
 אטילה פאטשואר 

 

בבודפשט, כבר בתיכון התגלה כשרונו הגדול בסייף. כעילוי   1904אטילה נולד בשנת 

ספורטיבי הוא זכה לתארים ומדליות רבות ולהישגים יוצאי דופן במסגרת התחרויות 

זכה במדלית ארד בחרב באליפות אירופה. בהמשך זכה   19המפורסמות ביותר: לפני גיל 

פרדות במסגרת השתתפותו באליפויות העולם בשתי מדליות כסף באליפויות אירופה נ

אטילה היה שותף להישג של נבחרת  1931בסייף הוא זכה במדליות כסף וארד נוספות. ב

הסייף ההונגרית כאשר זכה במדליית הזהב באליפות אירופה בחרב.  אטילה אף השתתף 

  וזכה במדליות זהב 1932( ובלוס אנג'לס ))1928במשחקים אולימפיים באמסטרדם)

הקרבות בהם השתתף ומדליית כסף אישית.  20קבוצתיות כאשר הדהים עם ניצחונות בכל 

 אטילה היה פטריוט הונגרי ושייך את הישגיו לעם ההונגרי ולא לעם היהודי.

 

אטילה נשלח למחנה העבודה דבבידובקה שבאוקרינה. בהגעתו למחנה העבודה אטילה  

תף של אטילה למשלחת האולימפית בשנת זוהה על ידי האדמירל קלמן צ'ה, אשר היה שו

,  ושימש כמפקד המקום. צ'ה היה הראשון שזיהה את אטילה והורה על השומרים  1928

לטפל ביהודי, אחד מהם אמר לו "אתה אלוף אולימפי בסייף בוא נראה אם אתה יודע לטפס 

יפר כיצד  על עצים". המתאבק היהודי גרמני קארוי קרפטי שהיה עציר באותו מחנה וניצל, ס

צ'ה התעלל בו, הוא פקד עליו להתפשט והכריח אותו לטפס על עץ בחורף הקר תוך שהוא 

קורא כתרנגול, לאחר שירד מהעץ שפכו עליו הקצינים מים קפואים עד שגרמו למותו בינואר 

סיפורו של אטילה הוא סיפור טרגי של בגידה של האומה ההונגרית וגם של מכריו   1943

היא משמעותית כי אטילה ייצג את האומה ההונגרית והציג את עצמו   הקרובים, הבגידה

 כפטריוט הונגרי

 

דרמה. הסרטון יתחיל -אנו מתכננים להציג את סיפורו של אטילה בעזרת סרטון פלאשבק

בהגעתו של אטילה למחנה העבודה ויסתיים במותו הטרגי ובין לבין יוצגו רגעי פלאשבק  

את הטרגיות בסיפור. אנו מתכננים לצלם את הסרטון באולם מימיו הגדולים כסייף שידגישו 

ספורט ובחורשה. אנו נצטרך לצילום הסרטון ציוד סייף, בגדי נאצים ובגדי עציר במחנה  

 העבודה, דגל הונגריה, מדליות.

 

 רפלקציה: 
 

לאורך הכנת העבודה עברנו חוויות ולא מעט קשיים אך הצלחנו להתמודד איתם ולעשות את העבודה 

דרך הכי טובה שיכולנו. העבודה הייתה מהנה מתחילת הדרך ועד סופה, התחברנו כקבוצה, למדנו ב

איך לקחת סיפור ולהצליח להפוך אותו לסרט הכולל בימוי, צילום ועריכה והכל נעשה על ידינו בלי  

את  ניסיון קודם, מה שהיווה קושי אך עם הזמן השתפרנו, למדנו וקיבלנו עצות והערות שגרמו להוצ

התוצר הסופי שיצא בדרך הכי טובה שיכולנו. בנוסף,  זכינו להכיר את סיפורו הטרגי של "אטילה  

 פטשאואר" ולהעביר אותו דרך סרטון שממחיש בקצרה את הבגידה שחווה מצד ההונגרים.  



לדברי אסף, חבר הקבוצה שנאלץ ללבוש בגדי נאצים: " בתור צאצא לניצולים היה לי מאוד קשה  

העובדה שסבא וסבתא שלי יראו אותי בתור דמות של נאצי שהיותה עבורם כדמות   להכיל את

מאיימת שמטרתה העיקרי להשמיד את העם היהודי. למרות זאת, הסיבה שלבשתי את הבגדים  

 היתה כי ידעתי שהפרויקט הוא למען מטרה טובה".

 


