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terület. De ez is csak látszat. SZ végül is
bejut T után a biztonságosnak hitt szobába.
Az asszony pedig, a szertartást elvégezve,
elhagyja a templomot; a kaput a szolga
Kafka õrére emlékeztetõ módon csukja be.
Rokonítja a két szöveget az elalvás/álom motívumának megjelenése is. T
végül, kínzó emlékeit – múltját – megsemmisíteni vélvén, elalszik, hogy aztán SZ
tekintete áttörje az álom szövetét és végezzen vele. A ,Szertartás’-ban a (keretbeli
vonatkozásai miatt) talán legfontosabb 6.
képben (öregasszony, fiú) kap szerepet az
álom: a vénasszony az alvó fiú fölé hajol.
És végül: mennyire értelmezi a két szöveg önmagát, mennyire „beszél ki” a narrátor az adott szövegbõl? Hajnóczynál
aligha: az õ szokása amúgy is, hogy magára hagyja olvasóját, nem ad kalauzt, „lélekvezetõt” cudar írásaihoz. Beckett mûve
filmforgatókönyv, és mint ilyen – természetesen – „eligazít”. Mint írtuk, Beckett
története jóval érthetõbb; egyáltalán: van
történet, kialakul egy sors a képek hátterében. Hajnóczynál a hézagok csak nagy
erõfeszítéssel és erõs olvasói beavatkozással pótolhatók. Beckett írásmûve filozófiai
alapvetéssel indít: „Esse est percipi”, ami
annyit tesz: „Létezni annyi, mint érzékelni”. És bár a szöveg harmadik mondata
mintegy technikai utasítássá degradálja s
ezzel megszüntetni látszik a filozofikumot, a ,Film’ egésze mégis a tudat megkettõzõdésének kínzó problémájáról, az önmagára irányuló rettenetes, csillapíthatatlan figyelemrõl szól. Egy „egyenes labi-

rintusról”, melybõl nincs menekvés.
A Beckett-szöveg végére csapdába kerülünk a hõssel együtt; Hajnóczy asszonya talán feloldozást talált a maga szertartásában.
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Cserjés Katalin
Modern Magyar Tanszék, SZTE

Tény-kép
Dokumentumfilmek a 2005-ös Magyar Filmszemlén
gy dokumentumfilm, vagy annak
akár csak egy részlete bármelyik tantárgy oktatásakor segítségül hívható.
Lehet a közvetett szemléltetés, a motiválás eszköze, szolgálhatja a tanagyag elmélyítését, komplexebb módon való megközelítését.

E

Nemcsak ismeretterjesztõ dokumentumfilmek illeszthetõk be a tanmenetbe,
hanem ezek mellett egy sor más, nem közvetlenül ismeretek átadását szolgáló mûfaj
segítheti tanár és diák munkáját. Ezt a
szempontot – az iskolai oktatásban való
felhasználhatóságot – figyelembe véve
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vesszük szemügyre a 36. Magyar Filmszemle nem fikciós alkotásait.
A mezõny két filmje (Kocsis Tibor ,Új
Eldorádó’ és Papp Gábor Zsigmond ,Az
ügynök élete’) már elõzõleg közbeszéd tárgya volt és mozi-forgalmazásba is került.
Ez egyáltalán nem általános jelenség a mai
magyar dokumentumfilm-gyártásban, így
nagy sikerként könyvelhetõ el. Nagy elõrelépésnek tekinthetõ, hogy a Filmszemlén
immár két éve külön napokon futnak a nem
fikciós alkotások, így nem fenyegeti õket
az a veszély, hogy a játékfilmek árnyékába
kerülnek. Ennek a rendszernek a hatását
mutatja az idei kiemelkedõen magas nézõszám is. A nevezett filmek száma is rekordot döntött, kétszázhét alkotásból az
elõzsûri negyvenkettõt engedett tovább a
szemlére. Ezeknek az adatoknak a tükrében úgy gondolhatnánk, hogy a magyar dokumentumfilm virágkorát éli, vagy legalábbis felfelé ívelõ ágban van. Azonban a
szakmabeliek elkeseredett nyilatkozatait és
az alkotások zömének minõségét megvizsgálva, úgy tûnik, ez mégsincs így.
