul az első fejezet, mely az Amatőrök címet viseli.

Ezt követi majd a Hivatásos amatőrök címmel ellátott rész. Itt utalás történik 
arra, hogy bár Gulyásék már számos  lmen túl voltak, és az amatőr  lmes szem-
lék befutóiként ismerte el őket a szakma, nem a megszokott főiskolai életpálya 
ívén át lettek a legnagyobbak közé emelve. A szerző kitér arra is, hogy a renitens 
Gyula miért is nem fért be a kultúrpolitika szigorú irányítása alatt folyó állami 
képzésbe. És arra is, ahogy Gyula kipréselte az akkor éppen disszidáló Herskó Já-
nosból,2 hogy tartsa be korábbi ígéretét, és Jánost vegye fel az operatőri képzésbe. 
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Amit Herskó meg is tett. Érdekes, hogy Herskó jelentősége nem kap különösebb 
hangsúlyt a könyvben, bár személyiségének nagyvonalúsága és igazságpártisága 
még így is kikandikál a szövegből.

Míg Gulyás Gyulát nem veszik fel az állami képzésbe, addig tehát Jánost 
igen. Itt kezd külön utakon is járni a két testvér. Tóth Péter Pál pedig ezt a narra-
tív pontot kiszúrva választja szét óvatosan a két karaktert, úgy, hogy meg is hagy-
ja őket alkotópárosnak. János mint operatőr ekkor fordul a könyv szerint is a kép-
zőművészet és annak kortárs, azóta legendává avanzsált művészei felé. (Melléke-
sen említem meg, hogy ez a fajta érdeklődés majd a későbbiekben Gyulának is sa-
játja lesz.) A hivatásos operatőrnek készülő Jánost többek között a modern kép-
zőművészet mozgóképre való alkalmazása érdekli, azaz hogy bizonyos installá-
ciók  lmnyelvi megfogalmazása milyen kísérleteken keresztül adódhat össze egy 
új műalkotássá. 

Az alkotók külön-külön bemutatása után a szerző ismét egy közös művészi 
utat próbál megmutatni. Azaz arra keres majd magyarázatokat, hogy mi is iga-
zán a Gulyás-módszer, mi az, amitől a testvérek közössége alkotta  lmek egye-
divé válnak. A magyar televíziónak készült oktatási tananyagként induló, de for-
manyelvileg az addigi kánontól eltérő művek feltérképezése után az olvasók kö-
rüljárhatják a domaházi történeteket is – ez a Miskolc környéki település számos 
Gulyás-  lm helyszínéül szolgál majd. Összefoglalva: az erdélyi tapasztalatok le-
csapódása és a népi anyagok iránti érdeklődés először begyűrűzött a  lmes tan-
anyagok elkészítésébe, majd innen a Borsod megyei falusi történetek leképeződé-
sei átcsaptak egyfajta rendszerkritikába. Ez utóbbiak már nem a tévének készül-
nek, hanem ezeknek majd leginkább a Balázs Béla Stúdió ad terepet. 

Így jutunk el a meghatározó Gulyás-szociográ  ák részletes elemzéséhez. A 
Kísérleti iskola, a Vannak változások, a Pofonok völgye, avagy Papp Lacit nem le-
het legyőzni, a Ne sápadj! mind a rendszer működésének hiányosságaira hívják 
fel a  gyelmet. Olyan történetek bukkannak itt fel, amelyekről a párt által kéz-
ben tartott médiumok egyáltalán nem beszéltek. Gulyásék  lmjei a szocializmus 
megjavítására való törekvések, másrészt a valóság szőnyeg alá söprésének meg-
akadályozásai is egyben. Kiáltványok, melyek olyan hangosak, hogy megálljt pa-
rancsolnak a helyi pártoligarcháknak. Nem beszélvén arról, hogy korlenyomatai 
a XX. század második felének, amelynek történései egyértelmű hungaricumként 
is értelmezendők. 

