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            Január közepe van, hűvös, vasárnap este. A zsúfolásig megtelt mozi épületének 

ajtaján kilépve, amint megcsapja arcomat a hideg, kabátomat szorosabbra húzom 

magamon.  

Nemes Jeles László filmdrámáját néztem meg, a Saul fiát. Felnézek a sötét égboltra, s 

hagyom, hogy a szállingózó hópelyhecskék az arcomra hulljanak. Csodálatos érzés.  

Nagy levegőt veszek. A friss, tiszta hó ráolvad a sapkámból kilógó hosszú hajszálaimra. 

Sálam az arcom elé húzom, lassan hazafelé sétálok és gondolkodom.  

Csöndes, békés a város, ahol lakom. Gondolataim a második világháborús eseményt 

megörökítő, különleges látásmódú film körül forognak, amely egyszerre mutatja meg a 

borzalmat, a félelmet, a halált, a pusztítást és a hit elsöprő erejét. 

 

           A Saul fia című film Auschwitz – Birkenau haláltáborban játszódik. Ott, ahol a 

nácik közel hatmillió ártatlan embert végeztek ki, dolgoztattak halálra, kínoztak és öltek 

meg.  

A tábor légkörét, amelynek minden percét a halál lengi körül, egy diák nehezen tudja 

valóságként elképzelni. Ám a film, valamint az, hogy pár éve szüleimmel volt alkalmam 

ellátogatni a koncentrációs tábor helyszínére, segített megérteni az eseményeket. 

Megérteni a lehetetlent, a múlt kegyetlen valóságát. 

 

Az auschwitzi látogatásom során, elszörnyülködve láttam a kiállított tárgyak között az 

emberektől elkobzott cipőket, ruhákat, fogkeféket, bőröndöket egy-egy óriási halomba 

rakva. Láttam az emberi hajból készült szöveteket, takarókat és a „Cyklon-B” dobozait, 

amelyek tartalmát a mosdó helyiségbe irányított gyerekek és felnőttek részére juttattak be a 

nácik, ahol a víz helyett - e mérges gáz -, óráknak tűnő percek alatt végzett az 

áldozatokkal.  

Itt esetenként több száz gyereket, nőt és férfit végeztek ki egyszerre. Az járt „jobban”, aki 

állt, mert az hamarabb elvesztette eszméletét és nem szenvedett annyit, mint a földön 

fekvők. 

 

A második világháború idején, a koncentrációs táborba érkező megbélyegzett embereket a 

bejáratnál egy cinikus felirat fogadta: „Arbeit macht frei” – „A munka szabaddá tesz”. Azt 

nem tudták az ártatlanok, hogy a megérkezésükkor elválasztják a családtagokat egymástól, 

hogy korukra, nemükre, egészségi állapotukra tekintettek fogják őket jobbra, a gázkamrába 

- a halálba -, vagy balra - a szenvedés helyszínére - küldeni.  
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Megtekinthettem a barakkokat, ahol a rabok poloskáktól szenvedve aludtak éjjelente, 

valamint a kínzó- és kivégzőhelyeket. Láttam a szögesdrótot - amely a rabokat a 

szabadságtól elválasztotta - és a krematóriumot, ahol több százezer ember vált füstté. 

 

A Saul fia című film nézőiként átérezhetjük a főhős érzelmeit. Belecsöppenünk egy 

kegyetlen világba, ahol az ártatlan emberek tömeges megsemmisítésének tanúi leszünk. 

Saul érzelemmentesen, ridegen teszi a dolgát, egészen addig, amíg fel nem ismeri az 

áldozatok között a fiát. 

 

A főszereplő az egyik krematórium Sonderkommando tagjaként takarítja a nácik 

bűntetteinek következményeit, az áldozatok ruháit, iratait semmisíti meg és a halottakat 

húzza ki a vizes földön a gázkamrából, viszi őket elégetni a krematóriumba. 

 Nem nézelődik, nem akar tudni semmiről. Nem vesz tudomást a szörnyű gaztettekről. Úgy 

tesz, mintha nem látna, nem hallana semmit. A film nézőjeként a főhőssel eltöltött másfél 

nap, rávilágít bennünket arra, hogy a legnehezebb időben is vannak emberi értékek, vannak 

célok, amikért a végsőkig küzdenünk kell. 

 

Saul gépiesen, lélektelenül, félelemben él a táborban, csakúgy, mint társai. Sejti, hogy neki 

sincs túl sok ideje hátra, hiszen a nácik szemében a sonderes is csak egy „darab”. A 

táborba érkezésüket követően pár hónap elteltével kivégzik őket, mert túl sok dolgot 

látnak, túl sokat tudnak arról, milyen embertelenségeket követtek el az SS katonák. 

A Sonderkommando tagjai bár jobb ellátást kapnak, mint a többi rab, szellemileg 

megterhelő feladatuk van: rabtársaik hullájának eltakarítása… 

 

Középiskolás diákként nehéz elképzelni, hogy egyik napról a másikra egy számomra 

értelmetlen ok miatt megfosztanak értékeimtől, szabadságomtól, önbecsülésemtől és 

elveszítem családtagjaim, barátaim.  