A magyar dokumentumfilm eddig két
nagyobb felfutási periódust élt meg. Elõször a hatvanas-hetvenes években virágzott, amikor formailag magas színvonalú,
stilárisan sokszínû és tematikailag újszerû
alkotások születtek. Másodszor a rendszerváltáskor nõtt meg az érdeklõdés a
mûfaj iránt. Ekkor a tematika került az elsõ helyre, a dokumentumfilm tabutémák
döntögetésével vált sikeressé. Mára azonban, úgy tûnik, a témák elkoptak, a formáról pedig már régen elfeledkeztek az alkotók. Természetesen a filmek mögött gyártási-finanszírozási problémák is állnak.
Sára Sándor, az idei zsûri elnöke pedig az
alkotómûhelyek meglétét hiányolta. A legtöbbször emlegetett gond az, hogy az elkészült alkotások a Filmszemle után gyakorlatilag láthatatlanná válnak. Néha egy-egy
televízió levetíti õket az éjszakai mûsorsávban, de hatásukat nem tudják kifejteni.
„A dokumentumfilm a mozikban már
nem, a tévékben még nem talált igazi helyet magának.” (Varga, 2004)
Az idei szemle mezõnye is inkább a fenti problémákat támasztotta alá. Bár a szín-

vonal nem volt rossz, kiemelkedõen jó alkotásokkal idén nem igazán találkozhattunk. Azonban még a szakmailag közepesnek tekinthetõ filmek között is számos
olyan akad, amelyik témájánál, megközelítésmódjánál vagy valamely egyéb jellemzõjénél fogva az oktatásban kiválóan
alkalmazható.
A szociográfiai, néprajzi és antropológiai kategória filmjei nagyon változatos képet mutattak, tematikai és stiláris szempontból egyaránt. Hibáktól nem mentes,
de nagyon szép alkotással jelentkezett a
mindössze huszonkét éves Csík Juci. ,Tollas’ címû mûvében egy orosházi cigánytelepre kalauzol el bennünket, ahol a lakók
legnagyobb része tollfosztással foglalkozik. Bemutatja az ott élõk nyomorúságos
helyzetét, néhány szereplõt közelebbrõl is
megismerhetünk. A narrátorhang pedig
adatokkal támasztja alá a munkanélküliség, a nincstelenség mértékét. A tollfosztásról készült álomszerû jelenetek Alekszandr Petrovic ,Találkoztam boldog cigányokkal’ is címû alkotásának stílusában
készültek (a film egyébként meg is jelenik
a ,Tollas’-ban). Ezeket a gyönyörû képeket
ellenpontozzák a telep lakóival készült riportok, melyekben tizenéves lányokat is
hallhatunk, amint ennek a munkának kíméletlenségérõl és egészségre ártalmas
voltáról beszélnek. Õk azonban mégis
folytatják ezt a tevékenységet, mert más
lehetõségük nincs. Csík Juci mûve a téma
súlya ellenére nem válik patetikussá, sõt
még a humor is megjelenik benne. Sablonoktól mentesen, egyedi nézõpontból,
õszinte odafigyeléssel mutatja be szereplõit. A szerzõ a Fekete Doboz Roma Médiaiskolából került ki; érdemes az iskola
többi tanulója által készített filmekre is
odafigyelni.