Mint ahogy üdvözlendő a testvérpár azon igyekezete is, amellyel az I. világ-
háború túlélői felé fordítják kamerájukat. Nem csupán az elfeledett hősök epo-
szai ezek a történetek, hiszen akadnak itt notórius nagyotmondók éppúgy, mint a 
régi dolgok miatt szégyenkező emberek. Javarészt bakák. Azaz olyan szegény em-
berek, akiknek élettörténetében a messzi tájon vívott háború fontos tény és addig 
kibeszéletlen téma volt. Az Én is jártam Isonzónál felvételei közben voltak, akik 
az utolsó szó jogán egyfajta utolsó kenet előtti állapotban vallanak személyesen 
a tabutémának számító körülményekről. Külön szép, hogy Gulyásék kiutaztat-
ják a veteránokat azokra a helyekre emlékezni, ahova, azt gondolták, ők már soha 
nem jutnak vissza. A vasfüggöny mögötti világban így tudnak találkozni az egy-
kori nép  ak a valamikori olasz ellenoldalon álló megfelelőikkel. A közös emléke-
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zés a közös sorsra koncentrál, és nem annyira arra, hogy ki is került ki győztesen 
a csatározásokból. 

 Ugyanígy tabutémát érint a hortobágyi munkatáborokról készült Törvény-
sértés nélkül, illetve a szovjet hadsereg által elhurcolt civil lakosság szenvedés-
története, a Málenkij robot. Az elhallgatott témák iránti érdeklődés az Erdély felé 
való nyitás  lmjein érhető tetten még inkább. Hiszen ezek a felvételek még min-
den engedély nélkül kezdtek készülni, szétszerelt és álcázott technikák határon 
való átcsempészésével, egyfajta gerillaakció keretei között, az állambiztonsági 
szolgálatok állandó kijátszásával. A Balladák   lmje I. és II., akárcsak a testvér-
pár  lmjeinek többsége, több éven keresztül készült. Főszereplője, Kallós Zoltán 
az erdélyi folklór titkainak ismerőjeként, egyfajta idegenvezetőként kalauzolja el 
Gulyásékat és velük együtt persze a nézőt egy rejtett világ zugaiba. Ha ezek a fel-
vételek nem készültek volna el, sokkal szegényebb lenne nemcsak az erdélyi nép-
rajzi tudás, hanem a szétszakított magyarság egyes közös emlékei is homályba 
vesztek volna. A széki  lmek nem csupán dokumentációk. Értékmentések. Be-
leértve Győri Klára történetét, a népzenei anyagok rögzítését, a szokások utolsó 
gyakorlóinak elbeszéléseit és azok tárgyi megörökítését. 

Mielőtt a szerző az életnek megfelelően szétválasztaná a testvérek együttmű-
ködését az utolsó nagy fejezetekben, még a rendszerváltás utáni közös munkákról 
is szól. Konkrétan képzőművészeti perspektívából közelítő történeteken keresz-
tül láttatja itt a közös munkát. Javarészt portré  lmek ezek. Az    ilyen kőszerel-
mes, a Gyerekkorom emlékei, a Kicsi mérges öregúr még közös munkaként indul-
nak, de a befejezésük körülményei már a testvérpár szétválását is sejtetik. A mű 
szerzője kitér persze arra is, hogy Gulyásék a kezdeti gyökerekhez visszaigazod-
va különféle  lmkészítői műhelyek, egyesületek és csoportosulások létrehozásá-
val is próbálkoznak. Ilyen volt a Videográ  a Egyesület vagy az azóta méltánytala-
nul ellehetetlenített miskolci Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszéken még 
éppen működő Kunt Ernő Képíró Műhely. Az itteni oktatás, amelyben mindkét 
testvér alaposan részt vállalt, komoly utódokat termelt ki. Szimpatikus számomra 
nagyon, hogy Tóth Péter Pál nem felejti el megemlíteni a tanítványok nevét sem. 
Bár Pápay Gergely és Tóth Gergely operatőrök nevét némileg hiányolom a felso-
rolásból. Főleg, hogy Pápay már a szerzőhöz hasonlóan saját  lmeket is jelez, és 
hogy Tóth Gergely azóta is Gulyás Gyula legszorosabb munkatársa, azaz munká-
inak operatőre és vágója is egyben. 

