
Rekordmennyiségű filmet jelöl-
tek, és rekordmennyiségű filmet 
válogattak be az idei Film.dok do-
kumentumfilm-fesztiválra. A teg-
nap megnyílt egyhetes filmszem-
lén számos kísérőrendezvényre 
is várják az érdeklődőket.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A dokumentumfilm szerepe 
megmutatni a valóságot, 
leleplezni azt, ami rossz, 

bemutatni a jót – foglalta össze a 
tegnap megnyílt 7. Film.dok doku-
mentumfilm-fesztiválon bemuta-
tott filmek szerepét Farkas György 
fesztiváligazgató. Erre a szerepre 
hangolták rá a fesztivál színhelyének 
„felöltöztetését”: egykor körözött 
és leleplezett bűnözők fotói veszik 
körbe a fesztivál életterének szánt 
márványtermet a csíkszeredai Szak-
szervezetek Művelődési Házában. A 
leleplezés szándékával készült doku-
mentumfilmek készítői és nézői itt 
találkozhatnak ezen a héten, egyfaj-
ta dokumentumfilmes parlamentet 
hozva létre, ahol a kommunikációé, 
a dialógusé és a jövő megálmodásáé 
a főszerep. 180 jelölt film közül 67-et 
válogatott ki az előzsűri, amelyet a 
csíkszeredai közönség is láthat a fesz-
tivál ideje alatt.

A fesztivál nyitónapján Antal 
Attila alpolgármester köszöntötte 
a filmeseket, a fesztivál szervezőit. 
„Beírja magát, lenyomatát a város 
életébe ez a fesztivál” – mondta, 
és abbéli reményét fejezte ki, hogy 
mind a magyar, mind a román kul-
turális kormányzat rangjának meg-
felelően fogja kezelni a fesztivált. 

Farkas György felhívta a figyel-
met arra, hogy a Film.dok elneve-
zéséből hiányzik a magyar–román 
megjelölés, ami gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy nemzetközivé szeretnék 
tenni a fesztivált, ugyanis a legtöbb, 
Kárpát-medencében készült filmet 
itt mutatják be. Mivel ezeknek a 
dokumentumfilmeknek túlnyomó 
többsége állami támogatással ké-
szült, egyfajta elszámolás is az adó-
fizetők pénzével ez a seregszemle. 

Beke Mihály András, a fesztivál 
elnöke hangsúlyozta, hogy évről évre 
a fesztivál szakmai jellegének erősö-
dését tapasztalja. A dokumentum-
filmek szerepéről pedig elmondta, 
hogy feladatuk az emberek szembe-
sítése a valósággal: az értelmiségnek 
értékrendet kell sugallnia ebben az 
értéket vesztett világban. 

A fesztivál nyitónapján meg-
tudtuk azt is, hogy mintegy száz 
vendég – alkotók, sajtósok – jelezte 
érkezését a hét folyamán, a díjki-
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A Szent Anna-tó és környéke megszentelt hely.
Nem pusztán páratlan természeti szépségének köszön-

heti ezt a jelzőt, s nem is csupán a Szent Anna tiszteletére 
emelt kápolnának – ahol minden július végén zarándokok 
százai, netán ezrei gyűlnek össze. Itt hadd idézzük Orbán 
Balázst, aki leírja, hogy a minden bizonnyal „őseink által 
kegyelt tó partján (az észak-keleti tisztáson) egy Sz.-An-
nának szentelt imola [áll], hol nem régen még igen zajos 
és népes búcsúk tartattak”. A nagy utazó szerint minden 
évben két búcsú volt, egyet a védőszent napján, másikat 
pedig Kisasszony napján tartották. „Ily búcsúk alkalmá-
val a székely határőrezredek hangászkara és tisztikara is ki 
szokott volt menni, s a szentmenetek (processio) bevégezte 
után zene, táncz és nagy mulatság volt. Kik ilyen búcsukat 
láttak, azt mondják, hogy (...) a nép ezreitől körülözönlött 
tó környezete igen festői volt, főként estve, midőn ezer meg 
ezer tüz gyulladt fel, akkor valódi varázstünemény s elraga-
dóan nagyszerű látvány tárult fel a szemlélő előtt”. Történt 
azonban, hogy „e búcsuk – melyekre gyakran 20–30,000 
ember is összesereglett – botrányos kihágások és véres vere-

kedések közepette betiltattak”. Orbán Balázs tovább fonja 
a történetet, beszámolva arról, hogy a kápolna beomlott 
mennyezetét 1860-ban a kászoni Mondó-ember azt saját 
kezüleg kiigazitotta, s a búcsujáratokat is felújitotta, mi-
vel delejes álomlátásában – állitása szerint – meg jelent 
neki az imola védszentje, s azt mondá, hogy addig nem 
lesz áldás és termékenység a Székelyföldön, s politikai jobb-
lét a hazában, mig a búcsuk fel nem ujíttatnak”. Mintegy 
tíz évvel ezelőtt egy idős lázárfalvi mesélte nekem, hogy 
1939-ben is verekedés tört ki a búcsún a lázárfalviak és 
a bükszádiak között. Valami terület fölött vitatkoztak, s a 

tettlegességgé fajult vitának áldozatai is voltak. Büntetés-
képpen az egyházi hatóságok tíz évre felfüggesztették a bú-
csúk szervezését. Mindezek dacára – jelezve, hogy az em-
beri lét, a maga hiúságaival, gyarlóságaival együtt eltörpül 
a magasabb rendű értékek mellett – mindmáig búcsújáró 
hely. Ez a tény is a hely megszentelt voltát jelzi.

És nem is a helyet övező mese- és legendavilágnak tud-
ható be a hely megszentelt jellege, hanem az előbb felso-
roltak együttesen adják ezt a minőséget. Az ember szenteli 
meg cselekedeteivel környezetét.

Minap is a tónál voltam, feltöltődni szépségével. Le-
hangolt a hangoskodás, de a hely elszánt őrével, Kerezsy 
Lászlóval pár szót váltva rájöttem: ezen a helyen nem fog 
a hangoskodás, a kivagyiság, mindez kevés ahhoz, hogy 
megbontsa a hely békéjét.

Ő csak tudja, az ő munkája is a helyet szenteli.

Megszentelt hely
 NézőpoNt n Sarány István

Megkezdődött A 7. FIlM.dok

Leleplezni a rosszat, bemutatni a jót
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Antal Attila, Beke Mihály András és Farkas György. Nemzetközivé tett fesztivál  fotó: csíki zsolt
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osztó gálára pedig várják Kelemen 
Hunor romániai kulturális minisz-
tert, Szőcs Géza magyar kultúráért 
felelős államtitkárt, valamint Füzes 
Oszkár bukaresti magyar nagykö-

vetet. Bemutatták a fesztivál díját, 
Józsa Judit keramikusművész film-
tekercset ábrázoló munkáját. 

A 7. Film.dok kísérőrendezvé-
nyei között fotókiállítás és a Pallas 

Akadémia Könyvkiadó könyvbe-
mutatói szerepelnek. Ma délután hat 
órától a Hidak–Korok–Budapest 
című vándorkiállítás megnyitóját 
tartják. 


