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Fischer István és a kisebbségi 
identitás1

 Az erdélyi  lmgyártás története a mai napig „hangos” Janovics Jenő néma-
 lmjeinek aranykorától, amely pontosan 100 éve, 1920-ban zárult le. Bár azóta 

valóban nem volt hasonló mértékű  lmgyártás, amely a Janovics-féle intézmé-
nyi háttérrel vetekedhetne, meghatározó szerzők igenis voltak. Fischer István je-
lentőségét semmi sem igazolja jobban, mint az, hogy nem kizárólag Erdélyben/
Romániában, hanem Magyarországon és Németországban is kiemelkedő mun-
kásságot hagyott hátra dokumentum  lm-rendezőként. Pályájára meglehetősen
ritkán reflektál a szakirodalom, holott az erdélyi film „alfája”, Janovics után ő
volt az első, aki (kis)játékfilmet készített 1972-ben, Legalább Európát! címmel. 
Az, hogy Fischer elhalványult az erdélyi köztudatban, szoros összefüggésben le-
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het az alkotó 1973-as emigrálásával és a kommunizmus általános direktívájával, 
melynek értelmében „a külföldre távozott tudósok, írók, művészek egyszerűen 
»megszűntek« a szociálnemzeti Romániában.”2

 Fischer 1936-ban született, Kolozsváron, hatványozott kisebbségként. 
Helyzetét frappánsan fejezi ki egyik gyermekkori anekdotája, mely szerint 10 
éves korában két kis  ú esett neki az utcán. Az esetre visszaemlékezve így szól: 
„Fogalmam sincs, hogy magyarként, zsidóként vagy kommunisták kölykeként 
óhajtottak méretes módon elkalapálni”.3 És bizony a történelem nagy narratívá-
ja lecsapódott Fischer  atalságán: átvészelte a II. világháborút egy német néni-
nél, szemtanúja volt a kommunizmus térnyerésének, Sztálin halálának évében 
(1953) Leningrádban kezdte egyetemi tanulmányait, amíg az 1956-os forrada-
lom apropóján haza nem rendelték. Habár utóbbihoz nem volt köze, politikai
száműzöttként eltanácsolták az egyetemekről és kétkezi munkára kötelezték. 
Éveken át a kolozsvári Tehnofrig gyárban dolgozott hűtőszerelőként, míg végül 
esélyt kapott arra, hogy a bukaresti  lmművészetire felvételizzen. Diploma után, 
1968-ban, az Alexandru Sahia dokumentum  lm-stúdióhoz szegődött, majd 
1971-ben Bodor Pál az RTV magyar adásához „csábította”. Eredetileg operatőr 
szeretett volna lenni, végül mégis rendezőként vált ismertté. 1973-ban elhagyta 
Romániát, és Saarbrückenben, Németországban telepedett le. 1976 –2000 között 
az ARD televíziónál dolgozik, nyugdíjas évei elején pedig a Duna TV számára 
készít portré  lmeket. Élt egy ideig Magyarországon, Pilisvörösváron, majd 2009-
ben visszaköltözött Németországba, Aachenbe, ahol 2014-ben hunyt el.

 Az érintőleges, kulcsszavakban felskiccelt biográ  át indokolja, hogy Fischer 
kalandos életútja akaratlanul is  lmjeinek genetikai kódjaiba van vésve. Ha pá-
lyájának korszakait és annak határait tudatosítjuk, úgy könnyebb munkáit egy 
közelebbi, már-már személyes kontextusból vizsgálni, amelyen keresztül kibon-
takozhatnak a kisebbségi identitás különböző aspektusai. Elvégre „Fischer élet-
tapasztalata  lmjein keresztül válik közös tapasztalattá”,4 és az alkotó, anélkül, 
hogy expliciten a saját sorsát tematizálná, alanyai történetein át rezonál önma-
gával és nézőivel. A tanulmány Fischer egyetlen kisjáték  lmjét, majd négy doku-
mentum  lmjét ismerteti és elemzi, rámutatva ezen alkotások közös motívumára, 
azaz a kisebbségi identitás és lét tematizálására.

