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Görög sorsok magyar filmen 

Az első magyar mozifilmet, amely magyarországi görögökről szól, a kor népszerű 

filmrendezője, forgatókönyvírója és színészei jegyzik. Makk Károly Isten és ember előtt (1968) 

című filmjéről van szó, amelynek forgatókönyvét Galambos Lajos írta saját novellája 

adaptációjaként,1 főszereplői között pedig olyan sztárokat találunk, mint Psota Irén és Juhász 

Jácint. A film mégis megbukott, méghozzá nemcsak a közönség és a filmkritikusok szemében, de 

Gyöngyösi Zoltán szerint még Makk sem emlékezett rá jó szívvel. Mint írja, „ez volt az a 

produktuma, amelyről sem ő, sem mások sosem ejtettek egy szót sem a továbbiakban – láthatólag 

igyekezett mindenki elfelejteni azt is, hogy létezik.”2 Társadalomtörténeti szempontból azonban  

érdemes rá emlékezni és elgondolkodni bukásának okán.  

 1967-et követően felélénkült az érdeklődés a görög polgárháború emigrációban élő 

menekültjei iránt. Ebbe a hullámba illeszkedik Makk elhatározása is, hogy filmet készít a 

magyarországi görögökről. Mivel ekkor Görögországban jobboldali katonai diktatúra vette 

kezdetét, a mintegy két évtizede emigrációban élő baloldali görögök elveszíteni látszottak a 

hazatérés reményét. A közvélemény megnövekedett érdeklődése minden szocialista országban 

jellemző volt, ahol éltek görög emigránsok, de Magyarországon jóval intenzívebb volt a téma 

művészeti feldolgozása. Közvetlenül 1967 után, amikor az itt tárgyalt két film készült, még egy 

olyan megközelítés jellemezte a magyar filmeseket, amelyben a görögök különleges idegenként 

jelennek meg. 

Az Isten és ember előtt a budapesti dohánygyári görög kolónia felbomlását és egy görög 

család tragédiáját mutatja be. A szülők, különösen az anya (Heléne), életcélja a repatriálás, ez 

azonban lehetetlen az apa (Georgiosz) partizán múltja miatt. Magyarországon felnőtt fiuk 

(Andreasz) és már itt született lányuk (Anika) ráadásul Budapesten is akarnak maradni. Heléne 

úgy gondolja, hogy ha lányuk összeházasodna egy görögországi ismerőssel, akkor hazatérhetne a 

család. Erre azonban Anika nem hajlandó, mert van egy magyar szerelme (Zoltán). Mindebből 

tragédiák sorozata következik. Galambos novellájának végén a feltehetőleg öngyilkos Anikát a 

Dohánygyár régi épületeinek falai temetik maguk alá, amivel Szopohoklész Antigonéjét idézi fel 

az olvasóban. 

A filmből sem hiányzik az ókori görög világ felidézése, mivel Helénét Psota Irén játsza, 

akit a közönség Szophoklész Elektrájaként is ismert egy 1962-es tévéfilmből. A film cselekménye 

azonban a novellához képest akciófilmmé bővült (egyesek szerint hígult), a szereplők pedig 

egysíkúbbak lettek. Galambos és Makk több megnyilvánulásából is kitűnik, hogy a görög családon 

keresztül az emigráns lét általános kérdéseit igyekeztek ábrázolni és nem a görögök idegenségét. 

Az antik görög világ hangsúlyos megidézésével azonban időben távolítotték el a történetet a 

közönségtől, a szereplők jellemzésével pedig érzelmileg. Az előbbi önmagában nem akadályozta 

volna meg, hogy elérjék céljukat, hiszen minden kor emberét érinthetik a száműzetés, a honvágy 

és a lojalitás (családhoz, etnikai közösséghez és államhoz) problémái, a szerelemről nem is 

beszélve. Az összes görög szereplő elidegenítő vonásokkal felruházása azonban problematikusnak 

                                                 
1 Galambos Lajos: „Görög történet,” Új Írás 7 (1967)/ 7. szám, 6–37. o. 
2 Gyöngyösi Zoltán: Makk Károly nyomában (Budapest: Unicus Műhely, 2017), 236. o. 
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bizonyult. Együttérezni lehetséges a papucsférj Georgiosszal és a szerelmes Anikával, miközben 

haragszunk az önző Andreaszra és a kegyetlen Helénére. De elhinni, hogy ezek az emberek akár 

„mi” is lehetnénk vagy hogy azonosulni érdemes velük, ez nem sikerült a nézőknek. Óhatatlanul 

azt a benyomást kelti mind a film alapját szolgáló novella, mind a film, hogy éles határ választja 

el „őket” „tőlünk” és hogy ez jól van így. 

