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Endrédi Tamás
Halvány remény a fagyos reménytelenségben

(Örök tél (2018). Történelmi dráma. Rendező: SZÁSZ Attila. Forgatókönyvíró: KÖBLI 
Norbert. Főszereplők: GERA Marina, CSÁNYI Sándor. Készült HAVASI János Lánykák, 
az idő eljárt c. művéből.)

Talán az utóbbi évtizedre telt el annyi idő 
a rendszerváltás óta, hogy az időbeli tá-
volság új keletű érdeklődést generáljon a 
kommunista rendszerek iránt a magyar 
fi lmesek körében is� Tekintve, hogy pél-
dául Lengyelországban, vagy az efféle fi l-
mek gyártásában élenjáró Romániában 
már 10-15 éve foglalkoznak a kérdéskör-
rel, elmondható, hogy ennek ideje is volt� 
A téma itthoni éllovasai jelenleg Szász 
Attila és Köbli Norbert: utóbbi korábban 
A vizsga forgatókönyvét írta, előbbivel A 
berni követ óta működnek együtt (Köbli-
vel kétszer Fazakas Péter dolgozott együtt 
a Szabadság, különjárat és az Árulók c� 
fi lmeken)� Elsősorban 20� századi temati-
kával foglalkoznak, hol az elfeledett első 
világháborút és a századeleji Budapestet 
(Szürke senkik, Félvilág) választva témául, 
hol pedig a kommunista diktatúrát� Leg-
utóbbi közös alkotásuk, az Örök tél egy fá-
jóan hiánypótló eseményt emel fókuszba: 
az elhurcolásokat�

A projekt sok helyen elbukhatott volna: 
nem egy könnyű, vagy igazán közismert 
témáról van szó, ráadásul a fi lm saját té-
májában úttörő is� Úgy kellett bemutatni 
az eseményeket, hogy ne legyen önismétlő 
a szenvedés, ahogyan a holokauszttal fog-
lalkozó fi lmekben, amelyek rögtön az em-
ber eszébe juthatnak� A kín és fájdalom 
minden elnyomásban azonos, annak 
négyzetre emelése pusztán elriasztja és egy 
bizonyos határon túl feleslegesen sokkolja 
a nézőt (például a Schindler listája, a Saul 
fi a és a méltán alig ismert Uwe Boll-féle 
Auschwitz c� fi lmek közti különbség, hogy 
amíg az előbbiek – a szenvedésen túl – va-
lami mást, többet is be kívánnak mutatni, 
az utóbbi szinte élvezettel tapicskol a hor-
rorban)� Az úttörő fi lmtől ráadásul elvárja 
az ember, hogy valamiféle általános képet, 
tablót kapjon az elhurcolásokról�

A cselekmény 1944 karácsonyán indul, 
amikor Irént (Gera Marina) – a Tolna me-
gyei sváb falu összes nőlakosával egyetem-
ben – elviszik az oroszok málenkij robotra� 
Az elhurcoltaknak akkor még fogalmuk 
sem lehet róla, hogy évekig lesznek tá-
vol, és hogy miféle kínokat kell kiállniuk 
a Gupvi-táborban, amíg minden maradék 
reményük könyörtelenül felmorzsolódik a 
szénbányában végzett munka, a nem so-
kat érő élet és a zord időjárás miatt� A for-
dulópont akkor jön el, amikor Irén megis-
merkedik a szintén internált Rajmunddal 
(Csányi Sándor), aki megtanítja arra, ho-
gyan próbáljon túlélni�

A legfőbb téma nem a szenvedés általá-
nos bemutatása� A fi lm középpontjában 
ugyanis az egyén, Irén szenvedése és túl-
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élése, valamint a Rajmunddal való kap-
csolata áll� Ezzel is eltér a lágerfi lmek 
többségétől� Sokat segít a fi lmet jellemző 
visszafogottság, a felesleges melodráma 
hiánya – minek is a néző arcába tolni a 
szenvedést, ha egyszer maga a gyökérte-
lenség, a teljesen kietlen táj, a kőkemény 
bányamunka monotonitása, a falusi is-
merősök, barátok elhullása és a remény-
telenség már így is pont elég borzasztó? 
Még a tábori őrök sem teljesen arctalan, 
gonosz ellenségek, egy-két elejtett 
megjegyzés alapján úgy tűnik, hogy ők is 
elszenvedői az egésznek – talán csupán 
annyiban különböznek a raboktól, hogy 
a kezükbe csákány helyett puska került; 
az ő életük is pontosan ugyanolyan felál-
dozható volt a Szovjetunió szempontjából, 

választásra nekik sem 
adódott lehetőség� A fi lm 
vége is tartogat meglepe-
téseket: Szász és Köbli 
sikerrel villantja meg a 
kissé zavarossá változott 
politikai helyzetet is – 
egy kifejezetten megindí-
tó befejezéssel együtt�

Az Örök tél minden visz-
szafogottságával együtt 
érzelmes fi lm, remek 
képi világával együtt 
moziba kívánkozik� (Ha-
talmas kár, hogy mind-
ezidáig nem került oda, 
pedig éppen úgy megér-
demelné, mint ahogy a 
Félvilág is anno�) Csak 
reménykedhetünk ben-
ne, hogy a Szász–Köb-
li páros a jövőben több 
hiánypótló, 20� századi 
magyar történelemmel 
foglalkozó fi lmmel jelent-
kezik majd� 

Addig pedig fi gyeljünk 
Nemes Jeles László Sun-
set c� fi lmjére�
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