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Rendező: Bogdán Árpád 

Szereplők: Orsós Lajos, Gőczi Michaela, Kovács Zsolt, Szilvási István, Tzafetás Roland, 
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Forgatókönyvíró: Bogdán Árpád 

Producer: Sipos Gábor, Rajna Gábor 

Gyártó: Laokoon Filmgroup 

„Vizuális típus is vagyok, de ami még fontosabb, meghatározónak képzeltem a film képi 

világát. Talán azért is, mert első filmemen dolgoztam: úgy éreztem, nem elég mondogatni, 

cigány vagyok, árva vagyok, milyen magányos vagyok, hanem ezt meg kell tudnom mutatni, 

át kell adnom ezeket az érzéseket. S ebben nagy szerepe volt a kamera atmoszférateremtő 

képességének.” Bogdán Árpád első, részben önéletrajzi jellegű „így jöttem”-nagyjátékfilmje 

egy cigány fiú lázas kutatásáról szól, hogy sok állami gondozásban eltöltött év után, a múltját 

megismerve megtalálja a helyét a jelenben. A rendező szerint a kirekesztettség és a 

számkivetettség megmutatására a cigány lét a legalkalmasabb. A film nem mutat konkrét 

kirekesztő gyakorlatokat, melyek miatt a keresés sikertelen lesz, a magány elhatalmasodik a 

főszereplőn, és ő végül kilép az életből. Az erőszak is a múlt halványuló része: a fiú 

töredékes emlékképeiben lassan áll össze a jelenet, amikor a rendőrség elviszi őt a 

családjától. Tulajdonképpen a film nem ábrázol nyílt előítéletességet, sőt, bár a fiút emberi 

kapcsolatait leginkább más romák jelentik, igényét a tágabb társadalomba való képzeletbeli 

vagy konkrét beilleszkedésre több jelenet is hangsúlyozza (a munkások körében 

egyenragúként, vagy a plakáton látható lánnyal való „viszonyában”). A vég sokkal inkább 

egyfajta absztrakt, belső űr következményeként köszönt be, ami persze nagyon is 

beazonosítható mint a kisebbségi társadalmi létből fakadó valódi kirekesztettség és 

számkivetettség. A fiú identitáskeresésére nem ad választ az intézményből való kilépés után, 

így a valós önértelmezéshez túl későn kézhez kapott dosszié (ami ráadásul önmagában csak 

egy semmitmondó papírköteg), és nem szolgálhat számára vígaszul a család sem, amely 

befogadni látszik őt. A fenti interjúrészletben említett különleges atmoszférához a hideg és 

mesterséges fények, az elidegenedett és magányos városi terek, valamint a filmzene mind 

hozzájárulnak a maguk részéről, különleges képekben és hangokban megfogalmazva azt, ami 

a lélek belső tereként nem hozzáférhető a látás számára. (M.A.)  
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