Tölgyesi Ágnes ,Az álmot meg nem álmodni úgysem tudod…’ címû filmje egy
színtiszta cigány kisfalu három évét követi nyomon. Izgalmas látlelete ez a mû egy
olyan kisközösség életének, amelyben
ugyan megálmodják az álmokat, de nem
tudják azokat megvalósítani. A film középpontjában nem a cigány identitás áll,
hanem a falu fejlõdése érdekében tett kez-
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deményezések sora. Sokan próbálnak ten- akadnak benne zavaróan kimódolt, felesleni valamit az elõrehaladás érdekében, de gesen „túlkomponált” beállítások. De még
egyrészt az állami gépezet, mely nem lát el ezeknek sem sikerül kivonnia a nézõt az
ilyen messzire, másrészt a közösségen be- alkotás letaglózó hatása alól. A két nalüli konfliktusok, intrikák több rokonszen- gyobb fiú a film végére lassan felnõ, szebb
ves ötletet meghiúsítanak, a haladás érde- jövõrõl álmodozik, és mi, nézõk csak rekében tett erõfeszítést semmissé tesznek. ménykedhetünk a vetítõbõl kilépve, hogy
Talán nem túlzás az egész ország helyzeté- teljesülnek vágyaik, s az utolsó képek denek kicsinyített mását is fölfedezni Töl- rûje sem ellensúlyozza azt a szomorúságyesi filmjében.
got, amelyet már soha semmi nem fog tudIskolások, de felnõttek számára is pél- ni kitörölni a tekintetükbõl.
daértékû Moharos Attila ,Székelyföldi
Szintén Erdély a helyszíne Kocsis Tiszolgasorsok’ címû mûvének fõhõsei. A bor már korábban is említett, nagysikerû
magával ragadó és egyben megrendítõ al- ,Új Eldorádó’ címû dokumentumfilmjékotás négy, a szülõknek, de témája egétõl elhagyott testvért
szen más. KörnyeA kollektív emlékezésben nemmutat be. Egy lány csak a társadalomra, a történel- zetvédõ-, zöld-doés bátyja nevelõszü- mi eseményekre, hanem egymás- kumentumfilmmel
lõkhöz kerülnek. A
van dolgunk. Kocsis
ra is reflektálnak az alanyok. Er- a tiszai ciánmérgekét legidõsebb fiú
azonban nem ilyen re példa Papp Gábor Zsigmond zésrõl kezdett filmet
egyedi hangulatú alkotása, a
szerencsés, õk cseforgatni, eközben ju,Hamvazószerda’,
amely a Buda- tott el Verespatakra,
lédnek állnak, hogy
biztosítani tudják pesti Műegyetem tanárainak és és a kész mû már az
m e g é l h e t é s ü k e t . diákjainak németországi kitelepí- azóta (jórészt a filmVisszaemlékezéseknek köszönhetõen)
téséről szól. A film négy ember
bõl megismerjük, visszaemlékezéseiből áll össze. A nagy nyilvánosságot
hogy miképpen mûkapott
készülõ
kitelepített diákok egyik része
ködött néhány gene- Breslauba, másik része Drezdá- aranybánya ügyét
rációval korábban a ba kerül, ahol 1945. február 13- tárgyalja. A rendezõ
székelyföldi szolgaa filmet mint médiuáról 14-ére virradó éjjel, Hamva- mot felhasználva
ság. Ezután elképedve tapasztaljuk, hogy zószerdán tanúi lesznek a város hallatta a hangját, és
bombázásának. Papp Gábor
ez a hagyomány tokívánta felhívni a fifilmje
egy különös sorsú értelmi- gyelmet az aggávább él, többen ma is
szolgasorban élik le ségi réteg szemszögéből mutatja lyokra okot adó begyerekkorukat. A be az adott történelmi tragédiát. ruházásra. A technirendezõ jó érzékkel
kailag tökéletesen
beszélteti hõseit és mutatja be mindennapi kivitelezett, filmnyelven megszólaló ,Új
munkájukat. Levente, az egyik testvér, Eldorádó’ már több nemzetközi fesztivácsodálatos, számunkra mesebelinek tûnõ lon sikert aratott, és méltán érdemelte ki a
dialektusban tárja elénk érzéseit és terveit. Filmszemle dokumentumfilmes fõdíját is.
