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a teret. Tudod, hogy hol vagy. Ez a nagy előnye ennek a filmezésnek, 
hallasz egy erős ajtócsapódást, és tudod, hogy be vagy zárva, nem 
kell ehhez külön megmutatni az ajtót. Nem kellett tehát kínosan 
autentikusnak lenni, az egész krematóriumot sem kellett egy az 
egyben felépíteni, a térkapcsolatok sokkal fontosabbak voltak.

És ehhez neked a minta megvolt Auschwitzból, a korábbi kiállításokból?
Igen, elég jól ismerem a teret, az épületeket, az egész halálgyár 
szerkezetét, sajnos ki kell mondani: a mérnökök által megkreált 
ördögi rendjét. Mivel én terveztem 2003-2004-ben a magyar kiállítást, 
illetve minden nyáron tanítok Krakkóban, így évente többször is 
elmegyek Auschwitzba. Ismerem lassan minden zugát, a múzeum 
vezetőit, munkatársait is, akik naponta bejárnak, ez a munkahelyük,  
az egykori halálgyár. Furcsa élmény, hogy szerintük a magyar kiállítás 
múzeumpedagógiai okokból afféle etalon, és ezért elfogadtak, és 
sokszor, hosszan beszélgettünk a készülő filmről is. 

A filmet műteremben rögzítettétek?
Nem, helyszínvadászok találták meg Budafok-Hároson ezt a volt 
katonai területet, ami korábban nagy alapterületű ipari gabonatároló 
raktárnak épült, és befut oda egy iparvágány is. Vegyi anyagokat is 
tároltak ott valamikor, mert tele volt a helyszín azokkal a nyomasztó, 
gázbiztos, biztonsági lámpákkal. Az már a kezdetektől világos, volt, 
hogy nekünk nem kell majd valami Auschwitzhoz hasonlót találni, 
inkább a funkciók összekapcsolása volt fontos. Tehát elég volt az 
öltöző, a hozzákapcsolódó, zuhanyozónak álcázott gázkamra, az 
eredetinél kicsit hosszabb út volt a lift, és a liftnél áttörtük a födémet, 
hogy rendesen meg lehessen csinálni a kameramozgásokat. Tehát 
valójában topográfiailag raktuk össze a kapcsolódásokat. Azt mond-
tuk magunknak, a gigantikus tábort nem is kell érzékeltetni. Vannak 
ugyan a filmben éjszakai jelenetek, ahol érezni lehet a barakkok 
nyomorúságát - ezeket a jeleneteket a Sorstalanság (2005) film Fóton 
megmaradt táborrészében rögzítettük, de a film 2/3 része az általunk 
meg- és átépített zárt térben és az előtte lévő udvaron játszódik. 
Olyasmikre figyeltünk, hogy például érezd, mennyire alacsonyak  
a belmagasságok. A gázkamrákban 220-as belmagasság volt, nem  
is tudom, hogy lehetett elhitetni az emberekkel, hogy ez egy zuhanyo-
zó. A 220 centis belmagasság viszont elég filmellenes, nehéz bevilágí-
tani, de végül az operatőrrel, Erdélyi Mátyással úgy döntöttünk, ezeket  
a tényeket a filmben el kell fogadni, és másképp kell technikailag, 
vizuálisan megoldani. 

A főhős pedig sonderkommandós, aki az elgázosított áldozatokat elégeti.
Ez a Sonderkommando nagyon érzékeny terület, eddig csak egyetlen 
film mert hozzányúlni, mert ezeknek az embereknek a táborbeli 