 

Balról jobbra: Anika (Slobodanka Markovic), Heléne (Psota Irén) és Georgiosz (Görbe János) Makk Károly „Isten és ember előtt” 

című filmjében. Szomszéd András fotója. OSZK – Történeti Fénykép- és Videótár. 

Az Isten és ember előtt-tel szinte egyidős Sára Sándor Feldobott kő (1968) című filmje, 

amelynek egyik epizódjában főszerepet játszik egy görög partzián, Iliász. Mint ismeretes, ezt az 

alkotást csak azután volt szabad vetíteni, hogy Sára (vonakodva) kiegészítette egy kerettörténettel, 

amely a szocilista rendszerrel szembeni kritikáit nagyrészt a Kádár-kor előtti évekre terhelte. A 

film engedélyezett változata rendkívül sikeres lett, beválogatták a cannes-i filmfesztivál 

versenyprogramjába (amely a diáklázadás miatt félbemaradt) és a következő évben Magyarország 

jelöltje lett a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjra.  

A cselekmény lényege egy fiatalember (Balázs) politikai tudatra ébredése a magyarországi 

kommunista hatalomátvétel idején. Fejlődésregényében meghatározó szerepe van Iliásznak, aki 

kiáll a magyar kommunisták manipulatív és erőszakos téeszesítési módszerei ellen, ám egy 

tragikus félreértés miatt a felháborodott parasztok megölik. Számos kritikus és maga a rendező is 

szükségszerűnek tartotta, hogy az igazhitű kommunista szereplő (a párt helyi ügynökeivel 
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szembeállítva) idegen legyen. Sára szerint kimondottan görög is kellett, hogy legyen, mivel „egy 

görög partizánnak, aki egy évvel ezelőtt jött az élet-halál harcból, elhiszem ezeket a szavakat. Ő 

még nem követett el sorozatos, egymásra rakódó kompromisszumokat.”3 Iliász tehát hősies, de 

még mindig egzotikus, különös, idegen. 

 

Balról jobbra: Balázs (Balázsovits Lajos), Iliász (Todor Todorov) és felesége, Irini (Nadezsda Kazassian), Sára Sándor „Feldobott 

kő” c. fimjében. Lugossy István fotója. OSZK– Történeti Fénykép- és Videótár. 

 A szocialista világban a hős egyik fő típusa a fasizmus ellen harcoló partizán volt. 

Magyarország második világháborús történetéből azonban hiányzott a tömeges antifasiszta 

ellenállás. Ezért is volt nagy kulturális jelentősége annak, hogy a görög polgárháború partizánjait 

és családjaikat befogadta az ország, hiszen legalább ezt fel lehetett mutatni, mint történelmi 

érdemet. A görög polgárháború végétől (1949) majdnem két évtizeden át ideiglenesnek tekintette 

azonban ezt a befogadást a magyar állam és a görög kommunista párt is. Ez a hozzáállás változott 

meg 1967-ben, mert most már tartósnak tűnt a magyarországi görög diaszpóra. Ez a korszellem 

talán még azt a fokú integrációt is lehetővé tette, hogy a görögök és történeteik befogadásával a 

magyar társadalom sajátnak érzett partizánokra is szert tegyen. Az erre való igényt jelezte az első 

két témába vágó film után a művészek részéről az, hogy felhagytak a görögök különleges 

                                                 
3 „Sára Sándor (1933-2019) <Az ember a ’60-as években sokkal lelkesebb volt>” In Szekf András: Így filmeztünk. 

Válogatás fél évszázad magyar filmtörténeti interjúiból. 2. kötet. Budapest: MMA Kiadó, 2019, 78-107. o. (Idézet: 

90.o.) 
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idegenként ábrázolásával; a közönség részéről pedig a dokumentarista művek sikerei, amelyeket 

magyar és görög alkotók együtt hoztak létre, kezdve Szőlőssy Klára és Caruha Vangelió Az 

Olimposztól Angyalföldig (1969) című dokumentumregényével. 

dr. Kelemen Ágnes Katalin,  

történész,  

a Cseh Tudományos Akadémia Masaryk Intézet és Levéltárának tudományos munkatársa, 

a „Valószínűtlen menedékhely? Menekültek és állampolgárok a 20. századi Kelet-Közép Európában” című kutatási 

projekt tagja, amelyet az Európai Kutatási Tanács (ERC) támogat 