Egyszerû és tiszta gondolatai, kitartása, A szerzõ kiválóan adagolja az információtestvérei iránt való önzetlensége már-már kat, filmje feszes, dramaturgiailag jól
hihetetlen a mai ember számára. A nézõ szerkesztett.
nem szánja, sajnálja, hanem tiszteli ezeket
A portré-, riport- és interjúfilmek soka gyerekeket. Körtési Béla operatõr tiszta szor nem tudták elkerülni a „beszélõ feképei, a tágas külsõ terek, végtelen dom- jek” csapdáját. Ez a módszer azonban
bok, mezõk aláhúzzák a fiúk természettõl csak akkor mûködik, ha az alany és a téfakadó tisztaságát. Ugyanakkor sajnos ma igazán lebilincselõ. Az idei Filmszemnem teljesen egységes a film képi világa, lén nem találhattunk erre példát. Másféle
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módszerrel készültek azonban kiemelkedõ portréfilmek.
Kedves alkotás Czétényi Csilla és NagyBozsoky József ,Az utolsó kántortanító’ címû filmje. A dokumentumfilm-készítõk
nagy része a világ visszás dolgait választja
témaként. Az élet szépségei mellett a legtöbben gyors léptekkel elsietnek. Ha valaki mégis felfedez egy-egy rejtõzõ értéket,
akkor csodálatos dolgok jelenhetnek meg
a vásznon. ,Az utolsó kántortanító’ alkotói
rendelkeztek azzal az érzékenységgel,
hogy meglássanak egy ilyen nem hivalkodó, de szépségeket felkínáló történetet.
Filmjükben nem egy átfogó, nagyobb témát kísérelnek meg több oldalról bemutatni, hanem egy ember sorsán keresztül ábrázolják az õt körülvevõ közösség karakterisztikáját: megidézõdik a történelem,
majd végül a részletekbõl kiindulva, az
élet egészére ismerhetünk rá. Megjelenik a
múlt és a jelen, valamint ezekkel együtt a
közelgõ elmúlás, miközben folyamatosan
jelen van a folytatás is, a reményre okot
adó jövõ, a következõ generáció, amelyik
átveszi majd a stafétát. Az utolsó kántortanítót Seréndi Istvánnak hívják és immáron
kilencvenhat éves. Falujában több emberöltõn keresztül maghatározó személyiség
volt, a közösség centruma. Már a mostani
nagyanyákat és nagyapákat is õ tanította
mindenre. A helyi iskola egyetlen osztályában az elsõstõl a nyolcadikosig mindenféle korosztály együtt tanult. Ilyen öszszevont osztály tanítására kevesen vállalkoztak. István bácsi nyugdíjba menetele
után már senkit nem találtak a helyére, így
az öregúr jelenleg az üres iskolaépületben
lakik, nem tudott elszakadni ettõl a helytõl. Felesége régen meghalt, õ mégsincs
egyedül. A közeli gyermekotthon egyik lakójával kölcsönösen segítik egymást, pótunoka-pótnagyszülõ kapcsolat alakult ki
közöttük. A film lírai passzázsokkal és
szívbõl jövõ visszaemlékezésekkel mutatja be a volt iskolavezetõ alakját. A faluban
mindenki õszinte tisztelettel és szeretettel
beszél róla. Egy elhivatott, szigorú, de mélyen érzõ Tanító (így, nagybetûvel) figurája bontakozik ki a szemünk elõtt. Élete vége felé közeledve úgy érezheti, nem távo-

zik majd nyomtalanul. Több generáción
keresztül adta át gyermekeknek és idõsebbeknek tudását, szeretetét. Nemcsak oktatott, hanem nevelt, közösséget formált és
ahol tudott, segített. Szépségén keresztül a
történet közvetetten mégiscsak rámutat a
mai világ hátulütõire is. Hiszen közösségeinkbõl hiányoznak a hasonló emberek,
sõt gyakran már közösségekrõl sem
beszélhetünk…
Az ismeretterjesztõ kategóriában találkozhattunk az ,Angelo mester fotografál’
címû alkotással. Sólyom András játék- és
dokumentumfilm-rendezõ ezúttal egy mûvészi életutat mutat be: a magyar fotómûvészet különleges és izgalmas személyiségével, Angelo mesterrel ismerteti meg a
közönséget. Nem a mûvész életrajzára, hanem személyiségére és elsõsorban az ezzel
szorosan összefonódó mûvészi életútra
koncentrál. Arra, hogy miként jut el valaki
egyik stílustól egy vele teljes egészében
ellentétesig, „a piktorealizmustól az absztraktig”. Az izgalmas szellemi útvonal mellett különleges fotográfiai technikákba is
bepillantást nyerhetünk. A gyönyörûen
fényképezett dokumentumfilm egyes alkotások kiemelésével és elemzésével nyújt
érdekes pályaképet.