 Az 1972-ben készült Legalább Európát! című kisjátékfilmnek valósággal
kultusza lett anélkül, hogy valaha is bemutatták volna. Legendává válásában
persze nagy szerepet játszhatott betiltása, és az, hogy Fischer  lmje kiváló, (szó 
szerinti) iskolapéldája az allegorikus elbeszélésmódnak. A történet egy duci kis-
 úról szól, akit osztálytársai kiközösítenek. Értelemszerűen a történet allegória-

ként is működhet, hiszen az elnyomó és elnyomott között fenálló viszonyrendszer 
a kisebbségek helyzetében vagy akár a kommunista rezsim kontextusában szintén 
releváns lehet. Egy alkalommal a kis  út különös módon gyalázzák meg: a hasára 
rajzolják Európa térképét. A földrajztanár – Bíró Levente alakításában – kérdőre 
vonná a felelősöket, de minden diák (az áldozatot is beleértve) lapít. A csínyben a 
legszánalmasabb pedig az, hogy a gyerekek rossz helyre rajzolták Lisszabon vá-
rosát. Legalább Európát tudhatnák, veti szemükre a tanár. 
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 A forgatókönyv Páskándi Géza Európa térképecíműnovellájánakadaptációja,
de az kevésbé ismeretes, hogy a történet eredete Fischer gyermekkorából
származik. Erre vonatkoztatva meséli: „Nem volt ez nagy dobás, noha az eset az 
én román iskolámban valóban megtörtént. Tényleg volt egy kövér osztálytárs és 
annak tényleg a hasára rajzolták Európa térképét. A többi kitaláció”.5 Stílusvilága 
szempontjából a  lm szintézisét nyújtja a francia újhullám formai sajátosságai-
nak és az angol free cinema tartalmi jellegzetességeinek. Előbbi az ugróvágások-
ban, asszociatív montázsokban van főként jelen, utóbbi a szociális érzékenységű 
coming-of-age-típusú történetben. A Legalább Európát! dramaturgiai megol-
dásaiban, beállításaiban, vágásában egyaránt olyan narratívára irányul, amely
túlmutat a gyermekkori konfliktusok szokványos fabuláján. Tibori Szabó Zoltán
a következőképpen összegezte a film üzenetét: „Nem hiszem, hogy az európai
térségben Pista előtt bárki is létezett volna, aki ennyire meg tudta fogalmazni a 
másságellenesség által fűtött vegytiszta agresszió valódi természetrajzát”.6 A sors 
kegyetlen iróniája, hogy bármennyire is ártatlannak ígérkezett első ránézésre a 
kis  úk csetepatéja, a fent taglalt implicit üzenetet nem csak az erdélyi kisebbség 
értette meg, hiszen a  lmet bemutatás nélkül betiltották.

 Az 1971-ben készült Nehéz emlékezés Fischer István egyik első portré  lmje, 
amely az 1969-ben elhunyt Tessitori Nóráról, erdélyi magyar szavaló- és előadó-
művészről szól. Nem pusztán a dokumentum  lm tárgya, de időzítése is óriási 
kihívást jelentett, hiszen Fischer arra vállalkozott, hogy egy vizuális médiumon 
át láttassa alanyát, akit már nem lehet „megmutatni”. Ehhez mérten a Nehéz em-
lékezés rengeteg vágóképet vonultat fel, archív fotókat Nóráról, melyeknek hát-
terében az interjúk Nóra varázsát próbálják megragadni: milyen volt a hangja, 
véleménye, habitusa. A dokumentum  lm nagy részében férje, Kőmíves Nagy 
Lajos emlékezik meg feleségéről, kiegészítésképpen pedig Nóra volt diákjai nyi-
latkoznak oktatójukról. 

 Tessitori Nóra a húszas és harmincas években versestjeivel tett szert hír-
névre. Több turnéja is volt Erdélyben és Magyarországon ez idő tájt. 1922-ben 
Nagyváradon Pető   Csalogányok és pacsirták című versét adta elő, amikor is a 
rendőrség kivezette a teremből, és letartóztatta irredentizmus vádjával. A tria-
noni döntés után alig pár évvel a vád nem meglepő, ugyanakkor Kőmíves szerint 
indokolatlan, mert Nóra nem politizált, hanem szavalt. A vádat nem sokkal ké-
sőbb ejtették, Octavian Goga pedig levélben kért bocsánatot a történtek miatt. A 
következő buktatót Nóra számára a Horthy-korszak jelentette. A hatalom taná-
csa (követelése) az volt, hogy hagyjon ki repertoárjából pár, nem odaillő verset, 
kifejezetten az Ady-művekre célozva. Nóra végül amellett döntött, hogy inkább 
elhallgat. Publikum előtt soha többé nem szavalt. Beszédtechnikát tanított a ké-
sőbbiekben a BBTE színművészetis hallgatóinak. Tessitori Nóra a két politikai 
berendezkedés ostroma után végül örökre elnémult, de kiérdemelte „a versmon-
dás polgárjogi harcosa és trónra emelője”7 címet az erdélyi polgárság részéről. A 
Nehéz emlékezés tehát hangsúlyosan tematizálja kisebbség és kultúra viszonyát, a 
harcot művészet és aktuálpolitika között, szavalás és hallgatás között. 

