
A 
járványhelyzetre 
való tekintettel on -
line térben zajlott 
a XVI. Hargitai 
Megyenapok ren-
dezvénysorozata. 

A virtuális kiadás része volt szá-
mos dokumentumfi lm közvetíté-
se, köztük a Püsök Botond által 
rendezett Angela is. „Egy erdélyi 
kis faluban Angela, egy fi atal ci-
gánylány szülni készül. Bepillan-
tást nyerünk a mindennapjaiba, 
és töredékekben megismerjük 
kalandos múltját: elrablásának 
történetét és azt, hogy jövendő-
beli férje hogyan mentette őt meg 
a rablók fogságából. Kapcsolatuk 
történetének feltárásával egyidő-
ben ismerjük meg a lány család-
jának azon próbálkozásait, hogy 
a társadalomba beilleszkedjenek. 
Annak ellenére, hogy férje távol-
léte miatt Angela jövője kilátásta-
lannak tűnik, a lány a vallásban 
és saját hitében talál megnyug-
vást és reményt” – áll a fi lm aján-
lójában.

Amikor jó a csillagállás

Püsök Botond a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
Filmművészet, fotóművészet és 
média szakán diplomázott fi lm-
rendezőként, majd a budapesti 
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem dokumentumfi lm-rendező 
mesterszakán. A jelenleg Buda-
pesten élő rendezőnek az Angela 
című dokumentumfi lm egyfajta 
fordulópont volt a pályafutásá-
ban. „Öt éve forgattuk, és azáltal, 
hogy volt most ez az esemény, én 
is újranéztem. Elég rég nem lát-
tam, kicsit szürreális élmény volt 
visszacsöppenni. Az Angela abból 
a szempontból volt nagy változás, 
hogy a kolozsvári fi lmművészetin 

elsősorban fi kciós fi  lmet tanul-
tam. Voltak saját kisjátékfi lmjeim 
és megrendelt munkák, reklámok, 
de azok is a fi kciós műfajban mo-
zogtak. Az Angela volt igazából az 
első olyan fi lmem, amelynek ké-
szítése közben megtapasztaltam, 
hogy milyen az, amikor valakinek 
az életébe beilleszkedek huzamo-
sabb ideig, és ez milyen hatással 
lehet rá, és milyen hatással rám. 
Ez egy nagyon erős élmény volt. 
Nem egészen tudtam, hogy ho-
gyan kell ezt csinálni, de mégis 
valamiért működött ösztön szint-
jén a kapcsolatunkból adódóan. 
Elkészült a fi lm, otthon sikernek 
örvendett, sokan megnézték, 
és szerepelt egy pár fesztiválon, 
amelyeken pozitív visszajelzése-
ket kaptam. Lényegében utána 
döntöttem el, hogy én bele akarok 
mélyedni a dokumentumfi lm mű-
fajába, és ennek is a megfi gyelő 
fi lm ágába” – magyarázta a Liget-
nek.

Mint kiderült, a fi lm főszerep-
lőjét, Angelát egy ismerősén ke-
resztül ismerte meg. Egy rövid, 
tízperces beszélgetést követően 
érezte, hogy ez a lány nagyon 
érdekes ember, és szeretne vele 
forgatni. Kérdésemre, hogy mi-
képpen sikerült bejutnia abba a 
közegbe – hisz néhány éve én is 
megkerestem Angelát, de a lány 
szülei nem engedélyezték a talál-
kozást –, elmondta, sokat segített 
az, hogy egy közös ismerős mutat-
ta be őt. „Ugyanakkor Angela egy 
olyan életszakaszában volt épp, 
hogy ő is szükségét érezte annak, 
hogy elmesélje a történetét. És 
amikor ez találkozott azzal, hogy 
én erre nagyon kíváncsi voltam, 
ez jó csillagállás volt. Igazából ő 
engedett be, mert a közegéből az 
emberek eleinte nem voltak any-
nyira befogadóak, mint ő. Érde-

kes szituáció volt, amikor a férjét 
fi lmeztük, mert nyilván azt, hogy 
mi bemehessünk a börtönbe fi l-
mezni, nagyon precíz bürokráciai 
vonal előzte meg, és többek között 
ő is a beleegyezését adta. Mégis, 
az első reakció, amikor megszólal 
az volt, hogy »fi lmeztetsz itt«, és 
láthatóan nem örvendett. De ez 
egy annyira őszinte reakció volt, 
hogy úgy döntöttem, hogy benne 
hagyom a fi lmben. Amúgy nem 
éreztem veszélyben magam egy-
szer sem, inkább az tűnt veszélyes 
terepnek, nagy kihívásnak, hogy 
eléggé hű tudok-e maradni An-
gela karakteréhez, meg tudom-e 
csinálni a fi lmet” – emlékezett a 
rendező.