Hasonló témát tárgyal Radó Gyula
,Fény-kép’ címû alkotása is. A film
Moholy-Nagy Lászlóra, a 20. század kiemelkedõ mûvészére emlékezve nemcsak
mûvészetelméleti kalauz, hanem egy mûvészpoétika bemutatása is. Az alkotás látszólag a mélyebb értelmekig hatol, de egyben megmarad a fényfestés technikájának
kialakulását elmesélõ dokumentumfilmnél. Idõtartalma (36 perc) és iskolás stílusa mindenképpen a tantermi órák diákjait
célozza meg. Remekül hasznosítható a 20.
század mûvészetének bemutatásával kapcsolatos beszélgetések során. Radó elidõzik a fény mint esztétikai és konstrukciós
elv bemutatásánál. „A fénnyel való festés
a térben” – mondja Moholy ars poétikájában, aki az optikai teremtõerõ mibenlétét
és határait kutatva érezte, hogy egyvalami
rendkívüli forma- és téralkotó képességgel
bír, és ez a valami nem más, mint a mozgó
fény. Moholy Nagy László összetett stílu-
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sa és gondolkodása miatt a film pedagógiailag nemcsak remek mûvészetelméleti
utazás (a film ötletesen interpretálja Moholy alkotásait), hanem bevezetõként
használható filmesztétikai kurzusokhoz is.
A ,Fény-kép’ írásos ajánlásában a következõket olvashatjuk: „Ez a film egy szenvedélyes tanár, egy megszállottan kísérletezõ
mûvész, egy játékos ember gondolkodásmódjának, szellemi életútjának története a
festéktõl a fényig.” Radó Gyula ezt az utazást kívánja érzékeltetni, tömör, határozott, néhol sajnos hiányos módon. Indokolt volna például egy életrajzi bevezetõ,
amellyel a rendezõ adós marad. Ennek ellenére Radó munkája igényes stílusú, élvezetes és fontos alkotás. Az ,Angelo mester
fotografál’, illetve az utóbb tárgyalt mû is
hasznos lehet a rajz vagy a mozgókép- és
médiaismeret oktatásában.
Bár az ismeretterjesztõ filmek között
szerepelt, témája miatt mégis inkább átkötést jelent a történelmi kategóriába a moziban is vetített ,Az ügynök élete’ címû film,
amelyben az alkotó, Papp Gábor Zsigmond
a magyar kommunista rendszer árnyékembereit ábrázolja abszurd stílusban. Filmje
egy fiktív illusztrációból és a Belügyminisztérium titkosított oktatófilmjeibõl áll
össze. Annak ellenére, hogy modernkori
forrásokból dolgozik, munkája nem lesz tanulmányszerû, hanem a mostanság KeletEurópában élõ ügynökmúlt-kutatás divatját
idézi meg, vagyis nem történelmi dokumentarizmussal közelít témájához, hanem
ismeretterjesztõ módon. Hiányosságai ellenére reprezentálja – még ha abszurdan is –
a rendszerváltás elõtti korszak paranoiás
ideológiáját. A tolvajnyelv használata populáris fogás, amely kissé hatásvadásszá alakítja a filmet, bízva a nagyobb nézõközönségben. A száraz tényanyagokat fogyasztható formában közli, ezért érdekes illusztrációja lehet egy gimnáziumi történelemóra
tananyagának, amely a kommunista Magyarország államhatalmi rendszereinek mûködését vizsgálja.
A ténylegesen történelmi dokumentumfilmként szereplõ alkotások közül több is
alkalmazható az oktatás során. A történelem vizsgálata az elemzett korszak auten-

tikus forrásainak felhasználásával és kiértékelésével a leghitelesebb. A történelmi
összefüggések, korszak-ideológiák és társadalmi rekonstrukciók gerincét adja a források megfelelõ ismerete és ismertetése.