megítélésük még a kápókénál is kétesebb volt. A legtöbb holo- 
kauszt túlélő elítéli őket, hiszen az elégetés még végső megalázás is: 
a Gyehenna tüze onnan jön a Bibliában, hogy Jeruzsálem falain kívül, 
egy helyen, a Gyehenna kerület szeméttelepén az állati hullákkal 
együtt égették el az elítéltek testét is. Szóval a Sonderkommando 
tagjai egyáltalán nem voltak hősök, sőt még az áldozat státuszukat is 
megkérdőjelezik. A foglyok közül választották ki őket, a legborzalma-
sabb munkára kényszerültek, ezért folyamatosan részegek voltak, de 
a többiekhez képest mégis úgy éltek, mint a császárok, mert begyűjt-
hették az áldozatoknál talált élelmet – aztán három hónap után ők is 
mentek a gázba… Az ő dolguk volt a rámpán és a zuhanyozó előtt meg-
nyugtatni az érkezőket, aztán miközben azok 20 perc alatt meghaltak, 
ők átkutatták a ruhákban elrejtett ékszert – az élelmiszert megtart-
hatták. Utána a hullákat áthúzgálták a teherlifthez – fel kellett stócolni 
a testeket, mint a tűzifát – és a lift ment föl az emeleti égetőtérbe.  
A kemencébe bemenő tepsire 3-4 holttestet is raktak, hogy gyorsab-
ban menjen, utána jött a kihamuzás, aztán minden kezdődött elölről.  
3 műszakban dolgoztak, a „csúcsidőszakban” (1944 nyarától) 800-900 
ember is, nemcsak negyvenen.

Gondolom, a tárgyszerűség fontos, de a borzalom 
a fejünkben képződik meg.
A filmben mindez tudatosan nagyon életlen, tehát látod, érzékeled  
a horrort, a halott testek cibálását, de a holokauszttal és minden 
traumánál is így van: az emlékezet nemcsak az eredeti eseményre 
reagál, hanem az előttünk lévő generációk kollektív emlékezetére is. 
Tehát a film nálam sokkal fiatalabb alkotóinak, Nemes Jeles László-
nak, Erdély Mátyásnak, a társ-forgatókönyvíró Clara Royelnek a 
generációja már az én generációm holokauszt felfogására reagál. 
Nekünk a kilencvenes években még az volt a fontos, hogy az áldozatok 
ne maradjanak névtelenek, kapják vissza a nevüket, ebből jöttek  
a botlatókövek (Gunter Demnig német szobrász alkotásai, 1994-től – 
szerk.) és az ehhez hasonló emlékművek. Mi viszont sokkal keveseb-
bet beszéltünk arról, hogy azért volt ellenállás is, amire pedig  
a nyolcvanas években fektettek nagyobb hangsúlyt. 

Az is lelki szükséglet volt…
Talán igen, mint korábban az amnézia, ami az a fajta önvédelem volt, 
hogy nem beszélünk róla. És a Saul fia már ezen is túllép, mert azt is 
felveti, hogy nem feltétlen igaz az, hogy ha valaki kemény döntést mer 
hozni, az egyenlő a lázadással. A főhős kizárólag azzal van elfoglalva, 
hogy azt a gyereket eltemessék. És ez a film a sonderkommandósok 
bonyolult témájához is hozzá mert nyúlni, akikben kényesen szétvá-
laszthatatlan a jó és a rossz, az áldozat és a gazember. Ez tényleg 
Auschwitz legsűrűbbje?

Fotó: Paweł Sawicki, Auschwitz Memorial (www.auschwitz.org)

 (A Laokoon Filmgroup tájékoztatása szerint, a Saul fia című film francia forgalmazója nem járul hozzá, hogy 2016 január előtt bármilyen, a díszlettel 
kapcsolatos fotót, rajzot megjelentessünk. – szerk.)
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Interjú Börzsei Tamás, Nagy Nándor, Szabó Bulcsu  
és Szakál Andrea építészekkel (Blokk Építész Műhely)

A TÉR KÖZ pályázat egyik kiemelt projektjeként megvalósuló pesterzsé-
beti Hullám Csónakházak és környezetének revitalizációja egy sport és 
turisztikai célú, több ütemben megvalósuló komplex fejlesztés, amely  
a századforduló után népszerűvé vált kis-dunai üdülőközpont újraélesz-
tését tűzte ki célul. Az első ütemben felújításra kerülő III. Csónakház alap-
kőletételére 2014. október 9-én került sor. Hol tart most az építkezés?