 A 2004-ben készült Honnan jöttél, Ádám? egy, Bodor Ádámról – kolozsvári 
születésű, Kossuth-díjas magyar íróról– szóló portré  lm. Bodor még nem tölti
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be a 18. életévét, amikor a szamosújvári börtönbe zárják államellenes szervezke-
dés miatt. Diáktársaival akkortájt röpcédulákat gyártott olyan feliratokkal, mint 
például: Harcoljatok a vörös kutyák rémuralma ellen! Fischer végigkíséri Ádám
erdélyi színhelyeit a Gyimesektől a Szent Anna-tavon és Szamosújváron át egé-
szen Kolozsvárig. Mindeközben az emlékezések és az anekdoták között arra lehe-
tünk  gyelmesek, hogy Bodor Ádám és Fischer István életútjai megdöbbentően 
hasonlítanak. Bodor egy ideig a Tehnofrig gépgyárban dolgozik, ott, ahol Fischer 
hűtőszerelőként volt alkalmazva éveken keresztül. Bodor 1982-ben elhagyja az 
országot, Fischer pedig 1973-ban teszi ugyanezt, azzal a különbséggel, hogy ő 
nem Budapestig, hanem a németországi Saarbrückenig megy. Bodor pályájának 
emellett  lmes vonatkozásai is vannak, művei alapján olyan alkotók, mint Bacsó 
Péter vagy Fábri Zoltán készítettek nagyjáték  lmet (Forró vizet a kopaszra, 1972, 
Plusz-mínusz egy nap, 1973).

  A  lm továbbá körüljárja a kivándorlást és azt a velejáró, keserű tranzit-
érzést, amely az embert letaglózza akkor, ha hazajön. Bodor érzékletesen fogal-
mazza meg interjú közben, miszerint: „Nincs hülyébb érzés annál, mint ami-
kor az ember a szülővárosában egy szálloda ablakából tekint ki a háztetőkre”.
Következtetésképp a Honnan jöttél, Ádám? szétfeszíti a hagyományos portré  lm 
kereteit, és az otthontalanságot helyezi a középpontba: hogy milyen áldozatokkal 
jár az emigrálás, és hogy a kisebbség külföldön ugyanúgy kisebbség marad.

 A Kolozsvár–Nápoly és vissza 2001-ben készült portré  lm Tordai Zádor, 
kolozsvári születésű íróról és  lozófusról. Az előző minták nyomán, ismét észre-
vehető a hasonlóság Fischer és Tordai életpályája között, csak úgy, mint ahogy a 
Honnan jöttél Ádám? címszereplőjének esetében meg  gyelhettük. Tordai 1960-
ban, egy politikai okokra hivatkozó elbocsátás után kivándorol Budapestre. Ma-
gyarország kommunista beágyazódásával több alkalommal szembeszáll. 1968-
ban aláírta a korčulai nyilatkozatot, amelyben ő és más magyar értelmiségiek 
(mint például Heller Ágnes) a prágai tavasz szétzúzása ellen tiltakoztak. Később
nagy port kavart Tóth Sándorral közösen publikált, 1977-es tanulmánya, a Je-
lentés Erdélyből, amelyben a Ceaușescu-diktatúra elnyomó politikáját elemezte. 
Ugyanakkor Fischer dokumentum  lmjéből hiányzik a pátosz és Tordai hősiessé-
gének dicsérete, alanyát nem tetteinek elregélésével ábrázolja. Tordai Zádor bio-
grá  ája érintőleges marad, mert az évszámokon és a múltbéli cselekedetein túl 
sokkal izgalmasabb Tordai mentalitása, véleménye a világról és annak menetéről.

