
EMLÉKEZÉS 
Amióta a kutató kíváncsiság fel-

fedezte az emberi gondolat őserdó-
kuszaságú világrészeit, azóta szünet 
nélkül keresi az emlékezés mecha-
nizmusának, működésének titkait A 
szívós tudományos kíváncsiság mór 
felfedett valamit ezekből a titkok-
ból, de legfőbb megállapításai ép-
penhogy nem teszik könnyebbé az 
érdeklődő dolgát Hiszen kiderült 
például, hogy egyenként és eseten-
ként oly sok tényező végeredménye 
lesz a felidézhető emlékkép, a meg-
szerzett ismeret vagy az eredmény-
telen fejtörés, hogy e tényezők mind-
egyikével soha nem tud előre szá-
molni a tudomány. 

S ha ez így van egyetlen ember 
esetében, mennyire így van egy 
csoport, egy generáció, sőt egy egész 
ország emlékezetében. Grigorij 
Csuhraj pedig nem kevesebbre vál-
lalkozók, mint arra, hogy több or-
szág — Franciaország, Anglia, az 
NSZK — emlékezetét vizsgáztassa 
meg. Igaz, egyetlen alapkérdése volt 
csupán: Mit tud ön Sztálingrádról? 
Ennek a kérdésnek a variációit tet-
te fel a párizsi Sztálingrád téren, 
erről a témáról hagyta beszélgetni 
az embereket a londoni híres Hyde 
Park sarkon, ezt kérdezte Coven-
tryben és Hamburgban. 

Meg kell vallani: Nyugat-Európa 
emlékezete nem vizsgázott valami 
fényesen. A fiatalok jelentős része 
szinte semmit nem tudott Sztálin-
grádról, s az ugyancsak az elkerül-
hetetlen tragikomikus véglet egyik 
példája, amikor valamelyik riport-
alany Sztálingrádot — Észak-Afriká-
ba helyezte, s úgy vélte, Napóleon-
nal van összefüggésben, az már 
azonban igazán meglepő volt, hogy 
az ötvenen felüli generáció egy ré-
sze sem tudta, miiyen történelmi 
események tapadnak a város nevé-
hez — ha ugyan tudták, hogy város-
névről van szó. 

A néző kénytelen elgondolkodni, s 
a legszívesebben arra bíztatná a 
stábot, ha ez utólag egyáltalán le-
hetséges lenne, hogy ugyan kérdez-
zenek már tovább, kérdezzék már 
meg azt a hatvan körüli urat pél-
dául, aki a párizsi Sztálingrád téren 

lakik, s most halvány fogalma 
sincs miről nevezték el a teret: hol 
járt, mit csinált huszonhét évvel 
ezelőtt? ( A filmet három évvel ez-
előtt, tehát huszonhét évvel Sztálin-
grád után forgatták.) Talán a bra-
zíliai őserdőkben, vagy a Csendes-
óceán valamelyik kis szigetén töltöt-
te a háborús éveket, hogy még csak 
el sem jutott hozzá Sztálingrád ne-
ve? Hiszen önmagában ez a legen-
dává fényesedő városnév azok szá-
mára is örökké emlékezetes, akik a 
front túlsó oldalán álltak. 

Fel is keresi Csuhraj az egyik ve-
zénylő német parancsnokot és meg-
szólaltat olyan német édesanyákat 
is, akiknek Sztálingrádnál pusztult 
el a gyermekük. S természetesen 
egyáltalán nem véletlen, hogy az 
NSZK az, ahol a leginkább ismerik, 
tudják, mi történt azon a szörnyűsé-
ges hideg, 1942/43-as télen, a Volga 
partján, egy rommá lőtt városban. 

Csuhraj némi elégedetlenséggel 
szól azoknak a hősi halált halt baj-
társainak a nevében, akik életüket 
adták azért, hogy Párizsban és Lon-
donban, magában Németországban 
és egész Európában elmúljon az em-
berek feje felől a XX. század leg-
rettenetesebb, legszörnyűbb károkat 
okozó társadalmi veszélye, betegsé-
ge, hideglelős nyavalyája: a náciz-
mus. Űgy látszik azonban, egy or-
szág emlékezetének a természete 
alapvető tulajdonságaiban Is külön-
bözik az egyes emberétől. Míg az 
egyéni érdek mindig elsőszámú em-
léfcezetrögzítő, emlékeket előhívó té-
nyező, valószínűleg a kollektív em-
lékezetben a társadalmi berendezke-
dés alaptulajdonságai erőteljesebben 
hatnak az emlékezet szerkezetére. 
Személyes tapasztalataink lehetnek 
arról, milyen sajátosságokat tud 
felmutatni egy nemzet emlékezete 
a történelem különböző periódusai-
ban. 

Csuhraj szelíd szemrehányásai 
ezért némiképp jogtalanul hullanak a 
megkérdezett riportalanyok fejére, 
mert a szemrehányás jobban megille-
ti az iskolarendszereket, a kormá-
nyokat, a sajtóviszonyokat, a tömeg-
tájékoztatási eszközöket, amelyek 



adósak maradtak kötelességük tel-
jesítésével. 

Az Emlékezéssel egyébként Csuh-
raj a filmpubLicisztika műfajában 
sajátos lehetőséget próbált ki. Nem 
arról van szó, mintha a dokumen-
tumfilmesek legjobbjai nem próbál-
koztak volna már valami hasonló-
val. A Thorndike-házaspár produk-
ciói, Romm Hétköznapi fasizmus 
című filmje, a dokumentumok hite-
lességével és a kommentárok tár-
gyilagos céltudatosságával közöltek a 
közelmúlt történelmére érvényes 
publicisztikai gondolatokat. 

Csuhraj filmje annyiban más, 
hogy a sztálingrádi csata dokumen-

Jelenet a filmből 

tumai nála csak illusztrációul szol-
gálnak; s a film gerincét a tévéri-
portokból ismert interj úmódszer ad-
ja, de a gondolati lényeget mégis-
csak a megrendítő befejező képso-
rok nyújtják. A film végén szinte a 
halottait gyászoló egész ország tisz-
teleg a győzelem napján a Kreml 
falánál lobogó örökláng előtt. A 
szovjet anyák és unokák, testvérek 
és nagyapák millióinak megrendült 
emlékezése hívja fel igazán a figyel-
met, milyen morális adóssága van 
sok-sok ország polgárainak a szov-
jet háborús hősökkel szemben. 
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