A külön utakra tért testvérpár munkáinak szemléltetése az idősebb test-
vér által jegyzett  lmekkel kezdődik. A parajdi történetek közül az egyik utol-
só anyag a Mámó, egy nagyon megható történet egy idős asszonyról, özv. Nagy 
Józsefnéről, akinél Gulyásék számos esetben megszálltak az idők során. Az író 
nem hangsúlyozza, hogy a Mámó karakterét megtámogató „fogadott unoka”, 
Marcika, Gulyásék  a, aki külső karakterjegyeiben már erősen hordozza a ké-
sőbbi politikai aktivistát, Gulyás Mártont. Aki, és ezt már csak én teszem hozzá, 
valószínűleg a könyv elején megjelenő, a Gyula  atalkori jellemvonásait elemző 
résznél akár magára is ismerhetne. 

Továbbá szó van itt még arról a nagyjáték  lmről, amelyet Gulyás Gyula 
erdélyi művészek teljes körű közreműködésével hozott létre. A  lm nyolc és fél 
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év alatt készült el. A Fény hull arcodra mellesleg egy olyan kezdeményezés volt, 
amelynek illett volna sokkal több követőt maga után vonnia. Azaz az erdélyi szí-
nészeket, írókat a magyar  lm számára felfedeznie. Erre azért mostanság újra 
akadnak kezdeményezések, tehát, ha úgy tetszik, kissé később ugyan, mint vár-
ható volt, de talán újra az erdélyi tehetségek felé fordul a magyarországi  lmmű-
vészet, és a fesztiválok által a nemzetközi szakma  gyelme is. 

Tóth Péter Pál kitér a 2000-től 2014-ig forgatott Szembesítésre is. Ez a  lm a 
marosvásárhelyi fekete március eseményeinek és következményeinek igyekszik 
utánajárni. Ennek a forgatási ciklusnak a végén Gulyásék munkatársaként már 
magam (a mostani recenzens) is jelen voltam. Felvételei közben találkoztam az 
összes személyiségtípus általi visszaemlékezésekkel és reakciókkal: szenvtelen és 
tudósi távolságtartáshoz közeli szemléletmóddal, cinizmussal, valamint megható 
szenvedéstörténetekkel egyaránt. 

Röviden elemzi a szerző a kezdeteket is érintő Idézés című  lmet, mely a 
Gulyásék pályája elején a Cinema ’64 körül legyeskedő Micsinay (Mikes) Lász-
lónak állít emléket. Mondhatni a  lm egyfajta nyomozás a baráti és művésze-
ti egylet múltja után. A  lm az azóta részint hozzáférhető titkosszolgálati dosszi-
ék megnyithatósága után történt nyomozati anyagokba enged betekintést. Ezek 
szerint a baráti társaság meg  gyelője és besúgója, azaz a jelentéseket gyártó be-
szervezett ügynöke a rendszerváltásban is aktív szerepet vállaló Micsinay, később 
Mikes László újságíró volt, aki Gulyásék kezdeti főiskolás vizsga  lmjében, a Ho-
bók, avagy hobbykban eleve egyfajta meg  gyelőt alakít. Ez a történeti szál tökéle-
tes visszacsatolás a könyv elejéhez, ahol a szerző már előre jelezte, hogy ez a szál 
még nincs véglegesen elvarrva. Ezzel csupán annyit szeretnék jelezni, ebből is ki-
sejlik, hogy Tóth Péter Pál egy önmagára is re  ektáló kerek alkotás elkészítésén 
igyekezett. Holott ez szinte lehetetlen vállalkozás szerintem. Mégis, ahogy Tóth 
mintegy megvágta Gulyásék történetének  lmjét, a körülményekhez mérten pre-
cízen megírt és szerkezetében is egyben lévő művet fogalmazott meg. Ebbe bele-
tartozik a Csillagok vándora, illetve A csatorna jelentést módosító ereje című fe-
jezet is. Bár hozzáteszem, valahol le kellett zárni ezt az életmű-történetet. Holott 
magam is Gulyásék további azóta elkészült, félkész vagy készülőben lévő párhu-
zamos projektjéről is tudok. 