 A kisebbségi identitás és a kivándorlás apropóján Tordai szemlélete ki-
váltképpen nyitott és optimista, mint mondja: „sok hely van, ahol otthon lehe-
tünk”. Életének második felétől feleségével Nápoly és Budapest között ingázik, 
és Fischer az olasz városban is nyomon követi hétköznapjait. Tordai az egyetlen 
otthon ideájában a kötöttséget látja, a több otthon közötti ingázásban viszont 
a lehetőséget, a változatosságot. Fischer később egy cikkben hivatkozik Torda-
ival közös szellemi kalandozásaira. Nápolyi interakcióit, könnyed beszélgetését 
a városlakókkal így összegzi: „Zádor láthatóan nemcsak befogadott, de tökéle-
tesen otthonos volt a nápolyi óváros e sarkában”.8 Ezen koordináták mentén a 
Kolozsvár–Nápoly és vissza egy olyan darabja a  scheri életműnek, amelyben a 
kisebbségi identitás árnyoldalai visszaszorulnak, és Tordai nézetein keresztül an-
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nak pozitív aspektusai kerülnek előtérbe. A Bodor-féle tranzitérzés helyét átveszi
a „mindenhol otthon” érzete, a globális falu ideája, ahol a kisebbségi identitás 
mintegy katalizátor ahhoz, hogy az egyén könnyebben kapcsolódhasson a kultu-
rális sokszínűséghez.

 Az 1998-ban készült Baku, a tüzek városa, mint ahogy azt címe is sugallja, 
nem egy portré-, hanem egy város  lm, amely tulajdonképpen Azerbajdzsán XX. 
századáról szól: egy kőolajra és földgázra épült országról, amelynek értékes lelő-
helyeit évszázadok óta szipolyozta hol az Orosz Birodalom, hol a Szovjetúnió, és 
újabban az Amerikai Egyesült Államok. A dokumentum  lm kezdetben Bakura, 
a fővárosra koncentrál, és arra, hogy az ipari fellendülés hogyan alakította a hely 
arculatát. A múlt század eleji dúsgazdag befektetők palotáinak és adományainak 
mára már csak poros emléke maradt meg, de annyi bizonyos, hogy Baku az olaj-
kitermelés óta metropolisszá nőtte ki magát, ahol a legkülönbözőbb nemzetekhez 
és vallásokhoz tartozó emberek élnek egymás mellett. Egy 100 év körüli azerbaj-
dzsáni nő nyilatkozik erről Fischernek. Arról mesél, hogy az 1900-as évek ele-
jén, kislánykorában karácsonyfát kért az édesapjától annak ellenére, hogy iszlám 
vallású. A végeredmény az lett, hogy a keresztény karácsonyfa alatt 7 nemzet
és 5 vallás kuporodott össze a családi fotóra. A dokumentumfilm tehát egyrészt
tematizálja a különböző népek közötti lehetséges szimbiózist, de a későbbiekben
arra is kitér, hogy mi történik akkor, amikor ez nem működik.

 A kilencvenes években az azeri–örmény konfliktus uralta a térséget. Az 
1988–1994 között folyó háború a hegyi-karabahi enklávé megszerzéséért tört ki, 
és az örmények győzelmével ért véget. Az ezáltal létrejövő Arcah Köztársaság egy 
de facto független ország, ám de jure (azaz a nemzetközi jog szempontjából) to-
vábbra is Azerbajdzsán részét képezi. A háborúval járó etnikai tisztogatás és a 
fegyveres kon  iktus kegyetlen kombinációja rengeteg háborús menekültet hozott 
magával. Ilyen, karabahi szülőfalujukat hátrahagyó azerieket látogat meg Fischer, 
akik romos, félig elkészült házakban, mélyszegénységben élnek Baku közelében. 
Fischer megmutatja a gyerekeket, akik a romos házak között is úgy játszanak, 
mintha játszótéren lennének. Majd megmutatja a szülőket is, akik azt mondják 
gyerekeikről, hogy „csak szeretnék, ha hazájuk lenne”. Ezáltal az otthontalanság 
érzete újból szerepet kap, bár az előző  lmekhez képest teljesen más kontextusból.