Az újkor autentikus forrásai a memoárok,
diáriumok, autobiográfiák stb. voltak, míg
a modernkorban a rádió és napilapok mellett a film is a történelem autentikus forrásává vált.
A jó történelmi dokumentumfilm elsõ
feladata, hogy megfelelõ alanyt/alanyokat
találjon. Az emlékezõ (egyén) biztosítja a
történelmi múlt és a jelen közti átmenetet.
A visszaemlékezõ véleménye a múlt eseményeivel kapcsolatban változhat, reflektálva ezzel a kortárs gondolkodásra is. Egy
múltbéli bûn súlyosbodhat vagy enyhülhet
az idõk során, attól függõen, hogy elkövetõje az emlékezéskor milyen érzést társít
hozzá. (Udvarnoky, 2004)
A 20. század történelmét több nemzet
kollektív meghurcolása, kultúrájának elvesztése is jellemezte. Hiánypótló Varga
Ágota ,A leszármazottak’ címû történelmi
portréfilmje. Egyéni, autentikus emlékezésben mutatkozik a Horthy-rendszer ideológiája. Endre Zsigmond nosztalgikusan
idézi fel nagyapját és édesapját, aki a magyar zsidóság deportálásának egyik felelõse volt. Zsigmond bácsi elbeszélésébõl tanulságos képet kaphatunk annak az ideológiának a születésérõl, amely a II. világháború idején több millió ember életét követelte. Ez a gondolkodás mind a mai napig
él a magyar köztudatban. Endre Zsigmond
csak a „szépet” és a „dicsõt” meséli el
édesapjáról, újságcikkekkel igazolva. Az
idõs férfi nem titkolja nacionalista-antiszemita meggyõzõdését, apja gondolkodását feltétel nélkül elfogadja. Varga Ágota
stílusa megdöbbentõ: ahogy engedi beszélni riportalanyát családjáról és személyes gyermekkori élményeirõl; közel viszi
nézõjét az egyénhez, hogy aztán késõbb
hirtelen elszakítsa tõle. Endre Zsigmond
tagadja a holokausztot, de konkrétan nem
tudja megindokolni, miért. A rendezõnõ
alanya ideológiájának következményeit is
bemutatja. Zsigmond bácsi fia és lánya Argentínában élnek, és nem osztják édesap-
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juk nézeteit. Mindkettõjük apjuk akaratá- tömegbõl kiemelkedik a két író alakja.
val ellentétesen rendezte be életét. Varga Bergel egy novellájában szimbolikusan a
Ágota filmje sok olyan iskolai beszélge- rendszert kritizálja, emiatt kényszermuntésnek témájául szolgálhat, amely a 20. kát és börtönt kap. Árulója barátja és írószázadi gyûlölet ideológiáinak gyökereirõl társa, Schlattner, aki így szeretett volna
szól. Endre Zsigmondot olyan gondolko- szabadulni a börtönbõl. A történtek után
dás sodorta számûzetésbe, majd végül ma- Schlattner lelkész lesz, Bergel amnesztiágányba, amelyrõl konkrét emlékei nincse- val szabadul. Balogék filmje az éthosz hanek, csupán apja múltból jelenig hangzó, lálának, a széthullásnak egy változatát me„parancsoló”, katonásan merev, hamis séli el. A két író olyan sajátos történelmi
hangja maradt rá.
helyzetének feltérképezése a mû, amelyA 20. század európai történelmének ben népüket, közösségüket, erkölcseiket
másfajta „bûne” a passzív népességgyil- és családjukat veszítik el. Schlattner nemkosság. Nevezetesen, hogy a különbözõ csak barátait, de saját magát is elárulja.
diktatúrákban az államhatalom közremû- Árulásának oka az a diktatúra által okozott
ködésével rengeteg etnikum és kultúra elidegenülés, amely megoldhatatlan
korcsosult, vagy tûnt el az európai térké- egyenleteiben és a börtön fehér falában
pekrõl. A kortárs tumaradt meg számára.