Kell egy közös cél

Püsök Botond úgy véli, egy doku-
mentumfi lm készítésekor a biza-
lom a kulcs, az, hogy emberként 
közeledjen a szereplőihez. Ehhez 
szükséges egyfajta kíváncsiság, 
hogy megfi gyeljen embereket, 
ugyanakkor hogy megértse őket. 
És amikor érzik, hogy van ez a 
fajta nyitottság, a feltétel nélküli 
érdeklődés, akkor ők is nyitnak. 
„Nagyon gyorsan ki szokott ala-

kulni egy bizalmi viszony, mert-
hogy én sosem ítélkeznék, hanem 
mindig csak arra törekszem, hogy 
megértsem őket. Ez a folyamat 
mindenféle egót nélkülöz, és egy 
nagyon őszinte emberi kötődés-
ként tud működni. De csak akkor, 
ha egy hullámhosszon vagyunk, 
ha nem csak én akarom elkészíteni 
a fi lmet, hanem ők is akarják. Ha 
szükségét érzik, hogy elmondják a 
sztorijukat, és kialakul egy közös 
kép arról, hogy nem csak én csiná-
lom, hanem együtt csináljuk. Ha 
van egy közös cél” – fogalmazott.

Kiderült: Angelával van egy 
közös cél. Angela „el akarta mon-
dani” a történetét, nem szégyellte 
azt, ami történt vele. Sőt, tudta, 
hogy az életútjának a része az el-
rablás is, és látta, hogy ez milyen 
hatással lesz a továbbiakban az 
életére. „Erre nagyon jól és tisz-
tán rálátott már tizenhat évesen. 
És tudta, hogyha ezt megosztja 
másokkal, akkor kicsit olyan lesz, 
mint egy szikra. Ő egyfajta kívül-
álló volt abban a közegben, mert 
tanult és iskoláztatott volt, na-
gyon jó tanuló volt és a tanárok is 
szerették, mégis a kulturális hely-
zet miatt ez megtörtént. Viszont 
tudta, hogy ha ezt elmeséli, akkor 
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Nagyon gyorsan ki szo-
kott alakulni egy bizalmi 
viszony, merthogy én 
sosem ítélkeznék, hanem 
mindig csak arra törek-
szem, hogy megértsem 
őket. Ez a folyamat min-
denféle egót nélkülöz, 
és egy nagyon őszinte 
emberi kötődésként tud 
működni.

Öt évvel ezelőtt mutatták be a csíkszeredai Püsök 
Botond filmrendező első megfigyelő, karakter-
központú dokumentumfilmjét, amely egy fiatal 
cigánylány életébe enged bepillantást. A filmet 
számos díjjal ismerték el, ekkor fordult tudatosan 
is a dokumentumfilm műfaja felé az alkotója, aki-
vel többek között arról is beszélgettünk, hogy mi 
a kulcsa egy dokumentumfilm elkészítésének, és 
hogy mi is történt a főszereplővel azóta.

EGY CIGÁNYLÁNY BIZAL

Angela egyfajta kívülálló volt saját közegében

#Püsök Botond

ANGELA

Dokumentumfi lm, Románia, 2015, 33’ / © SpotFilm, HMKK
Rendező, operatőr: Püsök Botond
Fesztiválszereplések, díjak:
Astra Nemzetközi Filmfesztivál / Románia, 2016 – legjobb rendezés
Docuart Fest / Románia, 2016 – legjobb rendezés
Mediawave Nemzetközi Filmfesztivál / Magyarország, 2016 – legjobb 
fi lm, közönségdíj (Úton szekció)
Filmtettfeszt – Filmgalopp versenyprogram / Románia, 2017 – legjobb 
fi lm
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfi lm Fesztivál / Magyar-
ország, 2016