 

1944-ben az áldozatoknak a haláltáborban nem volt választásuk. A túlélésért kellett 

küzdeniük, a percekért, az órákért, a napokért. Ők nem érezhettek depressziót, letargiát, 

nekik erre sem idejük, sem energiájuk nem volt. Ők csak élni akartak. Látni szerették volna 

a napfényt, érezni még egyszer a szabadság érzését, a boldogságot, a szerelmet, a vágyat, 

az ízeket.  
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Félelemben és rettegésben tartották őket a nácik. Saul nem akart már semmit. Csöndesen, 

szinte észrevétlenül tette a dolgát.   

 

      Ám egy halott fiúcska felébreszti Saul öntudatát. Amint felismeri benne a fiát, ráébred 

arra, hogy még vannak céljai, még dolga van itt és most… El kell temetnie a kisfiát zsidó 

hite szerint, szereznie kell egy rabbit, mindenáron.  

 

     Innentől kezdve nem érdekli Sault a túlélés, a szökés, az életben maradás. Kockára teszi 

saját életét azért, hogy az isteni törvényt betartva, - csakúgy, mint Szophoklész Antigoné 

művében – hite szerint véghez vigye önzetlen tettét: a szeretett halottat el kell temetnie. 

Nincs mit veszítenie. 

 

A rituális temetésért mindent feláldoz a főhős. Rabtársai nem hiszik el neki, hogy a fiát 

találta meg a holtak között. Bár Saul jóságával, önzetlenségével kivívja társai bizalmát, ők 

nem kívánnak neki segíteni, hiszen számukra értelmetlen mindaz, amit véghez akar vinni. 

Nem értik, miért nem a szabadulás jár az ő fejében is, miért nem segíti a film főhőse a 

felkelést és miért hagyja cserben az élőket a holtakért… 

 

A zsidótörvény értelmében a zsidót úgy kell eltemetni, ahogyan megszületett. Minden 

szervével együtt. Ezért sem akarja a főszereplő, hogy a magyar orvos felboncolja a fia 

testét.  

E törvény szerint az emberi test szentnek számít a halálban, ezért mindenképpen el kell 

temetni, hogy a halott teste visszatérhessen a földbe.  

 

A zsidó vallásjog szerint a hamvasztás tilos és nem elfogadható. A sírt úgy kell megásni, 

hogy a halott feje nyugat felé, lába pedig keleti irányban legyen.  

Ha mindezt sikerült volna Saulnak megtennie, akkor talán a sírgödör mellett kiáltotta volna 

zsidó szokás szerint a fia héber nevét. Ám minden igyekezete ellenére sikertelen volt a 

terve, amely már a kezdetekkor kudarcra volt ítélve…  

 

Már az ókorban is témája volt a művészetnek a családtagok eltemetése.  

Az embernek joga van a temetéshez, a gyászhoz. Szophoklész művében, Antigoné Kreon 

király által hozott törvénnyel szembe szegül, az isteni íratlan törvények betartásáért. Már a 
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mű bevezetésében megjelenik a dráma, hiszen a kegyetlen és gonosz királyi döntés 

összeütközésbe kerül az isteni akarattal.  

 

Nem érdekli Antigonét, hogy életével fizethet azért, ha testvérét eltemeti, de Sault sem 

tartja vissza, hogy tettéért megbüntethetik, sőt kivégezhetik.  

Hőseink hitük szerinti cselekedetei újabb és újabb tragédiákhoz vezetnek.  

 

A két műben megjelenik a fölényeskedő, hatalommal visszaélő ember. Nemes Jeles László 

filmjében az ártatlan embert kigúnyoló cinikus SS katonák, Szophoklész drámájában a 

gőgös király. Mindkét műben jelen van a rettegés, a szenvedés és a lelkiismeret.  

 

Egyik főszereplőnek sincs mit veszítenie, úgy érzik, erkölcseiknek megfelelően kell 

cselekedniük. A jóság és a szeretet vezérli tetteiket. Ha bűnt követ el valaki, az 

megbűnhődik. Előbb-utóbb hatalma meggyengül és elbukik.  

 

A Saul fia című alkotásban a hangok láttatják velünk azt, amit nem láthatunk valójában. A 

holtak láthatatlanok maradnak a filmben, - ezzel is megadva az elhunytak számára a 

tiszteletet - csupán egy áldozat arcát ismerhetjük meg, Saul fiáét, akit el kell temetnie a 

főhősnek. 

 

        A háború végének közeledtével felgyorsult a fogolytáborban a tömeges pusztítás és a 

halottak elégetése. A nácik naponta több ezer ember eltüntetését, elégetését adták 

parancsba, a halottak hamuját a közeli folyóba szórták. A tábor áldozatainak 90 százaléka 

zsidó volt.  

 

Miféle vallás, jog, hatalom ad felhatalmazást e bűn elkövetésére? A fajelmélet, amely egy 

abnormális, hatalomra éhes ember fejéből pattant ki?  

