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„Tartsuk meg a (vétlen) áldozatot a saját bűnösségének a tudatában, mert csak így tarthatjuk 

az ellenőrzésünk alatt.”, írja Sasvári Edit Nemes Csaba bábfilmjéről. Ennek története egy 

beszélgetés az erdőben „M”, az erdőkerülő és „R”, egy roma fiú között. (A betűk feloldása: 

’Magyar’ és ’Roma’.) Az erdőkerülő karján piros-fehér szalag utal a szélsőjobboldali 

mozgalmakra. A beszélgetés valójában vallatás az erdőkerülő részéről (hol vannak a társaid, 

miért jöttél ide, fáért jöttél? a fáért fizetni kell, dolgozni kell érte), illetve parancsszerű 

utasítások, fenyegető kérdések és sztereotip megállapítások sorozata („nem szerettek ti 

dolgozni”, „állj ide!”, „várnak téged?”). A „tudsz te magyarul” egyszerre működik 

megállapításként, amely látszólag megteremti a két beszélő közösségét, és ennek 

ellenkezőjeként is, vagyis kirekesztő performatívumként, a cigány magyarságának 

kétségbevonásaként. A fenyegetésként hangzó kérdés, amely arra irányul, hogy vajon várja-e 

valaki a roma fiút, tágabb kontextust ad a beszélgetésnek, és kapcsolatba engedi hozni a 

bábfilmet Nemes Csaba hasonló tárgyú festményeivel, amelyeket a cigányok ellen 2008-

2009-ben elkövetett rasszista sorozatgyilkosság helyszíni fotói alapján készített. A 

szélsőjobboldali báb „szájából” elhangzó parancs a címbe emelve több szinten is 

értelmezhető, például a néző magára is értheti, tanúskodásra való felhívásként. Az Állj ide! 

olyan felnőtteknek szóló bábfilm, amely kísérteties érzést kelt a nézőben, amennyiben 

szokatlanul stilizált formában tárja elé a rendszerváltás utáni Magyarország egyik 

legnagyobb traumáját, a népírtás logikáját követő, rasszista gyűlöletből fakadó erőszakot. 

Nemes Csabát eddigi életműve, közösségi és egyéni akciói alapján társadalmi szempontból 

az egyik legelkötelezettebb művészként tarthatjuk számon a mai Magyarország művészeti 

életében. (M.A.) 
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