Értelemszerűen a Baku, a tüzek városa több szempontból kakukktojás az
előző példafilmekhez képest. Egyrészt alműfaját tekintve városfilm, másrészt
a háborús menekültek kapcsán olyan emberekre tereli a hangsúlyt, akik saját
országukban váltak hazátlanokká. A háború előtti Hegyi-Karabah területén az
azeriek szám szerinti kisebbségben éltek, a háború után pedig Azerbajdzsánban,
a történelem sanyarú anomáliájaként, az „anyaföldön” lettek otthontalanok. Fi-
scher ki  nomult érzékenységgel tematizálja tehát nemcsak az erdélyi, de más et-
nikumú népek helyzetét is. Kétségtelen, hogy a kisebbségi dinamikák vizsgálata 
érdeklődésének fontos csomópontja. Ezt alátámasztandó, interjús kötetében rész-
letesen re  ektál a Fidzsi-szigetek hindi kisebbségének csavaros történetére („Az 
erdélyinél is kacifántosabb a nemzetiségi helyzet a Fidzsi-szigeteken”9) vagy akár 
az odesszai soknemzetiségre10. 
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 A következtetések levonásához elengedhetetlen ismertetni a  lmek gyártási 
kontextusait. A hivatkozott  lmeket sorra véve, a Legalább Európát! és a Nehéz 
emlékezés az RTV támogatásával, Romániában készült. A Honnan jöttél, Ádám? 
és a Kolozsvár–Nápoly és vissza a Duna Televíziónál Magyarországon, míg a 
Baku, a tüzek városa a németországi ARD-nál készült. Ebből kiindulva meg  -
gyelhető, hogy Fischer  lmjeiben a kisebbségi mintázat tévétársaságtól, ország-
tól, nemzettől, adott politikai berendezkedéstől függetlenül megjelenik, tehát egy 
olyan szerzővel van dolgunk, aki kínos kompromisszumok nélkül hozott létre 
egy homogén, pályáján átívelő motívumrendszert. A  lmek elemzései alatt a ki-
sebbségi identitás lehetséges manifesztációival találkozhattunk, melyek közül a 
három legfontosabb a tranzitérzés, az emigráció és esetenként az ellenszegülés a 
hatalommal szemben. Nyomatékosítva, hogy Fischer életútja és  lmjei között mi-
lyen organikus párhuzam áll fent, bizonyítékként szolgál a tőle idézett gondolat: 
„A kivándorlás azért nehéz sport, mert nem lehet pillanatok alatt beilleszkedni. 
Mondhatnám: halálugrás. Szellemi öngyilkosság, mert nem csak a saját milliődet 
változtatod meg, de ha újságíró vagy történetesen  lmes vagy, akkor a közönsé-
ged is más lesz”.11 És bár Fischernek kétségkívül igaza van abban, hogy a közönség 
változik ilyen esetben, nála a kisebbségi tematika univerzálissá lesz, akár erdélyi-
ekről, akár bakuiakról készít  lmet.

 A kisebbségi identitásra vonatkozólag Fischer “nem a Márai-típusú, önmar-
cangolóan befeléforduló emigráns,”12 mindazonáltal a téma számos variációját 
vizsgálta az otthontalanságtól a „mindenhol otthonig”. Vitathatatlan, hogy élet-
műve az erdélyi  lmművészet egyik meghatározó egyéniségévé teszi. Egy olyan 
 lmrendezővé, aki nem fél kérdezni, véleményt formálni, emlékezni. Halála után 

ezennel nézőjére szakad a tisztség, hogy ugyanezt tegye. Fischer pályája úgy terül 
el a szemünk előtt, mint a kincses szigetek térképe. Jelenleg számos  lmje, pub-
likációja hever archívumokban, felderítetlenül, elzárva a közönségtől. Itt az idő, 
hogy felfedezzük őt önmagunk számára.

Köszönet Virginás Andreának, Tibori Szabó Zoltánnak és a Minerva Mű-
velődési Egyesületnek a fotók,  lmek, valamint írásos anyagok felhasználásáért.

A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi magyar 
fotó- és mozgóképművészet az analóg-digitális korszakhatáron címmel futó kuta-
tás keretében készült (támogató Sapientia EMTE, Kutatási Programok Intézete, 
2019. május–2020. október).

A tanulmány a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kommunikáció- és Média-
tudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján 2020. 
január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.
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