A Gulyás János  lmjeit tartalmazó áttekintés is hasonló. Bár ő mintha a kö-
zös életmű szekvenciáit játszatná tovább alkotásaiban. A Ne kavarj! mondhatni a 
Ne sápadj! főszereplőjének, Medve Alfonznak rendszerváltás utáni története. A 
képzőművészeti  lmek szintén emberi portrékon keresztül rajzolnak meg egy-
egy egyedi művészi életutat. A történelmi  lmek sora a felvidéki és kárpátaljai 
munkatáborokkal számol le, és a szamizdatosok nyomába ered. Míg közéleti lát-
leleteiben Gulyás János javítóintézetek világába kalauzol, és többek között a roma 
élethelyzetekkel foglalkozik. De a közéletet akkoriban igazán foglalkoztató 2006-
os őszödi beszédről és az azt követő összecsapásokról is készít  lmet, úgy, hogy 
közben nem foglal állást. Ennek a  lmnek a hányattatásáról is külön ír a szerző, és 
kitér természetesen a dokumentum  lm forgalmazásának árnyoldalaira is. 

Az utolsó szó jogán Tóth Péter Pál az Utószó helyett című összegzésben néz 
vissza hetvenes éveikben járó alanyai helyett az életműre. Illetve a Függelékben 
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pontosít és listáz, kielégítve az életrajzi adatokkal és  lmes munkálatokkal kap-
csolatos elvárásokat. A könyvhöz egy névmutató is tartozik, továbbá egy DVD- 
melléklet is, mely nem kis csalódottságomra csak némi  lmes reprezentációt vil-
lant fel az életműből. Ez természetesen elég ahhoz, hogy a laikus szem képileg 
is megismerkedjen az életmű fontosabb állomásaival, hogy  gyelmét esetlegesen 
felkeltse. De én már régen várok olyan kiadásokra, amelyek hozzáférhetővé teszik 
a teljes  lmeket is a nagyközönség számára. Ez ugyanis közös kultúrkincsünk, 
amelynek kulcsszerepe lehetne a magyar történelem, a képzőművészet és a népi 
hagyományok oktatásában. Tóth Péter Pál munkája igyekszik keretek közt tar-
tani egy olyan közös életművet, amelynek nincsenek határai. Ez az eddigi leg-
átfogóbb próbálkozás ebben a témában, amelyet minden bizonnyal követ majd 
még kiegészítő munka, mint ahogy voltak előzményei is. A könyvnek helye lesz 
az egyetemi oktatásban, ám a középiskolai szintet már meghaladó iromány, mint 
ahogy a Gulyás testvérek munkássága is megkövetel egyfajta érettebb  gyelmet. 

JEGYZETEK

1  A könyvben máshol így szerepel: Valóság – síppal, dobbal, avagy tűzön, 
vízen át. Sajnos nem egységes, nem pontos a címek írása a könyvben.

2  Herskó János az akkori  atal magyar  lmesek egyik védereje, mentora, 
egyben kitűnő stratéga volt, és valamiféle kultúrpolitikai misszionárius szerepét 
is magára vette, hogy közvetítsen a művészek és a hatalom, főleg Aczél György kö-
zött.