dományokban az er- A jó történelmi dokumentumfilm A film nem kíván
rõl szóló diskurzus
ítélkezni, 87 percen
első feladata, hogy megfelelő
hiányos, ezért is fonkeresztül egyszer
alanyt/alanyokat találjon. Az
tos Balog Gábor és emlékező (egyén) biztosítja a tör- sem mondják ki a
Hajdú Farkas Zol- ténelmi múlt és a jelen közti át- szász nép nevét, úgy
tán ,Az árulásról’ cí- menetet. A visszaemlékező véle- beszélnek róla, mint
mû filmje, amely a
egy eltûnt, felmorménye a múlt eseményeivel kap- zsolt etnikumról. Az
20. század egyik keveset említett fekete csolatban változhat, reflektálva írók elbeszélésükben
foltjáról, az erdélyi ezzel a kortárs gondolkodásra is. egymást sem említik
Egy múltbéli bűn súlyosbodhat név szerint. Az epilószászok tragédiájáról szól. A II. világ- vagy enyhülhet az idők során, at- gusban Bergel az
tól függően, hogy elkövetője az árulást a 20. századi
háború utáni diktatúrák terrorjai miatt emlékezéskor milyen érzést társít társadalom gyermetöbb százezren vákének nevezi, amely
hozzá.
lasztották a kivánnem bûn, hanem
dorlást. Egy egész nép indult nyugatnak megengedett forma. Komor és lehangoló
és költözött vissza Németországba. Ezzel képet fest korunkról: „Perverz korban
véget ért az erdélyi szászok több évszáza- élünk, amelyet a kérdésfeltevések, a relatidos történelme. Balog Gábor dokumen- vitás és a pszichologizálás pervertálnak.”
tumfilmje a kollektív és az individuális Schlattner viszont azt mondja: „Nincs
árulást vizsgálja. ,Az árulásról’ nemcsak a olyan hely a világon – még a diktatúrákmúlt felidézése, az élmények dokumentá- ban se –, ahol nincs nevetés. A nevetés az
lása és az egyének szembeállítása, hanem angyalok ajándéka.”
konkrét üzenet a mai poszttársadalomnak.
A kollektív emlékezésben nemcsak a
A film szereplõje két erdélyi szász író, társadalomra, a történelmi eseményekre,
Hans Bergel és Eginald Schlattner, akik hanem egymásra is reflektálnak az alaelbeszéléseik segítségével elevenítik fel a nyok. Erre példa Papp Gábor Zsigmond
történelmet. Az erdélyi szászok exodusát egyedi hangulatú alkotása, a ,Hamvazósznem tartják árulásnak, mert úgy gondolják, erda’, amely a Budapesti Mûegyetem tahogy a diktatúrák szorításában az egyént nárainak és diákjainak németországi kitekell menteni, a szülõföld a lélekben él to- lepítésérõl szól. A film négy ember visszavább. A film második felében a történelmi emlékezéseibõl áll össze. A kitelepített di-
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ákok egyik része Breslauba, másik része
Drezdába kerül, ahol 1945. február 13-áról
14-ére virradó éjjel, Hamvazószerdán tanúi lesznek a város bombázásának. Papp
Gábor filmje egy különös sorsú értelmiségi réteg szemszögébõl mutatja be az adott
történelmi tragédiát. A rendezõ fõleg az individuumokra koncentrál. A múltidézés
borzalmas tragédia képeit eleveníti fel, de
aztán érdekes fordulatot vesz a film. A diákokat bajor falvakba telepítik, az itteni élmények pedig már sokkal vidámabbak, ráadásul a szereplõk mindig humorosan
„megússzák” a fenyegetõ hadifogságot is.
Furcsa kontrasztja ez a mûnek, amely nem

feltétlenül válik a javára. A film a mély,
drámai megközelítési mód helyett „könynyedebb” háborús felfogásról tanúskodik,
ám ennek ellenére jó kordokumentuma a
világháború utolsó idõszakának.
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