Nincs bocsánat a bűnöket elkövető SS tiszteknek, akik felsőbb utasításra, esetleg 

parancsra, ám élvezettel használták ki „felsőbbrendűségüket”, s döntöttek életről-halálról! 

Nem megbocsátható az ikreken, a gyermekeken és a terhes nőkön kísérletező orvosok 

cselekedete sem! Nincs magyarázat az embertelen tettekre!  

Biztos vagyok abban, hogy a háború befejeztével, a menekülő bűnösöknek, többé soha 

nem volt nyugodt napjuk, éjjelük. Kísértette őket a múlt, üldözték a bűnt elkövetőket azok 

szellemei, akiknek elvették, vagy tönkretették életét.  
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A háború a legrosszabbat hozza ki az emberekből. Nincs érzelem, nincs együttérzés, nincs 

szeretet. Csak a túlélés számít. 

  

        A múltban, István király idején, Koppány felkelő hadak fővezérére várt szörnyű 

büntetés, - a krónikák szerint - felnégyelt testét a győri, a veszprémi, az esztergomi 

kapukra tűzték, a negyedik testrészét pedig Erdélybe küldték.  

Ennek oka az elrettentés, a félelemkeltés volt. Így jár, aki ellenszegül a hatalomnak… 

 

        Ám a második világháború koncentrációs táboraiban elkövetett népirtás nem 

félelemkeltés miatt történt. Egy népet, egy kultúrát, egy hitet akartak elsöpörni, 

sikertelenül. Bár embereket, családokat nyomorítottak meg a nácik, a túlélők, a 

leszármazottak megerősödtek.  

 

A múltban Magyarországon is volt arra példa, hogy a hatalom megakadályozta, hogy a 

családok megadhassák halottaiknak az emberi méltóságot. Az 1956-os forradalom leverése 

után több ezer halottat jelöletlen sírokba tettek. Az elesetteket családtagjaik nem tudták 

meggyászolni, a karhatalom nem adott rá lehetőséget.    

 

Nemes Jeles László filmjének nézői mélységesen együtt éreznek az áldozatokkal és 

Saullal, aki nemes érzésű, jó szándékú ember.  

 

A filmben a rendező a kevés szín használatával is érezteti a szomorú, szürke, félelmetes 

valóságot. Az élettel teli, zöld lombozatú erdők fái jelképezik az elérhetetlent: a 

szabadságot, a boldogságot.  

 

Az életet adó folyó, ahová a halottak hamuját is szórták, végül sok ezer ember 

nyugvóhelye lett. A víz magával ragadja a kisfiú halott testét. Szorosan átöleli és elrejti 

Saul fiát. A főhőst megmenti egy rab a fulladástól, majd amikor társaival megállnak szökés 

közben pihenni pár percet, megtalálja lelki békéjét, amelyet a fiához hasonló korú gyermek 

látványának köszönhet.  

 

Saul ráébred arra, hogy ő már elérte célját, mindent megtett, ami tőle tellett és ezzel 

teljesítette a hitét és az isteni akaratot. 
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Amikor az SS katonák rájuk találnak, a főhőst és szökevény társait a gyors halál megváltja 

a további szenvedéseiktől. 

A háború idején a koncentrációs táborból összesen körülbelül 700 ember próbált 

megszökni a biztos halál elől. Csupán negyven százalékuk járt sikerrel. Akiket elkaptak a 

nácik, szerencsések voltak, ha azonnal golyó általi halállal haltak. A többieket 

megkínozták és halálra éheztették. 

 

         Hazafelé sétálva megcsodálom az utcán ágaskodó, falevelüket lehullatott, alvó fákat 

és gyönyörködöm az otthonom mellett lévő sóstói tóban. Egy pillanatra lehunyom a 

szemeim. Széttárom a két kezem és hagyom, hogy a hópelyhek megsimogassák az 

arcomat. Élek, szeretek, akarok és remélek. 

Érezhetem azt a számomra természetes érzést, hogy szabad vagyok, nem úgy, mint a film 

szereplői. 

A filmdráma - amely méltó a számos nemzetközi díjra -, emléket állít az igaz és ártatlan 

embereknek. Azoknak, akik éltek, s haltak egy olyan korban, amelyben nem minden 

esetben számított a hit, az érték és a szeretet. 

 

Szerencsés korban születtem. Nekem és iskolás társaimnak lehetnek álmaink, céljaink. 

Nekünk vannak jogaink és nem alázhatnak meg hataloméhes, gonosz emberek.  

Nekünk nem kell félnünk a bizonytalanságtól, a hontalanságtól. Nem kell rettegnünk attól, 

hogy elválasztanak szüleinktől, testvéreinktől, akiket soha többé nem láthatunk viszont. Mi 

énekelhetünk, barátkozhatunk, tanulhatunk és puha, meleg ágyban aludhatunk el, hogy  

nyugodt álmaink után reggelente szeretteink mosolyára ébredjünk.  

 

 

 