BT: Ezekben a hetekben (az interjú május közepén készült - szerk.) 
készül el a III. Csónakház, amelyben étterem, különtermek és fedett-
nyitott közösségi terek kapnak helyet. Reményeink szerint még idén 
ősszel átadásra kerül a Fogadóépület, a Parti büfé és a zöldfelületek 
egy része; közösségi kerttel, vizes játszótérrel, illetve a parti sétány, 
stégek részleges rendezésével. A hosszú távú elképzelés szerint  
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a csónaktároláson túl lesznek majd szállások, táborhelyek és további 
közösségi funkciók is, mint edzőterem, oktatási központ tankonyhával, 
szaunák, kerti és parti építmények, grillezők, valamint egy kávézó-
kilátó egység. A Hullám Csónakház története egészen az 1920-as 
évekre nyúlik vissza, amikor még Somody Ödön csónakháza és 
sporttelepeként volt közismert, mint Magyarország egyik legnagyobb 
területű és befogadóképességű evezős komplexuma. A csarnokok 
építészeti megjelenése is különleges, stílusuk teljes mértékben 
igazodott a múlt század elejére jellemző, Európa-szerte épülő üdülő- 
és fürdőépületek jellegzetes arculatához.

NN: Ez a múlt századi „svájci” irányvonal a XVIII. század végének 
preromantikus korszakára vezethető vissza, amelynek szinte 
utolsó képviselőiként épültek fel a pesterzsébeti és a római-

parti házak. Az első épületek egyszerűbb, szerényebb kivitele-
zésűek voltak, később viszont a nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, az új tömegek már fa-tégla szerkezettel épültek, nagyobb és 
díszesebb kialakítással, emeletes fejépületekkel kiegészülve. A 
Duna felől a fejépületek, a romantika jegyében,  
a svájci chalet-kat idéző lombfűrészes ornamentikájú, zöldre 
mázolt fadíszítéssel készültek, míg maguk a csarnokok sokkal 
puritánabbak, szerkezetük azonban a régi mesterek, egykori 
ácsok remek munkáját és szakértelmét dicsérik.

A ’90-es évek elején kezdődő elnéptelenedéssel a rendkívül sokrétű, és 
izgalmas vízparti élet elcsendesedett. A revitalizáció hosszú távú célja, 
nem csak az épületek felújítása, átalakítása, hanem egy végiggondolt 
átfogó program segítségével az erzsébeti Duna-part újraélesztése. Milyen 
jellegű fejlesztések várhatóak ezen a téren?
SzB: A jövőbeni hasznosítás sikeressége érdekében fontos a környé-
ken aktívan működő civil szervezetek bevonása, igényeik felmérésére, 
programjaik integrálása. A Duna ezen ága a zsilipes szabályozásnak 
köszönhetően közel állandó vízállásúnak mondható. Ez a legtöbb vízi 
sport és kikapcsolódás számára kedvező, így a csónak és hajótulajdo-
nosok mellett a környék többi lakosa előtt is megnyílnának a csónak-
házak és az egyéb új közösségi terek kapui. 

SzA: A három csónakház helyi védelem alatt áll, építészeti és kulturá-
lis értékük jelentős, mivel alig maradt fenn ilyen jellegű működő 
létesítmény hazánkban. Az eredeti rendeltetésük szerinti helyreállítás 
a megváltozott igények miatt nem lehet teljes, így  
a működés és a fenntarthatóság biztosítása új funkciók kiegészítését 
tették szükségessé. Ezek a beavatkozások ugyan némileg alakítják  
a csónakházak struktúráját, azonban végig törekedtünk arra, hogy  
a főbb karakterek megváltoztatása nélkül a mai kor nyelvezetét 
tükrözze a végeredmény.




