
Dél-Ka-
rolinában. 

Ez utóbbi egy 2013 
óta minden évben látogatható 

nemzetközi rendezvény, középpontjában 
ugyancsak a kulturális örökség és a régészet áll.

A közelmúltban több európai város is – ha nem is éves 
rendszerességgel, de gyakran – jelentkezett régészeti fi lm-
fesztivállal. 2017-ben Rione Terra (Olaszország) adott helyet 
egy saját szervezésű eseménynek, Horvátország pedig már 
ötször rendezett ilyet, a legutóbb épp 2018 végén, Splitben.

Spanyolország pedig lassan „nagyhatalommá” növi ki 
magát ezen a téren: negyedszer kerül sor ez évben Castilla 
y León autonóm közösség saját nemzetközi régészeti fi lm-
fesztiváljára. Talán ennél is nagyobb jelentőségű, szintén 
hispán földön, a baszk Bidasoai Nemzetközi Régészeti Film-
fesztivál – itt idén már a 19. alkalommal gyűlnek össze a 
filmesek és a téma iránt érdeklődő közönség, és ezzel a 
legfontosabb ilyen jellegű rendezvénnyé vált európai, de 
talán világviszonylatban is. Szintén kiemelkedő a húsz éve 
létező, kétévente megszervezett svájci Nyoni Nemzetközi 
Régészeti Filmfesztivál, amely a Genfi -tó partjára invitálja a 
publikumot.

Az ilyen és ehhez hasonló fesztiválok teljes körű felso-
rolása szinte lehetetlen, mivel számos múzeum évente, bi-
zonyos kulturális intézmények és fi lmes csoportok pedig 
két-három évente vagy alkalmi jelleggel mutatnak be olyan 
fi lmvetítés-sorozatot, ahol a régészeti témát állítják közép-
pontba. E fesztiválok kétség kívül a világ kulturális örökség-
védelmének és a nemzetközi régészetnek is az ünnepei.
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Nemzetközi régészeti

filmfesztiválok

A 
régészetre, az 
ősi kultúrák és társadal-
mak bemutatására számos film-
fesztivál szakosodott a világban. Róma, Isz-
tambul, Athén, Amiens, Brüsszel, Bordeaux – többek 
között – bizonyos időszakonként helyt adnak olyan fi lmmust-
ráknak, amelyek programja erre a tematikára fókuszál. Az egyik legjelen-
tősebb az amerikai bázisú Régészeti Örökség Intézet (Archaeological Legacy 
Institute – ALI) médiaprojektjei keretében megvalósuló fi lmfeszti-
vál és vetítéssorozat. Oregon államban 2019-ben is meg-
rendezik a The Archaeology Channel International 
Film Festivalt, októberben pedig egy 
igen hasonló esemény (Ark-
haios Film Festival) 
látogatható 

Vetítsünk!

Lénárt 
And

rá
s

Az Arkhaios Film Festival logója, Dél-Karolina

A Bidasoai Nemzetközi Régészeti Filmfesztivál 
2016-os plakátja, Spanyolország

A Nyoni Nemzetközi Régészeti Filmfesztivál
friss felhívása, Svájc

Az Arkhaios Film Festival 2017-es posztere,
Dél-Karolina
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Kontextus
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Kincskeresők, múmiák, politikusok: az archeológia és az angol irodalom
h a g y o m á ny o k b a n  é s 
a  topográfiában miképp 
rétegződnek egymásra 
a  történelmi korok nyo-
mai. Az utolsó fejezet-
ben lakópark épül a  falu 
szélén, ám az  alapozás 
során régi csontvázat ta-
lálnak. A  helybéliek rög-
tön kísértetről és átokról 
beszélnek, amely mintha 
a házakat végül áron alul 
értékesíteni kényszerü-
lő építési vállalkozón is 
fogna: a  jelen és a  múlt 
ko n f l i k t u s á n a k  n i n c s 
egyér telmű győz tese. 
Barry Unsworth (1930–
2012) Land of Marvels (’A 
csodák földje’, 2009) című 
regénye pedig visszatér 
a  régészet és a  birodal-
mi múlt kapcsolatához, 
közvetett módon ref lektálva 
az ezredforduló háborúira is. Az 
1914 tavaszán, Mezopotámiá-
ban játszódó történetben az ása-
tás – Asszíria utolsó királyának 
palotáját tárják fel – már globá-
lis geopolitikai játszmák kontex-
tusába kerül; a  leleteknél immár 
fontosabb a föld alatt rejtőző olaj, 

amely a  területet birtokló 
angolokat és a közeledő né-
meteket egyaránt minden-
nél jobban izgatja.

Ahogy a  21.  sz áz adra 
a  történettudomány is új-
ragondolta saját alapfel-
tevéseit ,  a  régészet sem 
egyszerűen az  objektív tu-
dásszerzés eszköze, hanem 
társadalmi-politikai folya-
matokba – például a  biro-
dalomépítésbe, a  nemzeti 
és lokális önazonosságok 
megkonstruálásába – be-
ágyazot t  tevékenységgé 
vált, amelynek alapfeltevé-
sei már korántsem magától 
értetődő igazságok. A  hu-
szadik század talán egyik 
legjelentősebb költője, W. 
H. Auden (1907–1973) utolsó, 
Archaeology (1973) című ver-

sében így fogalmaz: „A régészetből 
egy tanulság legalábbis levonható. 
Nevezetesen az, hogy a tankönyveink 
mind hazudnak. Nem lehetünk büsz-
kék arra, amit Történelemnek nevez-
nek, hiszen az a bennünk élő bűnöző 
műve: a jóság időtlen”.
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 Agatha Christie fotózik Nimrudban

Kate Mosse kötete

Sutton Hoo

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

4746


